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Název organizace: Šmidingerova knihovna Strakonice 
Adresa: Zámek 1, 386 11 Strakonice 
Kontaktní údaje: www.knih-st.cz, e-mail: knihovna@knih-st.cz,  
 tel.: 380 422 700 
Ředitel: Mgr. Andrea Karlovcová 
 
Zřizovatel: Město Strakonice 
Právní forma: příspěvková organizace 
 
Registrovaní uživatelé: 3828 (17 % obyvatel města), z toho 912 dětí 
 ve věku do 15 let (26,94 % obyvatel města do 15 let) 
Návštěvníci knihovny: 97 976 
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí knihovny: 5 140 
Knihovní fond: 116 731 knihovních jednotek, 289 exemplářů 
 titulů periodik 
Přírůstek: 6 603 
Výpůjčky: 291 326 
Pobočky: Za Parkem, Husova 380, 386 01 Strakonice 
       Pobočka Modlešovice 
       Pobočka Nový Dražejov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oddělení pro dospělé – beletrie, výpůjční pult 
 

(Iva Formánková, Jana Kuboušková, Markéta Knížková) 
 
Oddělení zajišťovalo po celý rok provoz půjčovny pro dospělé čtenáře  
ke spokojenosti návštěvníků. 
 

Se zajištěním provozu souvisí tyto hlavní činnosti: 
 

1) půjčování a vracení knih, registrace nových čtenářů + tvorba legitimací, 
prodlužování výpůjček 

2) poskytování informací čtenářům a pomoc při vyhledávání na on-line 
katalozích 

3) vyřizování rezervací, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací 
4) odesílání a tisk upozornění čtenářům a 1.- 4. upomínek, upomínacích 

dopisů 
5) řazení knih do fondu beletrie, detektivek, sci-fi, humoru + kontrola 

abecedního řazení 
6) příprava knih, které jsou rozváženy imobilním čtenářům, načtení a odečtení 

těchto knih, vytisknutí seznamů, zařazení těchto knih do fondu 
7) prodej nových publikací o Strakonicích a Strakonicku (knihy, pohledy, DVD) 
8) balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih 
9) tvoření zápisů z akcí ŠK (besedy se spisovateli, výstavy, přednášky, apod.) 

        10) laminování materiálů pro čtenáře i potřeby knihovny 
        11) dle potřeby pomoc při výstavách pro čtenáře 
 
 
 Provoz půjčovny pro dospělé zajišťovaly Iva Formánková a Jana Kuboušková, 
částečně pomáhala pracovnice PR Darina Vernerová, zajišťovala služby v případě 
dovolené či nemoci. V listopadu nastoupila nová kolegyně Markéta Knížková, která 
převzala služby za Janu Kubouškovou, jež byla od prosince v pracovní neschopnosti a 
v květnu 2011 nastoupí na mateřskou dovolenou,  
 
 Do půjčovny byly zakoupeny nové regály, což obnášelo posunutí celého fondu. 
Nedostatek místa pro nové knihy se tím ale nevyřešil, proto se začaly více vyřazovat 
poškozené a zastaralé knihy, některé duplikáty byly přesunuty do skladu. Při 
vyřazování knih byly také dohledávány knihy, které jsou zkatalogizovány podle 
starých pravidel a to podle sestavovatele, tyto knihy byly zkatalogizovány pracovnicí 
J. Janšovou podle názvu dle platných pravidel AACR2. 
 
 Jednou z důležitých činností, kterou oddělení zajišťuje již dlouhou řadu let, je 
rozvoz knih pro imobilní čtenáře po celých Strakonicích. Tato služba je poskytována 
pravidelně vždy 1. úterý v měsíci. V současnosti využívá službu 8 jednotlivých čtenářů 
a obyvatelé 3 domovů důchodců nebo domů s pečovatelskou službou. Snažíme se 
stále vycházet vstříc specifickým požadavkům těchto čtenářů. Na Mikuláše byla těmto 
čtenářům rozvezena malá nadílka. 
  
 Iva Formánková spolupracovala s Andreou Karlovcovou na projektu tvorby a 
využívání souboru národních autorit, a to na čištění slovníku autorit Šmidingerovy 
knihovny a na jeho harmonizaci s Databází národních autorit. Proběhla harmonizace 
písmene W.  
 Začátkem roku 2010 byl zakoupen bibliobox, který byl umístěn na pavlači 



knihovny vedle vstupních dveří. Čtenářům knihovny tak byla nabídnuta další služba, 
pomocí níž mohou vracet knihy i mimo obvyklou výpůjční dobu knihovny. Každý den 
ráno jsou knihy z biblioboxu vyjmuty a jednotlivým čtenářům odečteny z konta. Do 
biblioboxu mohou čtenáři vhazovat i knihy z pobočky, z oddělení pro děti, či noviny a 
časopisy z čítárny. Čtenáři si na tuto službu brzy zvykli a je hojně využívána. Za rok 
2010 bylo tímto způsobem vráceno na 1600 dokumentů.  
 
 V září byly zaškoleny knihovnice z MěK Volyně v knihovnickém programu 
Clavius. Školení i zodpovídání dotazů proběhlo několikrát. 
 
 V říjnu v rámci celostátní akce Týden knihoven proběhla stejně jako vloni  
„Velká amnestie upomínek“. Promíjely se poplatky z prodlení, ale hlavně byli písemně 
upozorněni čtenáři, kteří již delší dobu nevraceli knihy. Tito měli možnost v TK knihy 
vrátit bez poplatků za upomínky. Akce proběhla úspěšně, několik knih se nám 
podařilo od čtenářů získat. V rámci Týdne knihoven probíhal jako každý rok prodej 
vyřazených a darovaných knih. 
  
 Heslo Týdne knihoven bylo Knihovna pro všechny, aneb barevné dny 
podruhé. Každý den byl zaměřen na jinou barvu a na jinou kategorii čtenářů: 

 
Žluté pondělí pro všechny – knihovna byla vyzdobena ve žluté barvě, také 
knihovnice byly oděny do této barvy, čtenáři oblečení do žluté barvy dostali sladkost, 
ti, kteří vyplnili kvíz, ještě navíc malý dárek.  
 

Bílé úterý pro nevidomé  
 

Červená středa pro studenty – knihovna i knihovnice v červené barvě, den byl 
určen především pro studenty, kteří si mohli vyzkoušet práci knihovníka (obalit a 
zařadit si knihu, vypůjčit si knihu u pultu…) 
 

Růžový čtvrtek pro děti – vše laděno do růžové barvy, sladkosti a drobné dárky 
pro všechny v této barvě 
 

Fialový pátek pro seniory + Den otevřených dveří, vše laděno do fialové 
barvy, kvízy, v rámci Dne otevřených dveří měli čtenáři i nečtenáři možnost 
prohlédnout si všechny prostory knihovny včetně Černé kuchyně. Průvodkyněmi byly 
Jarmila Janšová a Marta Hessová a prohlídky měly u zájemců velký úspěch. 
 

 
 



V rámci celého Týdne knihoven jsme nabízeli 
 

o Tři druhy kvízů  - pro všechny, pro studenty, pro seniory 
o Soutěž Vyhledejte si sami knihu a jednu knihu vyhrajte! využilo jen pár 

jednotlivců, především studenti, tato soutěž byla časově náročnější, čtenáři 
museli splnit již náročnější úkoly - najít různé knihy různých žánrů na regále 
v beletrii i v naučné. 

o Do akce nazvané Staň se knihovníkem se zapojili studenti i děti 
 

  
 V listopadu 2010 byl díky dotačnímu programu VISK Ministerstva kultury 
zakoupen a na náš web nainstalován nový katalog Carmen, splňující nejmodernější 
požadavky na vyhledávání dokumentů. Čtenáři mohou nadále využívat oba dva 
katalogy. 9. 11. 2010 proběhlo ve Šmidingerově knihovně školení pro vyhledávání 
v tomto katalogu. 
 
 Na oddělení pro dospělé byly zakoupeny nové audioknihy, celkem 44 ks. O 
zvukové knihy je velký zájem, proto se plánuje rozšíření nabídky. 
 
 
 
 

Statistika výpůjček dokumentů v oddělení pro dospělé 
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Oddělení naučné literatury, BIS a studovna 
 

(Lenka Horníková, Marta Hessová, Hana Čakrtová) 
 

  
 Oddělení naučné literatury zahrnuje jak samotnou naučnou literaturu ve 
volném výběru, přilehlý sklad naučné literatury, ale také studovnu, oddělení BIS 
(Bibliograficko-informační služba), MVS (Meziknihovní výpůjční služba), anotaci 
periodik, poštovní službu pro celou knihovnu,  internet pro čtenáře i veřejnost s 5 
přístupovými místy a Regionální oddělení. 
 
