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Základní statistické údaje k 31. 12. 2016
Registrovaní uživatelé knihovny: 4 123 (20,1 % obyvatel města), z toho 1 180 dětí ve věku do 15 let
(34% obyvatel města do 15 let)
Knihovní fond: 133 938 knihovních jednotek, 171 titulů periodik
Přírůstek knihovního fondu: 7 444
Počet výpůjček: 240 794
Návštěvnost knihovny: 180 102
Z toho: Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 64 490
Virtuální návštěvnost: 90 169
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 22 109
Návštěvnost internetu: 3 334
Kulturní akce pro veřejnost: 141
Vzdělávací akce pro veřejnost: 69
Regionální funkce
Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám: 65, počet svazků v nich: 13 554
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy: 470
Počet vzdělávacích akcí určených pro knihovníky regionu: 7

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

Nový výpůjční pult v oddělení pro dospělé
Tiskárna Canon LBP
dva nové počítače, které na jednotlivých odděleních nahradily zastaralé, jejichž oprava by byla
nerentabilní

Personální záležitosti
Kvalifikace zaměstnanců
Počet zaměstnanců celkem
VŠ knihovnického směru
VŠ ostatní
VOŠ
SŠ knihovnického směru
SŠ ostatní
ostatní

21
3
2
2
3
9
2
2

Přehled zaměstnanců knihovny

Mgr. Blanka Auterská

knihovnice

odd. pro děti

Dana Bezděková

uklízečka (0,3 úv.)

Pobočka Za parkem

Iva Formánková

knihovnice

odd. pro dospělé - naučná literatura

Lenka Havránková

uklízečka

Marta Hessová

katalogizátorka

katalogizace

Lenka Horníková, DiS

knihovnice

odd. pro dospělé - naučná literatura

Mgr. Alena Hrdličková

knihovnice

Pobočka Za parkem

Mgr. Ivana Jonová

knihovnice, PR

Lucie Kálalová

inform. pracovník,
řidič
knihovnice

akvizice

Petr Kalaš

knihovník

čítárna, odd. pro nevidomé, hudební odd.

Mgr. Andrea Karlovcová

ředitelka

Markéta Knížková

knihovnice

odd. pro dospělé - beletrie

Jitka Kotálová

knihovnice

odd. pro dospělé - naučná literatura, studovna

Mgr. Jana Kuboušková

knihovnice

odd. ZKI

Irena Plošková

knihovnice

odd. ZKI

Marcela Rejková

knihovnice

odd. pro děti

Veronika Samková

knihovnice

odd. pro dospělé - beletrie

Renáta Slanařová

účetní

ekonomika

Bc. Tomáš Vlasák

IT pracovník

Jaroslava Vokáčová

knihovnice

Ing. Jan Juráš

Infocentrum pro nezisk. org., Ekoporadna

čítárna, odd. pro nevidomé, hudební odd.

V roce 2016 došlo k těmto personálním změnám:
30. 4. – Mgr. Zdeňka Řezníčková – ukončení pracovního poměru na dobu určitou
2. 5. – Mgr. Jana Kuboušková – nástup do pracovního poměru po rodičovské dovolené.
Evidenční přepočtený stav zaměstnanců ke konci roku je 20,31 úvazku.
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok 2016: pro nemoc 133 dní, ošetřovné 67 dní.

Vzdělávání a školení
V roce 2016 zaměstnanci Šmidingerovy knihovny Strakonice absolvovali tato školení a studijní cesty:
•
•

Veletrh Svět knihy Praha
Konference Knihovny současnosti 2016 (Sdružení knihoven, Olomouc)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architektura knihoven (Knihovna města Hradce Králové)
konference Do černého - Kreativita v knihovnách (Městská knihovna Praha)
Ptejte se knihovny (Městská knihovna Praha)
Souborný katalog a Adresář knihoven (Městská knihovna Praha)
Co dělá dobrého knihovníka – nejen co, ale kdy, komu říká! (Městská knihovna Praha)
Digitální dokument (Městská knihovna Praha)
Živá knihovna pro knihovníky (Národní knihovna Praha)
Poruchy čtení (Národní technická knihovna Praha)
Vzdělávejme se systematicky (Národní technická knihovna Praha)
Nové technologie a jejich využití v knihovnách I. – IV. (Národní technická knihovna Praha)
Nové trendy v Meziknihovní výpůjční službě (Národní technická knihovna Praha)
Koha pro malé knihovny (Národní technická knihovna Praha)
Současná literatura pro děti a mládež (Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského)
Prevence násilí na pracovišti (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Přátelská pracoviště (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Hlavní rozdíly systémů Clavius a Tritius (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Počítačové školení - Tabulkový kalkulátor (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Valná hromada SKIP (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Metodika práce se seniory (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Workshop: Knihovny.cz – Centrální portál knihoven (Jihočeská vědecká knihovna České
Budějovice)
Nová katalogizační pravidla RDA (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Sociální dialog a NOZ (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Moderní knihovnické systémy pro malé knihovny (Jihočeská vědecká knihovna České
Budějovice)
Workshop pro pracovníky metodických oddělení (Městská knihovna Kutná Hora)
Seminář o zvukových dokumentech (Krajská vědecká knihovna v Liberci)
Leadership (Volary)
E – learningový kurz e-LKA2 – kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé (Moravská zemská
knihovna Brno)
E – learningový kurz Služby knihoven (Moravská zemská knihovna Brno)
Používání formátu MARC21 a katalogizačních pravidel RDA v programu Clavius –
(Šmidingerova knihovna Strakonice)
Clavius REKS pro metodičky a správce sítě (Šmidingerova knihovna Strakonice)
(Šmidingerova knihovna Strakonice)
Seminář pro ekoporadce - Energetika (obnovitelné zdroje a energetická koncepce)
Workshop Farmářská burza
E-learningové kurzy: Odpadové hospodářství v obcích, Udržitelná spotřeba domácností
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Pracovní právo po novele ZP pro zaměstnance a zaměstnavatele

Kontroly
Během roku 2016 proběhlo ve Šmidingerově knihovně Strakonice celkem 5 kontrol
VZP ČR - provedení kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného.
Bez závad
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Finanční odbor – oddělení kontroly Město Strakonice - veřejnosprávní kontrola za rok 2015 a za rok
2016.
Drobné nedostatky odstraněny.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj – daňová kontrola - kontrola skutečností rozhodných pro případné
stanovení povinností odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 zákona č. 218/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (dále jen rozpočtová pravidla), ve
znění účinném dne 19. 2. 2015 u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva kultury v roce 2014 a v roce 2015.
Bez závad
Státní veterinární zpráva - kontrola byla provedena podle zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád) a podle § 49a § 52 zákona č. 166/1999 Sb. (Farmářské trhy).
Bez závad
OSSZ Strakonice - kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 9.
2014 do 31. 10. 2016.
Bez závad

Knihovní fond
Oddělení akvizice a katalogizace
Toto oddělení objednává, nakupuje a zpracovává veškerý tištěný fond (knihy, brožury, drobné
tisky, hudebniny, kartografické dokumenty, rukopisy) celé knihovny (včetně metodického oddělení a
pobočky) hry a elektronické zdroje.
Vyřazeno z fondu knihovny pro opotřebení, zastarání nebo ztrátu bylo celkem 6 074 dokumentů.
Z toho 5 139 knih, 923 brožur, 3 elektronické zdroje, 8 hudebnin a 1 zvuková kniha. Čtenáři zaplatili 20
titulů, zbytek byl vyřazen z důvodu opotřebování (převážně beletrie) nebo zastarání titulu (převážně
naučná literatura). Seznamy vyřazených knih jsou vystavovány na webových stránkách knihovny a
zasílány do některých knihovnických fór. Pokud projeví zájem některé instituce, jsou jim knihy
věnovány zdarma, jednotlivcům a fyzickým osobám pak za úhradu poštovného nebo za symbolický
poplatek. Zbylé publikace se pak využívají pro oblíbené akce Knihovny na cestách na tržnici a na
plaveckém stadionu, Knihy do vlaku na strakonickém nádraží a Miniknihovničky na Podskalí. Část byla
nabídnuta i k odkoupení za symbolických 5,- Kč zájemcům ve stánku Knihovny na cestách v posledním
březnovém týdnu na tržnici u Sv. Markéty a ve vestibulu knihovny na začátku října.
Větší akcí pro oddělení bylo v letním období rozdělení cca 15 třídníků pro stavění knižního fondu
v oddělení pro dospělé i pro děti, konkrétně došlo k úpravě třídníků u sportu, cestopisů, psychologie a
jazyků. Knihy byly nově přeznačeny a převedeny i v katalogizaci. Dále došlo k většímu přeřazení naučné
literatura do skladu. V oddělení pro děti došlo k úpravě třídníků u téměř poloviny naučného fondu. Byly
zrušeny zastaralé nebo málo využívané třídníky a rozšířeny třídníky stávající. Práce se protáhly na
několik týdnů.
Za rok 2016 bylo zpracováno celkem 7 135 titulů, z toho 6 472 knih, 21 hudebnin, 23
kartografických dokumentů, 619 brožur a 11 her v hodnotě téměř milion korun. Převažovaly knihy
v českém jazyce, 43 knih bylo v jiném jazyce, z toho 25 knih bylo v angličtině, 4 knihy ve slovenštině, 3
v ruštině, 2 v němčině a po jedné ve finském, francouzském a italském jazyce, 6 knih bylo
vícejazyčných. Ze zpracovaných knih bylo 6 274 titulů zakoupeno od 182 různých subjektů, 861 titulů
bylo získáno darem od čtenářů. Nákupy jsou podle možností realizovány u dodavatelů s nejvyššími
rabaty, využíváme různé slevové akce, antikvariátní nákupy apod. Přehled dodavatelů je v grafu.
Všechny zpracované záznamy se pravidelně zasílají do souborných katalogů SKAT a CASLIN.
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V souvislosti s nutným přechodem i menších knihoven na formát MARC 21 se zvýšil počet
dotazů knihovnic na řešení problémů s opravami indexů. Proběhly tři větší konzultace pro knihovny
v Bavorově, Česticích a Třebohosticích.
Každý měsíc je na webové stránky knihovny připravována rubrika Kino v knihovně (podle
promítaných filmů v místním kině se zobrazí i nabídka podobně tématicky zaměřených titulů, které
knihovna nabízí). Každý týden jsou připraveny knihy na doplňování Knihy do vlaku na strakonickém
nádraží a cca každý měsíc jsou připraveny i knihy a materiály pro doplnění Miniknihovny na Podskalí.
Na oddělení pracují Marta Hessová (katalogizace) a Lucie Kálalová (akvizice)

