
 

 
 

 
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 je škola se dvěma studijními programy: osmiletým a čtyřletým. 

To znamená, že knihovna obsluhuje zhruba 600 studentů ve věku od 11ti do 20ti let a 40 pedagogů školy. 
Zřizovatelem školy, stejně jako knihovny je Krajský úřad Středočeského kraje.  
 

Základem fondu knihovny tvořila původní učitelská a školní knihovna v počtu cca. 3 000 svazků, s 
částečně elektronicky zpracovaným katalogem ve školním informačním systému Bakalář. Během tří let se 
fond rozrostl na 10. 000 knihovních jednotek, z toho 3.500 beletrie a 6.500 naučné literatury. Dále je k 
dispozici 16 druhů periodik.  
 

 Koutek pro četbu periodik (foto E. Vaníčková) 
 

Studovna nabízí 30 studijních míst, z toho 8 PC stanic s připojením k internetu rychlostí 4Mb/s.  
 

 Studovna (foto: E. Vaníčková) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Knihovna Gymnázia, Příbram, Legionářů 



 
 
 

V knihovně, studovně i školním klubu je zprovozněno WIFI připojení.  
Knihovna a školní klub je vybavena multimediální a zvukovou technikou a slouží i jako  
přednáškový sál.  
 
 

  
Školní klub tvoří s knihovnou jeden celek, odehrávají se v něm výstavy, besedy, čtení. (foto: Tomáš Kozel GymTv) 
 
 

Knihovna je otevřena od pondělí do čtvrtka v čase od 7.30 do 15.30 hodin. Knihovna splnila kritéria 
k zaevidování u Ministerstva kultury ČR do sítě veřejných knihoven, což otevřelo další možnosti získávání 
finančních prostředků na rozvoj a umožňuje zapojování knihovny do celostátních akcí knihoven. Knihovna 
pracuje s automatizovaným knihovnickým systémem Clavius. Finanční prostředky na nákup softwaru 
knihovny získala z dotačního programu VISK3, Ministerstva kultury ČR. Od roku 2010 je také v provozu 
elektronický on-line přístupný katalog knihovny.  
 

Evidováním v síti veřejných knihoven získala knihovna možnost zapojit se do meziknihovní 
výpůjční služby. Tato služba je nejvíce využívaná pedagogy školy.  
 
Knihovna a studovna je určena k užívání studentům a pedagogům školy, nově nabízí možnost užívání pro 
bývalé studenty a pedagogy a další veřejnost. V současné době má knihovna z celkového počtu 585 studentů 
411 aktivních čtenářů tj. 70%.  
Současně využívá služeb knihovny 30 členů pedagogického sboru. 
 
Knihovna poskytuje nejen výpůjční, bibliografické a rešeršní služby, ale podílí se také na výuce předmětů 
souvisejících s knihovnickou činností a prací s informací. Pro příklad v hodinách českého jazyka a 
informatiky je realizována výuka práce s dokumentem, encyklopediemi, elektronickými zdroji, informační 
bezpečnost, citační etika a autorské právo apod. 
Pracovnice knihovny vytváří a spravuje rozcestník volně dostupných elektronických zdrojů v prostředí 
Moodle.  
 
 
 
   
 



 
 
Popis vybrané akce: 
 

Zašifrovaná knihovna 

Během dvou víkendových nocí z pátku na sobotu 18. listopadu a 25. listopadu se knihovna proměnila 
v sídlo tajných agentů, luštitelů depeší a dešifrantů. 

Studenti primy, sekundy, tercie a kvarty v celkovém počtu 35 osob, kteří se zúčastnili další, v pořadí 
třetí akce „Noc v knihovně“ se seznámili se způsoby, jak se v historii ukrývaly zprávy, vyzkoušeli si 
ukrývání zpráv na těle poslů, tak, jak to dělali Řekové při řecko-perských válkách, vyzkoušeli vyluštit 
skytalu, kterou vymysleli Sparťané, naučili se šifrovat zprávy podle hebrejských a arabských způsobů a také 
se dozvěděli, jak umění kryptografie ovlivňovalo chod dějin. Úkoly, které studenti plnili, byly letos opravdu 
náročné a týmy luštily a luštily a luštily, až s toho někteří hluboko po půlnoci měli mžitky před očima. 
Cílem celovečerní hry bylo zjistit podle vyluštěných indícií název a titul knihy (Sue Towsendová: Tajný 
deník Adriana Mollea), a vítězství patřilo týmu, který knihu jako první vyhledal ve fondu  knihovny a našel 
v regále. Zbytek noci před usnutím ve spacáku jsme strávili společným předčítáním z knihy. 

 

Fotodokumentace z akce¨ 

 

 

 
 
 
Knihovna a školní klub Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 
Vypracovala knihovnice Edita Vaničková Makosová 