 

 
  
 V roce 2010 zpracovalo oddělení naučné literatury celkem 14 výstav. Jednu 
velkou v hale ŠK, dvě malé k besedám a devět tématických v prostorách naučného 
oddělení. Dále jsme pomáhali při instalacích a odinstalování dalších výstav (Výstava 
neziskových organizací, LŠU, Calla – Zachraňme stromy,  panenky Adžamal …) 
 
 Lenka Horníková během celého roku procházela sklad naučné literatury a 
provedla velkou vyřazovací akci. Každá kniha, která nebyla půjčena delší dobu a 
nemá významnou informativní hodnotu, byla vyřazena. Ve výsledku se uvolnilo téměř 
50% místa ve skladu. Jeden celý regál byl přenechán na skladové knihy beletrie.  
Zbylý prostor se postupně plní knihami z volného výběru, protože po uvolnění skladu 
přešla L. Horníková k revizi volného výběru. Postupně kontroluje veškerý fond naučné 
literatury ve volném výběru, část knih se převádí do skladu, část se ponechává ve 
volném výběru a část se opět vyřazuje. Výsledkem by mělo být uvolnění prostor  
pro nárůst fondu, jeho obnovení a zmodernizování a ve výsledku i lepší přehlednost. 
Probírka by měla být dokončena  během roku 2011, poté by mělo dojít k posunutí 
celého fondu a jeho přeznačení. Celkově bylo v roce 2010 vyřazeno 4.212 titulů 
naučné literatury. 
      



 V první polovině roku 2010 ještě dobíhala desetiměsíční soutěž pro studenty. 
Každý měsíc pro ně byla připravena jednoduchá otázka, správné odpovědi se měly 
odevzdávat a vyhodnocovat v červnu. Bohužel se opět ukázalo, že mládež je těžké 
vyburcovat. Nezúčastnil se ani jeden student.  
      
 V únoru bylo v rámci projektu Akademie volného času připraveno tzv. 
Kalendárium, při němž jsme spolu s dalšími pracovníky knihovny prezentovali  několik 
známých osobností a událostí s významným výročím v roce 2010. Oddělení naučné 
literatury si připravilo medailonek B. Němcové. Život a dílo jsme doplnili fotografiemi, 
čtením z díla a dopisů a malou videoukázkou z Babičky. Podle ohlasu návštěvníků se 
Kalendárium líbilo. 
      
 Zároveň v únoru došlo k instalaci několika nových regálů. Po předchozích 
měřeních a plánech jsme dokázali nalézt místa, kam se daly nainstalovat nové regály 
a rozšířit stávající. První část z objednaných byla dodána a nainstalována 2. února. 
Znamenalo to vyklidit stávající regály, po odchodu řemeslníků vše uklidit, regály utřít 
a naskládat zpět knihy. Potom posunout celý fond. Zabralo to jeden celý den a ještě 
část následujícího. Situace se opakovala znovu v dubnu, kdy byla dodána druhá část 
objednaných regálů. Znovu jsme je museli vyklidit, uklidit a vyskládat knihy zpět. V 
současné době již další regály neplánujeme.  
 
 Byl vypracován nový provozní a výpůjční řád knihovny. Společně s novým 
ceníkem jsme vypracovali a vyvěsili na všech pracovištích informace o změnách a 
menší informační letáčky byly předávány i čtenářům. U internetů pro veřejnost byly 
zhotoveny a nakopírovány nové prezenční listiny. Na dotváření všech dokumentů 
jsme se podíleli a připomínkovali jsme je.  
  
 V dubnu jsme se podíleli na zahájení turistické sezony na hradě. Tato akce se 
opakuje již několik let. Tentokrát se žádná z pracovnic naučného oddělení neúčastnila 
přímo, ale podílely jsme se na přípravách: nákup dárků, sladkostí, pastelek, shánění a 
kopírování kvízů, obrázků, hádanek.... 
V dubnu se také zúčastnila L. Horníková zájezdu SKIPu na Mělnicko (a do Technické 
knihovny v Praze) a 14. členské schůze SKATu v NK Praha 

 



      V květnu jsme se účastnili několika exkurzí. 13. května se konal Knižní veletrh 
v Praze, což je pro knihovnickou veřejnost jedna z nejdůležitějších událostí v roce. 
18. května zájemci mohli navštívit skládku a dotřiďovací linku ve Vydlabech u Písku.  
 
 Naši knihovnu 6. května navštívili studenti a profesoři VŠ knihovnické v Praze. 
Po knihovně je provedla a na zvídavé otázky odpovídala Marta Hessová, zastupující 
nepřítomnou Mgr. Andreu Karlovcovou. 
V květnu jsme také provedli vytřídění a vyřazení regionálních periodik. Po vytřídění se 
uvolnil jeden regál, do kterého jsme posunuli naučné knihy. Znamenalo to opět 
posunutí značné části fondu (cca 6 regálů).  
      
 V srpnu připravila Marta Hessová velkou výstavu o historii MDF, o dudách, 
dudácích se spoustou obrazového i notového materiálu. Výstavu si mohli prohlédnout 
návštěvníci knihovny i návštěvníci a účastníci IXX. MDF, který probíhal ve Strakonicích 
poslední srpnový týden.  
 
 Od září studenti prvních ročníků místních středních škol opět navštívili 
knihovnu a absolvovali knihovnické lekce.  
    
 Začátkem prosince pracovnice Marta Hessová a Lenka Horníková přerovnaly a 
přeznačily celý fond cizojazyčné literatury. Každý jazyk je označen jinou barvou 
(angličtina zeleně, němčina oranžově, ruština červeně...), což umožňuje snadnější 
orientaci, nedochází z přehazování a následným problémům s hledáním knih. Zároveň 
byly opraveny poškozené knihy i obaly.   
 
 Knihovnu navštívilo 5 exkurzí + 2x provádění zájemců při dnech otevřených 
dveří – zajišťovala M. Hessová 
3 x lekce informatiky pro SŠ – 86 studentů 
2 x seznámení s ŠK – 48 studentů 
2x provádění veřejnosti ŠK – 10 zájemců  
celkem 144 účastníků 
 
 Za rok 2010 bylo vyhotoveno 2927 placených kopií a blíže nezjištěný počet 
neplacených (2x časopis Kamarád  cca 3500 kopií, letáky, knihovní řády, ceníky, 
pozvánky...). 
Internet navštívilo 3.316 zájemců a celkem se za něj vybralo 11.530,- Kč. 
Každá z pracovnic naučného oddělení jela 1x s rozvozem knih pro seniory. 
Pomáhali jsme s přípravou (úklid společenské místnosti, otevření, pohoštění...) a 
účastnili se akcí pořádaných ŠK. 
  
 V roce 2010 jsme obdrželi celkem 2504 žádostí MVS, a kladně z toho vyřídili 
2379. Z jiných knihoven přišlo 2041 žádostí a mohli jsme vyhovět v 1920 případech. 
Pro naše čtenáře jsme objednali celkem 463 titulů a přišlo jich 459. Celkem jsme tedy 
kladně vyřídili 95% žádostí, z toho pro naše čtenáře máme téměř 99% úspěšnost 
sehnání titulu. Počet MVS oproti loňskému roku klesá, odhadujeme, že důvodem 
může být krize a snaha čtenářů i knihoven šetřit a také dostupnost stále většího 
množství odborné literatury on-line na internetu. Studenti obzvláště vysokých škol 
tuto možnost využívají stále častěji a podklady ke studiu v papírové podobě téměř 
nepotřebují.  
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Celkem se v oddělení naučné literatury půjčilo téměř 46.000 svazků knih. 
 
Prezenčně bylo ve studovně zapůjčeno 745 titulů. 
 
 
Hana Čakrtová zpracovala v roce 2010 celkem 2855 článků z celkem sedmi titulů 
periodik:  
 
Strakonický deník      1894 
Strakonicko             153 
Zpravodaj města        194 
Moderní byt            140 
Pes přítel člověka       394 
Vítaný host na Šumavě   64 
Rodopisná revue         17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Pro celou knihovnu jsme nadále vyřizovali odchozí poštu. Denně se musí 
všechny zásilky zkontrolovat (razítka, řádné zabalení, převázání), zvážit, zapsat, 
připravit seznam na poštu a připravit hotovost. Po odnesení na poštu se musí znovu 
zkontrolovat donesené doklady (často se stává, že i na poště dojde k pochybení) a  
doklady předat k vyřízení ekonomickému oddělení. Při velkém množství  a 
různorodosti zásilek a vzhledem k častému měnění poštovních ceníků je třeba být 
pozorný. Chválíme změnu v osobě Ladislava Kálala, který vystřídal Františka Vernera 
v odnášení a přinášení pošty.  
 
