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Základní statistické údaje za rok 2011
Registrovaní uživatelé knihovny: 3 883 (16, 4 % obyvatel města), z toho 1 045 dětí
ve věku do 15 let (26 % obyvatel města do 15 let)
Návštěvnost knihovny:
 Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 77 235
 Virtuální návštěvnost: 44 885
 Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 6 500
 Návštěvnost internetu: 3 919
Knihovní fond: 119 074 jednotek, 177 titulů periodik
Přírůstek knihovního fondu: 4 205
Výpůjčky: 292 842

Pobočky Šmidingerovy knihovny: Za parkem, Husova 380, 386 01, Strakonice
Pobočka Modlešovice
Pobočka Nový Dražejov

Oddělení pro dospělé – beletrie, výpůjční pult
(Iva Formánková, Markéta Knížková, Jitka Kotálová )
Oddělení zajišťovalo po celý rok provoz půjčovny pro dospělé čtenáře ke spokojenosti
návštěvníků.
Se zajištěním provozu souvisí tyto hlavní činnosti:
1 půjčování a vracení knih, registrace nových čtenářů + tvorba legitimací, prodlužování
výpůjček
2 poskytování informací čtenářům a pomoc při vyhledávání na on-line katalozích
3 vyřizování rezervací, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací
4 odesílání a tisk upozornění čtenářům a 1. - 4. upomínek, upomínacích dopisů
5 řazení knih do fondu beletrie, detektivek, sci-fi, humoru + kontrola abecedního řazení
6 příprava knih, které jsou rozváženy imobilním čtenářům, načtení a odečtení těchto knih,
vytisknutí seznamů, zařazení těchto knih do fondu
7 prodej nových publikací o Strakonicích a Strakonicku (knihy, pohledy, DVD)
8 balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih
9 zápisy z akcí ŠK (besedy se spisovateli, výstavy, přednášky, apod.)
10 laminování materiálů pro čtenáře i potřeby knihovny
11 dle potřeby pomoc při výstavách pro čtenáře
12 spolupráce s ostatními odděleními při organizaci a přípravě akcí knihovny

Návštěvy čtenářů v oddělení pro dospělé
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Provoz půjčovny pro dospělé zajišťovaly Iva Formánková a Markéta Knížková. V červnu
nastoupila Jitka Kotálová, která se zapracovala velice rychle a tím umožnila, aby Iva Formánková
mohla přejít do oddělení naučné literatury, kde zastoupila Lenku Horníkovou odcházející na
mateřskou dovolenou.

Narůstá problém nedostatku místa pro nové knihy. Při vyřazování knih z fondu se hledí na
stáří a opotřebovanost a také na frekvenci půjčování jednotlivých dokumentů. Byl objednán regál
na zvukové knihy, který by měl vyřešit lepší uložení a usnadnit čtenářům orientaci v daných
dokumentech.
Jednou z důležitých činností, kterou oddělení zajišťuje již dlouhou řadu let, je rozvoz knih
pro imobilní čtenáře po celých Strakonicích. Tato služba je poskytována pravidelně vždy první
úterý v měsíci. V současnosti využívá službu osm jednotlivých čtenářů a obyvatelé tří domovů
důchodců nebo domů s pečovatelskou službou. Celkem evidujeme třicet dva čtenářů, kterým
vybíráme knihy dle jejich speciálních požadavků. Na Mikuláše byla těmto čtenářům rozvezena
malá nadílka.

Výpůjčky beletrie v oddělení pro dospělé
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Službu vracení knih do biblioboxu využívá stále více čtenářů. V roce 2010 se nám tímto
způsobem vrátilo 1522 dokumentů, v roce 2011 jich bylo 2690. Čtenáři mohou do biblioboxu vracet
knihy i tehdy, kdy je knihovna uzavřena. Každý den ráno jsou knihy z biblioboxu vyjmuty a
čtenářům odečteny z jejich čtenářských účtů. Do biblioboxu mohou čtenáři vracet knihy z různých
oddělení knihovny, i z pobočky Za Parkem.
Od listopadu 2010 byl nainstalován nový moderní katalog Carmen, čtenáři i knihovnice
mohou využívat oba dva katalogy. V roce 2011 se zvýšilo využívání katalogu Carmen (zejména
vzdáleným přístupem).
V oddělení pro dospělé byla pro velký zájem čtenářů rozšířena nabídka audioknih. Nyní jich
nabízíme celkem 136 ks (v roce 2010 to bylo 44 ks).

V říjnu v rámci celonárodního projektu Týdnu knihoven proběhla stejně jako vloni amnestie
upomínek, kdy se promíjely poplatky z prodlení, ale hlavně byli písemně upozorněni čtenáři, kteří
již delší dobu nevraceli knihy a nereagovali na upomínky. Tito měli možnost v TK knihy vrátit bez
poplatků za upomínky. Bylo zasláno 28 upomínacích dopisů a 11 čtenářů kladně zareagovalo.
V rámci Týdne knihoven také probíhal jako každý rok prodej vyřazených a darovaných knih.
Pracovnice oddělení se v rámci Týdne knihoven, zapojily také do akce Všechny barvy světa
– viz přehled akcí ŠK.
Během celého roku se oddělení účastnilo různých výstavních a jiných kulturních akcí knihovny
(výstavy, besedy se spisovateli, zájezdy…).
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Oddělení pro dospělé – naučná literatura, bibliograficko –
informační služba, analytický popis, studovna
(Lenka Horníková, Marta Hessová, Iva Formánková, Hana Čakrtová)
Práce v oddělení naučné literatury zahrnuje fond naučné literatury ve volném výběru,
přilehlý sklad naučné literatury, studovnu, bibliograficko-informační službu (BIS), meziknihovní
výpůjční službu (MVS), anotaci periodik, poštovní službu pro celou knihovnu a zpřístupnění
internetu pro čtenáře i veřejnost jak na pevných PC, tak prostřednictvím wi-fi připojení.

V roce 2011 došlo v oddělení naučné literatury k významným personálním změnám.
Vzhledem k plánovanému odchodu Jarmily Janšové z oddělení katalogizace se na tuto pozici
postupně začala zaučovat a v srpnu ji i převzala Marta Hessová. Na místo Lenky Horníkové se
z důvodu jejího odchodu na rodičovskou dovolenou zapracovala Iva Formánková z oddělení
beletrie. Část prací také převzala pracovnice z oddělení analytického popisu Hana Čakrtová.
V dané situaci se v poměrně krátké době zapracovaly obě velmi dobře. Z toho je jasné, že
personální situace byla velmi složitá a udržet standard výkonu a služeb v celé šíři bylo obtížné a
náročné.
V lednu pokračovalo vyřazování naučné literatury z volného výběru i ze skladu. Nakonec
bylo vyřazeno téměř 1 200 svazků odborné literatury. Přírůstek činil asi 1 000 svazků. Tomuto
úkolu se věnovala Lenka Horníková celé 1. pololetí roku 2011. Zároveň prošla kompletně i fond
příruční knihovny (studovny) a část knih byla přeřazena do volného výběru a část vyřazena.
Tím se fond uvolnil a zpřehlednil. Následně se celý fond volného výběru posunul a nová pracovnice
BIS Iva Formánková celý fond nově označila.

