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Inspirace z Regionální knihovny
Karviná – aktivity 2004          

Věra Ryndáková          

     Naše regionální knihovna připravuje a nabízí nejen svým čtenářům, ale i široké čtenářské
veřejnosti kulturně společenské akce, soutěže, internetová školení a jiné tradiční či zcela nové
služby a aktivity. Pokud nás chcete navštívit elektronicky, jste vítáni na adrese http://www.rkka.cz
.
Významnou knihovnickou akcí celostátního charakteru je Březen - měsíc internetu. Je výzvou
pro knihovny, aby maximálně zpřístupnily své prostory a služby. Pro uživatele jsme zavedli
cenově zvýhodněné zlaté, stříbrné a bronzové internetové karty a v rámci BMI jsme navíc svým
věrným čtenářům poskytli bonusové internetové karty. 
Dominantní akcí BMI byl u nás již třetí ročník Multimediálního festivalu. 
Pro střední školy byla vyhlášena vědomostní a znalostní soutěž o Evropské unii, o městě
Karviná a informačních technologiích s využitím internetového spojení mezi knihovnou a
středními školami prostřednictvím tzv. veřejné konference. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 z 8
oslovených škol. Samotná soutěž probíhala v prostorách kinosálu naší knihovny, odkud bylo vše
živě vysíláno do sítě internet. V průběhu soutěže studenti pomocí chatu fandili svým týmům. Je
zajímavé, že si studenti vedli lépe ve znalostech o Evropské unii. Informace o našem městě
bude pro ně ještě zapotřebí doplnit. 
Pro základní školy byla vyhlášena soutěž Virtuální galerie Otakara Barana. Knihovna se ve
spolupráci s magistrátem a Artklubem podílela na realizaci výstavy v cyklu Nežijící regionální
umělci. Zdrojem pro soutěž se stala právě výstava jedné z malířských osobností karvinského
regionu. Z oslovených 12 karvinských základních škol vytvořily virtuální prezentaci galerie
celkem 3 školy. 
Mezi další úspěšné internetové akce patří „Babičko, dědečku, pošli to mailem, Tvůj vnouček“ a
celoroční Pondělní internetová setkání, která umožňují seniorům, ženám na mateřské dovolené,
nezaměstnaným a dalším skupinám uživatelů překonat obavy z práce s počítačem a internetem.

Nesmíme opomenout informační službu určenou nezaměstnaným, kterou jsme zavedli už v roce
1999. Nezaměstnaní evidovaní úřadem práce si mohou každý den zdarma po dobu 30 minut
vyhledávat nové pracovní příležitosti a navazující informace. 
Každým rokem aktualizujeme data v Městském informačním systému. Aktualizace je založena
na osobní návštěvě firmy a instituce ve městě. Databáze, která je využívána zejména na
Městském informačním centru, je i základem informačního zdroje o Karviné na Infocentru
Českých drah, které bylo po celkové rekonstrukci v prosinci otevřeno pro veřejnost. Databáze
čítá 1 650 institucí a firem a nabízí základní informace o regionu. Městský informační systém je
přístupný na adrese: http://www.rkka.cz/infobox . 
Infoservis je další služba a je určena podnikatelům malého a středního podnikání, institucím ve
zdravotnictví, školství a ostatním neziskovým organizacím působícím na území města. Jedná se
o veřejnou prezentaci na webových stránkách informačního portálu http://www.karvina.info .
Registrace a tvorba webové stránky je zcela zdarma. Informační portál Karviná Info eviduje 128
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firem a institucí. Z celkového počtu registrovaných firem systém odkazuje na 59 webových
stránek, z toho bylo střediskem výpočetní techniky naší knihovny vytvořeno celkem 38
prezentací. Tato služba je založena na úzké spolupráci s každým podnikatelem, kdy podle jeho
představ a doložených materiálů tvoří naši pracovníci vlastní webové prezentace. Všem
registrovaným jsou rovněž nabízeny a zpřístupněny knihovnické a informační služby a zdroje
naší knihovny. 
O všech našich akcích a aktivitách se veřejnost dozvídá nejen prostřednictvím cílené propagace
v institucích, na veřejných místech a v regionálním tisku. Regionální knihovna vydává za
sponzorské podpory v tištěné i elektronické podobě časopis SOVA, který je dostupný na adrese
http://sova.rkka.cz . 
Informace, které se nevešly do tišt ěné verze: 
V červnu pravidelně probíhá celoměstská akce – Dny Karviné. Knihovna se této akce pravidelně
účastní. V tomto období byli slavnostně vyhlášeni vítězové Multimediální festivalu a Virtuální
galerie. Následovalo vyhlášení vítězů II. ročníku soutěže s názvem Nejaktivnější čtenář.
Vítězové převzali z rukou primátora knihu s exlibris knihovny. 
Další veřejností oblíbenou akcí je Knižní jarmark, který se v srpnu konal již po desáté. Zájemci si
mohou „za babku“ nakoupit nejen knihy, ale např. i suvenýry. Při hezkém počasí vyhrává
zájemcům i populární dechová hudba. V září se knihovna účastnila Dnů evropského dědictví.
Pracovníci se podíleli na zajištění průvodcovských služeb a zpřístupněním prostor Městského
informačního centra. 
V Týdnu knihoven se knihovna zapojila do Provázkiády – podařilo se celkem navázat 620
provázků se vzkazy čtenářů. Noví čtenáři byli zaregistrováni bez poplatků a věrní čtenáři získali
bonusové internetové karty. Pro malé nadané spisovatele bylo připraveno slavnostní
vyhodnocení třetího ročníku literární soutěže Píšu, píšu pohádku. Do soutěže bylo zasláno
celkem 119 příspěvků a z nich bylo ke zveřejnění ve sborníčku vybráno celkem 60 pohádek. 
Další nabídka naší knihovny je určena školám. Začátkem školního roku jim pravidelně
adresujeme každoročně aktualizovaný seznam knihovnických lekcí a besed. Všem školám
každý měsíc dodáváme přehled akcí organizovaných naší knihovnou a tím se dostáváme do
povědomí žáků, studentů a příslušných pedagogů. 
Pro širokou veřejnost působí při knihovně již 40 let Filmový klub. Tato aktivita je určena
především milovníkům a zájemcům o filmy náročnějšího charakteru a prošla během svého
konání vlnami zájmu i nezájmu veřejnosti. V posledních letech můžeme opět s radostí
konstatovat, že se Filmovému klubu daří. 
Velké oblibě veřejnosti se těší společenské večery, které knihovna organizuje. Vyprávěním o své
práci, koníčcích i životních osudech zaujali např. herci Petr Kostka, Jan Čenský, Jozef
Adamovič, Lukáš Vaculík, režisér TV NOVA Marek Kopčaj i spisovatel sci fi románů Antonín
Vašíček či dvojjazyčný autor Lech Przeczek. 
V období vánočních svátků se v dětském oddělení pravidelně zdobí perníčky, kterými se posléze
vyzdobí vánoční stromeček v knihovně. Organizujeme i prodej drobných upomínkových dárků v
informačních centrech a celou řadu dalších akcí. Tolik stručný přehled našich celoročních aktivit.
Na závěr si Vás ještě jednou dovolím upozornit na naši webovou adresu: http://www.rkka.cz .
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