Knihovnicko – informační služby

Oddělení pro dospělé
Beletrie
Provoz půjčovny pro dospělé čtenáře byl po celý rok hladce zajišťován ke spokojenosti všech
návštěvníků. K zajištění provozu oddělení patří následující činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

půjčování a vracení knih, registrace nových čtenářů + tvorba legitimací, prodlužování výpůjček
poskytování informací čtenářům a pomoc při vyhledávání v on-line katalozích
vyřizování rezervací, urgování, vyřazování nevyzvednutých rezervací
vyřizování objednávek ve spolupráci s BIS
odesílání a tisk upozornění čtenářům
řazení knih do fondu beletrie, detektivek, sci-fi, humoru + kontrola abecedního řazení
příprava knih, které jsou rozváženy imobilním čtenářům, načtení a odečtení těchto knih
balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih
vyřazování poškozených a nepůjčovaných knih
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•
•
•
•
•

přesun vybraných knih do skladu
označování knih piktogramy
laminování materiálů pro čtenáře i potřeby knihovny
dle potřeby pomoc při výstavách pro čtenáře
spolupráce s ostatními odděleními při organizaci a přípravě akcí knihovny

Součástí fondu jsou také audioknihy, které se u čtenářů těší stále větší oblibě. Nyní fond obsahuje
231 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 10 jednotlivých čtenářů a obyvatelé 3 domovů důchodců nebo
domů s pečovatelskou službou. Celkem evidujeme 31 čtenářů, kterým vybíráme knihy dle jejich
speciálních požadavků. Za rok 2016 se touto formou vypůjčilo 3 429 dokumentů. Na Mikuláše byla
těmto čtenářům rozvezena malá nadílka ve formě kalendáře na rok 2017 a do domovů pro seniory
čokoládové kolekce k ozdobení vánočního stromku.
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 knihy i další dokumenty z ostatních oddělení
knihovny. V roce 2016 se celkem touto cestou vrátilo 5 601 knih.
Problém nedostatku místa na nové knihy zůstává. V prostorách kanceláří se uvolnilo několik
regálů na sklad beletrie, kam se uložila především povinná četba a díla českých a světových klasiků,
která se nepůjčují příliš často. Přesunuly se některé knihy z oblasti sci-fi a fantasy (především
mnohadílné série, kdy první tři zůstaly ve volném výběru a další pokračování se pak na vyžádání
doručují ze skladu).

Kulturní a vzdělávací činnost oddělení
Během celého roku se oddělení půjčovny zapojovalo do různých výstavních a jiných kulturních
akcí knihovny (výstavy, besedy se spisovateli, zájezdy…). Pracovnice oddělení také průběžně připravují
tématické výstavky knih z fondu: podrobněji viz Aktivity - Přehled kulturních a vzdělávacích akcí –
Výstavy, s. 20
Přehled dokumentů vrácených prostřednictvím biblioboxu, vyřízených rezervací a objednávek
knihy v biblioboxu

vyřízené rezervace

vyřízené objednávky

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

403
348
474
564
630
521
391
665
387
314
439
465

352
376
404
404
321
332
291
364
320
366
410
356

32
32
36
37
34
29
29
24
28
27
36
24

celkem
za 2016

5601

4296

368

Provoz půjčovny pro dospělé zajišťovaly Markéta Knížková a Veronika Samková.
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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 patřily:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bibliograficko – informační služba čtenářům
objednávání knih z jiných knihoven prostřednictvím MVS pro naše čtenáře
vyřizování požadavků MVS žádajících knihoven
vyřizování objednávek od čtenářů
poskytování informací čtenářům ohledně e-knih, e-čteček (smlouvy se čtenáři)
průběžná kontrola fondu, pravidelně se řadí a rovná
vyřazování zastaralých a poškozených knih, málo využité knihy se přeřazují do skladu
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
pravidelná instalace výstav v BIS

Každý měsíc se zpracovávalo Kalendárium a výstavka výročí významných osobností. Celý rok
probíhal cyklus výstav „Retro vzpomínky, aneb, Jak jsme žili před rokem 1989“, podrobněji viz Přehled
kulturních akcí – Výstavy, s. 20
Ve spolupráci s katalogizačním oddělením byly zavedeny nové signatury: 159, 159.2, 159.9,
796.41, 796.8, 806.0, 908.41, 908.42, 908.43, 908.436, 908.439, 908.45, 908.46, 908.460, 908.469,
908.47, 908.48, 908.49, 908.495, 908.51, 908.52, 908.54, 908.56, 908.59, 908.7, 908.71, 908.8. Některé
signatury byly kvůli neefektivnosti zrušeny.
V roce 2016 bylo pro čtenáře prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby objednáno celkem
496 knih, z jiných knihoven jsme obdrželi 1116 požadavků.
V rámci BMČ probíhala výstava současných regionálních autorů a soutěž „Vyfoťte se s knihou a
vyhrajte další“. V říjnu v Týdnu knihoven (letošní motto znělo „Braňte knihu“) byla pro návštěvníky
knihovny v oddělení naučné literatury připravena tvořivá dílna „Vytvořte si s námi vlastní záložku“.
Zároveň si čtenáři mohli prohlédnout výstavu „Co se dá zapomenout v knize“.
V podzimních měsících jsme vyřazením většího množství knih ze skladu uvolnili místo a přeřadili
sem knihy z volného výběru, čímž vznikl prostor pro žánr humoru z oddělení beletrie. Celý fond naučné
literatury bylo nutné posunout a přeznačit.
Provoz oddělení v roce 2016 zajišťovaly Iva Formánková a Lenka Horníková, DiS.

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.
Ve studovně je k dispozici 6 počítačů, dataprojektor a elektricky stahovatelné plátno. Čtenáři mají
také možnost využít wi-fi a připojit se se svým notebookem či tabletem. Moderní vybavení studovny
umožňuje kvalitní a přehledný průběh počítačových školení a rychlý a snadný přístup uživatelů
k informacím.
V roce 2016 byl na všech počítačích nainstalován operační systém Windows 10. Kromě
základních kancelářských programů a přístupu na internet, jsou na počítačích zpřístupněny dvě databáze,
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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 rámci svých služeb studovna nabízí svým uživatelům i možnost tisku, černobílého i barevného.
Pracovnice studovny zpracovává také analytický popis periodik. V roce 2016 bylo zpracováno
488 aktuálních čísel novin a časopisů.
Pravidelnému aktuálnímu zpracování podléhají:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strakonický deník – 304x
Týdeník Strakonicko – 51x
5+2 Písecko a Strakonicko – 47x
Naše noviny – 22x
Moderní byt – 12x
Pes přítel člověka – 12x
Zpravodaj města Strakonice – 12x
Kompost – 12x
Zpravodaj obce Chelčice – 6x
Blatensko sobě – 6x
Vítaný host – 4x

Pracovnice studovny má na starosti i část knižního fondu. Jedná se o regionální fond a poezii.
V průběhu roku jsou staré a poškozené knihy vyřazovány, ostatní opraveny, opatřeny novým obalem a
značením. Fond se také pravidelně rovná a řadí.
Pracovnice studovny se aktivně podílela na akci Čtení sluší každému, která se konala v březnu,
dubnu, říjnu a listopadu 2016. Tentokrát knihovnice se svými ukázkami ze zajímavých knih a
medailonky o jejich autorech navštívili Domov pro seniory Lidická a Rybniční. Pracovnice studovny
během roku připravila v regionálním oddělení tři výstavky, zaměřené na zajímavé osobnosti, události a
místa v našem regionu.
Ve studovně probíhají také nadále kurzy počítačového školení – podrobněji viz Přehled
kulturních a vzdělávacích akcí. Uživatelé studovny mají také možnost domluvit si individuální lekce.
Tuto možnost oceňují hlavně starší lidé, kteří jsou úplní začátečníci v práci s PC. V roce 2016 tuto
možnost využili čtyři čtenáři.
Provoz studovny personálně zajišťovala Jitka Kotálová.

