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Základní statistické údaje k 31. 12. 2017
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: 137 454 knihovních jednotek, 177 titulů periodik
Přírůstek knihovního fondu: 6 379
Počet výpůjček: 233 586
Návštěvnost knihovny: 137 739
Z toho: Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 63 615
Virtuální návštěvnost: 48 254
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 23 731
Návštěvnost internetu: 2 139
Kulturní akce pro veřejnost: 158
Vzdělávací akce pro veřejnost: 70
Regionální funkce
Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám: 66, počet svazků v nich: 13 625
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy: 448
Počet vzdělávacích akcí určených pro knihovníky regionu: 7

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

Obnova počítačů – 2 nové PC, nové harddisky – výměna za zastaralé a pomalé
Vybavení šatny zaměstnanců – nové šatní skříňky
Externí disky – záloha dat
GB Switch
Instalace čtečky platebních karet a propojení se systémem

Personální záležitosti
Kvalifikace zaměstnanců
Počet zaměstnanců celkem
(přepočtený stav)

20

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

3
4
1
4
7
1
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 (0,75)

Ing. Jan Juráš

inform. pracovník,
řidič

Infocentrum pro nezisk. org., Ekoporadna

Lucie Kálalová

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 (0,75)

odd. ZKI

Irena Plošková

knihovnice

odd. ZKI

Marcela Rejková

knihovnice

odd. pro děti

Veronika Samková

knihovnice

odd. pro dospělé - beletrie

Renáta Slanařová

účetní

ekonomika

Bc. Tomáš Vlasák

IT pracovník

Jaroslava Vokáčová

knihovnice

čítárna, odd. pro nevidomé, hudební odd.

Evidenční přepočtený stav zaměstnanců ke konci roku je 19,81 úvazku.
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok 2017: nemoc 338 dní, ošetřovné 119 dní.
V roce 2017 došlo k těmto personálním změnám:
31. 5. Ladislav Kálal – ukončení pracovního poměru
1. 6. Mgr. Ivana Jonová – nastoupila do pracovního poměru po rodičovské dovolené.

Vzdělávání a školení
V roce 2017 zaměstnanci Šmidingerovy knihovny Strakonice absolvovali tato školení a studijní cesty:
•
•

Odborná exkurze do Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Jiřího Mahena v Brně a
Knihovny města Hradce Králové
Veletrh Svět knihy Praha
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

studium: Informační věda a knihovnictví (Ústav informačních studií a knihovnictví – Filozofická
fakulta Univerzity Karlovy)
Konference Knihovny současnosti 2016 (Sdružení knihoven, Olomouc)
Jak učit seniory psát Wikipedii (Národní knihovna Praha)
Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), nové funkce Virtuální polytechnické
knihovny (VPK) a novinky Centrálního portálu knihoven (Národní technická knihovna Praha)
Elektronické knihy (Národní technická knihovna Praha)
Na úřad s knihovnou (Městská knihovna v Praze)
Seminář Digitální demence (Městská knihovna v Praze)
Literatura pro děti a mládež (Národní pedag. muzeum a knihovna J. Á. Komenského Praha)
Seminář Regionální literatura v elektronických zdrojích knihoven (Jihočeská vědecká knihovna
České Budějovice)
Děti on-line aneb co hrozí dětem na internetu (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Školení počítačové gramotnosti – MS Excel (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Školení počítačové gramotnosti – Bezpečnost online (Jihočeská vědecká knihovna České
Budějovice)
Seminář E-knihy (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Seminář KOHA, Akviziční portál Teamlibrary, granty, ochrana osobních údajů (Jihočeská
vědecká knihovna České Budějovice)
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)
Statistika, její využití a vykazování výkonů knihoven (Jihočeská vědecká knihovna České
Budějovice)
Jihočeský knihovník roku 2016 + Regionální literatura v elektronických zdrojích knihoven
(Jihočeské muzeum České Budějovice)
Jihočeské Klubko (Jihočeské muzeum České Budějovice)
Tvorba autorit, jmenný popis (Městská knihovna Jindřichův Hradec)
celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2017 (Pardubice)
školení a workshop Řešení konfliktních situací (Šmidingerova knihovna Strakonice)
školení právní databáze Konzultant (Šmidingerova knihovna Strakonice)
Katalogizační pravidla RDA a formát MARC21 v programu Clavius (Šmidingerova knihovna
Strakonice)
Školení bezpečnosti a ochrany zdraví (Šmidingerova knihovna Strakonice)
Školení řidičů služebních automobilů – MěÚ Strakonice
Seminář jihočeského regionu SKIP (Radomyšl)
E – learningový kurz Služby knihoven (Moravská zemská knihovna Brno)
Registr smluv
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a změny daně v roce 2017
Farmářská burza Okresní agrární komora České Budějovice

Kontroly
Finanční odbor – oddělení kontroly Město Strakonice
- veřejnosprávní kontrola za rok 2016 a za rok 2017.
Drobné nedostatky odstraněny.
Ministerstvo kultury ČR
- veřejnosprávní kontrola za rok 2015 (projekt – přechod na formát MARC21, nákup nového
serveru.
Drobný nedostatek byl opraven.
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Knihovní fond
Oddělení akvizice a katalogizace
Toto oddělení objednává, nakupuje a zpracovává veškerý tištěný fond (knihy, brožury, drobné
tisky, hudebniny, kartografické dokumenty, rukopisy) celé knihovny (včetně metodického oddělení a
pobočky) hry a elektronické zdroje.
V roce 2017 se katalogizační oddělení potýkalo s dlouhodobým onemocněním katalogizátorky.
V první polovině roku byla nepřítomna 78 pracovních dní. Na část nepřítomnosti byla zjednána
krátkodobá náhrada v osobě bývalé katalogizátorky Jarmily Janšové.
Vyřazeno z fondu knihovny pro opotřebení, zastarání nebo ztrátu bylo celkem 3 147 dokumentů.
Z toho 2 845 knih, 284 brožur, 16 elektronických zdrojů a 2 AV media. Čtenáři zaplatili 28 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 ve vestibulu knihovny na začátku října.
Za rok 2017 bylo zpracováno celkem 5 913 titulů, z toho 5 858 knih, 2 hudebniny, 9
kartografických dokumentů, 57 brožur a 20 her v hodnotě téměř milion korun. Převažovaly knihy
v českém jazyce, 9 knih bylo v jiném jazyce, z toho 3 knihy byly v angličtině, 5 knih v němčině a jedna
ve španělském jazyce. Ze zpracovaných knih bylo 5 644 titulů zakoupeno od 49 různých subjektů, 197
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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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.
Podle požadavků knihovníků a čtenářů probíhá průběžná úprava signatur, převody knih do
skladu, vyřazování a objednávání jednotlivých titulů.
Proběhly dvě větší konzultace a proškolení knihovnice z Městské knihovny Volyně na
katalogizaci podle pravidel RDA a práce s katalogizačním modulem Clavius. Proběhlo také školení a
spolupráce s praktikantkou Jitkou Nachlingerovou.
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
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
6