 Nadále doplňujeme seznamy ztracených, nezvěstných, poškozených a 
zaplacených knih a ve spolupráci s katalogizačním oddělením se pokoušíme fond 
průběžně o tyto nebo podobné tituly doplňovat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddělení pro děti 
 

(Blanka Auterská, Milada Samcová) 
  
 Oddělení pro děti zajišťovalo po celý rok provoz ke spokojenosti dětských 
čtenářů, jejich rodičů, žáků a učitelů. Společenské a kulturní aktivity knihovny jsme 
zaměřily na ty formy práce se čtenářem, ve kterých lze propagovat a popularizovat 
knihy, knihovnu a čtení vůbec. 
 
 Pro naše čtenáře jsme připravily knihovnické lekce a velmi rozmanité kulturní 
pořady. Ze všech akcí bychom chtěly vyzdvihnout Pasování prvňáčků na čtenáře, 
které se týká prvních tříd na všech strakonických ZŠ. Tato akce je spojena zejména s 
náročnou organizací, ale ve finále je nám odměnou spousta malých nadšených 
čtenářů. Akce má velký smysl v tom, že děti se seznámí se svojí knihovnou a pak, 
většinou v doprovodu rodičů, si přijdou již do známého prostředí vypůjčit knihy. Jsme 
přesvědčeny o tom, že návštěva veřejné knihovny už znamená hlubší zájem dítěte o 
knihy. 
 
 Oddělení pro děti se stává malým návštěvníkům stále častěji útočištěm a 
místem pro jejich mimoškolní vyžití. K tomu hodně přispělo i vybudování "čtenářské 
nory" z bývalého skladu, kde děti mají možnost si v klidu posedět s knížkou nebo 
časopisem, mohou hrát různé hry a nebo si jen tak povídat. Pro rodiče s malými 
dětmi se naše oddělení zase stává přehlídkou hracích knížek s magnetkami, 
zvukových knížek a jiných knižních lákadel. 
 
 Děti mají možnost v knihovně využívat i dva počítače, jež jsou dnes běžnou 
součástí jejich života. Děti, které více čtou, většinou umějí i lépe pracovat s počítači, 
poradí si jak s textem, tak s informacemi v jiných podobách a jsou obecněji lépe 
vzdělávatelné. Snažíme se také o individuální přístup k malým čtenářům a 
upozorňujeme je na zajímavé knižní novinky podle jejich čtenářských preferencí. 
 
 V průběhu celého roku jsme kladly důraz na aktualizaci fondu, v tomto roce 
jsme se zaměřily hlavně na naučnou literaturu. Jsme toho názoru, že knihovna není 
funkčním skladištěm zastaralých a opotřebovaných knih, ale především kulturním 
místem s aktuální nabídkou uspokojující současné trendy dítěte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Hudební oddělení 
 

(Petr Kalaš) 
 
 
 Pokles ve statistických ukazatelích nadále pokračuje, oproti posledním dvěma 
letům se ale značně zpomalil a počet čtenářů, návštěvníků i výpůjček se víceméně 
stabilizoval jen lehce pod loňskou úrovní. Propady v řádech desítek procent jako v 
předešlých letech se neopakovaly, což je po dlouhé době pozitivní zpráva. Otázka je, 
nakolik se v této skutečnosti odráží dlouho uvažované a vloni realizované změny ve 
výpůjčním řádu, které nastavily vstřícnější a uživatelsky příjemnější podmínky pro 
čtenáře. Zrušili jsme omezení počtu vypůjčených kompaktních disků (dříve 3 ks na 
jednoho čtenáře), prodloužili výpůjční dobu CD (z 1 na 2 týdny) a platby za upomínky 
snížili na úroveň ostatních dokumentů (pro sankční poplatky za nedodržení výpůjční 
doby u CD dosud platil – vzhledem k ceně nosičů, malému rozsahu fondu a počtu 
výpůjček – „zostřený režim“). 
 
 Světová krize hudebního průmyslu nadále trvá a kompaktní disky se v 
konkurenci datových formátů velmi rychle stávají „mrtvým“ médiem. Začátek roku 
2011 navíc přinesl zprávy o zamýšleném volném zpřístupnění stovek tisíc skladeb z 
archivů všech velkých českých vydavatelství, která se tak snaží čelit propadům v 
prodejích fyzických nosičů. Na základě jejich vzájemné dohody má v průběhu roku 
vzniknout internetový portál, který bude tento rozsáhlý archiv nabízet posluchačům 
zdarma jako stream nebo za poplatek jako download. Vzhledem k tomu, že starší 
český pop tvoří stále podstatnější část našich nákupů i výpůjček, bude zajímavé, jak 
se existence zamýšleného portálu JetStream odrazí v činnosti hudebního oddělení. 
 
 Zajímavou statistiku také nabízí pohled do věkového rozvrstvení uživatelů 
hudebního oddělení. Zatímco před pěti a více lety tvořila věková skupina čtenářů 
mezi 15 – 19 lety 15 – 20% všech návštěvníků a věková skupina mezi 20 – 29 lety až 
40% všech návštěvníků, tedy obě věkové skupiny v součtu i více než 50% všech 
návštěvníků, v loňském roce to v prvně jmenované skupině bylo pouhých 3,5% 
návštěvníků a ve druhé 14% všech návštěvníků. Celkem tedy necelých 18% všech 
návštěvníků bylo mladších 30 let – a to hovoříme o návštěvnících, kteří se o hudbu 
aktivně zajímají, vyhledávají ji a jsou primární a marketingově nejzajímavější cílovou 
skupinou pro celý zábavní průmysl (včetně trhu s hudbou). A to navíc tato statistika 
nezohledňuje fakt, že nikoliv nevýznamnou část z této věkové skupiny mezi našimi 
návštěvníky tvoří mladé maminky na mateřské dovolené, které si k nám nechodí 
půjčovat hudbu, ale mluvené slovo pro své děti. 
 
 Je zcela jednoznačné, že mladá generace, na kterou hudební oddělení cílilo v 
době svého vzniku, se během velmi krátké doby přesunula na internet a naši 
„klientelu“ tvoří převážně starší lidé, kteří internet doma nemají nebo jej neumí 
využívat v takovém rozsahu, aby hudbu na něm dokázali aktivně vyhledávat. 
 
 S tím, jak se proměňuje věkové rozvrstvení našich uživatelů, musíme také 
přizpůsobovat akvizici jejich poptávce a při nákupu novinek se snažit vyjít vstříc 
vkusu starší generace na úkor novinek a současných hudebních trendů. Jestliže bylo 
dříve snahou tohoto oddělení postihnout ve výběru hudbu všech žánrů bez rozdílu a 
při nákupu postupovat vždy promyšleně tak, aby fond hudebního oddělení nabízel 
ucelený a reprezentativní vzorek ze všech hudebních odvětví a všech historických 
období hudebního vývoje s důrazem na současnost, pak je třeba přiznat, že tahle 



snaha v nastalé situaci selhává. Vývoj nás předběhl a „facebookovou“ generaci 
nemáme čím oslovit. 
 
běžná činnost HO: 
−  průběžně se opravovaly poškozené obaly CD, probíhala akvizice a katalogizace 
nových titulů, aktualizovaly se seznamy nových titulů 
−  počet nosičů CD na konci roku byl 1845 titulů 
 
 
 
 

Statistika výpůjček hudebních nosičů 
 

 
2006 7 514 
2007 5 179 
2008 5 459 
2009 4 544 
2010 4 289 
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Zvuková knihovna 
 

(Petr Kalaš, Jaroslava Vokáčová) 
 
 

Činnost zvukové knihovny ve Šmidingerově knihovně Strakonice navázala na 
práci v předchozích letech. Počet nevidomých uživatelů se ze 180 mírně snížil na 176. 

 
Koncem roku 2007 pracovníci Macanovy  knihovny v Praze, jíž je zvuková 

knihovna pobočkou, přestali dodávat načtené knihy na magnetofonových kazetách a 
přešli na modernější a hlavně obsažnější médium CD – MP3 /značeno kCD/. 
Z celkového počtu zájemců si je začala půjčovat jen asi polovina uživatelů v roce 
2008 /82 nevidomých/, ale v dalším roce se tento počet zvýšil již na 100 a jejich 
výpůjčky proti roku 2008 vzrostly o polovinu /z 2159 na 3279/. Nárůst se postupně 
stále zvyšuje a v roce 2010 už činil 3980 výpůjček, tím se však stalo, že naopak 
původně půjčované magnetofonové kazety s načtenými knihami se půjčovaly méně, 
starší uživatelé si tak postupně zvykají na používání nové techniky a začínají jí 
považovat za přínos, ač se jí původně bránili.  