Hudební oddělení
Všechny statistické ukazatele se oproti předchozímu roku mírně zvýšily. Oddělení navštívilo
1281 zájemců (vloni 1161) a vypůjčilo si 2923 (vloni 2817) AV médií. Také počet čtenářů je nepatrně
vyšší (180 oproti 171 v roce 2015). Ve statistice se ovšem odráží skutečnost, že nabídka oddělení se
rozšířila o filmová DVD. Prvotních 60 titulů na těchto nosičích bylo do konce roku postupně doplňováno
na aktuálních 149 titulů. Za 6 měsíců si je zájemci vypůjčili 467x. Akvizici a katalogizaci nového druhu
nosičů přebral a na tuto práci se doškolil pracovník hudebního oddělení Petr Kalaš. Zpracoval celkem
654 nových hudebních CD, audioknih, zvukových knih a DVD, což představuje více než dvojnásobek
katalogizovaných přírůstků oproti roku 2015. Do nárůstu se vedle nákupu DVD promítla i podstatně
zvýšená produkce zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana (330 novinek
oproti 203 novinkám v předchozím roce).
Tradiční akce Drumcircle – bubnování pro všechny s lektorem Zdeňkem Drahošem se konala
21. Května ve spolupráci s neformální skupinou Jsme Strakonice v Rennerových sadech a trvale si drží
vysokou účast i oblibu návštěvníků. Uskuteční se znovu na jaře.
Činnost oddělení zajišťoval pracovník Petr Kalaš.
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Čítárna
Činnost čítárny v roce 2016 se odvíjela především od půjčování časopisů a čtení novin i dalších
periodik v prostorách čítárny Šmidingerovy knihovny na hradě. Čtenáři mají k dispozici z předplatného
již 75 odebíraných titulů časopisů a 7 titulů novin. Mnohé další časopisy knihovna získává koupí za
výhodné ceny v tzv. remitendě (33 titulů), tedy ty časopisy, které se neprodaly v novinových stáncích a
jsou k dispozici za zvýhodněnou cenu. Některé tituly pak získáváme i jako dary od samotných čtenářů,
čehož si opravdu velmi vážíme.
Statisticky je činnost oddělení několik let stabilní. V roce 2015 se půjčilo 48 467 periodik a v roce
2016 o něco více 48 984 periodik. To je přes stále vzrůstající konkurenci periodik na internetu velmi
potěšující číslo.
Zakoupená periodika pracovníci čítárny vkládají do knihovnického systému Clavius a označují se
čárovými kódy. Některá se obalují průhlednou fólií, aby vydržela nápor čtenářů. Na začátku roku se
aktualizují evidenční listy v knihovnickém systému (ceny, dodavatelé).
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, ty v roce
2016 činily 5 787 ks. Uživatel čítárny si průměrně vypůjčil 131 periodik za rok, což je počet, který by si
sám velmi pravděpodobně nekoupil. Osvědčilo se o rezervaci informovat pomocí e- mailů, 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 počtu prezenčních
výpůjček, tedy výpůjček, které se uskuteční přímo v místě čítárny.
Celá knihovna odebírala v roce 2016 158 exemplářů časopisů. Pobočka Za parkem pak 11
exemplářů.
Provoz oddělení zajišťují Jaroslava Vokáčová a 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 2016 se zvýšil na
165, nejstarší uživatelé bohužel umírají a nejmladší si stahují zvukové knihy elektronicky přímo z webu
Macanovy knihovny v Praze.
Po rozhodnutí knihovny K. E. Macana o možnosti půjčování zvukových knih také pro dlouhodobě
nemocné např. s bolavými zády, cukrovkou, třesem rukou a s omezenou chůzí, kterým jejich onemocnění
znemožňuje čtení tištěných knih, pracovnice informovala kromě všech obvodních lékařů, ortopedů,
optiků a lékáren také návštěvnice z infocentra seniorů, aby se toto zvýhodnění dostalo do širšího
povědomí co největšího počtu občanů.
Již před 9 lety se přešlo na modernější a hlavně obsažnější médium CD – MP3 (v katalogu značeno
jako kCD). V roce 2016 se půjčilo 8 073 kCD. Původně půjčované magnetofonové kazety s načtenými
knihami se půjčují stále méně, starší uživatelé si tak postupně zvykají na používání nové techniky a
začínají jí považovat za přínos, ač se jí původně bránili.
Majitelům CD přehrávačů ještě Šmidingerova knihovna nabídla i půjčování ze svého fondu
hudebních CD, čehož zatím využilo ke své spokojenosti 20 nevidomých, což je alespoň o dva více.
Z fondu Macanovy knihovny pravidelně přibývaly nově vyrobené kCD, jejichž počet se prudce
zvýšil a po 7 letech se narostl na 4 780 knih ve formátu MP3. Pro lepší a rychlejší orientaci při jejich
vyhledávání jsou ve zvukové knihovně značeny ještě čísly po stranách kCD.
Z oddělení katalogizace se sem přesunul proces vkládání nových MP3 do knihovnického systému
Clavius. Pravidelně se kopírovaly a rozesílaly seznamy nových přírůstků jednotlivým uživatelům i
s označením tématické skupiny, či žánru pro jejich lepší výběr a následnou objednávku novinek,
zájemcům i elektronicky.
Novinkou již není ani on-line podávání odesílaných balíků na poštu.
I nadále využíváme pro označování kCD Braillovým písmem služeb paní Benešové.
Nově se opravy fyzicky poničených MP3 dají stáhnout přímo z Macanovy knihovny v Praze.
Přetržené, či neposlouchatelné magnetofonové kazety jsou nadále opravovány v Macanově
knihovně, ale už jen ty, které ještě nebyly přemístěny na MP3.
Činnost oddělení zajišťovali Jaroslava Vokáčová a Petr Kalaš.
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Oddělení pro děti
V tomto oddělení se snažíme vytvářet takové podmínky, aby se dětem v knihovně líbilo a rády
sem chodily, aby se knihovna stala oblíbeným místem pro jejich mimoškolní vyžití a lákadlem i pro
maminky s malými dětmi. Oddělení nabízí různé volnočasové zóny. Na malé návštěvníky čeká hrací
nora, plná divokých afrických zvířat, kde mohou nakrmit hada nebo se bát obrovského pavouka.
Starší čtenáři si oblíbili lenošení s knihou v sedacích vacích, či obklopeni polštářky na pódiu. Úžasný je i
útulný „zašívací“ koutek pro jednoho.
Hojně využívané jsou také čtyři počítače s připojením na internet. Celá knihovna je uspořádána
přehledně, na návštěvníky působí vzdušně a také pozitivně, díky šikovně zvolené zelené barvě nábytku.
Neustále obměňujeme výstavky s aktuálními informacemi o dění v knihovně (proběhlé a
plánované akce, Seznamte se s …, Nápadník, Doporuč knihu, Nechej vzkaz).
Knihovní fond oddělení byl průběžně aktualizován, taktéž časopisy. Pro lepší orientaci čtenářů
označujeme beletrii piktogramy. Knižní novinky se snažíme zájemcům nabídnout co nejrychleji – po
několika přesunech se zdá nejoptimálnějším místem viditelně označený regál u vchodu.
Dvakrát ročně, v červnu a prosinci, vydáváme časopis Kamarád s nejnovějšími informacemi o
činnosti oddělení a zajímavými příspěvky našich čtenářů. Poslední dvě čísla časopisu již nově ilustrovala
naše kolegyně Ivana Jonová. Nahradila našeho dlouholetého spolupracovníka pana Milana Kosa, který
odešel do důchodu.
Navázali jsme spolupráci s mateřskými školkami, které výtvory svých žáků pravidelně zdobí náš
pohádkový strom.
V průběhu celého roku bylo pořádáno mnoho rozmanitých akcí, např. knihovnické lekce na různá
témata, autorská čtení, Pasování na čtenáře, Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Týden knihoven,
Tvořivé dílničky, Mikulášská nadílka, soutěž Lovci perel atd. Příprava a organizace všech těchto akcí
tvoří podstatnou část práce oddělení pro děti – podrobněji viz Aktivity – Přehled kulturních a
vzdělávacích akcí – Akce oddělení pro děti, s. 25 – 26.
V oddělení pro děti pracují Mgr. Blanka Auterská a Marcela Rejková.

Oddělení základních knihovnických informací (metodické oddělení)
Síť obsluhovaných knihoven tvoří 10 profesionálních knihoven a 2 pobočky, 66 místních
lidových (obecních) knihoven a 2 pobočky. Jejich seznam a další informace jsou uvedeny na webové
stránce Knihovny Strakonicka http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/.
V roce 2016 proběhlo 70 metodických návštěv a 400 metodických konzultací. Mimo jiné se
řešily knihovnické standardy (formát MARC21 a katalogizační pravidla RDA) a dotace Ministerstva
kultury VISK 3.
Knihovna Předslavice se zapojila jako šestá do regionálního knihovního programu
Šmidingerovy knihovny Clavius REKS. S Místní knihovnou Novosedly byla dořešena duplicita
evidenčního čísla v souvislosti se sloučením adresářů knihoven Ministerstva kultury a Národní knihovny.
S nově vzniklou Obecní knihovnou Milejovice byly řešeny knihovnické doklady a byla připravena žádost
o zapsání do Evidence knihoven Ministerstva kultury. Místní lidovou knihovnu Libějovice se Obec
rozhodla přejmenovat na Obecní knihovnu Libějovice.
Analýza a úpravy záznamů v programu Clavius před přechodem na formát MARC21 byla
provedena v MLK Třebohostice, profesionálním knihovnám byly s touto problematikou poskytovány
konzultace průběžně.
Pracovnice se zúčastnily slavnostního vyhlášení Vesnice roku Jihočeského kraje v Cehnicích.
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Za Strakonicko bylo zpracováno 78 Ročních výkazů o knihovně do programů STAT
a oficiálního statistického programu NIPOS a vytvořeny byly 4 sumáře – pověřená knihovna,
profesionální knihovny, neprofesionální knihovny a region celkem. V lednu a únoru probíhaly konzultace
k vyplňování výkazů, byly opravovány chybné a doplňovány chybějící údaje.
Obslouženo bylo 66 evidovaných obecních knihoven a 10 profesionálních knihoven včetně
jejich poboček a zpracovány byly 2 výkazy nezaevidovaných knihoven – Litochovice a Nová Ves.
Porada profesionálních knihoven se uskutečnila 4x. Proběhly i další školení a semináře pro
knihovny regionu. V květnu byl opět uspořádán zájezd na veletrh Svět knihy 2016 do Prahy – zúčastnilo
se 20 knihovnic, které mimo jiné doplnily knihovní fondy svých knihoven o novinky za výhodné ceny.
V září pracovníci firmy Lanius Tábor Alena Justinová a Ing. Miloš Novotný provedli školení
katalogizace v knihovním programu Clavius dle pravidel RDA ve formátu MARC21 – zúčastnilo se 11
knihovnic. V říjnu – v rámci 20. Ročníku Týdne knihoven s mottem Braňte knihu! – proběhlo Setkání
knihovníků obecních knihoven – přijelo 8 knihovnic. Zápisy z akcí byly i nezúčastněným knihovnám
rozeslány mailem.
Profesionální knihovny využily i dalších možností školení v Jihočeské vědecké knihovně
v Českých Budějovicích, Národní knihovně atd. Některé knihovnice využily nabídky akcí pořádaných
Svazem knihovníků a informačních pracovníků.
Průběžně při metodických návštěvách byly individuálně školeny nové knihovnice v OK Hajany,
Chelčice, Bílsko, používání programu Claviu REKS v Předslavicích.
Výměnný fond Šmidingerovy knihovny, určený pro jednotlivé obsluhované knihovny, čítá cca
45 tisíc svazků. Kromě knih obsahuje i audioknihy a 19 titulů časopisů.
Knihy pro děti a naučná literatura pro dospělé byly znovu uspořádány na nové regály, celý VF
byl průběžně aktualizován. Úbytek činil 1157 svazků, novinek nakoupených z dotace na regionální
funkce bylo 2157.
Všechny knihy z VF půjčené od poloviny května 2016 – pořízené z dotace Jihočeského kraje na
regionální funkce – byly opatřeny razítkem informujícím o této skutečnosti.
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Nový výměnný soubor obdrželo 48 knihoven, půjčeno bylo 65 souborů obsahujících 13 554
svazků v hodnotě 2 728 366,- Kč. Průměrný počet svazků na jeden soubor činil 208 v hodnotě 41 975,Kč.
Většina knihoven žádá nový soubor 1x ročně, některé 2x – 3x ročně. Cca 20 knihoven si
ponechalo soubor z roku 2015 – tyto soubory nejsou započteny do statistiky roku 2016.
Distribuce výměnných souborů na jednotlivé knihovny probíhá služebním automobilem,
příležitostně si soubor vymění knihovníci sami při cestě do Strakonic. V roce 2016 bylo najeto téměř 2
tisíce km.
Knihovny si pro svoje uživatele objednávají také jednotlivé knihy z dalších oddělení na dobu 1
měsíce, aby rychle splnily aktuální požadavky.