Součástí fondu jsou také audioknihy, které se u čtenářů těší stále větší oblibě. Nyní fond obsahuje
253 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 12 jednotlivých čtenářů a obyvatelé 3 domovů důchodců nebo
domů s pečovatelskou službou. Celkem evidujeme 30 čtenářů, kterým vybíráme knihy dle jejich
speciálních požadavků. Za rok 2017 se touto formou vypůjčilo 3 002 dokumenty. Na Mikuláše byla
těmto čtenářům rozvezena malá nadílka ve formě čaje a sušeného ovoce a do domovů pro seniory
čokoládové kolekce k ozdobení vánočního stromku.
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 vybrány a čtenářům odečteny
z konta. Do biblioboxu mohou čtenáři vhazovat knihy i další dokumenty z ostatních oddělení knihovny.
V roce 2017 se celkem touto cestou vrátilo 5 689 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). Knihy vyřazujeme z důvodů špatného fyzického stavu a nízkého čtenářského zájmu
průběžně po celý rok.

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
tematické výstavky knih z fondu: podrobněji viz Aktivity - Přehled kulturních a vzdělávacích akcí –
Výstavy, s. 18.
Přehled dokumentů vrácených prostřednictvím biblioboxu, vyřízených rezervací a objednávek

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

knihy
v biblioboxu
451
367
384
728
676
410
434
389
438
540
396
476

vyřízené rezervace
324
329
325
275
320
370
400
411
344
396
420
308

vyřízené objednávky
36
41
45
29
38
29
35
25
38
52
42
20

celkem
za 2016

5689

4222

430

Provoz půjčovny pro dospělé zajišťovaly Veronika Samková a Markéta Knížková.
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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
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. Během
roku probíhal cyklus výstav „Představujeme vám náš fond naučné literatury“, který čtenáře seznámil
s jednotlivými signaturami Mezinárodního desetinného třídění.
Ve spolupráci s katalogizačním oddělením byly zavedeny nové signatury: 621, 641.51. Některé
signatury byly kvůli neefektivnosti zrušeny.
V roce 2017 bylo pro čtenáře prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby objednáno celkem
508 knih, z jiných knihoven jsme obdrželi 1136 požadavků.
V rámci BMČ proběhla výstava k propagaci e-knih a byl vytvořen propagační letáček
„Šmidingerova knihovna půjčuje e-knihy – snadno a rychle“. V červnu proběhla exkurze žáků 9.
třídy ZŠ Dukelská.
V říjnu v Týdnu knihoven (letošní motto znělo „Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s
knihovnou“) byla pro návštěvníky knihovny v oddělení naučné literatury připravena tvořivá dílna
„Vyrobte si svůj větrník“. Zároveň si čtenáři mohli prohlédnout výstavu „Tvoříme s dětmi“.
Provoz oddělení v roce 2017 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. Na všech počítačích je nainstalován operační systém Windows 10. Kromě základních
kancelářských programů a přístupu na internet, jsou na počítačích zpřístupněny dvě databáze, Virtuální
kolega a Konzultant. Konzultant je elektronická knihovna právních předpisů. 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 2017 se začala
zpracovávat i další regionální periodika – Náš Zpravodaj Bavorov, Maxim noviny Strakonice, Zpravodaj
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města Volyně, Zpravodaj města Vodňany. U posledních třech jmenovaných byl retrospektivně zpracován
i rok 2016. V roce 2017 bylo zpracováno 514 aktuálních čísel novin a časopisů.
Pravidelnému aktuálnímu zpracování podléhají:
• Strakonický deník – 301x
• Týdeník Strakonicko – 50x
• 5+2 Písecko a Strakonicko – 44x
• 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
• Maxim noviny Strakonice – 12x
• Zpravodaj města Volyně – 12x
• Zpravodaj města Vodňany – 8x
• Náš Zpravodaj Bavorov – 2x
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, červnu,
říjnu a listopadu 2017. 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 – podrobněji viz Aktivity - Přehled kulturních a
vzdělávacích akcí – Výstavy, s. 19.
Ve studovně probíhají také nadále kurzy počítačového školení – podrobněji viz Přehled
kulturních a vzdělávacích akcí, s. 21. 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 2017 tuto
možnost využilo 6 čtenářů.
Provoz studovny personálně zajišťovala Jitka Kotálová.

