Zpráva o činnosti Obecní knihovny Rapotín za rok 2020
Vážený pane starosto,
předkládám Vám zprávu o výsledcích činnosti obecní knihovny v Rapotíně.
Dotace od obce v r. 2020:
Za dotace od obce bylo zakoupeno:
Zpracované dary:

60.000,- Kč
208 svazků
41 svazků

v hodnotě
v hodnotě

47 901,- Kč
7 443,- Kč

Celkem pro fond veřejné knihovny zapsáno a zpracováno 249 svazků.
Tematická skladba knih:
Naučná pro dospělé Beletrie pro dospělé Naučná pro děti Beletrie pro děti Celkem
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24 knih získala knihovna darem z projektu Ministerstva kultury „Česká knihovna 2020“, který
podporuje českou literaturu.
Knihovní fond čítal ke konci roku 5 551 svazků, z toho beletrie 3 987 titulů, naučných knih 1 558 (ve
fondu je také zapsáno 6 zvukových knih, 34 stolních her, 2 elektronické ALBI tužky, 1 čtečka
elektronických knih). V dubnu bylo z fondu vyřazeno 426 knih z důvodu opotřebování, poškození a
zastaralostí knih.
Seznam knih a přírůstková čísla, pod kterými jsou zapsány v evidenci Městské knihovny T.G.Masaryka
Šumperk (dále jen „MK“), je přílohou této zprávy.
Za periodika bylo v roce 2020 zaplaceno 11 170,- Kč. Z této částky bylo zajištěno i předplatné časopisů
na další rok 2021. V roce 2020 bylo odebíráno 15 titulů časopisů: Amos, Bart Simpson, Burda,
Čtyřlístek, Epocha, Flóra, History, Koktejl, Marianne bydlení, Psychologie dnes, Recepty prima
nápadů, Respekt, Rozmarýna, Venkov a styl, Vlasta.
Místní knihovna půjčovala v roce 2020 40 hodin týdně (PO-PÁ 9.00-17.00 hod.). Od 1.5. byla
upravena otevírací doba a knihovna půjčovala 37,5 hodin týdně (PO-PÁ 9.00-11.30 a 12.30-17.00
hod.).
Bohužel knihovna musela být uzavřena několik týdnů na základě rozhodnutí vlády s ohledem na stav
nouze, který vyhlásila z důvodu prevence možného šíření onemocnění COVID-19 (od 13.3. do 28.4.,
od 21.10. do 3.12. a od 18.12. do 31.12.).
Tato situace měla za následek úbytek čtenářů, výpůjček i návštěvnosti kulturních a vzdělávacích akcí.
Místní knihovna

dosáhla v roce 2020
a zaregistrovala
počet návštěvníků

7 230 výpůjček
210 čtenářů (z toho 49 dětí do 15 let)
2 919 z toho 317 účastníků kulturních
vzdělávacích akcí.
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Registrační poplatky činily: dospělí 40,- Kč/rok a děti, studenti, důchodci 20,- Kč/rok. V roce 2020 bylo
vybráno za registrační poplatek celkem 3 400,- Kč a za upomínky 1 230,- Kč.
Knihovnice zajišťovala čtenářům také knihy formou meziknihovní výpůjční služby. V roce 2020 bylo
17 titulů zapůjčeno z MK Šumperk a 2 tituly z jiné knihovny. 2 knihy zapůjčila knihovna dalším
knihovnám v regionu.
Kulturní a výchovná činnost knihovny
Knihovna sdílí prostory s turistickým informačním centrem a podílí se svojí činnosti na kulturních
aktivitách obce Rapotín.
Bohužel rok 2020 nebyl kvůli koronavirové pandemii příznivý na pořádání kulturních akcí.
Návštěvnost byla tedy nízká a spolupráce se školou a školkami minimální. I tak knihovna
spolupracovala se ZŠ a MŠ Údolí Desné. Na besedy přišlo v průběhu roku celkem 75 dětí. Byly
uspořádány: Karel IV., Pejskování a O vlkovi, který vypadl z knížky.
Knihovna stihla uspořádat 1 besedu pro veřejnost s Karlem Kocůrkem, který nás v lednu provedl
Izraelem. Další plánované besedy a tvoření musely být kvůli vzniklé situaci zrušeny či přesunuty na
rok 2021.
Na 27.3.2020 tzv. Noc s Andersenem byla naplánována
akce „Knihovna slaví 130 let“. Vzhledem k situaci byla
přesunuta na 2.10.2020. Knihovna tak oslavila 130 let od
první zmínky existence knihovny v Rapotíně. Děti si
mohly vyzkoušet tvoření ze starých knih, origami nebo si
tvořily svoji vlastní knihu či vyzkoušely různé knihovnické
soutěže. Pro děti bylo připraveno divadlo Pohádky a
MALÉhry a večerní představení bylo určeno pro dospělé,
kdy herečky z divadla MALÉHry Daniela a Nikola
Zbytovská a Barbora Seidlová vytvořily pořad „Čtení ke
kafi“, který nabídl možnost bližšího kontaktu s publikem,
a to vše doplněné úsměvnými komiksy Venduly
Chalánkové.