Revize knihovního fondu proběhla v MLK Sedlice (včetně sepsání úbytkového seznamu
v programu Excel – 686 úbytků), v pobočce OK Cehnice v Dunovicích, aktualizace knihovního fondu
v OK Řepice. Postup revize byl vysvětlen v OK Libějovice a OK Lom. Používání revizního modulu
programu Clavius bylo proškoleno (včetně půjčení bezdrátové čtečky čárových kódů) v MěK Bavorov.
V MLK Předslavice probíhá revize zároveň s ukládáním záznamů do programu Clavius REKS.
Servis AKS Clavius REKS proběhl u 6 napojených knihoven. Dále byly za knihovny regionu
propláceny faktury za servis firmě Lanius Tábor.
Všechny obsluhované knihovny obdržely označení „Činnost knihovny je podporována z dotace
Jihočeského kraje“. V celostátním Adresáři knihoven Caslin byly doplněny a aktualizovány údaje za
všechny knihovny regionu. Profesionálním knihovnám zapojeným do projektu Česká knihovna byly i
nadále rozesílány knihy dodané z MZK Brno.
V roce 2016 mimo jiné proběhl dotazníkový Průzkum prostorového a technického vybavení
veřejných knihoven ČR.
Výše dotace Jihočeského kraje na regionální funkce činila 1 480 000,- Kč. Tato dotace je
určena na výše uvedené činnosti.
Provoz oddělení zajišťovaly Irena Plošková a do 29. 4. Mgr. Zdeňka Řezníčková, od 2. 5. Po
rodičovské dovolené Mgr. Jana Kuboušková.
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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 přibližně
10 000 knih, 5 titulů časopisů a jedny noviny (Strakonický deník). Často se nakupují také jednotlivá čísla
periodik z remitendy. Půjčovna pro děti a dospělé 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
k dispozici veřejný internet, černobílá kopírka, barevná tiskárna a scanner. Příležitostně se půjčují stolní
hry pro děti i dospělé a při některých akcích se hrají i přímo na pobočce (tak aby místo úmorného
studování návodu si zájemci hru vyzkoušeli a mohli vše pochopit „za pochodu“).
Hlavní charakteristikou pobočky je propojení literatury a praxe. Za nejdůležitější je v její činnosti
pokládána vlastní zkušenost čtenářů, protože ani ty nejlepší informace se nedají dobře vstřebat bez
příznivého zážitku, kterým vše začíná a který motivuje ke zvídavosti. Také pořádané akce jsou jakýmsi
rozvedením toho, co si čtenáři mohou nastudovat v knihách, kromě toho je možno načerpané informace
konzultovat i při půjčování buď přímo v knihovně, nebo čtenář dostane tip na někoho, kdo je ochoten
dotazy zodpovědět. Návštěvníci, mají-li zájem, se zapojují do aktivit knihovny a hrají zde roli
spolutvůrců, což některým velmi vyhovuje a je to pro ně důvodem navštěvovat přednostně právě
pobočku.
Útulná knihovna, kde část pro dospělé je pod jednou střechou s místností pro děti, je vhodná
hlavně pro seniory, děti a jejich rodiče. Při půjčování knih i při akcích si čtenáři navzájem vyměňují tipy,
což se děje zcela spontánně přímo u jednotlivých regálů i u pultu. K inspiraci tohoto druhu dále slouží
program„Čtení na pobočce“, akce „Nejmilejší knihy“ (sepsané a vystavené tipy od čtenářů), výstavky,
pravidelně obměňovaná výzdoba (k ročním dobám, svátkům aj.), fotografie zapůjčené od čtenářů,
větvičky k učování podle pupenů, pravidelně obměňované kvetoucí rostliny z přírody, tipy z „Burzy
námětů na cestování“, výrobky čtenářů, dětí, básničky s obrázky nebo fotografiemi a další zajímavosti.
Čtenáře při každé jejich návštěvě čeká něco nového, aby mohl být překvapen a aby se v něm probudil
případně i hlubší zájem. Pobočka je vhodným prostředím nejen pro aktivní, společenské povahy, ale i pro
introverty. Velmi dobře se zapojují i různě hendikepované osoby, např. s diagnózou duševního
onemocnění. Chovají se zde tak uvolněně, že na nich ostatní ani nepoznají nějakou výraznou odlišnost.
Dělá jim dobře, že nacházejí pozitivní zpětnou vazbu.
Počet účastníků na akcích pro veřejnost dosáhl v roce 2016 celkem 2 548 osob. Svou dlouholetou
tradici mají jak přednášky, které se konají v budově gymnázia a jsou zaměřené hlavně na přírodu a
vlastivědu, tak obdobné akce konané ve společenském sále ŠK. Další dobře zavedenou akcí jsou Tvořivé
podvečery. V prostorách půjčovny se při nich scházejí lektoři se čtenáři, a to jak těmi, kdo přišli
vysloveně za tím účelem, tak s ostatními, kteří se přidají třeba i náhodně, při půjčování knížek.
Odbornice s hudebním vzděláním Renata Němejcová se věnuje čtenářům už od roku 2012 také při hraní
na kantely, které se kromě prázdnin konají každý měsíc. Nepožaduje za to žádnou náhradu, jde o
dobrovolnickou činnost ve spolupráci se spolkem Spona. Přicházejí další hudebníci, ale i amatéři a
dokonce i osoby bez většího nadání. Někdo hraje a zpívá hlasitě, někdo jen přizvukuje, případně
poslouchá.
Od roku 1997 pořádá pobočka celodenní přírodovědné výlety a někdy i kratší pěší cesty
s odborným komentářem. Ty se konají každý měsíc (i o prázdninách) za každého počasí, přičemž je vždy
připraveno více variant podle momentálních podmínek a přání účastníků. Ujde se většinou 5 – 15 km a
mluví se nejen o přírodě, ale i o místních historických památkách, o autorech spjatých s navštívenými
místy, o knížkách aj. Sdílené dojmy a postřehy mívají pak následně dozvuky u pultu v knihovně a
promítají se i do výpůjček. Jezdí se zásadně veřejnou dopravou, přičemž stále je kam vyjíždět a účastníci
vidí, že není nutné se pohybovat krajinou auty a navyšovat tak její znečišťování. Přejí-li si navštívit i
obtížně dostupná místa, přicházejí se svými návrhy a občas (obvykle dvakrát do roka) si celá skupina
najme autobus a vypraví se společně.
Všechny tyto akce vedou zdarma dobrovolníci z místní Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody, kteří mají zkušenosti z konkrétních prací v terénu (čištění ptačích budek, sázení
stromů, přenos obojživelníků přes silnice, ochrana vzácných rostlin před zarůstáním invazními druhy,
monitorování ohrožených biotopů atd.) a mohou se podělit o znalost souvislostí, které bývají v literatuře
podány zjednodušeně a zkresleně.
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Při prázdninových cestách na Šumavu provázejí skupinu profesionální průvodci, které si účastníci
objednají a složí se na zaplacení. Dostanou se tak bezpečně do míst, kam by jinak netrefili nebo kam se
může jen za omezených podmínek. Zároveň se mohou pestrostí původních biotopů nejen potěšit, ale i se
na všechno vyptat, nechat si určit druhy, dovědět se něco o jejich provázanosti a v knihovně si pak půjčit
příslušné atlasy a ve studiu pokračovat. Velmi oblíbené je také houbaření se členy mykologických
spolků, kteří se některých výletů ŠK zúčastňují, zdarma se skupině věnují a ukazují jak jedlé houby, tak i
různé vzácné a velmi zajímavé druhy rostoucí na stromech apod. Náhradou za jejich čas je jim provedení
terénem, který dosud neznali, seznámení s místními podmínkami a společné sdílení zážitků s podobně
laděnými lidmi.