Hudební oddělení
Návštěvnost hudebního oddělení prakticky kopírovala rok 2016 (1 259 oproti loňským 1 281),
mírně se snížil celkový počet výpůjček (z 2 923 na letošních 2 768) AV médií. Počet registrovaných
čtenářů oddělení se z loňských 180 snížil na 27, je ovšem nepravděpodobné, že by číslo odpovídalo
skutečnosti – s ohledem na prakticky neměnné všechny ostatní statistické ukazatele jde spíše o chybný
údaj ve statistice. V průběhu roku nebyl dále doplňován fond filmů na DVD nosičích, stávajících 149
titulů bylo ovšem vypůjčeno 637x (za 6 měsíců předchozího roku si je zájemci vypůjčili 467x). Podíl
vypůjčených DVD na celkovém počtu výpůjček tedy vzrostl, což opět znamená nižší počet vypůjčených
hudebních CD. Počet výpůjček gramofonových desek je v celkové statistice zanedbatelný, meziročně
nepatrně stoupl z 200 na 229. Opět narostla produkce zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro
nevidomé K. E. Macana – oproti loňským 330 novým titulům bylo letos zkatalogizováno 370, další se
průběžně zpracovávají.
Tradiční akce Drumcircle – bubnování pro všechny s lektorem Zdeňkem Drahošem se konala
26. května na III. nádvoří strakonického hradu.
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Čítárna
Činnost čítárny v roce 2017 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
67 odebíraných titulů časopisů a 7 titulů novin. Mnohé další časopisy knihovna získává koupí za
výhodné ceny v tzv. remitendě (34 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 2016 se půjčilo 48 984 periodik a v roce
2017 48 427 periodik. To je přes stále vzrůstající konkurenci periodik na internetu velmi potěšující číslo.
Zakoupená periodika pracovníci čítárny vkládají do knihovnického systému Clavius a označují je
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
2017 činily 5 057 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 prodlužovány pomocí telefonu, nebo e-mailu.
Čtenáři si mohou v čítárně okopírovat hledané články, nebo se zdarma připojit na internet.
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 2017 175 exemplářů časopisů. Pobočka Za parkem pak 11
exemplářů.
Provoz čítárny a hudebního 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 2017 snížil na
155, nejstarší uživatelé bohužel umírají a nejmladší si stahují zvukové knihy elektronicky přímo z webu
Macanovy knihovny v Praze.
O 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 všechny obvodní lékaře, ortopedy,
optiky a lékárny a také návštěvnice z infocentra seniorů, aby se toto zvýhodnění dostalo do širšího
povědomí co největšího počtu občanů.
Již před 10 lety se přešlo na modernější a hlavně obsažnější médium CD – MP3 (v katalogu
značeno jako kCD). V roce 2016 se půjčilo 8 073 kCD a v roce 2017 již 9 414 kCD. Původně půjčované
magnetofonové kazety s načtenými knihami se půjčují stále méně, starší uživatelé si tak postupně zvykají
na používání nové techniky a začínají jí považovat za přínos, ač se jí původně bránili.
Majitelům CD přehrávačů ještě Šmidingerova knihovna nabídla i půjčování ze svého fondu
hudebních CD, čehož zatím využilo ke své spokojenosti 20 nevidomých.
Z fondu Macanovy knihovny pravidelně přibývaly nově vyrobené kCD, jejichž počet narostl na
5 124 načtených 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 tematické skupiny, či žánru pro jejich lepší výběr a následnou objednávku novinek,
zájemcům i elektronicky.
Novinkou již není ani on-line podávání odesílaných balíků na poštu.
I nadále využíváme pro označování kCD Braillovým písmem služeb paní Benešové.
Nově se 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. 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. 23 – 25.
V oddělení pro děti pracují Mgr. Blanka Auterská a Marcela Rejková.

Oddělení základních knihovnických informací (metodické oddělení)
Síť obsluhovaných knihoven tvoří 10 profesionálních knihoven a 2 pobočky, 67 místních
lidových (obecních) knihoven a 2 pobočky. Jejich seznam a další informace jsou uvedeny na webové
stránce Knihovny Strakonicka http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/.
Za rok 2017se uskutečnilo 78 metodických návštěv a 370 metodických konzultací. MLK
Sedlice se jako sedmá zapojila do automatizovaného knihovního systému Clavius REKS. OK Malenice
ve svém AKS Clavius začala používat formát MARC21 a koupila nový počítač a notebook – z dotace
MK ČR VISK 3. OK Milejovice v listopadu zahájila provoz v nově upravené místnosti. Byla poskytnuta
pomoc MěÚ Vodňany při výběrovém řízení na ředitele MěK Vodňany.
Za Strakonicko bylo zpracováno 79 Ročních výkazů o knihovně do programů STAT
a oficiálního statistického programu NIPOS a vytvořeny 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 a znovu vysvětlovány definice
jednotlivých statistických údajů.
Obslouženo bylo 67 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 konala 4x. V květnu 14 knihovnic navštívilo veletrh Svět
knihy Praha 2017.
V září pracovníci firmy Lanius Tábor Alena Justinová a Ing. Miloš Novotný po roce zopakovali
školení katalogizace v knihovním programu Clavius dle pravidel RDA ve formátu MARC21 .
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Zúčastnilo se 13 knihovnic. V rámci Týdne knihoven – 2. 10. - proběhlo Setkání knihovníků obecních
knihoven – přijelo 8 knihovnic. Zápis ze Setkání byl i nezúčastněným knihovnám poslán na e-mailovou
adresu.

Všechny knihovny opět měly možnost využít nabízených školení v Jihočeské vědecké knihovně
v Českých Budějovicích, Národní knihovně, atd. V rámci metodických návštěv byly proškoleny např.
knihovnice OK Milejovice, MK Mladějovice či v používání AKS Clavius REKS knihovnice MLK
Sedlice.
Výměnný fond (VF) Šmidingerovy knihovny, určený pro jednotlivé obsluhované knihovny, má
43 214 svazků. Kromě knih obsahuje i audioknihy a 20 titulů časopisů.
VF byl průběžně aktualizován – přírůstek činil 2 109 svazků, úbytek 889 svazků.
Knihy a časopisy jsou pořizovány z dotace Jihočeského kraje na regionální funkce a jsou
opatřeny razítkem informujícím o této skutečnosti.
Výměnný soubor knih v roce 2017 dostalo 51 knihoven, expedováno bylo 66 souborů
obsahujících 13 625 svazků v hodnotě 2 763 334,- Kč. Průměrný počet svazků na jeden soubor činil 206
v hodnotě 41 868,- Kč.
Většina knihoven žádá nový soubor 1x ročně, některé 2x – 3x ročně. 19 knihoven o výměnu
nemělo zájem a ponechalo si soubor z roku 2016 – tyto soubory nejsou započteny do statistiky roku
2017. Mimo to si knihovny pro svoje uživatele objednávají také jednotlivé knihy z dalších oddělení na
dobu 1 měsíce, aby rychle splnily aktuální požadavky.
Distribuce výměnných souborů na jednotlivé knihovny probíhá služebním automobilem,
příležitostně si soubor vymění knihovníci sami při cestě do Strakonic. V roce 2017 bylo najeto 1 735 km.
Revizi a aktualizaci knihovního fondu pracovnice provedly v Kolářově knihovně Katovice,
MLK Čestice a pokračovala revize a zpracování do AKS Clavius REKS v Předslavicích. Postup revize
byl vysvětlen OK Drachkov, Lom, Buzice, MěK Bavorov a Vodňany.
Servis AKS Clavius REKS proběhl u7 napojených knihoven – Cehnice, Dunovice, Hoštice,
Kladruby, Předslavice, Řepice, Sedlice. Dále byly za knihovny regionu propláceny faktury za servis
firmě Lanius Tábor.
Aktualizovány byly údaje za všechny knihovny v celostátním Adresáři knihoven Caslin.
Profesionálním knihovnám zapojeným do projektu Česká knihovna pokračovalo rozesílání knih
dodaných z MZK Brno.
V našem regionu získala ocenění „Jihočeský knihovník roku“ Jitka Pořízková z Měk Bavorov.
Vyhlášení pořádala Jihočeská regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Výše dotace Jihočeského kraje na regionální funkce činila 1 628 000,- Kč.
Provoz oddělení zajišťovaly Irena Plošková a 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 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
akce „Nejmilejší knihy“ (sepsané a vystavené tipy od čtenářů), výstavky, pravidelně obměňovaná
výzdoba (k ročním dobám, svátkům aj.), fotografie zapůjčené od čtenářů, větvičky k určování 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 2017 celkem 1 290 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.
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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.
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 koná kroužek Malých ochránců přírody
(MOP), nyní nese jméno Ledňáčci. Je určen 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, Inge Večeřová 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.
Podobně jako na výletech se skupinka zajímá hlavně o přírodu, tradiční hry, ochranu historických
památek.
Od září 2016 probíhá program Zastavení v čase. 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. 21 – 23.
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 2017 probíhaly kontinuální činnosti, periodicky se opakující akce, byly také
zahájeny některé nové projekty a činnosti.

