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Základní statistické údaje k 31. 12. 2019   
 
 
Registrovaní uživatelé knihovny: 4 027, z toho 1 150 dětí ve věku do 15 let 
Knihovní fond:  139 993 knihovních jednotek, 185 titulů periodik 
Přírůstek knihovního fondu: 7 460 
Počet výpůjček: 219 945 
 
Návštěvnost knihovny: 116 541  
Z toho: Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 63 148 
 Virtuální návštěvnost: 32 732 
 Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 16 591 
 Návštěvnost internetu: 1 781 
 
Kulturní akce pro veřejnost: 188 
Vzdělávací akce pro veřejnost: 158 
 
Regionální funkce 
Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám: 65, počet svazků v nich: 12 198 
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy: 500  
Počet vzdělávacích akcí určených pro knihovníky regionu: 6 
 
 

Organizační a správní opatření 
 

Technické a jiné vybavení knihovny 

• Dataprojektor EPSON určený pro kulturní a vzdělávací akce knihovny 
• 2 skartovače 
• Regály pro objednané knihy – oddělení katalogizace a akvizice 
• Šatní skříňka pro osobní věci zaměstnanců 
• 2 PC sestavy – výměna za zastaralé počítače 

 

Personální záležitosti  

Kvalifikace zaměstnanců 

Počet zaměstnanců celkem 
(přepočtený stav) 

19 

VŠ knihovnického směru 3 

VŠ ostatní 4 

VOŠ  1  

SŠ knihovnického směru 4 

SŠ ostatní 7 
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Přehled zaměstnanců knihovny 
 

Mgr. Blanka Auterská knihovnice odd. pro děti 

Dana Bezděková uklízečka (0,3 úv.) Pobočka Za Parkem 

Iva Formánková knihovnice odd. pro dospělé - naučná literatura 

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 

Mgr. Kristýna 
Frydrýšková  

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. Tereza Machková 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 19,06 úvazku. 
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti za rok 2019: pro nemoc 453 dní, ošetřovné 112 dní. 
 
V roce 2019 došlo k těmto personálním změnám: 
 
Hana Čakrtová – ukončení pracovního poměru k 31. 8. 2019 
Lenka Havránková – ukončení pracovního poměru k 30. 9. 2019 
Petr Kalaš – ukončení pracovního poměru k 28. 2. 2019 
Mgr. Jana Kuboušková - ukončení pracovního poměru k 31. 8. 2019 
Mgr. Kristýna Frydrýšková – pracovní poměr od 1. 3. 2019 
Mgr. Tereza Machková – pracovní poměr od 2. 9. 2019 
Janina Hermanová – DPČ od 1. 10. 2019 
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Vzdělávání a školení 
V roce 2019 zaměstnanci Šmidingerovy knihovny Strakonice absolvovali tato školení a studijní 
cesty: 
 

• Veletrh Svět knihy Praha 
• Bakalářské studium: Informační věda a knihovnictví (Ústav informačních studií a 

knihovnictví – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 
• Současné francouzsky psané detektivky s důrazem na překlady do češtiny (Národní knihovna 

Praha) 

• Akviziční portál TEAMLIBRARY (Národní technická knihovna Praha) 

• Služba Získej – seminář (Národní technická knihovna) 

• Webové stránky knihovny a propagace služeb (Národní technická knihovna) 

• Konference Do černého! (Městská knihovna v Praze) 

• Workshop Demokracie, občanství a knihovny - Knihovna Václava Havla Praha 

• Konference (Ne)sledujeme každé vaše kliknutí (DOX Praha) 

• Konference Veřejnoprávní média (DOX Praha) 

• Seminář Bezpečnost dětí v online prostředí 

• Seminář Frankofonní detektivky (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 
• Seminář Současná francouzská literatura (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 
• Seminář k nové službě Získej! (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 
• Wikipedie pro knihovníky a Elektronické zdroje pro knihovny (Jihočeská vědecká knihovna 

České Budějovice) 
• Národní virtuální fonotéka (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 
• Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a změny daně v roce 2019-2020 
• Akviziční seminář a veletrh Havlíčkův Brod 
• Celostátní seminář Regionální funkce knihoven v Pardubicích 
• Konference Architektura a role knihoven současnosti (Městská knihovna Písek) 
• Konference Spolu nabídneme víc (Městská knihovna Písek) 
• Seznámení s knihovnickým systémem koha (Městská knihovna Třeboň) 
• Školení první pomoci (Šmidingerova knihovna Strakonice) 
• Knihovnický systém Tritius (Šmidingerova knihovna Strakonice) 
• Mediální gramotnost (Šmidingerova knihovna Strakonice) 
• Školení bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany (Šmidingerova knihovna 

Strakonice) 
• Semináře v rámci literárního festivalu SLOVOSLET (Šmidingerova knihovna Strakonice) 
• E-learningový kurz knihovnické angličtiny (Moravská zemská knihovna Brno) 
• Online kurz Validace účtu mojeID 

 

Kontroly 
- Finanční odbor – oddělení kontroly Město Strakonice: 

veřejnosprávní kontrola za rok 2018 a za rok 2019. 
 

- 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. 11. 2016 do 31. 12. 2018. 
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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, hry a elektronické 
zdroje.  

Za rok 2019 bylo zpracováno celkem 7659 titulů, z toho 7200 knih, 9 hudebnin, 450 brožur. 
Převažovaly knihy v českém jazyce, 27 knih bylo v jiném jazyce, z toho 13 knih bylo v angličtině, 8 
v němčině, 1 v italštině, i v ruštině, 2 ve slovenském jazyce a 2 vícejazyčné. Při nákupech jsme 
využili 43 dodavatelů, 155 titulů bylo získáno darem od čtenářů. Nákupy jsou podle možností 
realizovány u dodavatelů s nejvyššími rabaty, využíváme různé slevové akce, antikvariátní nákupy 
apod.  Všechny zpracované záznamy se pravidelně zasílají do souborných katalogů SKAT a CASLIN. 

 
 

 

 

Vyřazeno z fondu knihovny pro opotřebení, zastarání nebo ztrátu bylo celkem 6993 
dokumentů. Z toho 4929 knih, 691 brožur a 1373 zvukových knih. Čtenáři zaplatili 12 titulů, zbytek 
byl vyřazen z důvodu opotřebování (převážně beletrie) nebo zastarání titulu (převážně naučná 
literatura). Seznamy vyřazených knih jsou pravidelně vystavovány na webových stránkách 
knihovny a zasílány do některých knihovnických fór. Pokud projeví zájem některé instituce, jsou 
jim knihy věnovány zdarma, jednotlivcům a fyzickým osobám pak za úhradu poštovného nebo za 
symbolický poplatek. Zbylé publikace se pak využívají pro oblíbené akce Knihovny na cestách na 
plaveckém stadionu, Miniknihovny na Podskalí a od února 2019 v pasáži OC Maxim (nahradila 
knihovničku na nádraží, která se musela zrušit kvůli rekonstrukci nádražní budovy), dále knihy 
putují do Infocentra pro seniory a dalších subjektů, které o ně zažádají (Lahůdkářství Malinová). 
Část byla nabídnuta i k odkoupení za symbolických 5,- Kč zájemcům ve vestibulu knihovny na 
začátku října.  
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KNIHY PRO JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ 

 

 

 

Podle požadavků knihovníků a čtenářů probíhala průběžná úprava signatur, převody knih 
do skladu, vyřazování a objednávání jednotlivých titulů. Od konce roku 2018 jsme navázali bližší 
spolupráci s firmou Team Business a jednou z jejích služeb je i možnost přímé objednávky knih 
v jednotlivých odděleních podle požadavků čtenářů i knihovnic. Objednávky jsou poté vyřizovány 
v oddělení katalogizace. Po zapsání knihy do fondu je kniha adresně rezervována přímo čtenáři, 
který požadavek vznesl. V roce 2019 tato služba byla maximálně využívána a jednotlivé 
objednávky dosáhly i několik kusů týdně. Další službou je Kniha z knihovny. Zájemce si může 
objednat knihu přímo na stránkách knihazknihovny.cz a knihu si po zaplacení vyzvednout  
v knihovně. Ušetří náklady na poštovné, knihu si může vyzvednout podle svých časových možností 
a knihovna tím nabízí novou službu pro občany a potencionální nové čtenáře. Tato služba je nejvíce 
využívána na konci roku – před Vánocemi. 
 

