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Základní statistické údaje k 31. 12. 2014
Registrovaní uživatelé knihovny: 4 056 (18 % obyvatel města), z toho 1 041 dětí
ve věku do 15 let (33% obyvatel města do 15 let)
Knihovní fond: 130 409 knihovních jednotek, 161 titulů periodik
Přírůstek knihovního fondu: 7 066
Počet výpůjček: 271 401
Návštěvnost knihovny: 136 716
Z toho: Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 78 915
Virtuální návštěvnost: 57 801
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 7 154
Návštěvnost internetu: 4 805
Kulturní akce pro veřejnost: 100
Vzdělávací akce pro veřejnost: 89
Regionální funkce
Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám: 79, počet svazků v nich: 16 047
Poradenská a konzultační činnost: 401
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Organizační a správní opatření
Vybavení
Technické vybavení:








Služební vozidlo Peugeot PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6. Hdi
V rámci dotace z programu VISK bylo zakoupeno:
: 6 All in One PC, HP3520
: elektricky stahovatelné promítací plátno
: FULL HD projektor
tři nové tiskárny, které na jednotlivých odděleních nahradily zastaralé a špatně fungující stroje,
jejichž oprava by byla nerentabilní
server pro Systém REKS
PC pro pracovníka PR - pro tvorbu plakátů
ŠK vstoupila do dárcovského programu techsoup.cz, díky čemuž můžeme nakupovat licence na
vybraný software za zlomek tržní ceny

Personální záležitosti
Kvalifikace zaměstnanců
Počet zaměstnanců celkem

20

VŠ knihovnického směru

5

VŠ ostatní

2

SŠ knihovnického směru

4

SŠ ostatní

8

ostatní
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Přehled zaměstnanců knihovny
V roce 2014 došlo k těmto personálním změnám:
2. 12. 2014 - Lenka Horníková DiS. nástup do pracovního poměru po rodičovské dovolené.
31. 12. 2014 - Veronika Samková ukončení pracovního poměru (pracovní poměr na dobu určitou).
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok 2014: pro nemoc 87 dní, ošetřovné 5 dní.
Seznam zaměstnanců knihovny
Jméno

Pracovní pozice

Oddělení

Auterská Blanka
Formánková Iva
Havránková Lenka
Hessová Marta

knihovnice
knihovnice
uklízečka
katalogizátorka

oddělení pro děti
oddělení pro dospělé - naučná literatura
katalogizace
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Hrdličková Alena

knihovnice
informační
Juráš Jan
pracovník
Kálal Ladislav
řidič, PR pracovník
Kálalová Lucie
knihovnice
Kalaš Petr
knihovník
Karlovcová Andrea ředitelka
Knížková Markéta
knihovnice
Kotálová Jitka
knihovnice
Křivancová Gabriela knihovnice
Plošková Irena
knihovnice
Rejková Marcela
knihovnice
Samková Veronika knihovnice
Slanařová Renáta
účetní
Vlasák Tomáš
IT pracovník
Vokáčová Jaroslava knihovnice
Zusková Martina
knihovnice

Pobočka Za parkem
Infocentrum pro nezisk. organizace, Ekoporadna
akvizice
čítárna, oddělení pro nevidomé, hudební oddělení
oddělení pro dospělé - beletrie
oddělení pro dospělé - naučná literatura
studovna
oddělení ZKI
oddělení pro děti
oddělení pro dospělé - beletrie
ekonomika
čítárna, oddělení pro nevidomé, hudební oddělení
oddělení ZKI

Vzdělávání a školení
V roce 2014 zaměstnanci ŠK absolvovali tato školení a studijní cesty:




















Konference Knihovny současnosti 2014 (SDRUK, Olomouc)
Komunikační strategie pro knihovny (Goethe Institut)
Seminář o knihovnickém systému KOHA (Národní knihovna Praha)
Knihovnický systém Evergreen v českých knihovnách (Národní knihovna Praha)
Google a jeho služby (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Nový občanský zákoník (Městská knihovna Jihlava)
E-learningový kurz Fantastika v současné české literatuře
Seminář k bipartitnímu dialogu - Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny
důchodového systému (JVK České Budějovice)
Nové trendy v české katalogizační praxi (JVK České Budějovice)
Úvodní kurz trénování paměti pro knihovníky (JVK České Budějovice)
Knihovnická dílna (Městská knihovna Praha)
Veletrh Svět knihy 2014 (Praha)
Klubko – J. Foglar. Vkládání do Databanky vzdělávacích knih. programů (JVK České
Budějovice)
Vytváření webových formulářů, anket a dotazníků (JVK České Budějovice)
Novinky programu Clavius (Šmidingerova knihovna)
Prezentace firmy Attavena - Virtuální kolega (Šmidingerova knihovna)
Windows 8 (Šmidingerova knihovna)
Obojživelníci v ohrožení (České Budějovice)
Voda ve městě (Praha)
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Knihovní fond
Oddělení akvizice a katalogizace
Katalogizační oddělení objednává, nakupuje a zpracovává veškerý tištěný fond (knihy, brožury,
drobné tisky, hudebniny, kartografické dokumenty) celé knihovny (včetně metodického oddělení a
pobočky) a elektronické zdroje.
Rok 2014 se bohužel nesl v duchu nemocí. Katalogizátorka byla z důvodů nemoci nepřítomna
více než dva měsíce a i když se podařilo na část z tohoto období (cca 4 týdny) zajistit kvalifikovanou
náhradu, ovlivnilo to práci tohoto oddělení.
Zpracováno bylo celkem 6.716 titulů (6.632 knih a 84 brožur v hodnotě téměř 1.200 000 Kč),
což je zhruba stejné množství jako v předešlém roce. Vyřazeno bylo 2982 dokumentů (2828 knih a 154
brožur a jiných dokumentů). Ze zpracovaných knih bylo 8 anglických, 3 v německém jazyce a po jedné
v jazyce ruském, slovenském a španělském.
I nadále se pokračuje v trendu „levných“ nákupů, využívání slevových akcí, nabídek
antikvariátů, drobných dodavatelů a darů. Počet dodavatelů stoupl v roce 2014 na 85 a to vyžaduje
dobrou koordinaci a neustálý přehled v nabídce a poptávce. Reagujeme i na požadavky jednotlivých
čtenářů a uživatelů, kteří mohou nově využít formulář na stránkách knihovny a požádat o zakoupení
titulu, který jim zatím v nabídce chybí. Většinou zatím žádali o knihy, které již knihovna koupila, ale
nebyly zatím zpracované, nebo o knihy objednané, ale zatím nevykryté dodavateli.
Mezi největší dodavatele stále patří Euromedia Group (sleva 35 %), OPA (sleva 30%) a
Nakladatelský servis (sleva 35 %) a v loňském roce přibyla firma BETA-Dobrovský (sleva 35%).
Zakoupeno a zpracováno bylo také více než 40 regionálních titulů.
Novinkou v katalogizaci v roce 2014 byl nákup her na dětské oddělení. Zakoupeno a zpracováno
bylo 40 her pro malé i větší děti.
Všechny zpracované záznamy se pravidelně zasílají do souborných katalogů SKAT a CASLIN.
Vyřazeno bylo celkem 2982 titulů (2828 knih, 139 brožur, 15 jiných dokumentů). Pouze 16 titulů
bylo vyřazeno z důvodu ztráty čtenářem, zbytek byl vyřazen z důvodu opotřebování nebo zastarání
publikace. Vyřazené knihy byly nabídnuty na stránkách knihovny i na knihovnických fórech. O část
knih projevila zájem jiná knihovnická zařízení a instituce, těm byla knihy zasílány zdarma, jednotlivcům
a fyzickým osobám pak za úhradu poštovného nebo mírný poplatek. Zbytek knih byl nabídnut
zájemcům za symbolickou pětikorunu k prodeji ve vestibulu knihovny od počátku října. Zájem byl
velký a většina vyřazených knih si našla nové majitele.
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Pracovnice oddělení začala pravidelně na stránky knihovny každý měsíc připravovat rubriku
Kino v knihovně. Podle programu v místním kině se na stránkách zobrazí i nabídka podobně tématicky
zaměřených knižních titulů.
Dále se obě pracovnice aktivně podílely na akcích knihovny pod souhrnným názvem Knihovna
na cestách – viz Akce – a také na organizaci stěhování oddělení pro děti.
V říjnu začala obvyklá předvánoční nabídka knih. Produkce nakladatelů se zvýšila
několikanásobně a knihy se začaly hromadit. Od 5. listopadu až do konce roku nebyla z důvodu nemoci
přítomna katalogizátorka Marta Hessová. Částečně ji nahradila bývalá katalogizátorka Šmidingerovy
knihovny paní Jarmila Janšová. Patří jí velký dík za zvládnutí převážné části z předvánoční záplavy
knih.
Na oddělení pracují Marta Hessová (katalogizace) a Lucie Kálalová (akvizice).