Činnosti související s organizací pracoviště:
Na konci roku 2017 počalo pracoviště s přípravami na přestěhování do nových prostor, uvolněných po
ukončené činnosti pobočky CEGV Cassiopeia, na stejné adrese. Opět probíhala úzká spolupráce a
vzájemná výpomoc subjektů sídlících v budově (Pobočka ŠK Za Parkem, CEGV Cassiopeia).

Průběžné aktivity:
Probíhaly v normální otevírací době pracoviště (Po, St 7:30 – 16:00, Út, Čt 12-16:00, Pá po dohodě.
Pracovní doba se v průběhu roku měnila z důvodu zajištění provozu služebního automobilu pracovníkem
ICN)
- 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. 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, neformálním sdružením
JSME Strakonice, místním sdružením Anonymní Alkoholici (poskytnutí prostor pro pravidelné schůzky),
aj.
- pomoc při organizaci akcí jiných organizací – ADRA den, Zahradní slavnost Fokusu
- spoluorganizování tradiční materiální sbírky pro útulek Sirius v Záhoří u Písku, vytvoření sběrného
místa
- spolupráce s OŽP na informační činnosti směrem k veřejnosti
- spolupráce s MÚ Strakonice na pořádání některých akcí (pravidelné farmářské trhy, adventní farmářské
trhy)
- petiční místo pro několik peticí (Divočina všema deseti aj.)

Ostatní aktivity:
- příprava elektronického měsíčníku Kompost (šestý 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, sobotní služby v čítárně

Statistika kontaktů za rok 2017:
leden
20

únor
24

březen
23

duben
27

červenec
20

srpen
23

září
32

říjen
35

květen
26

červen
30

listopad prosinec
32
30

Počet poradenských kontaktů se pohyboval většinou mezi 20 a 30 za měsíc. Více než polovina
dotazů měla ekoporadenský charakter. Zbytek se týkal neziskového sektoru a část tematicky souvisela
s akcemi pořádanými pracovištěm a uskutečnila se přímo v rámci nich. Některé dotazy si vyžádaly
16

souvislejší činnost (např. literární rešerše), některé byly průběžného charakteru nebo trvají stále (např.
výpomoc s propagací organizace, akce, spolupráce na PR organizací prostřednictvím tematických článků
do časopisu Kompost apod.).

Propagace:
- elektronický měsíčník Kompost – přehled pořádaných akcí a reporty z nich (včetně akcí pobočky Za
Parkem a akcí ŠK), regionální aktuality, některé aktuality OŽP Strakonice
- regionální média – Strakonický deník, Týdeník Strakonicko, 5+2, Zpravodaj města, regionální weby,
Strakonická televize, Český rozhlas ČB (tematické příspěvky, reportáže z akcí apod.), reportáž z kurzů
zdravého veg(etari)ánského vaření ve vysílání celostátní televize (ČT24 – Týden v regionech)
- Facebook – tematické stránky Farmářských trhů a měsíčníku Kompost (propagace důležitých akcí
Ekoporadny) a Šmidingerovy knihovny
- 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
- informační stánek na Ekofestivalu v ČB
Nemalou součástí činnosti oddělení je organizace tematických akcí – podrobněji viz Přehled
kulturních a vzdělávacích akcí – Akce informačního centra NO a Ekoporadny, s. 23.
Průběžně je udržována a rozšiřována databáze e-mailových kontaktů pro zájemce o
environmentální akce a zájemce o zasílání elektronického měsíčníku Kompost.
Informační centrum pro NO a Ekoporadnu vede Ing. Jan Juráš.
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Aktivity
Projekty
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Březen měsíc čtenářů – v rámci tohoto projektu jsme propagovali půjčování e-knih a čteček,
vznikla skládačka Knihovna půjčuje e-knihy: snadno a rychle, zorganizovali jsme besedu se
Zdeňkem Ležákem, šéfredaktorem časopisu ABC, o historii počítačových her, zapojili se do
kampaně Clean up the world další úklidovou akcí, několikrát navštívili Domovy seniorů a
představili seniorům zajímavé knihy, atd.….
Vyvrcholením prezentace knihoven je vždy v říjnu takzvaný Týden knihoven. Motto této akce bylo
tentokrát „Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou“. 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 Aktivity - Přehled kulturních a vzdělávacích akcí – Akce oddělení pro
děti, s. 25-26
Knihovna na cestách. Proběhl další ročník akce Knihovna na cestách, přes léto opět fungovala na
plaveckém stadionu. O prázdninách si každý den od 10.00 do 17.00 mohli zájemci vypůjčit knihy
časopisy, denní tisk a jednoduché stolní hry. Tuto službu využilo přibližně 420 zájemců.
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 funguje tzv. Miniknihovna umístěná v rekreačním areálu Podskalí. Mottem
obou těchto projektů je tzv. patero, které zní: OTEVŘI (miniknihovna i Kniha do vlaku je volná,
otevřená a určená všem lidem) – SDÍLEJ (vezmi si knihu a vrať jinou nebo tu stejnou) – PEČUJ
(starej se o knihy i o miniknihovnu, jinak by se jednoho dne mohla třeba sbalit a jít jinam, buď
ohleduplný i vůči jiným čtenářům) - POCHLUB SE (řekni o projektu přátelům a známým a třeba i
vytvoř další miniknihovnu či knihobudku) – MILUJ (knihy, rodinu, přátele, přírodu, celý svět)
Noc literatury – tento celostátní projekt propaguje současnou evropskou literaturu. Zajímavé
osobnosti čtou ukázky na netradičních místech, pro posluchače tak vzniká zajímavý a výjimečný
zážitek. Podrobnosti viz níže.
Spisovatelé do knihoven – aneb 10 literátů v 10 knihovnách po dobu 10 měsíců. Podrobnosti viz
níže.
Vícehlasy - aneb mimořádná setkávání s inspirativními osobnostmi. Záznamy
z jednotlivých besed jsou vystaveny na www.youtube.com. Podrobnosti viz níže.

