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Úvod
V roce 2018 oslavila knihovna 175. výročí svého vzniku. V souvislosti s tím byla aktualizována
informační brožura, zadán nový, kreativní a hravý propagační letáček oddělení pro děti
a připraveno několik nových akcí a projektů. Pro věrné uživatele byl zaveden Klub přátel knihovny,
který je jednak zvýhodňuje při návštěvě akcí knihovny a jednak jim nabízí se slevou nápoje
v několika spřátelených kavárnách a čajovnách ve městě.
Proběhlo přestěhování skladu knih z budovy v Ellerově ulici do uvolněných prostor v budově
pobočky Šmidingerovy knihovny Za parkem. Dále byly vymalovány prostory půjčoven, studovny,
sociálních zařízení a zázemí zaměstnanců na oddělení pro dospělé hlavní budovy. Obě akce byly
zvládnuty převážně vlastními silami, kromě malířské firmy jsme nevyužili služeb nikoho dalšího.
Téměř dva měsíce jsme připravovali různé změny agend a zabezpečení dokumentů, v návaznosti
na nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů, známém jako GDPR. Byla provedena důkladná analýza agend
obsahujících osobní údaje a připraveny navazující dokumenty, zejm. Vnitřní směrnice o ochraně
osobních údajů, Oznámení o zpracování osobních údajů pro čtenáře a návštěvníky knihovny včetně
různých formulářů souhlasu i odvolání souhlasu s poskytnutím zbytných osobních údajů, dále pak
Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení personální a mzdové agendy – pro
zaměstnance knihovny, byla uzavřena smlouva o zajištění ochrany osobních údajů
s poskytovatelem automatizovaného knihovnického systému, byly vytvořeny nové formuláře
přihlášek dospělých a dětských čtenářů apod. Některé z dokumentů jsou vystaveny na webu
knihovny. Zaměstnanci knihovny byli v otázce ochrany osobních údajů důkladně proškoleni.
Z nových projektů je nejvýznamnějším mezinárodní projekt podporující čtenářskou gramotnost
Bookstart. V České republice projekt získal podnázev „S knížkou do života“ a v pilotním ročníku
byly zafinancovány startovací balíčky, které jsou předávány rodičům při slavnostním Vítání
občánků. Strakonická knihovna byla mezi prvními v republice, které se k projektu přidaly.
V roce 2018 jsme začali spolupracovat s firmou Team business při objednávkách knih a využíváme
i jejich objednávkové portály na všech odděleních, kdy knihovnice mohou zadávat požadavky
čtenářů i svoje přímo do objednávkového systému. Tyto požadavky pak vyřizuje katalogizační
oddělení a po zakoupení a zpracování jsou dokumenty rezervovány přímo pro konkrétního
čtenáře.
Další službou této firmy je Kniha z knihovny. Zájemce si může vybrat knihu na portálu
knihazknihovny.cz a po zaplacení si takto objednanou knihu může vyzvednout přímo v knihovně.
Ušetří částku za poštovné a knihu si vyzvedne podle svých časových možností. Touto službou
vychází knihovna vstříc občanům a případným čtenářům.
V souvislosti s avizovaným ukončením vývoje a podpory automatizovaného knihovnického
systému Clavius, který knihovna používá již přes 20 let, vyvstává otázka, pro který knihovnický
systém se rozhodnout. Od firmy Lanius nám byla zdarma poskytnuta testovací verze systému
Tritius. Proběhlo základní testování systému a následné porovnání s knihovním systémem Koha
i s původním systémem Clavius. Kritéria hodnocení byly:
• jednoduchost ovládání uživatelského rozhraní,
• rychlost odezvy na jednotlivé pokyny
• cena
Výsledek zatím není jednoznačný a bude vyžadovat další testování. Nákup nového systému
předpokládáme v roce 2020.
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Základní statistické údaje k 31. 12. 2018
Registrovaní uživatelé knihovny: 4 095, z toho 1 158 dětí ve věku do 15 let
Knihovní fond: 138 680 knihovních jednotek, 185 titulů periodik
Přírůstek knihovního fondu: 6 155
Počet výpůjček: 223 701
Návštěvnost knihovny: 119 387
Z toho: Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 62 916
Virtuální návštěvnost: 34 264
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 18 885
Návštěvnost internetu: 1 860
Kulturní akce pro veřejnost: 188
Vzdělávací akce pro veřejnost: 82
Regionální funkce
Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám: 65, počet svazků v nich: 12 333
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy: 459
Počet vzdělávacích akcí určených pro knihovníky regionu: 9

Organizační a správní opatření
Technické a jiné vybavení knihovny
•
•
•

Serverový disk HP HDD 300 GB – 2 ks
Tiskárna – pro potřeby PR
Tiskárna s kopírkou a skenerem – pro veřejnost, oddělení pro dospělé

Personální záležitosti
Kvalifikace zaměstnanců
Počet zaměstnanců celkem
(přepočtený stav)

20

VŠ knihovnického směru
VŠ ostatní
VOŠ
SŠ knihovnického směru
SŠ ostatní
ostatní

3
4
1
4
7
1
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Přehled zaměstnanců knihovny

Mgr. Blanka Auterská

knihovnice

odd. pro děti

Dana Bezděková

uklízečka (0,3 úv.)

Pobočka Za Parkem

Iva Formánková

knihovnice

odd. pro dospělé - naučná literatura

Lenka Havránková

uklízečka

Marta Hessová

katalogizátorka

katalogizace

Lenka Horníková, DiS

knihovnice

odd. pro dospělé - naučná literatura

Mgr. Alena Hrdličková

Pobočka Za parkem

Lucie Kálalová

knihovnice
knihovnice, PR
(0,75)
inform. pracovník,
řidič
knihovnice

Petr Kalaš

knihovník

Mgr. Ivana Jonová
Ing. Jan Juráš

Infocentrum pro nezisk. org.,
Ekoporadna
akvizice
čítárna, odd. pro nevidomé, hudební
odd.

Mgr. Andrea Karlovcová ředitelka
Markéta Knížková

knihovnice

Jitka Kotálová

knihovnice

Mgr. Jana Kuboušková

knihovnice (0,75)

odd. pro dospělé - beletrie
odd. pro dospělé - naučná literatura,
studovna
odd. ZKI

Irena Plošková

knihovnice

odd. ZKI

Marcela Rejková

knihovnice

odd. pro děti

Veronika Samková

knihovnice

odd. pro dospělé - beletrie

Renáta Slanařová

účetní

ekonomika

Bc. Tomáš Vlasák

IT pracovník

Jaroslava Vokáčová

knihovnice

čítárna, odd. pro nevidomé, hudební
odd.

Evidenční přepočtený stav zaměstnanců ke konci roku je 20,31 úvazku.
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok 2018: pro nemoc 644 dní, ošetřovné 45 dní.
V roce 2018 došlo k těmto personálním změnám:
3. 9. 2018 - Hana Čakrtová – nastoupila do pracovního poměru na 0,50 úvazku za dlouhodobou
nemoc.

Vzdělávání a školení
V roce 2018 zaměstnanci Šmidingerovy knihovny Strakonice absolvovali tato školení a studijní
cesty:
•

Veletrh Svět knihy Praha
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studium: Informační věda a knihovnictví (Ústav informačních studií a knihovnictví –
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Konference Knihovny současnosti 2018 (Sdružení knihoven, Olomouc)
Čtenářská pregramotnost v praxi (projekt Bookstart) (Národní knihovna Praha)
Seminář Ochrana osobních údajů v knihovnách a GDPR (Národní knihovna Praha)
Seminář Knihovnické systémy v ČR (Národní knihovna Praha)
FriendlyVox pro knihovny (Národní knihovna Praha)
Konference Do černého! (Městská knihovna v Praze)
Literatura pro děti a mládež (NPKM Praha)
Současnost literatury pro děti a mládež - téma Odkaz O. Hoffmana v literatuře a filmu –
(Karolinum Praha)
Budoucnost knihoven vytváříme společně (Goethe Institut Praha)
Konference o personální práci v knihovnách (Státní vědecká knihovna Hradec Králové)
Knihovnický systém Koha (Městská knihovna Česká Třebová)
Druhý ročník Akademie PR (Krajská knihovna v Pardubicích)
Cestička do školy (Krajský úřad České Budějovice)
Kulatý stůl Knihovna věc veřejná (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Současná anglicky psaná literatura (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Služby informačních sítí, on-line databáze pro knihovny (Jihočeská vědecká knihovna České
Budějovice)
Seminář Muzejní knihovny a jejich on-line služby + Mezinárodní zkušenosti SKIP, IFLA.
Součástí vyhlášení Jihočeského knihovníka roku 2017 (Jihočeská vědecká knihovna České
Budějovice)
Ochrana osobních údajů (GDPR) (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Workshop Sociální inovace v knihovnách (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Obálky knih – Školení počítačové gramotnosti (Jihočeská vědecká knihovna České
Budějovice)
Digitální knihovna (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Digitální fotografie a její úpravy (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Výroba jednoduchých videí a možnost jejich umístění na webu (Jihočeská vědecká knihovna
České Budějovice)
MS Excel a MS Word pro pokročilé (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Seminář Mediální gramotnost pro knihovníky (Jihočeská vědecká knihovna České
Budějovice)
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a změny daně v roce 2018
FKSP a sociální fondy – aktuální právní předpisy
GDPR - Ochrana osobních údajů (Šmidingerova knihovna Strakonice)
Akviziční portál Teamlibrary (Šmidingerova knihovna Strakonice)
Řešení konfliktních situací a sebeobrana (Šmidingerova knihovna Strakonice)
Školení bezpečnosti a ochrany zdraví (Šmidingerova knihovna Strakonice)
Školení řidičů služebních automobilů – MěÚ Strakonice
On-line kurz Wikipedie

Kontroly
Finanční odbor – oddělení kontroly Město Strakonice
- veřejnosprávní kontrola za rok 2017 a za rok 2018.
Drobné nedostatky odstraněny.
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Knihovní fond
Oddělení akvizice a katalogizace
Toto oddělení objednává, nakupuje a zpracovává veškerý tištěný fond (knihy, brožury, drobné
tisky, hudebniny, kartografické dokumenty, rukopisy) celé knihovny (včetně metodického oddělení
a pobočky) hry a elektronické zdroje.
Za rok 2018 bylo zpracováno celkem 6 295 titulů, z toho 5 912 knih, 359 brožur a 13 stolních her.
Převažovaly knihy v českém jazyce, 16 knih bylo v jiném jazyce. Ze zpracovaných knih bylo 5 689
titulů zakoupeno od 47 různých subjektů, 247 titulů bylo získáno darem od čtenářů. Nákupy jsou
podle možností realizovány u dodavatelů s nejvyššími rabaty, využíváme různé slevové akce,
antikvariátní nákupy apod. Přehled dodavatelů je v grafu. Všechny zpracované záznamy se
pravidelně zasílají do souborných katalogů SKAT a CASLIN.

