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O VŠEM, CO SE V ROCE 2020 U NÁS
UDÁLO, SE DOČTETE NA DALŠÍCH
STRÁNKÁCH ZPRÁVY O ČINNOSTI ,
KTEROU JSTE PRÁVĚ OTEVŘELI

Na rok 2020 budeme všichni velmi vzpomínat. Byl opravdu zvláštní. Celý svět

zachvátila pandemie COVID-19. A to hned začátkem roku. Bohužel nikdo v té době

netušil co od tohoto viru očekávat, a tak se celý svět učil a zkoušel. Omezovat kontakty,

používat dezinfekci, nosit roušky a dodržovat rozestupy. To bylo prvotní doporučení

pro obyvatelstvo. Bohužel se situace nelepšila a tak na základě vládních rozhodnutí

došlo v březnu k uzavření  krom divadel, galerií, provozoven, obchodů a služeb, také

knihoven. Do kalendáře jsme si zapsali datum 13. březen 2020. Koronavirus  omezil 

v průběhu celého roku činnost knihovny několikrát. Několikrát jsme byli zcela zavřeni,

několikrát jsme pracovali v režimu výdejního okénka. Po většinu roku byly uzavřeny

části oddělení, kde se mohli lidé shromažďovat, a to studovna s veřejným internetem,

Klub K nebo pobočka knihovny Na Dolíkách, která sídlí na základní škole . Události

uplynulého roku zastavily a zvrátily stálý rozvoj knihovny. Až na pár výjimek znemožnily

pořádat akce a věnovat se komunitní činnosti, snížily počet čtenářů, návštěvníků i

výpůjček. 

Z O J A  K U Č E R O V Á

vedoucí 



Vyznání aneb Óda na pandemii

Jak mě a mou práci ovlivnil koronavirus. 

Psát o tom, co dělala slánská Knihovna Václava Štecha během řádění koronaviru, by bylo

nudné. Dělali jsme to, co většina knihoven. To, na co během roku není tolik času, prostoru a

upřímně, možná ani chuti. Řekli jsme si, že se pustíme do fondu. Pravidelnou, zákonem danou

revizi, jsme dělali v roce 2017, takže tu dělat po třech letech nedávalo smysl, ale nějakou větší

údržbu by si ty naše knihy zasloužily. Proto jsme revidovali, vyřazovali, přebalovali, myli, čistili.

Náš fond čítá zhruba 55 000 knihovních jednotek. Tedy čítal. Před pandemií. V pondělí 16.

března roku 2020 jsme nastoupili do depozitů, s pečlivostí knihovnicím vlastní jsme brali

knihu po knize a nemilosrdně vyřazovali ty kousky, o kterých víme, že se již několik desítek let

nepůjčily, knihy poškozené, duplikáty a jiné multiplikáty. Vedle toho probíhala každoroční

revize periodik. Kolegyně zodpovědné za akvizici, objednaly stovky nových knih, aby naši

čtenáři měli z čeho vybírat, až dojde k znovuotevření knihovny, abychom mohli zasytit jejich

hlad po nových titulech, pomohli jim zvládnout absťák po čtení knih. V momentě, kdy se

nařízením vlády zpřísnilo pobývání na pracovištích, a byl nám doporučen tzn. home office,

začaly se dít na webu knihovny divy. V on-line katalogu u deskových her přibyly ilustrační

obrázky, k tematickým kufříkům jsme dali foto celého jeho obsahu, aby se čtenáři mohli lépe

rozhodovat, který si půjčit domů, retrospektivně přibývaly zkatalogizované články 

z regionálních periodik. A abych nezapomněla na mimořádně záslužnou práci mých kolegyň,

která není hned vidět, ale je pro knihovnickou práci velmi důležitá – sjednotit různé tvary

klíčových slov. Tímto výčtem bych ale nekončila a mohla pokračovat dál a dál. Např. ty

šikovnější z nás šily doma roušky, které jsme předávali potřebným. Knihovnických činností je

hodně a mají jeden jediný cíl a tím je spokojený uživatel naší knihovny. A aby se nám

nenaplnilo přísloví – sejde z očí, sejde z mysli, připravili jsme pro uživatele našeho FB na každý

den soutěž z literatury o knihy, které nám darovalo nakladatelství Portál, přidali jsme

informaci o možnosti vracet knihy do biblioboxu, info mailem jsme rozeslali zprávu, že žáci a

studenti mohou ke studiu zdarma využívat prolink na E-knihy z pražské městské knihovny.

Stali jsme se distribučním místem pro objednávání a výdej roušek. A jak šel čas, z nejistoty se

stávala jistota a my věděli, že je před námi ještě mnoho dlouhých týdnů bez čtenářů v tomto

nouzovém režimu. 

Že to, na co jsme byli zvyklí a co brali jako standard, bude nestandardní. Že nebudeme moct

rozjet plánované projekty,  Že se nám po všech stýská víc, než jsme ochotni připustit. 

Že stýskání je oboustranné. Že hned nebude nic jako dřív, bude to prostě jiné a chvíli bude

trvat, než si připomeneme a oživíme staré návyky, rituály. Ale těšili jsme se a věřili.

A jak to vnímají ti, kterými jsem obklopená?