„Březen – měsíc čtenářů“ byl věnován podpoře čtení a čtenářství. V květnu musela být na 2
dny knihovna z technických důvodů uzavřena. Nastaly problémy na serveru, které se poté naštěstí
podařilo odstranit.
Marta Hessová se v květnu zúčastnila výjezdní porady do Městské knihovny ve Vodňanech a
Městké knihovny v Bavorově. Přivítání bylo vřelé a nově vymalovaná knihovna ve Vodňanech a
úplně nové prostory knihovny v Bavorově nás příjemně překvapily.
O prázdninách, kdy je v knihovně provoz nezměněný, bylo hlavním úkolem pokrýt všechny
služby. Podařilo se nakonec vše, i když složitě, zkoordinovat tak, aby návštěvníci knihovny změny
ani nepostřehli.
Celkem se v oddělení naučné literatury půjčilo téměř 44 000 svazků. Prezenčně bylo ve
studovně zapůjčeno 523 titulů.
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Denně se v oddělení naučné literatury vyřizuje za provozu odchozí pošta za celou knihovnu.
Všechny balíky se musí zvážit, zkontrolovat, zapsat do evidence a připravit k odnesení na poštu,
včetně hotovosti. Potvrzení o zaplacení a doklady z pošty se opět kontrolují a evidují. Se zástupcem
České pošty se koncem roku projednával nový elektronický bezhotovostní způsob podávání pošty,
což vyžadovalo zaslání podkladů a požadavků na avizovanou službu.
Každý měsíc Iva Formánková připravovala podklady pro kalendárium do Zpravodaje města
Strakonice (osobnosti, události...).
Kopírování za rok 2011 – placených kopií bylo 1771, neplacených cca 3000 (Kamarád,
materiály na Voráčka, interní doklady...).
Internet – registrovaných návštěvníků bylo 2 209, vybráno bylo 9 615, - Kč a v průměru
zde strávil každý 62 minut.
Exkurze proběhly pouze ze základních škol: 3x prohlídka a historie knihovny (celkem 74
účastníků). Projevily se problémy se slučováním SPŠ a Školy řemesel a služeb.

Meziknihovní výpůjční služba
V roce 2011 bylo vyřizováno celkem 2070 žádostí o meziknihovní výpůjční službu, z toho 2021
kladně. Z jiných knihoven jsme objednali 536 knih a od nás bylo vyžádáno 1 733 knih a
dokumentů. Opět se jedná o mírný pokles proti loňskému roku. Se zdražováním poštovného a
rozhodnutím některých knihoven o zavedení poplatku za MVS, se čtenáři leckdy rozhodnou knihy
neobjednat. Stále více publikací, obzvláště odborných, je také dostupných na internetu a studenti je
takto využívají. Proto ubývá i požadavků na studijní materiály a učebnice.

Vložené články v roce 2011
Strakonický deník

185 190 86

Moderní byt

479
174

Pes přítel člověka

1916

Zpravodaj města

Týdeník Strakonicko
Vítaný host na Šumavě

Analytický popis:
V roce 2011 bylo vloženo 3030 článků, z toho
Strakonický deník
1916
Moderní byt
174
Pes přítel člověka
479
Zpravodaj města ST 185
Týdeník Strakonicko 190
Vítaný host na Šumavě 86

Oddělení pro děti
(Milada Samcová, Blanka Auterská, Marcela Rejková)
V knihovně jsme se snažily po celý rok vytvořit 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 těší naše čtenářská nora, slavnostně otevřená na podzim 2010.
Rády si do ní „zalezou“ nejen děti, ale i maminky s batolaty, či naši teenageři. I kolem podia je živo
– stálým hitem jsou zvukové a magnetické knihy a nově sem lákají přestěhovaná leporela. Ti starší
naopak s nadšením vítají nový, v pořadí třetí počítač
Velmi výraznou změnou oddělení bylo pořízení nového výpůjčního pultu. Novotou září
i lavice před čtenářskou norou a stůl v nově vytvořeném počítačovém koutku. V důsledku těchto
změn došlo i k menšímu přesunutí knihovního fondu.
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V průběhu celého roku bylo uspořádáno mnoho rozmanitých akcí, knihovnické lekce na
různá témata, autorská čtení, „Pasování“, „Knížka pro prvňáčka“, Noc s Andersenem, Týden
knihoven atd. Viz přehled akcí ŠK.
Knihovní fond byl průběžně aktualizován, taktéž časopisy. Největší zájem je vždy o knižní
novinky, které byly díky naší propagaci pokaždé rychle rozebrány.

Dle požadavků škol proběhly lekce a besedy pro ZŠ a MŠ, koncipované pro různé věkové
skupiny dětí. Byla také uspořádána lekce pro pět dětí ze zvláštní školy speciální v rámci Dohody o
spolupráci při inkluzivním vzdělávání. Chlapci se zábavným způsobem seznámili s knihovnou,
poslechli si pohádku a trochu si i zasoutěžili. Myslíme, že akce byla velmi přínosná pro obě strany,
jedinou bariérou se ukázaly být strmé schody, které jsme museli překonat s hochem na vozíčku.

Výpůjčky v oddělení pro děti
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Dvakrát ročně byl připraven a vydán časopis Kamarád s informacemi o aktuálním dění v knihovně
a vlastní tvorbou našich čtenářů.
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Od září 2011 došlo k rozšíření výpůjční doby oddělení pro děti. I v pátek je otevřeno do 18:00 hod.
(namísto dosud do 16:00 hod.).

Hudební oddělení
(Petr Kalaš)
Statistické ukazatele nadále vykazují meziroční propad, ve statistikách se také ale odráží
výrazné změny ve výpůjčním řádu, které jsme zavedli na podzim předchozího roku a jejich vliv na
chod hudebního oddělení se dal sledovat po celý rok 2011. Zrušení omezeného počtu výpůjček na
jednoho čtenáře, prodloužení výpůjční doby a snížení poplatků za pozdní vracení se v důsledku
projevilo tím, že i přes viditelný pokles registrovaných čtenářů (z 255 čtenářů v roce 2010 na 219
čtenářů v roce 2011) se počet výpůjček drží stále na loňské úrovni. Nejvýraznější – více než
čtvrtinový - je propad v počtu návštěv (z 2029/2010 na 1498/2011). Jednoduše se dají tato čísla
vysvětlit tím, že i když se u nás registrovalo méně čtenářů, půjčovali si při každé návštěvě více
dokumentů. Zároveň si je mohli ponechat půjčené déle, tudíž nenavštěvovali knihovnu tak často.
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Zásadnější změny, které se dotknou další činnosti oddělení, se v tomto roce udály dvě: v
první polovině roku bylo rozhodnuto o přesunutí fondu mluveného slova do půjčoven knih pro
dospělé, resp. pro děti (rozdělení fondu proběhlo podle věkového určení jednotlivých titulů).
Celkem se přeřazení dotýká cca 100 kompaktních disků. Tímto krokem hudební oddělení přišlo o
významnou část svého fondu, která sice tvořila jen cca 5% z celkového počtu titulů, ale patřila k
nejpůjčovanějším a přiváděla do hudebního oddělení specifické skupiny čtenářů (zejména maminky
na MD a seniory). Zároveň nabídka mluveného slova přirozeně doplňovala fond zvukových knih
pro nevidomé a slabozraké a byla i tímto směrem využívána. Na druhou stranu se tato část fondu v
lépe navštěvovaných odděleních může dostat k širšímu okruhu zájemců, než dosud.

Před koncem roku bylo hudební oddělení změnou ve výpůjčním řádu zpřístupněno čtenářům
oddělení pro děti. V souvislosti s tím bude nutné zaměřit se letos na propagaci této možnosti mezi
dětskými čtenáři, aby se vůbec tato změna nějakým způsobem odrazila v návštěvnosti hudebního
oddělení.
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Zvuková knihovna
(Petr Kalaš, Jaroslava Vokáčová)
Činnost zvukové knihovny ve Šmidingerově knihovně Strakonice jako pobočky Knihovny a
tiskárny pro nevidomé K.E.Macana v Praze stále pokračuje. Počet nevidomých uživatelů zůstává na
stejné úrovni.
V roce 2010 se půjčilo 3980 CD nosičů ve formátu MP3 (označení kCD), v roce 2011 to
bylo již 4198. Tím se však stalo, že naopak původně půjčované magnetofonové kazety s načtenými
knihami se půjčovaly méně, starší uživatelé si tak postupně zvykají na používání nové techniky a
začínají jí považovat za přínos, ač se jí původně bránili.
Majitelům CD přehrávačů ještě Šmidingerova knihovna nabídla i půjčování ze svého fondu
hudebních CD, čehož řada z nich ke své spokojenosti využila.
Pravidelně přibývaly z Macanovy knihovny nově vyrobené kCD, jejichž počet se prudce
zvyšuje a po necelých 5 letech překročil 3 000 načtených titulů na MP3. Pro lepší orientaci při
jejich vyhledávání jsou ve zvukové knihovně značeny ještě čísly po stranách kCD.
Pro nedostatek místa byly vytipovány podle počítače nejméně půjčované magnetofonové kazety a
odsunuty do skladu, aby uvolnily regály právě pro nové 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.
Je vidět, že uživatelé si postupně zvykají na modernější média.
I nadále jsme využívali služeb paní Benešové, jež nám řadu let označuje kCD písmem pro
nevidomé.
Nově se opravy fyzicky poničených MP3 dají stáhnout elektronicky přímo z Macanovy
knihovny.
Poničené, či neposlouchatelné magnetofonové kazety jsou nadále opravovány v Macanově
knihovně, protože o ně nepřestává být zájem, zejména u starší generace.
V rámci spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých byla v Týdnu
knihoven, přesněji 4. 10. 2011 uskutečněna akce k významnému životnímu jubileu Jiřiny
Bohdalové, která se shledala s velkým zájmem místních i dojíždějících klientů.

