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Základní statistické údaje k 31. 12. 2013 
 
 
Registrovaní uživatelé knihovny: 4 209 ( 18% obyvatel města), z toho 1 156 dětí  
ve věku do 15 let (36% obyvatel města do 15 let) 
 
Knihovní fond:  126 292  knihovních jednotek, 160 titulů periodik 
Přírůstek knihovního fondu: 7 309 
Počet výpůjček: 279 531 
 
Návštěvnost knihovny: 154 126 
Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 80 819 
Virtuální návštěvnost: 73 307 
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 7 824 
Návštěvnost internetu: 5 527 
 
Kulturní akce pro veřejnost: 93 
Vzdělávací akce pro veřejnost: 89 
 
Regionální funkce 
Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám: 84, počet svazků v nich: 17 633 
Poradenská a konzultační činnost: 414  

 

Organizační a správní opatření 

Vybavení 

Technické vybavení: 

• projekční plátno se stativem – oddělení ZKI 
• PC All in One – 3x na oddělení pro dospělé, 1x na ekonomiku 
• PC Dell – oddělení ZKI 
• Server PC Dell Power Edge – oddělení ZKI 

 

Personální záležitosti  

Kvalifikace zaměstnanců 
 

Počet zaměstnanců celkem 20 

VŠ knihovnického směru 5 

VŠ ostatní 2 

SŠ knihovnického směru 8 

SŠ ostatní 4 

ostatní 1 
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Přehled zaměstnanců knihovny 
 
V roce 2013 došlo k těmto personálním změnám: 
30. 4. Marta Dejmková – ukončení pracovního poměru (uklízečka – Husova)  
1. 5. Dana Bezděková – nástup do pracovního poměru na dobu neurčitou (uklízečka – Husova) 
1. 5. Stanislav Auterský – nástup do pracovního poměru na dobu určitou k 30. 9. - (zajištění sezónního 
provozu Vševědny) 
13. 12. Dana Bezděková – ukončení pracovního poměru (uklízečka – Husova)  
 
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok 2013: pro nemoc 78 dní, ošetřovné 44 dní 

 
 
 
 

Vzdělávání a školení 
V roce 2013 zaměstnanci ŠK absolvovali tato školení a studijní cesty: 
 
 

• Konference Knihovny současnosti 2013 (SDRUK, Olomouc) 
• Knihovna jako veřejná služba, knihovník jako profese - Městská knihovna Písek 
• Knihovna jako obývák obce (MěK Písek)    
• Jihočeské Klubko + zážitková beseda Opičí kůra (JVK České Budějovice)  
• Bezpečně on-line (JVK České Budějovice) 
• Volně šiřitelné programy a jejich využití v knihovnách (JVK České Budějovice)  
• Základy a metody kritického myšlení využitelné při práci v knihovně (JVK České Budějovice) 
• Služby informačních sítí (Elektronické knihy) – (JVK České Budějovice) 
• Jihočeská valná hromada SKIP spojená s přednáškou PhDr. Víta Richtera Koncepce rozvoje 

knihoven (JVK České Budějovice) 
• Roadshow „Quo vadis, knihovno?“ - Koncepce rozvoje knihoven(JVK České Budějovice) 
• Seminář informačního vzdělávání - 24. 4. a 25. 4. (MěK Prachatice) 
• Databáze besed nejen pro děti  (MěK Prachatice) 
• Sociální sítě pro děti (Národní knihovna Praha) 
• Marketing knihoven (Národní knihovna) 
• Konference Knihovnický barcamp (Národní knihovna a Národní technická knihovna Praha) 
• Katalogizace AACR (Národní technické muzeum) 
• Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 (Pardubice) 
• Nový občanský zákoník (MěK Jihlava) 
• Roční zúčtování záloh na daň z příjmů za rok 2013 
• Vodní a mokřadní živočichové v pískovnách: ochrana a management 
• Nový občanský zákoník pro neziskové organizace 
• Konkrétní příklady úspor energie a nízkoenergetického stavění (exkurze do Horního Rakouska) 
• Voda hučí po lučinách II (dvoudenní exkurze zaměřená na protipovodňová opatření 
• Naučný výukový seminář „Kalvárie“ (ŠK – Cassiopeia) 
• Veletrh Svět knihy 2013 (Praha)  
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Knihovní fond 

Oddělení akvizice a katalogizace 

 V roce bylo zpracováno celkem 6 700 titulů (6 588 knih a 212 brožur), což je zhruba o 700 titulů 
více než v loňském roce. Většinou se jednalo o tituly v českém jazyce, 21 titulů bylo v jiném jazyce: 14 
anglických, 4 německé, slovenský, francouzský a latinský. 
 Kromě stálých dodavatelů jsme začali v roce 2013 ve větší míře využívat různé slevové akce, 
nákupy v antikvariátech a malá nakladatelství. Vyžaduje si to věnovat větší pozornost objednávkám a 
sledování nabídek, na druhé straně nám to umožní nákup většího množství titulů a pestřejší nabídku pro 
uživatele při zachování nákladů. 
 Nadále zpracováváme veškerý tištěný fond (knihy, brožury, drobné tisky, hudebniny, 
kartografické dokumenty) celé knihovny (včetně oddělení ZKI a pobočky ŠK) a elektronické zdroje. Za 
loňský rok jsme získali knihy od 70 dodavatelů, mezi největší patří Euromedia Group (s nimiž jsme si 
vyjednali slevu 35 %), dále pak firma OPA (sleva 30%) a Nakladatelský servis (sleva 35 %). Tito tři 
dodavatelé nám pokryli 81% dodávek knih.  
 Další významnou částí přírůstků knihovny jsou i nadále dary, kterých bylo letos o 100 více než v 
loňském roce, celkem 388 titulů. Většina darů pochází od jednotlivců, zbytek tvoří dary z projektu 
Česká knihovna (65 ks). Brožury a drobné tisky dodává nejvíce firma Vara v remitendě, zbytek jsou 
opět dary od jednotlivců. Regionální tisky nakupujeme často přímo od autorů, drobných nakladatelů 
nebo v informačních centrech měst a obcí.  
 V oddělení pro děti přibyly v roce 2013 další zkatalogizované tématické kufříky. 
 I nadále všechny zpracované záznamy pravidelně zasíláme do souborných katalogů SKAT a 
CASLIN. 
 V roce 2013 bylo vyřazeno celkem 4. 84 titulů, z toho 3 709 knih. To je téměř dvakrát tolik, než 
v roce 2012. Je to dáno většími odpisy v souvislosti s proběhlou revizí fondu. Téměř 1 000 svazků bylo 
odepsáno jako ztráty po revizi (nedohledané dokumenty), což dělá 0,81% z fondu knihovny. Dalších 
více než 2 000 titulů bylo po revizi odepsáno jako zastaralých a opotřebovaných. Všechna oddělení měla 
každý titul v ruce a provedená kontrola fyzická i kontrola využití v knihovně vedla k velkému množství 
návrhů na vyřazení. Zbytek jsou průběžně vyřazované tituly (duplikáty, placené ztráty, zastaralé tituly 
apod.)  
 Seznamy vyřazených knih byly vystaveny na našich stránkách. Ozývali se jednotlivci i skupiny, 
kterým se knihy poskytovaly zdarma (organizace) nebo za velmi mírný poplatek, popřípadě jen za 
poštovné (fyzické osoby). Ozvala se i Národní knihovna ČR – oddělení digitalizace, které mělo velký 
zájem o veškeré naše vyřazené tituly pro účely digitalizace (při digitalizaci se kniha defakto zničí – je 
rozebrána na jednotlivé listy). V dubnu si přijeli příslušní pracovníci a odvezli si celý zbytek vyřazených 
knih – cca 1 500 titulů.  
 V oddělení naučné literatury došlo v srpnu k podrobnějšímu rozčlenění signatury 2 – 
náboženství. Celá signatura byla rozčleněna na 7 podrobnějších signatur a bylo provedeno i rozdělení a 
označení knih v katalogu. Knihy rozdělily a přeznačily pracovnice naučného oddělení, v katalogu a 
v systému Clavius je přeznačilo naše oddělení. Také ve studovně došlo k vyčlenění části fondu zpět do 
režimu půjčování a knihám byla přiřazena nová signatura SV (studovna - volný výběr).  

Na podzim došlo i k odpisům dlouhodobě nedobytných pohledávek z dětského a dospělého oddělení. 
Většinu titulů se povedlo znovu sehnat a doobjednat z antikvariátů a různých dalších zdrojů. Některé 
tituly ale zůstávají i nadále na seznamu poptávaných knih. 

Na oddělení pracují Marta Hessová (katalogizace) a Lucie Kálalová (akvizice). 
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STATISTIKA ODPISŮ CELÉHO FONDU

OPOTŘEBENÁ  3326
ZTRÁTA  1071
ZASTARALÁ  70
PLACENÁ ZTRÁTA  21
OSTATNÍ DŮVODY  96

DODAVATELÉ PODLE DODANÝCH KNIH

EUROMÉDIA 3097
 OPA 1769
NAKLADATELSKÝ SERVIS 
510
DARY 388
KOSMAS 78
KRAMERIOVA 74
PAŘÍZEK 195
OSTATNÍ 477
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Knihovnicko – informační služby 

 

Oddělení pro dospělé 

Beletrie 
 

Provoz půjčovny pro dospělé čtenáře byl po celý rok hladce zajišťován ke spokojenosti všech 
návštěvníků. 