Zoja Kučerová / 
knihovnice

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020



STATISTICKÉ ÚDAJE



„Koronavirová pandemie již v minulém roce 2020 výrazným způsobem omezila služby

knihoven spjaté s fyzickým přístupem uživatelů k jejich fondům. Knihovna byla zcela uzavřena

nebo nabízela výpůjční služby s řadou omezení.“

Hlavní činnost: akvizice – zpracovávání objednávek nových knih, následný zápis a včlenění

do fondů jednotlivých oddělení naší knihovny.

Nakoupeno 3 124 knižních jednotek (knihy, časopisy, zvukové knihy, deskové hry), celková

hodnota nákupu za rok 2020 činila  716 996.79 Kč.

Přírůstek KF za rok 2020 …………………3 124 knihovních jednotek .

Úbytek KF v roce 2020  …………………..5 734 knihovních jednotek .

Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2020 celkem 50 556 knihovních jednotek.

Na nákup knih využita částka ve výši  609 950,81 Kč, na předplatné periodik 77 286,65 Kč,  

na zvukové knihy neboli mluvené slovo (AVM) 27 524,33 Kč a  

na deskové hry částka 2 235 Kč. Pro přiblížení nákupu nových knih uvedeno 

v procentech:  z 3 124 knih tj.   1 556 činila 50% beletrie, 640 naučná =20% a 811 = 26%

dětská literatura, zbývající 117 = 4% pokrylo mluvené slovo a deskové hry. 

Akvizice a katalogizace nových titulů je prováděna s využitím výhodných rabatů 

od distributorů, se kterými máme uzavřené smlouvy. Výběr titulů k nákupu se provádí 

ve spolupráci s knihovníky, dále s přihlédnutím ke skladbě regionálního fondu a k současným

trendům a společenským událostem. Tedy kvalitu a pestrost knihovního fondu ovlivňují sami

knihovníci na základě požadavků svých čtenářů. Letos nám plynulost dodávání knih zasáhl

coronavir.  Předávání zásilek od dodavatele se leckdy jevilo, jak poslání tajných agentů.

Minimum nových knih je nakupováno v obchodech (jedná se o tituly, které se v obchodní

internetové síti našich dodavatelů zatím neobjevily nebo jsou nedostupné), 156 svazků

knihovna získala darem od čtenářů, další publikace věnovali knihovně sami autoři, 18 svazků

získala knihovna z projektu Česká knihovna z programu MK ČR. 

Zpracování KF

Knihovnicky program Verbis 2.0. je vyhovující ke zpracování knihovního fondu. Oddělení

zpracování knihovního fondu knihovny pokračuje ve spolupráci s NK ČR a podílí se na tvorbě

republikového souborného katalogu CASLIN. 

Pro uživatele a lepší orientaci při výběru knihy jsou na knihy při zpracování lepeny

piktogramy dle žánru, který kniha zastupuje. 

Knihy na přání čtenáře 

na sebe upozorňují jasnou samolepkou se stejným mottem. Aktivní čtenáři své návrhy 

na doplnění knihovního fondu zasílají po vypnění elektronického formuláře umístěného

na našem webu www.knihovnaslany.cz.

Miloslava Najmanová / 
akvizice



Aktualizace KF

Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně. Na jaře nás všechny poprvé ochromil

coronavir. Knihy se poprvé ocitly v karanténě, byly max přebalovány, čištěny, vyřazovány pro

poškození, opotřebení, ty zachovalé, ale méně čtené následně převáděny do depozitáře.

Výpůjční služba pouze přes výdejní okénko. Pravidelná sobotní  burza vyřazených titulů se

nekonala z důvodu nařízení a omezení vydaných vládou. Svazky jsou uskladněny prozatím 

v prostorách chodby. Odepsané knihy jsou primárně nabízeny jiným knihovnám do jejich

stálého fondu. Zbylé soubory vybraných vyřazených knih do regálu na vlakovém nádraží 

v rámci projektu Kniha do vlaku čeká na své odvezení. Během omezení způsobené

coronavirem jsem v rámci „home office“ nahrála a doplnila u 230 her titulní obálky a

motivačních fotografií k oblíbeným tematickým kufříkům pro nejmenší vč. nafocení. V rámci

katalogizace postupné upravování klíčových slov v rejstříku. S kolegyní jsme sjednotily tvary

klíčových slov dle daných pravidel při tvorbě záznamu v katalogu. Dále jsme zjednodušily

seznam MDT . Všichni jsme dle schválených vyřazovacích protokolů vyškrtávali 

z přírůstkových seznamů. Naši dodavatelé nám vyšli vstříc a častěji jsme si telefonovali, aby

mohli zásilky do uzavřené knihovny dodat. Dodavatelé knih a periodik nám pomáhají i 

při odměňování čtenářů za účast na akcích a soutěžích pořádaných knihovnou.

Revize periodik

Revize periodik probíhá každoročně. Letos její termín ovlivnil coronavir. V době březnového

uzavření knihoven jsme periodika zrevidovali. Výborné výsledky revize za rok 2020 jsou

uvedeny ve Zprávě o revizi periodik, která je založena

 v odd. Akvizice. Revize má svůj pozitivní význam, dopad – fond je udržovaný, 

v pořádku, ztráty nulové. Inspiruje k vyřazení nepůjčovaného časopisu a objednání nového

titulu, který se během roku začal vydávat a čtenáři jej poptávají.