Čítárna
(Jaroslava Vokáčová)
Činnost čítárny se odvíjela především od půjčování časopisů a čtení novin i dalších periodik
v prostorách čítárny Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Čtenáři mají trvale k dispozici asi
skoro 124 odebíraných titulů časopisů, z toho 6 titulů novin. Mnohé další časopisy knihovna
získává koupí za výhodné ceny v tzv. remitendě, které se nestačily prodat v novinových stáncích a
některé jsou i dary od samotných čtenářů.
Činnost oddělení je i přes v současnosti obrovskou konkurenci periodik na internetu lehce
vzrůstající (z 40495 v roce 2010 na 40699), což se v jiných knihovnách nedaří a výpůjčky klesají až
na 2/3 předchozího roku.

Výpůjčky v čítárně
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Periodika se v čítárně vkládají do knihovního systému Clavius a označují čárovými kódy a
ty s měkkými deskami se obalují průhlednou fólií, aby vydržely nápor čtenářů. Na začátku roku se
aktualizují evidenční listy v počítači (ceny, dodavatelé), případně se řeší zrušení nejméně
půjčovaných časopisů či naopak objednání nových titulů. Časem při zvýšení jejich množství ve
výklopných regálech 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 vyřadí a nabídnou k prodeji
čtenářům a návštěvníkům.
Mezi další služby čtenářům patří rezervace jednotlivých čísel požadovaných časopisů,
které vzrostly z 5145 na 5412 za rok 2011. Uživatel čítárny si loni průměrně vypůjčil asi 120
periodik za rok. Osvědčilo se o rezervaci čtenáře informovat e- maily, což zrychlilo jejich
vyzvedávání. Na požádání bývají výpůjčky časopisů prodlužovány i pomocí telefonu, nebo e-mailu
(např. z důvodu nemoci).

Čtenáři si mohou v čítárně okopírovat hledané články, nebo se zdarma připojit na internet.
Konečné zútulnění výměnou nábytku v minulých letech přispělo ke zvýšení prezenčních
výpůjček a tak někteří pravidelní uživatelé zde rádi tráví volný čas čtením.

Pracovnice čítárny v roce 2011 také připravila dvě výstavy, které zpříjemnily prostředí
společenské místnosti při akcích knihovny nejen pro čtenáře, ale i pro širokou veřejnost.

Oddělení doplňování a zpracování fondu
(Jarmila Janšová, Marta Hessová, Lucie Kálalová)
V oddělení doplňování a zpracování fondu došlo v roce 2011 k významné změně.
Dlouholetá katalogizátorka Jarmila Janšová odešla v polovině roku do důchodu a na novou pozici
se začala zapracovávat pracovnice z BIS Marta Hessová. Zaučovat se začala v průběhu března a
dubna a naplno převzala katalogizační oddělení v srpnu 2011. Od 1. srpna převzala i povinnosti
zástupkyně ředitelky. Zároveň po mateřské dovolené na toto oddělení na poloviční úvazek
nastoupila Lucie Kálalová.
V současnosti se zde zpracovávají veškeré tištěné dokumenty (knihy, brožury, drobné tisky,
kartografické a hudební dokumenty) a elektronické zdroje pro celou knihovnu. Nákup i zpracování
AV medií a zvukových knih je od září 2011 v kompetenci hudebního oddělení.
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Vzhledem k nutnosti dodržet plánované finanční náklady na nákup knih, které v uplynulých
letech buď zůstaly stejné, nebo dokonce mírně klesaly a vzhledem ke stále stoupajícím cenám
tištěných dokumentů, narůstá náročnost a odpovědnost při objednávání knih. I nadále nakupujeme
nejvíce od dodavatelské agentury OPA, u které se nám povedlo od listopadu 2011 vyjednat lepší
podmínky a zvýšit rabat na 28 %. Dalším velkým dodavatelem je Nakladatelský servis, který nám
nabízí rabat 30%, ale bohužel má menší zastoupení nakladatelů a menší nabídku knih. Dále
využíváme různých nabídek dealerů a některé tituly nakupujeme i přes internet nebo v
knihkupectvích, jedná se hlavně o literaturu regionální, produkci z malých nakladatelství nebo
autorská vydání.
Brožury a drobné tisky nakupujeme často z remitendy u firmy Vara České Budějovice.
Zvukové knihy i nadále dodává zdarma Macanova knihovna pro nevidomé v Praze, většinou
již ve formě MP3.

Další složku v doplňování fondu tvoří dary. Jednak dary od čtenářů a návštěvníků knihovny,
dále dary od jiných organizací (knihoven) a také dary z projektu Česká knihovna.
Koordinaci objednávek (zabránění duplicity a zjišťování chybějícím výtisků), objednávání a
přejímání objednávek převzala Lucie Kálalová. Katalogizaci a zpracování dokumentů, vyřazování,
úpravy a opravy provádí Marta Hessová. Zároveň provádí opravy a údržbu v elektronických
slovnících systému Clavius.
V roce 2011 zpracovalo katalogizační oddělení celkem 6313 dokumentů. Z toho 5233 knih,
326 brožur, 379 zvukových knih (do září, celkem za rok 551) a 15 elektronických zdrojů.
Zpracované záznamy jsou pravidelně odesílány do souborných katalogů SKAT a CASLIN.
Vyřazeno bylo 2024 dokumentů, většinou z důvodů zastarání nebo opotřebování. 67 titulů
bylo odepsáno z důvodů ztráty.

Statistika odpisů v roce 2011
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Obě pracovnice oddělení se účastní nadále i běžného provozu knihovny. Vykrývají podle
potřeby služby na jiných odděleních (Lucie Kálalová v půjčovně pro dospělé a čítárně, Marta
Hessová v oddělení BIS), pomáhají při organizaci akcí a výstav,v říjnu pomáhaly zajišťovat akce k
Týdnu knihoven (výzdoba, výstavy, půjčování, exkurze...), připravily a průběžně doplňovaly
vyřazené a nepotřebné knihy na prodej, zajišťovaly podle požadavků jednotlivých oddělení opravy
a nákupy jednotlivých titulů.
Pro malé knihovny zajišťovaly konzultace katalogizace a katalogizačního systému Clavius.

Oddělení základních knihovnických informací
(Irena Plošková, Martina Zusková)
V regionu Strakonicko tvoří síť obsluhovaných knihoven 10 profesionálních knihoven
(MěLK Blatná, MěK Vodňany, MěK Volyně, MěK Bavorov, MLK Bělčice, Kolářova knihovna
Katovice, MK Štěkeň, MK Lnáře, MLK Radomyšl a MLK Střelské Hoštice), 67 místních lidových
(obecních) knihoven, 5 poboček (MěK Volyně – Zechovice, MěK Vodňany – Křtětice a Radčice,
OK Strašice – Škůdra, OK Cehnice – Dunovice) a 6 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, Základní vojenská knihovna VÚ 4312 Strakonice).
Provoz oddělení včetně nákupu nových knih pro výměnné soubory je financován
z dotace Jihočeského krajského úřadu na regionální funkce.
Informace pro knihovny i o knihovnách jsou vystavené na webové stránce Šmidingerovy
knihovny http://www.knih-st.cz/ pod názvem Knihovny Strakonicka
http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/ .