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, 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 
• spolupráce s akvizičním oddělením při nákupu knih – zadávání návrhů na nákup knih podle 

konkrétních požadavků čtenářů 



 
7

• řazení a průběžná kontrola fondu beletrie 
• příprava knih pro rozvoz imobilním čtenářům 
• balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih, vyřazování poškozených a 

nepůjčovaných knih 
• označování knih piktogramy 
• laminování materiálů pro čtenáře i potřeby knihovny 

 
  Součástí fondu jsou také audioknihy, které se u čtenářů těší stále větší oblibě. Nyní fond 
obsahuje 320 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 15 jednotlivých čtenářů a obyvatelé 3 budov 
Městského ústavu sociálních služeb. Celkem evidujeme 29 čtenářů, kterým vybíráme knihy dle 
jejich speciálních požadavků. Za rok 2019 se touto formou vypůjčilo 3 398 dokumentů. Na 
Mikuláše byla těmto čtenářům rozvezena malá nadílka ve formě čaje a sušeného ovoce a do 
domovů pro seniory čokoládové kolekce k ozdobení vánočního stromku.  
I v době zavření knihovny mohou čtenáři výpůjčky vracet prostřednictvím biblioboxu. V roce 2019 
se touto cestou vrátilo 5 913 dokumentů. 

Problém nedostatku místa na nové knihy zůstává. V prostorách kanceláří je několik regálů 
využíváno jako sklad beletrie. Zde se ukládá 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 díly zůstaly ve volném výběru a další pokračování se pak 
na vyžádání doručují ze skladu). Knihy vyřazujeme z důvodů špatného fyzického stavu a z 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 tématické výstavky knih z fondu: podrobněji viz Aktivity - Přehled kulturních 
a vzdělávacích akcí – Výstavy, s. 16 
 
Provoz půjčovny pro dospělé zajišťovaly Markéta Knížková a Veronika Samková.  
 

Naučná literatura a bibliograficko-informační služba 

Oddělení naučné literatury zahrnuje fond naučné literatury ve volném výběru, regionální 
oddělení a externí sklad naučné literatury v budově v Husově ulici. 

Mezi pravidelné činnosti oddělení naučné literatury patřily: 

• bibliograficko – informační služba čtenářům 
• objednávání knih z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) + 

vyřizování požadavků MVS žádajících knihoven 
• vyřizování objednávek (služba odložení knihy z regálu) 
• poskytování informací čtenářům ohledně e-knih, e-čteček (smlouvy se čtenáři) 
• průběžná kontrola a řazení fondu, vyřazování zastaralých a poškozených knih, málo využité 

knihy se přeřazují do skladu, značení fondu 
• podatelna pošty, zadávání údajů do programu Česká pošta on-line 
• pomoc při přípravě a rozvozu knih pro seniory 
• kopírování a kroužková vazba 
• přebalování a oprava poškozených knih 
• pravidelná instalace výstav v BIS 
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Každý měsíc se zpracovávalo Kalendárium (výstavka výročí významných osobností). 
Během roku pokračoval cyklus výstav Představujeme vám náš fond naučné literatury, kde 
postupně čtenářům ukazujeme, co všechno se skrývá pod jednotlivými signaturami. 

Ve spolupráci s katalogizačním oddělením byly zavedeny nové signatury: 061 Tajné 
společnosti. Templáři, 940.54 Koncentrační tábory. Holocaust. Knihy z třídníku 58 byly převedeny do 
třídníku 582 a knihy z třídníku 59 byly převedeny do třídníku 592/599. 
 
Provoz oddělení v roce 2019 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. 

Pracovnice studovny zpracovává také analytický popis periodik. V roce 2019 bylo zpracováno 
493 aktuálních čísel novin a časopisů.  

Pravidelnému aktuálnímu zpracování podléhají: Strakonický deník – 301x, Týdeník 
Strakonicko – 51x, 5+2 Písecko a Strakonicko – 46x, Naše noviny – 23x, Pes přítel člověka – 12x, 
Zpravodaj města Strakonice – 12x, Kompost – 12x, Zpravodaj obce Chelčice – 6x, Blatensko sobě – 3x, 
Vítaný host – 4x, Maxim noviny Strakonice – 8x, již nevychází, Zpravodaj města Volyně – 12x, 
Zpravodaj města Vodňany –1x, 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.  

Během roku jsou pracovnicí studovny připravovány v regionálním oddělení výstavky o 
zajímavých regionálních osobnostech a ve studovně probíhají také nadále kurzy počítačového 
školení – obojí 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.  
 
Provoz studovny personálně zajišťovala od 1. ledna do srpna Hana Čakrtová, od září Jitka Kotálová. 

  

Čítárna a hudební oddělení 
 
V čítárně mají čtenáři k dispozici 77 titulů časopisů a 8 titulů novin odebíraných 

prostřednictvím předplatného. Mnohé další časopisy knihovna získává koupí za výhodné ceny 
v tzv. remitendě (34 titulů). Některé tituly pak získáváme i jako dary od samotných čtenářů. 

Statisticky činnost oddělení nepatrně klesla z 45 460 výpůjček v roce 2018 na 44 738 v roce 
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2019, což je přes stále vzrůstající konkurenci periodik na internetu stále potěšující číslo. 
Zakoupená periodika pracovnice čítárny zapisují 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). 

Mezi další služby čtenářům patří rezervace jednotlivých čísel požadovaných časopisů, ty 
v roce 2019 činily 4 935 ks. Uživatel čítárny si průměrně vypůjčil asi 240 periodik za rok, což je 
počet, který by si sám velmi pravděpodobně nekoupil. Velice se osvědčilo o rezervaci informovat 
pomocí SMS a e-mailů, což zrychlilo jejich vyzvedávání.  

Čítárna dále nabízí možnost tisku a kopírování a je zde také 1 stanice veřejného internetu. 
V roce 2019 odebírala Šmidingerova knihovna Strakonice 172 exemplářů časopisů, pobočka 

Za parkem pak 11 exemplářů.  
Návštěvnost hudebního oddělení se oproti předchozímu roku mírně snížila (1 060 oproti 

loňským 1 160), celkový počet výpůjček se lehce navyšuje (v roce 2017 - 2 768, v roce 2018 - 2 846 
a  za rok 2019 je to 2 902 půjčených AV médií.  
 

Provoz oddělení zajišťovaly Jaroslava Vokáčová a Mgr. Kristýna Frydrýšková 
 

Oddělení pro nevidomé a slabozraké – Zvuková knihovna 
 

Činnost zvukové knihovny ve Šmidingerově knihovně Strakonice jako pobočky Knihovny a 
tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze stále pokračuje. Počet uživatelů v roce 2019 klesl na 
150, 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, držitelů ZTP,  se toto zvýhodnění dostalo do 
širšího povědomí občanů a zájemci ji využívají. 

Zvukové knihy se půjčují stále na dvou médiích – jednak na původních magnetofonových 
kazetách, ale již řadu let také na CD – ve forátu mp3. V roce 2019 se půjčilo celkem 10 819  
zvukových knih. Původně půjčované magnetofonové kazety s načtenými knihami se půjčují stále 
méně, starší uživatelé si tak postupně zvykají na používání nové techniky a začínají ji považovat za 
přínos, ač se jí původně bránili. Čtenáři tohoto oddělení také využívají nabídku půjčování 
hudebních CD. 

Z fondu Macanovy knihovny pravidelně přibývaly nově vyrobené zvukové knihy (v katalogu 
značené 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. 
Téměř třetina fondu zastaralých magnetofonových kazet značky Emgeton byla po dohodě 

s knihovnou K. E. Macana v Praze vyřazena a následně ekologicky zlikvidována. Celý fond kCD se 
postupně označil i na jednotlivých nosičích signaturami a autorem, což velmi pomáhá při eliminaci 
vyměněných kCD špatně vidícími uživateli. 