K zajištění provozu oddělení půjčovny pro dospělé patří následující činnosti: 

1. půjčování a vracení knih, registrace nových čtenářů + tvorba legitimací, prodlužování výpůjček 
2. poskytování informací čtenářům a pomoc při vyhledávání v on-line katalozích  
3. vyřizování rezervací, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací 
4. odesílání a tisk upozornění čtenářům, 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 regionu Strakonicko (knihy, pohledy, DVD) 
8. balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih 
9. označování knih piktogramy pro snazší orientaci čtenářů v oddělení 
10. laminování materiálů  
11. příprava tématických výstavek knih z fondu 
12. spolupráce s ostatními odděleními při organizaci a přípravě akcí knihovny 

 

 Provoz půjčovny pro dospělé zajišťovaly Markéta Knížková a Veronika Samková.  
 Nedostatek místa pro nové knihy je stále větším problémem. Vrácené knihy není často možné 
zařadit na regál i přesto, že se fond posouvá podle potřeby. Knihy se proto musí v regálu pokládat na 
ostatní knihy, což způsobuje čtenářům problémy při hledání konkrétního titulu. Místo ve skladu pro 
klasiky a povinnou četbu se stává také nedostatečným.  
 Součástí fondu jsou také audioknihy, které se u čtenářů těší stále větší oblibě. Nyní fond 
obsahuje 171 kusů a stále se dokupují nové zajímavé tituly. Z důvodu lepší orientace pro obsluhující za 
pultem bylo změněno řazení audioknih v zásuvkách – audioknihy i prázdné obaly jsou nyní řazeny 
podle číselného označení v jedné řadě za sebou.  
 Rozvoz knih pro imobilní čtenáře po celých Strakonicích je další důležitou činností, kterou 
zajišťuje oddělení půjčovny pro dospělé. Tato služba je poskytována pravidelně vždy  
1. úterý v měsíci. V současnosti využívá službu 10 jednotlivých čtenářů a obyvatelé 3 domovů důchodců 
nebo domů s pečovatelskou službou. Celkem evidujeme 40 čtenářů, kterým vybíráme knihy dle jejich 
speciálních požadavků. Na Mikuláše byla těmto čtenářům, jako již několik posledních let, rozvezena 
malá nadílka. Celkem bylo v roce 2013 39 čtenářům a do 2 domovů pro seniory rozvezeno 3 057 knih. 

 Stále více našich čtenářů využívá službu vracení knih do biblioboxu. Do biblioboxu mohou 
čtenáři vracet knihy i tehdy, kdy je knihovna uzavřena, a to nejen knihy, ale všechny půjčené dokumenty 
- audioknihy, časopisy, CD apod ze všech oddělení knihovny, tedy i pobočky, z oddělení pro děti či z 
čítárny a hudebního oddělení. Každé ráno jsou knihy z biblioboxu vybrány a jednotlivým čtenářům 
odečteny z konta.  
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Kulturní a vzdělávací činnost 

 Během celého roku se oddělení půjčovny zapojovalo do různých výstavních a jiných kulturních 
akcí knihovny (vernisáže, besedy se spisovateli, zájezdy…). Pracovnice oddělení také průběžně 
připravují tématické výstavky knih z fondu – podrobněji viz Přehled kulturních ackí – Výstavy.  
 Nejvýznamnějším z akcí byl každoroční celonárodní projekt Týden knihoven, jenž proběhl první 
týden v říjnu. Zájemcům jsme nabídli k prodeji vyřazené knihy a časopisy a akci Knihovna All Inclusive 
- registrace zdarma (využilo 54 čtenářů). Amnestie upomínek a všech dalších poplatků (rezervace knih, 
MVS, kopírování a tisk apod. - využilo asi 150 čtenářů). Novinkou byla také večerní akce Čtení pod 
Rumpálem - s kvízem Poznej autora a dílo podle ukázek z audioknih, během večera došlo také k 
představení oblíbených knih různých žánrů.   
 Vyřízené rezervace narostly oproti loňskému roku o 1 100. I z tohoto důvodu by oddělení 
půjčovny velmi prospěl nový výpůjční pult, který by pojmul větší kapacitu rezervovaných knih a přispěl 
ke zkvalitnění ostatních služeb poskytovaných na tomto místě.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94168

96305

98541
99238

Výpůjčky beletrie
Oddělení pro dospělé 2010-2013

2010 2011 2012 2013
 

 

BIBLOBOX  2013
leden 324
únor 337
březen 390
duben 456
květen 549
červen 286
červenec 518
srpen 330
září 302
říjen 388
listopad 324
prosinec 273

4477

vyřízené rezervace
leden 360
únor 329
březen 396
duben 417
květen 411
červen 347
červenec 342
srpen 394
září 329
říjen 386
listopad 383
prosinec 386
celkem 4480
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Naučná literatura a bibliograficko-informační služba 

  

Oddělení naučné literatury zahrnuje fond naučné literatury ve volném výběru, přilehlý sklad naučné 
literatury a Regionální oddělení. Práci na tomto oddělení zajišťovaly Iva Formánková, Jitka Kotálová a 
Gabriela Nováková. Gabriela Nováková měla na starosti studovnu a analytický popis periodik.  
 V první polovině roku pracovnice oddělení pomáhaly při polepování piktogramů  
v oddělení beletrie, při této činnosti byly knihy umyty a nově přebaleny.  
 Při tradiční odborné návštěvě Knižního veletrhu v Praze byly dokoupeny novější mapy a 
průvodce, z dovezených katalogů vybrány zajímavé tituly, které byly později zakoupeny.  Během 
letních měsíců jsme pracovali na přípravě informatických lekcí pro školy. Vypracovali jsme novou 
nabídku lekcí pro 8. a 9. ročník ZŠ a pro 1. ročník SŠ a učilišť v těchto variantách: 

1. Seznámení s knihovnou. Lekce trvá přibližně 45 minut a v jejím rámci provedeme zájemce 
knihovnou, podrobně představíme jednotlivá oddělení a pozveme na akce pro veřejnost, které 
pořádáme. 

2. Vyznejte se v knihovně. Tato lekce má za cíl naučit žáky orientaci v knihovně a pomocí různých 
informačních zdrojů si samostatně najít informace k danému tématu. Lekce je vedena aktivní 
formou, žáci pracují v malých skupinách na zadaných úkolech. Poznají fond knihovny, naučí se 
pracovat s katalogem a pomocí internetu jsou seznámeni i s databázemi a katalogy jiných knihoven. 
Zadaný úkol zakončí stručnou prezentací pro ostatní. Získané zkušenosti pak mohou využít při 
hledání literatury a informací k referátům či seminárním pracím. Délka trvání lekce je 60 - 90 minut. 

3. Vznik a vývoj písma, historie knihoven. Během této lekce podnikneme malý výlet časem a 
povíme si o vývoji písma od počátků k dnešku, o psacích materiálech i pomůckách na psaní a 
nezapomeneme ani na knihovny a jejich historii. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Probíhající lekce informatické výchovy 

 

 V září byly rozeslány nabídky informativních lekcí zástupcům ZŠ a SŠ ve Strakonicích, dále 
proběhly i osobní návštěvy s předáním letáčků s aktuální nabídkou. Zájem škol je bohužel poměrně 
malý - i přes veškerou snahu proběhly v tomto roce jen dvě informatické lekce: 18. 6. Obchodní 
akademie Vimperk (prohlídka + počítačový systém knihovny, spolupracoval správce sítě Tomáš Vlasák) 
a 22. 11. ZŠ Štěkeň 8. třída (Vznik a vývoj písma, historie knihoven + prohlídka).  
 Jednou z činností oddělení je také příjem a výdej poštovních zásilek. Využili jsme nabídky České 
pošty a pořídili nově zákaznickou kartu. Odesílání pošty je tím jednodušší a levnější.  
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 Pracovnice oddělení Jitka Kotálová pracovala společně s IT pracovníkem Tomášem Vlasákem na 
vzniku dětského webu a pomáhá také s tvorbou některých plakátků na akce pro dětské oddělení.  
 Každý měsíc připravuje oddělení Kalendárium pro Zpravodaj města Strakonice. V souvislosti s 
touto prací začala Iva Formánková připravovat výstavky výročí významných osobností i v oddělení 
naučné literatury (životopisy osobností + knihy), od listopadu bylo Kalendárium doplněno o jednu 
regionální osobnost v každém měsíci, od prosince se Kalendárium umístilo na naše stránky, postupně 
byly vloženy všechny zpracované osobnosti.  Od února začala Jitka Kotálová připravovat 
tématické výstavky spojené s vystavením knih k danému tématu. Podrobněji viz Přehled kulturních 
akcí – Výstavy. 
 V roce 2013 jsme obdrželi celkem 1 497 žádostí o Meziknihovní výpůjční službu (MVS), z 
jiných knihoven jsme pro naše čtenáře objednali 714 knih.  

Mezi další pravidelné činnosti oddělení patří: 

• pomoc při přípravě a rozvozu knih pro seniory podle pořadníku 
• kopírování a kroužková vazba 
• stálá kontrola, přebalování a opravy poškozených knihy, průběžné kontroly fondu, jenž se 

pravidelně řadí a rovná 
• průběžné vyřazování zastaralých a poškozených knih, málo využité knihy se přeřazují do skladu 
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Výpůjčky naučné literatury
Oddělení pro dospělé 2010-2013
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Registrovaní čtenáři 
Oddělení pro dospělé 2010-2013
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Studovna 

Studovna po celý rok zajišťuje přístup k informacím a práci s nimi s využitím pěti počítačů 
vybavených internetovým připojením.  
 Fond studovny zůstal po celý rok neměnný, nicméně došlo ke změnám v možnosti přístupu 
čtenářů k němu. Část fondu byla uvolněna i k absenčnímu využití. Část fondu, zvláště knihy 
encyklopedického charakteru, slovníky a vzácné tisky, jsou však i nadále k dispozici pouze prezenčně.  
 Vzhledem k omezení přístupu k internetu na třicet minut denně došlo k poklesu uživatelů 
internetu, nicméně rapidně vzrostl počet jejich návštěv. Obsazenost studovny se tedy nijak výrazně 
nezměnila.  
 Pracovnice studovny také zpracovává analytický popis periodik. V roce 2013 bylo zpracováno 6 
986 článků.  

