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Úvod

VizeVize

Moderní knihovna vnímaná občany města jako jedinečný a otevřený prostor, který dokáže 

uspokojit široké potřeby veřejnosti v oblastech vzdělání, kultury a zábavy, posiluje 

vztah lidí k městu, rozvíjí sociální vazby a obohacuje společenský život ve městě.

Priority činnosti v roce 2014

Systematické zkvalitňování a rozšiřování služeb knihovny pro všechny cílové skupiny, rozvoj 

základních informačních funkcí knihovny s důrazem na budování knižního fondu.

Poskytování informačních služeb zřizovateli, místním sdružením, zájmovým skupinám 

a neziskovým organizacím.

V rámci vzdělávací činnosti propagovat četbu a čtenářství zejména u dětí a mládeže, 

realizovat projekty na rozvoj čtenářských a jiných gramotností v součinnosti 

s píseckými mateřskými, základními i středními školami, pokračovat v projektech 

neformálního celoživotního vzdělávání a učení dospělých. Zahájit realizaci programů

v oblastech multikulturní a environmentální výchovy a občanského vzdělávání.

Ve spolupráci s dalšími subjekty rozvíjet kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity 

vycházející z potřeb komunity, podporovat aktivní účast obyvatel na životě komunity 

města, podporovat toleranci a sociální integraci.

Rozvíjet kulturní rozmanitost a kreativitu lidí, podporovat regionální kulturu s důrazem na 

regionální literaturu, posílení pozitivního obrazu města Písku a celého regionu s úzkou 

vazbou na literární tradici a kulturní současnost.

Řešení nevyhovujících prostorových podmínek, příprava projektu nové knihovny.                   
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V podmínkách stávající budovy uplatnit moderní technologie a automatizaci výpůjčních 

knihovnických procesů.
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I. Hlavní oblasti činnosti

1. Služby uživatelům
1.1 Knihovnicko-informační činnost

Knihovnicko-informační činnost a v prvé řadě péče o knihovní fond, jeho atraktivitu, 

aktuálnost a propagaci patří ke stěžejním úkolům, které městská knihovna plnila v roce 

2014. Knihovní fond je profilován tak, aby odrážel směry ve vývoji společnosti, aktuální 

trendy a reagoval na místní potřeby. Pro pracovníky knihovny, jejichž úkolem 

je profilace fondu, je nezbytná nejen odborná znalost a orientace v místním prostředí, 

ale velmi důležitá je rovněž zpětná vazba od uživatelů – čtenářů – a jejich podněty.

Celkový počet knihovních jednotek dosáhl k 31. 12. 2014 počtu 144 467 kusů. Přírůstek činil Celkový počet knihovních jednotek dosáhl k 31. 12. 2014 počtu 144 467 kusů. Přírůstek činil 

7 126 kusů, úbytek, tj. odepsané jednotky, potom 3 565. Z hlediska celkových nákladů 

vynaložených na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů dosahují 

náklady ve srovnání s knihovnami ve městech obdobné velikosti velmi dobrých 

výsledků a vyhovují stanovenému standardu 30–45 Kč/1 obyvatel (Písek – 41,55 Kč).

AV média 8 803

Struktura knihovního fondu ve svazcích

Naučná literatura 
61 350

Beletrie 71 089

Hudebniny tištěné 
2 542

Mapy 677

AV média 8 803
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Nejpůjčovanější tituly
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Počet půjčení Titul Autor
68 Padesát odstínů šedi James, E. L.

63 Žítkovské bohyně Tučková, Kateřina

59 Inferno Brown, Dan
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56 Můj život po životě Viewegh, Michal

51 Spasitel Nesbö, Jo

50 Aristokratka ve varu Boček, Evžen

49 Sněhulák Nesbö, Jo

48 Jednou za život Monyová, Simona

48 Po strništi bos Svěrák, Zdeněk

47 Citová divočina Monyová, Simona
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Počet půjčení Titul Autor
50 Vývojová psychologie Vágnerová, Marie
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50 Vývojová psychologie Vágnerová, Marie

