Knihovna a Muzeum Aš
Knihovna a Muzeum Aš je příspěvková organizace, která slučuje činnost knihovny a činnost muzea.

Oddělení Knihovna
Rok 2012 byl prvním celým rokem stráveným v nově rekonstruované budově. Uživatelé měli
k dispozici 584 m2 půjčoven, ve kterých si mohli vybírat z 30 000 knihovních jednotek ve volném
výběru. Budova je bezbariérová, do vyšších pater je možné vyjet výtahem. Součást je i konferenční
místnost, ve které lze pořádat besedy, přednášky, školení a další podobné akce. Místnost jsme
využívali nejen pro akce pořádané knihovnou, ale i k pronájmu. Nová budova se promítla i do většího
zájmu o návštěvu knihovny. Zvětšil se počet registrovaných čtenářů, návštěvníků i výpůjček.
Oddělení pro dospělé čtenáře
Toto oddělení se nachází v 1. patře a jeho součást je i stavebně oddělená studovna, ve které se
nachází 4 počítače připojené na internet. Tyto počítače jsou určeny veřejnost a služby studovny
využilo 1180 návštěvníků.
V oddělení pro dospělé se během roku 2012 zaregistrovalo 1116 čtenářů, kteří si odnesli 45 880
knihovních jednotek. Nejsou to tedy jen knihy, ale i mapy, elektronické dokumenty, DVD, CD a
periodika. Oddělení bylo otevřeno 5 dní v týdnu, celkem 37,5 hod. týdně. Cestu si sem našlo 10 587
návštěvníků.
Oddělení pro dět
Toto oddělení se nachází ve 2. patře budovy. Při rekonstrukci prošlo největší změnou. Dět mají
k dispozici půjčovnu o velikost 235 m2, která je vybavena 3 počítači připojenými na internet, on-line
počítačem, cca 10 000 knihovními jednotkami uloženými v na míru vyrobených regálech. Mysleli jsme
i na zábavu, takže součást půjčovny je zajímavý sedací nábytek a multfunkční hrací stůl, jehož
nejoblíbenějším nástavcem je stolní fotbálek.
Do tohoto oddělení se přihlásilo 583 dět do 15 let a odnesly si 19 568 knihovních jednotek. Oddělení
bylo otevřeno 4 x týdně a celkem je navštvilo 5 332 návštěvníků.
Jak se stalo v posledních letech zvykem, řada uživatelů knihovny využila možnost si objednat knihy,
které naše knihovna nevlastní, z jiné knihovny. Meziknihovní výpůjční službu využilo 26 čtenářů,
knihovna jiným knihovnám poskytla 33 knih.
Běžným se pro uživatele stalo i používání www stránek knihovny, elektronického katalogu, který na
našich stránkách pracuje a vstupu do výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu. Tímto
způsobem si může čtenář, z klidu domova, prohlédnout seznam svých výpůjček a případně si
vypůjčené knihy i sám prodloužit. Do elektronického katalogu knihovny se ze svých domovů podívalo
1363 uživatelů knihovny, do svého výpůjčního protokolu 1207 uživatelů a on-line katalog zaznamenal
15 310 dotazů.

Běžnou součást práce knihovny je kulturně-výchovná činnost. Celkem knihovnice uspořádaly 89 akcí
a zúčastnilo se jich 1647 účastníků.
Do knihovny přišly dět od mateřských školek, přes základní školy, základní a praktckou školu, až po
gymnázium a střední odbornou školu. Protože rok 2012 byl rokem 140. výročí povýšení Aše na město,
věnovali jsme větší počet akcí právě tomuto výročí. Například besedy Za ašskými strašidly či Ašské
pověst. Samozřejmost jsou besedy o spisovatelích, knihovnicko-bibliografcké lekce, školení v práci
s počítačem a odbornými knihovními programy. I v roce 2012 jsme pasovali všechny žáky 2. tříd na
čtenáře. Pasování doprovodila hudba ašských dudáků, provedli čaroděj Knihomol (ve skvělém podání
pana starosty) a čarodějnice Elvíra, kteří nezapomněli ani na kouzelný prášek, který pomáhá dětem
dobře číst. 191 posluchačů měla i přednáška o současné detektvní literatuře pro dět, kterou jsme
připravili ve spolupráci se studenty ašského gymnázia. Činnost zahájil i knihovní kroužek Nenudísek.
Pracovnice knihovny nezapomínaly ani na dospělé čtenáře. Pro studenty SŠ připravily základní
seznámení s knihovnou jako informačním zdrojem, pro seniory lekce o práci s počítačem a
Internetem, v konferenčním sále zazněla zajímavá přednáška pana Víta o vodách na Ašsku Vzduch
k dýchání, voda k pit, zájemci o zdravý životní styl si mohli poslechnout povídání Jak na očistu těla či
Působení barev naší stravy. Oblibu si mezi milovnicemi ručních prací zajistly výtvarné dílny – malování
na hedvábí nebo pletení košíků. I v roce 2012 jsme pozvali na návštěvu spisovatele. Jedním je autorka
žijící v našem regionu – paní A. Šochová a druhým nejznámější současný v ČR žijící autor pan Michal
Viewegh.
Závěrem několik zajímavých čísel z knihovnické statstky: nejstaršímu čtenáři je 93 let, dva čtenáři
ještě nedovršili jeden rok, do knihovny chodí větší množství žen – 63%, nejčastěji zastoupenou
věkovou skupinou jsou 9 a 11 leté dět. Z dospělé "nestudující" populace vedou 47 let.

