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Úvod
Nejen činnost knihovny v roce 2020, ale i chod celého světa poznamenala pandemie nemoci
Covid 19. Knihovna se musela přizpůsobovat různě se měnícím vládním nařízením, minimalizovala
své služby a snažila se různě pomáhat občanům města v nenadálé situaci. Usnesením vlády ČR byly
všechny knihovny na území ČR úplně uzavřeny pro veřejnost od 13. 3. do 27. 4., od 22. 10. do 3. 12.
a pak od 18. 12. do konce roku 2022, celkem tedy 15 týdnů. Od 23. 11. fungovalo půjčování
objednaných knih prostřednictvím výdejního okna a od 28. 12. jsme mohli půjčovat pouze
bezkontaktním způsobem, což jsme vyřešili využitím samostatného vchodu do odpočinkové
místnosti, kde měli čtenáři po předchozí identifikaci přes domovní telefon připravené objednané
publikace.
Zároveň jsme při úplném uzavření knihovny čtenářům nabídli rozšířenou službu rozvozu knih
(tedy nejen seniorům) a jejich bezkontaktního předání.
Celkově se provoz knihovny řídil více či méně přísnými hygienickými protiepidemickými
opatřeními, ale povinnost zakrytí dýchacích cest, dezinfekce u vstupu na všechna oddělení, značky
informující o rozestupech umístěné na zemi a viditelně umístěná upozornění pro návštěvníky o
všech omezeních nás provázely po celý rok. Pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců jsme již před
koncem roku nechali nainstalovat na výpůjční pulty zábrany z čirého plexiskla.
Tato zásadní omezení se samozřejmě výrazně podepsala také na statistickém výkazu činnosti
knihovny v porovnání s předcovidovým obdobím.

Základní statistické údaje k 31. 12. 2020
Registrovaní uživatelé knihovny: 3 431, z toho 895 dětí ve věku do 15 let
Knihovní fond: 131 877 knihovních jednotek, 175 titulů periodik
Přírůstek knihovního fondu: 6 491
Úbytek: 4 032
Počet výpůjček: 173 362
Návštěvnost knihovny: 92 183
Z toho: Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 47 319
Virtuální návštěvnost: 33 224
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 10 566
Návštěvnost internetu: 895
Kulturní akce pro veřejnost: 59
Vzdělávací akce pro veřejnost: 36
Regionální funkce
Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám: 51, počet svazků v nich: 8 682
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy: 453
Počet vzdělávacích akcí určených pro knihovníky regionu: 4
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Knihovní fond
Za rok 2020 bylo zpracováno 6 491 dokumentů. Nákupy byly realizovány od 47 dodavatelů, 179
knih jsme dostali darem. 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. Průběžně rovněž doplňujeme fond
společenských her, CD a DVD.
Vyřazeno bylo 4 032 dokumentů. Z toho čtenáři bylo zaplaceno 25 titulů, zbytek byl vyřazen
z důvodů opotřebování (převážně beletrie) nebo zastarání titulu (převážně naučná literatura).
Vyřazené knihy jsou dle zákona nabízeny ostatním knihovnám a pravidelně vystavovány na
webových stránkách knihovny. Pokud projeví zájem některé instituce, jsou jim knihy věnovány
zdarma, jednotlivcům a fyzickým osobám pak za úhradu poštovného nebo za symbolický poplatek.
Odebíráme 175 titulů periodik.

Organizační a správní opatření
Kontroly:
•
•
•

Finanční odbor – oddělení kontroly Město Strakonice, veřejnosprávní kontrola za rok 2019.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, kontrola o provedení plateb pojistného na
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, kontrola o
ochraně veřejného zdraví.

Služby
Kromě základních knihovnických a informačních služeb, které knihovna poskytuje v oddělení pro
dospělé, v oddělení pro děti, ve studovně, v čítárně, hudebním oddělení a na Pobočce Za Parkem
jsme v čase uzavření knihovny nabídli:
•

Byla zavedena nová služba „Expresní objednávka knih“ – nabídli jsme připravení balíčku
knih na objednávku (pomocí nového webového formuláře, emailem nebo telefonicky),
obvykle do příštího výpůjčního dne

•

Službu rozvážky knih jsme rozšířili i na neseniory, ať již na studenty, kteří potřebovali
naučnou literaturu ke studiu, k přípravě na zkoušky či k tvorbě bakalářských a diplomových
prací, na maturanty, žádající literaturu povinné četby nebo na kohokoliv jiného, kdo uvítal
možnost četby jako alternativu k trávení času v rámci přísných omezení.