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány a rozbory
Celkem bylo uskutečněno 96 metodických návštěv a 268 metodických konzultací. MN a
MK jsou poskytovány jak knihovníkům, tak zástupcům obcí (zřizovatelům knihoven).
V roce 2011 byla mimo jiné poskytnuta rozsáhlá metodická pomoc knihovnám, které se
zapojily do REKSu (Regionálního knihovnického systému Clavius REKS). Jednalo se o MVK
Hoštice, OK Cehnice a její pobočku v Dunovicích. K zaplacení licence potřebné pro připojení
využily obce dotaci z programu Ministerstva kultury VISK 3 pro rok 2010.

Statistika knihovnických činností
Za region Strakonicko bylo zpracováno 88 ročních statistických výkazů o knihovně za
pomoci počítačového programu STAT – s možností překopírování dat do oficiálního statistického
programu NIPOSu.
Obslouženo bylo 67 evidovaných MLK a 10 profesionálních knihoven včetně jejich
poboček. Zrušena byla neevidovaná MLK Klínovice. Zpracováno bylo i 6 výkazů nezaevidovaných
knihoven. Vytvořeny byly 4 sumáře – pověřená knihovna, profesionální knihovny, MLK a region
celkem.
Samozřejmostí bylo rozeslání formulářů výkazů, vysvětlivek a poskytnutí pomoci
s vyplněním formulářů. Knihovníkům jsou průběžně doplňovány potřebné tiskopisy pro evidenci
(např. Deník veřejné knihovny).

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
V roce 2011 4x proběhla porada profesionálních knihoven – 22. února, 20. září a 13.
prosince. 24. května se uskutečnila výjezdní porada profesionálních knihoven Strakonicka. Nejprve
si knihovnice prohlédly oddělení pro děti a oddělení pro dospělé Městské knihovny ve Vodňanech –
v doprovodu ředitelky Evy Laudové a navštívily Městské muzeum a galerii, v němž si vyslechly
výklad ředitelky Mgr. Jitky Velkové. Poté proběhla porada v nových prostorách Městské knihovny
v Bavorově a také návštěva Expozice o historii Bavorova v Panském domě v doprovodu
knihovnice Jitky Pořízkové.

V Březnu – měsíci čtenářů (22. 3.) se 7 profesionálních knihovnic zúčastnilo 2. ročníku
Burzy zajímavostí využitelných v knihovnách. Nabídnuto bylo několik zajímavých webových
stránek (např. Portál české literatury, přehled sci-fi a fantasy http://www.legie.info ), videa
propagující četbu a knihovny (např. kampaň Čtení pomáhá), knihovnice měly možnost diskutovat a
vyplňovat kvízy. Opět byl aktualizován materiál Zajímavé www adresy.
V květnu proběhl tradiční, knihovnicemi velmi oblíbený zájezd na veletrh Svět knihy
2011 do Prahy. Využita byla registrace odborného návštěvníka na čtvrtek 12. 5. pro 18 účastníků.
Zájemci takto získají přehled o novinkách na trhu, doplní svůj knihovní fond žádanými knihami za
výhodné ceny, dále využijí propagační materiály (např. pro soutěže s dětmi).
Knihovníci obecních knihoven měli v průběhu roku možnost vybrat si ze tří termínů
školení Co ještě může nabídnout obecní knihovna svým uživatelům. 22. 3. se zúčastnili tři, 30.
6. dva a v Týdnu knihoven 4. 10. čtyři knihovníci. Rozesláno bylo vždy cca 50 e-mailů a 10
pozvánek v obálce (některé e-mailové adresy knihovníků MLK jsou nefunkční a je problém se
domluvit na jejich průběžném kontrolování). Po skončení školení byl vždy e-mailem rozeslán zápis
včetně odkazů na webové stránky. S účastí knihovníků MLK na školeních je problém, přestože jsou
svolávána od 14.30 (vhodné pro spojení veřejnou dopravou).

Na školení byly zmíněny celostátní kampaně jako Týden knihoven, Čtení pomáhá,
možnost čerpání dotace na napojení do programu Clavius REKS, využití on-line katalogu
a katalogu 2.0 Carmen, způsoby propagace knihovny jako např. webová stránka, Facebook,
vývěsky; fungování výměnných souborů a MVS.

V Týdnu knihoven s letošním mottem 15. kraj České republiky – kraj knihoven byla v
prostorách Šmidingerovy knihovny vystavena mapa knihoven na Strakonicku:

Tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace a distribuce
Výměnný fond Šmidingerovy knihovny je v regionu jediný doplňovaný. Nové knihy jsou
pořizovány zejména z distribuce OPA Praha (se slevou 25 %, od prosince 28%), Nakladatelského
servisu (sleva 30%), Spiry, Thovtu, Kosmase a distributorů levných knih. V roce 2011 bylo
nakoupeno 1734 nových knih. Rozpočet na nákup nových knih nedovoluje jednotlivé tituly kupovat
duplicitně, výběr je prováděn dle nejčastějších požadavků knihoven na výměnné soubory. V roce
2011 bylo také nakoupeno několik titulů audioknih. Objednávky knih jsou pro přehlednost ukládány
do tabulky v Excelu.
Předplatné časopisů pro VF obsahuje 12 titulů (Květy, Bravo, Top Dívka, ABC, Receptář,
Domov, Bydlení, Čtenář, Ladění, Burda, Praktická Slovenka, Praktická žena) a odběr z remitendy z
firmy VaRA 8 titulů.
Zároveň byla provedena aktualizace jak knih, tak časopisů. Pořízeny byly nové regály pro
uložení VF a díky tomu získala naučná a sci-fi literatura větší prostor pro uložení.
Evidence souborů knih a časopisů je vedena v programu Clavius. Poskytovány jsou
zejména neprofesionálním, dle potřeby i profesionálním knihovnám. Složení souborů je limitováno
nižším nákupem. Knihovnami je tedy využívána možnost půjčit si jednotlivé knihy z dalších
oddělení knihovny na omezenou dobu 1 měsíce (často využívána knihovnami Kozlov, Čichtice,
Třebohostice, Štěchovice, Čepřovice, Předslavice, Malenice, Kladruby a prof. knihovnami).
Distribuce souborů na jednotlivé knihovny probíhá služebním automobilem. Nejčastější jsou
soubory v průměru se 180 svazky.
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Revize a aktualizace knihovního fondu proběhla zejména v knihovnách napojených do
systému Clavius REKS – Cehnice, Dunovice, Hoštice. Po revizi byly knihy zpracovány do
programu REKS a opatřeny čárovým kódem (celkem cca 3000 svazků a uskutečněno 27
metodických návštěv). Vytříděny byly darované knihy. Knihovnice všech tří knihoven byly natolik
vytížené, že by zpracování fondu časově nezvládaly. Knihovny a jejich uživatelé nyní mají možnost
vyhledávat knihovní fond v on-line katalogu a katalogu 2.0 Carmen.
Revize dále proběhla v knihovně Březí a Bílsko včetně proškolení nových knihovnic.
Servis výpočetní techniky
Příležitostně byl prováděn při metodických návštěvách knihoven se správcem sítě
Šmidingerovy knihovny. Např. kontrola funkčnosti antivirového programu AVG pořízeného
z Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje. Dále byly propláceny faktury za servis
knihovnického programu firmě Lanius Tábor za knihovny regionu a řešeny problémy knihoven
Clavius REKS.

Různé
Porovnání výsledků

počet souborů:
počet svazků v nich:
počet met. návštěv:
počet konzultací:
počet školení pro knihovníky:
počet knihoven:

2009
111
16508
121
258
7
81

2010
104
16450
115
210
4
82

2011
87
15662
96
268
5
82

Průběžně byly rozesílány knihy z projektu Česká knihovna prof. knihovnám, dále
Zpravodaj města Strakonice, knihy darované JVK České Budějovice apod. E-mailem byly
přeposílány aktuální zprávy z elektronických konferencí MLK i prof. knihovnám.
V roce 2011 proběhl průzkum k Projektu internetizace knihoven – během 14 dní v srpnu
byli osloveni zřizovatelé 80 knihoven a zajištěno vyplnění webového dotazníku k zájmu
o pokračování projektu. V listopadu bylo osloveno 26 knihoven z Projektu internetizace knihoven
Jihočeského kraje s možností prodloužit si licenci na AVG.
Byl sledován regionální tisk, 1 x měsíčně vytvářena bibliografie z článků o knihovnách
regionu a ukládány kopie článků.
Pro rok 2012 byly osloveny knihovny Kladruby, Rovná a Řepice s možností zapojit se do
programu Clavius REKS. Dotaci do VISK 3 podaly jen Kladruby a Řepice.
Obě pracovnice oddělení a ředitelka ŠK se v Plzni zúčastnily celostátního semináře
Regionální funkce knihoven 2011.