Vyřazeno z fondu knihovny pro opotřebení, zastarání nebo ztrátu bylo celkem 5642 dokumentů.
Z toho 4927 knih, 713 brožur, 2 elektronické zdroje. Čtenáři zaplatili 24 titulů, zbytek byl vyřazen
z důvodu opotřebování (převážně beletrie) nebo zastarání titulu (převážně naučná literatura).
Seznamy vyřazených knih jsou vystavovány na webových stránkách knihovny a zasílány do
některých knihovnických fór. Pokud projeví zájem některé instituce, jsou jim knihy věnovány
zdarma, jednotlivcům a fyzickým osobám pak za úhradu poštovného nebo za symbolický poplatek.
Zbylé publikace se pak využívají pro oblíbené akce Knihovny na cestách na plaveckém stadionu,
Knihy do vlaku na strakonickém nádraží a Miniknihovničky na Podskalí. Část byla nabídnuta i
k odkoupení za symbolických 5,- Kč zájemcům ve vestibulu knihovny na začátku října.
Každý týden byly připraveny knihy na doplňování Knihy do vlaku na strakonickém nádraží a cca 1x
měsíčně knihy a materiály pro doplnění Miniknihovny na Podskalí. Dále pravidelně podle
požadavků doplňujeme knihy do Infocentra pro seniory.
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PŘÍRŮSTKY V ROCE 2018

Podle požadavků knihovníků a čtenářů probíhá průběžná úprava signatur, převody knih do skladu,
vyřazování a objednávání jednotlivých titulů.
Na oddělení pracují Marta Hessová (katalogizace) a Lucie Kálalová (akvizice).

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 patří následující činnosti:
•

půjčování a vracení knih, registrace nových čtenářů

•

poskytování informací čtenářům a pomoc při vyhledávání v on-line katalozích

•

vyřizování rezervací, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací

•

vyřizování objednávek ve spolupráci s BIS

•

příprava knih, které jsou rozváženy imobilním čtenářům, načtení a odečtení těchto knih

•

balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih

•

vyřazování poškozených a nepůjčovaných knih

•

přesun vybraných knih do skladu

•

označování knih piktogramy

•

laminování materiálů pro čtenáře i potřeby knihovny

•

spolupráce s ostatními odděleními při organizaci a přípravě akcí knihovny
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Součástí fondu jsou také audioknihy, které se u čtenářů těší stále větší oblibě. Nyní fond obsahuje
303 kusů a stále se dokupují nové zajímavé tituly.
Rozvoz knih pro imobilní čtenáře po celých Strakonicích je další důležitou činností, kterou
zajišťuje oddělení půjčovny pro dospělé. Tato služba je poskytována pravidelně vždy první úterý
v měsíci. V současnosti využívá službu 13 jednotlivých čtenářů a obyvatelé 3 domovů důchodců nebo
domů s pečovatelskou službou. Celkem evidujeme 32 čtenářů, kterým vybíráme knihy dle jejich
speciálních požadavků. Za rok 2018 se touto formou vypůjčilo 2 668 dokumentů. Na Mikuláše byla
těmto čtenářům rozvezena malá nadílka ve formě čaje a sušeného ovoce a do domovů pro seniory
čokoládové kolekce k ozdobení vánočního stromku.
Vracení knih do biblioboxu bývá nadále využíváno. Čtenáři tak mohou vracet knihy i tehdy, když je
knihovna uzavřena. Každé ráno jsou knihy z biblioboxu vybrány a čtenářům odečteny z konta. Do
biblioboxu mohou čtenáři vhazovat knihy i další dokumenty z ostatních oddělení knihovny. V roce
2018 se celkem touto cestou vrátilo 5 498 knih.
Během celého roku se oddělení půjčovny zapojovalo do různých výstavních a jiných kulturních akcí
knihovny (výstavy, besedy se spisovateli, zájezdy…). Pracovnice oddělení také průběžně připravují
tématické výstavky knih z fondu: podrobněji viz Aktivity - Přehled kulturních a vzdělávacích akcí
– Výstavy, s. 19.
Provoz půjčovny pro dospělé zajišťovaly Veronika Samková a Markéta Knížková.

Naučná literatura a bibliograficko-informační služba
Oddělení naučné literatury zahrnuje fond naučné literatury ve volném výběru, Regionální oddělení
a externí sklad naučné literatury v budově v Husově ulici.
Mezi pravidelné činnosti oddělení naučné literatury patřily:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bibliograficko – informační služba čtenářům
objednávání knih z jiných knihoven prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služby)
vyřizování požadavků MVS žádajících knihoven
vyřizování objednávek od čtenářů
poskytování informací čtenářům ohledně e-knih, e-čteček (smlouvy se čtenáři)
průběžná kontrola fondu, pravidelně se řadí a rovná
vyřazování zastaralých a poškozených knih, málo využité knihy se přeřazují do skladu
podatelna pošty pro celou knihovnu, zadávání údajů do programu Česká pošta on-line
pomoc při přípravě a rozvozu knih pro seniory podle pořadníku
kopírování a kroužková vazba
přebalování a oprava poškozených knih
pravidelná instalace výstav v BIS

Každý měsíc se zpracovávalo Kalendárium (výstavka výročí významných osobností). Během roku
pokračoval cyklus výstav Představujeme vám náš fond naučné literatury, kde postupně čtenářům
ukazujeme, co všechno se skrývá pod jednotlivými signaturami.
Ve spolupráci s katalogizačním oddělením byly zavedeny nové signatury: 613.98 (Těhotenství), 674
(Práce se dřevem), 805.0 (Italština), 37.01 (Speciální pedagogika), 37.02 (Logopedie), 746.1
(Vyšívání), 746.2 (Výrobky z papíru), 746.3 (Výrobky z korálků), 746.4 (Výroba šperků).
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V roce 2018 bylo pro čtenáře prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby objednáno celkem
400 knih, z jiných knihoven jsme obdrželi 962 požadavků.
Provoz oddělení v roce 2018 zajišťovaly Iva Formánková a Lenka Horníková, DiS.

Studovna
Studovna po celý rok zajišťuje přístup k informacím, a to prostřednictvím knižního fondu i přístupu
k veřejnému internetu.
Knižní fond studovny je rozdělen na dvě části. Prezenční fond, který se skládá z encyklopedií,
slovníků a vzácných tisků, je čtenářům k dispozici ke studiu na studovně, z absenčního fondu si
mohou knihy zapůjčit i domů.
Ve studovně je k dispozici 6 počítačů a dataprojektor. Čtenáři mají také možnost využít wi-fi
a připojit se se svým notebookem či tabletem. Moderní vybavení studovny umožňuje kvalitní
a přehledný průběh počítačových školení a rychlý a snadný přístup uživatelů k informacím.
Na všech počítačích je nainstalován operační systém Windows 10. Kromě základních kancelářských
programů a přístupu na internet, jsou na počítačích zpřístupněny dvě databáze, Virtuální kolega
a Konzultant. Konzultant je elektronická knihovna právních předpisů. Virtuální kolega nabízí on-line
kurzy počítačové gramotnosti. Obě databáze jsou pro uživatele knihovny zdarma.
V rámci svých služeb studovna nabízí svým uživatelům i možnost tisku, černobílého i barevného.
Pracovnice studovny zpracovává také analytický popis periodik. V roce 2018 bylo zpracováno 506
aktuálních čísel novin a časopisů.
Zpracování podléhají: Strakonický deník – 301x, Týdeník Strakonicko – 51x, 5+2 Písecko
a Strakonicko – 46x, Naše noviny – 22x, Moderní byt – 12x, Pes přítel člověka – 12x, Zpravodaj města
Strakonice – 12x, Kompost – 12x, Zpravodaj obce Chelčice – 6x, Blatensko sobě – 1x, Vítaný host –
4x, Maxim noviny Strakonice – 12x, Zpravodaj města Volyně – 12x, Zpravodaj města Vodňany –1x,
Náš Zpravodaj Bavorov – 2x
V průběhu roku 2018 bylo ve studovně vyhrazeno místo a zde umístěny všechny publikace
o Šumavě, což se u čtenářů setkalo s kladným ohlasem.
Pracovnice studovny během roku připravuje v regionálním oddělení výstavky o zajímavých
regionálních osobnostech.
Ve studovně probíhají také nadále kurzy počítačového školení – podrobněji viz Přehled
kulturních a vzdělávacích akcí, s. 20. Uživatelé studovny mají také možnost domluvit si
individuální lekce. Tuto možnost oceňují hlavně starší lidé, kteří jsou úplní začátečníci v práci s PC.
V roce 2018 tuto možnost využilo 5 čtenářů.
Provoz studovny personálně zajišťovala Jitka Kotálová, od září Hana Čakrtová.