30 Písecké XX. Století Prášek, Jiří

29 Psychologie pro učitele Čáp, Jan

28 Zhubněte jednou provždy Mačingová, Antónia

26 Ilustrované dějiny světa

26 Kreslíme portréty Graves, Douglas

26 Písecké ulice, náměstí, samoty Ludvík, Lubor

26 Moderní pedagogika Průcha, Jan

25 Sociální psychologie Helus, Zdeněk

24 Moderní učebnice němčiny Höppnerová, Věra24 Moderní učebnice němčiny Höppnerová, Věra
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Počet půjčení Titul Autor
288 Deník malého poseroutky (1–8 ) Kinney, Jeff

37 Staré řecké báje a pověsti Petiška, Eduard

34 Příšerné paměti Odvážňákových Zappa, Ahmet

29 České pověsti pro malé děti Drijverová, Martina

25 Odkaz Dračích jezdců – Eragon Paolini, Christopher

24 Odkaz Dračích jezdců – Brisingr Paolini, Christopher

24 Odkaz Dračích jezdců – Inheritance Paolini, Christopher
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24 Harry Potter a Fenixův řád Rowling, J. K.

24 Harry Potter a tajemná komnata Rowling, J. K.

24 Spolek holek Lékorek Schröder, Patricia
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V roce 2014 došlo k významnému rozšíření portfolia informačních médií o další druhy. Jako 
malý dárek k Vánocům připravila knihovna pro své čtenáře novou službu půjčování 
e-knih online. Služba je poskytována zcela zdarma. Díky této nové službě mají čtenáři 

přístup k nejnovějším titulům ze současné produkce českých nakladatelů. V prosinci 

knihovna nabízela cca 1 500 titulů včetně nejžádanějších knih, jako např. Stoletý stařík 

a Analfabetka od J. Jonassona nebo Vyhnání Gerty Schnirch od K. Tučkové a další.a Analfabetka od J. Jonassona nebo Vyhnání Gerty Schnirch od K. Tučkové a další.
V průběhu roku 2014 bylo zahájeno půjčování filmů na DVD. Nákup titulů 

se zaměřuje především na žádané novinky filmové produkce (hudební oddělení)

a dokumenty s cestovatelskou tematikou (čítárna). Na konci roku dosáhl počet titulů 

na DVD 245 kusů.

V rámci informační činností se knihovna aktivně podílela na 
vzniku nového internetového portálu (web Sociální 
Pomoci Písecka – SOPOP.CZ ). Jeho hlavním cílem 

je usnadnění orientace v oblasti sociálních služeb je usnadnění orientace v oblasti sociálních služeb 

a jejich dostupnosti. Knihovna jako jasně 

identifikovatelný informační uzel a místo přirozeného 

předávání a získávání informací byla po vzájemné 

dohodě pověřena dlouhodobou správou portálu. 

Knihovna bude trvale zajišťovat informovanost 

veřejnosti o sociální síti ORP Písek, jednotlivých 

poskytovatelích sociálních služeb i doprovodných 

aktivitách.

Městská knihovna Písek disponuje velmi 

kvalitním a v mnohém ohledu originálním 

fondem regionální literatury.

Propagace tohoto fondu probíhala 

podobně jako v minulých letech zejména 

ve vazbě na specializovaný informační 

8

portál www.ctenizpisku.cz prostřednictvím 

doprovodných akcí k tomuto projektu. 
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Doprovodné akce:

• Literární Písek – přednáška (2x) – 37 posluchačů

• Regionální osobnosti – seminář k vyhledávání literatury – 14 účastníků

• Jiří Hovorka – autorské čtení „Máš cigáro?“ – 19 účastníků

• Jan Hlach – autorské čtení „Netleskej“ – 46 účastníků• Jan Hlach – autorské čtení „Netleskej“ – 46 účastníků

• Michael Štojdl – autorské čtení „Na zápraží duše“ – 25 účastníků

• Zdeněk Javůrek – autogramiáda knihy „Písek zmizelé město“ – 42 účastníků

1.2 On-line služby

Knihovna zabezpečuje přístup k veřejnému internetu a informačním technologiím. Současně 

prostřednictvím on-line služeb poskytuje všem bez rozdílu přístup ke svým 

elektronickým katalogům a službám z domova, ze školy nebo z pracoviště prakticky elektronickým katalogům a službám z domova, ze školy nebo z pracoviště prakticky 

7 dní v týdnu, 24 hodin. 