Půjčovna pro děti a dospělé - pobočka Za Parkem
(Alena Hrdličková)
Knihovna Za Parkem (Husova č. 380) je pobočkou Šmidingerovy knihovny. Fond zahrnuje
před 10 000 knih a 10 titulů odebíraných časopisů a navíc je pravidelně doplňován dočasnými
výpůjčkami z jiných knihoven. Je také možno využívat veřejný internet. Čtenáři se v půjčovně
vídají tak často, že se mnozí mezi sebou spřátelili a radí si při výběru knih. Podobně vřelá atmosféra
panuje i při přírodovědných a výtvarných akcích pro veřejnost, jichž pobočka pořádá každý měsíc
hned několik. Při některých z nich se pořizují podrobné poznámky, které jsou uveřejněné na
www.knih-st.cz.

Návštěvy čtenářů pobočka Za Parkem
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POČET NÁVŠTĚV
Proběhla řada návštěv školních tříd s celkovou účastí 1 210 žáků. Na nejbližší z okolních ZŠ
(a to ZŠ F. L. Čelakovského) se spolupráce s pobočkou stala už samozřejmostí, takže počet tříd
navštěvujících pravidelně knihovnu se nyní ještě zvýšil. Děti z mateřských škol navštívily pobočku
v celkovém počtu 160 dětí. Stejně jako v minulých letech je důvodem menší aktivity hlavně velká
vytíženost učitelek a nedostatek času.
Veřejný internet navštěvuje v poslední době málo zájemců, protože většina čtenářů ho má
doma. Pokud je potřeba, dostane se čtenářům při využívání internetu základních rad.
Každý měsíc mohou čtenáři při návštěvě knihovny najít něco nového pro inspiraci – např.
vystavené fotografie čtenáře p. Zdeňka Kozla, tipy na cestování, větvičky dřevin k určování druhů
podle pupenů, od jara do podzimu vystavené kvetoucí rostliny. Na jednom z regálů jsou soustředěny
knížky vybrané jako nejmilejší v akci Kniha mého srdce. K vidění jsou i nejrůznější výrobky
čtenářů, dětí, atd. Neustále se obměňuje i výzdoba místností. Při příležitosti Týdne knihoven se
vždy v říjnu koná prodej vyřazených a darovaných knih.
Pracovnice pobočky spolupracuje s DOZP Osek, jehož chovanci si knihovnu oblíbili a rádi
jezdí na akce, připravené speciálně pro ně (v roce 2011 4 akce s účastí 100 osob). Někteří si zavedli
i průkazku a půjčují si knížky.

Další činností pracovnice jsou korektury příspěvků do časopisů Krasec a Kamarád. Společně
s kolegou z oddělení IC No a Ekoporadny Janem Jurášem se připravuje vznik elektronického
časopisu, který bude zaměřený na ekologii. Pracovní název je Kompost a přispívat do něj již
přislíbili i pracovníci Centra globální a ekologické výchovy Cassiopeia (sídlící stejně jako my
v budově č. 380 v Husově ulici) a další zájemci.
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Byla navázána spolupráce s pracovníky CEGV Cassiopeia, kteří od tohoto roku sídlí ve
stejné budově. Pomáháme jim s navázáním kontaktů a s propagací jejich činnosti.
Poměrně podstatnou a rozsáhlou součástí činnosti pobočky je řada akcí, jež zde probíhají. O
nich více v přehledu vzdělávacích a kulturních akcí ŠK.

Registrovaní čtenáři pobočka Za Parkem
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Informační centrum neziskových organizací a EU,
Ekoporadna
(Ivana Jonová, Jan Juráš)
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 za
plného provozu. Byly poskytnuty veškeré materiály a informace ke zdárnému navázání na úspěšnou
činnost předchůdkyně. Byla započata práce na pokračování již existujících činností i na činnostech
zcela nových.
Činnosti související s organizací pracoviště:
Po změně pracovníka v dubnu 2011 došlo k revizi technického vybavení, knižního fondu,
fondu informačních materiálů a veškerých dokumentů (elektronických a papírových), které se na
pracovišti nacházely. Jejich obnova za materiály aktuální je průběžnou činností. Během léta 2011 se
do budovy stěhovala pobočka organizace CEGV (Centrum ekologické a globální výchovy)
Cassiopeia a s tím souvisela změna v užívání prostor, kdy IC NO přišlo o jednu místnost.
S organizací byl navázán úzký a vzájemně prospěšný kontakt, např. lze využívat jejich
zrekonstruovaných prostor pro akce knihovny. Proběhla i částečná revitalizace venkovních prostor,
kdy se pracoviště Ekoporadny vyjadřovalo k podobě zeleně v okolí budovy, v rámci jedné akce byl
zřízen ohrádkový kompostér, který byl nabídnut i široké veřejnosti k ukládání bioodpadu, a část
travního porostu byla ponechána ručnímu kosení pro obnovu přirozenějšího porostu.
Průběžné aktivity:
Probíhají v běžné otevírací době pracoviště (Po - Pá 7:30 - 16:00).
- všeobecné ekoporadenství: Osobní návštěvy, e-mailové konzultace, telefonické konzultace,
nabídka knih, brožur a letáků
- poradenství v oblasti NO a EU: především výpomoc s organizačními a propagačními aktivitami
NO na Strakonicku (kurzy češtiny pro cizince, seminář Jak na fundraising), udržování a obnova
adresáře NO na Strakonicku. Knižní fond s tématikou NO a EU. Návštěva některých NO přímo
v jejich sídle.
- členství v redakční radě časopisu Krasec: příprava dvou čísel občasníku, publikace několika
článků
Výpomocné aktivity:
- spolupráce se ZO ČSOP Strakonice na environmentálně zaměřených akcích
- osvětová činnost pro strakonickou veřejnost, možnost zapojení se do regionálních kauz
- spolupráce s CEGV Cassiopeia Strakonice
- příspěvek k celkovému PR Šmidingerovy knihovny
- spoluorganizace několika akcí - ADRA den, Seminář Jak na Fundraising, Kurzy češtiny pro
cizince,
- výpomoc při zavádění farmářských trhů v Bavorově

Ostatní aktivity:
- zorganizování prvních farmářských trhů ve Strakonicích
- účast na fóru Zdravého města 2011
- účast na Burze zdravého životního stylu a ekologie při Farmářských trzích
- účast na stavbě zábran při migraci žab na Volyňské ul., péči o CHÚ Pastvina u Přešťovic, čištění
ptačích budek ve Strakonicích a záchrany měkkýšů při snižování hladiny Vltavy u Klecan
- záskok při knihovnických službách pobočky ŠK
- příprava elektronického měsíčníku pro rok 2012

Statistika kontaktů za rok 2011:
duben
44

květen
56

červen
69

červenec
61

srpen
58

září
64

říjen
52

listopad prosinec
49
41

Poradenské kontakty kolísaly průměrně kolem 50 za měsíc. Dají se rozdělit zhruba do třech skupin
s přibližně stejně početným zastoupením:
- dotazy všeobecně ekoporadenské či přírodovědné
- dotazy týkající se NO a EU (velká část spojená s výpůjčkou materiálů např. pro tvorbu seminární
práce)
- dotazy týkající se akcí pořádaných ŠK nebo přímo mým pracovištěm (přihlášky k farmářským
trhům, na kurzy vaření atd.) a dotazy jiného charakteru
Kromě toho je udržována databáze e-mailových kontaktů pro zájemce o environmentální akce a
nově také zájemce o zasílání připravovaného elektronického měsíčníku. Na konci roku také
probíhala práce na přípravě nových webových stránek, které by mohly poradenství zkvalitnit a
zpřístupnit.