Přehled kulturních a vzdělávacích akcí
Výstavy
Výstavy ve vstupní hale ŠK:
• Barčin pusopis – výstava obrázků malovaných ústy.
• Kralova vila v Prachaticích – funkcionalistická vila nově prohlášená kulturní památkou.
• Všezlina – výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Strakonice, třída Jitky Petrášové.
• Cesta poutníka – výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Strakonice, třída Věry Bělochové.
• Výstava prací žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy ve Strakonicích.
• Škola – výstava výtvarných prací žáků ZUŠ, třídy PaeDr. Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany
Schwarzové.
• Česká republika na speciálních mapách – výstava ukázek z „Atlasu krajiny ČR“.
• Hledám pevný bod – vzpomínková výstava básní strakonického rodáka, doplněná výtvarnými
pracemi Rudolfa Riedlbaucha.
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•

The Tap Tap načerno – turné černého humoru – výstava vtipů podporující vzdělávací kurzy
pro lidi s hendikepem.
• Naše duše promlouvají - výstava prací klientů Fokus – Písek, z. ú.
• Nailed it! Od minulosti k budoucnosti – prezentace činnosti modelářského kroužku DDM
Strakonice.
Výstavy ve společenském sále ŠK:
• Obrazy Jiřiny Kadlecové a Lenky Javůrkové
• Obrazy Walburgy Malé
Výstavy v oddělení pro dospělé – beletrie:
•
•
•
•
•
•

Leden – březen – Čtenářská výzva
Duben – Jablko nepadá daleko od stromu aneb příbuzenské vztahy spisovatelů
Květen – červen – Kdo se skrývá pod maskou aneb pseudonymy
Červenec – srpen - Literární toulky
Září – Doporučujeme…
Říjen – listopad - Podzimní čtenářská výzva

Výstavy v oddělení pro dospělé – naučná literatura:
• Leden - prosinec – Představujeme vám fond naší naučné literatury – Mezinárodní desetinné
třídění
Výstavy v oddělení pro dospělé – regionální oddělení:
• Poklady skryté ve studovně – výstavka zajímavých a unikátních knih z příručního fondu
knihovny
• Karel Bubla – architekt, zakladatel ČZ Strakonice
• Roman Sejkot – fotograf

Akce
•

•

Novinkou byl cyklus 10 besed se současnými českými spisovateli a spisovatelkami v rámci projektu
Spisovatelé do knihoven. Formou autorských čtení s diskusí se návštěvníci seznámili se známými i
méně známými autory různých žánrů. Do projektu se zapojili tito autoři: Martin Reiner, Adam
Borzič, Petra Hůlová, Petr Borkovec, Petr Hruška, Marek Šindelka, Karol Sidon, Jakub Řehák, Ivana
Myšková, Milan Ohnisko.
Oblíbeným cyklem pořádaným ve dvouměsíčních intervalech jsou: Vícehlasy aneb mimořádná
setkávání s inspirativními osobnostmi. Záznamy z jednotlivých besed jsou vystaveny na
www.youtube.com. V roce 2017 se konaly:
• Vícehlasy s písničkářem a kytarovým virtuosem Janem Matějem Rakem a paleontologem a
kurátorem Muzea Českého krasu Štěpánem Rakem ml. Hosté hovořili o hudbě, zkamenělinách
a o tom, jaké to bylo vyrůstat se Štěpánem Rakem starším.
• Vícehlasy s perníkářkou a lektorkou lidových řemesel paní Julií Chadimovou a pedagožkou a
sbormistryní paní Marcelou Mikovou. Povídalo se o cestách k tvoření, hudbě a o mnohém
dalším.
• Vícehlasy s herečkou, konferenciérkou, redaktorkou a překladatelkou paní Sylvií Daníčkovou a
hercem, moderátorem a recitátorem panem Alfredem Strejčkem. Tématem večera bylo "Když
se řekne paměť...".
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•
•

Vícehlasy s rozhlasovou a televizní moderátorkou paní Marií Retkovou a dramaturgem a
scénáristou Jiřím Chalupou, kteří hovořili nejen o svém působení v televizi.
Vícehlasy s Vlastimilou Peškovou a Šimonkou Kovářovou Rejžkovou. Vzpomínali na
strakonické rodáky básníka Dalibora Peška a akademického malíře Jiřího Rejžka.