Hudební oddělení
Návštěvnost hudebního oddělení se oproti předchozímu roku mírně snížila (1 160 oproti loňským
1 256), celkový počet výpůjček se ustálil v téměř stejných číslech (v roce 2 768, letos
2 846) AV médií. Počet registrovaných čtenářů oddělení se z předloňských 180 snížil na 21,
opakuje se tedy situace z předchozího roku, kdy statistika vykázala pouhých 27 čtenářů.
Pravděpodobně jde o důsledek propojení výpůjčních protokolů na všech odděleních, kdy se do
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statistik započítávají jen čtenáři, kteří v daném roce navštíví hudební oddělení jako první, ostatní
se zřejmě započítávají do statistik těch oddělení, kde je jejich legitimace načtena dříve? 360
výpůjček z celkového počtu dokumentů připadá na filmová DVD, počet vypůjčených gramodesek je
celkově zanedbatelný.
Opět narostla produkce zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana – oproti
loňským 370 novým titulům bylo letos zkatalogizováno 435, další se průběžně zpracovávají.
Tradiční akce Drumcircle – bubnování pro všechny s lektorem Zdeňkem Drahošem se konala na
III. nádvoří strakonického hradu, tentokrát v září v rámci oslav 175. výročí založení knihovny.
Činnost oddělení zajišťovali Petr Kalaš a Jaroslava Vokáčová.

Čítárna
Činnost čítárny v roce 2018 se odvíjela především od půjčování časopisů a čtení novin i dalších
periodik v prostorách čítárny Šmidingerovy knihovny na hradě. Čtenáři mají k dispozici
z předplatného již 72 odebíraných titulů časopisů a 7 titulů novin. Mnohé další časopisy knihovna
získává v tzv. remitendě (36 titulů), tedy ty časopisy, které se neprodaly v novinových stáncích a jsou
k dispozici za zvýhodněnou cenu. Některé tituly pak získáváme i jako dary od samotných čtenářů,
čehož si vážíme.
Statisticky činnost oddělení lehce klesla z 48 427 výpůjček v roce 2017 na 45 460 v roce 2018, což je
přes stále vzrůstající konkurenci periodik na internetu stále potěšující číslo.
Mezi další služby čtenářům patří rezervace jednotlivých čísel požadovaných časopisů, ty v roce 2018
činily 4 658 ks. Uživatel čítárny si průměrně vypůjčil asi 200 periodik za rok, což je počet, který by
si sám velmi pravděpodobně nekoupil. Osvědčilo se o rezervaci informovat pomocí SMS a emailů,
což zrychlilo jejich vyzvedávání. Na požádání bývají časopisy i prodlužovány pomocí telefonu, nebo
emailu.
Čtenáři si mohou v čítárně okopírovat hledané články, nebo se zdarma připojit na internet.
Celá knihovna odebírala v roce 2018 172 exemplářů časopisů, z toho pobočka Za parkem 11
exemplářů.
Provoz oddělení zajišťovali Jaroslava Vokáčová a Petr Kalaš.

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 uživatelů v roce 2018 zůstal stejný, přesně
155, nejstarší uživatelé nám bohužel odcházejí a nejmladší si stahují zvukové knihy elektronicky
přímo z webu Macanovy knihovny v Praze.
Po rozhodnutí knihovny K. E. Macana o možnosti půjčování zvukových knih také pro dlouhodobě
nemocné např. s bolavými zády, cukrovkou, třesem rukou a s omezenou chůzí, kterým jejich
onemocnění znemožňuje čtení tištěných knih, pracovnice informovala kromě všech obvodních
lékařů, ortopedů, optiků a lékáren také návštěvnice z infocentra seniorů, aby se toto zvýhodnění
dostalo do širšího povědomí co největšího počtu občanů.
Již před 11 lety se přešlo na modernější a hlavně obsažnější médium CD – MP3 (v katalogu značeno
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jako kCD). V roce 2017 se půjčilo 9 414 kCD a v roce 2018 již 10 865 kCD. Původně půjčované
magnetofonové kazety s načtenými knihami se půjčují stále méně, starší uživatelé si tak postupně
zvykají na používání nové techniky a začínají jí považovat za přínos, ač se jí původně bránili.
Majitelům CD přehrávačů ještě Šmidingerova knihovna nabídla i půjčování ze svého fondu
hudebních CD, čehož zatím využilo ke své spokojenosti 20 nevidomých.
Z fondu Macanovy knihovny pravidelně přibývaly nově vyrobené kCD, jejichž počet se zvýšil na
5 575 načtených knih ve formátu MP3. Pro lepší a rychlejší orientaci při jejich vyhledávání jsou ve
zvukové knihovně značeny ještě čísly po stranách kCD.
Pravidelně se kopírovaly a rozesílaly seznamy nových přírůstků jednotlivým uživatelům
i s označením tematické skupiny, či žánru pro jejich lepší výběr a následnou objednávku novinek,
zájemcům i elektronicky. Novinkou již není ani on-line podávání odesílaných balíků na poštu.
I nadále využíváme pro označování kCD Braillovým písmem služeb paní Benešové.
Nově se také opravy fyzicky poničených MP3 dají stáhnout přímo z Macanovy knihovny v Praze.
Činnost oddělení zajišťovali Jaroslava Vokáčová a Petr Kalaš.

Oddělení pro děti
Oddělení 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.
Oddělení pro děti se stává stále častěji útočištěm a místem pro jejich mimoškolní vyžití. Naše útulná
knihovna děti přímo vybízí k posezení s knížkou nebo časopisem, mohou hrát různé hry anebo si
jen tak povídat.
Pro rodiče s malými dětmi se naše oddělení stává místem, kde se jejich ratolesti nenásilně seznamují
se světem knížek, pohádek a obrázkových publikací.
V průběhu celého roku informujeme čtenáře o knižních novinkách a upozorňujeme je na zajímavé
tituly. Knihovní fond průběžně aktualizujeme, opravujeme a pro lepší orientaci čtenářů ve fondu
označujeme beletrii piktogramy.
V roce 2018 bylo uspořádáno mnoho rozmanitých akcí, např. knihovnické lekce na různá témata,
autorská čtení, Pasování na čtenáře, Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Týden knihoven,
Tvořivé dílničky, Mikulášská nadílka, soutěž Lovci perel atd. Ze všech akcí bychom chtěli
vyzdvihnout především tyto:
Bookstart aneb S knížkou do života. Do tohoto, pro nás nového, celosvětového projektu, jsme se
zapojili v průběhu roku. Do knihovny zveme už miminka při jejich velkém dni – při Vítání občánků.
Od října se pak pravidelně s nimi a jejich maminkami setkáváme na půdě knihovny.
Vždy pro ně máme připravené zajímavé aktivity (hry, říkadla, básničky a pohybové hrátky), tituly
knih, pro děti leporela a pro rodiče vzdělávací literaturu. Na konci každého setkání mají všichni dost
času si prohlédnout jak knihovnu, tak knihy a hlavně na vzájemnou výměnu zkušeností, či volné
popovídání si s knihovnicemi nebo mezi sebou.
Pasování prvňáčků na čtenáře, které se týká prvních tříd na všech strakonických základních
školách. 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 se děti seznámí se svojí knihovnou a pak,
většinou v doprovodu rodičů, si přijdou již do známého prostředí vypůjčit knihy. A jsme přesvědčeni
o tom, že návštěva veřejné knihovny už znamená hlubší zájem dítěte o knihy.
11

Tento zájem se projevuje i v další akci s názvem Lovci perel, která mění čtení v dobrodružství a z
práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské knížky se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí svým
čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel.
Příprava a organizace všech těchto akcí tvoří podstatnou část práce oddělení pro děti – podrobněji
viz Aktivity – Přehled kulturních a vzdělávacích akcí – Akce oddělení pro děti, s. 23 – 24.
V oddělení pro děti pracují Mgr. Blanka Auterská a Marcela Rejková.