Novým majitelů CD přehrávačů ještě Šmidingerova knihovna nabídla i 
půjčování ze svého fondu hudebních CD, čehož zatím využilo ke své spokojenosti 45 
nevidomých. 

 
Pravidelně jsme dostávali z Macanovy knihovny nově vyrobené kCD, jejichž 

počet se proti roku 2009, kdy jich bylo 1581, v roce 2010 prudce zvýšil na 2405 
načtených titulů na MP3. Pro lepší orientaci při jejich vyhledávání jsou ve zvukové 
knihovně značeny ještě čísly po stranách kCD. Pravidelně se kopírovaly a rozesílaly 
seznamy nových přírůstků jednotlivým uživatelům a rovněž se doplňoval i autorský 
katalog kCD, zájemcům i elektronicky. Nadále trvá spolupráce s paní Benešovou, jež 
nám označuje i kCD písmem pro nevidomé.  

 
Aby se mohla opravovat poškozená kCD přímo ve Šmidingerově knihovně, byl 

z grantu pro nevidomé zakoupen externí terabitový disk do počítače, určený 
k zálohování MP3. Za rok 2009 bylo vloženo již přes 1200 kCD, v dalším roce se číslo 
vyšplhalo na 1740 kCD a tím při poškrábání, či fyzickém poničení MP3 může dojít 
k rychlejší opravě, než posíláním do Macanovy knihovny v Praze. Přetržené, či 
neposlouchatelné magnetofonové kazety jsou nadále opravovány v Macanově 
knihovně, protože o ně nepřestává být zájem, zejména u starší generace.  

 
V rámci spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých 

bylo v týdnu knihoven, přesněji 5.10. 2010 uskutečněno vzpomínání na Ladislava 
Smoljaka s využitím CD za našeho hudebního oddělení. Této kulturní akce se 
zúčastnilo mnoho místních i dojíždějících nevidomých, ať už se speciálně vycvičenými 
psy, nebo průvodci a bylo jim poskytnuto i malé občerstvení. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Čítárna 
 

(Jaroslava Vokáčová) 
 
 

 Činnost čítárny se odvíjela především od půjčování časopisů a čtení novin i 
dalších periodik v prostorách čítárny Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Čtenáři 
mají trvale k dispozici asi 100 odebíraných titulů časopisů a z toho 6 titulů novin. 
Mnohé další časopisy knihovna získává koupí za výhodné ceny v tzv. remitendě, kdy 
se nestačily prodat v novinových stáncích a některé jsou i dary od samotných 
čtenářů. 
 
 Statisticky má činnost oddělení  vzrůstající tendenci (z 39369 výpůjček v roce 
2009 na 40495 v roce 2010). Součástí některých časopisů bývají i CD – Romy, nebo 
DVD. 
 
 Periodika se v čítárně vkládají do knihovnického systému a označují se 
čárkovými kódy. Ty s měkkými deskami se obalují průhlednou fólií, aby vydržely 
nápor čtenářů. Na začátku roku se aktualizují evidenční listy v počítači (zejména 
ceny, dodavatelé apod.), případně se řeší zrušení nejméně půjčovaných titulů 
časopisů či naopak objednávky nově vzniklých či čtenáři žádaných periodik. 

    
      Při zvýšení množství časopisů ve výklopných regálech se pak přesouvají do 

skladu v prostoru čítárny, kde se podle zákona skladují měsíčníky po dobu 5 let a 
týdeníky i noviny 1 rok. Pak se odepisují z počítače a nabízejí k prodeji. 
 
 Mezi další služby čtenářům patří rezervace jednotlivých čísel požadovaných 
časopisů, nebo u velmi častých návštěvníků i pravidelné rezervace jednotlivých titulů 
časopisů. Osvědčilo se o rezervaci informovat e-maily, což zrychlilo jejich 
vyzvedávání. Na požádání bývají výpůjčky periodik prolongovány i pomocí telefonu, 
nebo e-mailu. Čtenáři si mohou v čítárně okopírovat hledané články, nebo se zdarma 
připojit na veřejný internet. 
 
 V minulých letech postupně došlo k výměně nábytku, čítárna se tak konečně     
vizuálně přiblížila k po rekonstrukci nově zařízené půjčovně pro dospělé čtenáře.     
Konečné zútulnění přispělo ke zvýšení prezenčních výpůjček a řada pravidelných 
uživatelů zde s oblibou tráví volný čas čtením. 

 
 
 

Statistika výpůjček oddělení čítárna a zvuková knihovna 
(periodika / zvukové dokumenty) 

 

2006 35 959 / 44 370 
2007 32 787 / 43 340 (z toho 189 mp3) 
2008 39 069 / 47 229 (z toho 2159 mp3) 
2009 39 966 / 39 467 (z toho 3279 mp3) 
2010 40 495 / 34 765 (z toho 3980 mp3) 
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Oddělení doplňování a zpracování fondů 
 

(Jarmila Janšová) 
 
 
Za rok 2010 bylo zpracováno celkem 7. 011 dokumentů, z toho: 
    5490  knih 
     596  brožur 
     830  zvukových knih 
      95  elektronických zdrojů 
                        

                      Zpracované dokumenty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV média se nakupují a zpracovávají v hudebním oddělení a přírůstek za rok 
2010 byl 188 titulů. 
 
 Přírůstek knih byl poněkud nižší než v loňském roce, zejména proto, že 
oddělení ZKI mělo velmi omezené finanční prostředky na nákup. 
 
 Knihy nakupujeme prostřednictvím dodavatelské agentury OPA, s níž 
spolupracujeme již několik let. Spolupráce je pro nás výhodná, neboť dostáváme  
25 % slevu z původní ceny knih a není nám účtován žádný poplatek za dopravu. 
Žádané tituly dokupujeme i prostřednictvím internetových knihkupectví, z nabídek 
různých dealerů, kteří nás navštíví a nepatrnou část přírůstků tvoří dary z projektu 
Česká knihovna a také z darů našich čtenářů. Zpracovávané elektronické zdroje jsou 
především přílohy časopisů. Zvukové knihy nám dodává Knihovna a tiskárna pro 
nevidomé K. E. Macana v Praze, knihy dostáváme především ve formátu mp3, menší 
část je ještě na mc kazetách. Zvukové knihy do půjčovny pro dospělé jsme doplnili z 
nabídky nakladatelství Tympanum, které mělo pro knihovny velmi výhodné ceny.  
Brožury doplňujeme z darů čtenářů a z remitend, které kupujeme u firmy Vara České 
Budějovice. 
  
 Všechny dokumenty jsou elektronicky zpracovávány v programu Clavius. 
 
 V tomto oddělení se rovněž vyřazují opotřebované, zastaralé a ztracené 
dokumenty. V roce 2010 bylo vyřazeno celkem 6339 dokumentů, z toho 5953 
(většinou zastaralé ze skladu) knih, 272 brožur a zbytek tvořily ostatní dokumenty. 
  
 Stále se provádí průběžná údržba elektronických slovníků.  



Oddělení základních knihovnických informací 
 

(Irena Plošková, Martina Zusková) 
 
 

 V roce 2010 bylo oddělení základních knihovnických informací opět 
financováno dotací Jihočeského krajského úřadu v Českých Budějovicích na 
regionální funkce. Snížený rozpočet na rok 2010 pro oddělení  znamenal omezení 
některých aktivit. Například se snížil počet metodických návštěv, akcí nebo 
konzultací. Přehled a počet jednotlivých činností je uveden v tabulce. 

 
 

                               Přehled činnosti oddělení za rok 2010: 
 

Metodické návštěvy 115 
Konzultace 210 
Revize 4 
Zpracování výkazů 85 
Školení pro knihovníky 4 
Výměnné soubory 104 
Svazky ve výměnných 
souborech 16 450 

 
 

 Od 1. 3. do oddělení nastoupila nová pracovnice Martina Zusková, protože od 
15. 3. byla jmenována Mgr. Andrea Karlovcová do funkce ředitelky. 