• Akademie volného času
Ing. Miloš Juha, PhDr. – Kde můžete vidět rysy a vlky na vlastní oči? O návštěvnických
centrech na Kvildě a Srní
Jaroslava Pixová - Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes – setkání se
spisovatelkou
Jiří Jilík - Žítkovské čarování: pravdivý příběh žítkovských bohyní.
Jiří Padevět - Krvavé jaro 1945. Hostem besedy byl ředitel nakladatelství Academia, spisovatel a
držitel ceny Magnesia Litera
Stanislav Motl - Děti Antonína Kaliny. Beseda se známým novinářem a spisovatelem o osudu
zapomenutého “českého N. Wintona”, hrdiny, který zachránil před smrtí 1 300 dětí
Zdeněk Ležák - Legenda mezi časopisy – ABC slaví 60 let! Beseda o zákulisí vzniku a úspěchu
nejslavnějšího českého časopisu pro děti s jeho spoluzakladatelem a dlouholetým šéfredaktorem
panem Vlastislavem Tomanem a šéfredaktorem současným, panem Zdeňkem Ležákem
Lipno – krajina pod hladinou. Beseda s autory stejnojmenné knihy představující zmizelou
podobu Vltavy a dávné šumavské přírody, měst a obcí na území dnešního Lipenska před výstavbou
přehrady
Káva, která pomáhá – představení pražírny a chráněné dílny Drahonice.
Z dalších akcí knihovny:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Třetí ročník únorového Rande naslepo … s knihou. Organizačně ji zajišťovalo oddělení katalogizace
ve spolupráci s ostatními odděleními. Vybrané knihy se zabalily s malým dárečkem – překvapením do balicího 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.
Noc literatury – na netradičních místech – v domě U Hroznu, v bývalé faře na hradě a v parku u
letního kina – si návštěvníci vyslechli ukázky současné evropské literatury v podání zajímavých
osobností – Jiřiny Lhotské – herečky, dramaturgyně a pedagožky, Jiřího Třísky - divadelníka a Aleše
Vrzáka – režiséra Českého rozhlasu.
Pohádka o 12 měsíčkách – vystoupení žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy ve Strakonicích
Drumcircle – bubnování pro všechny pod vedením Zdeňka Drahoše
ADRAden pro děti – sportovní disciplíny, loutková pohádka, zábavné odpoledne v Rennerových
sadech
Strakonice nejen sobě – v rámci festivalu proběhly tyto akce:
Ondřej Fibich – „Underdisco“ – strakonický spisovatel představil záznamy skupin, které
zhudebnily jeho texty
Ádh mór – vystoupení keltské skupiny žáků ZUŠ Strakonice
Rezymé: resumé i résumé [rezy-] neboli souhrn. Autorská výstava Jakuba Hájka, Františka
Hanouska a Vojtěcha Hlaváčka
Simon Brett – čtené i poslechové ukázky z knih – nejen pro nevidomé a slabozraké návštěvníky
knihovny
Kolotoč pohádek. Představení divadla V. Marčíka. Ve spolupráci s FOKUS – Písek, z. ú.
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.
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Kurz tvůrčího psaní pod vedením Reného Nekudy
Pjér la Šé´z – Beseda se známým psychoterapeutem. Deprese, antidepresiva a jejich vliv na náš
mozek.
Básníci Strakonicka – křest knihy. Představení nové antologie regionální poezie 20. a 21. století,
která představí téměř 40 známých i neznámých autorů spjatých se Strakonickem.
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.
Mgr. Bohdana Sutnarová – zajímavá beseda o načítání zvukových knih pro nevidomé s ukázkami
poutavého čtení
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 2017. Ty nejlepší snímky o dobrodružných výpravách za
zapomenutými národy a tajuplnými místy, o poznávání starobylých kultur i extrémních expedicích do
těch nejnedostupnějších míst.
V dubnu se knihovna připojila k tradiční akci – Strakonické vítání léta. Tentokrát bylo otevřeno
oddělení pro děti i v sobotních odpoledních hodinách a byla zde připravena celá řadu úkolů a soutěží.
Účast byla velká a ohlas taktéž.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím. Na sebe navazující lekce, jejichž cílem je zájemce naučit lépe
komponovat své snímky, ovládat svůj fotoaparát, správně používat blesk a poučit je, jak se vyhnout
nejčastějším chybám při foceni.
Kurzy počítačového školení. Kurzy se konají každé první a třetí úterý v měsíci. Jsou určeny široké
veřejnosti. Zájem o kurzy je veliký, přednost mají vždy registrovaní čtenáři knihovny.
Od začátku roku se v dvouměsíčních intervalech střídala 4 témata - každý měsíc dvě. Jsou to: PC I –
Základy práce na počítači a PC II – Základy psaní textu, a pak Internet I – Základy vyhledávání a
Internet II – Cestujeme s internetem.
Pro pokročilejší zájemce se od ledna do března konaly kurzy: MS Excel, MS Powerpoint. Celkem se
kurzů zúčastnilo 119 zájemců. V červnu proběhly 3 kurzy pro MěÚSS.
Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví proběhl ve společenském sále knihovny cyklus přednášek:
50 let se strakonickým dudáckým festivalem – beseda s Mgr. Irenou Novotnou a MUDr.
Karlem Krasnickým
Mgr. Pavel Hubený – představení a přiblížení NP a CHKO Šumava
Od cechovních dílen k továrnám. O tradici textilní výroby ve Strakonicích přednášel PhDr.
Miroslav Žitný
Historie města Strakonice ve staletích 1. a 2. Část – přednášel Ing. Josef Kalbáč
Osudy zvonů volyňského vikariátu za 1. světové války – přednášel Mgr. Libor Staněk
Maltézské sanitní vlaky ve Strakonicích, na frontách 1. světové války i za prvních let
republiky – přednášel PhDr. Miroslav Žitný

Akce pobočky Za parkem
Tvořivé podvečery:
•
•
•
•
•
•
•

s p. Alenou Šimáčkovou: Ledové květy, Barevná překvapení
s p. Hanou Taschnerovou: Drobné velikonoční dekorace
s p. Ivanou Ježkovou: Drobné dárky na cesty, Drhané náramky přátelství
s p. Boženou Legátovou: Jarní výzdoba z papíru, Trojhranná krabička z papíru
s p. Andělou Kinclovou: Háčkované kabelky a síťovky
s p. Janou Lebedovou: Drobné dárky
s. p. Dagmar Paterovou: Drobné korálkové ozdoby

Z dalších akcí pobočky:
• Strakonické příběhy - vyprávění regionálního historika Karla Skalického v rámci
rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení:
SP XXXVII. Od Warausa ke Stockému
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SP XXXVIII. Pamětihodná škola novostrakonická
SP XXXIX. Nos Wilhelmus de Strakonicz
SP XXXX. Bžundová se modlí za Bžundu. Opuštěná Voříškovna, rozpustilé kuželky v pivovarské
zahradě Oskořince, Vít Vokáč a oslí můstek mezi strakonickým 16. a 19. stoletím.
SP XXXXI. Přináležitost na domě spáleném. Běžný život strakonických měšťanů v časech bolestné
a vleklé třicetileté války
SP XXXXII. Hojný sklad papíru J. F. Pavelce. Knihkupci, papírníci a knihaři v 19. a l. polovině
20. století v městech strakonických.
SP XXXXIII. Věčná sláva králi a koruně!
SP XLIV. Vstříc povznesení krajiny.
SP XLV. Špejlovic karafiáty a dědek Piškvorec. Strakonický Ostrov v 19. století.
SP XLVI. Chleba z pekhausu. Stálá strakonická vojenská posádka v …
SP XLVII. Cesta na Stráž. Drobná historická procházka z Velkého města až na Stráž.
SP XLVIII. Hospoda za mostem. Prastarý bezděkovský hostinec U Tří lip, jeho majitelé, šenkýři,
řezníci a hosté.
•