•

Navýšili jsme počet možných půjčených elektronických knih z našeho katalogu ze 3 na 6 za
měsíc

•

Na facebooku i webu knihovny jsme průběžně aktualizovali informace k možnostem online
vzdělání či zábavy

•

Některé knihovnice šily nedostatkové látkové roušky

•

Zřídili jsme po městě čtyři sběrná místa roušek a materiálu na roušky – tzv. rouškobudky.
Vybraný a vypraný materiál jsme pak předávali na hlavní sběrné místo zřízené na služebně
Městské policie. Rouškobudky také fungovaly jako místo bezkontaktního předávání roušek
samotných. My sami jsme do konce dubna rozdali na 800 roušek – z toho část jsme dodali do
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Městského ústavu sociálních služeb, část zaměstnancům STARZu, některé do firmy ČZ, do
kostela a zbytek jsme postupně dávali k dispozici veřejnosti právě v rouškobudkách.
•

Zapojili jsme se do dvou projektů, v nichž vznikala videa se čtenými pohádkami. Jeden projekt
byl založen dětskou divadelní skupinou Forbína, kterou vede při RC Beruška Pavla Maradová.
Dalším je „Čteme pro radost“ iniciovaný Pavlem Gerčákem. Obojí k shlédnutí na FB a Youtube.

•

Knihy vrácené prostřednictvím biblioboxu jsme dávali zprvu na doporučených 5 dní, pak na 2
dny do karantény, poté jsme objednali generátor ozónu, jehož prostřednictvím jsme
průběžně dezinfikovali jak vrácené knihy, tak i prostory celé knihovny.

•

Na všech odděleních, i ve skladu, jsme prošli celý fond čítající téměř 140 000 dokumentů tedy nejen knihy, ale i časopisy, noviny, audioknihy, zvukové knihy pro nevidomé atd.
Kontrolovali jsme je, opravovali řazení, přebalovali, opravovali, vyřazovali zastaralé nebo
opotřebované exempláře.

•

Částečně jsme přesunuli fond oddělení pro dospělé.

•

Připravovali jsme nová témata besed pro děti i dospělé.

•

Pro děti jsme přichystali novinku – pořídili jsme tři Albi tužky a Albi knihy.

•

Pracovali jsme průběžně na nových číslech dvou časopisů, které vydáváme – jednak pololetník
pro děti Kamarád a pak měsíčník s environmentální tématikou Kompost. Oba časopisy jsou k
dispozici i v elektronické podobě na našem webu, včetně starších čísel.

•

Vzdělávali jsme se – prostřednictvím různých odborných e-learningových nebo online kurzů a
studiem odborných publikací

•

Stálé služby oddělení pro neziskové organizace a Ekoporadny (letos např. lektorování
environmentálního programu Planeta můj domov pro žáky 2. stupně ZŠ, promítání
dokumentu A plastic ocean + doplňující přednáška pro žáky 2. stupně ZŠ, přednáška v rámci
konference SKIP Knihovny a klimatická změna na téma udržitelná praxe v knihovnách +
zpracován veřejně přístupný materiál pro ostatní knihovnické provozy uveřejněný na webu
knihovny)

Regionální funkce
Šmidingerova knihovna Strakonice je pověřena Jihočeskou vědeckou knihovnou k výkonu tzv.
regionálních funkcí, čili k metodickému řízení knihoven na Strakonicku. Regionální funkce zajišťuje
Oddělení základních knihovnických informací.
Síť obsluhovaných knihoven v roce 2020 tvořilo 78 knihoven, z toho 10 profesionálních a dvě
pobočky a 68 neprofesionálních a dvě pobočky. Přehled obsluhovaných knihoven je uveden na
webové stránce Knihovny Strakonicka https://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/.
Proběhlo 62 metodických návštěv a 391 konzultací. Do konzultací nejsou započítávány pravidelné
informace o provozu či uzavření knihoven ohledně nařízení vlády k pandemii posílané mailem.
Služebním vozidlem bylo ujeto 1 776 km. Půjčeno a rozvezeno bylo 51 výměnných souborů knih
s 8 682 svazky v hodnotě 1 964 590,- Kč.
Bylo zpracováno 80 ročních výkazů obsluhovaných knihoven včetně jejich poboček. Zpracovány
byly i výkazy knihoven nezapsaných do evidence MK ČR – Litochovice a Nová Ves.
Výměnný fond určený pro obsluhované knihovny byl mimo jiné nadále obnovován žádanými tituly
v nových vydáních, dalšími díly ze sérií, audioknihami. Novinky českých autorů byly nakupovány
ve více exemplářích. Přírůstek za rok 2020 činil 2 563 svazků, úbytek 643 svazků.
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Servis automatizovaného knihovního systému Clavius REKS je poskytován 8 zapojeným
knihovnám. Dále je poskytována pomoc se zpracováním knihovního fondu do AKS a tisk čárových
kódů a také pomoc při revizi knihovního fondu - půjčení bezdrátových čteček a poskytnutí
podrobných pokynů k revizi.
Školení, semináře a porady byly v roce 2020 omezeny z důvodu protiepidemických opatření
a s nimi spojených obav potencionálních účastníků. Proběhly 2 porady profesionálních knihovníků
a 2 semináře (Dramatická výchova v práci s literární předlohou pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a Dramatická
výchova v práci s literární předlohou pro střední školní věk (10 – 13 let)).