 
 Na Strakonicku kromě Šmidingerovy knihovny a jejích poboček (Za Parkem, 
Modlešovice a Nový Dražejov) funguje 67 obecních knihoven s dobrovolným 
knihovníkem, 10 profesionálních knihoven, 5 poboček a 6 odborných knihoven, které 
jsou zapsány do evidence Ministerstva kultury. 7 knihoven zapsaných není a pouze 
existuje. 

 
 Metodické návštěvy, které knihovny nejvíce využívají, představují navštívení 
knihovny, přivezení a zapůjčení výměnného souboru knih a časopisů ze Šmidingerovy 
knihovny. Některé knihovny žádají během roku o jednotlivé knihy. Ty jsou jim pak 
zasílány poštou.  
 
 Do výměnného fondu (v původním on-line katalogu Šmidingerovy knihovny 
označeném jako Doplňovací oddělení), který je knihovnám k dispozici a je určen 
právě pro potřeby knihoven strakonického regionu, bylo v roce 2010 zakoupeno 
a zpracováno 1651 knih (oproti roku 2009 se počet snížil o 1182 titulů!). Knihy se 
objednávaly zejména v distribuci OPA Praha a Spira. Předplaceno bylo 12 titulů 
časopisů a 14 titulů časopisů bylo odebíráno z remitendy firmy VaRA České 
Budějovice. 
 
 Také v roce 2010 nabízela knihovníkům Jihočeská vědecká knihovna v Českých 
Budějovicích školení. Jednalo se například o školení služeb Google. Šmidingerova 
knihovna připravila pro knihovníky ve svém regionu školení na téma Google Reader, 
Facebook, Burza zajímavostí využitelných v knihovnách, Setkání knihovníků 
Strakonicka (informační schůzka s Bc. Jiřinou Karasovou o Místní akční skupině LAG 



Strakonicko, o. s. – viz foto). V knihovně se opět na poradě 4 x setkaly profesionální 
knihovnice. V květnu se mohli knihovníci Strakonicka vydat na veletrh Svět knihy do 
Prahy. 

 
 

 Stále trvá problém s nalákáním dobrovolných knihovníků na připravovaná 
školení. V březnu pro ně byly vypsány 2 konzultační dny na téma vyplňování Deníku 
veřejné knihovny, problémová čísla na ročním výkaze, vyhledávání na internetu, e-
mailová adresa knihovny atd. Bohužel se na tyto dny nikdo nepřihlásil. 

 
 Za Strakonicko bylo zpracováno a k další sumarizaci poskytnuto 85 
statistických výkazů. Výkazy vyplňují jednotlivé knihovny za sebe a své pobočky do 
formulářů Ministerstva kultury na základě zákona o státní statistické službě. V ŠK se 
zpracují do příslušného statistického programu a pošlou se do Jihočeské vědecké 
knihovny a Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu. 

 
 Rok 2010 byl pro 3 knihovny v regionu přelomový. Za pomoci Šmidingerovy 
knihovny a dotace Ministerstva kultury VISK 3 se v knihovnách MVK Hoštice, OK 
Cehnice a její pobočce Dunovice zavedl Regionální knihovní systém Clavius – REKS. 
Tento systém knihovníkům umožňuje využívat elektronickou formu výpůjčního 
systému i s katalogizací a s vystavením on-line katalogu knihovny na internetu. 
Čtenáři v Hošticích, Cehnicích a Dunovicích tak mohou zjišťovat dostupnost knih u 
nich v knihovně. V katalogu se objevuje i výměnný soubor přivezený ze Šmidingerovy 
knihovny. Za zavedením tohoto systému stojí spousta práce. Prvotní práce na 
systému vykonali pracovníci firmy LANius Tábor ve spolupráci s technikem 
Šmidingerovy knihovny (příprava ve Šmidingerově knihovně a připojení malých 
knihoven). Další práce je už na pracovnicích odd. ZKI (proškolení knihovníků a pomoc 
při zpracování knihovního fondu). 

 
 Profesionálním knihovnám byly postupně během roku zasílány knihy z projektu 
Ministerstva kultury Česká knihovna určeného na podporu distribuce české literatury 
do knihoven. Knihovny měly možnost vybrat si ze seznamu pro své čtenáře knihy, 
které následně dostaly zdarma. Jako další byly knihovnám zasílány časopisy 
Kamarád, Grand Biblio a Zpravodaj města Strakonice. Šmidingerova knihovna také 
v roce 2010 obdržela pro knihovny dar z nakladatelství Eroika a Prostor. 



 
 Pracovnice odd. ZKI také pravidelně sledovaly regionální a odborný tisk - 
časopis Čtenář, Bulletin SKIP, Ikaros, Strakonický deník a Týdeník Strakonicko. 
 
 Před koncem roku čekal na Šmidingerovu knihovnu další úkol. Obdržela 12 
počítačů, které bylo potřeba rozvézt do knihoven v regionu. Tyto počítače vyřadil a 
daroval Krajský úřad v Českých Budějovicích. 

 
 Informace o poskytovaných službách a akcích oddělení jsou vystaveny na 
webové stránce Šmidingerovy knihovny http://www.knih-st.cz/  v oddíle 
Knihovnám (Knihovny Strakonicka), kde jsou uvedeny i odkazy na webové stránky 
jednotlivých profesionálních knihoven regionu. Také jsou zde vystaveny pořízené 
fotografie a odkazy na informace o jednotlivých neprofesionálních knihovnách 
v regionu Strakonicko. 

 

 
Konkrétní pomoc v roce 2010 byla poskytnuta těmto knihovnám: 

 
  
  
 
 Revize 

MěK Bavorov 
MLK Střelské 
Hoštice 

Dunovice OK Štěchovice 
Zapracování 

nové 
knihovnice 

OK Drahonice MLK Kladruby 

Dunovice OK Malenice 
Pomoc při zahájení výpůjčního 

systému Clavius MěK Volyně 

Přebírání darů MLK Čichtice OK Štěchovice 

Přivezení  
darovaných PC 

MK Štěkeň MK Čejetice 
OK Přešťovice OK Myštice 
OK Němčice MLK Předmíř 
MLK Třebohostice MLK Březí 
OK Pole OK Skočice 
Dunovice OK Horní Poříčí 



IT pracoviště 
 

(František Verner) 
 

 
 V roce 2010 byl spuštěn nový knihovní systém pro Regionální knihovny Clavius 
– REKS. Tento systém knihovníkům umožňuje využívat elektronickou formu 
výpůjčního systému i s katalogizací a s vystavením on-line katalogu knihovny na 
internetu. Společně s tímto systémem celý knihovní systém přešel na verzi Clavius 
SQL a zároveň byl spuštěn nový vyhledávací katalog Carmen. 
 
 Knihovna zakoupila 5 nových počítačů, které nahradily stará nedostačující PC. 
Také se pořídila nová tiskárna Samsung CLP – 315, která byla umístěna na oddělení 
ZKI a nahradila tak starou inkoustovou tiskárnu. Toto oddělení také pořídilo scanner, 
jenž usnadňuje práci při načítání knih pro knihovny v okresu. 
 
 Na ekonomické oddělení byl zakoupen a spuštěn nový moderní a spolehlivější 
mzdový a personální program Fluxpam 5 s nadstavbovými moduly. 
 

 Dále během celého roku pokračovaly vzdělávací programy primárně určené 
seniorům, ale dostupné všem. Účastníci měli možnost seznámit se s počítačem jako 
takovým, učili se pracovat se systémem Windows, různými dalšími programy jako 
například Word, Skype nebo ICQ, naučili se také pracovat s úpravou digitálních 
fotografií nebo měli možnost prozkoumat nové fenomény jako např. Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Půjčovna pro děti a dospělé - pobočka Za Parkem 
 

(Alena Hrdličková) 
 
 Knihovna Za Parkem je pobočkou ŠK a jejím hlavním úkolem je sloužit 
především obyvatelům blízkých ulic, žákům ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ krále Jiřího z 
Poděbrad, dětem z MŠ U Parku a MŠ A. Svojsíka atd. Někteří čtenáři docházejí i  
ze vzdálenějších míst nebo chodí do hlavní knihovny a na pobočku současně.  
 

 Fond pobočky zahrnuje přes 9 000 knih a 15 titulů odebíraných časopisů, je 
průběžně zpestřován dočasnými výpůjčkami z jiných knihoven a je doplněn i dalším 
zdrojem informací: veřejným internetem.  

 
 Výzdoba všech místností se neustále obměňuje, tak aby zájemcům sloužila 
jako inspirace pro vlastní výtvarnou tvorbu. Pokud je použita náročnější technika, je 
možno si kromě vypůjčení příslušné literatury i nechat postup práce předvést a 
poradit se. Podobně je možno se v praxi seznámit se základy práce s počítačem, učit 
se vyhledávat na internetu, používat mikroskop, poznávat květiny a dřeviny (od jara 
do podzimu jsou vystaveny kvetoucí rostliny, v zimě větvičky stromů), apod.  
 