  
Činnost oddělení zajišťovaly Jaroslava Vokáčová a Mgr. Kristýna Frydrýšková 

 

Oddělení pro děti 
 

Oddělení zajišťovalo po celý rok provoz ke spokojenosti dětských čtenářů, jejich rodičů, žáků  
a učitelů. Společenské a kulturní aktivity knihovny jsme zaměřily na ty formy práce se čtenářem,  
ve kterých lze propagovat a popularizovat knihy, knihovnu a čtení vůbec. 
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Ze všech akcí bychom chtěly vyzdvihnout především tyto:  
Bookstart aneb S knížkou do života. Do knihovny zveme už miminka při jejich velkém dnu 

– Vítání občánků. A pak každý první čtvrtek v měsíci se s nimi a jejich maminkami pravidelně 
setkáváme na půdě knihovny. Vždy jsou pro ně připravené zajímavé aktivity (hry, říkadla, básničky a 
pohybové hrátky), tituly knih, pro děti leporela a pro rodiče vzdělávací literaturu. Na konci každého 
setkání mají všichni dost času si prohlédnout jak knihovnu, tak knihy a hlavně na vzájemnou 
výměnu zkušeností, či volné povídání s knihovnicemi nebo mezi sebou. 

Pasování prvňáčků na čtenáře, které se týká prvních tříd na všech strakonických 
základních školách. Tato akce je spojena zejména s náročnou organizací, ale ve finále je nám 
odměnou spousta malých nadšených čtenářů.  Akce má velký smysl v tom, že se děti seznámí se 
svojí knihovnou a pak, většinou v doprovodu rodičů, si přijdou již do známého prostředí vypůjčit 
knihy.  

Zájem knihy se projevuje i v další akci s názvem Lovci perel, která mění čtení v 
dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské knížky se ve hře stávají perlorodkami a 
přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel. 

Stálému zájmu se také těší jarní akce Noc s Andersenem a podzimní Týden knihoven, který 
trávíme vždy s nějakými pohádkovými postavičkami. 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. 21 – 22. 

 
Oddělení pro děti se stává stále častěji útočištěm a místem pro mimoškolní vyžití dětských 

návštěvníků. Naše útulná knihovna děti přímo vybízí k posezení s knížkou nebo časopisem, mohou 
hrát různé hry anebo si jen tak povídat.  

Pro rodiče s malými dětmi se naše oddělení stává místem, kde se jejich ratolesti nenásilně 
seznamují se světem knížek, pohádek a obrázkových publikací. 

Časopis Kamarád uchystal velkou změnu, jak v obsahu, tak v nové podobě formátu. 
 
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, 68 místních 
lidových (obecních) knihoven a 2 pobočky. Přehled knihoven včetně fotografií a odkazů je uveden 
na webové stránce Knihovny Strakonicka http://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/. 
Během roku 2019 byla tato webová stránka nově uspořádána. Její součástí jsou mimo jiné 
materiály pro knihovny a interaktivní mapa knihoven v regionu. 

V roce 2019 proběhlo 77 metodických návštěv a 423 konzultací, bylo zpracováno 80 
Ročních výkazů o knihovně (68 evidovaných obecních knihoven, 10 profesionálních knihoven 
včetně jejich poboček, 2 výkazy nezaevidovaných knihoven – Litochovice a Nová Ves). Údaje byly 
překontrolovány, nedostatky s knihovnami zkonzultovány, výkazy vloženy do statistického 
programu STATExcel, překopírovány do oficiálního programu NIPOS a vytvořeny 4 sumáře. 

Profesionální knihovnice se na poradě sešly 3x, byly informovány o aktuálním dění v oboru, 
zajímavých akcích, vyměnily si zkušenosti a nápady. 2 pracovnice MěK Vodňany byly individuálně 
školeny v katalogizaci. V květnu se 16 knihovnic zúčastnilo přednášky Mediální gramotnost 
(lektor ze sdružení Zvolsi.info). Zájemci o návštěvu veletrhu Svět knihy Praha tentokrát jeli 
individuálně. 

V Týdnu knihoven (3. 10.) proběhlo pravidelné Setkání knihovníků obecních knihoven – 
nové informace načerpalo a zkušenosti si vyměnilo 11 knihovnic. Zápis ze Setkání včetně 
zajímavých odkazů byl mailem rozeslán všem knihovnám a vystaven na webu Knihovny 
Strakonicka. 

Při metodických návštěvách a konzultacích byly průběžně školeny nové knihovnice – např. 
OK Cehnice, Drahonice, Chelčice, Nihošovice, Předmíř, Sedlice, Vodňany. 
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Výměnný knihovní fond určený obsluhovaným knihovnám byl doplňován o žádané 
novinky ve více exemplářích a doporučenou školní četbu v nových vydáních. Dále byly pořizovány 
audioknihy, o které je ze strany knihoven stále větší zájem. V současnosti obsahuje výměnný fond 
46 707 svazků. Součástí je i několik titulů časopisů. Přírůstek za rok 2019 čítá 2 937 svazků, úbytek 
744 svazků. Knihy byly pořizovány se slevou minimálně 33% převážně přes portál TeamLibrary, 
z distribuce OPA Praha a Euromedia. 

Výměnných souborů knih bylo rozvezeno 65 pro 45 knihoven, obsahovaly 12 198 svazků 
v hodnotě 2 725 806,- Kč. Průměrný počet svazků na soubor byl 188. Ostatní knihovny výměnu 
souboru nepožadovaly, stále se čtou knihy ze souborů minulého roku. Knihovnám jsou 
poskytovány seznamy výměnných souborů ve formátu pdf pro vystavení na webovou stránku 
knihovny. 

Nabídku svým uživatelům dle jejich aktuálních požadavků knihovnice doplňují 
objednáváním jednotlivých knih – z výměnného fondu i dalších oddělení Šmidingerovy knihovny 
Strakonice. 
 
Rozvoz výměnných souborů knih na jednotlivé knihovny probíhá služebním automobilem. V 
roce 2019 bylo ujeto 1 963 km. 
 
 

 
       

 
Revize a aktualizace knihovního fondu – aktualizace knihovního fondu proběhla v Sedlici, 

Milejovicích, Předslavicích. Revize probíhá v Předslavicích. Průběžně jsou knihovnám tříděny 
knihy, které nevyužijí a vznikají z nich miniknihovničky – např. Knihomolka v Oseku. 
Servis automatizovaného knihovního systému Clavius REKS je poskytován 8 zapojeným 
knihovnám. Také je poskytována pomoc se zpracováním knihovního fondu do AKS a tisk čárových 
kódů. 

Jako každoročně byly aktualizovány údaje za všechny knihovny v celostátním Adresáři 
knihoven Caslin, knihovnám zapojeným do projektu Česká knihovna byly předávány dodané knihy. 
Pravidelně jsou knihovnám rozesílány aktuální nabídky a informace o novinkách v knihovnické 
praxi, nabídky školení, soutěží, informace z elektronických konferencí Knihovna, Region, SKIP. 
Aktualizován a rozeslán byl seznam Zajímavých www adres. Pomoc byla poskytnuta s podáním 
žádosti dotace VISK 3 Sedlici a Volyni. 

Pracovnice oddělení se průběžně zúčastňují školení – např. Celostátního semináře 
Regionální funkce knihoven v Pardubicích, školení počítačové gramotnosti v Jihočeské vědecké 
knihovně v Českých Budějovicích – Wikipedie pro knihovníky a Elektronické zdroje pro knihovny. 

Provoz oddělení je financován z dotace Jihočeského kraje na regionální funkce. Výše 
dotace na RF pro rok 2019 byla 2 031 000,- Kč. Šmidingerova knihovna Strakonice ze svého 
rozpočtu dofinancovala mzdy, ZP a SP pracovníků. 
 