Oddělení základních knihovnických informací (metodické oddělení)
Síť obsluhovaných knihoven tvoří 10 profesionálních knihoven a 2 pobočky, 67 místních lidových
(obecních) knihoven a 2 pobočky. V průběhu roku 2018 zahájila činnost nově vzniklá Knihovna
obce Nišovice – je osmou knihovnou zapojenou do automatizovaného knihovního systému Clavius
REKS.
Seznam knihoven a informace jsou uvedeny na webové stránce Knihovny Strakonicka
http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/, pro kterou byl připravován nový vzhled
a uspořádání – v roce 2018 proběhla aktualizace údajů a nyní je dokončováno formátování před
zpřístupněním.
V roce 2018 bylo uskutečněno 47 metodických návštěv a 412 konzultací. Většina kontaktů
s knihovnami probíhala formou konzultace. Za Strakonicko bylo zpracováno 79 ročních výkazů
o knihovně (67 obecních knihoven zapsaných do evidence knihoven Ministerstva kultury,
10 profesionálních knihoven včetně jejich poboček, 2 výkazy nezaevidovaných knihoven –
Litochovice a Nová Ves) do statistických programů STAT a NIPOS a vytvořeny 4 sumáře. Během ledna
a února probíhaly konzultace k vyplňování výkazů a byly doplňovány chybějící údaje.
Porada profesionálních knihoven proběhla 3x, 2 pracovnice MěK Vodňany prošly školením
v katalogizaci, v únoru se 8 knihovnic zúčastnilo školení „Řešení konfliktních situací“, v květnu byl
pro 22 knihovnic uspořádán zájezd na veletrh „Svět knihy Praha 2018“. V červnu byla školena
knihovnice Knihovny obce Nišovice v katalogizování v programu Clavius REKS.
V Týdnu knihoven (3. 10.) proběhlo „Setkání knihovníků obecních knihoven“ – zúčastnilo se
8 knihovnic – těm i všem nezúčastněným byl rozeslán zápis.
Pro deset knihovnic jsme zorganizovali prezentace akvizičního portálu „TeamLibrary“ a projektu
„Kniha z Knihovny“ – jeví se jako vhodná možnost nakoupení více nových knih s výraznou slevou
i pro menší profesionální knihovny.
V rámci metodických návštěv a konzultací byly dále průběžně školeny nové knihovnice – např.
Knihovny obce Nišovice, MěK Volyně, MLK Předmíř, KK Katovice.
Výměnný knihovní fond určený obsluhovaným knihovnám obsahuje 44 478 svazků. Byl průběžně
obnovován – přírůstek čítal 2 149 svazků, úbytek 912 svazků. Dokupovány jsou i audioknihy a také
žádané knihy ve více exemplářích. Odebíráno je 20 titulů časopisů.
Výměnných souborů knih bylo poskytnuto 65 pro 49 knihoven, obsahovaly 12 333 svazků v hodnotě
2 608 753,- Kč. Průměrný počet svazků na soubor byl 189. Další knihovny si výměnu souboru
neobjednaly, jejich uživatelé ještě čtou knihy ze souborů roku 2017. Rozvoz výměnných souborů na
jednotlivé knihovny probíhá služebním automobilem. Ujeto bylo 1425 km. Kromě výměnných
souborů knih jsou obsluhovaným knihovnám průběžně poskytovány jednotlivé výpůjčky dle
aktuálních požadavků jejich čtenářů.
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Revize knihovního fondu byla provedena v OK Cehnice (Clavius REKS). Pro Kolářovu knihovnu
Katovice (změna knihovnice) byl dokončen Úbytkový seznam po revizi roku 2017 (2 372 úbytků),
sepsán postup úbytkování pro rok 2018 a také dokončen zápis z revize po zkontrolování ručně
psaného Přírůstkového seznamu (9 916 svazků).
Aktualizovány byly údaje za všechny knihovny v celostátním „Adresáři knihoven Caslin“
http://www.caslin.cz/ .
Knihovnám zapojeným do projektu „Česká knihovna“ byly rozesílány knihy dodané z MZK Brno. Dále
byly rozesílány aktuální informace včetně termínů školení, aktualizován a rozeslán byl seznam
„Zajímavých www adres“ a poslány zpracované informace k ochraně osobních údajů (GDPR)
v knihovnách.
Ocenění „Jihočeský knihovník roku 2017“ za náš region obdržela knihovnice Obecní knihovny
Dřešín Ing. Zdeňka Šašková.
Pracovnice oddělení se průběžně zúčastňují porad a školení v Jihočeské vědecké knihovně v Českých
Budějovicích – např. školeních počítačové gramotnosti financovaných z dotace Ministerstva kultury
VISK 2 a diskusního stolu Knihovna věc veřejná https://www.knihovna-vec-verejna.cz/.
Provoz oddělení je financován z dotace Jihočeského kraje na regionální funkce. Pro rok 2018
dotace činila 1 897 000,- Kč. Šmidingerova knihovna ze svého rozpočtu dofinancovala mzdy, ZP a SP
pracovníků.
Provoz oddělení zajišťovaly Irena Plošková, Mgr. Jana Kuboušková a od září jako záskok za
dlouhodobou nemoc J. Kubouškové Jitka Kotálová.

Pobočka Za Parkem – půjčovna pro děti a dospělé
Pobočka Šmidingerovy knihovny Za Parkem sídlí v Husově ulici č. 380. Má ve svém fondu přes
10 000 knih, 7 stolních her, 10 titulů časopisů a jedny noviny (Strakonický deník). Aby byla
nabídka ještě širší, nakupují se také periodika z remitendy. Samozřejmostí je veřejný internet,
který je ale poslední dobou využíván jen několika stálými návštěvníky a jen výjimečně poslouží
i někomu dalšímu. Je možno požádat také o tisk a kopírování.
Základním cílem pobočky je poskytování bezpečného, přívětivého prostoru a přirozeného
vytváření čtenářských skupin. Tomu napomáhají i pořádané akce, kde se návštěvníci často
setkávají a ztrácejí tím počáteční ostych při vzájemném poskytování tipů na četbu a podobně.
Aktivní zapojení je pro některé čtenáře velmi přitažlivé, protože mohou sdílet zážitky a propojovat
četbu s praxí.
Prostor pobočky spojuje část pro dospělé s místností pro děti, což vybízí ke společným návštěvám.
Nejčastěji přicházejí senioři, mladší školní děti (ale i předškoláci nebo starší žáci) a jejich rodiče.
Vzájemnost je podpořena dlouhodobou akcí „Nejmilejší knihy“ (což jsou sepsané a vystavené tipy
od čtenářů), výstavkami, programem "Zastavení v čase" zaměřeným na veršované i prozaické
poetické texty, hlavně ale tím, že téměř každý pátek (mimo prázdnin) se schází neformální spolek
Ledňáčci. Účast nemusí být nijak pravidelná, každý se řídí svou chutí a časem, lze přicházet s dětmi
nebo i bez nich a také vedení schůzek závisí na individuální povaze každého z návštěvníků. Někdo
spíše jen přihlíží, jiný má vlastní nápady a realizuje je. Předností schůzek je i to, že bývají na
čerstvém vzduchu, v pohybu, a tím se vyvažuje pobyt v zaměstnání a ve škole. Spolek je napojený
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na celostátní organizaci Mladí ochránci přírody (MOP), zabývá se ale i lidovými tradicemi, ručními
pracemi apod. Program zajišťuje několik dobrovolnic: vedoucí Monika Tůmová, bývalá vedoucí
Zdeňka Skalická, knihovnice Alena Hrdličková, dále některé z maminek a babiček. Velmi vydatnou
pomocnicí je Eva Legátová, která má rozsáhlé přírodovědné znalosti a dělí se o ně s přítomnými
dospělými, kteří je pak postupně a hravě předávají svým dětem.
Na přírodu a tradice je zaměřena i pravidelně obměňovaná výzdoba (k ročním dobám, svátkům
aj.). Každý může s něčím přispět, ať jsou to fotografie, výrobky, nasbírané přírodniny apod. V letní
sezóně jsou vystaveny kvetoucí rostliny k určování, v zimě větvičky stromů a keřů. Čtenáři tak mají
možnost se naučit poznávání jednotlivých druhů, a to nejen podle knih, ale i díky konzultacím.
Shromažďují se také tipy z „Burzy námětů na cestování" a další zajímavosti. Čtenáře při každé
jejich návštěvě čeká nějaká nová inspirace. Pobočka je vhodným prostředím jak pro společenské
povahy, tak i pro těžké introverty a pro hendikepované osoby (např. s diagnózou duševního
onemocnění). Cítí se zde uvolněně, přicházejí s důvěrou a nacházejí zázemí, ať už jim jde především
o knihy, nebo se zúčastňují akcí. Vysloveně pohodový charakter má zejména hraní na jednoduché
hudební nástroje - kantely vyrobené při jedné z dřívějších akcí ŠK. Tato setkání se pod vedením
Renaty Němejcové (ve spolupráci se spolkem Spona) uskutečňují jednou měsíčně v neděli večer.
K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu je vždy zvána i široká veřejnost.
Zatímco k hraní na kantely nebo pro Zastavení čase je nutný klid, některé jiné akce se odehrávají za
plného provozu. Příkladem jsou Tvořivé podvečery, které začínají v pondělí nebo ve čtvrtek v
17:00 a končí v 19:00, přičemž do 18:00 trvá běžná služba a půjčovat se může ještě i po 18. hodině.
Někdo na ně přichází cíleně, někdo se může připojit ve chvíli, kdy si vybral knížky a nalákal ho
pohled na rozdělané výrobky. Materiál na předvedení a vyzkoušení jednotlivých technik je na místě
připraven, a tak se pod vedením pozvaného lektora může zapojit kdokoliv z příchozích. Není
přitom nutno setrvat v knihovně celé dvě hodiny, každý si vybere nějaký časový úsek v daném
rozmezí, zájemci se tedy mohou lépe vystřídat.
Mimo prostor pobočky, a sice v budově strakonického gymnázia, se konají přednášky
s promítáním. Mají obvykle přírodovědný nebo vlastivědný charakter. Dalšími přednáškami
organizovanými pobočkou Za Parkem (ve společenském sále knihovny na hradě) jsou Strakonické
příběhy. Regionální historik Karel Skalický při nich vypráví a zodpovídá dotazy, což vítají hlavně
senioři. Vytvořila se víceméně stálá společnost zájemců, která není příliš početná (15-20), ale zato
věrná a velmi spokojená. Prosincem 2018 se završilo již 5 let těchto schůzek, které se konají vždy
jednou za měsíc v úterý večer.
Vůbec nejdelší tradici mají z akcí pobočky přírodovědné výlety a procházky. Začalo se s nimi v roce
1997, takže při frekvenci více než 12 x za rok jich už proběhlo přes 200. Jezdí se veřejnou
dopravou, chodí se pěšky a vedoucí výpravy (převážně dobrovolník ze strakonické ZO ČSOP Vilém
Hrdlička) vše po cestě komentuje, určuje druhy rostlin a živočichů, vypráví různé zajímavosti
a neopomíjí ani historické památky. Cílem je důkladně poznat okolí našeho města, pozorovat život
v krajině a dozvídat se konkrétní tipy na ochranu našeho společného životního prostředí. Některé
cesty jsou delší, jiné krátké, aby si každý mohl vybrat. Po dohodě se může program i upravit.
O prázdninách se jezdí hlavně na Šumavu a skupinu v takovém případě provází profesionální
průvodce Josef Pecka. Občas přijíždějí i mykologové ze západních Čech a ukazují různé druhy hub,
jedlých nebo jinak zajímavých.
Pobočka je pravidelně navštěvována dětmi ze ZŠ F. L. Čelakovského. Dříve často přicházely i děti
z blízkých MŠ U Parku a A. B. Svojsíka, což se ale v roce 2018 (v důsledku přetížení školek jinými
aktivitami) nedělo. Jedním z hlavních úspěchů pobočky za poslední dobu je vznik dětské skupiny
nazvané Čtenářská parta při ZŠ F. L. Čelakovského. Díky dobře fungující spolupráci mezi pobočkou
a učitelkou Janou Rohovou mají děti knihovnu rády a rozhodly se dokonce i pro psaní vlastního
časopisu, ačkoliv jsou teprve ve druhé třídě. Pro náměty si budou chodit právě na pobočku, kam
jako vánoční dárek přinesly v roce 2018 první hotové číslo.
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Přehled všech uskutečněných akcí viz Přehled kulturních a vzdělávacích akcí – Akce pobočky
Za parkem, s. 21 – 23.
Půjčovna pro děti a dospělé velmi úzce spolupracuje s Ekoporadnou Šmidingerovy knihovny
s dalšími odděleními ŠK (vzájemné půjčování knih z fondu, šíření informací o činnosti jednotlivých
oddělení, o jejich akcích, atd.). Společným dílem Ekoporadny a půjčovny Za Parkem je již 7 let (od
ledna 2012) elektronický měsíčník Kompost, zaměřený na ekologii. Archiv všech čísel se nalézá
na webové stránce knhovny. Je bezplatně zasílán více než tisíci zájemců a ohlasy na něj jsou u laiků
i u profesionálních přírodovědců výborné. Všechna čísla jsou v hlavní knihovně i na pobočce k
dispozici i v tištěné podobě.
Provoz pobočky Za Parkem zajišťovala Mgr. Alena Hrdličková.
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Informační centrum neziskových organizací, Ekoporadna
Pracoviště fungující od roku 1998, resp. od roku 2005 rozšířené o služby v oblasti ekoporadenství.
V roce 2018 probíhaly kontinuální činnosti, periodicky se opakující akce, byly také zahájeny
některé nové projekty a činnosti.