Přehled kulturních a vzdělávacích akcí ŠK
Oddělení pro děti
Projekty:
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších
médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš
nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní
obrazovkou k počítačovým hrám. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků
dnešních dětí. A přitom existuje docela jednoduchá cesta - dát dětem osobní příklad a ukázat jim,
že číst je veliké dobrodružství. Proto vznikla tato aktivita, jež je každoročně v blízkosti data
Mezinárodního dne dětské knihy, který se připomíná 2. dubna na celém světě v den narození
dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
Třetí ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je obdobně jako u Pasování
prvňáčků rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu
přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě
působnosti knihovny. Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec
obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2011 do května 2012 připraví pro
prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu
(společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.) Odměnou za úspěšné absolvování projektu je
pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro
účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Pasování prvňáčků na čtenáře
V rámci tohoto projektu proběhly knihovnické lekce se všemi dětmi z prvních tříd základních škol
ve Strakonicích. Poté došlo k návštěvám knihovnic ve školách a ověřování splnění podmínek, aby
děti mohly být pasovány z pážat na čtenáře. Mezi tyto podmínky patří: slušné chování, znalost
písmenek a čtení, bystrý rozumu. A na konec celého projektu pak vyvrcholení v podobě
slavnostního aktu pasování na čtenáře Rytířem krásného slova.
ÚNOR:
Safer internet day - Den bezpečnějšího internetu: „Víc než hra, je tvůj život!“
Cyklus přednášek, jehož cílem bylo propagovat bezpečnější užívání internetu.
Zapojení do akce „PLAKÁT- Celé Česko čte dětem“
Šmajdovinky - autorské čtení pohádek V. T. Gottwalda v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“.
Osloveny byly první třídy ZŠ FLČ. Všechny děti byly nadšeny jeho vystoupením a laskavým
humorem jeho pohádek. Hned měly zájem si knihu půjčit a dočíst si i ostatní pohádky.
Potulná pohádková země
Výstava strašidel spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové. Tato putovní výstavka patnácti
roztomilých loutek strašidel, rusalek, víl, skřítků a dalších pohádkových bytostí oslovila malé i
velké návštěvníky.

BŘEZEN:
Šmajdovinky - autorské čtení pohádek V. T. Gottwalda
Tři představení loutkového divadélka Dráček - pohádka O třech prasátkách pro MŠ Čtyřlístek.
Hra byla moc roztomilá a děti zvířátkům spontánně fandily.
DUBEN:
Noc s Andersenem
Po seznámení všech nocležníků jsme si zazpívali knihovnickou hymnu a už jsme se těšili na
loutkové divadélko Dráček. Představení bylo úžasné, všem se moc líbilo a děti se mohly do hry i
zapojit. Pak jsme vyrazili na hrad, kde nás čekal pan Bavor ze Strakonic a další historické postavy,
které nás provedli nočním hradem. Každý dostal glejt, že zde smí tuto noc pobývat. Po návratu do
knihovny jsme hráli spoustu her, do kterých se děti radostně a s nadšením zapojovaly. Také
předvedly, co umí. Tančilo se, zpívalo a bylo veselo. Nechyběla ani křížovka s tajenkou, což byl
název jedné pohádky H. Ch. Andersena. Nikomu se nechtělo jít spát, ale nakonec jsme se uspali
pohádkou. Ráno děti posnídaly rohlíky s máslem, marmeládou a teplým čajem. Pak už jsme se
pomalu loučili, ale nikomu se domů vůbec nechtělo. Myslíme, že na tento zážitek si budou malí
nocležníci dlouho vzpomínat.
Světový den knihy - „Tvoříme sluníčka“
Umělecká soutěž pro děti. Na předem vytvořenou šablonu děti malovaly sluníčka dle vlastní
fantazie. Účast byla hojná a výstava dětských výtvorů pak nadlouho zaujala každého návštěvníka
knihovny.
Safari s dědou Lebedou
Návštěva hradního zvěřince se dětem moc líbila. Ošetřovatel pan Lebeda nám vyprávěl plno
zajímavostí a také nechyběly veselé příhody. Děti byly nadšeny i tím, že si mohly nakrmit kozičky
z ruky.
KVĚTEN:
Vernisáž výstavy soutěže „O nejkrásnější knižní záložku“, kterou vyhlásila ŠK ve spolupráci
s výtvarným oborem strakonické základní umělecké školy. Proběhlo slavnostní předání cen autorům
vítězných prací ve čtyřech věkových kategoriích.
ČERVEN:
Mezinárodní den děti
Den dětí na nádvoří hradu uspořádaný ve spolupráci s jazykovou školou Helen Doron a hudební
školou Yamaha. Účast byla hojná, jen nás trochu překvapil déšť na konci akce. Na každou atrakci
stály dlouhé fronty. Knihovna pro děti připravila tyto soutěže: puzzle, spojovačky, tajenku a
křížovky pro mladší i starší, omalovánky, soutěž Co patří princeznám?.
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu
Vyvrcholení projektu Pasování prvňáčků proběhlo ve společenské místnosti Šmidingerovy
knihovny za přítomnosti ředitelky knihovny a zástupce města Strakonice. Děti obdržely certifikát
čtenáře, medaili a průkazku do knihovny na rok zdarma. Vše bylo zakončeno slavnostním přípitkem
dětským šampaňským. Akce byla velmi úspěšná, líbila se dětem, rodičům i pedagogům.
Předání knížek dětem vybraným do projektu Knížka pro prvňáčka
První třídy ZŠ F. L. Čelakovského obdržely knihu Daniely Kroluperové Zmizelá škola.

ČERVENEC, SRPEN:
„Fotografie pro radost“
Soutěž o nejzajímavější foto z prázdnin. Děti měly nosit fotografie z místa, které o prázdninách
navštívily a jež je podle nich nejvíce nadchlo, zaujalo, nebo pobavilo. Podmínkou bylo, aby čtenář
byl zachycen na fotografii. Tato akce bohužel neměla odezvu. Obdrželi jsme pouze jeden příspěvek,
ale zato byl až z dalekého Egypta.
ZÁŘÍ:
Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Beseda byla nevšedním zážitkem. Fádní povídání o knížkách a tvorbě ilustrací proměnil tento
úžasný člověk na hodinu plnou smíchu, legrace a show. Žáci se vraceli do svých škol nabiti elánem
a optimismem a ještě se zúčastnili neobvyklé autogramiády.
ŘÍJEN:
Týden knihoven - Týden s čerty na dětském oddělení.
Už u vchodu vítal návštěvníky velký portrét čerta a další čertovská výzdoba byla uvnitř knihovny.
Již tradičně čtenáři psali svůj příběh, tentokrát na téma „Čerti v knihovně“. Jejich společné dílo bylo
tentokrát velmi obsáhlé a povedené.
Velkému zájmu se také těšila výstavka knih s čertí tématikou, takže v pátek už by se tu jen těžko
hledala jediná kniha o čertech.
Bylo až s podivem, kolik dětí, malých i velkých, se s nadšením věnovalo jak kreslení, tak
modelování čertů, fantazie pracovala naplno tak, že jejich výtvory zaplnily celou knihovnu.
A kdo chtěl, ještě si mohl vyluštit křížovku, jak jinak, než s čertovskou tajenkou.
Příjemně nás překvapilo, že naše výzva „kdo přijde do knihovny v masce čerta, dostane malý
dárek“ byla přijata s velkým ohlasem, takže se to tu po celý týden čertíky jen hemžilo.
A jako každoročně, třešinkou na dortu byla amnestie upomínek a noví čtenáři byli registrováni
zdarma.
Dušičkovo-halloweenské odpoledne uspořádané ve spolupráci s jazykovou školou Helen Doron a
hudební školou Yamaha. Lampionový průvod dorazil na hrad, kde na děti ve Hradní vševědně,
osvětlené mnoha svíčkami a dvěmi velkými dýněmi, čekalo překvapení. U vchodu je uvítali dva
urostlí rytíři, kteří je uvedli ke dvěma hodným čarodějnicím. A po splnění jejich úkolů dostali
všichni sladkou odměnu.