Knihovnicko – informační služby
Oddělení pro dospělé
Beletrie

Provoz půjčovny pro dospělé probíhal po celý rok bez komplikací.
Stále větší oblibě se u čtenářů těší audioknihy. Nyní fond obsahuje 196 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 8 jednotlivých čtenářů a obyvatelé 3 domovů důchodců nebo
domů s pečovatelskou službou. Celkem evidujeme 36 čtenářů, kterým vybíráme knihy dle jejich
speciálních požadavků. Za rok 2014 se touto formou vypůjčilo 2 793 knih. Na Mikuláše byla těmto
čtenářům rozvezena malá nadílka. Bohužel čtenářů, využívajících tuto službu ubývá a i množství knih,
pro ně připravovaných se snižuje. Je nutné se zamyslet nad propagací této služby, aby i v budoucnu byla
využívána.
Stále více čtenářů využívá službu vracení knih do biblioboxu. Do biblioboxu mohou čtenáři
vracet knihy i tehdy, kdy je knihovna uzavřena. Každé ráno jsou knihy z biblioboxu vybrány a čtenářům
odečteny z konta. Do biblioboxu mohou čtenáři vhazovat i knihy z pobočky, z oddělení pro děti i
čítárny.
V červnu byla spuštěna nová služba – OBJEDNEJ. Umožňuje čtenářům z pohodlí domova si
knihu, o niž mají zájem a která je i momentálně k dispozici, objednat. Předejde tak tomu, že by si knihu
před jeho návštěvou mohl odnést jiný čtenář. Knihovnice pak takto objednanou knihu vyhledají a
připraví pro čtenáře. Čtenář je posléze elektronickou cestu informován o termínu vyzvednutí. U čtenářů
se setkala s velmi příznivým ohlasem.
Během celého roku také probíhá spolupráce s pobočkou Za parkem. Z fondu půjčovny pro
dospělé jsou na pobočku pravidelně na kratší dobu půjčovány knihy. Cílem této spolupráce je zajistit i
čtenářům pobočky široký výběr knih.
Problém nedostatku místa na nové knihy narůstá i přes pravidelné vyřazování knih duplicitních,
opotřebovaných či zastaralých. V loňském roce se v oddělení beletrie a naučné literatury vyřadilo 1634
titulů (beletrie cca 1500 ks) a přibylo cca 200 titulů.
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Provoz půjčovny pro dospělé v roce 2014 zajišťovaly Markéta Knížková a Veronika Samková.
V prosinci nastoupila do oddělení Mgr. Gabriela Křivancová.
VYŘAZENÉ KNIHY
1200
1000
800
NAUČNÁ
BELETRIE

600
400
200
0
Dětské oddělení
Dospělé oddělení

Pobočka
Doplňovací oddělení

Kulturní a vzdělávací činnost
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 Přehled kulturních akcí – Výstavy.

Bibliobox 2014
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Rezervace + objednávky
leden
553
únor
495
březen
483
duben
430
květen
452
červen
383
červenec
387
srpen
414
září
367
říjen
497
listopad
451
prosinec
346
celkem
5258

341
366
366
525
670
355
528
418
497
431
291
303
5091
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Naučná literatura a bibliograficko-informační služba
Oddělení naučné literatury zahrnuje fond naučné literatury ve volném výběru, přilehlý
sklad naučné literatury a Regionální oddělení.
Mezi pravidelné činnosti oddělení naučné literatury patří:












bibliograficko – informační služba čtenářům
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
pomoc při instalacích a následných likvidacích různých výstav ve vstupní hale ŠK
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,
každý měsíc se provádí kroužková vazba u časopisu Kompost
kontrola a doplňování lékárničky

Pracovnice oddělení Jitka Kotálová ve spolupráci s IT pracovníkem Tomášem Vlasákem
vytvořili dětský web, byl zpřístupněn dětským čtenářům.
Každý měsíc se na tomto oddělení také zpracovává Kalendárium pro Zpravodaj města
Strakonice a výstavka výročí významných osobností (životopisy osobností + knihy), zpracované údaje
byly vkládány i do Kalendária na webových stránkách knihovny.
Nově byl vnitřně roztříděn třídník 908.4 Evropa, vybraly se nejvíce požadované státy a označily
se samolepkami (Itálie – I, Německo – N, Francie – F, Rakousko – R, severské země – S, Španělsko – Š,
Velká Británie – V + ostatní). Během letních měsíců pak byl zkontrolován třídník 92 – životopisy a
třídník 15 – psychologie. Některé zastaralé a poškozené knihy byly vyřazeny a další byly přebaleny do
nové fólie. Další kontrola, třídění a přebalování probíhala v regionu.
Do provozu byla zavedena nová služba – OBJEDNEJ (Podrobněji viz Oddělení pro dospělé –
beletrie). Právě v oddělení naučné literatury jsou knihy pro čtenáře připravovány. Tato služba byla
zavedena nejen v oddělení pro dospělé, ale i pro děti a na pobočce Za parkem.
V roce 2014 jsme pro čtenáře prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby objednali celkem
1348 knih, z jiných knihoven jsme obdrželi 724 požadavků
Nabídka informatických lekcí pro školy se nezměnila.
1. Seznámení s knihovnou. V rámci této lekce provedeme zájemce knihovnou, představíme
jednotlivá oddělení a pozveme na akce pro veřejnost, které pořádáme. Lekce trvá přibližně 45
minut.
2. Vyznejte se v knihovně. Tato lekce má za cíl naučit žáky orientaci v knihovně a pomocí
různých informačních zdrojů si samostatně najít informace k danému tématu. Lekce je vedena
aktivní formou, žáci pracují v malých skupinách na zadaných úkolech. Poznají fond knihovny,
naučí se pracovat s katalogem a pomocí internetu jsou seznámeni i s databázemi a katalogy
jiných knihoven. Zadaný úkol zakončí stručnou prezentací pro ostatní. Získané zkušenosti pak
mohou využít při hledání literatury a informací k referátům či seminárním pracím. Délka trvání
lekce je 60 - 90 minut.
3. Vznik a vývoj písma, historie knihoven. Během této lekce podnikneme malý výlet časem a
povíme si o vývoji písma od počátků k dnešku, o psacích materiálech i pomůckách na psaní a
nezapomeneme ani na knihovny a jejich historii.
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Pravidelně se zde připravovaly výstavky k aktuálním tématům. Podrobněji viz Přehled
kulturních akcí – Výstavy.
Provoz oddělení v roce 2014 zajišťovaly Iva Formánková a Jitka Kotálová. V prosinci se na
oddělení po rodičovské dovolené vrátila Lenka Horníková DiS. Jitka Kotálová přešla do studovny

Studovna
Studovna po celý rok zajišťuje přístup k informacím, prostřednictvím jednak knižního fondu,
jednak přístupu na PC a veřejný internet.
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.
Počítačové vybavení doznalo velké změny. S pomocí dotačního programu VISK byly zakoupeny
nové počítače s operačním systémem Windows 8. Počet počítačů se zvýšil z pěti na šest. Zároveň byla
studovna vybavena novým dataprojektorem a elektricky stahovatelným plátnem. Moderní vybavení
studovny umožňuje kvalitní a přehledný průběh počítačových školení a rychlý a snadný přístup
uživatelů k informacím. Uživatelé studovny byli modernizací velmi potěšeni.
Zároveň jsou na počítačích zpřístupněny dvě nové databáze, Virtuální kolega a Konzultant.
Konzultant je elektronická knihovna právních předpisů. Nahradila dříve zavedený systém EPIS, který
byl již finančně nevýhodný. Virtuální kolega nabízí on-line kurzy počítačové gramotnosti. Obě databáze
jsou pro uživatele knihovny zdarma.
V březnu, v rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů, byla prostřednictvím Národní knihovny
ČR na studovně zpřístupněna databáze ANOPRESS, která umožňuje on-line přístup k celostátnímu
tisku, televizím, rozhlasu a dalším médiím.
V rámci svých služeb studovna nabízí svým uživatelům i možnost tisku, černobílého i
barevného. Každé druhé úterý v měsíci probíhaly na studovně dva počítačové kurzy, jeden pro
začátečníky a jeden pro pokročilé. Jsou určeny široké veřejnosti. Zájem je veliký, během deseti měsíců
navštívilo tyto kurzy 80 lidí. Přednost mají čtenáři knihovny. Témata: Základy práce s počítačem,
Základy práce s internetem, Vyhledávání na internetu 2, Základy práce s Windows, MS Word, MS
Excel, MS Power point, Open office, Posíláme první e-mail, Souborový systém, Zálohování a komprese
dat. Pracovnice studovny zpracovává také analytický popis periodik. V roce 2014 bylo zpracováno 486
aktuálních čísel novin a časopisů.
Pravidelnému aktuálnímu zpracování podléhají:
5+2 dny
Blatensko SOBě
Katovický zpravodaj
Kompost
Moderní byt
Naše noviny
Pes přítel člověka
Strakonický deník
Týdeník Strakonicko
Vítaný host na Šumavě
Zpravodaj města Strakonice
Zpravodaj obce Chelčice
Provoz studovny v roce 2014 personálně zajišťovala Mgr. Gábina Křivancová, od prosince pak Jitka
Kotálová.
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Oddělení pro děti
Toto oddělení prožilo náročný rok. Ze stávajících prostor se z důvodů rekonstrukce muselo na 7
měsíců přestěhovat do náhradních prostor na druhém nádvoří hradu. Stěhování proběhlo poslední týden
v srpnu a ve středu 3. září se spustil provoz v náhradních prostorách. Stěhování proběhlo rychle a zdárně
i díky součinnosti Městského úřadu Strakonice. Část fondu, která se do náhradních prostor nevešla, byla
umístěna v provizorním skladu, odkud se knihy na vyžádání čtenářů vyzvedávaly.
Od 1. 1. 2014 byla rozšířena otevírací doba o čtvrteční dopoledne a každý poslední čtvrtek
v měsíci probíhaly Tvořivé dílničky pro nejmenší.
V knihovně jsme se snažili po celý rok vytvářet takové podmínky, aby se dětem u nás líbilo a
rády sem chodily, aby se dětské oddělení stalo oblíbeným místem pro jejich mimoškolní vyžití. Velké
oblibě se v tomto ohledu – až do rekonstrukce - těšila naše čtenářská nora, kam si rády „zalezou“ jak
maminky s batolaty, tak naši teenageři. I kolem podia bylo živo – stálým hitem jsou zvukové a
magnetické knihy i leporela.
Během roku jsme zaznamenali vzrůstající zájem o veřejný internet i mezi neregistrovanými
návštěvníky dětské knihovny.
Knihovní fond byl průběžně aktualizován, taktéž časopisy. Pokud bylo v našich silách,
poškozené dokumenty jsme opravovali. Knižní novinky jsou samozřejmě co nejrychleji nabízeny našim
čtenářům.
Dle požadavků škol proběhly lekce a besedy pro ZŠ a MŠ.
Dvakrát ročně, v červnu a v prosinci, je vydáván časopis Kamarád s nejnovějšími informacemi o
činnosti oddělení a zajímavými příspěvky našich čtenářů.
Novinkou byl letos nákup stolních her. Zakoupeno a zpracováno bylo 40 her pro malé i větší
děti.
Oddělení pro děti vedou Mgr. Blanka Auterská a Marcela Rejková.
Podstatnou část práce oddělení pro děti tvoří příprava a organizace různých akcí – více viz
Aktivity – Přehled akcí.