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. Hlídání
dětí a program pro ně zajišťuje bez nároku na odměnu vedoucí kroužku Monika Tůmová, a to za pomoci
několika dalších osob (Zdeňka Skalická, Eva Legátová, Alena Hrdličková, Jitka Svobodová a někdy i
přítomní rodiče a prarodiče). Každý z účastníků si může vybrat, kolik času chce dětem věnovat. Kroužek
lze navštěvovat i nepravidelně. Občas přijde někdo ze seniorů i bez dítěte, jen tak pro radost z hezké
nálady a pro možnost něco nového se dozvědět. Dospělým je věnována stejně velká pozornost jako
dětem, takže vedle říkanek, hádanek nebo popěvků se předávají i odborné informace a zodpovídají se
dotazy. Nacházejí zde zázemí rodiny, které vzhledem ke svému nekonzumnímu životnímu stylu v jiných
skupinách tak dobře nezapadnou. Jednotlivci se zde seznámí a často je to vede ke společným činnostem i
mimo kroužek.
Novinkou roku 2016 je program Zastavení v čase (od září). Je zaměřen na poezii a poetickou
prózu a jeho přínos je znatelný na větší sledovanosti těchto dosud víceméně opomíjených žánrů.
Pobočka je pravidelně navštěvována dětmi z blízkých MŠ U Parku a A. B. Svojsíka a ze ZŠ F. L.
Čelakovského. Přehled všech uskutečněných akcí viz Přehled kulturních a vzdělávacích akcí – Akce
pobočky Za parkem, s. 22 – 24.
Ve spolupráci s Ekoporadnou ŠK je již od ledna 2012 vydáván elektronický časopis Kompost –
měsíčník zaměřený na ekologii. Archiv všech čísel se nalézá v Dokumentech na www.knih-st.cz. Ohlasy
na něj jsou u laiků i u odborně vzdělaných přírodovědců velmi dobré.
Provoz pobočky Za Parkem zajišťuje Mgr. Alena Hrdličková.
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Informační centrum neziskových organizací, Ekoporadna
Pracoviště fungující od roku 1998, resp. Od roku 2005 rozšířené o služby v oblasti
ekoporadenství. V roce 2016 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 2016 nedošlo. Opět probíhala úzká
spolupráce a vzájemná výpomoc subjektů sídlících v budově (Pobočka ŠK Za Parkem, CEGV
Cassiopeia, které v závěru roku obnovilo po kratším útlumu svou činnost).

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, akvizice nových materiálů a titulů).
- poradenství v oblasti NO: především výpomoc s organizačními a propagačními aktivitami NO na
Strakonicku. K dispozici byl rozsáhlý knižní i letákový fond s tématikou NO. V roce 2016 proběhlo
několik kontaktů v souvislosti se změnami v občanském zákoníku a úpravami údajů ve spolkovém
rejstříku.
Část poradenské činnosti probíhala spontánně na tematických akcích, pořádaných pracovištěm.
- osvětová činnost: prostřednictvím jednorázových akcí, cyklů akcí a tematického elektronického
měsíčníku Kompost, přednáškové činnosti

Výpomocné aktivity:
- spolupráce se ZO ČSOP Strakonice na některých environmentálně zaměřených akcích
- spolupráce s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia Strakonice
- pomoc při organizaci akcí jiných organizací – ADRA den, Zahradní slavnost Fokusu
- spoluorganizování tradiční materiální sbírky pro útulek Sirius v Záhoří u Písku, vytvoření sběrného
místa
- spolupráce s OŽP na kauzách vyvolaných veřejností
- spolupráce s MÚ Strakonice na pořádání některých akcí (pravidelné farmářské trhy, adventní farmářské
trhy)
- petiční místo pro několik peticí (MVE ve Strakonicích aj.)

Ostatní aktivity:
- příprava elektronického měsíčníku Kompost (pátý kompletní ročník, několik desítek přispěvatelů, přes
1000 odběratelů, ukázková tištěná čísla v hlavních odděleních ŠK)
- osvětová činnost pro strakonickou veřejnost, možnost zapojení se do regionální ochrany přírody
- záskok při knihovnických službách pobočky ŠK

Statistika kontaktů za rok 2016:
leden
21

únor
26

březen
30

duben
31

červenec
19

srpen
26

září
38

říjen
42

květen
28

červen
32

listopad prosinec
39
30

Počet poradenských kontaktů se pohyboval většinou mezi 20 a 40 za měsíc. Přibližně polovina
dotazů měla ekoporadenský charakter. Zbytek se týkal neziskového sektoru a část tematicky souvisela
s akcemi pořádanými pracovištěm a uskutečnila se přímo v rámci nich. Některé dotazy si vyžádaly
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souvislejší činnost (např. literární rešerše), některé byly průběžného charakteru nebo trvají stále (např.
obava z negativních zásahů do životního prostředí).

Propagace:
- elektronický měsíčník Kompost – přehled pořádaných akcí a reporty z nich (včetně akcí pobočky Za
Parkem a akcí ŠK), regionální aktuality, některé aktuality OŽP Strakonice
- regionální média – Strakonický deník, Týdeník Strakonicko, 5+2, Zpravodaj města, regionální weby,
Strakonická televize, Český rozhlas ČB (tematické příspěvky, reportáže z akcí apod.)
- 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
Nemalou součástí činnosti oddělení je organizace tematických akcí – podrobněji viz Přehled
kulturních a vzdělávacích akcí – Akce informačního centra NO a Ekoporadny, s. 24-25.
Průběžně je udržována a rozšiřována databáze e-mailových kontaktů pro zájemce o
environmentální akce a zájemce o zasílání elektronického měsíčníku Kompost.
Informační centrum pro NO a Ekoporadnu vede Ing. Jan Juráš.
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Aktivity
Projekty
•

•
•
•

•
•

Březen měsíc čtenářů – v rámci tohoto projektu jsme vyhlásili soutěž Vyfoťte se s knihou a
vyhrajte další!, zorganizovali jsme výstavu výrobků, děl i dílek našich šikovných sousedů a
známých, strakoňáků, uspořádali jsme akci Beatová poezie, kdy žáci literárně-dramatického
kroužku při ZUŠ Strakonice recitovali texty rockových skupin a řadu dalších, zapojili se do kampaně
Clean up the world další úklidovou akcí atd.….
Vyvrcholením prezentace knihoven je vždy v říjnu takzvaný Týden knihoven. Motto této akce bylo
tentokrát „Braňte knihu“. V tomto termínu jsme návštěvníkům knihovny opět nabídli řadu akcí
nejrůznějšího charakteru a pozvali je do naší LenoŠKy na kávu a domácí pečivo.
Akce oddělení pro děti – Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Knížka pro
prvňáčka – podrobněji viz níže
Knihovna na cestách. Proběhl další ročník akce Knihovna na cestách, přes léto opět fungovala na
plaveckém stadionu. O prázdninách si každý den od 10.00 do 17.00 mohli zájemci vypůjčit knihy
časopisy, denní tisk a jednoduché stolní hry. Kvůli horšímu počasí službu využilo méně
návštěvníků plaveckého stadionu, než v loňském roce a půjčeno bylo kolem 400 dokumentů a
her.
Druhým rokem funguje projekt Kniha do vlaku. Regál umístěný ve vestibulu vlakového nádraží je
pravidelně doplňován vyřazenými knihami a nevyužitelnými dary. O službu je opravdu velký zájem
a projekt si žije vlastním životem, kdy lidé navzájem sdílí knihy.
Na stejném principu také druhým rokem žije tzv. Miniknihovna umístěná v rekreačním areálu
Podskalí. Mottem obou těchto projektů je tzv. patero, které zní: OTEVŘI (miniknihovna i Kniha do
vlaku je volná, otevřená a určená všem lidem) – SDÍLEJ (vezmi si knihu a vrať jinou nebo tu
stejnou) – PEČUJ (starej se o knihy i o miniknihovnu, jinak by se jednoho dne mohla třeba sbalit a
jít jinam, buď ohleduplný i vůči jiným čtenářům) - POCHLUB SE (řekni o projektu přátelům a
známým a třeba i vytvoř další miniknihovnu či knihobudku) – MILUJ (knihy, rodinu, přátele,
přírodu, celý svět)

Přehled kulturních a vzdělávacích akcí
Výstavy
Výstavy ve vstupní hale ŠK:
• Výstava Vzpomínky na p. Františka Bernarda Šimana CFSsS
• „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“ – problematiku života hluchoslepých přiblíží výstava
Klubu přátel červenobílé hole
• Představte se – šikovné ruce. Výstava výrobků, děl i dílek našich šikovných sousedů a
známých, strakoňáků.
• Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice
• výstava prací žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy ve Strakonicích
• Světlo – Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ, třídy PaeDr. Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany
Schwarzové
• Zlomek času. Dva roky tvorby v jednom okamžiku. Výstava fotografií Jana Michalíka
• Tváře úmluvy CITES – výstava fotografií ohrožených druhů zvířat a rostlin
• Poslední strakonický nakladatel „OF“. 45 let služby svobodě. Výstava Ondřeje Fibicha
• Poklady mapové sbírky. Výstava unikátních historických map z fondu Mapové sbírky Přír.
fakulty UK v Praze
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Výstavy ve společenském sále ŠK:
kresby a malby Petry Fügnerové a Pavly Pasovské
obrazy Milana Pavlíka
Výstavy v oddělení pro dospělé – beletrie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leden – Historie komiksu
Únor – Rande naslepo
Březen – V březnu se narodili…
Duben – Sport v beletrii
Květen – Humor na cestách
Červen – Máme rádi zvířata
Červenec – srpen – Nepatří do sběru
Září – Arnošt Goldflam, Roald Dahl
Říjen – listopad Podzim života vážně i s humorem
Prosinec – Už jsme kdysi četli …