Ve všech veřejných odděleních je k dispozici celkem 21 veřejně přístupných míst připojených 

k internetu, a to včetně PC s primárním přístupem k elektronickému katalogu knihovny 
a nově pořízených tabletů určených pro prezenční půjčování v oddělení pro děti 

a mládež. Internetová síť je uživatelům dostupná v celé budově prostřednictvím WIFI 

připojení. Knihovna provozuje vlastní webovou stránku, samozřejmostí je elektronický 

katalog i možnost e-rezervace a e-prolongace. On-line komunikace se čtenáři probíhá 
prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv. Čtenáři můžou rovněž využít službu Ptejte prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv. Čtenáři můžou rovněž využít službu Ptejte 

se knihovny. K dispozici je právní informační systém CODEXIS. Standardně se 

knihovna prezentuje na sociálních sítích Facebook a Twitter, v rámci projektu Knihovna 

plná života vznikl specializovaný blog.

knih-pi.cz /knihovna.pisek @knihPi
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Novou bezplatnou službu 
„objednej titul“ mohli 

čtenáři využít od října. 

Objednávka se zadává 

prostřednictvím 

elektronického kataloguelektronického katalogu

Clavius a umožňuje 

blokovat knihu, která 

momentálně není půjčena. 

Objednané knihy 

(maximálně 3 kusy) si 

čtenář vyzvedává 

v knihovně po obdržení potvrzovací zprávy. 

V průběhu roku byla zavedena nová aplikace Smart katalog určená pro iPhone, iPad V průběhu roku byla zavedena nová aplikace Smart katalog určená pro iPhone, iPad 

a mobily a tablety se systémem Android. Podstatou je možnost prohlížení záznamů 

knih z fondu a rezervace výpůjček z mobilních zařízení. V prosinci 2014 knihovna 
zprovoznila pro své čtenáře samoobslužné zařízení – Selfcheck – umístěné ve 

vstupní hale knihovny. Od konce roku 2014 si tak čtenář mohl samostatně knihy půjčit,

prodlužovat a také vstoupit do osobního konta.

1.3 Vzdělávací činnost

Informačně vzdělávací lekce (IVU) pro školy z hlediska jejich četnosti a celkové počtu 

návštěvníků tvoří největší objem práce knihovny v oblasti vzdělávání. V roce 2014 byly návštěvníků tvoří největší objem práce knihovny v oblasti vzdělávání. V roce 2014 byly 

lekce realizovány pro všechny stupně vzdělávacího systému (mateřské až střední 

školy). Informačně vzdělávací lekce jsou koncipovány v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem (RVP MŠMT ČR) tak, aby prohloubily zájem žáků 

o prezentovanou tematiku se zapojením aktivizačních metod. Důraz je kladen na 

prohloubení klíčových kompetencí k řešení problémů komunikativních, sociálních 

a personálních.

Předškolní a školní programy a lekce pořádané pro žáky mateřských škol a nižších 

ročníků ZŠ se zaměřují především na podporu čtenářství, čtenářské gramotnosti a dále 

10

ročníků ZŠ se zaměřují především na podporu čtenářství, čtenářské gramotnosti a dále 

seznamují dětské čtenáře s novými tématy či se samotnou knihovnou. Náplň lekcí 

odpovídá požadavkům RVP a ŠVP, školy si tedy mohou vybrat lekci na základě 

vzdělávací oblasti, průřezového tématu či rozvíjených kompetencí.
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Nové lekce 2014 pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Devatero povolání – lekce pro MŠ zaměřená na běžné a tradiční pracovní činnosti. Známí 

kutilové – Pat a Mat představují dětem 9 povolání a ukazují jim, co které povolání 

vlastně obnáší.

Umíš se správně chovat? – lekce Umíš se správně chovat? – lekce 

určená pro MŠ. Veselé povídání o tom, 

jak bychom se měli správně chovat. 

Děti samy si za pomoci ukázek 

a obrázků určí, co je správné chování 

a jak by se chovat rozhodně neměly.

Recyklované pohádky – lekce pro 

1. stupeň ZŠ na aktuální téma 

recyklace. Součástí je čtení pohádky recyklace. Součástí je čtení pohádky 

o kontejnerových skřítcích, kteří 

z nepotřebných věcí dovedou udělat 

věci nové, které udělají spoustu radosti. Cílem lekce je naučit děti, jak správně třídit 

odpad.

Vážně i nevážně o poezii – lekce pro žáky 4.–6. třídy ZŠ. Představení poezie jako neprávem 

opomíjeného žánru.