Hudební oddělení
Po optimistickém výhledu ze závěru roku 2013, v němž po dlouhé době setrvalého poklesu
zájmu o půjčování fyzických hudebních nosičů přišel mírný statistický nárůst, došlo téměř k třetinovému
propadu počtu výpůjček. Znatelný, i když ne tak dramatický byl i pokles počtu čtenářů a návštěv.
Přehlednější řazení a vystavení fondu CD do volného výběru mělo jen krátkodobý efekt, když běžní
návštěvníci čítárny využili „ze zvědavosti“ možnost vypůjčit si také hudební CD, často ale šlo jen o
jednorázové výpůjčky. Počet stálých návštěvníků, kteří se k nám pravidelně vrací, navzdory tomu
setrvale klesá. Odvádí nám je technologický vývoj: rozšíření internetu do domácností a aktuálně
především mobilních zařízení ruku v ruce se stále rostoucím počtem on-line služeb (iTunes, Spotify,
Soundcloud, Bandcamp, Youtube atd.), které umožňují poslech hudby mnohem pohodlnější cestou
kdykoliv, odkudkoliv a hlavně s téměř neomezenou nabídkou, které nemůžeme žádným způsobem
konkurovat.
Je nevyhnutelně otázkou několika nejbližších let, kdy další existence hudebního oddělení ve
stávající podobě bude už úplně zbytečná. Přinejmenším námětem k zamyšlení by mělo být, jestli
prostředky vynakládané na nákup hudebních novinek není možné začít využívat v knihovně efektivněji
– třeba k posílení nákupu audioknih, jejichž obliba stále roste.
Již tradiční akci „Drumcircle – bubnování pro všechny“ s lektorem Zdeňkem Drahošem, jsme
uspořádali pro dospělé zájemce i děti 7. května, podzimní termín z důvodu plánované rekonstrukce
společenského sálu nebyl vyhlášen.
Činnost oddělení zajišťoval pracovník Petr Kalaš.
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Oddělení pro nevidomé a slabozraké - Zvuková knihovna
Činnost zvukové knihovny ve Šmidingerově knihovně Strakonice jako pobočky Knihovny a
tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze stále pokračuje. Počet uživatelů se v roce 2014 zvýšil
ze 138 zvýšil 152, nejstarší uživatelé bohužel umírají a nejmladší si stahují zvukové knihy
elektronicky přímo z Macanovy knihovny v Praze.
Po rozhodnutí knihovny K. E. Macana o možnosti půjčování zvukových knih také pro
dlouhodobě nemocné např. s bolavými zády, třesem rukou a s omezenou chůzí, kterým jejich
onemocnění znemožňuje čtení tištěných knih, pracovnice informovala všechny obvodní lékaře,
ortopédy, optiky a lékárny, kde zanechala podrobné informace a přihlášky, aby se toto zvýhodnění
dostalo do širšího povědomí co největšího počtu občanů. Přihlášky se dostaly i do poštovních
schránek na sídlišti, kde bydlí hodně starších občanů.
Již koncem roku 2007 se přešlo na modernější a hlavně obsažnější médium CD – MP3
/ značeno kCD/. V roce 2013 se půjčilo 5810 těchto nosičů a v roce 2014 již 7142 kCD, tím se však
stalo, že naopak původně půjčované magnetofonové kazety s načtenými knihami se půjčovaly méně,
starší uživatelé si tak postupně zvykají na používání nové techniky a začínají jí považovat za přínos,
ač se jí původně bránili.
Novým majitelů CD přehrávačů ještě Šmidingerova knihovna nabídla i půjčování ze svého fondu
hudebních CD, čehož zatím využilo ke své spokojenosti 31 nevidomých.
Z fondu Macanovy knihovny pravidelně přibývaly nově vyrobené kCD, jejichž počet se prudce
zvýšil a po 6 letech se přiblížil 4200 knih ve formátu MP3. Pro lepší a rychlejší orientaci při jejich
vyhledávání jsou ve zvukové knihovně značeny ještě čísly po stranách kCD.
Vkládání nových MP3 do systému Clavius se přesunulo z katalogizace do zvukové knihovny.
Pravidelně se kopírovaly a rozesílaly seznamy nových přírůstků jednotlivým uživatelům,
zájemcům i elektronicky.
Novinkou již není ani on-line podávání odesílaných balíků na poštu.
I nadále využíváme pro označování kCD Braillovým písmem služeb paní Benešové.
Nově se opravy fyzicky poničených MP3 dají stáhnout přímo z Macanovy knihovny v Praze.
Přetržené, či neposlouchatelné magnetofonové kazety jsou nadále opravovány v Macanově
knihovně.
Činnost oddělení zajišťovali Jaroslava Vokáčová a Petr Kalaš.
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Čítárna
Činnost čítárny se odvíjela především od půjčování časopisů a čtení novin i dalších periodik v
prostorách čítárny Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Čtenáři mají k dispozici z předplatného 68
odebíraných titulů časopisů a 6 titulů novin. Mnohé další časopisy knihovna získává koupí za výhodné
ceny v tzv. Remitendě /31/, které se nestačily prodat v novinových stáncích a některé jsou i dary od
samotných čtenářů.
Statisticky je činnost oddělení několik let stabilní. V roce 2013 se půjčilo 48 645 periodik a
v roce 2014 to bylo 48 471 periodik. To je přes stále vzrůstající konkurenci periodik na internetu
potěšující čislo.
Periodika se v čítárně vkládají do systému Clavius a označují se čárkovými kódy. Některé se
obalují průhlednou fólií, aby vydržely nápor čtenářů. Na začátku roku se aktualizují evidenční listy v
počítači /ceny, dodavatele/.
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 odepisují z fondu knihovny a nabízejí k prodeji.
Mezi další služby čtenářům patří rezervace jednotlivých čísel požadovaných časopisů,
které činily 6 525 za rok 2014. Uživatel čítárny si průměrně vypůjčil skoro 125 periodik za rok, což by
si sám rozhodně nekoupil. Osvědčilo se o rezervaci informovat e- maily, což zrychlilo jejich
vyzvedávání. Na požádání bývají časopisy i prodlužovány pomocí telefonu, nebo e-mailu.
Čtenáři si mohou v čítárně okopírovat hledané články, nebo se zdarma připojit na internet,
využívá se i optické připojení k internetu a tak si uživatel může přinést i vlastní zařízení.
Konečné zútulnění výměnou nábytku v minulých letech přispělo ke zvýšení prezenčních
výpůjček a tak někteří pravidelní uživatelé zde rádi tráví volný čas čtením.
Celá knihovna odebírala v roce 2014 147exemplářů časopisů. Pobočka Za parkem pak 12
exemplářů.
Provoz oddělení zajišťují Jaroslava Vokáčová a Petr Kalaš.
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Oddělení základních knihovnických informací (metodické oddělení)
Síť obsluhovaných knihoven v roce 2014 tvořilo 10 profesionálních knihoven (Blatná,
Vodňany, Volyně, Bavorov, Bělčice, Katovice, Štěkeň, Lnáře, Radomyšl, Střelské Hoštice), 66 místních
lidových (obecních) knihoven, 4 pobočky (Křtětice, Radčice, Škůdra, Dunovice) a 5 odborných
knihoven. Seznam knihoven s fotografiemi je k dispozici na webové stránce Knihovny Strakonicka
http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/ . Knihovníci zde naleznou materiál Zajímavé www
adresy, zápisy ze setkání knihovníků a další informace.
V roce 2014 bylo uskutečněno 73 metodických návštěv a 328 metodických konzultací. V OK
Řepice bylo dokončeno zpracování knih do programu Clavius REKS. S několika knihovnami (Lnáře,
Dunovice, Vodňany, Volyně) byly sepsány žádosti do programu VISK 3, Blatná využila konzultaci
přímo v JVK v Českých Budějovicích, loňským žadatelům byly poskytnuty podklady k vyúčtování
(Blatná, Bavorov).
O činnosti oddělení vyšel článek Malá výprava do tajných koutů knihovny ve Strakonickém
deníku: http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/mala-vyprava-do-tajnych-koutu-knihovny20140923.html.
Za Strakonicko bylo zpracováno 80 Ročních výkazů o knihovně do programu STAT a
překopírováno do oficiálního statistického programu NIPOS. Vytvořeny byly 4 sumáře – pověřená
knihovna, profesionální knihovny, neprofesionální knihovny a region celkem. Obslouženo bylo 67
evidovaných MLK (včetně zrušené knihovny Záboří) a 10 profesionálních knihoven včetně jejich
poboček. Zpracovány byly i 3 výkazy knihoven nezapsaných do evidence Ministerstva kultury –
Litochovice, Nová Ves a zrušené knihovny Stožice. Všechny knihovny obdržely poštou formuláře a
vysvětlivky, zájemcům byl zaslán Deník veřejné knihovny. Během ledna a části února probíhaly
konzultace k vyplňování výkazů a opravám chybných či nevyplněných údajů.
Porada profesionálních knihoven se konala 25. února, 17. června, 23. září a 2. prosince.
Součástí zářijové porady byla prezentace pracovnice firmy Attavena o. p. s. Evy Štifterové ke kurzům
Virtuální kolega http://www.virtualnikolega.cz/ . Návštěvníci veřejného Internetu v knihovnách a
knihovníci mají přístup k těmto kurzům zdarma.

25. března se 5 profesionálních knihovnic a metodička z MěK Písek Lenka Havrdová sešlo na
5. ročníku Burzy zajímavostí využitelných v knihovnách. Představeny byly zajímavé facebookové
prezentace (SKIP, Flynn Knihovna Carsen), akce pořádané v knihovnách (Rande naslepo s knihou,
Knihovna na cestách, Čtení sluší každému, Kino v knihovně), tematické kufříky, půjčování her, tip na
knihu, E-knihy Městské knihovny v Praze, E-kurzy http://kurzy.knihovna.cz/ , audioknihy pro výměnné
soubory a placené databáze, které lze v Březnu – měsíci čtenářů vyzkoušet zdarma.
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15. května 16 knihovnic z regionu navštívilo veletrh Svět knihy 2014 v Praze. Opět využily
veletržní nabídku a přivezly svým čtenářům nové knihy. Také měly možnost seznámit se s novinkami v
oblasti literatury, knih a čtení.