 

Pravidelnému aktuálnímu zpracování podléhají následující periodika: 
5+2 dny 578  
Blatensko SOBě 893 
Katovický zpravodaj 27 
Kompost 264 
Moderní byt 168 
Naše noviny 57 
Pes přítel člověka 495 
Strakonický deník 1 802 
Týdeník Strakonicko 1 292 
Vítaný host na Šumavě 175 
Zpravodaj města Strakonice 177 
Zpravodaj obce Chelčice 505 
 
 
 
Retrospektivně byla zpracována následující periodika: 
Jihočeský sborník historický 52 
Rodopisná revue 2 
Sborník krajského vlastivědného musea v Českých Budějovicích 7 
Sedmička Písek a Strakonice 298 
Strakonice. Kultura, historie, vlastivěda 36 
Výběr z prací členů historického klubu 132 
Výběr z prací členů historického kroužku 24 
Zprávy muzeí jihočeského kraje  2 
 
 
Služby ve studovně zajišťovali pracovníci Gabriela Nováková a Ladislav Kálal. 
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Oddělení pro děti 

 V knihovně jsme se snažili po celý rok vytvářet takové podmínky, aby se dětem u nás líbilo a 
rády sem chodily, aby se dětské oddělení stalo oblíbeným místem pro jejich mimoškolní vyžití. Velké 
oblibě se v tomto ohledu stále těšila naše čtenářská nora, kam si rády „zalezou“ jak maminky s batolaty, 
tak naši teenageři. I kolem podia je živo – stálým hitem jsou zvukové a magnetické knihy i leporela.  
 Během roku jsme zaznamenali vzrůstající zájem o veřejný internet i mezi neregistrovanými 
návštěvníky dětské knihovny.  
 Knihovní fond byl průběžně aktualizován, taktéž časopisy. Pokud bylo v našich silách, 
poškozené dokumenty jsme opravovali. Knižní novinky jsou samozřejmě co nejrychleji nabízeny našim 
čtenářům.  
 Dle požadavků škol proběhly lekce a besedy pro ZŠ a MŠ.  
 Dvakrát ročně, v červnu a v prosinci, je vydáván časopis Kamarád s nejnovějšími informacemi o 
činnosti oddělení a zajímavými příspěvky našich čtenářů.  

 Podstatnou část práce oddělení pro děti tvoří příprava a organizace různých akcí – více viz 
Aktivity – Přehled akcí. 
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22080

Výpůjčky beletrie
Oddělení pro děti 2010-2013
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Hudební oddělení 
  
 V novém roce jsme byli zvědavi, jak se do fungování oddělení promítnou změny ve způsobu 
půjčování, které se uskutečnily těsně před koncem předchozího roku. Došlo k uvolnění veškerých 
hudebních CD do volného výběru v nových regálech a s tím souvisejícímu přeřazení celého fondu. Nově 
je fond stejně jako knižní fond řazen abecedně podle jmen autorů (resp. skupin) a čtenáři tak vyhledávají 
sami podle hřbetů CD boxů, které byly pro větší přehlednost zřetelně označeny počátečními písmeny, 
pod kterými jsou řazeny.  
 Nový systém je sice náročnější na udržování, řazení i vyhledávání nosičů v náhradních obalech, 
ale pro čtenáře je především uživatelsky pohodlnější a snad se díky němu podařilo u některých znovu 
oživit zájem o naše služby. Fond je také více na očích návštěvníků čítárny, což přispívá k jeho 
častějšímu využívání. To potvrzuje i loňská statistika, která ukazuje oproti předchozím letům mírný 
nárůst ve všech ukazatelích, což je po letech setrvalého propadu konečně dobrá zpráva. Počet 
registrovaných čtenářů i návštěvníků hudebního oddělení byl nejvyšší za poslední tři roky a počet 
výpůjček dokonce nejvyšší od roku 2008.  
 Pro mimořádný ohlas jsme znovu uspořádali akci „Drumcircle – bubnování pro všechny“ s 
lektorem Zdeňkem Drahošem, tentokrát ve dvou termínech, jarním pro dospělé účastníky a v září 
společně s dětským oddělením také pro mladší zájemce. I přes mírné obavy po zavedení účastnického 
poplatku na akci (předchozí bubnování bylo pro zájemce zdarma) se v obou termínech podařilo zcela 
zaplnit předem stanovenou kapacitu, celkem se bubnování zúčastnilo kolem 70 nadšených účastníků. 
 Byla dokončena revize fondu a odepsána všechna ztracená a poškozená CD a gramodesky. 
 Činnost oddělení zajišťoval pracovník Petr Kalaš. 
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Fyzická návštěvnost
Hudební oddělení 2010-2013
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Oddělení pro nevidomé a slabozraké - Zvuková knihovna 

 Činnost zvukové knihovny ve Šmidingerově knihovně Strakonice jako pobočky Knihovny a 
tiskárny pro nevidomé K.E.Macana v Praze stále pokračuje. Počet nevidomých uživatelů se ze 156 snížil 
na 138, nejstarší uživatelé bohužel odcházejí a nejmladší si stahují zvukové knihy elekronicky přímo z 
Macanovy knihovny v Praze. Již koncem roku 2007 se přešlo na modernější a hlavně obsažnější 
médium CD – MP3 / značeno kCD/.  
 V roce 2012 se půjčilo 4 754 těchto nosičů a loňském roce již 5 810 kCD, tím se však stalo, že 
naopak původně hojně 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 31 nevidomých.  
 Z Macanovy knihovny pravidelně přibývaly nově vyrobené kCD, jejichž počet se prudce zvýšil a 
po 6 letech se přiblížil 3 900 kusům knih načtených na MP3. Pro lepší a rychlejší orientaci při jejich 
vyhledávání jsou ve zvukové knihovně značeny ještě čísly po stranách kCD.  
 Vkládání nových MP3 se přesunulo z oddělení katalogizace do zvukové knihovny. 
 Pravidelně se kopírovaly a rozesílaly seznamy nových přírůstků jednotlivým uživatelům, 
zájemcům i elektronicky. Novinkou již není ani on-line podávání odesílaných balíků na poštu.  
 K označování kCD písmem pro nevidomé i nadále naše oddělení využívá služeb paní Benešové.  
 Nově se opravy fyzicky poničených MP3 dají stáhnout přímo z Macanovy knihovny  
v Praze. Přetržené, či neposlouchatelné magnetofonové kazety jsou nadále opravovány  
v Macanově knihovně, ale už jen ty, které ještě nestihli převést na kCD.  
 V rámci spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých bylo v rámci akce 
Týden knihoven uskutečněno setkání nevidomých uživatelů knihovny nad ukázkami z díla Miroslava 
Horníčka, jež se shledalo se zájmem místních i dojíždějících klientů.  
 Za oddělení zodpovídá Jaroslava Vokáčová. 
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Čítárna  

 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 67 
odebíraných titulů časopisů a 6 titulů novin. Mnohé další časopisy knihovna získává koupí za výhodné 
ceny v tzv. remitendě – jedná se o časopisy, které se nestačily prodat v novinových stáncích. Některé 
jsou i dary od samotných čtenářů.  
 Statisticky je činnost oddělení vzrůstající - z 46 342 výpůjček v roce 2012 na letošních 48 645, a 
to i přes stále vzrůstající konkurenci periodik dostupných na internetu.  
 Periodika se v čítárně katalogizují a ty s měkkými deskami se obalují průhlednou fólií, aby 
vydržely nápor čtenářů. Na začátku roku se také vždy aktualizují evidenční listy spolu s aktuálními 
cenami a dodavateli.  
 Časem se periodika odsouvají do skladu v prostoru čítárny, kde se podle zákona skladují 
měsíčníky po dobu 5 let a týdeníky i noviny 1 rok. Pak se odepíší a nabízejí  
k prodeji.  
 Mezi další služby čtenářům patří rezervace jednotlivých čísel požadovaných časopisů, které 
vzrostly z 6 103 na 7 015 za rok 2013. Uživatel čítárny si průměrně vypůjčil téměř 120 periodik za rok. 
Osvědčilo se informovat čtenáře o rezervacích e-maily, což zrychlilo jejich vyzvedávání. Na požádání 
bývají časopisy prodlužovány i pomocí telefonu, nebo elektronickou poštou. 

 Dále si čtenáři mohou v čítárně okopírovat hledané články, nebo se zdarma připojit na internet, 
využívá se i optické připojení k internetu a tak si uživatel může přinést i vlastní notebook.  
 Konečné zútulnění výměnou nábytku v minulých letech přispělo ke zvýšení prezenčních 
výpůjček a tak někteří pravidelní uživatelé zde rádi tráví volný čas čtením. 

 Provoz oddělení zajišťují Jaroslava Vokáčová a Petr Kalaš. 
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Oddělení základních knihovnických informací (metodické oddělení) 
 

Provoz oddělení včetně nákupu nových knih pro výměnné soubory (určené knihovnám) je 
financován z dotace Jihočeského krajského úřadu na regionální funkce. 

 
Síť obsluhovaných knihoven v roce 2013 tvořilo 10 profesionálních knihoven (Blatná, 

Vodňany, Volyně, Bavorov, Bělčice, Katovice, Štěkeň, Lnáře, Radomyšl, Střelské Hoštice), 68 místních 
lidových (obecních) knihoven, 4 pobočky (MěK Vodňany – Křtětice a Radčice, OK Strašice – Škůdra, 
OK Cehnice – Dunovice) a 5 odborných knihoven (Knihovna Muzea středního Pootaví Strakonice, 
Knihovna Městského muzea v Blatné, Knihovna Městského muzea a galerie Vodňany, Knihovna 
Městského muzea ve Volyni, Středisko vědeckých informací Okresní nemocnice Strakonice). 

