Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš
Charakteristika zařízení:
Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš je příspěvková organizace, která slučuje činnost
knihovny, činnost muzea a činnost informačního centra. V této podobě pracuje od 1. 1. 2013.

KNIHOVNA AŠ
adresa: Hlavní 239/23, 352 01 Aš
telefon: 354 525 426; 354 525 264
http://www.knihovna-as.cz/

Uživatelé knihovny dostali 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. Součástí budovy je konferenční místnost, ve které lze pořádat besedy,
přednášky, školení a další podobné akce.
Oddělení pro dospělé čtenáře se nachází v 1. patře a jeho součást je i stavebně oddělená
studovna, která nabízí 4 počítače připojené na internet. Tyto počítače určeny pro veřejnost a
služby studovny využilo 921 návštěvníků.
Oddělení bylo otevřeno 5 dní v týdnu, celkem 37,5 hod. týdně. Cestu si sem našlo 11434
návštěvníků.
Oddělení pro děti se nachází ve 2. patře budovy. Děti mají k dispozici půjčovnu o velikosti
235 m2, která je vybavena 3 počítači připojenými na internet, on-line počítačem, z nichž
největší zájem byl o multifunkční dotykový počítač, který je před ostatními počítači
upřednostňován. Internetu využilo 886 dětských zájemců. Děti využívaly též multifunkční
hrací stůl, z něhož nejoblíbenější hrou byl stolní fotbálek a billiard. K dispozici byly deskové
hry a materiály k výtvarnému tvoření. Oddělení bylo otevřeno 4 x týdně a celkem je
navštívilo 6 964 návštěvníků.
Do knihovny se přihlásilo celkem 1650 čtenářů, z toho dětí do 15-ti let 692. Z dospělých
největší věkovou skupinu tvořili důchodci a u dětí to byla věková skupina 7-8 let. Poměr
věkových skupin u dospělých ženy - muži byl 68,46 : 31,54 %, u dětí dívky - chlapci 51,35 :
48,65%. Počet výpůjček za rok 2015 činil 68 863, z toho knihy z celkového počtu tvořily
85,42%, zbytek tvořily brožury, mapy, periodika, CD, DVD. Čtenáři častěji využívali placené
možnosti rezervovat si požadovanou knihu, celkový počet vyřízených rezervací tak činil 172.
Meziknihovní službu (využití možnosti zaslání žádané knihy jinou knihovnou) využilo 119
žadatelů.
Nedílnou součástí knihovny jsou internetové stránky, které zaznamenaly 5 721 návštěv.
Pro zajímavost uvádíme přehled návštěv:
1. Česká republika 5 197= 90,84 %
2. Brazílie 187= 3,27 %
3. Německo 89= 1,56 %
4. Itálie 33= 0,58 %
5. Slovensko 21= 0,37 %
6. Španělsko 13= 0,23 %
7. Spojené státy americké 13= 0,23 %
8. Mexiko 12= 0,21 %

Celkem stránky byly zobrazeny 10 965 x.
Počet vstupů do katalogu činil 2 292, vstupů do uživatelského konta 852 a počet dotazů
(hledání) 16 319.
Po pětiletém působení v zrekonstruované knihovně se nám konečně podařilo přestěhovat
knižní sklad, který dlouhodobě působil mimo hlavní budovu knihovny, což bylo doposud
velké omezení, pokud někdo ze čtenářů žádal knihu z těchto prostor. Nyní jsou všechny knihy
po ruce, s možností okamžitého vypůjčení. Díky tomu se nám v červenci podařilo uskutečnit
celkovou revizi knižního fondu dospělého oddělení, dětského oddělení a skladu.
Běžnou součástí práce knihovny je
kulturně-výchovná činnost. Během roku
knihovnice uspořádaly 87 besed a 24
výstavek, jichž se zúčastnilo 2390
návštěvníků. Knihovnu navštívily děti
mateřských škol, základních škol,
Základní školy a Praktické školy Aš a
studenti Gymnázia Aš, pro které byly
připraveny knihovnicko-bibliografické
lekce, besedy o spisovatelích a
ilustrátorech, tematické besedy, výtvarná
odpoledne a pro zvídavé byla připravena
každý týden nová hádanka. I v tomto
roce byli tradičně pasováni všichni žáci všech 2. tříd na čtenáře. Pokračovala spolupráce
s Gymnáziem Aš, kdy si studenti pro děti připravili zajímavé akce, např. při Podzimním čtení
představili žákům 4. tříd zajímavé knihy, při kterých posluchačům občas naskakovala husí
kůže. V Podzimních a Jarních proměnách představili svatého Šprecha a s ním související
kvízy, rébusy spojenými s pantomimou a konečnou prezentací s Dokonalým Einsteinem,
který svými záludnými otázkami dokázal nejen dětem dokonale poplést hlavu. K dalším
akcím pro děti patřily besedy Zvířátka na útěku, Knihovnická nej, Brzo-Bohatý versus
Modroočko, Lovení pohádek na udici, Od stromu ke knize, Písmenková polévka, Příběhy
podle předlohy… Odpolední
Nenudísek přilákal zvědavé děti, které
chtěly dozvědět, jak příběh čtený dětmi
vlastně dopadne. Při tvořivých
odpoledních mohly děti předvést svoji
zručnost při výrobě sněhových vloček,
malování podzimních listů či podílení
se na vytváření dekorativních předmětů
zdobící dětské oddělení.
Nezapomnělo se ani na dospělé čtenáře,
pro které si pracovnice připravily
spoustu zajímavých besed a akcí.
Besedu se známou spisovatelkou Ivankou Devátou, regionální autorkou Annou Šochovou,

poutavé vyprávění historika PhDr. Vladimíra Bružeňáka „Květen bez šeříků“, či přednášku o
současné literatuře pro členy Klubu
důchodců Aš.
Ve výtvarných dílničkách pod vedením
p. Jarky Týmové si zájemci mohli
vyzkoušet svoji zručnost při výrobě
např. 3D prostorových obrázků ,
papírové krajky, malování na hedvábí,
tvoření vánočních přání z čajových
sáčků či zdobení kraslic voskem s p.
Hannsmannovou.
Oblibě se těšily výstavky regionálních
autorů: Paličkovaná krajka, Myslivec a
lovec beze zbraně, Šperky Karla Wildmanna.
Pracovnice knihovny pravidelně každý měsíc navštěvovaly dům Pečovatelské služby, kde
obyvatelům poskytovaly služby donáška knih až do domu.