Přehled lekcí, jejich počtu a počtu účastníků

Název lekce Anotace Počet 
prezentací Účast

Devatero povolání Povídání o tradičních i méně známých povoláních. 2

Chci být dospělý Lekce na motivy knihy ilustrátora VHRSTI o tom, jak 
všechny děti touží být velké. 2

Jak se správně 
chovat Lekce na téma slušného chování. 7

Kamil neumí lítat Na motivy knihy Kamil neumí lítat o malém špačkovi, který 
se naučil číst a místo létání raději trávil čas v knihovně. 9

Koblížek. Poprvé Seznámení s prostředím knihovny. 8

11

Koblížek. Poprvé 
v knihovně Seznámení s prostředím knihovny. 8

O hrůzném padouchu 
Manfredovi O tom, že ne vždy se vyplácí dát na první dojem. 9

Velryba a pruhované 
tričko

Lekce na motivy knihy Jiřího Žáčka o světě, světadílech 
a zvířatech a o jednom statečném klukovi. 3
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11 světů. Moderní 
ilustrace

Seznámení s nejznámějšími ilustrátory dětských knih 
a animovaných filmů současnosti. 6

3 české pověsti 
trochu jinak

Povídání nad trojicí knih Lucie Seifertové, které 
pojednávají o 3 příbězích úzce spojených s českou historií. 8

Božena Němcová Netradiční seznámení s Boženou Němcovou nad jejími 
dopisy a dopisy jejích přátel. 2Božena Němcová dopisy a dopisy jejích přátel. 2

Dobrodružná 
literatura

Na knize Příšerné paměti Odvážňákových odhalují děti 
pomocí úkolů podstatu a znaky dobrodružné literatury. 13

Jak se vaří kniha Povídání o tom, jak vlastně vzniká kniha, na motivy velice 
povedeného díla. 14

Lidové pohádky Lekce o lidových pohádkách. 6

Než zazvoní potřetí Lekce o divadle s poznáváním divadelních povolání podle 
básniček Jiřího Havla. 3

Seznámení 
s knihovnou

Seznámení s chodem knihovny a zejména dětského 
oddělení. 25

Státní svátky Podoba a význam českých státních svátků v historickém 
kontextu. 7Státní svátky kontextu. 7

Vážně i nevážně 
o poezii

Představení různých druhů poezie s tím, že poezie není 
jen nuda. 4

Celkem 128 3012

Lekce určené především žákům vyšších ročníků ZŠ a SŠ prezentované v roce 2014 

rozvíjejí zejména vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ a „Jazyk a jazyková 

komunikace“ a zahrnují průřezová témata: Multikulturní výchova: Etnický původ; 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Jsme Evropané; 

Osobnostní a sociální výchova: Hodnoty, postoje, praktická etika. Další část lekcí 

zahrnuje průřezová témata český jazyk a literatura, dějepis, občanská výchova, ZSV, 

výtvarná výchova a knihovnicko-informační výchova.

Nové lekce 2014 pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Sexuální menšiny – lekce je dalším počinem z oblasti multikulturní výchovy a vzdělávání, 

jejímž cílem je seznámit posluchače s problematikou sexuálních menšin a představit 

teoretický rámec sociální konstrukce genderových kategorií. Důraz je položen 
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na rozvoj kritického myšlení a aktivní prezentaci hodnotových soudů s následnou 

konfrontací s možnými stereotypy ve vnímání sexuální a jiné odlišnosti. 
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Romové – dějiny a kultura – obsahem této lekce je nástin historického vývoje soužití 

romského etnika a majoritní společnosti, zejména v oblastní střední Evropy. Lekce také 

předkládá specifika romské tradiční kultury v oblasti lidového umění a tradičních 

romských řemesel. Nedílnou součástí lekce je i reflexe soudobého společenského 

směřování soužití majoritního a minoritního obyvatelstva formou otevřené diskuze. 

Přehled lekcí, jejich počtu a počtu účastníků

Název lekce Anotace Počet 
prezentací Účast

Kultura terezínského ghetta Holocaust v českých zemích a reálie kulturního 
života v terezínském ghettu. 2 52

Terénní výzkum kmene Chezciů
Aktivní poznávání kulturní podmíněnosti vzorců 
chování, jednání a myšlení formou pohledu 
zvnějšku na svoji vlastní kulturní a etnickou 
identitu.