Vedlejší činnost:

Pro zachování mé kvalitní práce je důležité i doplňování informací pomocí vzdělávacích

seminářů a především setkávání knihovníků, kde si vyměňujeme poznatky z praxe. Bohužel v

roce 2020 to byl kontakt výhradně přes webináře. Bookstart – připraven –pozastaveno z

důvodu pandemie. Tvorba „panelů“ k propagaci nových knih – leporel pro nejmenší čtenáře a

spolupráce na lekcích pro nejmenší čtenáře – přerušena coronavirem.

Trénování paměti – připravený cyklus přednášek – neproběhl. Trénování paměti – jako

certifikovaný trenér I. stupně jsem si připravila cyklus lekcí, domluvila s přenášející pí Horovou

na dni pro přednášku na téma Zdravá výživa, rozvěsila plakáty po městě, rozeslala

elektronické pozvánky zájemcům z dřívějška, ale vládní opatření nám nedovolilo setkání

uskutečnit. Doufám, věřím, že situace 

s coronavirem se podaří během roku 2021 zvládnout, abychom mohli se na podzim setkat.

Neobyčejné léto v knihovně se uskutečnilo. Tato akce je především určena pro předškoláky a

jejich doprovod – babičky či maminky. Opět přišlo maximální množství účastníků tzn dle

možné kapacity 2 x 45 lidí. 



Každoročně ve fondech se věnujeme mimo jiné ochraně knihovního fondu, v průběhu roku

2020 bylo přeznačeno a přebaleno 2392 knih. Vedlejší činností je zabezpečení služby balení

knih na míru, svázání dokumentů do kroužkové vazby, tisk přírůstkového seznamu za rok

2020. 

N Á K U P  K N I H O V N Í C H

J E D N O T E K  2 0 2 0
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Rádi bychom se v této zprávě pochlubili výsledky naší každodenní práce, bohužel rok 2020

celosvětově nepřál kultuře, ani knihovnám. Většina naplánovaných akcí byla zrušena,

uskutečnilo se jich pouze několik na začátku roku.

Hned v lednu genealogická přednáška Heleny Voldánové, na kterou se přišlo podívat velké

množství zájemců o to, jak si sestavit svůj rodokmen. 

V únoru jsme ještě stihli podarovat seniory v Penzionu Na Sadech a Domově 

s pečovatelskou službou novými knihami v rámci celosvětového Mezinárodního dne

darování knih, který připadá na 14. února.  

K 200. výročí narození B. Němcové, jsme uspořádali besedu o jejím životě a díle, proběhla

pro studenty gymnázia s PhDr. Věrou Kubovou. 

V červnu jsme společně se slánskými patrioty uspořádali besedu s Robertem Šlachtou o jeho

nové knize 30 let pod přísahou. Návštěvnost byla nečekaná.

V průběhu roku jsme ještě dvakrát stihli vyrobit si něco hezkého s Jiřinkou Hrnčířovou

Vnoučkovou v našem Babinci.

Plánem pro rok 2020 bylo zaměřit se na cílovou skupinu 16+ a s tím nám pomáhala

profesorka OA Dr. E. Beneše ve Slaném, která zapojila své žáky, se kterými jsme probírali

jejich zájmy a co by je v knihovně zaujalo, aby do ní začali více chodit. 

Během roku probíhá v chodbě knihovny každý měsíc nějaká zajímavá výstava, střídají se

výstavy vzdělávací s těmi uměleckými, které zpříjemňují návštěvu knihovny. Dáváme tak

slánským umělcům možnost zveřejnění svých děl, 

ve Slaném není mnoho možností, kde by mohli prezentovat svá, mnohdy velice povedená

díla. Letos jsme stihli pouze šest výstav.

O další zajímavé besedy a výstavy jsme bohužel přišli, na jaře měla proběhnout

nejočekávanější beseda roku, s panem Vlastimilem Vondruškou.  V novém roce bude ještě

hodně těžké začít tam, kde jsme před rokem skončili a znovu zvát do knihovny známé

osobnosti, než se tak stane, budeme alespoň přemýšlet, koho zajímavého pozveme. Pokud

to jen trochu půjde, zařadíme zrušené besedy do programu na příští rok.

V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1 641 čtenářů a 26 023 návštěvníků, čtenáři si

domů odnesli 81 748 výpůjček. Průměrná denní návštěvnost v MKS byla 154 návštěvníků,

kteří si vypůjčili 480 knih. Během roku jsme měli 47 akcí s celkovou návštěvností 2 424.

V průběhu uzavření knihovny jsem ale nijak nezahálela, celý fond beletrie byl knihu po knize

zkontrolován a knihy starší než rok pořízení 2015 jsem převedla do skladu a knihy ze skladu

starší 10 let, které nebyly vypůjčeny déle než 5 let, jsem vyřadila, takže pro milovníky naší

oblíbené burzy, čeká po opětovném otevření pěkná řádka knih.