Provoz oddělení zajišťovaly Irena Plošková a Jitka Kotálová, od září Jitku Kotálovou vystřídala Mgr. 
Tereza Machková. 
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Pobočka Za Parkem – půjčovna pro děti a dospělé 
 

Pobočka Šmidingerovy knihovny Za Parkem sídlí v Husově ulici č. 380. Její fond čítá více než 
10 000 knih a k tomu 5 titulů odebíraných časopisů. Denní tisk je zastoupen Strakonickým 
deníkem. Nakupují se také periodika z remitendy, stolní hry pro děti i pro dospělé, příležitostně se 
do fondu zapisují CD a DVD (obvykle jde o přílohy časopisů). Hodně se využívají i starší 
dokumenty, o které už na ostatních odděleních ŠK není příliš velký zájem, zatímco na pobočce ano. 
Je to dáno jednak živou spoluprací čtenářů při vytipování kvalitních titulů, častým využíváním 
výstavek, internetové Databáze knih, akcí typu „Nejmilejší knihy“ nebo „Zastavení v čase“ atd.  
K běžným službám patří veřejný internet (i pro nečtenáře), možnost tisku a kopírování.  

Vše se nachází pod jednou střechou, přičemž se nestává, že by se dospělí a děti navzájem 
rušili. Společný prostor vnímají jako přednost. Dochází zde k přirozenému vytváření čtenářských 
skupin, k nenásilnému předávání tipů na četbu a k výměně zkušeností.  

Totéž se děje i při akcích, a proto už mnoho let přetrvává snaha pořádat jich co nejvíce. Jsou 
nízkonákladové a počítá se při nich s aktivním zapojením účastníků, takže jsou pro ně vybírána 
témata "šitá na tělo" aktuální čtenářské obci. Jeden čas byl například zájem o pravidelné společné 
vyzkoušení nových stolních her, což později odeznělo, nyní bychom rádi často zvali pracovníky 
muzeí apod. (abychom čtenářům vynahradili dočasné zastavení cyklu Strakonické příběhy), 
Tvořivé podvečery měly v roce 2019 jednotnou hlavní myšlenku "ze starého nové", zatímco v 
dalších letech se už tento podtitul zřejmě k jejich názvu přidávat nebude. Vše závisí převážně na 
přání účastníků, přičemž ne vždy jsou jejich přáním změny - naopak. Témata typu ochrana přírody, 
tvořivost, tradiční dětské hry, zaměření na vlastní region, na propojení teorie s praxí a na střídmý 
životní styl, to vše jsou stálice a je žádoucí u nich setrvávat. Účast na jednotlivých akcích pobočky 
zřídka přesahuje 20-30 osob, zato ale vytrvalý zájem a opakovaná účast jsou typickým jevem a 
čtenáři to vnímají jako doklad kvality, když se zde často potkávají s dalšími stálými zájemci.  

Řadu let jsou pořádány Tvořivé podvečery, které byly původně zamýšlené hlavně pro děti, 
ale ukázalo se, že na ně docházejí skoro samí dospělí. Ti si pochvalují, že si mohou výtvarné 
techniky z půjčovaných knížek rovnou i vyzkoušet a vyptat se pozvaného lektora na podrobnosti. 
Dětem a vnoučatům pak předávají získané zkušenosti doma.  

Další dlouhodobou záležitostí jsou pravidelné výpravy do okolní krajiny (s komentářem jak 
přírodovědným, tak i vlastivědným, viz podrobné zápisy na webových stránkách strakonické 
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody www.csop-strakonice.net) a podobně 
zaměřené přednášky (příroda, historie, národopis…). Tradici si od doby svého vzniku (před 6 lety) 
už získaly i Strakonické příběhy, které se sice přibližně do léta 2020 konat nebudou (z důvodu 
velkého zaneprázdnění přednášejícího - Karla Skalického z volyňského muzea), ale později se 
počítá s dalším pokračováním.  

Od roku 2011 se každý měsíc scházejí zájemci o hraní na jednoduché hudební nástroje - 
kantely vyrobené při jedné z dřívějších akcí ŠK. Toto setkání (ve spolupráci se spolkem Spona) 
mělo být původně jen jedno, ale líbilo se natolik, že se pod vedením Renaty Němejcové ujalo jako 
stálá aktivita pro hrající a zpívající účastníky i pro kohokoliv, kdo přijde třeba jen pro potěšení z 
poslechu. Vítány jsou i jiné nástroje a už se vystřídaly flétny, kytara, housle, bubínky a dokonce 
dřevorubecká pila, vyluzující velmi pěkné melodie.  

V roce 2016 přibyl nový program "Zastavení v čase" zaměřený na veršované i prozaické 
poetické texty. Aby se zdůraznil motiv zastavení a odreagování, bývá součástí těchto podvečerů i 
krátká společná meditace, přičemž záleží na příchozích, chtějí-li se jí zúčastnit, nebo ne. Někdy se 
pro ni rozhodnou všichni, jindy nikdo, jindy se vytvoří dvě skupiny a po chvíli se zase spojí a 
program pokračuje.  

Nejčastějšími návštěvníky půjčovny i akcí jsou senioři, děti a jejich rodiče. Přátelské 
prostředí malého pracoviště je vysloveně příznivé i pro osoby s nejrůznějším omezením, což je také 
s povděkem využíváno, přičemž ostatním čtenářům to není nijak proti mysli a bere se to jako 
samozřejmost.  
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Na konci pracovního týdne, v pátek odpoledne, je potom kromě prázdninových dní možnost 
sejít se v neformální skupince a jít společně ven, kde se někdy věnujeme společnému programu, 
jindy se dospělí baví mezi sebou a děti si hrají nezávisle na nich (ale samozřejmě pod dozorem, aby 
byly v bezpečí). Spolek se jmenuje Ledňáčci a schází se (dříve pod názvem MOPíci) od roku 2008. 
Účast nemusí být pravidelná, závisí na času a chuti, na počasí atd. Spolupráce dospělých na vedení 
schůzek je vítaná, ale není nutná. Také pobyt venku záleží na okamžité situaci a lze se v případě 
potřeby schovat pod střechou. 

Z dalších dlouhodobých akcí je možno jmenovat „Nejmilejší knihy“ (sepsané a vystavené 
tipy od čtenářů), burzu námětů na cestování (tipy na vyzkoušené dobré ubytování, na návštěvu 
zajímavých míst atd.), výstavu označených větviček (v zimě) a kvetoucích rostlin (od jara do 
podzimu) nebo průběžně obměňovanou výstavku výrobků. Často se také mění výzdoba místností, a 
tak návštěvníci mohou být při každé návštěvě zvědaví na něco nového a mohou svými nápady sami 
přispívat. K výzdobě patří i to, že v jedné z místností pro dospělé jsou každý měsíc vystaveny 
ukázky z veršů hodících se k danému ročnímu období. 

Pobočka využívá také dokumentů z fondu hlavní knihovny a i jinak úzce spolupracuje s 
ostatními odděleními ŠK, především s Ekoporadnou, která sídlí ve stejné budově. V lednu 2012 
vznikl společný elektronický měsíčník Kompost, zaměřený na ekologii.  Je bezplatně zasílán 
několika stům zájemců a počet odběratelů stále roste. Využívají se i starší čísla přístupná na 
http://www.knih-st.cz (případně v papírové podobě), protože většina článků má nadčasový 
charakter. Ohlasy jsou velmi příznivé, a to nejen od laiků, ale i od profesionálních přírodovědců. 
Jednou to navíc bude i podle všeho i cenný regionální doklad doby.  