1 19

Problematika sexuálních menšin a představení 
Sexuální menšiny 

Problematika sexuálních menšin a představení 
teoretického rámce sociální konstrukce 
genderových kategorií.

4 98

Romové – dějiny a kultura
Nástin historického vývoje soužití romského 
etnika a majoritní společnosti, specifika romské 
tradiční kultury v oblasti lidového umění 
a tradičních řemesel.

1 18

Co-k čemu-pro koho knihovna Seznámení s vývojem písma, knihy a knihoven 
a jejich významem a službami knihovny. 14 374

Doporučená literatura ke studiu 
historie 

Přehled základní literatury a významných autorů 
studia historie včetně vazeb na region. 1 19

Sbírky zákonů
Druhy právních předpisů ČR s výkladem 
doplněným o příklady ze Sbírky zákonů ČR, 
součástí je i praktické cvičení vyhledávání 
právních předpisů, elektronických zdrojů.

1 14

Slovníky Historie české lexikografie, druhy slovníků 
a encyklopedií, zásady vyhledávání. 1 20

Seznámení s počítačem
Lekce založená na individuálním přístupu 
s důrazem na zbavení se zbytečných obav při 
práci s počítačem.

16 23

Celkem 41 637

13
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Informační vzdělávání uživatelů pro veřejnost realizované knihovnou v roce 2014 zahrnovalo 

především dlouhodobé programy a kurzy v oblasti celoživotního vzdělávání. Bylo 

určeno pro všechny věkové skupiny. Část programů byla rovněž zaměřena na občany

s hendikepem.s hendikepem.

Virtuální univerzita třetího věku – je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, 

kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V. Cílem 

je aktivizace seniorů, rozšiřování jejich vědomostí, zabránění sociální vyloučenosti 

za využití moderních technologií. Předpokládá účast seniorů na přednáškách 

(natočených vysokoškolskými lektory, zprostředkovaných pomocí internetu 

a přenášených na plátno), diskusi a vypracování společných testů po přednášce, 

samostatnou práci a další aktivity.

Cyklus přednášek probíhal v městské knihovně v režimu letního a zimního semestru vždy 

jednou za 14 dní. V letním semestru 2014 byl realizován cyklus na téma Život a dílo 

Michelangela Buonarrotiho, v zimním semestru bylo tématem přednášek Umění rané 

renesance v Itálii. 

Z důvodu zájmu účastníků 

knihovna v zimním 

semestru otevřela druhý 

cyklus, který byl zahájen cyklus, který byl zahájen 

tématem Čínská medicína 

v naší zahrádce. Povinné 

přednášky byly doplněny 

o další navazující 

programy, které nad 

rámec povinného studia 

pro studenty VU3V 

organizuje městská knihovna.

14
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Přehled přednášek a doprovodných akcí VU3V

Název Anotace Počet Účast

Život a dílo Michelangela Buonarroti letní semestr – přednáška 6 114

Umění rané renesance v Itálii zimní semestr – přednáška 6 108

Čínská medicína v naší zahrádce zimní semestr – přednáška 6 84

Auguste Rodin Jana Peroutková – přednáška 1 18

Michelangelo Buonarotti a jeho doba PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. – přednáška 1 30

Zájezd Kratochvíle tematická poznávací cesta 1 20

Celkem 21 374
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Klub cestovatelů, který v roce 2014 zahájil již svůj 3. ročník, je dlouhodobým projektem, 

jehož cílem je posílení integračních a motivačních aktivit klientů sociálně 

terapeutických zařízení z Písku a okolí. Mezi očekávané dopady projektu patří zvýšení 

integrace osob s kombinovaným postižením v rovině sociální, edukační a umělecké. 

Důraz je položen také na motivaci a rozvoj vzdělanostního potenciálu klientů.

V roce 2014 bylo ústředním tématem Klubu cestovatelů cestování světem umění a kultury. 

Celkem proběhla 2 setkání 

a 1 exkurze do Divadla Fráni 

Šrámka v Písku s výkladem 

a návštěvou zákulisí. Projektu 

se v roce 2014 účastnila tato 

sociálně terapeutická zařízení: 

DATS Duha Písek, Občanské 

sdružení HORIZONT Písek 

a Protivín a Chelčický domov 

sv. Linharta, o. p. s. 
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Přehled aktivit Klubu cestovatelů

Téma setkání Popis Účast

Svět literatury
Seznámení s knižní kulturou, literárními žánry. 
Příspěvky účastníků: „Má oblíbená kniha“. Přednes 
úryvku básně „Vodník“. 