 K činnosti pobočky patří i každoroční podzimní prodej vyřazených a 
darovaných knih, letní burza nápadů na cestování, vystavování výrobků a jiných 
příspěvků od čtenářů (např. fotografií p. Zdeňka Kozla) atd. Čtenáři si vyměňují tipy 
na knihy a i jinak se vzájemně inspirují, protože rodinné prostředí malé knihovny 
těmto osobním kontaktům svědčí. Totéž se děje při akcích pro veřejnost. Ty jsou 
zaměřeny hlavně na tvořivost, na vztah k přírodě, krajině a historii. 
 
 Během roku 2010 se v prostorách pobočky uskutečnilo 33 návštěv školních tříd 
s celkovou účastí 770  žáků a 3 návštěvy z MŠ (56 dětí). Ukazuje se, že častá a 
pravidelná spolupráce se školními třídami je přínosná a dětem, učitelkám i rodičům se 
líbí. Blízkost ZŠ F. L. Čelakovského toto umožňuje, takže s těmi učitelkami, které mají 
zájem se třídami do knihovny chodit, v tom chceme pokračovat. 

 
 Při některých z těchto akcí se pořizují podrobné poznámky, takže je možno si 
opatřit informace z nich i dodatečně - buď přímo na pobočce, nebo prostřednictvím 
internetu na www.knih-st.cz a www.csop-strakonice.net.  

 
 

Statistika výpůjček dokumentů na pobočce Za Parkem 
 

2007 6 302 
2008 14 067 
2009 19 319 
2010 19 240 

 
(pozn.: V roce 2007 probíhala rekonstrukce, pobočka byla částečně nebo úplně 
uzavřena) 
 



Informační centrum neziskových organizací  
a Evropské unie, Ekoporadna 

(Ivana Jonová) 
 

 Služby pro neziskové organizace poskytuje Šmidingerova knihovna od roku 
1998. Tématikou Evropské unie se podrobněji začala zabývat o dva roky později.  
V roce 2005 knihovna zařadila do své činnosti také všeobecné ekoporadenství. 
Všechna tato tři specializovaná a pro knihovny do určité míry netradiční odvětví má 
na starosti oddělení sídlící u pobočky ŠK Za Parkem. 

NEZISKOVÝ SEKTOR 
- půjčujeme specializovanou literaturu týkající se občanského sektoru 
- podáváme informace z oblasti neziskového sektoru - např. vznik a řízení NO, 
vyhledávání a získávání grantů, aktuální informace z neziskového sektoru apod. 
- spravujeme Adresář neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb 
Strakonicka 
- každým rokem pořádáme výstavy neziskových organizací na Strakonicku a další 
akce pořádané ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi nebo dalšími 
organizacemi jako např. Městským úřadem Strakonice apod. 

EVROPSKÁ UNIE 
- zprostředkováváme informace týkající se problematiky EU, půjčujeme literaturu 
zaměřenou na Evropskou unii, zdarma jsou k dispozici různé letáky, mapy, brožury 
atp. 

EKOPORADNA 
 Zájemci se sem mohou obracet s dotazy týkajícími se ochrany přírody a 
krajiny, třídění odpadů, šetrné domácnosti, ekologicky šetrných výrobků, úspory 
energie apod. Ekoporadna pořádá akce zaměřené na životní prostředí – přednášky, 
besedy, výstavy a největším projektem jsou zatím její Zelené večery, na jejichž 
organizaci knihovna spolupracuje s čajovnou Inspirace. 
ŠK také pravidelně spolupracuje se strakonickým ČSOP. Několikrát ročně jsou 
pořádány botanické procházky, výlety a přírodovědně zaměřené přednášky na 
strakonickém gymnáziu.  
 

Aktivity v roce 2010: 

• Pořádání akcí – besedy, výstavy, přednášky atp.: v roce 2010 proběhlo 
za toto oddělení celkem 18 akcí, z toho 12 Zelených večerů (2 pořádány mimo 
pravidelnou řadu ve spolupráci se Zdravým  městem Strakonice), celkový počet 
účastníků na akcích 586, z toho na Zelených večerech 375 návštěvníků, není 
zahrnuta návštěvnost výstav). Během roku 2010 pokračovala zvyšující se 
návštěvnost Zelených večerů, a to natolik, že na podzim bylo nutno přistoupit 
k rezervačnímu systému. V dubnu se podařilo uskutečnit kurz výroby netradičního 
hudebního nástroje – kantely s lektorem Karlem Hanzíkem. Kurz navštívilo 13 
účastníků, vyrobilo se 8 kantel. Úspěšná byla také exkurze na dotřiďovací linku 
odpadů ve Vydlabech, kterou jsme pořádali společně s odborem životního 
prostředí MÚ Strakonice a Zdravým městem Strakonice (39 lidí). Na tradiční 
výstavě neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb bylo tento rok 
prezentováno celkem 37 organizací. I letos se naše knihovna zapojila do projektu 
Týden opravdových plen, a to výstavkou „Opravdové pleny“. Pokračovali jsme ve 
spolupráci s neziskovými organizacemi, např. se strakonickou pobočkou Adry 



nebo O.S. Krasec (podílení se na přípravě časopisu Krasec a jeho následná 
distribuce ve Strakonicích). 

• Půjčování literatury a dalších informačních materiálů s tématikou 
zaměřenou na neziskové organizace, Evropskou unii a ochranu přírody a jejich 
distribuce na místa ve Strakonicích i v regionu. Množství výpůjček vzhledem ke 
společnému výpůjčnímu protokolu je zahrnuto do činnosti pobočky pro děti a 
dospělé. 

• Pracovnice oddělení se v roce 2010 podílela také na sobotních službách 
v čítárně a na hudebním oddělení. 

• Využívání služeb (výpůjční a informační služby, konzultace, 
zprostředkování kontaktů apod.): 
 

 
 

 
 
 
Tématické rozvrstvení dotazů - nezisková sféra a ekoporadenství povětšinou cca půl 
na půl, někdy je těžké dotaz či konzultaci jednoznačně zařadit pouze do jednoho 
tématu. Nejméně je kontaktů zaměřených na EU, tato tendence zůstává za poslední 
roky stejná. Započteny jsou i dotazy týkající se knihovnictví nebo všeobecně 
zaměřené. Forma kontaktů – osobně, mailem, telefonicky. 
• "Adresář neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb na 

Strakonicku": Průběžně jsou zaznamenávány změny kontaktů, mapovány další 
organizace apod. Jeho elektronická podoba na stránkách knihovny je zatím 
bohužel stále v prozatímním stavu; je v plánu její přepracování tak, aby v adresáři 
bylo možné vyhledávat dle názvu, místa působnosti, cílové skupiny či zaměření 
atp. 

• Spolupráce s ekologicky zaměřenými neziskovými organizacemi – kromě 
ZO ČSOP Strakonice to je zejména O.S. Krasec a organizace v něm zapojené; 
pracovnice tohoto oddělení se podílí na přípravě časopisu Krasec (jihočeský 
občasník o životním prostředí) – je členkou jeho redakční rady (v roce 2010 
celkem 5x účast na setkání redakční rady). 
 

Měsíc 

Počet kontaktů 2009 Počet kontaktů 2010 

Celkem 

Z toho "eko" 
(Zbytek jsou 

všeobecná témata 
a témata NO či 

EU) 

Celkem  

Z toho "eko" 
(Zbytek jsou 

všeobecná témata 
a témata NO či 

EU) 
Leden 66 33 89  37 
Únor 58 36 77  41 

Březen 60 42 98  36 
Duben 67 38 86  41 
Květen 51 34 104  53 
Červen 69 20 69  34 

Červenec 34 26 46  16 
Srpen 49 29 43  21 
Září 77 35 101  30 

Říjen 81 33 116  58 
Listopad 79 41 115  56 
Prosinec 43 37 74  35 

CELKEM 734 404 1018  458 



Přehled kulturních a vzdělávacích akcí ŠK 
 

 
ODDĚLENÍ PRO DĚTI: 
 
Dle požadavků škol proběhly lekce a besedy pro ZŠ a MŠ, které jsou těžištěm 
aktivit výchovy práce s informacemi, jimiž knihovna vede děti k práci s knihou. Lekce 
jsou koncipované pro různé věkové skupiny dětí. 
 
K dalším významným aktivitám patří i účast na celostátních projektech jako například 
Kamarádka knihovna, Noc s Andersenem, Týden knihoven. 
 