Výhodou umístění pobočky v Husově ulici, jen několik desítek metrů od ZŠ F. L. 
Čelakovského, je možnost častých návštěv celých školních tříd. To je využíváno s velkým úspěchem, 
protože se tak daří získávat pro četbu i děti ze vzdálenějších míst, které by se jinak do knihovny tak 
snadno nedostaly. Totéž platí na školáky z rodin, které se potýkají s nějakými problémy nebo mají 
nějaký jiný důvod do knihovny samostatně nechodit. Takovým důvodem může být třeba i liknavost 
rodičů nebo strach ze zodpovědnosti s půjčováním knih spojené. Chodí-li děti ve větší skupině, elán 
těch více zapálených se přenáší i na další, nehledě na to, že konkrétní tip na knihu od kamaráda má 
pro spolužáky často mnohem větší váhu než doporučení od učitelky, knihovnice nebo rodičů.  
V minulých letech chodívaly na pobočku velmi rády na návštěvu s dětmi i učitelky z okolních 
mateřských škol, poslední dobou si ale stěžují na přemíru jiných aktivit a z toho plynoucí 
nedostatek času. Problémem je vzhledem k rušnému provozu ve městě také přesun dětí z MŠ do 
knihovny a zpět. 

Přehled všech uskutečněných akcí pro veřejnost viz Přehled kulturních a vzdělávacích 
akcí – Akce pobočky Za parkem, s. 19 – 20. Bylo jich v roce 2019 na pobočce celkem 113 a 
zúčastnilo se jich 1746 osob.  
 
Provoz pobočky Za Parkem zajišťovala Mgr. Alena Hrdličková.  
 

 

Informační centrum neziskových organizací, Ekoporadna 
 
Pracoviště fungující od roku 1998, resp. od roku 2005 rozšířené o služby v oblasti ekoporadenství. 
V roce 2019 probíhaly kontinuální činnosti, periodicky se opakující akce, byly také zahájeny 
některé nové projekty a činnosti.  
 
 
Činnosti související s organizací pracoviště: 
Pracoviště sídlící na adrese Husova 380 fungovalo v otevírací době ustálené vzhledem k další 
pracovní náplni (provoz služebního automobilu) v časech: Po, St 7:30 - 16:00, Út, Čt 12:00 - 16:00, 
Pá po dohodě. Činnost probíhala opět ve spolupráci s pobočkou ŠK Za Parkem sídlící ve stejné 
budově. Na této adrese je ještě provozován sklad naučné literatury. 
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Průběžné aktivity: 
Probíhaly ve výše uvedené normální otevírací době pracoviště. 
- všeobecné ekoporadenství: Osobní návštěvy, e-mailová konzultace, telefonická konzultace, knižní 
a letákový fond (průběžná výměna, akvizice nových materiálů a titulů).  
- poradenství v oblasti NO: především výpomoc s organizačními a propagačními aktivitami NO na 
Strakonicku (např. asistence při vzniku a prvním roce fungování z. s. Klíček Radomyšl). K dispozici 
byl rozsáhlý knižní i letákový fond s tématikou NO.  
Část poradenské činnosti probíhala spontánně na tematických akcích, pořádaných pracovištěm. 
- osvětová činnost: prostřednictvím jednorázových akcí, cyklů akcí a tematického elektronického 
měsíčníku Kompost, přednáškové činnosti  
 
Výpomocné aktivity: 
- spolupráce se ZO ČSOP Strakonice na některých environmentálně zaměřených akcích 
- spolupráce s neformálním sdružením JSME Strakonice, místním sdružením Anonymní Alkoholici 
(poskytnutí prostor pro pravidelné schůzky) aj. 
- pomoc při organizaci akcí jiných organizací – ADRA den, Zahradní slavnost Fokusu 
- spolupráce s odborem životního prostředí MěÚ Strakonice na informační činnosti směrem k 
veřejnosti 
- spolupráce s MěÚ Strakonice na pořádání některých akcí (pravidelné farmářské trhy) 
 
Ostatní aktivity: 
- příprava elektronického měsíčníku Kompost (osmý 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 
- sběrné místo pro hliníkový a kovový odpad 
- záskok při knihovnických službách pobočky ŠK, sobotní služby v čítárně 
 
 
Statistika kontaktů za rok 2019: 
 

leden únor březen duben květen červen 
20 16 24 13 18 20 

 
červenec srpen září říjen listopad prosinec 

16 20 27 23 32 16 
 
Počet poradenských kontaktů se pohyboval většinou mezi 15 a 30 za měsíc. Více než polovina 
dotazů měla ekoporadenský charakter. Zbytek se týkal neziskového sektoru a část tematicky 
souvisela s akcemi pořádanými pracovištěm a uskutečnila se přímo v rámci nich. Některé dotazy si 
vyžádaly souvislejší činnost (např. literární rešerše), některé byly průběžného charakteru nebo 
trvají stále (např. výpomoc s propagací organizace, akce, spolupráce na PR organizací 
prostřednictvím tematickým článků do časopisu Kompost apod.). 
 
Propagace: 
- elektronický měsíčník Kompost – přehled pořádaných akcí a reporty z nich (včetně akcí pobočky 
Za Parkem a akcí ŠK), regionální aktuality, některé aktuality OŽP Strakonice 
- regionální média – Strakonický deník, Týdeník Strakonicko, Zpravodaj města, regionální weby, 
Strakonická televize, Český rozhlas ČB (reportáže z akcí apod.), 
- Facebook – samostatné stránky "Ekoporadna Strakonice", tematické stránky "Farmářské trhy 
Strakonice, "Kompost", "Veget Fest Strakonice", "Šmidingerova knihovna".  
- plakáty – Inf. Centrum, obchody zdravé výživy, vývěsky MÚ 
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- webové stránky ŠK- oddělení Ekoporadna, webové stránky Farmářských trhů, dobrovolnické 
webové stránky festivalu Veget Fest 
- propagace akcí na regionálních webech zivyregion.cz, strakonak.cz aj. 
- informační stánek: 
17. 11. - vzpomínková akce při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce 
24. 6. - Ekotrh ČB 
 

Nemalou součástí činnosti oddělení je organizace tematických akcí – podrobněji viz Přehled 
kulturních a vzdělávacích akcí – Akce informačního centra NO a Ekoporadny, s. 20 – 21. 

 
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. 
 

Aktivity  

Projekty 
 

• Bookstart – S knížkou do života. Jsme zapojeni do mezinárodního projektu podpory čtenářské 
gramotnosti u dětí. V rámci tohoto projektu se setkáváme s rodiči nově narozených miminek u 
Vítání občánků a rozdáváme jim dárkové sety. Každý první čtvrtek v měsíci funguje setkávání 
těchto rodičů a miminek. 
• Březen měsíc čtenářů – v rámci tohoto projektu jsme nabídli několik akcí, např. čtení a poslech 
mluveného slova „Karel Čapek – o zvířatech“, přednášku s promítáním Františka Langmajera 
„Velká islandská cesta“ nebo „Putování filmovou krajinou“ s Miroslavem Šobrem představující 
krajinu regionu prostřednictvím českých filmů a pohádek a mnohé další tradiční akce. Zajímavá 
byla také výstava „Vltavské ostrovy v Praze“ o historii i současnosti vltavských ostrovů na území hl. 
m. Prahy. 
• Vyvrcholením prezentace knihoven je vždy v říjnu takzvaný Týden knihoven. V tomto termínu 
jsme návštěvníkům knihovny opět nabídli řadu akcí nejrůznějšího charakteru, např. čtení a poslech 
mluveného slova „Vojtěch Steklač – Bořík“, výstavu fotografií s tématikou hospiců „Svědectví o 
službě“, besedu „Barrandovská bohéma?“ s filmovým historikem Pavlem Taussigem. Zapojili jsme 
se do projektu „SLOVOSLET -  Dny poezie a mluveného slova“, kdy proběhlo několik 
specializovaných dílen – práce s hlasem, recitace, mluvený projev, výrazové čtení atd. Největší akcí 
tohoto projektu byl komponovaný večer „Robert Fulghum je opravář osudů“. 
• 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. 21-22.  
• Knihovna na cestách. Proběhl další ročník akce Knihovna na cestách, přes léto opět fungovala 
na plaveckém stadionu, tentokrát ve formě volně přístupného regálu s knihami a časopisy 
•  Pokračujeme v tzv. projektu Miniknihoven, který jsme rozšířili na celkem čtyři místa ve městě: 
rekreační areál Podskalí, Informační centrum pro seniory, prostranství před kavárnou MaximCafé 
a uvnitř Lahůdkářství Malinová. 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). Miniknihovny jsou pravidelně doplňovány vyřazenými knihami 
a nevyužitelnými dary. O službu je velký zájem a projekt si žije i vlastním životem, kdy lidé 
navzájem sdílí knihy. 
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• 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. 
• Pokračování v druhém ročníku projektu Spisovatelé do knihoven – aneb 10 literátů v 10 
knihovnách po dobu 10 měsíců. Podrobnosti viz níže. 
• Vícehlasy - aneb mimořádná setkávání s inspirativními osobnostmi. Záznamy 
z jednotlivých besed jsou vystaveny na www.youtube.com. Podrobnosti viz níže. 
• Festival Strakonice nejen sobě – naše knihovna se pravidelně zapojuje do tohoto festivalu, 
který je dobrovolnou multižánrovou přehlídkou nejen strakonické kultury se snahou o maximální 
využití veřejných prostor.  V rámci festivalu SNS byly v knihovně uspořádány tyto akce: 
   Folkoví písničkáři na hradě: Josef Pelán, Jaroslav Hnízdil, Pavel Jarčevský, René Souček, Jitka 
Knížková 
  Extra Vícehlasy s holandskou skupinou Hailander 