Výstavy v oddělení pro dospělé – naučná literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leden – Sportem ku zdraví, aneb, Hejbejme se...
Únor – Mordy napříč dějinami, aneb, O kriminalitě v Čechách
Březen – Retro knihy, aneb, Co jsme četli rádi
Duben – Jak jsme žili před rokem 1989 – Chaty, chalupy a zahrádky
Květen, červen - Jak jsme žili před rokem 1989 – Co jsme jedli a pili a jak jsme jídlo nakupovali
Červenec, srpen - Jak jsme žili před rokem 1989 – Jak a kde jsme trávili dovolenou
Září - Jak jsme žili před rokem 1989 – Jak jsme trávili volný čas
Říjen - Jak jsme žili před rokem 1989 – Jak jsme dříve bydleli
Listopad, prosinec - Jak jsme žili před rokem 1989 – Vánoce za socialismu

Výstavy v oddělení pro dospělé – regionální oddělení:
• Libor Pixa – výtvarník, tvůrce animovaných filmů
• Anna Bolavá - spisovatelka, držitelka Magnesie Litery za prózu
• Věra Machoninová – architektka

Akce
•

Zbrusu novým cyklem pořádaným ve dvouměsíčních intervalech jsou: Vícehlasy aneb
mimořádná setkávání s inspirativními osobnostmi. Záznamy z jednotlivých besed jsou
vystaveny na www.youtube.com, kde se prozatím přihlásilo k odběru 3 363 osob. Zatím proběhly:
• Vícehlasy s Jaroslavem Krčkem - hudebním skladatelem, dirigentem a uměleckým vedoucím
souboru Musica Bohemica, s Karlem Hanzíkem - netradičním výrobcem hudebních nástrojů a
penzistou začátečníkem a s panem Františkem Novotným - básníkem, rozhlasovým redaktorem,
scénáristou a textařem mj. skupiny Spirituál kvintet. Hosté hovořili o cestách k hudbě, hudebním
nástrojům a k harmonii hudby, těla i duše.
• Vícehlasy s Táňou Fischerovou – herečkou, spisovatelkou, moderátorkou a političkou a Janem
Konfrštem – filosofem a autorem knih s duchovním zaměřením. Hosté hovořili o celoživotním
hledání souvislostí v současném nelehkém světě.
• Vícehlasy s dramaturgem ČT, režisérem, spisovatelem a písničkářem Bedřichem Ludvíkem a
výtvarníkem- dřevařem, autorem knih, vypravěčem Martinem Patřičným. Tématem besedy bylo
Stromoví a my a Z kotelny do televize, z lesa do ateliéru.
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• Vícehlasy s komediantem a Moravákem z jižních Čech Víťou Marčíkem, filmovým
producentem a režisérem Petrem Oukropcem a amatérským hudebníkem, skladatelem,
divadelníkem a loutkohercem Václavem Novákem. Hosté hovořili o komedianství, o divadle
(nejen) na vsi a jeho schopnosti spojovat lidi, o divadle versus filmu...
• Vícehlasy s improvizátorem, hercem, režisérem a scénáristou panem Jaroslavem Duškem a
bývalým lékařem, nyní etikoterapeutem panem Vladimírem Vogeltanzem. Pořad moderovala
novinářka paní Zdenka Jelenová a hosté hovořili o alternativách pohledů na svět

• Jaroslav Landsinger uvádí … filmy z archivu Muzea středního Pootaví a Strakonické
televize:
Proměny strakonického hradu
Významné dějinné události ve Strakonicích – roky 1945, 1948 a1968
Strakonice ve filmu (sestřih z filmu Bejvávalo od Z. Podskalského z roku 1967 a propagační
film Strakonice dnes z roku 2010)
Mlýny - časosběrný dokument o rekonstrukci Hoslovického mlýna, film „Nemelem, nemelem“ –
historie vodních mlýnů na Strakonicku

• Akademie volného času

František Šesták – Po stopách bývalé železné opony anebo Od Baltu až k Jadranu … na
kole
spisovatel Jan Bauer – Karel - císař, král a člověk. Přednáška věnovaná 700. výročí narození
Karla IV
JUDr. Pavel Kosatík - Osobnost, talent a vůle - rozhovor nad knihami o Jarmile Novotné,
Emilu Zátopkovi, Věře Čáslavské a dalších postavách "českého století".
Mgr. Alois Sassman - Nad jihočeskými Kořeny. Historik, genealog, bývalý římskokatolický
duchovní na Strakonicku, autor rozhlasového pořadu Kořeny, nám přiblíží zajímavosti o
historii obcí, gruntů a usedlostí na Strakonicku
PhDr. Petr Koura, Ph. D - Potápky a bedly aneb Jak se žilo mládeži v protektorátu.
Součástí besedy bylo promítání fotografií a karikatur a ukázky dobové jazzové hudby
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý: Ten píše to a ten zas tohle. Literárně-hudební beseda
dvou spisovatelů, přičemž v případě Miloně Čepelky, všestranného literáta a zakládajícího
člena Divadla Járy Cimrmana, jsme zmínili nejen jeho životní jubileum, ale též jeho knižní
novinku Monology k živým i mrtvým.
Mgr. Ondřej Kryštof Kolář - Doktorka z domu Trubačů. Přednáška k 120. výročí narození a
45. výročí úmrtí MUDr. Vlasty Kálalové-di Lottiové.
Jiří Jilík - Žítkovské čarování: pravdivý příběh žítkovských bohyní
Tajemství dobré kávy. Přednáška P. Kouby z Fragaria coffee o historii a pěstování kávy,
způsobech pražení i možnostech přípravy

Z dalších akcí knihovny:
•

Druhý ročník únorového 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, naslepo se půjčilo kolem 270 knih.
• Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 2016. Ty nejlepší snímky o dobrodružných výpravách za
zapomenutými národy a tajuplnými místy, o poznávání starobylých kultur i extrémních expedicích do
těch nejnedostupnějších míst Afriky a Asie i neuvěřitelné výkony na hranici lidských možností
v Alpách.
• Snow film fest. Celovečerní promítání oceněných filmů, týkajících se extrémního lyžování, zimního
lezení, snowboardingu, skialpinismu a dalších extrémních zážitků a sportů
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Lucie Drbohlavová (roz Kinkorová, strakonická rodačka): Hedvábnou stezkou po Střední Asii a
Afghánistánu – vyprávění o skutečném životě lidí ve středoasijských městech i zapadlých horských
vískách, o pohádkově krásných památkách, orientálních bazarech i úchvatných velehorách. Možnost
zakoupit nebo nechat si podepsat nově vydanou knihu "Hedvábnou stezkou - mozaika vůní, barev a
osudů". Autorka ve Střední Asii dva roky pracovala a cestovala.
Čert a Káča – vystoupení žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy ve Strakonicích
Beseda s tvůrci filmu Strakonice dnes aneb veselé příhody z natáčení – Ing. Zdeněk Junek, Mgr.
Robert Malota, Petr Záleský
Drumcircle – bubnování pro všechny pod vedením Zdeňka Drahoše
Divoká Afrika - jak ji ne-znáte. Dolary, safari, prach a černoši. Přednáška Martina Moravce.
Vzrušující vyprávění o Masajích s oštěpy i bez, o výměnách žen za krávy, o lvech útočících ze
stromu, o českých stopách v Keni a Ugandě, o genocidě ve Rwandě, o uprchlících z Burundi nebo o
tanzanském Serengeti.
Upoutat mračna. Básnický obraz Sidonie Nádherné. Autorské čtení Ondřeje Fibicha z nové knihy
StB ve světle faktů – přednáška spisovatele, historika a publicisty Petra Pacáka.
James Herriott – čtené i poslechové ukázky z knih – nejen pro nevidomé a slabozraké návštěvníky
knihovny
David Zábranský – autorské čtení z textu divadelní prvotiny „Herec a truhlář Majer mluví o
stavu své domoviny“ a románu „Martin Juhás čili Československo“
Kino v knihovně 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
Čtení sluší každému - knihy, které frčí. Prostřednictvím krátkých medailonků a ukázek z knih jsme
klientům Městského ústavu sociálních služeb několikrát do roka představovali zajímavé knihy z
beletrie i naučné literatury.
V dubnu se knihovna připojila k tradiční akci – Strakonické vítání léta. Tentokrát bylo otevřeno
oddělení pro děti i v sobotních odpoledních hodinách a byla zde připravena celá řadu úkolů a soutěží.
Účast byla velká a ohlas taktéž.
Kaleidoskop Jana Rejžka. Poslechový pořad známého hudebního publicisty a představení jeho nové
knihy rozhovorů a hudebních kritik
Beatová poezie - žáci literárně-dramatického kroužku při ZUŠ Strakonice recitUJÍ texty rockových
skupin
Kurzy počítačového školení. V organizaci kurzů došlo od září ke změně, a to k navýšení počtu
termínů a k rozšíření nabídky témat. Konají se každé první a třetí úterý v měsíci, jeden pro
začátečníky a jeden pro pokročilé. Jsou určeny široké veřejnosti. Zájem o kurzy je veliký, přednost
mají vždy registrovaní čtenáři knihovny.
Pro začátečníky se od začátku roku střídala témata Základy práce s internetem, Posíláme první mail,
Základy práce s počítačem a od září se v dvouměsíčních intervalech střídají 4 témata - každý měsíc
dvě. Jsou to: PC I – Základy práce na počítači a PC II – Základy psaní textu, a pak Internet I –
Základy vyhledávání a Internet II – Cestujeme s internetem.
Pokročilým se od začátku roku nabízelo: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. Od září se pak opět
střídají 4 témata: Excel I, Excel II, MS Powerpoint a Správa souborů a složek
V rámci celostátního projektu Březen – měsíc čtenářů proběhly ještě speciální počítačové kurzy
zaměřené podrobněji např. na jízdní řády a mapy či na práci s Virtuálním kolegou.