 
LEDEN A ÚNOR 
„Tykáme si se Shakespearem“ – tři netradiční besedy pro žáky gymnázia ve 
Strakonicích. Herec, spisovatel a znalec Shakespeara Vladimír T.Gottwald dovedl o 
tomto nejslavnějším dramatikovi poutavě i humorně vypravovat. Studenti se dověděli 
spoustu zajímavých informací, které nenajdou v žádných učebnicích. 
 
 
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 
„Pohádkový den v knihovně“-  dva dny v měsíci se mohly děti těšit po celé 
odpoledne na čtení pohádek, doplněné obrázky. Dále je čekaly hádanky 
s pohádkovými postavičkami, pohádková pantomima a musely hádat, co patří do 
určité pohádky a namalované předměty pokládaly k velkému obrázku (Popelka, 
Sněhurka, Karkulka). 
 
 
DUBEN – NOC S ANDERSENEM 
(Noc probíhala 26.3.) 
Četly se pohádky s obrázky, děti hrály pohádkovou pantomimu, na šeptanou, 
předvedly vlastní vystoupení (různé scénky, hru na hudební nástroje, tanec). 
Největším lákadlem byla noční prohlídka strakonického hradu se šaškem a Bílou paní 
spojena s pověstmi vztahujícím se k dějinám hradu. Po návratu do knihovny 
následovalo společné noční čtení a luštění křížovky s tajenkou názvu pohádky H. Ch. 
Andersena. Děti nocování v knihovně prožívaly s nadšením, dobrou náladou a ráno se 
jim vůbec nechtělo domů. Tečkou za pohádkovou nocí byla společná snídaně, při 
které děti probíraly své zážitky, dojmy a humorné okamžiky. 
 
Probíhaly besedy s prvními třídami, které bude v červnu čekat Pasování prvňáčků na 
rytíře čtenářského řádu. 
 
 
          SVĚTOVÝ DEN KNIHY 
„Staň se ilustrátorem“ – děti dostaly připravený pohádkový text, který si musely 
pečlivě přečíst a doplnit ho ilustrací. Nejlepší práce byly vyhodnoceny a výherci 
obdrželi zaslouženou odměnu. 
„Skrytá kamera“ vyhodnotila tři čtenáře (ve skutečnosti byli čtyři, neboť na 
druhém místě skončili dva se stejným počtem výpůjček), kteří si v tento den vypůjčili 
nejvíce knih. 
 
 



KVĚTEN 
Knihovnice absolvovaly postupně návštěvy všech prvních tříd ZŠ ve Strakonicích a 
prověřovaly rytířské ctnosti (patří mezi ně důkaz slušného chování, důkaz znalosti 
písmenek a umění číst a důkaz bystrého rozumu), po jejichž splnění už děti směřují 
k čevnovému slavnostnímu Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu. 
 
 
ČERVEN – MDD 
Děti přinášely fotografie svých domácích mazlíčků (psi, kočky, morčata, andulky 
apod.) a z nich byla uspořádána výstavka, která se těšila velké oblibě návštěvníků. 
 
 
          PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU 
 
Po několik dní probíhalo slavnostní pasování dětí ze všech jedenácti prvních tříd 
základních škol, které se odehrávalo ve společenském sále Šmidingerovy knihovny. 
Děti dokázaly, že mohou být pasovány z pážat na rytíře a splnily tři rytířské ctnosti. 
Pak došlo k slavnostnímu slibu, který přečetl rytíř krásného slova a potom jednotlivá 
pážata pasoval na rytíře za asistence paní ředitelky Šmidingerovy knihovny a 
místostarosty města Ing. Pavla Pavla. Děti obdržely certifikát čtenáře, medaily a 
průkazku do knihovny na rok zdarma. Vše bylo zakončeno slavnostním přípitkem, a 
jak je při všech vyjímečných a slavnostních akcích zvykem, šampaňským (v tomto 
případě dětským).   
 
 
ČERVENEC A SRPEN 
Po celé prázdniny – „Prázdninový vandrovníček“ 
Děti posílaly pozdravy z různých míst naší vlasti i ze zahraničí. 
Byl vyhodnocen nejoriginálnější a nejvzdálenější pozdrav. 
 
 
ZÁŘÍ 
„Zamávejte prázdninám s knihovnou“ – slavnostní otevření „Čtenářské 
nory“ 
Součástí programu bylo i anglické divadélko v podání dětí z jazykové školy Helen 
Doron, různé soutěže (pojídání lentilek se zavázanýma očima, Kimova hra, atd.) a 
malování na obličeje. 
Čtenářská nora – z bývalého skladu byl vybudován zajímavý prostor pro radost našich 
čtenářů, kteří v ní tráví volný čas nad četbou knih a časopisů, nebo si v ní hrají různé 
hry a nebo si jen tak povídají. Všem se líbí originálné řešený vstup do nory, kterému 
dává vyniknout obdivovaná ilustrace naší kolegyně Ivany Jonové. 
 
Po celý měsíc probíhala výstava k projektu „Odhalení“, zapůjčená ze ZOO Praha a 
mapující život goril v tamních pavilonech. 
 
 
ŘÍJEN – TÝDEN KNIHOVEN 
Proběhly dvě besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou. Vyprávění 
spisovatelky o radostech a strastech její práce se neslo ve svěžím duchu. Zaujetí 
mladých posluchačů a zároveň množství zvídavých dotazů svědčilo o tom, že Petra 
Braunová svou cílovou skupinu dobře zná a rozumí jí. 
 
 



Velkou službu k propagaci četby a čtení knih přinesl projekt „Listování“. Děti se 
náramně bavily u Příběhu včelích medvídků a Lichožroutů. Akce probíhala 
v Rytířském sále a děti měly při této příležitosti možnost prohlédnout si nové 
zrekonstruované prostory strakonického hradu – Maltézský a Rytířský sál. 
 
 
LISTOPAD 
„Miss Strašidlo“ – večerní setkání našich čtenářů při svíčkách. Byl to prima večírek, 
kde byla samá veselá strašidla a ta tancovala, strašila, vyprávěla tajemné příběhy a 
dokonce předvedla módní přehlídku VIP strašidel. Proběhla volba Miss Strašidlo. 
Nejmladšímu strašidlu nebyly ještě ani dva roky a nejstaršímu bylo přes třicet let. 
 
 
PROSINEC 
„Mikulášská nadílka v knihovně“ 
Do knihovny přišel dětský Mikuláš i s andělem a čertíky. Hlavní slovo měl Mikuláš, 
kterému děti přednesly básničky, některé zazpívaly a prozradily, která je jejich 
nejoblíbenější kniha, a dostaly mikulášský balíček. Naštěstí byly všechny po celý rok 
hodné a tak si čert žádné nemusel odnést do pekla. 

 
 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ : 
 
Z cyklu Akademie volného času: 
Leden – Putování za předky (přednáška České genealogické a heraldické 
společnosti) 
Únor – Kalendárium 2010 (výročí některých významných osobností a událostí) 
Březen – Nebojte se ve stáří (přednáška pracovnice Městské policie Jany 
 Janoutové) 
Duben – Zábavně (nejen) o stáří (beseda se socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou) 
Květen – Procházka po místech spjatých s významnými strakonickými rodáky 
 (odborný výklad Ing. Jiří Kupka) 
Červen – exkurze do Památníku Karla Čapka ve Strži 
Září – Jméno jako osud (spisovatelka Jarmila Mandžuková) 
Říjen – Josef Skupa (prasynovcem nejznámějšího strakonického rodáka Josefa 
 Skupy, autora loutek Hurvínka a Spejbla) 
Listopad – Zvyky adventního času (pracovnice Muzea středního Pootaví Ludmila 
 Vilánková) 
 
 
Dalšími hosty na našich besedách v roce 2010 byli: 

• úspěšní a oblíbení regionální spisovatelé Jan Bauer a František Niedl 
(březen) 

• cyklista a cestovatel František Šesták (Podél železné opony od Baltu až 
k Jadranu, duben) 

• zpívající právník Ivo Jahelka (červen) 
• Jan Bárta, ředitel humanitární organizace Adra (květen) 
• známá česká novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice Petra 

Procházková 
• Joe Indián alias Jan Spěváček, trampský básník, neohrožený lesák a 

psychotronik (listopad) 
• Karel Skalický z Městského muzea ve Volyni (O staré Šumavě) 



VÝSTAVY: 
  