 

Přehled kulturních a vzdělávacích akcí 

Výstavy 

 
Výstavy ve vstupní hale ŠK: 
• Výstavy Valentina Horby k příležitosti 45 let tvorby  
• Výstava „ALTÁN ART brut“, přehlídka tvorby umělců s mentálním handicapem a se zkušeností 

s duševní nemocí, kteří se sdružují v pražském ateliéru A.R.T.  
• Vltavské ostrovy v Praze.  Historie i současnost vltavských ostrovů nacházejících se na území 

hl. m. Prahy 
• Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Strakonice  
• Prezentace aktivit DDM Strakonice  
• Bedřich Zákostelecký: Ve znamení sedmiček, výstava děl pana Bedřicha Zákosteleckého (77): 

knižní vazba (které se věnuje od 7. 7. 1977), závěsné objekty s citáty, Škola hry na klarinet (45 
let od vydání učebnice)  

• Knihovna budoucnosti, výstava výtvarných prací dětských čtenářů Šmidingerovy knihovny na 
téma „Knihovna budoucnosti aneb Jak bude vypadat knihovna za 175 let  

• Naše duše promlouvají, výstava prací klientů sociálně terapeutické dílny Kopretina při sdružení 
FOKUS  

• Svědectví o službě, výstava fotografií dokumentující poslední věci člověka a umění doprovázet 
• Marie Valášková: Jižní Čechy – můj domov, výstava kreseb měst a míst Jihočeského kraje 
• Jiná jména smrti / Marcela Vichrová - výstava ilustrací ke stejnojmenné knize Josefa Křešničky 

 
Výstavy ve společenském sále ŠK: 
• Užitá tvorba Valentina Horby k příležitosti 45 let tvorby 
• Enkaustika aneb Krácení dlouhé chvíle pana Josefa Novotného 

 
 Výstavy v oddělení pro dospělé:  
• Deník jako literární žánr 
• Jedno slovo stačí 
• V hlavní roli hudba 
• Ženy píší o mužích 
• České knihy přeložené do cizích jazyků 
• Co si ženy nejvíce půjčují 
• Co si muži nejvíce půjčují 
• Významné regionální osobnosti Strakonicka  
• Historické zajímavosti a literatura z regionu 
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Výstavy v regionálním oddělení:  

• František Spilka, sbormistr, dirigent 
• Denisa Neubarthová, pěvkyně, mezzosopranistka 
• Karel Fiala, architekt, stavitel 

 
Dlouhodobé výstavky na pobočce Za Parkem: 

• Výstavka větviček na určování podle pupenů (nejen s pomocí knih, ale i s možností 
konzultace) 

• Místa s přírodními zajímavostmi 
• Nejmilejší knihy  

 

Akce 

 

• Festival mluveného slova a poezie Slovoslet, zorganizovaný ve spolupráci se spolkem 
Sunshine Cabaret. Byl to týden nabitý tvůrčími dílnami pro děti i dospělé, které navštívilo na  
190 zájemců. 

• Druhý ročník cyklu 10 besed se současnými českými spisovateli a spisovatelkami v rámci 
projektu Spisovatelé do knihoven. Formou autorských čtení s diskusí se návštěvníci 
seznámili se známými i méně známými autory různých žánrů. Od ledna do června ve 
Strakonicích četli: Lucie Faulerová, Simona Racková, Michal Maršálek, Miloš Urban, Irena 
Dousková, Radka Denemarková. Tentokrát se četlo nejen ve společenském sále Šmidingerovy 
knihovny, ale i v čajovně Pod Stolem. 

• Oblíbeným cyklem pořádaným ve dvouměsíčních intervalech byly i nadále Vícehlasy aneb 
Mimořádná setkávání s inspirativními osobnostmi. Záznamy z jednotlivých besed jsou 
vystaveny na www.youtube.com. V roce 2019 se konaly: 
o Vícehlasy s učitelem, historikem a hudebníkem Miroslavem Žitným a hudebníkem, učitelem 

a publicistou Radkem Žitným. Povídali o svých cestách k hudbě, historii, k učitelování a o 
mnohém dalším. 

o Vícehlasy se sestrou Terezií Vasilovou, bývalou statutární zástupkyní Congregatio Jesu v ČR, 
a strakonickým farářem Romanem Dvořákem. Povídali o svých životních cestách ke službě 
řeholní sestry a kněze. 

o Vícehlasy s psychiatrem, prozaikem a básníkem Janem Cimickým a spisovatelem a 
emeritním komisařem kriminální služby Ladislavem Beranem. Mluvili nejen o svých cestách 
k literatuře. 

o Vícehlasy se zpěvačkou skupiny Spirituál kvintet Zdeňkou Tichotovou a muzikologem, 
zpěvákem a uměleckým vedoucím Spirituál kvintetu Jiřím Tichotou. Hovořili o svých cestách 
k hudbě a o mnohém dalším, například o paleografii. Mluvené slovo doprovodila hudba. 
Večerem provázel František Novotný, básník, rozhlasový redaktor. 

o Extra Vícehlasy se členy holandské dudácké skupiny Hailander: Jeroen de Groot (dudy), Cees 
Zoomer (buben), Cas Van t Hoff (dudy), Erwin Van t Hoff (bodhran), Petr Pecháček 
(dřevák). Během festivalu "Strakonice nejen sobě 2019". 

o Vícehlasy s moderátorkou a operní pěvkyní Martinou Kociánovou a režisérem a polárníkem 
Petrem Horkým. Mluvili o svých životních cestách směřujících nejen k moderování, zpívání a 
cestování. 

 
 
 
Z dalších akcí knihovny: 
 
• Pátý ročník únorového Rande naslepo … s knihou. Organizačně ji zajišťovalo opět oddělení 

katalogizace ve spolupráci s ostatními odděleními. Vybrané knihy se zabalily s malým 
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dárečkem – překvapením - do balicího papíru, ozdobily srdíčky, označily čárovým kódem (pro 
půjčování) a piktogramem pro přibližné určení obsahu. Čtenáři si tak vybrali knihu, aniž tušili 
autora či název, jen podle piktogramu. Někteří byli spokojení, jiní méně, ale to je nakonec 
stejné i na skutečném rande naslepo. Ohlasy byly jako vždy velmi pozitivní, celkem se takto 
půjčilo 164 knih. 

• Noc literatury – na netradičních místech – kostel sv. Václava na hřbitově v Podsrpenské ulici a 
bývalá márnice tamtéž – si návštěvníci vyslechli ukázky současné evropské literatury v  podání 
zajímavých regionálních osobností – pediatr, politik, sochař a básník Martin Gregora a 
architekt a humorista Jan Zákostelecký. 

• 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 nebyla tak velká jako vloni, protože pršelo, ale i tak se akce zúčastněným 
líbila. 