V Týdnu knihoven – 8. 10. – proběhlo tradiční Setkání knihovníků obecních knihoven, které
navštívilo 10 účastníků. Představeny byly nápady a akce využitelné v knihovnách – např. setkání u
webové stránky Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz, čtení z obecních kronik, vyrábění s dětmi i
dospělými, půjčování tematických kufříků, půjčování her, hraní v knihovně, papír pro psaní vzkazů,
literární čajovny, večerníčky s dětmi, rodinné výlety do okolí, vyplňování kvízů, výstavy koníčků
čtenářů; rozdána brožurka Služby knihoven knihovnám, představena webová stránka ekonomické
analýzy služeb knihovny http://roi.mlp.cz, grant VISK 3 Ministerstva kultury, kurzy Virtuální kolega a
audioknihy.
2. prosince paní Alena Justinová z firmy Lanius Tábor představila Novinky v knihovním
programu Clavius – zúčastnilo se 10 profesionálních knihovnic.
Během roku proběhlo individuální školení nových knihovnic v OK Mečichov, Hajany,
Novosedly, Úlehle a další pomoc knihovnici v Bělčicích. Knihovnice OK Řepice byla proškolena
v používání výpůjčního protokolu Clavius REKS a vyhledávání v on-line katalogu.
Výměnný fond Šmidingerovy knihovny tvoří 39 294 svazků. Nové knihy jsou pořizovány
z distribuce OPA Praha (se slevou 30 %), Euromedia Group Praha (35 %), Nakladatelského servisu
(sleva 35 %), internetového obchodu Kosmas, Albatrosu a od distributorů levných knih. Přírůstek roku
2014 čítal 2005 svazků.
Složení výměnného fondu reaguje na požadavky jednotlivých knihoven. Knihy jsou kupovány
většinou v jednom exempláři, žádané novinky ve dvou. Dále jsou pořizovány audioknihy a periodika –
12 titulů na předplatné (Květy, Bravo, Top Dívka, ABC, Receptář, Domov, Bydlení, Čtenář, Burda,
Praktická Slovenka, Praktická žena, Večery pod lampou) a 8 titulů z firmy VaRA.
Průběžně je prováděna aktualizace knihovního fondu. Vyřazené časopisy dále využily obecní
knihovny.
Evidence výměnných souborů probíhá v programu Clavius. Soubory si půjčují nejen malé
obecní, ale i profesionální knihovny. Obohacují tím nabídku nejnovějších knih pro svoje uživatele. V
roce 2014 bylo půjčeno a rozvezeno 79 souborů obsahujících 16 047 svazků v hodnotě 2 877 951,- Kč.
Průměrný počet svazků na jeden soubor činil 203 v hodnotě 36 430,- Kč. Někteří knihovníci žádají
výměnu souboru 3x až 4x ročně, někteří pouze 1x. Některým knihovníkům musí být výměna souboru
nabízena, což se v roce 2014 nepodařilo kvůli častým poruchám služebního automobilu. Situace byla
vyřešena v září nákupem nového služebního automobilu.
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Knihovníci si půjčují také jednotlivé knihy z dalších oddělení na omezenou dobu 1 měsíce, aby
splnili aktuální požadavky svých uživatelů. Jde zejména o odbornou literaturu a školní četbu.

Revize knihovního fondu proběhla v MK Novosedly, OK Úlehle, v Husově knihovně Velká
Turná, aktualizace v Dunovicích. V OK Řepice byla dokončena revize a zpracování knih do programu
Clavius REKS.
Servis automatizovaného knihovnického systému se uskutečnil v OK Řepice, Dunovice,
Malenice a MLK Střelské Hoštice. Dále byly za knihovny regionu propláceny faktury za servis
knihovnického programu firmě Lanius Tábor.
Knihovnám zapojeným do projektu Česká knihovna byly průběžně rozesílány knihy obdržené z
MZK Brno – objednávky a vracení potvrzených Výdejek do Brna si již knihovnice zajišťovaly
individuálně.
E-mailem byly přeposílány aktuální zprávy z elektronických konferencí všem knihovnám s
funkční e-mailovou adresou.
Knihovnám i jejich zřizovatelům byl mimo jiné rozeslán Dotazník spokojenosti
s regionálními funkcemi a informace k dani z příjmů ohledně darů v knihovnách. Z výsledků
Dotazníku vyplynula spokojenost jednotlivých knihoven i jejich zřizovatelů s našimi poskytovanými
službami.
Pro 6 zájemců – knihovny Blatná, Vodňany, Volyně, Bělčice, Radomyšl a Střelské Hoštice –
byla uzavřena smlouva s firmou Konzulta Brno pro posílání SMS zpráv uživatelům z výpůjčního
protokolu Clavius.
Větší profesionální knihovny si podaly žádost do VISK 3, aby mohly v roce 2015 připravit svůj
knihovní systém Clavius na formát MARC21 a začít používat katalogizační pravidla RDA.
Revitalizací prošla MěK Blatná, nové prostory i vybavení získala MK Novosedly a MLK
Pracejovice. MěK Bavorov na webové stránce zpřístupnila on-line katalog (pořízený z dotace VISK 3
Ministerstva kultury). Kolářova knihovna Katovice má novou webovou stránku
http://www.knihovnakatovice.g6.cz/ .
Provoz oddělení zajišťují Irena Plošková a Martina Zusková Bbus (Hons).
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Pobočka Za Parkem – půjčovna pro děti a dospělé
Pobočka Šmidingerovy knihovny Za parkem sídlí v Husově ulici č. 380. Fond zahrnuje přes 10
000 knih a 10 titulů odebíraných časopisů. Velmi úzce spolupracuje s Ekoporadnou při IC pro NO a s
CEGV Cassiopeia (sídlící též v budově pobočky) a s hlavní knihovnou (vzájemné půjčování knih
z fondu, šíření informací o činnosti jednotlivých oddělení, o jejich akcích, atd.). Pro čtenáře i nečtenáře
je také k dispozici veřejný internet, černobílá kopírka, barevná tiskárna a scanner.
Činnost pobočky je zaměřena hlavně na propojení literatury a praxe, a tak zejména pořádané
akce jsou jakýmsi rozvedením toho, co si čtenáři mohou nastudovat v knihách. Při přírodovědných
výletech poznáváme rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí, při Tvořivých podvečerech si
můžeme pod vedením lektora vyzkoušet různé výtvarné techniky a naučit se je, při koncertech kantelistů
se hraje a zpívá z not, v kroužku MOPíků se děti (i rodiče) učí různé dovednosti stylem „škola hrou“, při
besedách je velký prostor věnován dotazům a odpovědím...
Prostředí malé, útulné knihovny je vhodné hlavně pro seniory, děti a jejich rodiče. Ostatní
čtenářské skupiny využívají možnost navštěvovat pobočku také, ale ne v tak velkém počtu. Mnozí
čtenáři chodí zároveň na pobočku i do hlavní knihovny a mají půjčené knížky na více odděleních.
Při půjčování knih i při akcích si navzájem vyměňujeme tipy, aniž by někdo někomu vnucoval
svůj vkus nebo názory. Vše se jen přátelsky porovnává a atmosféra je vždy velmi příznivá. Dvakrát se
v roce 2014 konala akce „Čtení na pobočce“ (s účastí 30 osob), která byla na vzájemné představování
oblíbených knih ostatním vysloveně zaměřená. K inspiraci dále slouží i výstavky, pravidelně
obměňovaná výzdoba (k ročním dobám, svátkům aj.), fotografie p. Břetislava Kocka, větvičky k
učování podle pupenů, kvetoucí rostliny, tipy z Burzy námětů na cestování, knížky vybrané jako
nejmilejší v akci Kniha mého srdce, výrobky čtenářů, dětí, básničky s obrázky nebo fotografiemi a další
zajímavosti. Čtenáře při každé jejich návštěvě čeká něco nového, na co může být zvědavý a k čemu
může také sám přispět, pokud má chuť.
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Z akcí pro veřejnost byly nejnavštěvovanější (tak jako každý rok) přírodovědné přednášky, které
se konají v budově gymnázia: Těch bylo tentokrát 10 s celkovou účastí 472. Tvořivých podvečerů v
prostorách půjčovny bylo 10 s účastí 299 osob. Byli bychom rádi, kdyby na ně chodilo víc dětí, protože
s nimi vždy počítáme a naučili bychom je buď stejné výrobky jako dospělé, nebo bychom se
přizpůsobili věku a vymysleli pro ty mladší něco zjednodušeného. Dětí ale chodí dost málo (za celý rok
2014 celkem 71), a sice většinou z těch samých rodin. Těm, které chodí, se ale TP velmi líbí, stejně jako
jejich rodičům a prarodičům. Hraní na kantely bylo 10 x a účast byla 90 osob. Vytvořila se stálá
skupinka příznivců, kteří chodí skoro pokaždé – přitom původní myšlenka byla taková, že se sejdeme a
zahrajeme jen jednou. Akce se tehdy tak líbila, že pokračování si účastníci vysloveně vyžádali a takto se
spontánně pokračuje již čtvrtým rokem (ve spolupráci s o. s. Spona).
Další z akcí konaných pod střechou byly Strakonické příběhy, což je nový typ programu a i
prostředí, kde se pořádá, je netradiční – je jím restaurace Baobab v Bavorově ulici. Přednáší regionální
historik p. Karel Skalický z Městského muzea Volyně, a to nejen ve školním roce, ale i v obou
prázdninových měsících. Celková účast dosáhla 276 osob. Ne každému tato do hloubky jdoucí
vyprávění vyhovují, pro někoho jsou příliš podrobná, ale těm, kdo si pořad oblíbili, je právě toto jeho
největší předností a ohlasy jsou výborné. Počítá se tedy s pokračováním i v roce 2015.
Celodenních výletů se konalo 12 (účast 189), z toho tři vedl profesionální průvodce Ing. Josef
Pecka. Procházky byly 4 (účast 49 osob). Uskutečnily se 2 celodenní autobusové zájezdy (účast 101
osob).
Už od roku 2008 se každý pátek kromě prázdnin schází kroužek Malých ochránců přírody
(MOP) pro předškolní a mladší školní děti a jejich rodiče nebo jiné členy rodin, případně další
účastníky. Kromě toho se konaly pro kroužek i tři mimořádné akce. Celková účast dětí a dospělých na
pátečních schůzkách dosáhl 523 (z toho 272 dětí), na dalších akcích 42. Hlídání dětí a program pro ně
zajišťují vedoucí kroužku (Mgr. Zdeňka Skalická, Ing. Jitka Svobodová a Eva Legátová) a střídají se
v tom s přítomnými rodiči a prarodiči, takže každý si může vybrat, kolik času chce dětem věnovat.
Někdo si třeba jen popovídá s jinými rodiči, někoho naopak těší se na vedení podílet. Kroužek lze
navštěvovat i nepravidelně, i bez dítěte, zkrátka podle času a chuti.
Kromě výše jmenovaných akcí se každý měsíc uskutečnilo i několik návštěv školních tříd
s celkovou účastí 560 žáků. Této možnosti využívá zejména ZŠ F. L. Čelakovského a příležitostně i ZŠ
krále Jiřího z Poděbrad. Děti se tak seznámí s prostředím, naučí se základní pravidla a udělají si
představu o tom, jakou literaturu mohou na pobočce hledat. Některé lekce měly i speciální program
podle toho, co se zrovna v které třída probíralo v češtině, zeměpisu, dějepisu, biologii atd. Děti
z mateřských škol (a to z MŠ A.B. Svojsíka, U Parku a Lidická) navštívily pobočku pětkrát, v počtu 175
dětí. I ti nejmladší školáčci se v knihovně chovají velmi dobře a program je zajímá. Na druhou stranu se
zvyšujícím se věkem přibývá těch dětí, které se soustřeďují jen na počítače a knihy pokládají spíše za
učebnice, než aby viděly v četbě i zábavu. Nechávají se také silně ovlivnit reklamou a to, co neznají
z moderních médií, je jim cizí. Učitelky se tedy snaží (často s úspěchem) je seznamovat i s klasickou
literaturou a líbí se jim fond pobočky, kde převládají tituly s dobrou češtinou a vkusnými obrázky.
Z přírodovědných akcí ŠK se pořizují podrobné zápisy, uveřejňované na webových stránkách
strakonické Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (www.csop-strakonice.net). Dále
vydáváme od ledna 2012 elektronický časopis Kompost - měsíčník zaměřený na ekologii (reporty,
ekologické a literární tipy apod., ale i např. amatérská poezie s přírodní tématikou). Většinu prací
vykonává ve svém volném čase tým ve složení Ing. Jan Juráš z Ekoporadny při IC pro NO, manželé
Hrdličkovi a Petra Tůmová z CEGV Cassiopeia. Archiv všech čísel se nalézá v Dokumentech na
www.knih-st.cz. Časopis je přístupný i v papírové podobě v hlavní knihovně a na pobočce, ukazujeme
jej také na akcích a připravili jsme z jeho obsahu i výstavku umístěnou na chodbě pobočky. Časopis
může být libovolně šířen a ohlasy na něj jsou velmi dobré. Počet dalších autorů, kteří se dobrovolně do
přípravy jednotlivých čísel zapojili, se blíží 40 a stále se objevují noví zájemci. Některá témata jsme
probrali formou seriálů, jiným věnujeme jednotlivé články v rozsahu od poloviny stránky do maximálně
dvou stran.
Pobočku Za parkem vede Mgr. Alena Hrdličková.
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Informační centrum NO a EU, Ekoporadna
Pracoviště funguje od roku 1998, od roku 2005 je rozšířené o služby v oblasti ekoporadenství.
V roce 2014 probíhaly kontinuální činnosti, periodicky se opakující akce, byly také zahájeny některé
nové projekty a činnosti.