Činnosti související s organizací pracoviště:
V roce 2018 fungovalo pracoviště již zcela v nových prostorách uvolněných po ukončené činnosti
pobočky CEGV Cassiopeia na stejné adrese (Husova 380). Otevírací doba pracoviště byla vzhledem
k další pracovní náplni (služební vůz, sklad naučné literatury) ustálena na dobu: Po, St 7:30 - 16:00,
Út, Čt 12:00 - 16:00, Pá po dohodě. Opět probíhala úzká spolupráce a vzájemná výpomoc subjektů
sídlících v budově (Pobočka ŠK Za Parkem). V souvislosti se stěhováním pracoviště byl
aktualizován fond informačních materiálů a provedena archivace materiálů starších.

Průběžné aktivity:
Probíhaly ve výše uvedené normální otevírací době pracoviště.
- všeobecné ekoporadenství: Osobní návštěvy, e-mailová konzultace, telefonická konzultace, knižní
a letákový fond (průběžná výměna, akvizice nových materiálů a titulů).
- poradenství v oblasti NO: především výpomoc s organizačními a propagačními aktivitami NO na
Strakonicku. Kompletní asistence při vzniku spolku Klíček Radomyšl. K dispozici byl rozsáhlý
knižní i letákový fond s tématikou NO.
Část poradenské činnosti probíhala spontánně na tematických akcích, pořádaných pracovištěm.
- osvětová činnost: prostřednictvím jednorázových akcí, cyklů akcí a tematického elektronického
měsíčníku Kompost, přednáškové činnosti

Výpomocné aktivity:
- spolupráce se ZO ČSOP Strakonice na některých environmentálně zaměřených akcích
- spolupráce s neformálním sdružením JSME Strakonice, místním sdružením Anonymní Alkoholici
(poskytnutí prostor pro pravidelné schůzky) aj.
- pomoc při organizaci akcí jiných organizací – ADRA den, Zahradní slavnost Fokusu
- spolupráce s OŽP na informační činnosti směrem k veřejnosti
- spolupráce s MÚ Strakonice na pořádání některých akcí (pravidelné farmářské trhy, odborný
seminář Ochrana zvířat při stavebních úpravách)
- petiční místo pro několik peticí (Divočina všema deseti aj.)

Ostatní aktivity:
- příprava elektronického měsíčníku Kompost (sedmý kompletní ročník, několik desítek
přispěvatelů, přes 1000 odběratelů, ukázková tištěná čísla v hlavních odděleních ŠK)
- osvětová činnost pro strakonickou veřejnost, možnost zapojení se do regionální ochrany přírody
- bezplatné poskytnutí veřejnosti několika desítek sad tašek na tříděné odpady
- záskok při knihovnických službách pobočky ŠK, sobotní služby v čítárně

Statistika kontaktů za rok 2018:
leden
22

únor
19

březen
25

duben
20

červenec
18

srpen
24

září
29

říjen
30

16

květen
23

červen
24

listopad prosinec
31
21

Počet poradenských kontaktů se pohyboval většinou mezi 20 a 30 za měsíc. Více než polovina
dotazů měla ekoporadenský charakter. Zbytek se týkal neziskového sektoru a část tematicky
souvisela s akcemi pořádanými pracovištěm a uskutečnila se přímo v rámci nich. Některé dotazy si
vyžádaly souvislejší činnost (např. literární rešerše), některé byly průběžného charakteru nebo
trvají stále (např. výpomoc s propagací organizace, akce, spolupráce na PR organizací
prostřednictvím tematickým článků do časopisu Kompost apod.).

Propagace:
- elektronický měsíčník Kompost – přehled pořádaných akcí a reporty z nich (včetně akcí pobočky
Za Parkem a akcí ŠK), regionální aktuality, některé aktuality OŽP Strakonice
- regionální média – Strakonický deník, Týdeník Strakonicko, Zpravodaj města, regionální weby,
Strakonická televize (reportáž z březnového kurzu zdravého vaření a květnového kurzu sečení
kosou), Český rozhlas ČB (tematické příspěvky, reportáže z akcí apod.), televizní reportáž
internetové TV Natura z festivalu Veget Fest)
- Facebook – tematické stránky Farmářských trhů, měsíčníku Kompost (propagace důležitých akcí
Ekoporadny) a Šmidingerovy knihovny. Nově byly vytvořeny samostatné facebookové stránky
"Veget Fest Strakonice" a "Ekoporadna Strakonice", které budou kromě propagace činnosti
pracoviště sloužit i k osvětě
- plakáty – Inf. centrum, obchody zdravé výživy, vývěsky MÚ
- webové stránky ŠK- oddělení Ekoporadna, webové stránky Farmářských trhů, dobrovolnické
webové stránky festivalu Veget Fest
- propagace akcí na regionálních webech zivyregion.cz, strakonak.cz aj.
Nemalou součástí činnosti oddělení je organizace tematických akcí – podrobněji viz Přehled
kulturních a vzdělávacích akcí – Akce informačního centra NO a Ekoporadny, s. 23.
Průběžně je udržována a rozšiřována databáze e-mailových kontaktů pro zájemce o
environmentální akce a zájemce o zasílání elektronického měsíčníku Kompost.
Informační centrum pro NO a Ekoporadnu vedl Ing. Jan Juráš.

IT oddělení
Na databázovém serveru byl vyměněn jeden z disků – čímž byla zajištěna bezproblémová
funkčnost knihovního systému a služeb s tím spojených.
Dlouhodobé problémy s poruchovostí dataprojektoru byly vyřešeny natažením nového HDMI
kabelu a objednáním nového dataprojektoru. Nový dataprojektor byl namontován hned začátkem
roku 2019.
Problémy s tiskárnou na studovně byly vyřešeny objednávkou nové barevné A4 kopírky Canon
IR1325. Oprava původní tiskárny byla nerentabilní.
Byl proveden přechod na HTTPS protokol u webových katalogů LWWW a Carmen.
Byla provedena revize databáze knihovního systému a následně provedená optimalizace
databázových tabulek, za účelem zrychlení odezvy na jednotlivé úkony s knihovním systémem
Clavius.
Dále byla provedena migrace aplikační vrstvy webového katalogu Carmen na vlastní samostatný
server.
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Aktivity
Projekty
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Bookstart – S knížkou do života. Jako jedna z prvních českých knihoven jsme se zapojili do
mezinárodního projektu podpory čtenářské gramotnosti u dětí. V rámci tohoto projektu se
setkáváme s rodiči nově narozených miminek u Vítání občánků a rozdáváme jim dárkové sety.
Také od podzimu každý první čtvrtek v měsíci funguje setkávání těchto rodičů a miminek.
Březen měsíc čtenářů – v rámci tohoto projektu jsme nabídli několik akcí, např. festival Pro
Tibet, speciální PC kurzy Senioři píší wikipedii, literárně dramatický večer s kapelou Jistem,
dvojkoncert Jiřího Dědečka a Josefa Pelána a besedu se spisovatelem Moudrý rabi z Rabí
Vyvrcholením prezentace knihoven je vždy v říjnu takzvaný Týden knihoven. V tomto termínu
jsme návštěvníkům knihovny opět nabídli řadu akcí nejrůznějšího charakteru, např. výstavu
Antologie básníků Strakonicka, přednášku o módě první republiky a besedu o pěstounství. Také
jsme návštěvníky pozvali do naší LenoŠKy na kávu a domácí pečivo.
Akce oddělení pro děti – Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Knížka pro
prvňáčka – podrobněji viz Aktivity - Přehled kulturních a vzdělávacích akcí – Akce
oddělení pro děti, s. 23-24.
Knihovna na cestách. Proběhl další ročník akce Knihovna na cestách, přes léto opět fungovala
na plaveckém stadionu. O prázdninách si každý den od 10.00 do 17.00 mohli zájemci vypůjčit
knihy časopisy, denní tisk a jednoduché stolní hry. Tuto službu využilo přibližně 400 zájemců.
Třetím rokem funguje projekt Kniha do vlaku. Regál umístěný ve vestibulu vlakového nádraží
je pravidelně doplňován vyřazenými knihami a nevyužitelnými dary. O službu je opravdu velký
zájem a projekt si žije vlastním životem, kdy lidé navzájem sdílí knihy.
Na stejném principu funguje tzv. Miniknihovna umístěná v rekreačním areálu Podskalí.
Mottem obou těchto projektů je tzv. patero, které zní: OTEVŘI (miniknihovna i Kniha do vlaku je
volná, otevřená a určená všem lidem) – SDÍLEJ (vezmi si knihu a vrať jinou nebo tu stejnou) –
PEČUJ (starej se o knihy i o miniknihovnu, jinak by se jednoho dne mohla třeba sbalit a jít jinam,
buď ohleduplný i vůči jiným čtenářům) - POCHLUB SE (řekni o projektu přátelům a známým
a třeba i vytvoř další miniknihovnu či knihobudku) – MILUJ (knihy, rodinu, přátele, přírodu, celý
svět)
Noc literatury – tento celostátní projekt propaguje současnou evropskou literaturu. Zajímavé
osobnosti čtou ukázky na netradičních místech, pro posluchače tak vzniká zajímavý a výjimečný
zážitek. Podrobnosti viz níže.
Druhý ročník projektu Spisovatelé do knihoven – aneb 10 literátů v 10 knihovnách po dobu
10 měsíců. Podrobnosti viz níže.
Vícehlasy - aneb mimořádná setkávání s inspirativními osobnostmi. Záznamy
z jednotlivých besed jsou vystaveny na www.youtube.com. Podrobnosti viz níže.
Oslavy 100 let republiky s Gymnáziem Strakonice, kdy naše pracovnice vedly jednu
z naučných dílen pro studenty