Již k 31. 12. 2012 svoji činnost ukončila MLK Slaník, k 20. 3. 2013 MLK Záboří. MěK Volyně 
se od 1. 1. 2013 stala součástí příspěvkové organizace Volyňská kultura. 

Přehled knihoven a další informace jsou vystavené na webové stránce Knihovny Strakonicka 
http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/ . 

 
V roce 2013 proběhlo 102 metodických návštěv a uskutečněno bylo 312 metodických 

konzultací – jak s knihovníky, tak s jejich zřizovateli. 
13 metodických návštěv bylo vykonáno v OK Řepice (Vesnici roku 2012), kde pokračovala 

revize knihovního fondu a souběžné zpracování knihovního fondu do programu Clavius REKS – celkem 
bylo zpracováno 1133 svazků. Paní knihovnice Věra Samcová se o naší práci zmínila ve Strakonickém 
deníku http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/knihovnice-vera-samcova-pohovori-o-republice-
20131216.html . 

S knihovnicí MěK Bavorov byla sepsána žádost do programu VISK 3, loňským žadatelům byly 
poskytnuty podklady k vyúčtování dotace VISK 3 (Blatná, Bělčice, Čečelovice, Kladruby). V MLK 
Bělčice opět došlo k výměně knihovnic – Markéta Sudová po roce působení odešla a knihovnu převzala 
Věra Vaňáčová – pomoc byla poskytnuta zejména při revizi knihovního fondu pomocí revizního modulu 
a zavedení výpůjčního protokolu Clavius. V Blatné byly knihovnice znovu proškoleny v katalogizaci v 
programu Clavius, byla poskytnuta metodická pomoc při revizi knihovního fondu pomocí revizního 
modulu a opravě chybných záznamů. 

 
Za region bylo zpracováno 84 Ročních výkazů o knihovně do počítačového programu STAT 

a překopírováno do oficiálního statistického programu NIPOSu. 
Obslouženo bylo 68 evidovaných MLK (včetně zrušené MLK Slaník) a 10 profesionálních knihoven 
včetně jejich poboček, zpracováno 6 výkazů nezaevidovaných knihoven (z toho zrušena MLK 
Doubravice, MLK Drahenický Málkov a MLK Skaličany). Vytvořeny byly 4 sumáře – pověřená 
knihovna, profesionální knihovny, neprofesionální knihovny a region celkem. 

Všem knihovnám byly poslány formuláře a podrobné vysvětlivky, zájemcům i Deník veřejné 
knihovny. Na vyžádání knihovníků byla poskytnuta pomoc s vyplněním formulářů, s ostatními 
knihovníky byly konzultovány chybné údaje, které musely být opraveny. 
 

V roce 2013 byla 4x svolána porada profesionálních knihoven – 19. února, 18. června, 24. 
září a 3. prosince. Celkem 33 účastníků. Po poradě v prosinci 4 zájemkyním vysvětlila pracovnice 
katalogizačního oddělení Marta Hessová opět základní pravidla zpracování knih v programu Clavius. 

19. února proběhla přednáška Lídy Švíkové z Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích na téma Statistika a její využití (9 účastníků). 

23. dubna se profesionální knihovnice (8) a kolegyně z MěK Písek Lenka Havrdová a Markéta 
Šebestíková zúčastnily 4. ročníku Burzy zajímavostí využitelných v knihovnách.  Knihovnice si 
prohlédly výstavku Čím vším lze založit knihu, aneb, Záložky nalezené ve výměnných souborech. Na 
úvod si zkusily vyluštit křížovku, připomenuty byly zajímavé nápady knihoven, jednotlivé knihovnice 
hovořily o svých nápadech a vzájemně se inspirovaly. Opět byl aktualizován materiál Zajímavé www 
adresy, neboť kolegyně objevily pro svoji práci další vhodné weby. 
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Ve čtvrtek 16. 5. se uskutečnil zájezd na veletrh Svět knihy 2013 do Prahy (23 účastníků). 
Knihovnice využily nabídky jednotlivých nakladatelů, aby za příznivé ceny přivezly svým čtenářům 
opět něco nového. Vzhledem k tomu, že opravdu není lehké nakoupené knihy přepravit, některé 
kolegyně využily pojízdné kufry. 

 
 
V Týdnu knihoven proběhlo Setkání knihovníků obecních knihoven (2. 10.), na kterém bylo 

mimo jiné připomenuto 170. výročí založení ŠK. Knihovníci si prohlédli výstavku Čím vším lze založit 
knihu, aneb, Záložky nalezené ve výměnných souborech, představeny byly audioknihy, které si lze 
půjčovat do výměnných souborů, zmíněny byly inspirující nápady knihoven, možnost využití grantů, 
novinky v knihovnictví (např. Koncepce knihovnictví a Centrální portál knihoven). Knihovníci si 
vzájemně zodpovídali dotazy, mohli si vybrat z darovaných knih a z vyřazených časopisů. Zúčastnilo se 
9 knihovníků. 

 
 
V roce 2013 byly proškoleny nové knihovnice v OK Buzice, OK Přešťovice, MLK 

Předslavice, MLK Kapsova Lhota, knihovník MVK Hoštice včetně používání programu Clavius REKS, 
knihovnice v profesionální MLK Bělčice a zopakována katalogizace v Claviu s kolegyněmi z Blatné. 
 

Výměnný fond Šmidingerovy knihovny pro poskytování knih do výměnných souborů je 
v regionu jediný, obsahuje 39 070 svazků. Nové knihy jsou pořizovány z distribuce OPA Praha (se 
slevou 30%), Euromedia Group Praha (35%), Nakladatelského servisu (35%), internetového obchodu 
Kosmas a od distributorů levných knih. 

V roce 2013 činil přírůstek nových knih 2256 svazků. Výměnný fond je doplňován dle 
požadavků knihoven, zastoupena je nejen beletrie, ale i naučná literatura a knihy pro děti. Opět se 
nakoupilo několik audioknih, ale zatím se v souborech nepůjčily. Většina titulů se nakupovala v jednom 
exempláři, pouze nejžádanější knihy se pořídily 2x až 3x. Objednávky byly evidovány v tabulce 
vytvořené v Excelu. 

Výměnný fond také tvoří 11 titulů předplacených časopisů (Květy, Bravo, Top Dívka, ABC, 
Receptář, Domov, Bydlení, Čtenář, Burda, Praktická Slovenka, Praktická žena) a 8 titulů odebíraných z 
remitendy z firmy VaRA. 

Průběžně je prováděna aktualizace knih i časopisů. Vyřazené časopisy byly nabídnuty obecním 
knihovnám k dalšímu využití, ty si je rády převzaly. 

Evidence výměnných souborů je vedena v programu Clavius. Využívají je zejména 
neprofesionální knihovny, ale vzhledem k omezené výši finančních prostředků na nákup nových knih je 
využívají i profesionální knihovny. V roce 2013 bylo půjčeno a rozvezeno 84 souborů, což je méně než 
v loňském roce. Je to způsobeno zvyšujícím se počtem svazků v souborech, knihovny pak vyměňují 
soubory méně často. Půjčeno bylo 17 633 svazků v hodnotě 3 166 767,- Kč. Průměrný počet svazků na 
jeden soubor činil 210 v hodnotě 37 699,- Kč. 

Kromě souborů si knihovny půjčují i jednotlivé knihy z dalších oddělení na omezenou dobu 1 
měsíce, zejména odbornou literaturu a školní četbu. 
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Revize a aktualizace knihovního fondu proběhla v OK Přešťovice a MLK Předslavice. 

Revize, aktualizace a zpracování knih do programu Clavius REKS pokračovalo v OK Řepice (1133 
svazků). V MLK Bělčice revizi pomocí modulu programu Clavius provedla knihovnice Věra Vaňáčová 
ve spolupráci s brigádnicí a bývalou knihovnicí Marií Vonáškovou (po proškolení pracovnicemi ŠK). 
V Blatné revizi pomocí modulu programu Clavius provedly knihovnice MěK spolu s brigádnicí (po 
proškolení pracovnicemi ŠK). Knihovnice MLK Kapsova Lhota a OK Buzice revizi provedly samy dle 
pokynů. Průběžně jsou v knihovnách tříděny darované knihy. 

 
 

Porovnání výsledků 2009 2010 2011 2012 2013 

počet souborů: 111 104 87 92 84 
počet svazků v nich: 16508 16450 15662 17845 17633 
počet met. návštěv: 121 115 96 99 102 
počet konzultací: 258 210 268 256 312 
počet školení pro knihovníky: 7 4 5 6 4 

počet knihoven: 81 82 82 82 82 
 
 
Účastníkům projektu Česká knihovna byly průběžně rozesílány knihy obdržené z MZK Brno 

(objednávky si zajišťovali sami) a vraceny potvrzené Výdejky zpět do Brna. Profesionálním knihovnám 
byl rozesílán Zpravodaj města Strakonice, materiály z JVK České Budějovice a další materiály. E-
mailem byly přeposílány aktuální zprávy z elektronických konferencí všem knihovnám s funkční e-
mailovou adresou (např. dotazník k Centrálnímu portálu knihoven). Všechny knihovny obdržely 
Standard VKIS a informační brožuru ŠK vydanou k 170 letům. 

K 28. 3. byl ukončen Projekt internetizace knihoven – průběžně byly knihovny aktuálně 
informovány, např. o webu Internet pro všechny. 