Činnosti související s organizací pracoviště:
K žádným podstatným změnám v organizaci pracoviště v roce 2014 nedošlo. Opět probíhala úzká
spolupráce a vzájemná výpomoc subjektů sídlících v budově (Pobočka ŠK Za Parkem, CEGV
Cassiopeia) i spolupráce s organizacemi jinými (ZO ČSOP Strakonice, JSME Strakonice...).

Průběžné aktivity:
Probíhaly v normální otevírací době pracoviště (Po - Čt 7:30 - 16:00, Pá po dohodě)
- všeobecné ekoporadenství: Osobní návštěvy, e-mailová konzultace, telefonická konzultace, knižní a
letákový fond (průběžná aktualizace, v roce 2014 dokončena částečná výměna fondu informačních
materiálů - od několika organizací zaslány nové materiály v letákové i knižní podobě, ve většině případů
bezplatně).
- poradenství v oblasti NO a EU: především výpomoc s organizačními a propagačními aktivitami NO na
Strakonicku. K dispozici byl rozsáhlý knižní i letákový fond s tématikou NO a EU. Ve spolupráci se
Zdravým městem Strakonice byla monitorována dobrovolnická činnost na Strakonicku. Podpora NO
souvisela zejména se změnami v občanském zákoníku a úpravami údajů ve spolkovém rejstříku.
Část poradenské činnosti probíhala spontánně na tematických akcích, pořádaných pracovištěm.

Výpomocné aktivity:
- spolupráce se ZO ČSOP Strakonice na environmentálně zaměřených akcích, výpomoc s ostatními
aktivitami ČSOP
- spolupráce s CEGV Cassiopeia Strakonice
- spolupráce s o.s. Dětský klub Remízek a výpomoc při propagaci první lesní mateřské školy na
Strakonicku
- pomoc při organizaci akcí jiných organizací - ADRA den, Zahradní slavnost Fokusu
- spoluorganizování materiální sbírky pro útulek Sirius v Záhoří u Písku, vytvoření sběrného místa
- spolupráce s OŽP na kauzách vyvolaných veřejností
- spolupráce se Zdravým městem Strakonice
- výpomoc při organizaci a příprava zdravého občerstvení na Fóru zdravého města 2014
- spoluorganizování akce – Festival pro Tibet

Ostatní aktivity:
- příprava elektronického měsíčníku Kompost
- osvětová činnost pro strakonickou veřejnost, možnost zapojení se do regionálních kauz
- záskok při knihovnických službách pobočky ŠK

Statistika kontaktů za rok 2014:
duben
36

květen
41

červen
42

červenec
38

srpen
40

září
37

říjen
46

listopad
42

prosinec
35

Počet poradenských kontaktů se pohyboval většinou mezi 30 a 50 za měsíc. Více než polovina dotazů
měla ekoporadenský charakter. Druhá část se týkala neziskového sektoru a také akcí pořádaných
Ekoporadnou. Dotazy s tématikou EU se již téměř nevyskytovala. Část dotazů se uskutečnila na
pořádaných akcích, nebo mimo pracoviště. V posledním roce oproti předchozím narostl počet
klasických ekoporadenských dotazů a také počet dotazů, které vyžadovaly komplexnější práci (literární
rešerše atd.)
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Propagace:
- elektronický měsíčník Kompost - přehled pořádaných akcí a reporty z nich (včetně akcí pobočky Za
Parkem a akcí ŠK), regionální aktuality
- Regionální média - Strakonický deník, Týdeník Strakonicko, 5+2, Zpravodaj města, regionální weby,
Strakonická televize
- Facebook - tematické stránky Farmářských trhů a měsíčníku Kompost (propagace důležitých akcí
Ekoporadny)
- plakáty - Inf. centrum, obchody zdravé výživy, vývěsky MÚ
- webové stránky ŠK- oddělení Ekoporadna, webové stránky Farmářských trhů
- propagace akcí na regionálních webech zivyregion.cz a estrakonice.cz
- poskytování informací místním médiím
- informační stánek Ekoporadny na Veget festu
Průběžně je udržována a rozšiřována databáze e-mailových kontaktů pro zájemce o environmentální
akce a zájemce o zasílání elektronického měsíčníku Kompost.
Informační centrum NO, EU a Ekoporadnu vede Ing. Jan Juráš.

Strakonické farmářské trhy organizované Ekoporadnou.
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Aktivity
Celostátní projekty


Vyvrcholením prezentace knihoven je vždy v říjnu takzvaný Týden knihoven. Motto této akce bylo
tentokrát "Muzejní knihovny". Vzhledem k tomu, že na rok 2014 připadlo 100. výročí začátku 1.
světové války, připravili jsme akce k tomuto tématu. V knihovně i na našich stránkách si čtenáři i
nečtenáři mohli vyplnit kvíz 1. světová válka (10 otázek), vyplnilo jej 15 účastníků (10
internetových, 5 tištěných), ze 4 správných odpovědí byli vylosováni 2 výherci, kteří obdrželi
naučnou knihu. Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví jsme zpracovali výstavu 1. světová válka
na Strakonicku. Vystaveny byly hlavně dobové fotografie, dopisy.