39 osob

Svět hudby
Nástin dějin hudby a seznámení s hudebními žánry. 
Příspěvky účastníků: živý zpěv s hudebním 
doprovodem, taneční vystoupení na zvolené skladby.

34 osob

Svět divadla
Exkurze do Divadla Fráni Šrámka s výkladem 
o historii píseckého divadla a prohlídkou technického 
vybavení a zákulisních prostor. 

36 osob

Vyzkoušejte si skřítka Všeználka – program ve spolupráci s centrem ABECEDA Písek 

určený dětem od dvou let a jejich rodičům. Program se zábavnou formou zaměřuje 

na několik oblastí, mezi nimi například na 

rozvoj řeči, jemné motoriky, pohybových rozvoj řeči, jemné motoriky, pohybových 

dovedností a kreativity, a to prostřednictvím 

sledování přirozených potřeb dětí tohoto 

věku – motivační pohádky, pohybové 

aktivity, výtvarné aktivity a volné čtení.

V roce 2014 se uskutečnilo celkem 9 lekcí na 

témata narozeniny a dort; námořníci 

a piráti; Velikonoce; zahradníci; indiáni; geometrické tvary; broučci; zvířátka na poli 

a Vánoce. Program probíhal pravidelně první středu v měsíci vyjma prázdnin. 

Lektorkami byly Jana Mohňanská a od podzimu 2014 Markéta Tíchová. 

Aktivizační činnost pomocí ICT pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením –

knihovna v průběhu celého roku poskytovala pro občanské sdružení Horizont a DATS 

Duha Písek prostory a tři počítačové stanice pro aktivizační činnost, která probíhala 

pravidelně dvakrát týdně kromě prázdnin. Klienti se učili využívat základní funkce 

a ovládání počítačů, někteří využívali času pro sledování svých oblíbených videí

či pro vyřizování e-mailů. Celkem klienti obou zařízení realizovali 102 návštěv.

Další přednášky
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Další přednášky

• Olga Walló – Setkání se Shakespearem – 4x 

• prof. V. Král – Za co mohou geny a za co my

• Martin Hojda – Zdravá záda (jaro a podzim)
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1.4 Komunitní aktivity

Projekt Knihovna plná života zahájený v březnu 2014 je zaměřen především 

na vybudování veřejné a otevřené platformy, v jejímž rámci budou rozvíjeny komunitní 

aktivity vzdělávacího, proaktivního i kulturního stylu a dojde k prohloubení zájmu 

obyvatel města o komunitní život a také k aktivní účasti na jeho realizaci. Koncepce 

projektu je v rámci dobrovolnických aktivit otevřena k širokému zapojení obyvatel 

města. Cíle projektu byly dosaženy vybudováním okruhu stálých návštěvníků 

přednášek a setkání, které byly v průběhu roku 2014 uskutečněny. Aktivit projektu se 

zúčastnili nejen pravidelní čtenáři knihovny, podařilo se zaujmout i další obyvatele 

písecké komunity. Na základě příznivých ohlasů a zájmu byly některé přednášky i další 

aktivity zopakovány či rozšířeny o další témata, která si návštěvníci vyžádali. Jako 

nejefektivnější se ukázala přímá verbální komunikace a knihovna tak jako instituce 

naplňuje svůj potenciál neformálního koordinátora komunitního života regionu.

Přehled aktivit v rámci programuPřehled aktivit v rámci programu

Název aktivity Přednášející Účast

Vaříme, co jíme s Biolenkou Lenka Žak 34 osob

Permakulturní zahrady podle Seppa 
Holzera František Langmajer 30 osob

Rozhodně nesahat! – výstava hmyzích 
úlovků našich čtenářů Josef Němec 

O včelách, medu a jiných dobrotách Jakub Vavřina 32 osob

Hmyzí večer Milan Václavík, David ŠvejnohaHmyzí večer Milan Václavík, David Švejnoha

Biozahrady František Langmajer 24 osob

Vyhlášení literární soutěže Paměť staré 
borovice Ve spolupráci s Lesy města Písku