Přehled kulturních a vzdělávacích akcí
Výstavy
Výstavy ve vstupní hale ŠK:
• Obálky knih – nakladatelství Odeon
• Od Marie Terezie po dnešek. Vysvědčení v proměnách času. Výstava vysvědčení zapůjčená
z Národního pedagogického muzeua
• Cestování – výstava prací žáků ZUŠ Strakonice
• Krasec - 10 let působení spolku krajských environmentálních center
• Valentin Horba - výstava obrazů s dudami/na téma dudáctví – aktuálně k probíhajícímu
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•
•
•
•

mezinárodnímu dudáckému festivalu
Skrytý život – výstava fotografií K. K. Navrátila
Do dlaní vítr - Výstava fotografií antologie básníků Do dlaní vítr
Kudy chodil Karel Klostermann – výstava k 170. výročí narození
Naše duše promlouvají - výstava prací klientů Fokus – Písek, z. ú.

Výstavy ve společenském sále ŠK:
• Obrazy Evy Boudové, Evy Holečkové a Lenky Kohoutové
Výstavy v oddělení pro dospělé – beletrie:
•
•
•
•

Opravdu se stalo …
Strakoničtí knihovníci doporučují
Česká historie v literatuře
Čtyřnozí kamarádi

Akce
•

Nejvýznamnější akcí roku 2018 byly oslavy 175. výročí vzniku knihovny, které proběhly 14.
9. 2018 na druhém a třetím nádvoří strakonického hradu. Na návštěvníky čekalo vystoupení L
Bandu, Čiperkové, French Touch, drumcircle, světelná show, pěvecký sbor Gymnázia
Strakonice, taneční vystoupení DDM Strakonice, dále bleší trh, ukázky vaření, malování
hennou, prohlídky hradního safari, malování na obličej, den otevřených dveří, komiksová dílna,
výstava fotografií, beseda se studenty Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku a mnohé
další. Akce se odhadem zúčastnilo na 1600 návštěvníků, považujeme ji za velmi vydařenou.
Součástí oslav bylo také uskutečněno setkání bývalých zaměstnanců knihovny, v jehož
rámci bylo prezentováno oddělení pro děti rekonstruované v roce 2015.
• Festival mluveného slova a poezie Slovoslet, zorganizovaný ve spolupráci se spolkem
Sunshine Cabaret. Byl to týden nabitý tvůrčími dílnami pro děti i dospělé, které navštívilo na
310 zájemců.
• Druhý ročník cyklu 10 besed se současnými českými spisovateli a spisovatelkami v rámci
projektu Spisovatelé do knihoven. Formou autorských čtení s diskusí se návštěvníci
seznámili se známými i méně známými autory různých žánrů. Do projektu se zapojili tito
autoři: Petr Hruška, Milan Ohnisko, Petra Hůlová, Petr Borkovec, Ivana Myšková, Martin
Reiner, Anna Bolavá, Ondřej Hanuš, Adéla Knapová a Olga Stehlíková.
• Oblíbeným cyklem pořádaným ve dvouměsíčních intervalech byly i nadále Vícehlasy aneb
mimořádná setkávání s inspirativními osobnostmi. Záznamy z jednotlivých besed jsou
vystaveny na www.youtube.com. V roce 2018 se konaly:
o Vícehlasy s ředitelem prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna Robertem Hunešem a
novinářem, publicistou a spisovatelem Alešem Palánem. Mluvili o své nové knize z prostředí
hospice „Vinnetou se chce bratřit“ a tématem večera byl Význam humoru v lidských
vztazích.
o Vícehlasy s knihařem, muzikantem a autorem známé učebnice „Škola hry na klarinet“
Bedřichem Zákosteleckým, architektem a humoristou Janem Zákosteleckým a divadelním
scénografem, režisérem a výtvarníkem Markem Zákosteleckým. O tom, čím se zabývají a
jak k tomu došli, s nimi hovořil pediatr, politik, sochař a básník Martin Gregora.
o Vícehlasy se členy Žižkovského divadla Járy Cimrmana hercem, fotografem Petrem
Bruknerem a básníkem, prozaikem, textařem a scénáristou Miloněm Čepelkou. Hovořili
nejen o svém působení v divadle Járy Cimrmana, ale i o svých dalších zájmech.
o Vícehlasy se spisovatelem, hercem, zpěvákem a autorem textů písní Janem Vodňanským a
spisovatelem, překladatelem, básníkem, autorem učebnic a strakonickým rodákem Jiřím
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Žáčkem. Hosté povídali o svých cestách k literatuře, k písním a o mnohém dalším.
o Vícehlasy s Janem Burianem, písničkářem a prozaikem a Jiřím Smržem, folkovým
písničkářem, kteří hovořili o svých cestách vedoucích nejen k písničkám.
Z dalších akcí knihovny:
•