Přehled kulturních akcí
Výstavy
Výstavy ve vstupní hale ŠK:
 Pod křídly techniky - výstava prací žáků VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb
 Má vlast cestami proměn. Výstava přinášející svědectví o zvelebování opomíjených staveb a
objektů a jejich proměna v místa příjemná pro život. Patronkou výstavy je Blanka Stehlíková,
spisovatelka a historička umění a dcera Ladislava Stehlíka, “básníka domova”, autora knihy
Země zamyšlená.
 Jak to žije v DDM - DDM se představuje. Ukázka volnočasových aktivit v DDM Strakonice,
výstava k 50. výročí existence Domu dětí a mládeže ve Strakonicích
 Tradice - Výstava prací žáků ZUŠ, třídy PaeDr. Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany Schwarzové.
 Tradiční prodejní výstava prací žáků ZŠ a MŠ speciální
 Krajiny - výstava prací žáků ZUŠ, třída Věry Bělochové
 Výstava fotografií znázorňující činnost Olgy Havlové ve prospěch lidí s handicapem.
Výstavu připravil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 Naše duše promlouvají - výstava obrázků klientů občanského sdružení Fokus – Písek, o. s. –
pobočka Strakonice
 Exlibris Tábor – výstava drobných knižních grafik oceněných v dětské výtvarné soutěži.
 Komiks nejen v komiksu. Výstava prací 16 autorů, ve spolupráci s projektem Rosteme s knihou
Výstavy v oddělení pro dospělé – beletrie:










Leden - Sport v beletrii (návaznost na výstavku v oddělení naučné literatury – Zimní olympijské
hry 2014)
Únor - Rande naslepo (připraveno cca 100 knih, zabalených v neprůhledných obalech, půjčeno
54 knih, velký ohlas především u žen)
Březen, duben - 100 let B. Hrabala
Květen - Magnesia Litera
Červen- Kino v knihovně (propagace nové služby)
Červenec, srpen - Dovolená s knihou (výstavka zaměřená na lehkou odpočinkovou četbu),
Knihovna na cestách (knihovnický stánek umístěný v létě na plaveckém stadionu)
Září - Září je tady... (zaměřeno na literaturu, týkající se studentů, školství, kantorů..)
Říjen - TÝDEN KNIHOVEN - 1. světová válka v beletrii Listopad – Horor
Prosinec - Vánoce a zima v beletrii
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Výstavy v oddělení pro dospělé – naučná literatura:









Leden, únor – Zimní olympijské hry – jak to kdysi začalo
Březen, duben – Bohumil Hrabal – 100. výročí narození
Květen, červen – Historie filmu
Červenec, srpen – Ej, dudy moje – Mezinárodní dudácký festival
Září – Vinobraní je už za dveřmi
Říjen – 1. světová válka na Strakonicku (100. výročí začátku 1. světové války)
Listopad – 17. listopad 1939/1989
Prosinec – Veselé vánoční hody

Akce
Akademie volného času:


Zmizelé Pošumaví. V rámci edice Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka vyšel díl věnovaný
Pošumaví. O tom, jak se shromažďovaly fotografie a vznikal text pohovořili autoři Jan Lhoták a
Jiří Novák. Zajímavé bylo zejména promítání historických i současných fotografií.
 Neznámí hrdinové – pocta české statečnosti. Beseda s filmovým historikem Pavlem Taussigem,
v níž jsme se seznámili např. s osudy velitele posádky, která se jako jediná v roce 1939 bránila
okupantům, služky u Heydrichů, která riskovala život pro druhé, sestry Franze Kafky, jež pomáhala
židovským dětem, či popraveného profesora příbramského gymnázia, jehož osud inspiroval vznik
povídky a filmu Vyšší princip
 Slavné souboje literární i historické (Tycho Brahe, Mikuláš Dačický, Karel Škréta, Casanova,
Puškin, Lermontov) si přijďte připomenout na besedě s historikem, spisovatelem a ředitelem
Milevského muzea panem Vladimírem Šindelářem
 Irena Dousková. Beseda s autorkou knih Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák, Darda a dalších
 Beseda s PhDr. Zdenkou Heřmanovou. Výjimečné setkání s významnou českou sinoložkou,
překladatelkou a propagátorkou čínské literatury, dlouholetou vědeckou pracovnicí Orientálního
ústavu Akademie věd ČR, která žije ve Strakonicích.
 výlet do kraje spisovatele Bohumila Hrabala. Navštívili jsme Polabské muzeum v Nymburku a
Kersko.
Podzimní akce AVČ byly z důvodu rekonstrukce budovy, v níž se akce odehrávají, zrušeny.
Z dalších akcí knihovny:




Úplnou novinkou roku 2014 bylo únorové Rande naslepo … s knihou. Organizačně ji zajišťovalo
oddělení katalogizace ve spolupráci s ostatními odděleními. Vybrané knihy se zabalily do balícího
papíru, ozdobily papírovou mašlí, 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 velmi pozitivní a pro úspěšnost celé akce ji budeme opakovat i v roce 2015.
Kino v knihovně je další novinkou, kterou nabízí naše knihovna od března roku 2014. Z nabídky
strakonického kina vybíráme filmy související s knihami v našem fondu a uveřejňujeme je na našich
webových stránkách
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Poetické jaro – tři setkání s poezií zprostředkovanou M. Kováříkem a R. Bláhou.
- Beat generation - velká literární revoluci, která prošla světem a má i své české
představitele. Ukázky z díla A. Ginsberga, L. Ferlinghettiho, G. Corsa, V. Hraběte či S.
Antošové
- 24 a půl - takový je průměr dožitého věku básníků, jejichž tvorba zazněla při druhém
setkání. Byli to Karel Hynek Máche, Jiří Orten, Karel Havlíček, Karel Hynek a Václav
Hrabě.
- Slavíci nad Otavou. Setkání a čtení veršů básníků tří generací ze Strakonic a okolí.



Šumava elektronicky. Regionální šumavskou literaturu v podobě e-knihy a elektronické čtení
vůbec přijeli představit nakladatel Petr Čmerda a spisovatelé Roman Kozák a Jaroslav
Pulkrábek.
Knihovna na cestách měla premiéru v rámci akce Březen – měsíc čtenářů. Poslední březnový týden
knihovna postavila na tržišti U sv. Markéty stánek s nabídkou knih i časopisů, představením všech
služeb knihovny, s drobným občerstvením a v odpoledních hodinách i s programem (hudebně –
recitační vystoupení žáků gymnázia Víta Maloty a Jana Mrázka). Záměrem bylo oslovit na
frekventovaném místě města občany a seznámit je se službami a nabídkou knihovny. Ohlas byl
poměrně velký, nejen ze strany kolemjdoucích, ale informace o akci proběhla v místním i v
celorepublikovém tisku. Jedinou vadou akce byla nepřízeň počasí.





Od června pak přes léto pokračovala Knihovna na cestách na plaveckém stadionu. Každé úterý,
sobotu a neděli mohli čtenáři využít služeb knihovny v areálu venkovního plaveckého stadionu ve
Strakonicích. Vždy v úterý (když přálo počasí) sloužily pracovnice knihovny a čtenáři si zde mohli
půjčovat i vracet knihy stejně jako jsou zvyklí v knihovně. O víkendech službu zajišťovaly
brigádnice z řad rodinných příslušníků a přátel a půjčovaly se vyřazené tituly a časopisy proti kauci
20,- Kč/kus. Bohužel nepříliš teplé léto a časté přeháňky službu často omezily nebo zrušily a měly
vliv i na návštěvnost celého plaveckého stadionu. Přesto tuto akci můžeme hodnotit kladně a
plánujeme její opakování v mírně upravené verzi i v roce 2015.



Čtení sluší každému - knihy, které frčí. Akce se konala v březnu, květnu, září a listopadu.
Prostřednictvím krátkých medailonků a ukázek z knih jsme čtenářům představovaly zajímavé knihy
z beletrie i naučné literatury.
V dubnu se knihovna připojila k tradiční akci – Strakonické vítání léta. Stánek knihovny měl pro
děti připraveno řadu úkolů a soutěží. Účast byla velká a ohlas taktéž.
Beseda k plánovanému otevření lesní mateřské školky v Kraselově u Strakonic – ve spolupráci s
občanským sdružením Dětský klub Remízek pořádá besedu.
Festival Pro Tibet. Tibetská příroda, osudy a buddhistická moudrost v pěti filmových snímcích,
přednáška Pavla Mareše Janovského - Učení Fráni Drtikola, prodej tibetských výrobků a občerstvení
připravené Janem Jurášem z Ekoporadny. Vstupné bylo dobrovolné, veškerý výtěžek putoval na
pomoc dětem ze školy Gyalten v Tibetu.
Expediční kamera - 5. ročník v současnosti největšího festivalu outdoorových a cestopisných filmů
v ČR. Program festivalu tvoří téměř desítka filmů z celého světa oceněných festivalovými cenami,
filmů o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.
Zdravá záda. Interaktivní přednáška Martina Hojdy ukázala, jak napravit špatné držení těla a
svalovou dysbalanci. Proč cvičit a jak správně cvičit.
Putování básnickou krajinou – v novém projektu navazujícím na úspěšné Putování románovou
krajinou představil Ing. Miroslav Šobr básníky, životem a dílem spjaté s naším regionem.
DRUMCIRCLE – bubnování pro všechny. Bubnování v kruhu pod vedením p. Zdeňka Drahoše.
Návštěvní dopoledne s Miloslavem Šimkem. Akce nejen pro nevidomé, ale pro všechny čtenáře
s handicapem.
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Akce pobočky Za parkem
Tvořivé podvečery:









s p. Janou Věženskou – Ozdoby z organzy,
s p. Blankou Cvrčkovou – Základy batikování, Drobné kynuté pečivo (zvířátka) k oslavě jara
s p. Dagmar Paterovou - Drobné drátkované dárky
s p. Františkem Langmajerem – Ozdoby z hoblinek
s p. Hanou Taschnerovou – Drobné jarní dekorace
s p. Alenou Šimáčkovou – Zvířátka ze slámy
s p. Boženou Legátovou – Sashe (indiánské popruhy), Věneček skládaný technikou origami
s p. Marcelou Důchodní – Ponožkoví sněhuláčci