V regionálním knihovním programu Clavius REKS je zapojeno 5 knihoven – OK Cehnice a její 
pobočka Dunovice, MVK Hoštice u Volyně, MLK Kladruby a OK Řepice. Všechny tyto knihovny mají 
k dispozici jak klasický on-line katalog, tak OPAC 2.0 Carmen. 

Byl sledován regionální tisk, 1 x měsíčně vytvářena bibliografie z článků o knihovnách regionu 
a ukládány kopie článků. 
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Pobočka Za Parkem – půjčovna pro děti a dospělé 

 Půjčovna pro děti a dospělé Za Parkem, která sídlí v Husově ul. č. 380, je pobočkou 
Šmidingerovy knihovny. Úzce spolupracuje s Ekoporadnou a s organizací CEGV Cassiopeia, sídlící na 
stejné adrese. Hlavním rysem tohoto malého pracoviště je rodinná atmosféra, kde je velký důraz kladen 
na sepětí s praxí a na to, aby jeden čtenář mohl inspirovat druhého – jak při setkáních v knihovně, tak při 
akcích, jichž je pořádáno velké množství. Neustále se v knihovně objevují i různé ukázky výzdoby, 
dlouhodobé i aktuální výstavky a vše je doplněno příslušnou literaturou. 
 Fond knih (přes 10 000 titulů), odebíraných časopisů (přes 10 titulů) a dalších periodik 
(darovaných, získaných v remitendě apod.) dostačuje těm čtenářům, kteří chodí na pobočku teprve kratší 
dobu nebo těm, kdo mají široký čtenářský záběr. Pro ostatní, kdo se zaměřují pouze na úzký okruh 
autorů a témat, se půjčují i dokumenty dočasně převzaté z hlavní knihovny. Tato služba je vděčně 
přijímána a čtenáři se snaží rychle půjčené tituly vracet, aby se o ně mohlo vystřídat více zájemců.  
 Poměrně málo se využívá veřejný internet. Co je ale velmi oblíbené, to jsou individuální lekce 
pro úplné začátečníky, tj. většinou seniory. Někteří z nich chodí zároveň i na pravidelná školení 
organizovaná hlavní knihovnou a také je chválí - na pobočce si ale mohou při lekcích všechno libovolně 
dlouho sami zkoušet, a tak chodí trénovat, ptát se a získané vědomosti si pozvolna upevňovat, aniž by 
měli pocit, že zabírají u počítače místo nebo že svými dotazy zdržují ostatní účastníky.  
 Během roku pořádala pobočka spolu se strakonickou Základní organizací Českého svazu 
ochránců přírody řadu akcí, a to jak těch které mají už dlouholetou tradici, tak i nových (hraní scrabblu, 
„hledaček“, prodloužení tradičního zájezdu na dvoudenní...). Celkový počet účastníků na nich v roce 
2013 dosáhl 2 393. Nejnavštěvovanější byly tentokrát vycházky pro veřejnost (566). Kromě cesty z 
Radomyšle do Strakonic, která se opakuje třikrát za zimu už po několik let každoročně, jsme totiž přidali 
několik akcí s doc. Ing. arch. ThLic. Jiřím Kupkou, PhD., zaměřených na strakonické sakrální památky. 
O tato témata je velký zájem, a tak na každou z těchto komentovaných prohlídek přišli i noví zájemci, 
kteří se běžně našich akcí nezúčastňují. Totéž platí o povídání s regionálním historikem Karlem 
Skalickým z volyňského muzea, které se konalo v květnu na strakonickém hřbitově.  
 Přírodovědné přednášky (které se uskutečnily 10 x) navštívilo 346 osob, Tvořivé podvečery (10 
x) 329, celodenní výlety (10 x) 122, hraní na kantely (10 x) 117. Uskutečnil se jeden celodenní 
autobusový zájezd s účastí 50 osob, jeden dvoudenní s dopravou vlakem a s noclehem (24 osob) a jeden 
s dopravou osobními auty (11). Tak jako v letech 2008 – 2012 se každý pátek kromě prázdnin scházel 
kroužek Malých ochránců přírody (MOP) pro předškolní a mladší školní děti a jejich rodiče nebo 
prarodiče. Schůzky občas navštěvují někteří zájemci i bez dětí, např. senioři, kterým se na nich líbí 
pohodová společnost a možnost dovědět se zajímavosti z přírody nebo zkušenosti ze zahrádek apod. 
Kromě toho se pro kroužek konaly ještě i další akce o víkendech a o prázdninách. Celkový počet dětí a 
dospělých na všech těchto aktivitách včetně schůzek vychází 768. Pokud se připočítají ještě účastníci 
pravidelných knihovnických lekcí školních tříd ze ZŠ F. L. Čelakovského, dětí z mateřských škol a 
jednorázová návštěva DOZP Osek, dopracovali bychom se k číslu 3 238.  
 Prosincovým číslem byl ukončen druhý ročník časopisu Kompost. Je připravovaný většinou ve 
volném čase, a to Ing. Janem Jurášem z Ekoporadny a manželi Hrdličkovými za občasné spolupráce 
Petry Tůmové z CEGV Cassiopeia a dalších přispěvatelů. Kompost je internetový měsíčník zaměřený na 
ekologii (reporty, ekologické a literární tipy apod., ale i např. amatérská poezie s přírodní tématikou). 
Archiv je vystaven v Dokumentech na www.knih-st.cz. Jednotlivá čísla jsou přístupná i v papírové 
podobě v knihovně. Další knihovny a jiné instituce nebo i jednotlivci si mohou časopis volně stahovat, 
tisknout a půjčovat mezi sebou podle vlastního uvážení. Využití je omezeno tím, že většinová společnost 
má o přírodu a její ochranu jen velmi povrchní zájem – na druhé straně od těch, kdo jsou ochotni 
dozvídat se souvislosti, zbavovat se předsudků a ptát se na další podrobnosti, jsou ohlasy výborné a 
časté, kromě toho se tito zájemci sdružují při přírodovědně zaměřených akcích a podle svých možností 
se zapojují i při konkrétních činnostech v terénu. To, že např. při jarním transferu žab přes Volyňskou 
silnici se v roce 2013 zúčastnilo mnohem více dobrovolníků než dříve, lze přičíst právě dobré 
informovanosti díky časopisu a akcím. Doporučení, která pobočka a Ekopradna dávají, jsou přitom 
volena tak, aby byla pokud možno snadno proveditelná a aby se mohli lidé přesvědčit, že i tak mohou ve 
svém každodenním životě ve prospěch lepšího životního prostředí i vlastního zdraví hodně změnit. 
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 Z přírodovědných akcí ŠK se pořizují podrobné zápisy, uveřejňované na www.knih-st.cz a 
www.csop-strakonice.net. Fotografie z akcí se objevují na webu Šmidingerovy knihovny každý měsíc 
ve fotogalerii a je na ně odkazováno i v jednotlivých číslech Kompostu. K oslovení široké veřejnosti 
bylo využito i desáté výročí vzniku pobočky, při jehož oslavách byly prezentovány různé možnosti, jak 
jejích služeb využívat – při půjčování knih i při akcích. Na totéž téma byla uspořádána i velká výstava 
ve vstupní hale ŠK. Pobočka má svou dvoustránku v informační brožurce vydané k 170. výročí ŠK, 
pozvánky se objevují ve Zpravodaji města Strakonice, jsou zasílány mailovou poštou, propagovány 
pomocí plakátů atd. – ale nejvíce informací o pobočce se šíří ústním podáním, když spokojení 
návštěvníci doporučují její využívání svým známým. 
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Informační centrum NO a EU, Ekoporadna 

 Pracoviště fungující od roku 1998, resp. od roku 2005 rozšířené o služby v oblasti 
ekoporadenství, bylo přebíráno po personální změně na konci března a začátku dubna 2011. V roce 2013 
bylo pokračováno v činnostech z roku předchozího i započaty projekty nové.  

Činnosti související s organizací pracoviště: Po změnách v roce 2011 byl ustálen provoz na pracovišti. 
K větším změnám technického charakteru již v této sezóně nedocházelo. Opět probíhala úzká spolupráce 
a vzájemná výpomoc subjektů sídlících v budově (Pobočka ŠK, CEGV Cassiopeia) i spolupráce s 
organizacemi jinými (ZO ČSOP Strakonice, JSME Strakonice...). 

Průběžné aktivity: Probíhaly v běžné otevírací době pracoviště (Po - Čt 7:30 - 16:00, Pá po dohodě) 
- všeobecné ekoporadenství: Osobní návštěvy, e-mailové konzultace, telefonické konzultace, knižní a 
letákový fond (průběžná aktualizace, v roce 2013 proběhla částečná výměna fondu informačních 
materiálů - od několika organizací zaslány nové materiály v letákové i knižní podobě, ve většině případů 
bezplatně).  
- poradenství v oblasti NO a EU: především výpomoc s organizačními a propagačními aktivitami 
neziskových organizací na Strakonicku. Knižní i letákový fond s tématikou NO a EU. Návštěva 
některých NO přímo v jejich sídle. Zapojení se do několika dobrovolnických projektů a jejich 
propagace. Sledování změn souvisejících s novým občanským zákoníkem a jeho aplikace v NO. 