•
•

Zastavení v čase – cyklus je zaměřen na poezii a poetickou prózu a jeho přínos je znatelný na větší
sledovanosti těchto dosud víceméně opomíjených žánrů. V rámci cyklu byly představeny ukázky
z veršů či poetické prózy těchto autorů: Marek Jindrák, Rainer Maria Rilke, Bulat Okudžava,
Luisa Nováková, Alberto Vojtěch Frič, Jiří Orten, Jan Amos Komenský, Dalibor Pešek,
Rabíndranáth Thákur, František Hrubín, Ladislav Zibura, Markéta Procházková, Jan Jícha,
Karel Nový, Josef Lada, Petr Ulrych, John Flanagan, Karel Toman, Václav Prokůpek, Radek
Štěpánek, E. T. Seaton, Václav Hrabě, Petr Skarlant
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.: Několik pohledů na městskou zeleň
Ing. Ondřej Kofroň: Zapěstování a prostříhávání dřevin ve městě
Ing. Josef Pecka: S šumavským průvodcem z Hartmanic do Železné Rudy
Jiří Kadoch: 26 let Národního parku Šumava
Ing. Petr Kahuda: Lesy a ochrana přírody v NP Šumava
Promítání z cest do přírody. Cesta z Harrachova do Králík, Karlovy Vary a okolí, aj.
Josef Šindelář: Příroda Středomoří

Procházky a výlety:
-

Výlet do Prahy. Ďáblický les a naučná stezka v Dolních Chabrech
Návštěva horažďovické záchranné stanice
Výlet do Prahy. Bílá skála
Ornitologická akce s kroužkováním v Českých Budějovicích
Přírodovědný výlet na Radomilickou mokřinu
Přírodovědný výlet do Rudolfova
Přírodovědný výlet na Křemelnou
Přírodovědný výlet do okolí Lenory
Víkendový zájezd na Jindřichohradecko
Přírodovědný výlet na Kvildu: k pramenům Vltavy a do lesa s přirozenou obnovou
Přírodovědná procházka do Rovné: Kromě vyprávění o krajině se počítá také s ukázkami
lesních prací.
Zimní houbaření v okolí Lipky: s mykologem Liborem Hejlem
Výlet do Písku. Cesta bolestných kamenů
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Akce Informačního centra NO a Ekoporadny
Jednorázové akce s environmentální tematikou:
- Podsrpenské studánky - akce v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! - Clean up the world!“ (ve
spolupráci se ZO ČSOP Strakonice)
- Základy péče o ovocné stromy - zapěstování - akce s ukázkami v terénu na ovocné výsadbě z loňské
akce
- Vědomý život - permakulturní setkání – odborný seminář. První setkání příznivců rodových statků,
permakulturního zahradničení, přírodního stavitelství, alternativní výchovy a ostatních témat, která
souvisí s uvědomělým životem. Ve spolupráci se sdružením Koňská poradna.

Jednorázové akce s tematikou zdravé výživy:
- Čtvrtý Veget Fest – pokračování úspěšného festivalu zdravé výživy, veganství a ochrany zvířat, v
lokalitě Ostrov na Podskalí, bohatý kulturní program, účast cca 2000 lidí, výtěžek z některých aktivit
(tombola, prodej propagačních materiálů, ochutnávky připravené dobrovolníky... - celkem necelých 11
000 Kč) podpořil tři neziskové organizace na ochranu zvířat

Periodicky se opakující akce:
- Farmářské trhy - sedmý ročník, termíny každý druhý pátek od 13 do 17 hodin (rozděleno na jarní a
podzimní část - 7 + 7 termínů s letní přestávkou v měsících červenci a srpnu). Lokalitou po loňském
přesunu 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 mezi 20 a 30. Opět vytvořen prostor pro komunitní prodej přebytků bez
účastnického poplatku (využito jedním nebo dvěma prodejci téměř na každém trhu)
- Adventní farmářské trhy - volné pokračování pravidelných farmářských trhů - trhy s adventní tematikou
(3. 12., 17. 12.), doprovodný kulturní program zajišťovalo MěKS, velký zájem veřejnosti (několik tisíc
návštěvníků), účast prodejců kolem 30.
- Zelené otazníky - v roce 2017 konec šestého a začátek sedmého ročníku cyklu besed - 7 opakování
(prostory bývalé restaurace Baobab + společenský sál ŠK), šestý ročník zakončen exkurzí do Teplárny
Strakonice (duben 2017), besedy o aktuálních environmentálních problémech nejrůznějšího charakteru.
- Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření - v roce 2017 celkem sedm kurzů v prostorách ZŠ Povážská
pro skupinu "začátečníků" a "pokročilých" a závěrečná společná akce, (konec 6. a začátek 7. ročníku) celkem 15 lekcí
- lektorování Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření v Blatné - pořadatel CKV Blatná (konec 5. a
začátek 6. ročníku) - celkem 7 lekcí
- lektorování Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření ve Volyni - pořadatel obchod zdravé výživa
Zdraví z přírody ve Volyni (konec 3. a zahájení 4. ročníku) - celkem 7 lekcí
- lektorování 1. ročníku Kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření v Katovicích - pořadatel BEZ Katovice
- celkem 4 lekce

Přednášková činnost:
- "Zdravá výživa jako prevence civilizačních chorob" - Katovice
- "Sníme naši planetu?" - přednáška v rámci cyklu Science Café v kulturním centru Blatná
- Povídání o životě v zahradě - MŠ Holečkova

Akce oddělení pro děti:
Tvořivé dílničky pro nejmenší
• leden – Barevné figurky – postavy z ruliček
• únor – Karnevalové masky - ovečka
• březen – Velikonoční vajíčka – ozdoba do květináče
23

•
•
•
•
•
•
•

duben – Třpytivá kouzelná hůlka
květen – Lízátkové hlavičky
červen – Veselá beruška – ozdoba na špejli
září – Ozdobná kamenná těžítka
říjen – Bedla nebo muchomůrka – papírové houbičky
listopad – Ozdobička samá nota
prosinec – Lední medvídek – z papírových talířů