Stanislava Havlíčková / 
oddělení pro dospělé



Další spousty knih jsem nově a čistě přebalila. Jelikož po celou dobu uzavírky byl nepřetržitě

otevřen bibliobox, kam čtenáři vraceli své výpůjčky, každý den jsme knihy odepisovali, a poté

je odložili do karantény, odkud byly po třech dnech zpět odepsány, dány na přebalení a pak

zařazeny na své místo. Na jaře se knihovna stala místem pro výdej roušek zdarma pro občany

města, které ušili dobrovolníci a tím pomohli čelit nákaze nemoci. A na závěr bych ráda 

za všechny řekla, že nám chyběli naši čtenáři a práce s nimi, možnost poradit jim s výběrem

knih, nebo si vyslechnout jejich těžkosti, každodenní kontakt a všechno, co jinak bereme jako

samozřejmost. 

Těšíme se na každého návštěvníka knihovny, na běžný provoz a akce, na které si naši čtenáři

zvykli. Doufáme, že se opět všechno vrátí do „normálu“ a už nikdy se tato situace nebude

opakovat.

B E S E D A  

S  R O B E R T E M  Š L A C H T O U
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Covid a moje práce. Během první vlny na jaře 2020 jsme byli všichni zaskočení, že je něco

takového vůbec možné, že se najednou všechno uzavře, že nebudou otevřené restaurace,

školy, hotely, obchody s některým zbožím a i knihovny. Ze dne na den. Poslední den, kdy

jsme půjčovali a to ještě bez roušek, si pamatuji docela jasně. Byl to čtvrtek, v médiích se již

avizovala možnost uzavření. Čtenáři chodili a brali knížky ve velkém. Regál s detektivkami

byl kolem poledne poloprázdný, lidé si knížky objednávali přes on-line katalog, v průběhu

dne jsme je několikrát připravovali, aby byly k vyzvednutí. Otevřeno jsme měli mít i v pátek,

v průběhu dne přišla zpráva, že čtvrtek je poslední otevírací den. A bylo to. Zůstali jsme 

za zavřenými dveřmi, jen s knihami. Co teď? Jak dlouho to bude trvat, nikdo nevěděl. První,

co jsem po uzavření začala dělat, byla důkladná probírka knižního fondu. Brala jsem knihu 

po knize, kontrolovala její fyzický stav, jak dlouho ji máme v knihovně, pokud měla

poškozený obal, dala jsem ji na výměnu obalu, plno ještě použitelných knih jsem v počítači

převedla do skladu, kam jsem je šla založit. Poté, co jsem skončila ve volném výběru naučné

literatury, jsem se přesunula do skladu a zde jsem vybírala knihy k vyřazení. Zda knihu

vyřadit se posuzuje podle různých hledisek, u každé knihy je to jiné. Pomáhala jsem při

vyškrtávání vyřazených knih z přírůstkových seznamů, zpětně toho bylo za několik let. Nad

seznamy přírůstků jsem strávila několik týdnů.

Pokud jsem pracovala z domova, zpracovávala jsem nabídky knih z OPA, vyhledávala na

stránkách různých nakladatelství knihy, které bychom mohli dokoupit do fondu knihovny. V

programu Canva jsem si připravovala různé plakátky pro použití ve vitrínách, nové

informační nápisy pro čtenáře. Snažili jsme se s firmou Kpsys o možnost připojit se na náš

služební program z domova. Tak bychom mohli pracovat na opravách rejstříků klíčových

slov, případně autorit. Ty jsou důležité při vyhledávání knih. To se bohužel nepovedlo,

připojení stále padalo. Opravdu jsem byla ráda, když jsme konečně otevřeli. Sice s

omezeními, ale už jsme zase půjčovali knihy. Vrácené knihy musely na několik dní do

karantény. Poté jsme je z karantény odepsali a rozdělili do příslušných oddělení, kde se

založily. To zabralo vždy spoustu času, knih byly plné hromady.

Během druhé uzavírky knihovny na podzim jsem se rozhodla předělat staré rozřaďovače na

knihy ve fondu naučné literatury. Vytvořila jsem si v Exelu správný formát, vypsala všech cca

200 nadpisů, vytiskla, zalaminovala, rozřezala a nové označení MDT tříd jsem lepila 

na všechny umyté kovové rozřaďovače. Zároveň jsme s kolegyní trochu upravily i slovní

označení některých oborů (např. Domácí hospodářství na Domácnost), některé obory jsme

sloučily (např. náboženství bylo rozděleno asi na 6 tříd, přitom knih máme jen dvě police). 

Martina Orltová / 
oddělení pro dospělé, katalogizace



Bylo potřeba u knih opravit označení na hřbetě a i v počítači u záznamu knihy. Vypracovala

jsem celé nové tabulky našich MDT s těmito úpravami. Během nepřítomnosti některých

kolegyň jsem měla možnost si vyzkoušet i jejich náplň práce. Objednávala jsem knihy 

u dodavatelů, kontrolovala jsem příchozí balíky knih podle dodacích listů, razítkovala nové

knihy, přírůstkovala jsem nové knihy. Zakládala jsem i fond beletrie, ke kterému se také

běžně nedostanu.