 

Elektronický časopis Kompost 

 Pokračovalo vydávání elektronického měsíčníku o životním prostředí z dílny pobočky 
Šmidingerovy knihovny Za Parkem, Ekoporadny při ŠK a CEGV Cassiopeia. Periodikum obsahuje 
ucelený přehled ekologicky zaměřených akcí na Strakonicku, reporty z nich, úvahy a mnoho dalších 
zajímavostí 

Výpomocné aktivity:  

- spolupráce se ZO ČSOP Strakonice na environmentálně zaměřených akcích (přednáška Kompostování 
nejen na zahradě, výlet na Hrad u Skočic), výpomoc s ostatními aktivitami ČSOP  
- spolupráce s CEGV Cassiopeia Strakonice, pomoc při organizování Festivalu ruku v ruce  
- pomoc při organizaci akcí jiných organizací - ADRA den, Zahradní slavnost Fokusu  
- spoluorganizování materiální sbírky pro útulek Sirius v Záhoří u Písku  
- spolupráce s OŽP na kauzách vyvolaných veřejností  
- asistence při uspořádání akce Seidelovský vlak  
- spolupráce se Zdravým městem Strakonice  
- výpomoc při organizaci a příprava zdravého občerstvení na Fóru zdravého města 2013  
- spoluorganizování akce - Příběhy lékařů bez hranic 

Ostatní aktivity: 

- příprava elektronického měsíčníku Kompost  
- účast na Burze zdravého životního stylu při Farmářských trzích  
- osvětová činnost pro strakonickou veřejnost, možnost zapojení se do regionálních kauz  
- záskok při knihovnických službách pobočky ŠK 
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Statistika kontaktů za rok 2013: 

 
duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

34 48 51 49 58 54 43 50 38 
 
 
Počet poradenských kontaktů se pohyboval mezi 30 a 60 za měsíc. Přibližně polovina dotazů měla 
ekoporadenský charakter. Druhá polovina se týkala neziskového sektoru a také akcí pořádaných 
Ekoporadnou. Část dotazů se uskutečnila na pořádaných akcích, nebo mimo pracoviště. V posledním 
roce oproti předchozím narostl počet klasických ekoporadenských dotazů a také počet dotazů, které 
vyžadovaly komplexnější práci (literární rešerše atd.) 
 
Propagace: 
 
- elektronický měsíčník Kompost - přehled pořádaných akcí a reporty z nich (včetně akcí pobočky ŠK), 
regionální aktuality 
- Regionální média - Strakonický deník, Týdeník Strakonicko, 5+2, Zpravodaj města, regionální weby, 
Strakonická televize 
- Facebook - tematické stránky Farmářských trhů a měsíčníku Kompost (propagace důležitých akcí 
Ekoporadny) 
- plakáty - Inf. centrum, obchody zdravé výživy, vývěsky MÚ 
- webové stránky ŠK- oddělení Ekoporadna, webové stránky Farmářských trhů 
- propagace akcí na novém regionálním webu zivyregion.cz 
- tematické články do místních médií, rozhovor v Českém rozhlase 
- prezentace - Ekoporadna + ZO ČSOP Strakonice na jarním setkání s občany Strakonic v Rytířském 
sále 
- zkompletována brožura a záložky pro propagaci Šmidingerovy knihovny při příležitosti 170. výročí 
 
 
 Kromě toho je udržována databáze e-mailových kontaktů pro zájemce o environmentální akce a 
zájemce o zasílání elektronického měsíčníku Kompost.  
 Podstatnou část práce oddělení tvoří příprava a organizace různých akcí – více viz Aktivity – 
Akce Informačního centra NO a Ekoporadny 
 
  



 -  - 22

 

Aktivity 

Celostátní projekty 
 Vyvrcholením prezentace knihoven je vždy v říjnu takzvaný Týden knihoven. Motto této akce 
bylo tentokrát Knihovna All Inclusive. Připravili jsme vernisáž výstavy paní Julie Režné, odpolední 
akci s občerstvením pod názvem Knihovna all inclusive, dále večerní čtení pod Rumpálem, či divadelní 
představení Trubadůry. Uspořádali jsme výlet na Festival ptactva do Tchořovic, kurz Vaříme bez 
cholesterolu a Farmářské trhy spojené s Burzou zdravého životního stylu. Oddělení pro děti celý týden 
propagovalo tvorbu Václava Čtvrtka. 
  

Přehled kulturních akcí 
Výstavy 
 
Výstavy ve vstupní hale ŠK: 

• Srí Lanka - Na vlastní nohy. Fotografie Václava Tlapáka z cest po Srí Lance 
• Richard Slaba - S hlavou v oblacích. Fotografie z Ladakhu v Indických Himalájích 
• Petra Lacinová - Land Escapes. Výstava fotografií / instalace a performance v krajině 
• Divadlo - výstava prací žáků ZUŠ Strakonice 
• Máme doma strašidlo - prodejní výstava prací žáků ZŠ a MŠ speciální ve Strakonicích 

• Textilka v knihovně. Funkcionalistická přádelna z Dubovce - výstava ideových studií mladých 
architektů na téma revitalizace textilky na soutoku Volyňky s Otavou 

• Výstava kreseb a akvarelů paní Julie Režné pod názvem Cestou k domovu 

Výstavy v oddělení pro dospělé – beletrie:  

• Březen - Měsíc čtenářů - současní rakouští spisovatelé (Libuše Moníková, Ingeborg 
Bachmann, Juli Zeh, Elfride Jelinek, Petr Handke, Thomas Bernhard) 

• Duben: francouzská literatura (Lévy Marc, Pennac Daniel, Houellebecq Michel, Delphine de 
Vigan, Boris Vian, Anna Gavalda, Romain Sardou, Theresa Révay, Camille Laurensová) 

• Magnesia Litera - v rámci soutěže Magnesia Litera 2013 výstavka s životopisnými informacemi 
o nominovaných autorech (Ivan Wernisch, Jakuba Katalpa, Stanislav Komárek 

• Květen: k probíhající výstavě o francouzské literatuře přidáni britští autoři píšící o Francii 
(Stephan Clarke, Peter Mayle)  

• Červen: japonská literatura (Tsutsui Yasutaka, Kanehara Hitomi, Abe Kóbo, Óe Kenzaburó, 
Murakami Haruki) + Troška poezie 

• Září: kanadská literatura (Martel Yann, Atwoodová Margaret, Christopher Paul, Fieldingová 
Joy, Leackock Stephen) 

• Říjen: výstava věnovaná současným českým spisovatelkám (Androniková Hana, Tučková 
Kateřina, Nosková Věra, Obermannová Irena, Boučková Tereza, Walló Olga, Whitton Hana, 
Holcová Milena...) - pro velká zájem ponecháno i v listopadu  

• Prosinec: Zimní večery jsou dlouhé - staří čeští autoři a ilustrátoři (Jindřich Šimon Baar, 
Vítězslav Hálek, Teréza Nováková, Jan Wenig, Jaroslav Hašek, Karel Tůma...) 

Výstavy v oddělení pro dospělé – naučná literatura:  

• Mezinárodní den mateřského jazyka 
• Historie knihovny a doba jejího vzniku na Strakonicku – jak se žilo před 170 lety (výstava ke 

170. výročí vzniku ŠK) 
• Na procházku s otevřenýma očima – co zajímavého roste a žije ve Strakonicích a okolí 
• A tady už jste byli? – zajímavé tipy na výlety do blízkého okolí 
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• Střípky z Kanady – zajímavosti z krásné země 
• Prezentace oddělení ŠK – co zajímavého nabízejí a podnikají jednotlivá oddělení naší knihovny 

očima dvou vosiček (netradičně laděná výstava s humorným podtextem) 
• Vánoce – pohled do historie vánočních zvyků 

V prostorách společenského sálu byla k vidění výstava obrazů pana Karla Kodýdka. 

Výstavy v oddělení IC NO a Ekoporadna: 

• Výstava Strakonická ropná skvrna - výstava fotosoutěže, započaté na konci roku 2012, vernisáž 
25. 1., výstava probíhala na pobočce ŠK Za Parkem do konce února 2013 

 
Výstavy na pobočce Za parkem: 
 

• Výstavka fotografií p. Zdeňka Kozla Digitální tvorba 
• Výstava malíře a ilustrátora J. Trnky 
• Paměť strakonických stromů 
• Výstava Mýma očima (pohled na okolí Strakonic) - fotografie klientů občanského sdružení 

Fokus -  Písek, pobočka Strakonice 
 
Akce 
Akademie volného času:  
• Partnerský život 19. a počátku 20. století. Do soukromí K. H. Máchy, Vojtěcha Náprstka, S. K. 

Neumanna, či Viktora Dyka jsme nahlédli se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. 
• Šťastná chvíle Zuzany Maléřové. Beseda se spisovatelkou, autorkou mnoha biografií českých 

divadelních herců. 
• Návrat krále Šumavy – roušku tajemství o osudu legendárního převaděče Josefa Hasila poodhalil 

autor stejnojmenné knihy David Jan Žák. 
• Ve vlastních názorech se shodnu s každým. Hostem byl známý spisovatel, herec a loutkoherec pan 

Ivan Kraus. 
• Co věděly naše babičky a co jsme my zapomněli nám přišla připomenout spisovatelka a autorka 

stejnojmenné knihy paní Helena Vrábková (Brejchová) 
• Osudové básně - montáž textů J. Seiferta, I. Blatného, J. Ortena, J. Kainara, V. Hrabě připravili 

Mirek Kovářík a Radek Bláha.  
• Zlatá éra semaforu 1959 – 1969 v podání hudebního kritika a publicisty Jiřího Černého 
 
 
Z dalších akcí 
• Bible, kniha 21.století. Výstava věnovaná historii české Bible, vystaveno bude několik starších 

výtisků zapůjčených ze soukromých sbírek. 
• festival Pro Tibet 2013  + přednáška Duchovní Cesta jogína, mystika a buddhisty Fráni Drtikola. 

Součástí festivalu bylo promítání dokumentů a prodej tradičních tibetských výrobků. Veškerý 
výtěžek z dobrovolného vstupného a z prodeje putoval na pomoc chudým nomádským rodinám, 
které žijí v Ladaku u hranic s Tibetem. 