Aktivně se zapojujeme do těchto projektů:
Březen – měsíc čtenářů (BMČ)
Besedy se šéfredaktorem časopisu ABC panem Zdeňkem Ležákem na téma „Historie počítačových her“.
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Děti musí absolvovat nejméně jednu návštěvu knihovny. Letos jsme pro ně pozvaly spisovatele a
ilustrátora Ondřeje Frencla, autora knih komiksů, o jejichž tvorbě dětem zajímavě vyprávěl. Odměnou
byla Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu.
Letos se zúčastnila ZŠ Jiřího z Poděbrad – 3 třídy, 73 dětí.
Noc s Andersenem (23. 3. – 24. 3. 2017) je v současné době největším projektem zaměřeným na
podporu dětského čtenářství, který v České republice probíhá již řadu let. Letos se přihlásilo 23 zájemců
z řad našich čtenářů. Večeru dominovalo loutkové divadélko pod vedením pana Václava Nováka, které
zahrálo roztomilé pohádky, kde byly do hry zapojeny i děti, což si moc užily. A hned potom následovala
laser show zprostředkovaná Františkem Marešem. Nechybělo noční čtení, soutěže a hry, ukázky
vlastních dovedností účastníků ....
Projekt jsme ukončili tradiční společnou snídaní.
Světový den knihy (23. 4.). Pohádkové postavičky – obličeje postaviček si děti malovaly na papírové
tácky
Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu proběhlo v roce 2017 již poosmé.
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 Jules Verne, Jeff Kinney, Daniela Kroluppperová, Karel Jaromír Erben, Karel May,
Miloš Kratochvíl, Lenka Lanczová, David Walliams, Ondřej S ekora, Roald Dahl, Walt Disney
Rande naslepo - Více než 50 dětských čtenářů si domů odneslo dárkově zabalenou knihu, jejíž
obsah objevili až doma. Je vidět, že naši čtenáři milují překvapení.
Velikonoce – Vymaluj si velikonoční vajíčko – hotovými výrobky jsme pak ozdobili pohádkový
strom
Mezinárodní den dětí – Den plný omalovánek – návštěvníci knihovny si vybarvovali veselé
obrázky
Tradiční prázdninová kronika – pošli pohled z prázdnin, pokud si o prázdninách vzpomeneš na
knihovnu
Týden knihoven - Týden s Ondřejem Sekorou.
Čtenáři si mohli každý den nakreslit postavičky z knih (Ferda Mravenec, Beruška, Pytlík ….) a
vyplnit křížovku s tajenkou.
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Nechyběla výstava o panu spisovateli a jeho díle.
Tradičně – Čtenáři píší svůj příběh „Jak se Beruška chtěla vdávat, Ferda Mravenec toužil
studovat a brouk Pytlík se chtěl stát ředitelem knihovny“.
Noví čtenáři se registrovali zdarma.
24. 10. byly slavnostně vyhlášeny výsledky II. ročníku soutěže „Lovci perel“ a všech 112
soutěžících odměněno věcnými cenami. V doprovodném kulturním programu jsme viděli pohádku O
veliké řepě a poslechli si písně v podání dětí z DDM pod vedením pana V. Nováka. Pro účastníky
soutěže, jejich rodiče a prarodiče bylo připraveno knihovnicemi bohaté pohoštění.
Mikulášská nadílka v knihovně.
Vánoce v knihovně - Vánočně vyzdobeným prostorám vévodil voňavý stříbrný smrček, ozdobený
vlastnoručně vyrobenými vánočními ozdobami. Nechyběli ani andělíčci, zvonečky a větvičky.
V truhlících jsme měli naaranžované větvičky a další podzimní přírodní materiály, takže již vstup do
knihovny vzbuzoval vánoční atmosféru. Děti si vymalovávaly papírové vánoční ozdoby. Proběhly
vánoční besedy se školami a školkami.

Hospodaření
Výsledky hospodaření za rok 2017
Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč)
Příjmy
Celkem
Příspěvky a dotace
celkem
- příspěvek na provoz
od zřizovatele
JK KÚ ČB –
příspěvky, granty
dotační podíl na
transferu

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

Kč
11 836 572
11 157 203
9 450 000

Výdaje
Celkem
mzdové náklady
celkem
mzdový fond

1 628 000

-OON

79 203

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

2 053 491

provozní náklady
celkem
- materiál

3 227 436

679 369
0
433 408
8 725
0
7
120 983
26 100
61 436
28 710

- pohonné hmoty
- DDHM
- el. energie
- voda
- topení
- služby
- opravy, údržby
- cestovné
- náklady na
reprezentaci pohoštění
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Kč
11 823 668
6 248 514
6 139 551
108 963

138 528
155 699

1 550 555
11 173
92 269
253 006
101 298
521 734
559 689
88 736
47 658
1.318

Výsledek hospodaření = 12 904,-Kč
Příspěvek na činnost pro rok 2017 byl z rozpočtu zřizovatele (Město Strakonice) schválen na
neinvestiční výdaje ve výši 9 150 000,- Kč( během roku zvýšen na 9 450 000,-Kč). Limit prostředků na
platy byl stanoven ve výši 5 848 000,- Kč (z toho 768.000 Kč z dotace na regionální funkce knihoven),
tato částka je včetně náhrad mezd za nemoc. Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti byly plánovány ve výši
550 000,- 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.
Příspěvek účelově poskytnutých finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven
v Jihočeském kraji byl 1 628 000,- Kč. Všechny finanční prostředky z KÚ Jihočeského kraje byly ke
konci roku plně vyčerpány.
RM dne 15.3.2017 schválila rozdělení výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření za rok 2016
ve výši 240 805,63 Kč byl rozdělen takto: částka 136 477,-Kč ve výši nedočerpaných účelových
prostředků byla převedena na účet zřizovatele. Částka 104 328,63 Kč byla převedena do rezervního
fondu.
Od 01.07.2017 a od 01.11.2017 došlo z důvodu nařízení vlády ke zvýšení platů. RM na svém
jednání dne 13.9.2017 schválila navýšení příspěvku na provoz o částku 300.000,-Kč. Z toho navýšení
limitu prostředků na platy o 220 000,-Kč . Dne 15.11.2017 nám RM schválila navýšení limitu na platy o
částku 72.000,-Kč a to bez nároku na zvýšení příspěvku na provoz.
Z rezervního fondu bylo čerpáno 120.983,50 Kč .
Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti dosáhly celkem 679.368,88 Kč.
Roční odpis za investiční majetek v roce 2017 byl ve výši 155 699 Kč. Odpisy za Šmidingerovu
knihovnu činí 97 979,- Kč. Do vyúčtování odpisů se nezahrnují odpisy (57 720,-Kč) za „Revitalizaci
Strakonického hradu – II.etapa “.
Účelové finanční prostředky za elektrickou energii, vodné a stočné, odběr tepla byly v roce 2017
přečerpány, a to o částku 123.646,-Kč. Šmidingerova knihovna požádá zřizovatele o vyúčtování a
vrácení přečerpaných účelových finančních prostředků.
Celkové náklady z hlavní činnosti činí 11 823 668,24 Kč a výnosy 11 836 571,88 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2017 je z hlavní činnosti 4.178,64 Kč a z hospodářské činnosti 8.725,-Kč
(celkem 12.903,64 Kč).
Ke konci roku byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 28.276,- Kč.
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