
Knihovna a Muzeum Aš

Knihovna  a  Muzeum  Aš  je  organizace,  která  vznikla  po  zániku  příspěvkové  organizace 

Muzeum Aš, kdy  došlo k převodu předmětu činnosti této Muzea Aš na Městskou knihovnu 

Aš a následné změně názvu knihovny na Knihovna a Muzeum Aš.

Rok 2011 byl prvním celým rokem společné práce obou oddělení a dá se říci, že to byl rok 

úspěšný.

Oddělení Knihovna 

Rok 2011 byl dalším z řady velmi obtížných. Zároveň byl ale také velmi radostný. Počátkem 

roku  začala  knihovna  se  stěhováním  do  nově  zrekonstruovaných  prostor  a  10.3.2012 

slavnostně zahájila provoz. Uživatelé 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. Novinkou je  i  konferenční  místnost,  ve které  lze  pořádat 

besedy, přednášky, školení a další podobné akce.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Toto oddělení se nachází v 1. patře a jeho součástí  je i  stavebně oddělená studovna, ve 

které se nachází 4 počítače připojené na internet. Tyto počítače jsou určeny veřejnosti a 

služby studovny využilo 986 návštěvníků.

V oddělení pro dospělé se během roku 2011 zaregistrovalo 1100 čtenářů, kteří  si odnesli 

35 589 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 8 078 návštěvníků.

Oddělení pro děti

Toto oddělení se nachází ve 2. patře budovy. Při rekonstrukci prošlo největší změnou. Děti 

mají k dispozici půjčovnu o velikosti 235 m2, která je vybavena 3 počítači připojenými na 

internet  (je  mezi  nimi  i  multifunkční  dotykový  počítač),  on-line  počítačem,  cca  10 000 

knihovními jednotkami uloženými v na míru vyrobených regálech. Mysleli jsme i na zábavu, 

takže  součástí  půjčovny  je  zajímavý  sedací  nábytek  a  multifunkční  hrací  stůl,  jehož 

nejoblíbenějším nástavcem je stolní fotbálek.

Do tohoto oddělení se přihlásilo 549 dětí do 15 let, odnesly si 20 414 knihovních jednotek. 

Oddělení bylo otevřeno 4 x týdně a celkem je navštívilo 5 811 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 37 čtenářů, knihovna jiným knihovnám poskytla 13 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.  Během roku  2011  se  na  své 

výpůjčky naši čtenáři podívali 1856 x.

Běžnou  součástí  práce  knihovny  je  kulturně-výchovná  činnost.  Celkem  knihovnice 

uspořádaly 66 akcí a zúčastnilo se jich 1698 účastníků.

Do knihovny přišly děti  od mateřských školek,  přes základní  školy,  základní  a praktickou 

školu,  až  po  gymnázium a  střední  odbornou  školu.  Vzhledem k velkému  množství  akcí, 

uvedu jen příklady.  Besedy o současné literatuře pro děti, Pasování žáků 2. tříd na čtenáře, 

literární  pásmo Podzimní čtení,  knihovnicko-bibliografické lekce,  beseda s pamětníkem 2. 

světové války, výtvarné dílny a v neposlední řadě autorské besedy. S dětmi besedovala paní 

Kotounová,  autorka  pohádkové  knihy  Pohádky  Květinové  víly  a  místní  občanka  a 

spisovatelky I. Březinová a K. Joyce.

Pracovnice  knihovny  nezapomínaly  ani  na  dospělé  čtenáře.  Pro  studenty  SŠ  připravily 

základní  seznámení  s knihovnou  jako  informačním  zdrojem,  pro  seniory  odpoledne 

s besedou  o  knihovnách  i  knihách,  v konferenčním  sále  zaznělo  zajímavé  povídání  o 

smírčích křížích, o Éčkách v potravinách, o Živé vodě – minerálních vodách v našem okolí a i 

dospělí se mohli zúčastnit výtvarné dílny. Pro čtenáře jsme pozvali i jednoho z nejčtenějších 

současných českých spisovatelů – V. Vondrušku.

Závěrem  několik  zajímavých  čísel  z knihovnické  statistiky:  nejstaršímu  čtenáři  je  92  let, 

nejmladšímu  ještě  není  rok,  do  knihovny  chodí  větší  množství  žen  –  61%,  nejčastěji 

zastoupenou věkovou skupinou jsou 8 leté děti,  po nich následují  10,16,  17 a 18 ti  letí. 

Z dospělé  "nestudující" populace vedou          42 letí.   



Oddělení Muzeum

Pro kurátorky muzea byl rok 2011 dalším rokem, kdy se snažily (spolu s dotačním oddělením 

MěÚ Aš) získat v sousedním Německu partnera pro podání žádostí o dotace na vytvoření 

nových expozic. Spolu s partnerem z města Mylau byla podána žádost do programu Cíl 3 na 

rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice a zřízení národopisné expozice. V době psaní této 

výroční  zprávy  ještě  výsledek  žádosti  není  znám.  Byla  zahájena  i  jednání  s partnerem 

z německého  města  Plauen,  který  projevil  zájem  o  spolupráci  na  textilní  expozici.  Tato 

jednání zatím k podání žádosti nevedla. Podařilo se však ve spolupráci s tímto partnerem 

podat  žádost  o  malý  projekt  z fondu  přeshraniční  spolupráce.  Vznikla  tak  dlouhodobá 

výstava „Aš na stole a na zdi“, která přibližuje zlomek historie našeho města. Tato výstava je 

umístěna v prostorách budoucí textilní expozice. 