• Léčivé studánky. Přednáška básníka, spisovatele a antikváře Ondřeje Fibicha 
• DRUMCIRCLE – bubnování pro všechny. Bubnování v kruhu pod vedením p. Zdeňka Drahoše 
• Living in emergency: Příběhy lékařů bez hranic - promítání dokumentu a  

beseda se spolupracovníkem Lékařů bez hranic. 
• Tierra SNOW FILM FEST. Celovečerní promítání filmů, které získaly řadu ocenění 

na zahraničních filmových festivalech a týkají se extrémního lyžování, zimního lezení, 
snowboardingu, skialpinismu a dalších extrémních zážitků a sportů 

• Co dělají kosmonauti, když se nikdo nedívá aneb Kosmonautika převážně nevážně. Hostem byl 
pan Milan Halousek z České kosmické kanceláře 

• Básníci na hradě. Při autorském čtení představili svou tvorbu současní regionální autoři. 
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• filmový festival Expediční kamera 
• Miroslav Horníček – humor k zamyšlení. Akce pro nevidomé a slabozraké, poslech ukázek 

mluveného slova.  
• Strakonické vítání léta 
• Večerní čtení pod Rumpálem. Zastavení se ve shonu dní a představení Knih našeho srdce 
• Divadlo Trubadůry. Renesanční koláž plná hudby, humoru a poetiky na lidově historickou notu 
 
Oslavy 170. výročí založení knihovny.     
 V rámci oslav významného knihovnického jubilea proběhlo několik akcí. V březnu to byla 
unikátní výstava Historie všemi smysly. Zástupci Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 
představili ve vstupní hale Šmidingerovy knihovny 5 unikátních starých tisků a prvotisků ze 
svého fondu. Naši čtenáři tak měli příležitost doslova se dotknout historie a vlastnoručně prolistovat 
svazky staré až 5 století. 
 Dalším důležitým projektem pak byla výstava interaktivního studentského projektu týkající se 
padesátých let se zaměřením na osudy konkrétních lidí. Název akce - Stopy totality. 
 Vyvrcholením oslav byla pak červnová akce Koho čtení baví, ten s knihovnou slaví! Připravili 
jsme pro děti a mládež odpoledne a pro dospělé večer na hradě nabitý zábavou. Podařilo se nám přilákat 
i 33 nových čtenářů! 
 Na závěr oslav jsme uspořádali společenský večer pro současné a zejména bývalé zaměstnance 
Šmidingerovy knihovny.     
 
Akce pobočky Za parkem 
 
Tvořivé podvečery: 

• s p. Janou Věženskou - Iris folding - velikonoční obrázky a přáníčka, Korálkové náušnice a 
přívěsky, Nitěná grafika 

• s p. Františkem Langmajerem – Vycházkové hole ze samorostů, Barevné kouzlení s kružítkem 
(dekorace, přání, předlohy na mandaly...) 

• s Mgr. Petrou Tůmovou - Ruční papír 
• s p. Hanou Taschnerovou - Drobné dárky – andílci, hvězdy, ozdobné rámečky 
• s p. Alenou Šimáčkovou – Lampionky, svícínky, strašidýlka 
• s p. Boženou Legátovou – Paličky ze svazků bylin 

 
 

Z dalších akcí pobočky: 
• Komentované prohlídky strakonických památek - kostel Panny Marie Bolestné  na Podsrpu 

(včetně ambitů), nově opravené kaple a kostel sv. Václava na hřbitově, ambity a kostel sv. Prokopa. 
Prohlídky připravil a vedl doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. 

• povídání s ředitelem Městského muzea ve Volyni p. Karlem Skalickým na hřbitově u sv. 
Václava o osobnostech zde pochovaných 

• questingová cesta parkem „Poklad Rennerových sadů“– zážitková objevná hra na pomezí 
moderní šipkované a geocachingu. Ve spolupráci s CEGV Cassiopeia 
 

Přehled vzdělávacích akcí 
Kurzy počítačového školení 
Konaly se vždy druhé úterý v měsíci 
 
Kurz trénování paměti pod názvem Paměť stárne – a co teď? My vám dáme odpověď! Proběhlo 
10 lekcí. 
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Škola finanční gramotnosti. V 6 lekcích jsme zájemcům laicky, srozumitelně a zdarma poskytli 
informace o světě financí, např. o stále se zvětšujícím problému zadluženosti, či o správném vedení 
rodinného rozpočtu.  
  
Populárně vzdělávací cyklus akcí Rozšiřme si obzory aneb Vzdělání hrou. V jeho rámci 
jsme se pokusili představit zajímavá témata z různých „školních předmětů“ a k jejich prezentaci jsme 
vyzvali pedagogy strakonického gymnázia. V rámci tohoto cyklu proběhly následující přednášky: 

- Maturita z češtiny dříve a dnes 
- Co si ještě pamatujete o Marii Terezii a Josefu II.? Novinky a novoty zaváděné osvícenými 

panovníky 
- Mikrosvět – svět našim očím ukrytý. Elektronová mikroskopie v biologii 
- Jak se mění mapa světa 
- Chemie v nás a kolem nás 
- O fyzice něco více - žijeme v moři elektromagnetických vln 
- Proslulé úlohy starověku – Zajímavosti z historie matematiky 
- Holandsky za pár dní aneb Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem 
- Putování po vlastech českých aneb Republika v začátcích a koncích. Po stopách 

dokumentárního filmu Fera Feniče.  
 
Akce Informačního centra NO a Ekoporadny 
 

Jednorázové akce s environmentální tematikou: 
- Přednáška Větrání a přitápění objektů sluncem  
- Ukliďme si Volyňku - akce v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! - Clean up the world!“ (ve 
spolupráci s neformální sdružením Jsme Strakonice, ZO ČSOP Strakonice a o.s. Volyně v dolyně) 
- Festival ruku v ruce - ve spolupráci s CEGV Cassiopeia a DDM Strakonice (v CEV Podskalí, pomoc 
při organizaci a přípravě občerstvení, informační stánek Ekoporadny) 
- Venčící návštěva útulku - ve spolupráci s MOP 
- Přírodovědná exkurze do pískovny V Holi a úklid okolí lokality - akce v rámci mezinárodní kampaně 
„Ukliďme svět! - Clean up the world!“ 
- Přednáška „Kompostování nejen na zahradě“ - pro ZO ČSOP Strakonice  
 

Jednorázové akce s tematikou zdravé výživy: 
- Kurz bezlepkového vaření - ve spolupráci s obchodem zdravé výživy Ječmínek 
- Přednáška s ochutnávkou - „Vaříme bez cholesterolu“ - akce v rámci Dnů zdraví Strakonice (ve 
spolupráci s obchodem Zdravé výživy U Hroznu - restaurace Baobab) 
- Přednáška Zdravější stravování pro školní kuchyni - pro SOŠ a SOU Volyně 
- Přednáška - „Zdravá výživa a civilizační choroby“ - Černá hodinka pro Měks Vodňany 
 

Periodicky se opakující akce: 
- Farmářské trhy - třetí ročník na prvním hradním nádvoří ve Strakonicích. Termíny každý druhý pátek 
od 14 do 18 hodin od dubna do října - celkem 14. Změna termínů ze soboty na páteční odpoledne měla 
pozitivní vliv na návštěvnost. Doprovodný program - vystoupení dětského pěveckého sboru Fere Angeli, 
Burza zdravého životního stylu v rámci Dnů zdraví 2013. Účast na jednotlivých trzích do 1000 
návštěvníků, kolísala zejména v letní sezóně a v nepříznivém počasí. Akce měla velký dopad na 
propagaci a zviditelnění ŠK, prostor hradu a města Strakonice zvláště u přespolních prodejců a 
návštěvníků. Dřevěné stánky téměř plně využívány po všechny termíny (většinou minimálně 8 z 10). 
Dva termíny FT spojeny s jinými akcemi (170. výročí ŠK a Festival řemesel) - pozitivní vliv na 
návštěvnost. 
- Zelené otazníky - v roce 2013 pokračování třetího a začátek čtvrtého ročníku cyklu besed - 7 
opakování (pobočka ŠK, restaurace Baobab), účast celkem 134 lidí 
- Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření - v roce 2013 čtyři zdvojené kurzy a závěrečná společná akce 
ve spolupráci s obchodem zdravé výživy Ječmínek, zahájení třetího ročníku ve spolupráci s obchodem 
zdravé výživy Hrozen v nových prostorách ZŠ Povážská (3 zdvojené termíny) - účast celkem 320 lidí 



 -  - 26

- lektorování Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření v Blatné - pořadatel obchod zdravé výživa 
Slunečnice Blatná a CKV Blatná (7 termínů) 
 
Akce pobočky Za parkem a ZO ČSOP 
Přednášky 

• Přednáška Ing. Viléma Hrdličky: Obojživelníci na Strakonicku – jak je chránit? Zajímavá 
místa Středního Pootaví (s promítáním). Přednáška Ing. Josefa Pecky, šumavského průvodce 

• Přednáška doc. Ing. arch. Jiřího Kupky Ph.D.: Sakrální architektura ve Strakonicích - místní 
kostely a kaple. Přednáška s promítáním). Ohlédnutí za úspěšným cyklem komentovaných 
prohlídek po strakonických památkách 

• Přednáška doc. Ing. arch. Jiřího Kupky Ph.D.: Satelitní městečka a český venkov 
• Přednáška Ing. Miroslava Šobra: Putování románovou krajinou  
• Přednáška terapeutky Hanky Synkové: Nebuďme kyselí, buďme zdraví  
• Přednáška ornitologa Jaroslava Fořta: Kroužkování ptactva – mýty a skutečnost  
• Přednáška Mgr. Petry Tůmové: Příroda všemi smysly -  zkušenostech se zážitkovými 

aktivitami pro děti i dospělé 
• Přednáška RNDr. Františka Pojera (ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny): Africká 

odysea - o tahu černých čápů a ochraně ptactva u nás i v cizině 
• Přednáška RNDr. Petra Pavlíka ze ZO ČSOP Blatná: Ptáci (a lidé a jiná havěť) v zemědělské 

krajině 
• Promítání a vyprávění „Fotografie z letních cest do přírody“ 

 
Procházky a výlety: 

- procházka rozkvetlou Kalvárií (cca 2 km). Akci vedla p. Petra Tůmová z CEGV 
Cassiopeia (odborný komentář, ukázky kvízu pro děti). 