LISTOPAD:
Den pro dětskou knihu. „Knihy, které dělají radost“
Proběhlo školení zájemců o správném balení knih a začala prodejní akce ve spolupráci s
nakladatelstvím THOVT, jež trvala do konce roku.

PROSINEC:
Dětský Mikuláš v knihovně. Účast byla opravdu hojná.
Vánoce v knihovně. Děti vymalovávaly papírové vánoční ozdoby, kterými si pak samy zdobily
nakreslený vánoční stromek. Celý prosinec bylo dětské oddělení vyzdobeno několika vánočními
stromky.

Oddělení pro dospělé
V rámci pokračování projektu Akademie volného času byly uspořádány tyto akce:
Leden - cestopisná beseda Dámská jízda po Šťastných ostrovech
Únor - Stanislav Motl o Lídě Baarové
Březen - Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize… Beseda s přírodovědcem a
dlouholetým bývalým ředitelem botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze
RNDr. Václavem Větvičkou
Duben - O zcela běžných věcech. O všem a především o ničem s Ivo Šmoldasem
Květen - Nejsem žádná lvice. Setkání s legendární televizní hlasatelkou Kamilou Moučkovou
Červen - Výlet po stopách Jindřicha Šimona Baara
Září beseda s Asafem Auerbachem (pan Auerbach je jedním z Wintonových dětí, čili
židovských dětí zachráněných v roce 1938 sirem Nicolasem Wintonem před nacisty)
Říjen - Pocta Jaroslavu Seifertovi. Připomenutí 110. výročí narození významného básníka,
spisovatele, novináře a překladatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu
Listopad - Tykáme si se Shakespearem – herec a spisovatel Vladimír T. Gottwald o nejznámějším
světovém dramatikovi
Prosinec - Adventní rozjímání s poezií MUDr. Milana Oulehly
Některé z dalších akcí:










Týden knihoven. Vyvrcholením prezentace knihoven je vždy v říjnu celorepublikový
projekt Týden knihoven. V naší knihovně se odehrál tentokrát pod názvem „Všechny barvy
světa“. Každý den v týdnu byl věnován jednomu světadílu. Heslo bylo Všechny barvy
světa. Každý den byl zaměřen na jiný kontinent – žlutá Asie, bílá Evropa, červená Amerika,
zelená Austrálie, černá Afrika. V barvě příslušného kontinentu své návštěvníky vítali i
knihovníci a čtenáři, kteří se také barevně sladili, byli odměněni. Ke každému světadílu byla
připravena výstavka knih, týkající se daného kontinentu (typická příroda, památky, rostliny,
zvířata). 153 čtenářů vyplnilo malý kvíz, tématicky sladěný s příslušným světadílem a
všichni se mohli občerstvit pamlsky typickými pro jednotlivé světadíly (víno, káva, čaj,
popcorn, banány, buchty, sýry atd.). V prostorách beletrie byla také každý den přichystána
tématická výstavka (mušle, pohledy, africké bubínky, matrjošky, upomínkové předměty –
např. eiffelovka, rubikova kostka, zvířata …).
V Týdnu knihoven proběhlo dále slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné
soutěže O cenu profesora A. Voráčka.
Páni ze Strakonic. Přednáška Miroslava Svobody, autora knihy „Páni ze Strakonic“
věnovaná rodu Bavorů ze Strakonic.
Poetický večer veršovaných zamyšlení - Cesta ke světlu aneb o pochopení, lásce a zdraví.
Svou poezii představí lékař a básník MUDr. Oulehla, který v nedávné době založil a nyní
vyučuje na Jihočeské universitě v Č. Budějovicích nový obor poetoterapii.
Celonárodní čtení Bible, v jehož rámci se uskutečnila přednáška Prof. Jana Sokola,
charismatického českého filosofa, překladatele, vysokoškolského pedagoga a publicisty
Setkání s ředitelem židovského muzea v Praze, bývalým velvyslance ČR v Izraeli a
spisovatelem, Dr. Leo Pavlátem.
Jsem z toho venku? Diskusní odpoledne s drogovou tématikou pořádané u příležitosti
Mezinárodního dne boje proti drogám.








ADRAden pro děti
Jiřina Bohdalová - královna českého humoru - akce pro nevidomé a slabozraké uživatele
Slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže O cenu prof. Antonína
Voráčka
Československé legie 1914 – 1945. Pásmo vzpomínek k 93. výročí vzniku Československé
republiky a ke Dni válečných veteránů.
Spisovatel, terapeut, konstelář a guru Jan Bílý představil svou novou knihu Skryté
poselství českých pověstí
Pravidelná školení počítačové gramotnosti pro zájemce – různá témata.

Proběhlé výstavy
Leden - Život a doba spisovatele Karla Čapka
Únor - Naše duše promlouvají - výtvarné práce klientů o. s. Fokus
Březen - Harmonie ekodomu aneb Zásady celostní architektury
Duben - Proměny - výstava prací žáků ZUŠ p. uč. Věry Bělochové
Květen - prodejní výstava děl dětí Základní školy speciální
Červen - Skvosty přírody, výstava prací žáků ZUŠ p. uč. Jarmily Lískovcové
Červenec - současní Jihočeští spisovatelé
Srpen - září - Místa utrpení, smrti a hrdinství – osudy Čechů v koncentračních táborech 2.
světové války
Říjen - Osudové roky české státnosti
Listopad - 2 x 20 let. Zn. O. F. Strakonický básník, antikvář a nakladatel Ondřej Fibich.
Prosinec - Obrazy Jana Čížka. Šumava a Pošumaví.
Únor - květen - Enkaustika – práce knihovnice Jaroslavy Vokáčové
Říjen - listopad - výtvarné práce zaslané do soutěže O cenu prof. Antonína Voráčka
+ řada menších tématických výstavek v prostorách knihovny, např.:













V novém roce pravou nohou
Strakonické podnikání včera a dnes
Vtaženi do děje aneb Živé čtení
Velikonoce – svátky jara
Zajímavosti Strakonic
Ladislav Pešek
Rodným krajem
Na návštěvě u sousedů aneb Poznáváme Evropu
Návrat do školy
Barvy podzimu
Advent
Vánoce

Pobočka Za parkem
Mezi zvlášť úspěšné akce pobočky patří tzv. Tvořivé podvečery. Vznikly na základě grantu,
který pobočka dostala v roce 2008. Začínalo se tak, že několikrát za měsíc se dopoledne konaly
tvořivé dílny pro děti ze ZŠ F. L. Čelakovského a vždy jednou měsíčně dostali příležitost i rodiče a
další dospělí, aby si mohli spolu s dětmi vyzkoušet různé výtvarné techniky. Po vyčerpání peněz
z grantu se konají už jen večerní akce, přičemž na ně chodí mnohem více dospělých než dětí.

Celkový počet účastníků na Tvořivých podvečerech v roce 2011 dosáhl 245.
Další již tradiční akcí jsou přírodovědné přednášky konané v budově gymnázia. Těch bylo
v tomto roce 10 s účastí 377 osob. Celodenních výletů se konalo 12 (účast 230 osob), procházky 4
(účast 41 osob). Uskutečnily se 3 celodenní autobusové zájezdy (účast 141 osob).
Stejně jako v předchozích letech se každý pátek kromě prázdnin scházel kroužek Malých
ochránců přírody (MOP) pro předškolní a mladší školní děti a jejich rodiče nebo prarodiče,
případně další účastníky. Kromě toho se konaly i další akce pro kroužek (sobotní výlety a podobně
+ o prázdninách tábor). Celkový účast dětí a jejich rodičů na všech těchto aktivitách včetně schůzek
dosáhl 683.
Od dubna 2011 se začali scházet jednou měsíčně ti čtenáři, kteří si při akci ŠK Dlabej a hrej
vyrobili vlastní hudební nástroj – kantelu. Původní nápad sejít se jednou a společně si zahrát se
všem tak líbil, že se přidávají další a další zájemci. Při předvánočních setkáních a při zpívání koled
o vánocích (28. 12.) přibyly i další hudební nástroje, takže se kromě kantel hrálo i na housle, cello,
lyru, hudební pilu, zobcovou a příčnou flétnu. Celkem bylo schůzek 10 s účastí 148 osob.