• Fotokurz – cesta k lepším fotografiím. Na sebe navazující lekce, jejichž cílem je zájemce naučit 
lépe komponovat snímky, ovládat fotoaparát, správně používat blesk a poučit je, jak se vyhnout 
nejčastějším chybám při foceni.  

• Kurzy počítačového školení. Kurzy se konají každé první a třetí úterý v měsíci. Jsou určeny 
široké veřejnosti. 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. Od září byla témata změněna: PC I 
– Základy psaní textu, PC II. – Soubory a složky, PC III – Bezpečný internet, Internet -první mail. 

• Vojtěch Steklač - Bořík – čtené ukázky z knihy nejen pro nevidomé a slabozraké návštěvníky 
knihovny 

• Čtení z knih Karla Čapka  
• Čtení sluší každému -  Prostřednictvím krátkých ukázek z knih jsme klientům Městského 

ústavu sociálních služeb 10 x do roka představovali zajímavé a humorné knihy  
• Dvakrát proběhlo poslechové čtení s Mgr. Bohdanou Sutnarovou  

 
• Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví proběhl ve společenském sále knihovny cyklus 

přednášek: 
� Betlémská hvězda - Astronomické, astrologické, dějinné, kulturní a umělecké souvislosti 

zobrazení motivu betlémské hvězdy. Přednášející Jana Tichá, ředitelka hvězdárny a 
planetária v Českých Budějovicích.  

� Stavebně historický vývoj strakonického hradu - Markéta Kohoutová, historička Muzea 
středního Pootaví. 

� Řád maltézských rytířů ze Strakonice - Milan Buben, český historik a magistrální rytíř 
Suverénního řádu maltézských rytířů. Řádové dějiny, významné momenty v průběhu 
historie řádu. 

� Ikonografie Kristových pašijí - Přednáška Jana Royta věnována námětům spojeným s 
Velikonocemi, počínaje Květnou nedělí. 

� Doktorka z domu Trubačů – Jiří a Ludmila Práškovi: literární pořad.  
� Motocykly, které zaujaly svět – Robert Malota – Firma ČZ - 100 let od založení.  
� Proměna hradu aneb co přináší rekonstrukce – Ivana Říhová, Robert Malota.  
� Sametová revoluce ve Strakonicích – Robert Malota – Komponovaný pořad k 30. výročí 

jedné z přelomových událostí našich dějin. 
� Ikonografie Kristova narození a dětství - Přednáška zaměřující se na ikonografii Kristova 

narození. Přednášející Jan Royt.   
 

 

Akce pobočky Za parkem 
 
Tvořivé podvečery aneb Ze starého nové(Tašky háčkované tunikou, přešité z kalhot i jiné, 

Textilní pouzdra, obálky a potahy, Jarní dekorace z odstřižků, Pokojíček pro panenky, Drobné 
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prázdninové dárky, Drátkování s korálky, Korálkové podložky, Korálková zvířátka, Korálkoví 
andílci, Jarní ozdobné věnečky)  

 

Z dalších akcí pobočky: 
 

 
• Strakonické příběhy - vyprávění regionálního historika Karla Skalického v rámci                     

rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení: 

SP LXI. - Z Protivínské na Růžek. Dvě důležité restaurace na sadech a stavitel Čeněk Prokop. 
SP  LXII. - Dech tropů a bujnost jazzu. Svět šibřinek a další strakonické zábavy starých 
masopustních časů. 
SP  LXIII. - Kuchmistr pana Václava. Velkopřevor Václav Zajíc z Hazmburka a jeho strakonické 
časy. 
SP  LXIII.  - Curychtrům a okršlákům koželužskou pusu! Důležitý rok 1869 ve Strakonicích v 
širších souvislostech. 
SP LXV. -  Svornost manželská. Strakonické svatby osmnáctého století. 
SP LXVI.  - Mít páteř křivou a mluvit křídou. O starých strakonických bolševicích žertovně i 
rozvážně. 
SP LXVII.  - Hotovec nevěda dne ani hodiny. Poslední pořízení strakonických měšťanů v 1. 
polovině 18. století. 
SP LXVIII.   - Vítězství nad úkladnými líčidly. Nitky životů nejstarších strakonických spolků 19. věku. 
SP LXIX.  - Síbrťáku volání. Příběhy starého městského špitálu za Řepickou branou. 

 
• 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: Wabi Ryvola, Jerome David Salinger, Edgar 
Allan Poe, John Steinbeck, Miki Ryvola, Marek Orko Vácha, Josef Palivec, Helena 
Čapková, Jiří Suchý, Miroslav Horníček, Vítězslav Nezval, Jiří Voskovec, Jan Werich, 
Vladimír Holan, Rudolf Richard Hofmeister, Luboš Vinš, Eduard Štorch, Pavel Dobeš, 
Robert Fulghum, Jiří Štaidl, Wabi Daněk. 

• Hraní na kantely – během roku 2019 celkem 10 hraní na kantely (vytvořené při akcích ŠK), 

případně i další nástroje. Pořádáno ve spolupráci se spolkem Spona.  

 
Přednášky s promítáním: 
 
- Jiří Kupka: Dva Janové v Rennerových sadech - Svatojánská kaple a Husův pomník v širším 

kontextu vývoje veřejných prostranství Strakonic a krajiny 
- František Langmajer: Velká islandská cesta - Příroda a lidé na Faerských ostrovech, Islandu a 

Vestmanských ostrovech.  
- Hana a Jiří Šantrůčkovi: Z národních parků Austrálie  - Příroda a lidé východního a západního 

pobřeží. 
- Josef Šindelář: Svět korálových útesů - O potápění v Rudém moři a u ostrovů v jižním Thajsku. 
- Josef Pecka: Západní Pošumaví I.  Toulky mezi Petrovicemi a Velharticemi. 
- Promítání z cest do přírody: Z Berounska a dalších míst. 
- Promítání z cest do přírody? Z Vihorlatu a dalších míst. 
- Aleš Červený Minerály horního Pootaví 
- Josef Pecka: Toulání šumavskou divočinou 2019 
- Josef Pecka: Toulání za šumavskými sklárnami 
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Akce pobočky Za parkem ve spolupráci se ZO ČSOP 
 

Procházky a výlety: 
 

- Přírodovědný výlet: z Milenovic do Protivína 
- Přírodovědný výlet: z Vrcovic do Písku 
- Procházka z Radomyšle do Strakonic 
- Výlet na Vimpersko 
- Výlet na Zdíkovsko (s průvodcem) 
- Výlet k Blanici (s průvodcem) 
- Výlet na Volarsko (s průvodcem) 
- Výlet - vrch Chlustov a okolí 
- Výlet na Novohuťsko 
- Procházka do okolí Rovné (s průvodcem) 
- Výlet do okolí Dolní Sněžné (s průvodcem) 
- Výlet: Písek a okolí 
- Procházka do Katovic a okolí 

 

Ledňáčci: Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku 
s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. 
Během roku 2019 se uskutečnilo celkem 29 schůzek. 

 
Akce Informačního centra NO a Ekoporadny 
 
Jednorázové akce: 
- Šestý strakonický Veget Fest - 7. 9. – pokračování úspěšného festivalu zdravé výživy, veganství a 
ochrany zvířat, v lokalitě Ostrov na Podskalí. Bohatý kulturní program (přednášky, hudební 
vystoupení, ukázky vaření...), informační a prodejní stánky. Účast cca 500 lidí, výtěžek z některých 
aktivit (tombola, prodej propagačních materiálů, bazárek oblečení a doplňků, ochutnávky 
připravené dobrovolníky... - cca 10 000 Kč) podpořil dvě neziskové organizace na ochranu zvířat. 
 