Oddělení Muzeum
Rok 2012 může muzeum označit za rok úspěšný, neboť se, ve spolupráci s dotačním oddělením města
Aš, podařilo získat v sousedním Německu partnera pro podání žádost o dotaci na Cíl 3 na
rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice a zřízení národopisné expozice. Aš a partnerské město Mylau
uspěli a dotace byla přiznána. Se samotnou realizací projektu se začne během roku 2013.
V roce 2012 se v budově Muzea konala řada výstav.
V lednu proběhla výstava Velká výzva se zaměřením na ekologii, v únoru a březnu autorská výstava
malířky Varji Ondříškové, v dubnu výstava Hlavní ulice v proměnách času, v květnu výstava fotografí
Soudkovitost, v červnu Krušnohorská krajka. 2. 8. začala výstava Znak města Aše následovaná koncem
září a v říjnu výstavou fotografí z 30 t leté historie SPVKK. V listopadu proběhla výstava Češt vojáci
v zahraničních misích Armády ČR a rok zakončila vánoční výstava paní Anny Tyrolerové.
Podrobněji se budu věnovat vlastním výstavám Muzea. Výstavu Hlavní ulice v proměnách času
vytvořil Ing. J. Krátký. Na fotografích zdokumentoval proměnu hlavní ulice města v posledních 100
letech. K této výstavě byl vydán i katalog ve formě DVD, který zaznamenal nebývalý úspěch.

Největší množství akcí proběhlo k 140. výročí povýšení Aše na město. Muzeum ve spolupráci
s knihovnou připravilo několikaměsíční vědomostní soutěž, která mapovala znalost historie Aše
Šťourání v čase. Účastníci mohli soutěžit prostřednictvím internetu i osobní návštěvou knihovny či
muzea. Na den přesně v den povýšení – 2. 8. byla zahájena výstava, která na vývoji ašského znaku
dokumentovala i vývoj samotného města. Vernisáž výstavy byla obohacena o zajímavou přednášku
Ing. Krátkého doprovázenou fotografckou prezentací historie Aše. Protože výročí bylo kulaté,
organizace zvolila i bohatý kulturní program. Na venkovním pódiu probíhala hudební vystoupení a
divadlo, návštěvníci si mohli u stánků zakoupit občerstvení i drobný dárek, t nejmenší využili
připravené dětské atrakce. Protože se povedlo i počasí, akce se povedla a navštvilo ji okolo 1 000 lidí.
Třet velkou akcí byla, jako každý rok, konference Společnost pro výzkum kamenných křížů. Tentokrát
byla konference doplněna i fotografckou výstavou 30 let Společnost pro výzkum kamenných křížů, na
které velký kus práce odvedl tajemník společnost pan J. Vít. Výstava zdokumentovala vývoj SPVKK od
založení po dnešní dobu. U příležitost konference jsme vydali Sborník, tentokráte s číslem 2012.
Nesmíme zapomenout ani na výstavu s textlní tematkou – Podkrušnohorská krajka. Na výstavě
kráse krajky byly vystaveny nejen běžné výrobky – ubrusy, záclony, oděvní doplňky apod., ale i
krajkové obrazy.

o

V Muzeu se konala i celá řada dalších akcí.
Besedy: Thajsko a Barma, Má milovaná Indonézie, Kouzelná rozmanitost čajů, Léčivé čaje Pu-Erh (s
ochutnávkou).
Přednášky: Martn Kulhánek o Afghanistánu, Z historie Aše.
Pořady veřejně prospěšného charakteru: Den pro město, křest knihy Divoká hranice spojený
s autorským čtením, Konference Přátelé v srdci Evropy. Účast na těchto akcích přesáhla 2 000 lidí.
Nedílnou součást odborné práce pracovníků muzea je i služba badatelům. Jako každý rok i v roce
2012 byla část dotazů a odpovědí v němčině. Zaznamenali a zpracovali jsme 110 dotazů památkových
ústavů, policie ČR, studentů a ostatních badatelů.
Nadále pokračovala odborná činnost kurátorek Muzea. Správa sbírek, digitalizace rukavic, digitalizace
fotografí ze sbírek Muzea, sběr a archivace regionálního tsku.
I v případě Muzea pár čísel statstky: v roce 2012 muzeum navštvilo 962 platcích návštěvníků, na
vernisáže přišlo cca 630 hostů a dalších akcí se zúčastnilo cca 2 650 lidí.

Závěrem několik údajů o hospodaření organizace Knihovna a Muzeum Aš v roce 2012. Organizace
hospodařila s částkou 4 919 633,- Kč. Z toho bylo 279 816,- Kč vlastních příjmů a zaměstnávala 7,55
přepočtených zaměstnanců.