Akce pobočky Za parkem
Tvořivé podvečery:
•

•

s p. s Alenou Šimáčkovou: Lapač snů, Harmonie barev, Květinové srdce pro maminku,
Doplňky k oblečení z knoflíků a plsti, Co nám v arteterapii prozradí stromy?, Ozdoby a
dárečky
s p. Hanou Taschnerovou: Jarní věnečky z krepáku, Jarní dekorace
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•
•

s p. Ivanou Ježkovou: Nahlédnutí do tajů arteterapie
s p. Boženou Legátovou: Originální origami krabičky

Z dalších akcí pobočky:
• Strakonické příběhy - vyprávění regionálního historika Karla Skalického v rámci
rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení:
SP XXV. Zbořená synagoga. Židé ve Strakonicích od středověku po dnešek
SP XXVI. Jako lev náš staroslavný. Revoluční rok 1848 ve Strakonicích.
SP XXVII. Anděl s žehličkou. Příběhy strakonického krejčovského cechu od pozdního středověku
až do jeho zrušení
SP XXVIII. Vylákané obilní pytle. O někdejších strakonických mlýnech a jejich mlynářích
SP XXIX. Z radnice, ulice i kořalny. Poněkud nevážné rozprávění o vážném strakonickém konci
století. Drobná rozmarná návštěva Strakonic v časech kolem roku 1896
SP XXX. Císař ve Fezárnách. Vše jen ku chvále vlasti a krále. Návštěva našeho zeměpána
Františka Josefa I. ve Strakonicích v září 1905 v širších souvislostech
SP XXXI. Křik z Dubovce. Život a proměny jednoho strakonického veřejného prostranství
SP XXXII.. Mariánský babybox. Všední život podsrpenského poutního místa v 18. a 19. století
SP XXXIII. Dostavník pana Hoffmanna. Pozůstatky vzpomínek císařské silnice a ševelícího stromoví.
Život ve městě na Otavě kolem roku 1830
SP XXXIV. Řečený Kočka. Město Strakonice a jeho šlechtičtí sousedé kolem roku 1400
SP XXXV. Myšlénka domu spolkového. Strakonický spolkový život let devadesátých. Stavba a
otevření spolkového domu v roce 1896
SP XXXVI. Kostelník Domorázek se svěcenou křídou. Adventní čas a vánoční svátky ve starých
Strakonicích
•

Zastavení v čase (od září) – cyklus je zaměřen na poezii a poetickou prózu a jeho přínos je
znatelný na větší sledovanosti těchto dosud víceméně opomíjených žánrů. V rámci cyklu byly
přředstaveny ukázky z veršů či poetické prózy těchto autorů: Václav Renč, Josef Thomayer,
Karel Čapek, Ondřej Fibich, Josef Váchal, Paul Verlaine, Jack London, James Herriott,
Michal Štěpánek, Jaroslav Vrchlický, Jindřich Šimon Baar
• odpolední Čtení na pobočce
• deskové hry na pobočce pro děti a dospělé

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

• doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.: Proměny českého venkova a venkovské krajiny ve
20. století (přednáška s promítáním)
• Hana a Jiří Šantrůčkovi: Další putování Švédskem po stopách Nilse Holgerssona a divokých
husí (přednáška s promítáním)
• Ivo Stehlík: Šumava je mým domovem
• Ing. Josef Pecka: V kraji pod sv. Vojtěchem
• František Langmajer: Stromky pro potomky – výběr, sázení, péče...
• Burza námětů na cestování (s promítáním) – Vihorlat, Zemplínská šírava a další místa
• Fotografie z letních pobytů v přírodě (promítání a vyprávění – Beskydy, Krkonoše, Lužické
hory)
• Miroslav Šobr: přednáška "Zahradou poznání aneb Zasadím jablůňku u cesty bílé..." a
představení publikace Zahradou poznání
• Ing. Josef Pecka, šumavský průvodce: Z Vimperka na Boubín. Přednáška s promítáním.
• Promítání z cest do přírody – např. na pobřeží Severního moře
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Procházky a výlety:
-

-

-

výlet do Prahy. Národní muzeum a naučná stezka s historickými a přírodními zajímavostmi,
bývalými hospodářskými usedlostmi, s vinicí a s netradičním hřištěm v keltském stylu
výlet do Nezvěstic (příroda, památky – např. zbytky tvrze aj.)
topení Morany a procházka k tůním u Hajské a na Starou řeku
výlet do Prahy. Exkurze s odborným komentářem po unikátních lokalitách. Podhoří,
Kalvárie, Bohnické údolí, přírodní památka Zámky a Čimické údolí
zájezd na Rakovnicko: Skryje (památník J. Barranda, nová naučná stezka), elektroskanzen a
historický mlýn ve Šlovicích, Rakovník (muzeum atd., možnost oběda), Pavlíkov (galerie
obrazů a grafiky J. Anderleho)
výlet do Blatné. Akce místních ornitologů (pozorování velkými stativovými dalekohledy,
určování druhů podle zpěvu, ukázky kroužkování, odborný komentář, rozdávání
propagačních materiálů...)
výlet na Rejštejnsko. Po cestách vedoucích zčásti i mimo turistické trasy (secesní vila - zvenku,
hřbitov s hroby matky a bratra K. Klostermanna, údolí Wunderbachu – pozůstatky bývalé vesnice
a šachet po těžbě zlata, obnovená kaplička v Předních Paštích, paštecký most) nás doprovodil Ing.
Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce
výlet do Filipovy Huti, na Tetřev a Čertův vrch (slatě, potoky, typická šumavská smrčina...)
výlet do Kašperských Hor, akce „Kvetoucí poklady podzimu“ s botaničkou Hanou
Kohoutovou
výlet na Festival ptactva u rybníka Řežabince (pozorování, ukázka kroužkování, procházka aj.).
Vedli Jiří Šebestian a Karel Pecl, zoologové píseckého muzea
autobusový zájezd – Pořežany (výstava hub, blatská architektura, muzeum starých vozidel,
zemědělské techniky, dětských modelů aj., největší sbírka nemotorových vozitel v ČR, vstup
80/40 Kč), Bechyně (památky, muzea, možnost občerstvení), přírodovědná procházka u
Židovy strouhy, zámek Mirowitz
výlet do Písku. S mykologem Liborem Hejlem jsme v okolí viděli zajímavé druhy hub.
Odpoledne návštěva charitního jarmarku ve waldorfské ZŠ Svobodná

Akce Informačního centra NO a Ekoporadny
Jednorázové akce s environmentální tematikou:
- Strakonické větrolamy - akce v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! - Clean up the world!“ (ve
spolupráci se ZO ČSOP Strakonice)
- Výsadba stromů - Strakonické větrolamy - akce podpořená grantem KONABO, téměř 50 účastníků z
řad veřejnosti, vysazeno a zapěstováno 66 stromů (ve spolupráci se ZO ČSOP Strakonice)
- Za rorýsy a netopýry při soumraku - přírodovědná akce zaměřená na synantropní živočichy
- Strakonické kopce - akce v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! - Clean up the world!“ (ve
spolupráci se ZO ČSOP Strakonice)

Jednorázové akce s tematikou zdravé výživy:
- Seminář "Jak více jíst a méně vážit?" – lektorování tříhodinového semináře zaměřeného na teoretické
principy snižování hmotnosti a tvorbu hubnoucího jídelníčku + ochutnávka (velký zájem veřejnosti - přes
50 účastníků)
- Třetí Veget Fest – pokračování úspěšného festivalu zdravé výživy, veganství a ochrany zvířat,
podpořeno grantem KONABO, nově v lokalitě Ostrov na Podskalí, bohatý kulturní program, účast cca
500 lidí, výtěžek z některých aktivit podpořil neziskové organizace na ochranu zvířat

Periodicky se opakující akce:
- Farmářské trhy - šestý ročník, termíny každý druhý pátek od 13 do 17 hodin (rozděleno na jarní a
podzimní část - 6 + 6 termínů s letní přestávkou v měsících červenci a srpnu). Pro podzimní část došlo k
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přesunu na Velké náměstí ve Strakonicích -> vyšší účast prodejců i veřejnosti. Účast na jednotlivých
trzích mezi 1000 a 2000 lidí. Dřevěné stánky téměř plně využívány po všechny termíny (většinou
minimálně 8 z 10). Účast prodejců - v podzimní části i více než 30. Opět vytvořen prostor pro komunitní
prodej přebytků bez účastnického poplatku (využíváno pouze zřídka)
- Adventní farmářské trhy - volné pokračování pravidelných farmářských trhů - trhy s adventní tematikou
(27. 11., 11. 12., 18. 12.), doprovodný kulturní program zajišťovalo MěKS, velký zájem veřejnosti
(několik tisíc návštěvníků), účast prodejců mezi 30 - 50.
- Páteční sklizeň - možnost prodeje drobných pěstitelských přebytků bez účastnického poplatku (v
prostorách obchodu Ječmínek) - využíváno malým počtem prodejců (3 - 6), srpnové pátky
- Zelené otazníky - v roce 2016 konec pátého a začátek šestého ročníku cyklu besed - 7 opakování
(prostory bývalé restaurace Baobab), pátý ročník zakončen exkurzí do úpravny vody Pracejovice (duben
2016), besedy o aktuálních environmentálních problémech nejrůznějšího charakteru.
- Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření - v roce 2016 celkem sedm kurzů v prostorách ZŠ Povážská
pro skupinu "začátečníků" a "pokročilých" a závěrečná společná akce, (konec 5. a začátek 6. ročníku) celkem 15 lekcí
- lektorování Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření v Blatné - pořadatel obchod zdravé výživa
Slunečnice Blatná a CKV Blatná (konec 4. a začátek 5. ročníku) - celkem 7 lekcí
- lektorování Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření ve Volyni - pořadatel obchod zdravé výživa
Zdraví z přírody ve Volyni (konec 2. a zahájení 3. ročníku) - celkem 7 lekcí
- lektorování zakončení 2. ročníku Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření v Česticích - pořadatel ZŠ
Čestice (v létě ukončeno pro menší zájem) - celkem 4 lekce