Vyrobeno za každou cenu – výstava 
o důsledcích masové spotřeby NaZemi

Exkurze do arboreta VOŠL A SLŠ Bedřicha 
Schwarzenberga 28 osob

Dřevo 100x jinak Josef Maňák – SLŠ Bedřicha 
Schwanzenberga 55 osob
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Lidová řemesla Blanka Kopřivová 17 osob
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Naděje s pohádkou – program ve 

spolupráci s občanským 

sdružením NADĚJE Písek, jehož 

cílem je učit děti spolupráci, 

rozvíjet jejich představivost 

a dovednosti dramatického a dovednosti dramatického 

jednání. Dovednosti si děti 

osvojují prostřednictvím tradičních 

pohádkových příběhů. Program 

probíhal od září 2014 v dětském 

oddělení vždy poslední středu 

v měsíci. Od září proběhly čtyři 

lekce, každé z nich se zúčastnilo cca 15 dětí.

Projekt Promítáme i my navázal na úspěšné představení filmu Projekt Promítáme i my navázal na úspěšné představení filmu 

Z popelnice do lednice v březnu 2014. Od října každou první 

středu v měsíci knihovna v klubovně promítala naučné 

a cestopisné filmy z festivalu Jeden svět s tématy občanského 

vzdělávání, globální a environmentální výchovy. Promítání se 

celkem zúčastnilo 30 návštěvníků.

Prostřednictvím akce Fair Trade snídaně se Městská 

knihovna Písek v roce 2014 připojila k subjektům, které 

vyjadřují podporu produktům, při jejichž výrobě byl brán ohled vyjadřují podporu produktům, při jejichž výrobě byl brán ohled 

na lidská práva, životní prostředí a nebyla zneužita dětská 

práce. Šířením informací a osvětou byla zároveň podpořena potřeba vzdělávání 

v otázkách lidských práv a globálního rozvoje. 

Ochutnávka fair trade čajů a kávy spojená 

s občerstvením vyrobeným z domácích lokálních 

surovin proběhla v minulém roce 2x. Květnové setkání 

spojilo propagaci celosvětové „férové snídaně“ a akce 

Food Revolution Day, v prosinci byla ochutnávka fair 

trade pod vyzdobeným vánočním stromem připravena 
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trade pod vyzdobeným vánočním stromem připravena 

v duchu vánočních svátků. Celkem obě „fairtradové“ 

akce navštívilo cca 100 návštěvníků.
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1.5 Dobrovolnické aktivity

V roce 2014 se do vybraných aktivit Městské knihovny Písek zapojili poprvé ve větší míře 

také dobrovolníci. Dobrovolnická činnost byla koncipována ve třech programech, 

a to v rámci roznáškové služby pro imobilní čtenáře, v oblasti práce s mládeží 

ve vedení volnočasového kroužku Dračí doupě a v propagaci a mediální podpoře 

projektu Knihovna plná života.

Dobrovolnický program Zapojeno

Roznáška knih 1 dobrovolnice

Volnočasové aktivity „Dračí doupě“ 4 dobrovolníci

Knihovna plná života – mediální podpora 2 dobrovolníci

1.6 Kulturní aktivity, propagace čtení a čtenářství1.6 Kulturní aktivity, propagace čtení a čtenářství

Celostátní a regionální projekty

• Týden knihoven

• Březen měsíc čtenářů

• Noc s Andersenem (komisař Vrťapka) – 20 dětí

• Pasování prvňáčků na čtenáře – 18x, 395 dětí

• Knížka pro prvňáčka – 3x, 63 dětí

• Celé Česko čte dětem – ve spolupráci se ZŠ J. K. Tyla, 2x čtení z knih –

I. Pazderková a Lenka ZahradnickáI. Pazderková a Lenka Zahradnická

• Kamarádka knihovna (účast v soutěži dětských oddělení)

Besedy pro dospělé

• Monika Petráková, Filip Čenžák, Martina Bittnerová, Aleš Dudek – Literárně-hudební 

večer pana Nakladatele

• MUDr. Dominik Hes – Lékařem v Africe

• Jarmila Mandžuková – Jak zdravě hubnout

• Iva Pekárková – autorské čtení knihy Beton

• Václav Marhoul – beseda s režisérem
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• Václav Marhoul – beseda s režisérem

• Michaela Šojdrová – beseda s poslankyní Evropského Parlamentu 
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Besedy pro děti