Co mi chybělo, byla ta denní rutina, ta otevřená knihovna, ti čtenáři, kteří chtějí něco fakt

hezkého, kteří nevědí, co chtějí, kteří chtějí něco jako Tučková. Den krásně přirozeně ubíhal.

Když byla knihovna zavřená, mnohdy se to vleklo neskutečně. Seděla jsem celý den 

u počítače, cosi tam celý den ťukala. Na to nejsem tak úplně zvyklá, chyběla mi ta

různorodost a pestrost práce v otevřené knihovně kam chodí lidi. Každý den byl jiný. Proto

se těším aspoň na to otevřené „okýnko“ ve studovně. Až půjdou knížky mezi lidi, bude mít

naše práce smysl. To si člověk uvědomí až v takovéto situaci. 

V Y Š K R T Á V Á N Í  

Z  P Ř Í R Ů S T K O V Ý C H  S E Z N A M Ů



Jak korona virus ovlivnil naši práci? Ze dne na den jsme se museli přizpůsobit nové situaci.

Chyběl nám kontakt se čtenáři, krátké popovídání si, radost z nové knihy i sdílená starost.

Práce z domova je vzhledem k probíhající pandemii jistě přínosná, ale velmi osamocená. 

Kolegyně se pustily do šití roušek. Následně u nás vzniklo výdejní místo, kde jsme je vydávali

všem zájemcům. Dále jsme se zaměřili na zkrášlení našich regálů, nákup nových knih, vyřazení

starých a opotřebovaných, přebalení do nového obalu - přebalili jsme přes 2 000 knih,

sjednotili jsme barvy polepek u románů pro ženy, scifi a fantasy literatury, komiksů, válečných

románů. Obměnili jsme některé časopisy. Nově máme v nabídce například časopis 100+1

zahraniční zajímavost – čtrnáctideník plný informací z celého světa včetně přebíraných

reportáží a článků z New York Times, Washington Post nebo například BBC Science Focus. 

Naše regály byly připravené, ale čtenáři stále nikde. Koncem dubna jsme poprvé v

omezeném režimu knihovnu otevřeli veřejnosti. Bylo nutné se dopředu objednat a dorazit v

zamluvený čas. Čtenáři si při příchodu desinfikovali ruce, nasazovali roušku a vyrazili vstříc

novým příběhům knižních hrdinů. Poté nás čekalo ještě pár uzavření a znovuotevření.

Několikrát jsme také fungovali v režimu výdejního okénka. Čtenáři si knihu objednali přes náš

on-line katalog, nebo nám zavolali a my jim s objednávkou, ale i výběrem, pokud si nevěděli

rady, nebo neměli přístup k internetu, rádi pomohli. Mohli jsme tak předat povinnou četbu

studentům, romány lidem, kteří si chtěli příjemně zkrátit dlouhé chvíle doma, pohádky

dětem pro rozveselení.

Závěrem roku jsme již čekali na otevření očkovacího centra, kde bychom chtěli vypomáhat.

Mohlo by to být to, co by naší práci dalo nový náboj. Pocit že má smysl a pomáhá k návratu

do normálního života. Vidíme očekávané světlo 

na konci tunelu a v něm knihovnu plnou

 spokojených návštěvníků! 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
Daniela Kučerová / 
oddělení pro dospělé, akvizice
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Rok 2020 - bez dětí v oddělení pro děti

Zhodnotit rok 2020 v dětském oddělení je poměrně stručná záležitost. 

Po skvělém rozjezdu na začátku roku, kterým byl únorový jubilejní 10. Knihovnický karneval a

besedy se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, přišel covid a s ním uzavření knihoven a konec

všech plánovaných akcí. Kromě zmíněného karnevalu a besed jsme stihli ještě rukodělky s J.

Vnoučkovou. Další akce, jako tradiční Noc s Andersenem, Čarodějnické rojení nebo slavnostní

pasování prvňáčků na čtenáře bylo odsunuto na „lepší časy“. 

V době lockdownu tedy nastal čas pro úklid ve výtvarných potřebách, dekoracích a

rekvizitách, které nám slouží pro aktivity, jako jsou výtvarné dílny, informativní lekce apod.

Nastal čas pro vytvoření nových rozřaďovačů do naučné dětské literatury, dopsání kroniky a

doplnění fotodokumentace. Také péče o knižní fond nepřišla zkrátka – sklad si zasloužil úklid,

mnoho knih nové zabalení a některé knihy a časopisy vyřazení a dále revize časopisů a

objednávky nových knih, audioknih a stolních her pro oddělení pro děti.

Co se týče knih, mezi rodiči je velmi oceňována stále se rozrůstající kolekce leporel a knih 

pro nejmenší děti, neboť v rámci kampaně Bookstart, s knížkou do života, jsme se zaměřili 

na nejmladší děti a jejich rodiče, kteří mají zájem u dětí rozvíjet čtenářské návyky 

od batolecího či dokonce prenatálního věku. Práce s leporely je také neodmyslitelnou

součástí našeho babyklubu Čítálek a na závěr každého babyklubu se také představují novinky

v této sekci. Bohužel, také tuto naši činnost poznamenala pandemie a 7 měsíců z 12 se Čítálek

nemohl konat. Léto a prázdniny přinesly rozvolnění a s ním i opětovné otevření oddělení 

pro děti v prázdninovém modu. Kromě toho jsme také stihli v červenci a srpnu uspořádat

čtyři divadelní představení pro děti v zahradě u kina a dvakrát akci nazvanou „(NE)obyčejné

prázdniny s knihovnou“, kde je zkombinováno čtení, hraní a tvoření pro nejmenší děti a jejich

rodiče či prarodiče. Příměstské tábory se konaly pouze v srpnu. Z Klubu K se totiž stal

depozit pro knihy v karanténě. 