Aktivity
V roce 2020 jsme uskutečnili 71 kulturních a 62 vzdělávacích akcí – řada naplánovaných akcí
musela být v rámci proticovidových opatření zrušena.

Projekty
•
•
•
•

Bookstart – S knížkou do života. Mezinárodní projekt podpory čtenářské gramotnosti u dětí.
Projekty pro děti: Lovci perel, Pasování prvňáčků na čtenáře, Knížka pro prvňáčka
Farmářské trhy na náměstí– 10. Ročník
Čtení sluší každému – pravidelná čtení klientům Městského ústavu sociálních služeb

Výstavy ve vstupní hale ŠK:
•
•
•
•

Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha
Antikomplex – mozaika autobiografických rozhovorů českých, slovenských a rakouských
pamětníků a jejich příběhů z období předválečného, 2. světové války a bezprostředně po ní
Kartografická vizualizace Pootaví
Co dokáží klienti denního stacionáře ve Strakonicích

Akce
•

Sedmý benefiční festival zdravé výživy a ochrany zvířat Vegetfest - výtěžek z některých
aktivit (bazárek věcí, prodej propagačních materiálů, bazárek oblečení a doplňků,
ochutnávky připravené dobrovolníky... - cca 20 000 Kč) podpořil dvě neziskové organizace
na ochranu zvířat.
• Kurzy:
o Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
o Kurzy počítačového školení
o Kurz zdravého veg(etari)anského vaření
• Přednášky:
o Zelené otazníky – cyklus přednášek na environmentální témata
o Historie pohřbívání ve Strakonicích
o Spolek Renner a počátky strakonických parků
o Z národních parků Austrálie
o Promítání z cest – okolí Hostinného
• Vícehlasy aneb Mimořádná setkávání s inspirativními osobnostmi. Záznamy z jednotlivých
besed jsou vystaveny na youtube kanále knihovny. Hosty byli:
- ředitelka hudební školy Yamaha Ivana Váchová a vedoucí tanečního orchestru L Band
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Miroslav Lukeš
• Zastavení v čase – cyklus zaměřený na poezii a poetickou prózu, v jeho rámci byly byly
představeny ukázky z děl těchto autorů: Rostislav Černý, Jiří Štaidl, Petr Skoumal, Táňa
Fischerová, Jiří Žáček, Božena Němcová, Dušan Vančura, Jiří Tichota
• Ledňáčci - schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry
• Literární, informační a knihovnické lekce pro žáky MŠ a ZŠ
• Tvořivé dílny pro děti
• Život a dílo Karla Čapka – k 130. výročí narození
• Co si ženy pamatují a muži zapomínají - poeticko-úsměvné povídání trenérky paměti a
kreativity Jany Vejsadové a básníka, textaře a rozhlasového publicisty Františka Novotného
• Rande naslepo … s knihou
• Přírodovědné výlety: Podolský most a okolí, Horažďovice, Lenora, Volarsko, okolí Rovné,
divoké údolí na Zadovsku

Spolupracujeme
• S Městským úřadem Strakonice na pořádání některých akcí (nejvýznamnější jsou pravidelné
farmářské trhy)
• S mateřskými, základními i středními školami ve Strakonicích i blízkém okolí (podpora
čtenářské gramotnosti a akce neformálního vzdělávání)
• S Muzeem středního Pootaví
• S ZO ČSOP Strakonice na environmentálně zaměřených akcích
• S neformálním sdružením JSME Strakonice, s místním sdružením Anonymní Alkoholici
(poskytnutí prostor pro pravidelné schůzky) aj.
• S jazykovou školou Helen Doron v rámci dětského příměstského tábora – návštěva
knihovny, zorganizování úklidové akce veřejného prostranství