Z dalších akcí pobočky:
 Strakonické příběhy - vyprávění regionálního historika Karla Skalického v rámci rozsáhlejšího
strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení
SP I. O Lidmile, co se zapomněla před Pánem Bohem. Černohumorný příběh z renesančních
Strakonic přelomu 16. a 17. století.
SP II. Jiřík Švejcar a jeho Lhota. Životy a osudy strakonických měšťanů na prahu raného
novověku.
SP III. Johann Planek und Joseph Schmidinger. Dva strakoničtí národa buditelé první
poloviny 19. století v trochu jiném světle.
SP IV. Olkmar z Neznašov. Útržky života pana purkrabího. Město a panství Strakonice
v poděbradských časech
SP V. U Teyšlů za městem. Strakoničtí stavitelé Václav Havlas, František Jíně, Jan Žinkovský a
Vincenc Teyschl a zednický svět první poloviny 19. století ve mětě a jeho okolí.
SP VI. Jak Žofka Rybáková dítě pohodila. Tak dlouho se do slanického mlýna pro olej chodí,
až nenadálé děcko v dobytčím žlabu skončit musí. Vyšetřování infanticidia v renesančních Strakonicích
a obviněná měšťanská dcerka Žofie Rybáková.
SP VII.
SP VIII. Soused počestnej. Milčic, Kuncipál, Měchura a jiní. Rychty a rychtáři na strakonickém
panství od 16. do 19. století. Drobná sonda do někdejší vrchnostenské správy a osudů několika osob.
SP IX. Místosudí Jan. Přední český humanistický vzdělanec, mecenáš a podporovatel básníků,
řepický vrchnostpán a majitel domu na Malém městě Jan starší Hodějovský z Hodějova a na Řepici
(1496–1566) a střípky jeho světa.
SP X. Od Omy až po Pacla. Příběh tiskařský. Strakonické tiskárny a jejich provozovatelé od
skromných počátků až do komunistického puče.
SP XI. Umřel na choleru. Následky a souvislosti několika epidemických vln smrtící cholery ve
Strakonicích v průběhu 19. století.
SP XII. Blvan opilý. Johanitský velkopřevor Václav z Michalovic a jeho tehdejší odporníci v
kraji. Příběhy nejedné zášti. Od Sudoměře přes Lipany až ke Strakonické jednotě.





Černá hodinka s hraním scrabblu. Tentokrát bude mimo českého i cizojazyčný.
odpolední čtení na pobočce (i z čtečky e-knih, kterou tímto představíme)
prezentace knihy NEBE STUDÁNEK III. básníka Ondřeje Fibicha a fotografa Jiřího Chalupy.
Součástí programu je beseda na téma "Jak jsem hledal zatopené díry v zemi".
výlet na Dny vědy a techniky do Plzně
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Přehled vzdělávacích akcí
Kurzy počítačového školení
Konaly se vždy druhé úterý v měsíci
školení pro začátečníky:
 Leden - Úplné základy práce s počítačem
 Únor - Základy práce s internetem
 Březen – Posíláme první e-mail
 Duben - Úplné základy práce s počítačem
 Květen - Základy práce s internetem
 Červen - Posíláme první e-mail
 Září – Základy práce s OS Windows 8
 Říjen – Základy práce s internetem
 Listopad – Posíláme první e-mail
 Prosinec – Vyhledávání na internetu
školení pro pokročilé:
 Leden - Práce s operačním systémem
 Únor – MS Word a Open Office Writer aneb nástroje pro psaní dokumentů
 Březen – MS Excel
 Duben - Úpravy digitální fotografie
 Květen – Zálohování a komprese dat
 Červen – MS PowerPoint
 Září – Souborový systém
 Říjen – MS Word 2010
 Listopad – MS Excel
 Prosinec – MS PowerPoint

Akce Informačního centra NO a Ekoporadny
Jednorázové akce s environmentální tematikou:
- Pro přírodu, bez závazků - Společenský sál ŠK, ve spolupráci se ZO ČSOP Strakonice – prezentace
činnosti, možnosti zapojení veřejnosti do aktivní ochrany přírody na Strakonicku
- Řepické rybníky – úklid ze souše i z vody - akce v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! Clean up the world!“ (ve spolupráci s neformálním sdružením Jsme Strakonice, ZO ČSOP Strakonice)
- Černobyl: Pozdravy ze zakázané zóny - ve spolupráci s o.s. Jihočeské matky, beseda s fotografem
Václavem Vašků
- Druhá venčící návštěva útulku – velká účast veřejnosti
- Výlov Blatského rybníka - akce v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! - Clean up the world!“
(ve spolupráci s neformálním sdružením Jsme Strakonice, ZO ČSOP Strakonice)
- účast celkem 135 lidí

Jednorázové akce s tematikou zdravé výživy:
- Veget Fest – akce v rámci Dnů zdraví Strakonice, první festival zdravé výživy, vegetariánství a
ochrany zvířat ve Strakonicích
- Přednáška s ochutnávkou - „Zdravá výživa jako prevence civilizačních chorob“ – ve spolupráci
s obchodem zdravé výživy Zdraví z přírody ve Volyni
- Přednáška s ochutnávkou – „Rostlinná strava v prevenci a léčbě diabetu“ – ve spolupráci se skupinou
Diabetici Strakonice
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- Přednáška s ochutnávkou - „Zdravá výživa jako prevence civilizačních chorob“ – pro Sdružení
zdravotně postižených Strakonice
- Beseda s ochutnávkou – „Zdravá výživa“ – pro sdružení nemocných roztroušenou sklerózou, Střelské
Hoštice
- účast celkem 114 lidí + několik set (Veget fest)

Periodicky opakující se akce:
- Farmářské trhy - čtvrtý ročník na prvním hradním nádvoří ve Strakonicích. Termíny každý druhý pátek
od 13 do 17 hodin od dubna do října - celkem 13. Posun doby konání o hodinu dříve oproti minulé
sezóně – veskrze pozitivní ohlasy. Účast na jednotlivých trzích okolo 1000 návštěvníků, kolísala a
vykazovala určitou nepředvídatelnost. Akce měla velký dopad na propagaci a zviditelnění ŠK, prostor
hradu a města Strakonice zvláště u přespolních prodejců a návštěvníků. Dřevěné stánky téměř plně
využívány po všechny termíny (většinou minimálně 8 z 10). Jeden z termínů vynechán z důvodu krytí s
MDF.
- Zelené otazníky - v roce 2014 konec třetího a začátek čtvrtého ročníku cyklu besed - 7 opakování
(pobočka ŠK, restaurace Baobab), třetí ročník zakončen autobusovou exkurzí do třídírny odpadů ve
Vydlabech (duben 2014), účast celkem 158 lidí
- Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření - v roce 2014 čtyři zdvojené kurzy v prostorách ZŠ Povážská
a závěrečná společná akce, zahájení čtvrtého ročníku (od prosince zrušeny termíny pro „začátečníky“
pro malý zájem) - účast celkem 228 lidí
- lektorování 3. ročníku Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření v Blatné - pořadatel obchod zdravé
výživa Slunečnice Blatná a CKV Blatná (7 termínů)
- lektorování 1. ročníku Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření ve Volyni - pořadatel obchod zdravé
výživa Zdraví z přírody ve Volyni (3 termíny)

Akce pobočky Za parkem a ZO ČSOP
Přednášky











přednáška Ing. Josefa Pecky, šumavského průvodce: Podlesí – I. Z Javorníka na
Dobrš aneb napříč panstvím Lamberků a Koců
přednáška Ing. Josefa Pecky, šumavského průvodce: Podlesí – II. Krajem pánů z Dlouhé Vsi
přednáška Františka Langmajera Přírodní zahrady jižních Alp – permakultura podle Seppa
Holzera
Přednáška s promítáním - Ing. Josef Pecka, šumavský průvodce: Podlesí III. Z Bohumilic do
Volyně (a ještě něco navíc)
přednáška Netopýři blízko nás. Vede Mgr. Dita Weinfurtová z České společnosti pro ochranu
netopýrů. Ukázka živých hendikepovaných netopýrů, o které se stará. Součástí přednášky bylo
promítání a rozdávání propagační materiály.
přednáška s promítáním - doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.: Barokní poutní krajina
promítání a vyprávění - Fotografie z letních pobytů v přírodě (východní Slovensko, Orlické
hory...).
Delta Dunaje – jedna z posledních evropských divočin. Přednáška s promítáním RNDr. Petra
Pavlíka
Můžeme i my ovlivnit sibiřskou tundru? Přednáška s promítáním Prof. Ing. Hany
Šantrůčkové Csc. (z JČU) o zkušenostech a zážitcích získaných při přírodovědném výzkumu,
ale i o životě místních lidí.
František Langmajer: Cesta na Island a Faerské ostrovy. Přírodovědná přednáška s promítáním.
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Procházky a výlety:
-

-

-

-

přírodovědná procházka ke sv. Janu do Radomyšle
přírodovědný výlet do Velké Turné
přírodovědný výlet k Barrandovským skalám
přírodovědný výlet ze Strunkovic nad Volyňskou do Svaryšova a přes vrch Vlčiny do Radošovic
přírodovědný autobusový zájezd (Kamýk n. Vlt. a okolí – přírodní zajímavosti, skanzen,
výhledy, program i pro děti...)
přírodovědný výlet do Písku. Návštěva interaktivní výstavy Příběhy pěti stromů ve Sladovně a
dalších zajímavých míst v Písku
přírodovědný výlet na Hlincovou Horu a po naučné stezce do Rudolfova (památky, ekozahrada
Kovářových)
přírodovědný výlet do údolí Křemelné (cca 15 km - lze změnit). Po cestách vedoucích mimo
turistické trasy (od soutoku řek až po Zaječí mlýn)
přírodovědný výlet do okolí Cikánské slatě (cca 17 km - lze změnit). Po cestách mimo turistické
trasy a občas i terénem
přírodovědný výlet s šumavským průvodcem Ing. Josefem Peckou do okolí Zátoňské hory
(smíšený suťový horský les pralesovitého charakteru - zbytky přirozených porostů tzv.
květnatých bučin s výskytem vzácných rostlin a bohatým mechovým patrem).
procházka po okolí Štěkně (bývalý žulový lom, pomník T. G. Masaryka, hájovna Petrlice, bývalá
tvrz, altánek Lesů ČR, Slatina...) s vyprávěním o krajině a s ukázkami lesnických prací (např.
dosazování, nátěr proti okusu atd.)
přírodovědný výlet do Tchořovicích - ornitologická akce Festival ptactva a veřejné kroužkování
ptáků
zájezd (Dobrá voda – kostel sv. Vintíře s unikátním skleněným oltářem, křížovou cestou
a betlémem, jeho prohlídka s průvodním slovem, Muzeum Dr. Š. Adlera, léčivý pramen,
Hartmanice - synagoga, muzeum, tříkilometrová naučná stezka Hamižná u Hartmanic o těžbě
zlata)
Přírodovědný výlet do Bohumilic
výlet na charitní jarmark v písecké waldorfské ZŠ Svobodná