Knihovna během roku uspořádala 2 výstavy. V září a
říjnu bylo možné vidět v knihovně origami a skládané
knihy od Hany Krausové a Jany Krmelové.
Přes letní prázdniny byla v galerii KKC nainstalována
výstava komiksů Kláry a Honzy Smolíkových „Na
hradě Bradě a Bublifuk“.
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V roce 2020 pokračovala knihovna v
projektu Virtuální univerzity třetího věku,
zajišťovala prostory a pravidelné přednášky
pro studenty – seniory VU3V. V roce 2020
se zapojilo do VU3V celkem 20 studentů
z Rapotína a blízkého okolí. Bohužel senioři
museli většinou studovat distančně, ale i
tak studium zvládli všichni úspěšně. Na jaře
si vybrali kurz „Leonardo da Vinci“ a na
podzim pokračovali kurzem „Kulturní
hodnoty“. Stalo se již tradicí, že studenti
VU3V z Rapotína vyjíždějí na zajímavá
místa naší vlasti, aby si prakticky ověřili
teoretické poznatky z absolvovaných vzdělávacích lekcí. Již čtvrtý výlet uspořádala knihovna v září
2020 pro studenty do Kutné Hory, která je od roku 1995 na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO.
Knihovnice pravidelně informuje čtenáře o nových knihách a o činnosti knihovny v Rapotínských
novinách. Aktuální informace o dění v knihovně najdou také čtenáři na novém webu knihovny, který
byl spuštěn na konci roku 2020 (http://knihovna.rapotin.cz) a facebooku.
Spolupráce se střediskovou knihovnou – Městská knihovna T.G.Masaryka Šumperk
V roce 2020 bylo do knihovny ve výměnných souborech z MK Šumperk dodáno 253 svazků a 5 CD.
Knihovna úzce spolupracuje s MK vykonávající regionální funkce a veškrá jednání, konzultace či dovoz
výměnných souborů zajišťovaly pracovnice střediska Šumperk.
V roce 2020 byla provedena revize knižního fondu odpovídající Knihovnímu zákonu č. 257/2001 Sb.
Dotace
V roce 2020 knihovna čerpala částku 15 000,- Kč z dotačního programu VISK 3 Ministerstva kultury na
modernizaci technického vybavení knihovny. Z dotace byla pořízena nová PC sestava.
Ostatní
V roce 2020 získala knihovnice 1. místo v soutěži „Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje
2020“. Odborná porota hodnotila osobnost knihovníka, péči o knihovnu a snahu o její propagaci.
Důležitá byla i míra spolupráce s obcí a školami.

Zpracovala dne 21.1.2021: Lenka Drechslerová
knihovnice

Přílohy:
1. Seznam knih – přírůstkový seznam 2020
2. Seznam kulturních a vzdělávacích akcí pořádanou knihovnou v roce 2020
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