Čtvrtý ročník únorového Rande naslepo … s knihou. Organizačně ji zajišťovalo oddělení
katalogizace ve spolupráci s ostatními odděleními. Vybrané knihy se zabalily s malým dárečkem
– překvapením - do balícího papíru, ozdobily bramborovými razítky, označily čárovým kódem
(pro půjčování) a piktogramem pro přibližné určení obsahu. Čtenáři si tak vybrali knihu, aniž
tušili autora či název, jen podle piktogramu. Někteří byli spokojení, jiní méně, ale to je nakonec
stejné i na skutečném rande naslepo. Ohlasy byly jako vždy velmi pozitivní. Půjčilo se 206 knih.
• Noc literatury – na netradičních místech – v bývalé faře na hradě, v koncertním sálu ZUŠ
Strakonice a na terase u Maltézského sálu – si návštěvníci vyslechli ukázky současné evropské
literatury v podání zajímavých osobností – Táni Fischerové, Marie Retkové a Miroslava
Žitného.
• V dubnu se knihovna připojila k tradiční akci – Strakonické vítání léta. Tentokrát bylo
otevřeno oddělení pro děti i v sobotních odpoledních hodinách a byla zde připravena celá řadu
úkolů a soutěží. Účast byla velká a ohlas taktéž.
• Fotokurz – cesta k lepším fotografiím. Na sebe navazující lekce, jejichž cílem je zájemce naučit
lépe komponovat snímky, ovládat fotoaparát, správně používat blesk a poučit je, jak se vyhnout
nejčastějším chybám při foceni. Kurz navštívilo 89 zájemců.
• Kurzy počítačového školení. Kurzy se konají každé první a třetí úterý v měsíci. Jsou určeny
široké veřejnosti, přednost mají vždy registrovaní čtenáři knihovny. Od začátku roku se
v dvouměsíčních intervalech střídala 4 témata - každý měsíc dvě. Jsou to: PC I – Základy práce na
počítači a PC II – Základy psaní textu, a pak Internet I – Základy vyhledávání a Internet II –
Cestujeme s internetem. Celkem se kurzů zúčastnilo 69 návštěvníků. V rámci projektů „Březen
měsíc čtenářů“ a „Týden knihoven“ proběhl kurz „Senioři píší Wikipedii“. Kurz se vždy skládal
z pěti lekcí, během kterých se senioři seznámili s vyhledáváním na Wikipedii, naučili se opravit
drobné chyby a napsat vlastní článek.
• Festival ProTibet. Filmy s tibetskou a buddhistickou tematikou a křest malé spirituální knihy
Michala Štěpánka Světlo v klíčové dírce s ilustracemi Nely Korbelové.
• Francesca Simon – Darebák David – čtené i poslechové ukázky z knih – nejen pro nevidomé
a slabozraké návštěvníky knihovny.
• Čtení sluší každému - knihy, které frčí. Prostřednictvím krátkých medailonků a ukázek z knih
jsme klientům Městského ústavu sociálních služeb 8 x do roka představovali zajímavé i humorné
knihy.
• Mgr. Bohdana Sutnarová – v rámci měsíce čtenářů proběhlo nejen pro nevidomé poslechové
čtení s Mgr. Bohdanou Sutnarovou z knihy Pan Ibrahim a květy koránu.
• Literárně dramatický a hudební večer se skupinou Jistem
• Dvojkoncert Jiřího Dědečka, básníka a písničkáře, a Josefa Pelána, písničkáře a učitele hry na
kytaru, k příležitosti jejich významných životních jubileí.
• Terezínské ghetto očima dítěte: RNDr. Michaela Vidláková – přednáška o historii 20. století
formou vzpomínek pamětnice holocaustu. Ve spolupráci s ADRA Strakonice.
• Petr Jašek: Příběh ze Súdánu, povídání o 14 měsících v súdánském vězení. Petr Jašek je
křesťanský humanitární pracovník a dokumentarista. Od roku 1990 se věnuje pomoci
pronásledovaným křesťanům po celém světě. V roce 2015 byl zajat v Súdánu a odsouzen za
údajnou špionáž a velezradu na doživotí. Po 14,5 měsících byl propuštěn ze súdánského vězení
na základě prezidentské milosti v únoru 2017.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Skvělý zrak bez brýlí aneb Jak znovu přirozeně vidět. Přednáška Jany Pozlovské
s praktickými ukázkami.
Mýty a skutečnost v hospicové péči – beseda s Robertem Hunešem, ředitelem prachatického
Hospice sv. Jana N. Neumanna, a Romanem Dvořákem, strakonickým farářem. Ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Strakonice.
Moudrý rabi z Rabí – židovské pověsti z jihozápadních Čech. Beseda s autorem Ondřejem
Fibichem.
Šnofonius a Mordulína, loutková tragikomedie v podání žáků literárně dramatického kroužku
při ZUŠ Strakonice.
II. ročník minifestivalu poezie s přesahem do prózy představí celkem 8 autorů z celé
ČR. Hudební doprovod Filip Nový.
Přednáška o finanční gramotnosti Co dělat, když přijde exekuce... Jak na oddlužení…
Ve spolupráci s Fokus Písek a Občanskou poradnou.
Přednáška o prvorepublikové módě (nejen) ve Strakonicích.
Pěstounská péče. Beseda o pěstounské péči, krátký dokument a rozhovor se sociálním
pracovníkem pracující s náhradními rodinami i samotným pěstounem. Ve spolupráci
s náhradní rodinnou péčí Prevent.
Cestování vydá za tisíc knížek, beseda s bývalým gymnazistou Janem Knížkem.
ZaHradní slavnost Fokusu v rámci Týdnů pro duševní zdraví 2018.
Na gorile do Ruska, cestopisná beseda s Vladislavem Tomanem. Vyprávění o velké cestě na
malém motocyklu.
Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví proběhl ve společenském sále knihovny cyklus
přednášek:
Československé legie v letech 1914 - 1920, přednášel Petr Tolar
Historie města Strakonice III. část, přednášel Ing. Josef Kalbáč
Kudy chodil Karel Klostermann, přednášel František Sáček
Život v zákopech – z vyprávění otců a strýců, přednášel Jindřich Podhorský
Hradiště Katovice z pohledu archeologa, přednášel PhDr. Petr Menčík, PhD.
Velká válka a české země, přednášeli Doc. PhDr. Lukáš Novotný, PhD. a Mgr. Eva Fischerová
Každodennost za 1. světové války – přednášela Mgr. Martina Kratochvílová
Po stopách jihočeských vojáků na frontách Velké války, přednášel Jan Ciglbauer
Konec války a vznik ČSR, přednášeli Doc. PhDr. Lukáš Novotný a Ph.D. a Mgr. Eva Fischerová
Tajemství restaurování – Slasti i strasti starobylých skvostů, přednášel MgA. Davida Blahouta,
Ph.D., ak. soch. rest.
Pátrání po předcích v 1. světové válce, přednášel Mgr. Tomáše Kykala
Dudácká beseda aneb Čeněk Zíbrt po sto letech zase ve Strakonicích, přednášeli Mgr. Jan
Kouba, Mgr. Zdeněk Duda

Akce pobočky Za parkem
Tvořivé podvečery:
•
•
•
•

s p. Evou Drančákovou: Jednoduché frivolitky – jarní motivy,
s. p. Dagmar Paterovou: Korálkové kytičky
s p. Janou Lebedovou: Papírové sněženky a jiné kytičky, Papírové kytičky - origami
s p. Zdeňkou Slavíkovou: Drobný ruční patchwork
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Z dalších akcí pobočky:
• Strakonické příběhy - vyprávění regionálního historika Karla Skalického v rámci
rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení:
SP XLIX - Od klavíru k tambuře. Výuka hudby, hudební ústavy a učitelé hudby ve Strakonicích na
přelomu 19. a 20. století
SP XLIIX - Růže pro Thalberga. Podnikavý staročeský starosta Ludvík Thalberg. Politické ovzduší
a hospodářský život města za jeho radniční éry. Vyženěný hostinec na Malém městě
SP LI - Šimák vulgo Komárek. Dryáčníci, mastičkáři a zázrační doktoři na Strakonicku a Pošumaví
v časech starých
SP LII - Smích nad překvapení! Cestující nedožitelný magnetisér, fakír z Pošumaví, principál
mechanického divadla a další svérázní provozovatelé zábavy ve Strakonicích na sklonku
19. století
SP LIII - V plápolu svornosti. Nejrůznější strakonické události roku 1868
SP LIV - Výživa pro dvanáct chudých. Městský špitál při kostele svaté Markéty. Nástin jeho života
od počátků až do komunistického bourání
SP LV - Strakonický historiograf. Historik, památkář a politický vězeň Vilém Václav Kremer (1906–
1990). Jeho život ve Strakonicích, nevydané dějiny města a další regionální práce
SP LVI - Kapouni z blatského dvora. Johanitské panské dvory jako součást režijního hospodaření
a jejich všední život
SP LVII - Plavčí mistr Bechyňský. Stará městská plovárna na Otavě a její život
SP LVIII – Zálusk na republikánskou marmeládu a vzducholoď v polích. Poválečný konec roku 1918
ve Strakonicích. První dva měsíce nového československého státu v regionální rovině
SP LIX - Paroplavební agent Branka. Životy a příběhy lidí od Řepické brány za starého dobrého
Rakouska-Uherska
SP LX - Břeskná hudba v nachmeleném městě. Loučení starých strakonických měšťanů s uběhlým
rokem. Silvestrovské drobnohledy
•

Zastavení v čase – cyklus je zaměřen na poezii a poetickou prózu a jeho přínos je znatelný na
větší sledovanosti těchto dosud víceméně opomíjených žánrů. V rámci cyklu byly představeny
ukázky z veršů či poetické prózy těchto autorů: Josef Kostohryz, Bohuslav Reynek, Viktor Hugo,
Jules Verne, Jean Arthur Rimbaud, Karel Kryl, Miloslav Nevrlý, Josef Hiršal, Pavel Šrut, Roman
Szpuk, Roman Kozák, Evelína Koubová, Peter Wohlleben, František Halas, Elli H. Radingerová,
Antonín Sova, Ivan Sergejevič Turgeněv, Josef Čapek, Karel Čapek

Akce pobočky Za parkem ve spolupráci se ZO ČSOP
Přednášky s promítáním

• Půda – nenahraditelný zdroj života - Ing. Jaroslav Šíma, DiS.
• Úloha tlející hmoty pro zdraví půdy a zadržení vody v krajině - prof. Ing. Hana Šantrůčková,
CSc.
• Šumava domovem, beseda, autorské čtení a promítání se spoluautorem a vydavatelem
stejnojmenné knihy Ing. Ivo Stehlíkem z Volar
• Alternativní stavba Zeměloď – zkušenosti a inspirace ze Sázavy, Barbora Dufková.
• Z národních parků severního Polska a Litvy
• Šumavská divočina 2018 , přednášel a promítal Ing. Josef Pecka

Procházky a výlety:
-

Výlet k památnému buku J. Velenovského (cca 10 km), návštěva horažďovické záchranné
stanice
Výlet do Týna nad Vltavou s návštěvou muzea Semenec
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-

Procházka z Radomyšle do Strakonic
Výlet do Rudolfova
Výlet do Mladějovic a okolí
Výlet s průvodcem z Lipky do Vimperka
Výlet – s průvodcem z Kubovy Huti do Zátoně
Výlet – s průvodcem do okolí Stožce

Akce Informačního centra NO a Ekoporadny
Jednorázové akce:
- Ochrana zvířat při stavebních úpravách - 20. 2. - odborný seminář pořádaný ve spolupráci s OŽP
Strakonice a zaměřený na problematiku ochrany fauny ve stavebnictví. 4 odborné vstupy, 24
účastníků (zejména úředníků)
- Kurz sečení kosou - 16. 5. - velký zájem médií i veřejnosti (49 zúčastněných)
- Pátý strakonický Veget Fest - 15. 9. – pokračování úspěšného festivalu zdravé výživy, veganství
a ochrany zvířat, v lokalitě Ostrov na Podskalí. Bohatý kulturní program (přednášky, hudební
vystoupení, ukázky vaření...), informační a prodejní stánky. Účast cca 2000 lidí.