S nástupem podzimu a zhoršující se situace s pandemií covid-19 bylo jasné, že plánované

podzimní akce, jako pyžamová party, přesunuté pasování prvňáčků ani prosincový Den 

pro dětskou knihu, nebude možné uskutečnit a navíc od poloviny října došlo k opětovnému

uzavření knihoven, které trvá, s vyjímkou povolení výdejního okénka, dosud…

Jak tedy zhodnotit „covidový“ rok?… Moji milovanou práci ovlivnil coronavirus fatálně a

hlavně negativně, protože dětské oddělení, za normálních okolností nejživější a jednoznačně

nejhlučnější v celé knihovně, je bez dětí smutné a prázdné.

Kateřina Nedvědová / 
oddělení pro děti



Co je platné, že knihy jsou úhledně vyrovnané, nově zabalené, že regály se plní knižními

novinkami, když v oddělení nezní dětské štěbetání a malé, všetečné ručky „nerozhrabují“

srovnané knihy.

Oddělení je tiché, knihy vyrovnané, hračky uklizené, a v tom ohlušujícím tichu čekáme až se

na chodbě ozve křik, smích a dupající nožky, čekáme až skončí nouzový stav…. moje

milované dětské oddělení a já, jeho knihovnice.

1 0 .  K N I H O V N I C K Ý  K A R N E V A L
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V roce 2020 byla studovna bohužel otevřena jen 8 měsíců. Čtenáři, ale i neregistrovaní

návštěvníci, byli zvyklí na služby, které studovna poskytuje, především se jedná o přístup 

k internetu, černobílý i barevný tisk, skenování, laminování, kroužková vazba, balení knih a

další. O toto však přišli se zavřením knihovny v době koronavirové epidemie. Dost často se

stávalo, že čtenáři do knihovny volali a ptali se, zda by nemohli alespoň některou z našich

služeb využít. I nám knihovnicím naši čtenáři scházeli a v době, kdy mohlo být s různými

omezeními otevřeno, jsme si toto období obě strany užívaly. 

Co mě asi osobně nejvíce mrzelo, byla téměř absence našeho cyklu pro seniory, kterou

knihovna pořádá v poslední době ale nejen pro ně. Setkávání (nejen) seniorů v tomto roce

probíhal již 12. ročník a senioři si již zvykli navštěvovat různé besedy, přednášky, procházky i

rukodělné dílničky a do knihovny se těšili. Tím spíš, že jsme na tyto aktivity získali dotaci z

MK ČR. Ráda bych také zmínila i důležitý sociální kontakt, sdílení svých vlastních zážitků a

rad, které při sezení probíhalo. Někteří starší občasné ze zdravotních nebo finančních

důvodů nemohou dělat tolik aktivit a setkávání v knihovně je pro ně zpestření všedního

života. I z tohoto důvodu je velká škoda, že toto všechno v době kovidové epidemie

nemohlo být realizováno.

Akce, které jsme stačili uskutečnit:

21. ledna 2020  Poodhalení závoje tajemství orientálních tanečnic

18. února 2020 Nemoci našich předků

A naopak akce, které se uskutečnit nepodařily:

TGM     - Beseda o životě našeho prvního prezidenta

Drátovaná zdobená srdíčka

Historická literatura vážně i nevážně beseda s Vlastimilem Vondruškou

Slánští vydavatelé pohlednic a jejich dědictví

Jak trénovat paměť

Hana Benešová

Večer s Karlem Čapkem

Doufáme, že na tyto akce budeme moct brzy naše čtenáře a seniory pozvat

Mezi vyhledávanou službu také patří MVS (meziknihovní výpůjční služba). Tento rok jsme

uskutečnili 306 výpůjček, především z SVK Kladno. I když o tuto službu byl stále mezi

čtenáři zájem, vzhledem k uzavření knihoven jsme tyto výpůjčky nemohli uskutečnit... Jediné,

čeho se koronavirus tak úplně nedotkl, jsou webové stránky knihovny, kam pravidelně

vkládáme nové informace pro naše uživatele. 

Lucie Steinbrecherová / 
studovna



Za rok 2020 webové stránky knihovny navštívilo 34 511 uživatelů. Z webových stránek je

možný vstup do našeho on-line katalogu, kde je možné si vyhledat a objednat nebo

zarezervovat požadovanou knihu z klidu domova. Tato služba byla hojně využívána hlavně v

době, kdy bylo otevřeno pouze výdejní okénko a knihy se mohly objednávat jen on-line. 