Periodicky se opakující akce: 
- Farmářské trhy - devátý 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). Lokalitou bylo opět 
Velké náměstí ve Strakonicích. Účast na jednotlivých trzích mezi 1000 a 2000 lidí. Dřevěné stánky 
téměř zcela využívány po všechny termíny (většinou zhruba 8 z 10). Účast prodejců mezi 20 a 30. 
Opět vytvořen prostor pro komunitní prodej přebytků bez účastnického poplatku (využíváno spíše 
zřídka). Dřevěné stánky byly pronajímány i mimo konání FT. 
- Zelené otazníky - v roce 2019 konec osmého a začátek devátého ročníku cyklu besed - 7 
opakování (společenský sál ŠK), přednášky o aktuálních environmentálních problémech 
nejrůznějšího charakteru. Celkem 113 účastníků 
- Kurzy zdravého vaření - v roce 2019 celkem sedm kurzů v prostorách ZŠ Povážská pro skupinu 
"začátečníků" a "pokročilých" a závěrečná společná akce, (konec 8. a začátek 9. ročníku) - celkem 
15 lekcí a 251 účastníků 
- lektorování Kurzů zdravého vaření v Blatné - pořadatel CKV Blatná (konec 7. a začátek 8. ročníku) 
- celkem 7 lekcí 
- lektorování 3. ročníku Kurzů zdravého vaření v Katovicích - pořadatel BEZ Katovice - celkem 7 
lekcí 
- Kurzy přírodní zahrady Katovice - novinka - kurzy s měsíčním intervalem seznamující se 
zásadami přírodního zahradničení. Lektorem František Langmajer. S původně zamýšleného 
celoročního cyklu se uskutečnily pouze 4 lekce z důvodů zdravotních komplikací lektora a 
snižujícího se zájmu. Celkem 76 účastníků.  
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Přednášková činnost: 
- lektorování environmentálního programu Planeta můj domov organizovaného MAS Strakonicko 
pro žáky 2. stupně ZŠ - promítání dokumentu A plastic ocean + doplňující přednáška  - v roce 2019 
celkem 8 bloků pro 338 žáků; bude pokračovat v roce 2020 
- lektorování jednorázových promítání dokumentu A plastic ocean - ZŠ Tomáše Šobra Písek, ZŠ 
Svobodná Písek, SPŠ Strakonice, ZŠ TGM Blatná, ZŠ Radomyšl 
 
Ostatní: 
- spolupráce na organizaci kampaně Do práce na kole Strakonice a souvisejících kulturních akcí 
 
 
Akce oddělení pro děti: 
 
Aktivně se zapojujeme do těchto projektů: 
 
� Březen – měsíc čtenářů, v rámci BMČ proběhla beseda se spisovatelkou Barborou Vajsejtlovou  
� projekt na podporu čtenářství „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“ Děti musí absolvovat 

nejméně jednu návštěvu knihovny.  Akcí, která vede k rozvoji zájmu o četbu, bylo autorské čtení 
spisovatelky Barbory Vajsejtlové. Odměnou za vyloženou námahu je Knížka pro prvňáčka, 
původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit 
v žádném knihkupectví po dobu tří let. Letos byla určena ZŠ Františka Ladislava Čelakovského a 
z vlastní iniciativy se do projektu přihlásila jedna třída ZŠ Dukelská.  

� Noc s Andersenem je jedním z největších projektů zaměřeným na podporu dětského čtenářství. 
Zúčastnilo se 15 čtenářů naší knihovny, pro které jsme připravili strašidelné představení 
loutkového divadélka Radost. Noc pokračovala stejně napínavě i v knihovně při soutěžních hrách 
a půlnoční četbě.  

� slavnostní Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu. 
 
 
Z dalších akcí oddělení pro děti 
 
� Každý měsíc na nástěnce Seznamte se s … jsme zájemcům nabídli medailónek spisovatelů. 

Vystřídali se zde: Meg Cabot, Milena Lukešová, René Goscinny, František Hrubín, Arthur 
Ransome, Daisy Mrázková, bratři Grimmové, Zdeněk Svěrák, Mark Twain, Pavel Šrut, Pavel Čech 

� Rande naslepo - Více než 50 dětských čtenářů si domů odneslo dárkově zabalenou knihu, jejíž 
obsah objevili až doma. Je vidět, že naši čtenáři milují překvapení. 

� Velikonoce – Polepovali jsme polystyrenová nebo papírová velikonoční vajíčka, zdobili strom  
v knihovně a probíhaly besedy o Velikonocích.  

� Mezinárodní den dětí – Den chytrých hlaviček– kvízy, omalovánky, spojovačky… 
� Týden knihoven  - týden s postavičkami z dílny W. Disneyho 
� 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. 
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Výsledky hospodaření za rok 2019 
 
Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů za rok 2019 (v Kč) 
 

Příjmy Kč Výdaje Kč 
Celkem   13 554 925 Celkem        13 553 434 
Příspěvky a dotace 
celkem 

  12 830 203 mzdové náklady 
celkem 

          7 307 595 

- příspěvek na 
provoz od 
zřizovatele 

  10 720 000 mzdový fond            7 209 870 

JK KÚ ČB – 
příspěvky, granty 

  2 031 000 -OON                 97 725 

dotační podíl na 
transferu 

  79 203 - zákonné sociální 
pojištění 

         2 443 750 

     - zák. sociální 
náklady, školení 

             159 155 
 

  - odpisy              134 372 
    
příjmy z činnosti 
celkem 

      724 722 provozní náklady 
celkem 

         3 508 562 

-kopírování, 
laminovaní 

        0 - materiál           1 673 453 

- popl. čtenářů      388 141 - pohonné hmoty                 10 941  
- prodej knih, map          7 923 - DDHM               179 218  
- prodej zboží           0 - el. energie               291 167 
- úroky           0      - voda                 36 442 
- čerpání fondu       200 899 - topení               595 699 
- výnosy z pronájmu         24 800 - služby               615 388 
- jiné výnosy 
z vlastních výkonů 

        83 694 - opravy, údržby                 65 299 

vstupenky         19 265 - cestovné                 39 455 
          - náklady na 

reprezentaci – 
pohoštění 

 0  

  
 

-jiné daně a 
poplatky (kolek) 

                  1 500             

    
    

 
Výsledek hospodaření = 1 491,-Kč 
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Příspěvek na činnost pro rok 2019 od zřizovatele Města Strakonice byl schválen jako 
střednědobý rozpočet na neinvestiční výdaje ve výši 10 720 000,- Kč. Limit prostředků na platy 
byl stanoven ve výši 6 270 000,- Kč  tato částka je včetně náhrad mezd za nemoc. Příjmy z hlavní 
činnosti byly plánovány ve výši 553 000,- Kč. 
Finanční prostředky určené na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a odpisy v celkové výši 
800 000,- Kč jsou účelově určeny. 

Dotace z Jihočeského kraje na zajištění regionálních funkcí knihoven byla na rok 2019 
schválena ve výši 2 031 000,- Kč, z toho limit prostředků na platy byl stanoven na 940 000,- Kč. 
Všechny finanční prostředky z KÚ Jihočeského kraje byly ke konci roku plně vyčerpány. 

RM dne 6. 3. 2019 schválila rozdělení výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření za rok 
2018 ve výši 5.895,32 Kč byl převeden do rezervního fondu. 

RM dne 3. 4. 2019 souhlasila s přijetím peněžního účelového daru ve výši 10 000,- Kč od 
firmy ERA a.s./marketing. Peněžní dar byl použit na pořízení ceny pro vítěze soutěže pořádané 
v rámci kampaně „Do práce na kole 2019“. 

Z rezervního fondu bylo čerpáno 200 899,- Kč . 
Příjmy z hlavní činnosti dosáhly celkem 724 721,68 Kč. 
Roční odpis za investiční majetek v roce 2019 byl ve výši 134 372,- Kč. Odpisy za 

Šmidingerovu knihovnu činí 76 652,- 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 
2019 přečerpány, a to o částku 43 308,-Kč.  

Celkové náklady z hlavní činnosti činí 13 553 433,68 Kč a výnosy 13 554 924,68 Kč. 
Výsledek hospodaření za rok 2019 z hlavní činnosti byl 1 491,- Kč. 

Ke konci roku byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 58.918,80 Kč.  
 
 
 

 