Během roku se v budově Muzea konala řada výstav. 

V lednu  proběhla  výstava  výtvarných  prací  studentek  a  studentů  Gymnázia  a  SOŠ  Aš, 

v únoru výstava rukodělných prací pana Lokajíčka a pana Karbana. V měsících březen a 

duben patřily výstavní prostory muzea interaktivní výstavě „IQ park“ z Liberce. V květnu a 

červnu se mohli návštěvníci pokochat výstavou afrických sošek a obrazů a replikou Ďáblovy 

bible. O prázdninách patřilo 1. patro výstavě věnující se „Vzniku a vývoji průmyslu na Ašsku“. 

V září, říjnu a listopadu si návštěvníci mohli vybrat výstavu obrazů malířky Lydie Šloufové 

nebo výstavu o historii školství v regionu – „Historie ašských škol“, kterou připravilo Sdružení 

rodáků, patriotů a přátel města Aše.  Od 8. prosince probíhá v 1. patře budovy již zmíněná 

výstava „Aš na stole a na zdi“.

Podrobněji se zmíním o výstavách největších. Výstava „IQ parku Liberec – Hry a klamy“ byla 

z pohledu  návštěvnosti  nejúspěšnější  výstavou  v Muzeu  v posledních  letech.  Je  to 

interaktivní výstava, která chce prostřednictvím hry, experimentování a logického uvažování 

dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů. Výstava obsahuje 50 interaktivních exponátů 

a pobavila děti i dospělé. Celkem ji navštívilo 3470 návštěvníků.

Velká,  výborně  zpracovaná  a  úspěšná  byla  i  vlastní  výstava   Muzea  –  „Vznik  a  vývoj 

průmyslu  na Ašsku“  (autor  –  Ing.  Jiří  Krátký).  Knihova  a  Muzem použila  při  tvorbě této 

výstavy sponzorských darů, které obdržela od řady průmyslových podniků z Ašska a za které 

dárcům srdečně děkuje.

V Muzeu se konala i celá řada dalších akcí.

Nesmírně zajímavé bylo vyprávění tiskaře pana Jiřího Fogla, autora repliky Ďáblovy bible o 

práci na této knize i o historii knihy obecně.



Kurátorky Muzea připravily řadu besed o historii Aše a o historii textilní výroby – v českém i 

německém jazyce -   a  zúčastnily  se přeshraničních projektů:  „Textilstraße“  ve spolupráci 

s městem Greiz a „Zeitreisen – Cesta časem“ ve spolupráci s Ašskou kulturní nadací Rehau 

a Sdružením Ašsk).

Zájemci se mohli přihlásit i na textilní dílny tkaní cikánských tkanic a tkaní na rámu.

Velkou akcí byl  Den pro město i výroční koncert sboru Chorus Egrensis, mladí lidé se v 

Muzeu zúčastnili ohlédnutí za celosvětovým setkáním mládeže Aš … Madrid 2011.

Jako  každoročně,  i  letos  proběhla  v muzeu  setkání  Společnosti  pro  výzkum kamenných 

křížů.

Na konci roku Muzeum přivítalo setkání Rady města Aše v čele se starostou města panem 

Mgr. Daliborem Blažkem se zástupci podnikatelů z Ašska. Poslední akcí roku 2011 byl velmi 

povedený křest knihy „Ašsko na starých pohlednicích“, kterého se zúčastnili autoři knihy i její 

vydavatel.

Muzeum vydalo i dvě své publikace - katalog k výstavě „Vznik a vývoj průmyslu na Ašsku“ a 

Sborník SPVKK 2011.

Nadále pokračovala odborná činnost kurátorek Muzea. Správa sbírek, digitalizace rukavic , 

byla zajištěna i digitalizace skleněných negativů a nejstarších fotografií ve sbírkách muzea, 

nadále probíhal “sběr„ a archivací regionálního tisku, samozřejmostí byla služba badatelům, 

vzhledem k historii našeho města velká část dotazů byla v němčině.

I v případě Muzea pár čísel statistiky: v roce 2011 muzeum navštívilo 5201 návštěvníků, 29 

badatelům byla poskytnuta odborná pomoc, pomocí elektronické pošty bylo zodpovězeno 52 

dotazů.

Závěrem několik  údajů  o  hospodaření  organizace  Knihovna  a  Muzeum Aš  v roce  2011. 

Organizace hospodařila s částkou 5 017 251,- Kč. Z toho bylo 191 541,- Kč vlastních příjmů 

a zaměstnávala 7,9 přepočtených zaměstnanců.

 