Leden – Putování za předky – výstava České genealogické a heraldické společnosti 
Únor – Podoby loutky – výtvarný obor ZUŠ Strakonice p. uč. Věry Bělochové 
Březen – Výstava k 50. výročí založení VOŠ a SPŠ Strakonice 
Duben – Šumava a Pošumaví - obrazy Jana Čížka 
Květen – Prodejní výstava prací žáků Pomocné školy  
  - Vesmír - výtvarný obor ZUŠ Strakonice p. uč. Jarmily Lískovcové 
Červen - výstava obrazů pacientů Psychiatrické léčebny Lnáře   
Červenec - výstava prací pacientů DOZP Osek 
Srpen – Zachraňme stromy – výstava Centra ekologické výchovy Cassiopeia České 
 Budějovice   
Září – Odhalení – výstava ze ZOO Praha mapující život goril v tamních pavilonech 
      - V Strakonicích dudy hučí – výstava o dudách a sudictví na strakonicku 
Říjen – Výstava neziskových organizací strakonicka 
        - Po červené z Volyně přes Březník na Luzný – výstava o historii klubu čsl. 
 turistů 
Listopad - Šumavské variace - výstava fotografií Františka Janota 
Prosinec - Tam, kde naplňují dny životem - výstava fotografií z hospice sv. Jana 
N. Neumanna v Prachaticích 
 
+ řada menších tématických výstavek v prostorách knihovny: 
 
K. Čapek – 120. výročí narození 
Věda převážně nevážně 
Začínáme na zahrádce 
Války a válečníci v dějinách 
Cestujeme po světě 
Po Čechách pěšky, autem, na kole 
Zábava pro celou rodinu  
Hurá, hurá, škola volá 
Šumava – perla Jižních Čech 
Host do domu 
Vánoce a advent 
 
POBOČKA ZA PARKEM:  
 
 Během roku 2010 proběhlo 7 Tvořivých podvečerů (spolu s I. Jonovou), 
přičemž celkový počet účastníků na těchto akcích dosáhl 241 (z toho 61 dětí). 
Uskutečnilo se 33 návštěv školních tříd s celkovou účastí 770  žáků. Přírodovědných 
přednášek bylo 13 (včetně besed pro děti ve Střelských Hošticích a Katovicích a 
besedy s klienty z oseckého ústavu) s účastí 378 osob (z toho 138 dětí). Celodenních 
výletů 12 (účast 226 osob, z toho 27 dětí) , procházky 4 (účast 64 osob, z toho 6 
dětí). Uskutečnily se 3  celodenní autobusové zájezdy vedené našimi čtenáři p. 
Karlem Taschnerem a p. Janem Vítem (účast 141 osob, z toho 27 dětí).  
 Dále pracoval kroužek Malých ochránců přírody (MOP) pro předškolní a mladší 
školní děti a jejich rodiče nebo prarodiče, případně další účastníky, založený na jaře 
2008. Schází se každý pátek od 16 hodin, střídavě v severní a v jižní části města. 
Konalo se 34 schůzek (účast 393 osob, z toho 190 dětí) a 3 výlety pro děti (účast 48 
osob, z toho 24 dětí). Celkem tedy účast na akcích v roce 2010 činila 1 491 osob, z 
toho 473 dětí. 

 



Ekonomické oddělení 
 

(Renáta Slanařová) 
 
 
Příspěvek na činnost pro rok 2010 byl schválen z rozpočtu zřizovatele ( město 
Strakonice ) na neinvestiční výdaje ve výši 8.700 000,- Kč. Limit prostředků na platy 
byl stanoven ve výši 4.887 000,- Kč, tato částka je včetně náhrad mezd za nemoc. 
OON byly ve výši  80 000,- Kč.  
Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti byly plánovány ve výši 450 000,- Kč.  
 
Finanční prostředky určené na el. energii, vodné a stočné, teplo a odpisy v celkové 
výši 747 000,- Kč jsou účelově určeny a nelze je použít k jiným účelům – podléhají 
vyúčtování. 
 
Příspěvek účelově poskytnutých finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí 
knihoven v jihočeském kraji byl oproti předchozím letům výrazně snížen a stanoven 
na 1.206 000,- Kč. 
 
Během roku došlo k navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele o 20 000,- Kč na  
„Literární a výtvarnou soutěž O cenu prof. A. Voráčka“ a o 150 000,- Kč na úhradu 
tepla v prostorách knihovny. Finanční prostředky byly účelově určeny. O částku 
42 530,- Kč (pojistné plnění) byl navýšen příspěvek na opravu služebního 
automobilu Volkswagen Sharan. 
Celkový upravený rozpočet na činnost ŠK činil 8 912 530,-Kč. 
 
Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti dosáhly celkem 520 483,- Kč. 
 
Rozpočet byl dále navýšen o neinvestiční a investiční prostředky z Ministerstva kultury 
a z Krajského úřadu.   
Z Ministerstva kultury to bylo na realizaci projektů z programu : 
Knihovna 21. století - „Literární soutěž O cenu prof. Ant. Voráčka“ ve výši 10 000,- 
Kč,   „Knihovna jako inspirace – Akademie volného času “ ve výši 15 000,- Kč a  
„Životní prostředí v centru zájmu“ ve výši 5.000,- Kč. 
Program VISK 3  - „Zahájení automatizace knihoven regionu pomocí knihovního 
systému Clavius REKS“ ( neinvestiční prostředky ve výši 86 000,- Kč ). 
Program VISK 3 – spuštění elektronického katalogu OPAC 2.0 (DNM – investiční 
prostředky ve výši  86 000,-Kč). 
 
Z Krajského úřadu byl navýšen neinvestiční příspěvek na projekt „ Rok 2010 – děti 
míří do knihovny “ o částku 20 000,-Kč. 
Všechny účelově poskytnuté finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR a 
Jihočeského kraje byly ke konci roku plně vyčerpány. 
 
Hospodářský výsledek ŠK za rok 2009 ve výši 13 370,81 Kč byl schválen a přidělen 
do rezervního fondu. 
Finanční prostředky za el. energii, vodné a stočné, topení a odpisy  byly v roce 2010 
přečerpány o částku  21 461,- Kč. 
Roční odpis za investiční majetek v roce 2010 byl ve výši 134 768,- Kč.  
 
 
 



Kontroly ve Šmidingerově knihovně: 
 
Kontrola města Strakonice – finanční odbor 
Účelem kontroly bylo prověření hospodaření s veřejnými prostředky za období  roku 
2009  a roku 2010. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v cestovních příkazech 
a ve směrnicích. Nedostatky byly operativně odstraněny. 
 
Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku 
zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém 
pojištění – OSSZ Strakonice. 
Nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 
 
Během roku 2010 byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 360 408,04 Kč a 
DHM ve výši 65 731,40 Kč. 
 
 
Evidenční přepočtený stav zaměstnanců ke konci roku 2010 je 20,31 úvazku. 
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok 2010: pro nemoc 205 dnů.  
 
01.03.2010 – nástup do pracovního poměru (Martina Zusková) - metodika 
12.03.2010 – odchod do starobního důchodu (Mgr. Ivana Parkosová) 
15.03.2010 – jmenovaná ředitelka (Mgr. Andrea Karlovcová) 
08.11.2010 – nástup do pracovního poměru na dobu určitou (Markéta Knížková) 
01.12.2010 – rozvázán pracovní poměr dohodou (Darina Vernerová) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů 
 

Příjmy Kč Výdaje Kč 
Celkem 10775013,38 Celkem 10708553,72 
Příspěvky a dotace 
celkem 

10254530 mzdové náklady 
celkem 

  5532293 

- příspěvek na 
provoz od 
zřizovatele 

  8912530 
 

mzdový fond   547028 

K.Ú. ČB – příspěvky  1226000  -OON     105265    
M.K. ČR – granty    116000 - zákonné 

pojištění 
  1839560 

  - zák. sociální 
náklady 

    108209  
 

  - odpisy     134768     
    
příjmy z činnosti 
celkem 

   520483,38   provozní náklady 
celkem 

  3093723,72 

-kopírování, 
laminovaní 

       7183 - materiál   1352548,30 

- popl. čtenářů    441389   - pohonné hmoty      26080 
- prodej knih, map        8990 - DDHM    190578 
- prodej zboží     54800 - el. energie    414043    
- úroky       3121,38 - voda      22212        
- čerpání fondu       5000 - topení    387438 
      - služby   592045,92      
  - opravy, údržby   76411,50 
  - cestovné     18500 
  - náklady na 

reprezentaci 
      413 

  -jiné ostatní 
náklady 

   13454    

    
    
 
Výsledek hospodaření = 66.459,66 Kč 
 
 
 