Periodicky se opakující akce:
- Farmářské trhy - osmý ročník, termíny každý druhý pátek od 13 do 17 hodin (rozděleno na jarní a
podzimní část - 7 + 6 termínů s letní přestávkou v měsících červenci a srpnu). Ustálenou lokalitou
po přesunu bylo opět Velké náměstí ve Strakonicích. Účast na jednotlivých trzích mezi 1000 a 2000
lidí. Dřevěné stánky téměř zcela využívány po všechny termíny (většinou zhruba 8 z 10). Účast
prodejců mezi 20 a 30. Opět vytvořen prostor pro komunitní prodej přebytků bez účastnického
poplatku (využíváno spíše zřídka).
- Zelené otazníky - v roce 2018 konec sedmého a začátek osmého ročníku cyklu besed - sedm
opakování (společenský sál ŠK), třikrát zařazeno promítání dokumentárního filmu. Zbývající
termíny - besedy o aktuálních environmentálních problémech nejrůznějšího charakteru. Celkem
123 účastníků
- Kurzy zdravého vaření - v roce 2018 celkem sedm kurzů v prostorách ZŠ Povážská pro skupinu
"začátečníků" a "pokročilých" a závěrečná společná akce, (konec 7. a začátek 8. ročníku) - celkem
15 lekcí a 185 účastníků
- lektorování Kurzů zdravého vaření v Blatné - pořadatel CKV Blatná (konec 6. a začátek 7. ročníku)
- celkem 7 lekcí
- lektorování 2. ročníku Kurzů zdravého vaření v Katovicích - pořadatel BEZ Katovice - celkem
5 lekcí

Přednášková činnost:
- přednáška k příležitosti Dnu země v ZŠ Volyně - 17. 4.
- příspěvek k promítání dokumentu A plastic ocean - 17. 10.

Akce oddělení pro děti:
Aktivně se zapojujeme do těchto projektů:
Březen – měsíc čtenářů, v rámci BMČ proběhla beseda s panem Zdeňkem Zajíčkem, spoluautorem
Půl kopy do kopy pohádek a pověstí (+ VHRSTI + Čekanová)
projekt na podporu čtenářství „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“ Děti musí absolvovat
nejméně jednu návštěvu knihovny. Akcí, která vede k rozvoji zájmu o četbu, bylo autorské čtení
spisovatele pana Zdeňka Zajíčka. Pan Zdeněk Zajíček, principál plzeňských strašidel, předvedl
žákům prvních tříd ZŠ Povážská strašidelnou show. Odměnou za vyloženou námahu je Knížka pro
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prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji
koupit v žádném knihkupectví po dobu tří let. Letos byla určena dvěma třídám prvňáčků ZŠ
Povážská.
Noc s Andersenem je jedním z největších projektů zaměřeným na podporu dětského čtenářství.
Zúčastnilo se 21 čtenářů naší knihovny, kteří zažili dobrodružnou noční výpravu promrzlým
muzeem, zakončenou výbornou sladkou kaší podávanou samotnou Bílou paní. Noc pokračovala
stejně napínavě i v knihovně při soutěžních hrách a půlnoční četbě. Projekt jsme ukončili
společnou snídaní, kdy se dojedly výborné buchty od maminek našich spáčů.
slavnostní Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu.
Z dalších akcí oddělení pro děti
Každý měsíc na nástěnce Seznamte se s … jsme zájemcům nabídli medailónek spisovatelů.
Vystřídali se zde: Eduard Štorch, Alois Mikulka, František Nepil, Jaroslav Foglar, Zuzana Pospíšilová,
Eduard Petiška, Lenka Rožnovská, Miroslav Švandrlík, Josef Lada, Vojtěch Steklač, Božena Němcová
Rande naslepo - Více než 50 dětských čtenářů si domů odneslo dárkově zabalenou knihu, jejíž
obsah objevili až doma. Je vidět, že naši čtenáři milují překvapení.
Velikonoce – Polepovali jsme polystyrenová nebo papírová velikonoční vajíčka, zdobili strom
v knihovně a probíhaly besedy o Velikonocích.
Mezinárodní den dětí – Den chytrých hlaviček– kvízy, omalovánky, spojovačky…
Týden knihoven - v Týdnu knihoven proběhly dvě besedy pro 1. třídy ZŠ FLČ se spisovatelem
Hynkem Klimkem. Pan Hynek Klimek, odborník na česká a domácí strašidla, k nám přijel
ze šumavské obce Javorník a prvňáčkům představil naše domácí strašidla, například Čumidlo.
Dále byl Týden knihoven ve znamení strašidel - čtenáři si každý den mohli nakreslit a vymalovat
různá strašidla, psali tradiční příběh ne téma „Na hradě straší?!“ a vyplňovali křížovku.
24. 10. byly slavnostně vyhlášeny výsledky II. ročníku soutěže „Lovci perel“ a všech 112
soutěžících odměněno věcnými cenami. V doprovodném kulturním programu jsme viděli
pohádku O veliké řepě a poslechli si písně v podání dětí z DDM. Pro účastníky soutěže, jejich
rodiče a prarodiče bylo připraveno knihovnicemi bohaté pohoštění.
Mikulášská nadílka v knihovně.
Den pro dětskou knihu – „Kniha svátek má, dort jí zdobím já!“. Děti zdobily dort, který jsme „upekly“
knihám
V rámci adventních trhů jsme spolu s MSP připravili divadelní představení Šnofonius a Mordulína.
Loutková scéna Radost představila svoje nádherné loutky a připravila pro návštěvníky dílny
s možností výroby vlastní loutky.
Vánoce v knihovně - Vánočně vyzdobeným prostorám vévodil voňavý stříbrný smrček, ozdobený
vlastnoručně vyrobenými vánočními ozdobami. Nechyběli ani andělíčci, zvonečky a větvičky.
V truhlících jsme měli naaranžované větvičky a další podzimní přírodní materiály, takže již vstup
do knihovny vzbuzoval vánoční atmosféru. Děti si vymalovávaly papírové vánoční ozdoby.
Proběhly vánoční besedy se školami a školkami.
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Hospodaření
Výsledky hospodaření za rok 2018
Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů za rok 2018 (v Kč)
Příjmy
Celkem
Příspěvky a dotace
celkem
- příspěvek na
provoz od
zřizovatele
JK KÚ ČB –
příspěvky, granty
dotační podíl na
transferu

příjmy z činnosti
celkem
-kopírování,
laminovaní
- popl. čtenářů
- prodej knih, map
- prodej zboží
- úroky
- čerpání fondu
- výnosy z pronájmu
- jiné výnosy
z vlastních výkonů
vstupenky

Kč
13 023 250
12 316 203
10 320 000

Výdaje
Celkem
mzdové náklady
celkem
mzdový fond

1 917 000

-OON

79 203

- zákonné sociální
pojištění
- zák. sociální
náklady, školení
- odpisy

2 296 973

provozní náklady
celkem
- materiál

3 476 133

707 047
0
403 351
10 139
0
0
163 961
30 500
77 776

- pohonné hmoty
- DDHM
- el. energie
- voda
- topení
- služby
- opravy, údržby

21 320

- cestovné
- náklady na
reprezentaci –
pohoštění
-jiné daně a
poplatky (kolek)

Kč
13 017 355
6 924 746
6 829 526
95 220

163 804
155 699

1 804 287
12 033
86 312
290 563
20 524
511 006
600 437
111 236
39 258
377
100

Výsledek hospodaření = 5 895,-Kč
Příspěvek na činnost pro rok 2018 byl z rozpočtu zřizovatele (Město Strakonice) schválen na
neinvestiční výdaje ve výši 10 200 000,- Kč (během roku zvýšen na 10 320 000,-Kč). Limit
prostředků na platy byl stanoven ve výši 6 830 000,- Kč (z toho 850.000 Kč z dotace na regionální
funkce knihoven), tato částka je včetně náhrad mezd za nemoc. Příjmy z hlavní činnosti byly
plánovány ve výši 550 000,- Kč.
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Finanční prostředky určené na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a odpisy v celkové výši
644 000,- Kč jsou účelově určeny a nelze je použít k jiným účelům – podléhající vyúčtování.
Příspěvek účelově poskytnutých finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven
v Jihočeském kraji byl 1 897 000,- Kč. Všechny finanční prostředky z KÚ Jihočeského kraje byly
ke konci roku plně vyčerpány.
RM dne 7. 3. 2018 schválila rozdělení výsledku hospodaření, a to ve výši 12 903,64 Kč. Výsledek byl
převeden do rezervního fondu organizace.
RM dne 23. 5. 2018 schválila dotaci ze státního rozpočtu ve výši 20 000,- Kč. Jde o neinvestiční
účelovou dotaci na zajištění projektu „Vícehlasy aneb mimořádná setkávání s inspirativními
osobnostmi“. Účelové prostředky byly plně vyčerpány.
Dne 6. 6. 2018 RM schválila rozpočtové opatření a zvýšení příspěvku na provoz o částku 120 000,Kč. Finanční prostředky byly určené na zajištění oslav k výročí 175 let existence Šmidingerovy
knihovny. V rozpočtu byl navýšen materiál o 100 000,- Kč a služby o 20 000,- Kč.
Z rezervního fondu bylo čerpáno 163 961,- Kč .
Příjmy z hlavní činnosti dosáhly celkem 707 047,41 Kč.
Roční odpis za investiční majetek v roce 2018 byl ve výši 155 699,- Kč. Odpisy za Šmidingerovu
knihovnu činí 97 979,- Kč. Do vyúčtování odpisů se nezahrnují odpisy (57 720,-Kč) za „Revitalizaci
Strakonického hradu – II.etapa “.
Účelové finanční prostředky za elektrickou energii, vodné a stočné, odběr tepla byly v roce 2018
přečerpány, a to o částku 98 093,-Kč.
Celkové náklady z hlavní činnosti činí 13 017 355,09 Kč a výnosy 13 023 250,41 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2018 je z hlavní činnosti 5 895,32 Kč.
Ke konci roku byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 44 421,50 Kč.
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