Výstavy:
Každý měsíc je v půjčovně vystavena nová básnička s obrázkem.
Dále byla uspořádána výstava fotografií čtenáře p. Zdeňka Kozla, větvičky k určování podle
pupenů, kvetoucí rostliny, tipy na cestování, knížky vybrané jako nejmilejší v akci Kniha mého
srdce, dále výrobky čtenářů, dětí, atd.
Každý měsíc se také objevuje něco nového i ve výzdobě místností. Výstavky často inspirují k
půjčování knížek s náměty na vyrábění nebo k turistickým aktivitám, zatímco zájem o poezii se
zatím nijak výrazně zvýšit nepovedlo.

Informační centrum NO a Ekoporadna
Periodicky se opakující akce:
Farmářské trhy - nová tradice pro centrum Strakonic, velký úspěch a zájem veřejnosti i médií, 6
opakování od 13. 8. do 22. 10., účast okolo 20 prodejců a v průměru cca 2000 návštěvníků při
každém z trhů. Přidané hodnoty - hudební vystoupení, Burza zdravého životního stylu a ekologie
v rámci Dnů zdraví 2011. Akce měla velký dopad pro propagaci a zviditelnění ŠK, prostor hradu a
města Strakonice zvláště u přespolních prodejců a návštěvníků.
Zelené otazníky - pokračování cyklu besed - tzv. Zelených večerů, v roce 2011 - 2 opakování
v literární kavárně Quo Vadis, účast celkem 40 lidí
Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření - od listopadu 1x měsíčně, prosincový kurz pro velký
zájem veřejnosti zdvojen - účast celkem 70 lidí
Jednorázové akce s environmentální tématikou:
- Přednáška „Kompostuj!“
- Likvidace invazivní netýkavky v PR Kuřidlo

Výstavy:
Plenkování - akce v rámci „týdne opravdových plen“
Kam na Strakonicku - interaktivní výstava tipů na výlety se zaměřením na přírodní atraktivity
Výstava NO a poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku - každoročně probíhající akce
Vánoce jinak - alternativní a ekologické tipy (pobočka ŠK + pro rok 2012 projevila o výstavu
zájem vodňanská galerie)

Ekonomické oddělení
(Renáta Slanařová)
Příspěvek na činnost pro rok 2011 byl schválen z rozpočtu zřizovatele (město Strakonice)
na neinvestiční výdaje ve výši 8.700 000,- Kč. Limit prostředků na platy byl stanoven ve výši
4.887 000,- Kč, tato částka je včetně náhrad mezd za nemoc a odvodů. OON byly ve výši 80 000,Kč.
Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti byly plánovány ve výši 440 000,- Kč.
Finanční prostředky určené na el. energii, vodné a stočné, teplo a odpisy v celkové výši
922 000,- 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 1.314 000,- Kč.
Během roku došlo k navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele o 20 000,- Kč na konání
10. ročníku literární a výtvarné soutěže O cenu prof. A. Voráčka a dále k navýšení příspěvku o
částku 4 500 Kč (pojistné plnění), který byl určen na opravu služebního automobilu Volkswagen
Sharan.
Ke konci roku 2011 jsme obdrželi příspěvek 3 000,- Kč z projektu „ Zdravé město “, který
bude čerpán v průběhu roku 2012. Celkový upravený rozpočet na činnost ŠK činil 8 727 500,-Kč.
Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti dosáhly celkem 679 137,- Kč.
V první polovině roku došlo od zřizovatele ke změně v odměňování zaměstnanců ve veřejné
zprávě. Vzhledem k vývoji daňových příjmů měst a obcí nám stanovil zřizovatel úsporu prostředků
určených na platy ve výši 5% ze stanoveného limitu prostředků na platy na rok 2011. Úspora činí
272 850,- Kč.
Rozpočet byl dále navýšen o neinvestiční a investiční prostředky z Ministerstva kultury
a z Krajského úřadu.
Z Ministerstva kultury to bylo na realizaci projektů z programu :
Knihovna 21. století - „ Akademie volného času pokračuje “ ve výši 5 000,- Kč, „10. ročník
literární a výtvarné soutěže o cenu prof. A. Voráčka “ ve výši 5 000,- Kč a „ Knihovna a svět kolem
nás “ ve výši 5.000,- Kč.
Z Krajského úřadu byl navýšen neinvestiční příspěvek na projekt „ Knihovna jako místo,
kam se děti vracejí s úsměvem a radostí “ o částku 20 000,-Kč.
Všechny účelově poskytnuté finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR a Jihočeského
kraje byly ke konci roku plně vyčerpány.
Finanční prostředky za el. energii, vodné a stočné, topení a odpisy byly v roce 2011
uspořeny o částku 64 022,- Kč. Nařízená úspora prostředků na platy s odvody činí 362 856,- Kč.
Celková částka bude vypořádána zřizovateli ve výši 426 878,- Kč.
Roční odpis za investiční majetek v roce 2011 byl ve výši 129 891,- Kč.
Ke konci roku 2011 byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 126 254,30 Kč a DHM
ve výši 101 758,40 Kč.

Výsledek hospodaření ŠK za rok 2010 ve výši 66 459,66 Kč byl schválen a přidělen do
rezervního fondu.
Evidenční přepočtený stav zaměstnanců ke konci roku 2011 je 19,81 úvazku.
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok 2011: pro nemoc 459 dnů, ošetřovné
27 dní.
Personální změny:
02. 04. 2011 – Mgr. Jana Kuboušková - MD
27. 05. 2011 – Mgr. Ivana Jonová - MD
01. 04. 2011 – nástup do pracovního poměru na dobu určitou – Ing. Jan Juráš
01. 06. 2011 – nástup do pracovního poměru na dobu určitou – Marcela Rejková
01. 06. 2011 – nástup do pracovního poměru na dobu určitou – Jitka Kotálová
31. 07. 2011 – odchod do předčasného důchodu – Jarmila Janšová
15. 08. 2011 – odchod do starobního důchodu – Milada Samcová
01. 09. 2011 – nastoupila na poloviční úvazek Lucie Kálalová
30. 10. 2011 – Lenka Horníková – MD
01. 12. 2011 – nástup do pracovního poměru na dobu určitou – Bc. Tomáš Vlasák (IT)
31. 12. 2011 – rozvázán pracovní poměr dohodou – František Verner

Kontroly ve Šmidingerově knihovně:
Kontrola města Strakonice – finanční odbor
Účelem kontroly bylo prověření hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2010.
Kontrolou byly zjištěny některé nedostatky v cestovních příkazech a ve směrnicích. Nedostatky
byly operativně odstraněny.
Finanční úřad ve Strakonicích
Kontrola se týkala daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a
daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
Finanční úřad v českých Budějovicích
Daňová kontrola u finančních prostředků poskytovaných Ministerstvem kultury v roce 2009
a 2010. U kontrol nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů
Příjmy
Celkem
Příspěvky a dotace
celkem
- příspěvek na provoz
od zřizovatele
K.Ú. ČB – příspěvky
M.K. ČR – granty

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

Kč
10 755 637,37
10 076 500
8 727 500
1 334 000
15 000

679 137,37
7 701
470 859
3 572
63 481
5 636,37
123 988
3 900

Výsledek hospodaření = 556.560,42 Kč

Výdaje
Celkem
mzdové náklady
celkem
mzdový fond

Kč
10 199 076,95
7 097 281
5 193 481

-OON
- zákonné pojištění
- zák. sociální
náklady
- odpisy

96 500
1 755 663
51 637

provozní náklady
celkem
- materiál

2 971 904,44

- pohonné hmoty
- DDHM
- el. energie
- voda
- topení
- služby
- opravy, údržby
- cestovné
- náklady na
reprezentaci
- jiné ostatní náklady

129 891

1 468 296
27 235
191 806
375 734
38 423
373 930
410 561,44
30 261
40 640
2 818
12 200