- přírodovědný výlet na Hrad u Skočic (cca 10 km pěšky) 
- přírodovědný výlet na Sušicko 
- procházka k nalezišti dymnivky duté ve štěkeňském parku 
- přírodovědný autobusový zájezd na Žatecko 
- přírodovědný výlet do Borovan spojený s akcí Vítání ptačího zpěvu 
- přírodovědný výlet z Drahonic do Ražic 
- výlet do Prahy - výstava v Národním zemědělském muzeu (o dopravě potravin, jejich balení aj.) 

a naučná stezka s přírodními a historickými  zajímavostmi 
- přírodovědná exkurze do pískovny V Holi 
- přírodovědná procházka ke sv. Janu 
- výlet na charitní jarmark v písecké waldorfské ZŠ Svobodná  
- výlet do Jinína – prohlídka kostela a fary 
- Festival ptactva a veřejné kroužkování 
- přírodovědný zájezd na Rokycansko 
- přírodovědný výlet do muzea voroplavby ve Střelských Hošticích 
- pěší výlet kolem Štěkně "Symbióza rybníků a stromů" 

Akce oddělení pro děti: 
 
Aktivně jsme se zapojili do těchto celostátních akcí:  
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY. V rámci BMČ proběhlo autorské čtení mladého spisovatele Jana 
Opatřila z jeho knížky Dobrodružství kapříka Metlíka pro ZŠ Poděbradova. 
 
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“ Děti musí absolvovat nejméně jednu návštěvu knihovny. 
Akcí, která vede k rozvoji zájmu o četbu bylo opět autorské čtení spisovatele Jana Opatřila z jeho knihy  
Dobrodružství kapříka Metlíka. Odměnou za vyloženou námahu je Knížka pro prvňáčka - původní česká 
novinka, která je vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v žádném knihkupectví po 
dobu tří let . 
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Noc s Andersenem   
Noc s Andersenem je v současné době největším projektem zaměřeným na podporu dětského čtenářství. 
Letos jsme poprvé neoslovili konkrétní celou třídu, ale jednotlivé čtenáře. Bylo vybráno 26 zájemců, 
kteří se v pátek navečer sešli v knihovně. Večer začal hned po ubytování seznamovací soutěží, čtením 
pohádek a opět dalším soutěžením. Pak vypukla akce „Možná přijde i Andersen“. A on opravdu přišel a 
v setmělé, tajemné, trochu i strašidelné černé hradní kuchyni, osvětlené jen svíčkami, se dětem 
představil a vyprávěl jim svou pohádku Křesadlo. Pak následoval krátký přesun na druhé hradní nádvoří, 
kde proběhla světelná úžasná laser show. Po návratu jsme se vrhli do dalších aktivit. Tanec s balonky 
rozjel dobrou náladu, koblihy na špagátě všechny nadchly a večer pokračoval smrští veselých i 
napínavých soutěží. Děti se zdály být neunavitelné, ale nakonec si přece jen rády poslechly pohádky na 
dobrou noc.Projekt jsme  ukončili společnou snídaní, která má vždy u našich „spáčů“ velký úspěch. 
 
Z dalších akcí oddělení pro děti 
 
• Výstavka - k 90. výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové 
• Velikonoce - Krčíme a lepíme. Zvláštní technikou -  krčením a nalepováním krepového papíru si 

děti vyrobily jednoduché a zároveň efektní velikonoční motivy (květiny, zvířátka). 
• Výměnná burza samolepek zvířátek do alba Naše země – Báječná cesta za poznáním.  
• K MDD:Vymaluj si k svému svátku, veliký dort na památku. Děti vymalovávaly omalovánky v 

podobě narozeninových dortů. 
• Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu.“  
• Prázdninová kronika – sbírka veselých pohlednic z prázdninových cest našich čtenářů 
• Týden knihoven s Václavem Čtvrtkem. Pohádkové dny v dětské knihovně - pondělí s 

Rumcajsem, Mankou a Cipískem, středa s vílou Amálkou, čtvrtek s Makovou panenkou a motýlem 
Emanuelem a pátek s Křemílkem a Vochomůrkou. Nechyběla ani výstava o panu spisovateli a jeho 
díle.  

• Čtenáří píší svůj příběh tentokrát na téma „Jak se víla Amálka, Křemílek a Vochmůrka, Maková 

panenka a motýl Emanuel rozhodli navštívit rodinu loupežníka Rumcajse u Jičína“  
• Den pro dětskou knihu - Jak se vodník Otík vydal do světa a nakonec skončil v naší knihovně. 

První komiks z rukou našich čtenářů. 
• Vzpomínáte? Výstava dětských knih, které nestárnou. 
• Dětský Mikuláš v knihovně se i letos náramně povedl. Poprvé jsme spolupracovali  
s novými představitelkami Mikuláše, čerta a anděla. Díky problémům s „bývalým“ Mikulášem jsme 
poznaly prima partu mladých maminek, které měly to správné pochopení pro citlivou dětskou dušičku, 
takže i ti co se hodně báli se díky jejich pomoci odvážili a svůj strach překonali. 
• Vánoce - živý vánoční stromeček u vodníka Otíka si sami čtenáři ozdobili vlastnoručně malovanými 

papírovými perníčky.  
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Návštěvnost akcí 
Knihovna 2011-2013

kulturní akce vzdělávací akce
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Hospodaření 

Výsledky hospodaření ŠK za rok 2013 

  Příspěvek na činnost pro rok 2013 byl schválen z rozpočtu zřizovatele (Město Strakonice) 
na neinvestiční výdaje ve výši 8 600 000,- 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 460 000,- Kč.  
 Finanční prostředky určené na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a odpisy v celkové výši 
792 000,- Kč jsou účelově určeny.  
Příspěvek účelově poskytnutých finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven 
v Jihočeském kraji byl 1 359 000,- Kč. Všechny účelově poskytnuté finanční prostředky z KÚ 
Jihočeského kraje byly ke konci roku plně vyčerpány.  
 Během roku (23. 10. 2013) došlo ke zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele o částku 5 750,- 
Kč (oprava automobilu). Celkový upravený rozpočet na činnost ŠK činil 8 605.750,- Kč. Příspěvek 1 
000,-Kč z projektu „ Zdravé město “ byl vyčerpán v průběhu roku 2013. Dne 15. 05. 2013 Rada města 
schválila rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012  
ve výši 261 173,04 Kč takto: vratka účelových prostředků zřizovateli činila 166 383,- Kč, do rezervního 
fondu byl schválen a přidělen příspěvek ve výši 94 788,04 Kč.  
 Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti dosáhly celkem 777 282,- Kč.  
 Příjmy byly navýšeny o částku 148 993,50 Kč z rezervního fondu na akce k výročí 170 let ŠK.  

 Účelové finanční prostředky za el. energii, vodné a stočné, topení byly v roce 2013 přečerpány o 
částku 94 288,- Kč. Odpisy byly nevyčerpány o částku 84,- Kč. Roční odpis za investiční majetek v roce 
2013 byl ve výši 46 916,- Kč (rozpočet 47 000,-Kč).  
 Celkové náklady z hlavní a vedlejší činnosti činí 10 728 216,35 Kč a výnosy 10 742 032,52 
Kč.  
 Šmidingerova knihovna zažádala zřizovatele o schválení a vrácení přeplatku za energie a za 
odpisy ve výši 112 923,- Kč a převedení hospodářského výsledku (13 816,17 Kč) do rezervního fondu.  
 Ke konci roku byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 22 003,- Kč a DHM  
ve výši 60 000,- Kč. 

 

Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů za rok 2013 (v tisících) 

 

Příjmy Kč Výdaje Kč 

Celkem 10 742 032 Celkem 10 728 216 

Příspěvky a dotace 
celkem 

9 964 750 mzdové náklady 
celkem 

5 569 618 

- příspěvek na 
provoz od 
zřizovatele 

8 605 750 

 

mzdový fond 5 472 918 

JK KÚ ČB – 
příspěvky, granty 

1 359 000  -OON 96 700 
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  - zákonné pojištění 1 854 918 

  - zák. sociální 
náklady 

54 729 

 

  - odpisy 46 916 

    

příjmy z činnosti 
celkem 

777 282 provozní náklady 
celkem 

3 202 035 

-kopírování, 
laminovaní 

51 44 - materiál 1 582 767 

- popl. čtenářů 467 243 - pohonné hmoty 29 712 

- prodej knih, map 6 425 - DDHM 121 096 

- prodej zboží 80 423 - el. energie 376 609 

- úroky 3 549 - voda 30 221 

- čerpání fondu  148 993 - topení 494 371 

- výnosy z pronájmu 15 700 - služby 461 129 

- jiné výnosy 
z vlastních výkonů 

49 805 - opravy, údržby 72 670 

  - cestovné 32 423 

  - náklady na 
reprezentaci - 
pohoštění 

1 037 

    

    

    

 

Výsledek hospodaření = 13 816,- Kč. 
 
 