O R I E N T Á L N Í  T A N C E
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Takové to (ne)bylo v knihovně.. V tomto roce byla pobočka Na Dolíkách otevřena opravdu

minimálně. Pouhé čtyři měsíce z deseti, kdy bývá otevřená, mohla svým čtenářům i běžným

návštěvníkům poskytnout své služby. Nepříznivá situace, která nastala na jaře, se 

s nadcházejícím podzimem vrátila. Čtenářů na pobočce jsme si moc neužili, přesto máme

stále pěkných 329 registrovaných čtenářů, z toho 270 je do 15 let. Prozatímní lehký pokles

oproti loňskému roku vyvažuje pravidelný zájem čtenářů, kteří psali, volali a různě se

dotazovali: „Kdy už bude otevřeno?“ a to nás těšilo velmi. Snažili jsme se nabídnout opět

různé kulturní akce, kterých se povedlo uspořádat celkem 13 s počtem zúčastněných 644,

dále akce vzdělávací, kterých bylo také 13 a které navštívilo 265 zájemců.

7. a 16. 1. Marek Šolmes Srazil s hudebně čteným vystoupením „Frněk a Mareček“

17. 1. tvoření s Jiřinkou Vnoučkovou – „Ponožkoví sněhuláčci“

4. 2. Zdeněk Ležák s besedou – Král IV. – „Pán světa v komiksu“

14. 2. tvoření s Jiřinkou Vnoučkovou – „Drátovaná srdíčka“

3. 3. Lenka Rožnovská a její beseda – „Mobilmánie v pohádkové říši“

5. 6. čtenářská anketa „TOP učitel“

KNIHOBUDKA – slavnostní otevření za přítomnosti starosty města Slaný

8. 10. Jablíčkový den plný soutěží, kvízů a her

pravidelné měsíční návštěvy knihovny 1. a 2. tříd z 3. ZŠ, každý měsíc zábavně vědomostní

soutěže o drobné ceny.

Naopak nás velmi mrzí ty akce, na které se nedostalo a musely se odsunout, až ..

Pasování prvňáčků na čtenáře

Hravě poznávací informativní lekce pro ZŠ a MŠ

KNIHTISK – Studio bez kliky - workshop pro děti

Petr Kopl – komiksový workshop pro teenagery

Petra Martišková – beseda o psaní a žurnalistice

pravidelná měsíční tvoření a rukodělná odpoledne s Jiřinkou z Jen tak tvoření

Vánoční setkání a připomenutí si tradičních zvyků a obyčejů.

Je velmi důležité zmínit i chybějící vzájemný kontakt knihovnice se čtenáři, kteří na pobočku

docházejí a jsou zvyklí na jistou pravidelnost. Tohle všechno nám nešťastná situace „covidová“

vzala a omezila tak naše plány. Moc si přejeme, aby nastávající rok 2021 byl lepší a po všech

stránkách příznivější pro nás všechny, abychom se mohli opět společně setkávat, tvořit, číst a

třeba si i hrát.

 

Kateřina Mrvová Krejčová / 
pobočka Na Dolíkách



D R Á T O V Á N Í
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Koronavirus mě ovlivnil z pracovního i osobního hlediska. Asi jako všechny kolem. Při prvním

kole uzavírek na jaře jsem měla z pracovního hlediska určitě více času na věci, které jsem v

běžném pracovním roce moc nestíhala. Vyřadila jsem z regionální literatury ty knihy, které

do regionální literatury nepatřily. 

V rámci homeoffice jsem doma šila tolik potřebné roušky (hlavně pro naši slánskou

nemocnici).

 Pokud jsem byla v práci, tak jsem se s kolegyněmi střídala při vydávání roušek pro obyvatele

našeho města. Roušky šili všichni, kdo jenom trochu uměli šít na šicích strojích. 

To co nám asi nejvíc chybělo od  prvního okamžiku byli chybějící čtenáři a komunikace s

nimi. Během léta jsme byli všichni šťastní, že se situace alespoň trochu uklidnila a knihovna se

mohla  alespoň v omezeném provozu otevřít.

 Proběhly tolik očekávané a žádané příměstské tábory pro děti a velice oblíbená letní divadla

v prostorách zahrady městského kina (navíc nám i přálo počasí).

 Pro všechny z nás to bylo příjemné léto s téměř normálním provozem.

Druhé kolo přišlo na podzim velice rychle a pro nás to byla další rána. Musely jsme zrušit

všechny naplánované akce do konce roku. S kolegyněmi jsme se musely střídat po týdnu v

práci a doma na homeoffice. Nějakou dobu na podzim mohlo být otevřené výdejní okénko

pro naše čtenáře. Pokud si knihy zarezervovali nebo objednali přes náš on-line katalog, do

druhého dne měli knihy připravené a mohli si je ve výdejním okénku vyzvednout. Pro mě to

byla i vítaná změna, protože jsem si mohla více vyzkoušet trochu jinou práci. Můj běžný

pracovní den byl ve studovně, kde jsem se setkávala se studenty a lidmi, kteří potřebovali

pracovat na PC. Musela jsem se naučit orientovat se v beletrii a naučné literatuře v

dospělém oddělení. Celé toto období pro nás všechny  bylo určitě psychicky velice náročné. 