Akce oddělení pro děti:
Tvořivé dílničky pro nejmenší
leden – Veselé rybičky
únor - Karnevalové masky
březen - Barevní motýlci
duben - Fotorámeček pro maminku
květen - Modelujeme zvířátka
červen - Prázdninová chobotnice
září - Natiskneme si housenku
říjen - Nosatý klaun
listopad – Vybarvujeme vánoční pohlednici
prosinec - Alobalové ozdoby na stromeček
Aktivně se zapojujeme do těchto projektů:
Březen – měsíc čtenářů. V roce 2014 v rámci BMČ proběhlo autorské čtení spisovatelky Petry
Dvořákové z její knížky Jůlie mezi slovy a Já jsem hlad.
Pro prvňáčky četla z knihy Julie mezi slovy, kde dětem v příběhu několika sourozenců objasňuje cizí
slova, se kterými se setkávají v běžném životě – exekuce, rozvod...
26

Pro starší děti připravila interaktivní besedu o anorexii a bulimii. Kniha Já jsem hlad čerpá z jejích
vlastních prožitých zkušeností. Popisuje její několikaletý boj s anorexií a vším, co s touto nemocí v
osobním životě souvisí a hlavně o její nebezpečnosti pro děti právě v tomto věku.
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Děti zapojené v projektu musely absolvovat nejméně jednu návštěvu knihovny. Akcí, která vede
k rozvoji zájmu o četbu bylo autorské čtení spisovatelky Petry Dvořákové z její knihy Jůlie mezi
slovy. Odměnou za vyloženou námahu byla Knížka pro prvňáčka - původní česká novinka, která byla
vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v žádném knihkupectví po dobu tří let .
Noc s Andersenem (4. - 5. 4. 2014)
Noc s Andersenem je v současné době největším projektem zaměřeným na podporu dětského čtenářství,
což je i naším cílem. Ani v letošním roce jsme neoslovily konkrétní třídu, ale daly jsme příležitost našim
věrným čtenářům. Bylo vybráno 21 zájemců, kteří se v pátek navečer sešli v knihovně. Večer začal hned
po ubytování seznamovací soutěží, čtením pohádek a opět dalším soutěžením.
Protože patronem letošní NsA byl psí komisař Vrťapka, tak mezi nás přišli živí pejskové a vrcholem
večera byla jejich „taneční show“. Pak jsme dobyli energii malou večeří a hurá do dalších dobrodružství.
Děti se zdály být neunavitelné, ale nakonec si přece jen rády poslechly pohádky na dobrou noc.
Ráno jsme se rozloučili společnou snídaní.
Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu proběhlo v roce 2014 již popáté.
Děti nejprve musí dokázat, že mohou být pasovány z pážat na rytíře. Mezi tři rytířské důkazy bude
patřit: důkaz slušného chování, důkaz, že znají písmenka a umí číst a důkaz bystrého rozumu. Po splnění
těchto tří úkolů dojde k slavnostnímu složení slibu: „Slibuji ve jménu všech krásných knížek – pohádek,
příběhů a básniček:
budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského
budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady
budu je mít rád
budu se k nim chovat opatrně a s úctou“
Poté jednotlivá pážata přistupují k rytíři Řádu krásného slova za asistence paní ředitelky Šmidingerovy
knihovny a ten je bude pasovat na rytíře. Děti dostávájí medaily, diplom a průkazku do knihovny na
jeden rok zdarma. Vše je zakončeno slavnostním přípitkem ( dětské šampaňské). Doufáme, že se se
všemi novými rytíři budeme pravidelně v knihovně setkávat!
Tomuto slavnostnímu aktu předcházejí tyto kroky:
1 Obejít všechny 1. třídy strakonických škol a seznámit je podrobně s touto akcí.
2 Domluvit návštěvu knihovny – knihovnická lekce.
3 Proběhnou knihovnické lekce.
4 Návštěva knihovnic ve všech 1. třídách – prověření důkazů.
5 Příprava průkazek, medailí a diplomů pro všechny účastníky.
6 Pasování.
Z dalších akcí oddělení pro děti







Mezinárodní den dětí - Ema a Eman – najdi jejich podobu (děti domalovaly obličej a vlasy,
čepici....); za odměnu dostaly drobné dárky
Týden v knihovně s Neználkem. Děti se seznámili s Neználkem a ostatními malíčky a
malenkami z města Kvítečkova od autora Nikolaje Nosova.
Tradičně – Čtenáří píší svůj příběh Jak šel Neználek poprvé do školy.
Výstava o N. Nosovi a jeho díle, doplněná barevnými obrázky hlavních hrdinů
Mikulášská nadílka v knihovně.
Pro koho bude dárek? - děti obkreslovaly vykrajovátka na vánoční cukroví a tím vznikla
jmenovka na vánoční dárek, kterou každému obdarovanému speciálně vyzdobily.
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Hospodaření
Výsledky hospodaření ŠK za rok 2014
Příspěvek na činnost pro rok 2014 byl schválen z rozpočtu zřizovatele (Město Strakonice)
na neinvestiční výdaje ve výši 8 600 000,- Kč. Limit prostředků na platy byl stanoven ve výši
4 880 000,- Kč, tato částka je včetně náhrad mezd za nemoc. OON byly ve výši 70 000,- Kč.
Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti byly plánovány ve výši 530 000,- Kč.
Finanční prostředky určené na el. energii, vodné a stočné, teplo a odpisy v celkové výši 761 000,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 1 347 000,- Kč. Všechny účelově poskytnuté finanční prostředky z KÚ
Jihočeského kraje byly ke konci roku plně vyčerpány.
Během roku došlo k navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele o částku 60 000,- Kč na
dofinancování ozvučení společenského sálu, které proběhlo v rámci celkové rekonstrukce budovy.
Celkový upravený rozpočet na činnost ŠK činil 8 660 000,- Kč.
Šmidingerova knihovna dostala dále příspěvek 2 000,- Kč na realizaci Festivalu zdravé výživy
„Veget Fest“ Byl vyčerpán v průběhu roku 2014.
Do rezervního fondu byl schválen a přidělen příspěvek za rok 2013 ve výši 13 816,17 Kč.
Rozpočet byl schválen a navýšen o neinvestiční prostředky z Ministerstva kultury na realizaci
projektů z programů:
Knihovna 21. Století - projekt „ Zelené otazníky“ - cyklus akcí s environmentálním zaměřením
(příspěvek ve výši 6 000,- Kč.)
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VISK 3 - projekt „Modernizace školícího centra pro klienty knihovny, se zvláštním zřetelem na seniory“
(příspěvek ve výši 78 000,- Kč). Všechny účelové neinvestiční prostředky ve výši 84.000 Kč byly plně
vyčerpány.
Z důvodu nařízení vlády došlo ke zvýšení platů od 1. 11. 2014. Rada města dne 22. 10. 2014
schválila zvýšení objemu prostředků na platy o částku 25 000,- Kč. Na navýšení platů byly použity
finanční prostředky z fondu odměn (23 950,- Kč), 1 050,- Kč bylo použito z rezervního fondu.
Z rezervního fondu bylo čerpáno také 58 786,- Kč na ozvučení společenského sálu. Celkem byly příjmy
navýšeny o 83 786,- Kč.
Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti dosáhly celkem 626 423,49 Kč.
Šmidingerova knihovna dále čerpala z investičního fondu částku 319 900,- Kč na nákup
služebního vozidla Peugeot PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6. Hdi.
Roční odpis za investiční majetek v roce 2014 byl ve výši 33 843,- Kč (rozpočet 16 000,- Kč).
K navýšení nad limit rozpočtu došlo z důvodu nákupu služebního vozidla.
Účelové finanční prostředky za el. energii, vodné a stočné, topení nebyly v 2014 vyčerpány.
Vratka městu za energie činí 66 020,- Kč.
Celkové náklady z hlavní a vedlejší činnosti činí 10 613 935,25 Kč a výnosy 10 651 403,49 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2014 z hlavní činnosti 27 335,24 Kč a z hospodářské činnosti 10 133,- Kč
(celkem 37 468,24).
Ke konci roku byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 614 673,28,- Kč a DHM ve výši
84 600,- Kč.
Šmidingerova knihovna zažádala zřizovatele o schválení a převedení hospodářského výsledku
do rezervního fondu.
Kontroly proběhlé v roce 2014:
Finanční odbor – oddělení kontroly Město Strakonice
Byla provedena veřejnosprávní kontrola za rok 2013. Byly shledány drobné nedostatky, které byly
následně odstraněny.
OSSZ Strakonice
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Bez závad.

Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů za rok 2014

Příjmy

Kč

Výdaje

Kč

Celkem

10 651 403

Celkem

10 613 935

Příspěvky a dotace
celkem

10 024 980

mzdové náklady
celkem

5 595 000

- příspěvek na
provoz od
zřizovatele

8 593 980

mzdový fond

5 495 000

JK KÚ ČB –
příspěvky, granty

1 431 000

-OON

100 000

(8 660 000)
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Příjmy

Kč

Výdaje

Kč

vratka zřizovateli

- 66 020

- zákonné pojištění

1 864 737

- zák. sociální
náklady

54 845

- odpisy

33 843

příjmy z činnosti
celkem

626 423

provozní náklady
celkem

3 065 510

-kopírování,
laminovaní

1 969

- materiál

1 504 252

- popl. čtenářů

458 726

- pohonné hmoty

19 551

- prodej knih, map

10 819

- DDHM

255 035

- prodej zboží

3 044

- el. energie

269 702

- úroky

1 769

- voda

40 872

- čerpání fondu

83 786

- topení

429 426

- výnosy z pronájmu

14 500

- služby

492 745

- jiné výnosy
z vlastních výkonů

51 810

- opravy, údržby

33 848

- cestovné

19 248

- náklady na
reprezentaci pohoštění

831

Výsledek hospodaření = 37.468,24
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