Dotace
Již řadu let využívá naše knihovna dotační titul Jihočeského Kraje na program podpory
regionálních funkcí knihoven, letos jsme obdrželi částku ve výši 2 034 000,- Kč

Personální záležitosti
V roce 2020 byla v souvislosti s pandemií nemoci Covid 19 zaznamenána vyšší nepřítomnost
zaměstnanců na pracovišti, ať už z důvodů nemoci (461 dní) či čerpání ošetřovného (287 dní).
Celkový počet zaměstnanců byl 19.
Kvalifikace zaměstnanců:
• VŠ knihovnická
• VŠ jiná
• VOŠ
• SŠ knihovnická
• SŠ ostatní

4
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Vzdělávání a školení
V roce 2020 zaměstnanci Šmidingerovy knihovny Strakonice absolvovali tato školení, řadu z nich
formou on-line:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konference Knihovny současnosti 2020
Kurz Digitální kompetence
Advokacie knihoven
Jak vytvořit koncepci knihovny
Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách
Služba Získej
Elektronické zdroje pro knihovny
Designové myšlení pro knihovny
Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny
Odborná komunikace se čtenáři
Komunitní knihovnou krok po kroku
Jak dostat děti 13+ do knihoven
Vztahy na pracovišti
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství
Dramatická výchova v knihovnách
Knihovny budoucnosti
Dětská literatura
Pravidelné požární školení
Semináře v rámci literárního festivalu SLOVOSLET
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Výsledky hospodaření za rok 2020
Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů za rok 2020
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
13 600 386
13 219 230
11 130 000
2 034 000
55 230

Výdaje
Celkem
mzdové náklady
celkem
mzdový fond
-OON

Kč
13 373 512
7 529 368
7 349 768
179 600

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

2 502 653

provozní náklady
celkem
- materiál

3 124 863
1 639 957

314 058
6 824
0
0
15 000
5 700
39 014

- pohonné hmoty
- DDHM
- el. energie
- voda
- topení
- služby
- opravy, údržby

8 515
104 634
254 334
32 849
557 290
470 493
47 632

560

- cestovné
- náklady na
reprezentaci –
pohoštění
-jiné daně a
poplatky (kolek)

7 659
0

381 156
0

148 882
67 746

1 500

Výsledek hospodaření = 226 874,-Kč
Příspěvek na činnost pro rok 2020 byl zřizovatelem schválen ve výši 11 130 000,- Kč. Limit
prostředků na platy byl stanoven ve výši 6 410 000,- Kč, tato částka je včetně náhrad mezd za
nemoc. Během roku byl limit na platy snížen o 60 000,- Kč. Příjmy z hlavní činnosti byly plánovány
ve výši 550 000,- Kč.
Finanční prostředky určené na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a odpisy v celkové výši
808 000,- Kč jsou účelově určeny a podléhající vyúčtování.
Příspěvek účelově poskytnutých finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven
v Jihočeském kraji byl 2 034 000,- Kč, z toho limit prostředků na platy byl stanoven ve výši
1 000 000,-Kč. Všechny finanční prostředky z KÚ Jihočeského kraje byly ke konci roku plně
vyčerpány.
8

Rada města 18. 3. 2020 schválila rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 1 491,- Kč.
Ten byl převeden do rezervního fondu.
Přijetí peněžních účelových darů ve výši 10 000,- Kč od firmy ERA a.s./marketing a 5 000,- Kč od
MAS Strakonicko, z.s. Oba peněžní dary byly použity na pořízení cen pro vítěze soutěže pořádané
v rámci kampaně „Do práce na kole 2020“.
Příjmy z hlavní činnosti dosáhly celkem 381 156,47 Kč.
Roční odpis za investiční majetek v roce 2020 byl ve výši 67 746,- Kč. Odpisy za Šmidingerovu
knihovnu činí 17 885,- Kč. Do vyúčtování odpisů se nezahrnují odpisy (49 861,- Kč) za „Revitalizaci
Strakonického hradu – II. etapa “.
Účelové finanční prostředky za elektrickou energii, vodné a stočné, odběr tepla byly v roce 2020
přečerpány, a to o částku 30 421,-Kč.
Celkové náklady z hlavní činnosti činí 13 373 512,88 Kč a výnosy 13 600 386,47 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2020 z hlavní činnosti je výši 226 874,09 Kč.
Ke konci roku byl schválen návrh na vyřazení DDHM ve výši 177 629,60- Kč.
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