Přednášková činnost:
- tematické semináře o zdravé výživě pro Dny zdraví v podniku Knürr Nišovice (celkem 12 přednášek s
ochutnávkou ve 3 dnech pro více než 200 zájemců)
- "Zdravá výživa pro ZŠ" - teoretické povídání i praktické ukázky pro žáky (2x ZŠ Povážská, 1x ZŠ
Sedlice)
- "Zabíjí nás naše jídlo?" - přednáška v rámci cyklu Science Café v kulturním centru Blatná

Akce oddělení pro děti:
Tvořivé dílničky pro nejmenší
• leden – Zvířecí masky
• únor - Pavouk na šňůrce
• březen - Kohoutek a slepička
• duben - Heboučká ovečka
• květen - Motýlek malovaný prsty
• červen - Tučňáci
• září - Kameny s knoflíky
• říjen - Prstové prostírání
• listopad – Andělíčci
• prosinec - Náhrdelníky z těstovin
Aktivně se zapojujeme do těchto projektů:
Březen – měsíc čtenářů (BMČ)
15. 3. proběhlo slavnostní vyhodnocení celoroční soutěže Lovci perel. Do lovení se zapojilo 123 dětí a
rozdáno bylo 1 013 perel, které byly vystaveny na nástěnce jako náramky a náhrdelníky. Na každého,
kdo ulovil alespoň jednu perlu, čekala odměna v podobě dárkové tašky.
Do společenského sálu knihovny se na slavnostní předávání cen dostavilo 40 lovců, které pobavila
barmanská show a na závěr vystoupilo se svým představením divadýlko Pepíno.Akce byla pozitivně
vnímána a kladně hodnocena jak dětmi a rodiči, tak i pedagogy. Všichni jsme se společně shodli, že díky
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této soutěži se podařilo vzbudit zájem o knihy dokonce i u zarputilých nečtenářů.
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Děti musí absolvovat nejméně jednu návštěvu knihovny. Akcí, která vede k rozvoji zájmu o četbu, bylo
autorské čtení spisovatele pana Marka Šolmese Srazila z jeho knih Pohádky do postýlky (1. a 2. díl).
Odměnou za vyloženou námahu je pak Knížka pro prvňáčka - původní česká novinka, která byla
vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v žádném knihkupectví po dobu tří let.
Tentokrát se do projektu zapojila základní škola Dukelská – 110 dětí ze 4 tříd.
Noc s Andersenem (1. – 2. 4. 2016) je v současné době největším projektem zaměřeným na podporu
dětského čtenářství, který v České republice probíhá již řadu let. Letos jsme opět nepozvali konkrétní
celou třídu, ale oslovili jsme jednotlivé čtenáře.
Noční program byl velice pestrý - představení divadýlka Pepíno, barmanská show, noční čtení, soutěže a
hry, či ukázky vlastních dovedností účastníků. Povedenou noc jsme ukončili společnou snídaní, která má
vždy u našich spáčů vždy velký úspěch.
Světový den knihy (23. 4.). Sluníčkový den – děti malovaly a vystřihovaly sluníčka z papírových tácků.
Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu proběhlo v roce 2016 již posedmé.
Děti nejprve musely dokázat, že si zaslouží být pasovány z pážat na rytíře. Mezi tři rytířské důkazy patří:
důkaz slušného chování, důkaz, že znají písmenka a umí číst a důkaz bystrého rozumu.
Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo několik kroků, jako obejít všechny 1. třídy strakonických škol a
seznámit je podrobně s touto akcí, zorganizovat jednotlivé knihovnické lekce, při návštěvě knihovnic ve
školách kontrola čtení, příprava průkazek, medailí a diplomů pro všechny účastníky a konečný rituál
pasování.
Z dalších akcí oddělení pro děti
• Každý měsíc na nástěnce Seznamte se s … jsme zájemcům nabídli medailónek spisovatelů.
Vystřídali se zde Thomas Brezina, Antoine de Saint-Exupéry, Arnold Lobel, Hans Christian
Andersen, Josef Lada, Ivona Březinová, bratři Grimmové, Miloš Macourek, Astrid Lindgrenová,
Petra Braunová a Charles Dickens
• Rande naslepo (8. - 13. 2.). Více než 50 dětských čtenářů si domů odneslo dárkově zabalenou
knihu, jejíž obsah objevili až doma. Je vidět, že naši čtenáři milují překvapení.
• Velikonoce - Malujeme velikonoční vajíčka – hotovými výrobky jsme pak ozdobili pohádkový
strom
• Mezinárodní den dětí - Omalovánky XXL pro všechny děti – návštěvníci knihovny po celý
měsíc vybarvovali velkou společnou omalovánku.
• Zahájili jsme druhý ročník úspěšné soutěže „Lovci perel“.
• Týden knihoven byl letos se spisovatelkou Astrid Lindgrenovou. Čtenáři si každý den kreslili
postavičky z knih (Pipi, Karkulín, Ronja, Madynka, ….), nechyběla výstava o paní spisovatelce a
jejím díle a také tradiční akce – Čtenáři píší svůj příběh Jak Pipi, Karkulín, Ronja, Lisa, Britta,
Anna, Lasse, Bosse a Olle putovali po světě.
• Mikulášská nadílka v knihovně. Část přichystaných a nerozdaných balíčků s nadílkou jsme letos
darovali Dětskému centru ve Strakonicích
• Vánoce v knihovně. Andělský strom – krásné skládané andělíčky z notového papíru dodaly děti
z MŠ Stavbařů a prostorám vévodila nazdobená voňavá jedlička. Vánoční zvyky a obyčeje jsme
si spolu s dětmi z mateřských a základních škol přiblížili na prosincových besedách.
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Hospodaření
Výsledky hospodaření za rok 2016
Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů za rok 2016 (v Kč)
Příjmy
Celkem
Příspěvky a dotace
celkem
- příspěvek na provoz
od zřizovatele
JK KÚ ČB –
příspěvky, granty
dotační podíl na
odpisy
Grant/nadační
příspěvek
příjmy z činnosti
celkem
-kopírování,
laminovaní
- popl. čtenářů
- prodej knih, map
- prodej zboží
- úroky
- čerpání fondu
- výnosy z pronájmu
- jiné výnosy
z vlastních výkonů
vstupenky

Kč
11 102 320
10 562 203
9 000 000

Výdaje
Celkem
mzdové náklady
celkem
mzdový fond

1 480 000

-OON

79 203

- zákonné pojištění

3 000

- zák. sociální
náklady
- odpisy

540 117
3 575
427 341
7 706
1 207
128
0
14 650
57 300
28 210

provozní náklady
celkem
- materiál
- pohonné hmoty
- DDHM
- el. energie
- voda
- topení
- služby
- opravy, údržby
- cestovné
- náklady na
reprezentaci pohoštění

Kč
10 861 514
5 692 745
5 570 000
122 745
1 887 127
90 806
155 669
3 035 137
1 643 112
12 514
120 526
235 005
68 820
370 356
520 574
30 968
32 520
742

Výsledek hospodaření = 240 806,-Kč
Příspěvek na činnost pro rok 2016 byl z rozpočtu zřizovatele (Město Strakonice) schválen na
neinvestiční výdaje ve výši 9 000 000,- Kč. Limit prostředků na platy byl stanoven ve výši 5 570 000,Kč (z toho 660.000 Kč z dotace na regionální funkce knihoven), tato částka je včetně náhrad mezd za
nemoc. OON byly ve výši 180 000,- Kč. Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti byly plánovány ve výši 500
000,- Kč.
Finanční prostředky určené na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a odpisy v celkové výši
850 000,- Kč jsou účelově určeny a nelze je použít k jiným účelům – podléhající vyúčtování.
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Příspěvek účelově poskytnutých finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven
v Jihočeském kraji byl 1 480 000,- Kč. Všechny finanční prostředky z KÚ Jihočeského kraje byly ke
konci roku plně vyčerpány.
Šmidingerově knihovně byl poskytnut grant/nadační příspěvek na podporu projektu „Třetí
strakonický Veget Fest“ ve výši 3 000,- Kč. Tento příspěvek byl také plně vyčerpán.
Do rezervního fondu byl schválen a přidělen za rok 2015 příspěvek výši 233 647,82 Kč.
Od 1. 11. 2016 došlo z důvodu nařízení vlády ke zvýšení platů.
Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti dosáhly celkem 540 116,50 Kč.
Roční odpis za investiční majetek v roce 2016 byl ve výši 155 699 Kč. Odpisy za Šmidingerovu
knihovnu činí 97 979,- Kč. Do vyúčtování odpisů se nezahrnují odpisy (57 720,-Kč) za „Revitalizaci
Strakonického hradu – II.etapa “.
Účelové finanční prostředky za elektrickou energii, vodné a stočné, odběr tepla nebyly v roce
2016 vyčerpány, a to o částku 79 456,-Kč. Nevyčerpané účelové prostředky za energie budou vráceny
zřizovateli (Město Strakonice).
Celkové náklady z hlavní činnosti činí 10 861 513,87 Kč a výnosy 11 102 319,50 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2016 je z hlavní činnosti 228 567,63 Kč a z hospodářské činnosti 12 238,Kč (celkem 240 805,63 Kč).
Šmidingerova knihovna zažádala zřizovatele o schválení a převedení hospodářského výsledku
do rezervního fondu. Hospodářský výsledek bude ponížen o částku 79 456,-Kč, která bude vrácena
zřizovateli.
Během roku byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 219 761,59- Kč a DHM ve výši
32 000,- Kč.
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