Z osobního hlediska mě asi ovlivnil hodně. Nejvíce mi  chyběla možnost setkávání se s

ostatními lidmi. Zajít si do restaurace, do kina, do divadla. 

Prostě žít úplně normální život.

Monika Šímová / 
ekonomické oddělení, studovna
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Shrnout rok 2020, když pracujete v oblasti cestovního ruchu, není nijak lehké. Jako všechny i

nás se dotkla pandemie coronaviru a s ní spojená vládní opatření. Vše, na co jsme byli zvyklí a

někdy dělali s rutinou pravidelností, se nám před očima v mžiku rozpadlo. Jistě rok to nebyl

lehký pro nikoho z nás, ale i tak určitě stojí některé věci za připomenutí.

Nejprve již zavedené jistoty...

Turistická sezóna, připravena již na začátku roku, bohužel také dostála nějakých změn. Ale i

přes určitou nepřízeň osudu zůstává jednou z věcí, které se nám povedly. V řeči čísel, při

polovičním množství uskutečněných vycházek je navštívil téměř stejný počet návštěvníků jako

v roce 2019 za celou turistickou sezónu! A to pro nás určitě úspěch je a máme z takové

návštěvnosti opravdu radost. Aby zájemci o krásy města a jeho historii nepřišli o vycházky

úplně, připravili jsme, v čase kdy nebylo možné se společně sejít, alespoň online vycházku –

Židé ve Slaném. V létě, kdy se opatření trochu uvolnila, jsme některé z naplánovaných

vycházek přeci jen stihli uskutečnit (5  z 9 naplánovaných), a jak už bylo řečeno, byl o ně

opravdu velký zájem.

I na prázdniny roku 2020 jsme připravili s Bořkem letní soutěž. Letos jsme se vydali  po žluté

turistické trase na Smečno, kde po cestě mohli účastníci plnit Bořkův letní desetiboj. Deset

různých úkolů, kterými jsme chtěli zpestřit 9 km dlouhou cestu nejen malým dětem. Dva 

z těchto úkolů byly spojeny s návštěvou Vlastivědného muzea ve Slaném a Vojenského

skanzenu na Smečně.

Cyklohráček také jezdil v omezeném režimu, a přesto se k nám s ním vydalo přes 250 turistů,

kteří si vyzvedli v infocentru odměny, vizitky a děti i svůj poklad, když hrály hru S Bořkem 

za pokladem.

Jako každoročně jsme vydali nové pohledy (dřevěné zvoničky a vánoční), kapesní kalendáříky

s motivy slánek, 4 turistické vizitky  a letáky do série č. 17. a 18. Tipy na výlety, podle kterých si

mohou návštěvníci města udělat hezké výlety tentokráte po stopách dřevěných zvoniček na

Slánsku a slánských obyvatel židovské komunity. Další nápady kam se podívat i za hranice

města, a kde vidět různé unikáty nejen idové architektury přináší turistům 4 nové druhy

letáků obcí na Slánsku.

Úplně poprvé jsme vydali Slánské turistické noviny, které čtenářům přinesly směsici tipů 

na výlety a upoutávek na akce, které by si na Slánsku rozhodně neměli návštěvníci nechat

ujít. Noviny byly zdarma k rozdávání v našem i okolních infocentrech a recepcích

spolupracujících ubytovatelů. Vyšly nákladem 2 000 kusů a na jejich realizaci byly použity

peníze z dotačního programu Středočeského kraje pro rozvoj turistických informačních

center. Poprvé jsme byli vybráni do akce s ČT Déčko, což je celorepubliková soutěž 

na období prázdnin pro děti. 

Elena Vejdělková / 
Infocentrum Pod Velvarskou branou



Letos se jmenovala Zachraňte trosečníky.  Účastníků, kteří při této hře navštívili město Slaný,

bylo hned několik stovek.

A do třetice novinkou pro rok 2020 se také stala hra Skryté příběhy – Bernardovo srdce -

mobilní aplikace, kterou si mohou návštěvníci města zahrát na svých chytrých telefonech.

Stačí si ji stáhnout do telefonu, což mohou udělat v infocentru na wifi zdarma, a pak už jen

vyrazit do terénu. Ve Slaném budou na 8 zastaveních pomáhat městu proti zlému pánu 

z Martinic. Trasa účastníky provede po těch nejzajímavějších místech města. Projdou

historickým jádrem s jeho největšími pamětihodnostmi a podniknou i výšlap na další

dominantu Slánskou horu. Rozhodně další, nová a neotřelá možnost jak se s krásami a historií

Královského města Slaný seznámit.

Co tedy říci závěrem? Rok to rozhodně jednoduchý nebyl, ale Infocentrum Pod Velvarskou

branou v něm nijak nezahálelo. Jistě, turisté, kteří navštívili město sice nemohli zavítat přímo

do infocentra, a byli tak ochuzeni i o možnost shlédnout naši unikátní sbírku slánek, ale my

všichni jsme se snažili zpříjemnit jim jejich pobyt ve městě, co nejvíce to jen v této těžké době

bylo možné. Doufáme, že se nám to alespoň trochu s našimi novinkami podařilo.

V Y C H Á Z K A  

K  M E Z I N Á R O D N Í M U  D N I  P R Ů V O D C Ů