• Marek Šolmes Srazil

Výstavy

1. Patro knihovny

• Fokus Písek – občanské sdružení pro lidi s duševním onemocněním

• Písek a Deggendorf očima dětí 2013 – výstava mladých fotografů

• Bohumil Hrabal – 100. výročí narození

• ZUŠ Otakara Ševčíka – výstava děl absolventů výtvarného oboru

• Komiksy z časopisu ABC

• Rok 1914

• Slabikáře z celého světa

• Rok české hudby 2014

• Naděje – Kresby• Naděje – Kresby

• Prácheňské Vánoce – ručně vyráběné vánoční ozdoby a dekorace

2. Dětské oddělení

• Sherlock Holmes

• Magnesia litera

• Poezie nikoho nezabije

• Básnička pro maminku

3. Schodiště3. Schodiště

• Hráno na harfu komínů – Jiří Kolář a Kladno (1925–1945)

• Ondřej Sekora – Ferda Mravenec

Ostatní

Soutěže

• BROUKování aneb Kouzlo říše hmyzu (září) – fotosoutěž (v rámci Týdne knihoven)

• Lovci perel – čtenářská soutěž – účast 102 dětí, přečteno celkem 1 348 knih

Další akce pro dospělé
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Další akce pro dospělé

• Listování pro dospělé – ve spolupráci se Sladovnou, o. p. s.

• Valentinská záložka 

• Den s Hrabalem – soutěže inspirované dílem Bohumila Hrabala 
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• Aprílová kniha 

• Měsíc zamilovaných knih (květen) 

• Dotkněte se historie – výstava starých tisků – 203 účastníků

• VI. adventní matiné (ve spolupráci s LA Ponto Písek)

Další akce pro dětiDalší akce pro děti

• Listování pro děti – 2x, 1 189 dětí

• Příměstský tábor (2. ročník) – 25 dětí

• Halloween v knihovně – 18 dětí

• Za samé jedničky do knihovny

• Šetřete stylově

• Kreativní dílna Ferdy mravence – 40 dětí

21
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1.7 Ostatní služby

Donášková služba je určena pro seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Služba 

spočívá v pravidelné donášce knih přímo do domácnosti obsluhovaných čtenářů. 

Během letních měsíců byla služba znovu propagována, a to jak v tisku, tak přímo 

v knihovně prostřednictvím letáků. V roce 2014 tuto službu využívalo 7 čtenářů. 

V červenci o využívání této služby zažádala Diakonie.

Fantasy kroužek Dračí doupě je volnočasová aktivita zajišťovaná dobrovolníky. Kroužek 

probíhal ve dvou osmičlenných skupinách v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

V roce 2013 zahájilo dětské oddělení Městské knihovny Písek novou službu – půjčování 
společenských her. Zájem o společenské hry ze strany veřejnosti neustále roste, 

stejně tak jako nabídka her, kterou Městská knihovna v roce 2014 podstatně rozšířila. 

Ke konci roku bylo ve fondu přes 100 společenských her pro všechny věkové 

kategorie. V nabídce jsou hry deskové, karetní, logické, vzdělávací, pro jednoho i pro kategorie. V nabídce jsou hry deskové, karetní, logické, vzdělávací, pro jednoho i pro 

více hráčů.

Tabulka s počty nejpůjčovanějších her

Hra Počet

Znáš mě? 36x

Tik--Tak--Bum! 32x

Cink 29x

V Kostce. Zvířata 27xV Kostce. Zvířata 27x

Ubongo 25x
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2. Public relations, marketing
Významnou činností v oblasti prezentace, na které se knihovna ve velké míře podílela, bylo 

vytvoření internetového portálu zaměřeného na poskytování sociálních služeb 

strukturovaného dle hlavních cílových skupin (senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi 

a osoby s postižením) – viz výše. a osoby s postižením) – viz výše. 

Prezentace činnosti knihovny probíhala všemi dosud používanými komunikačními prostředky 

(webové stránky, sociální sítě, tradiční média – tisk, rádio, direct mail). Z hlediska 

obsahu prezentace knihovny hrály v roce 2014 významnou roli informace ve vztahu 

k plánování nové budovy knihovny a jejího přestěhování. Širší propagace knihovny 

proběhla také v rámci celostátních knihovnických akcí („Březen měsíc čtenářů“, „Týden 

knihoven“ – říjen).

V souvislosti s realizací komunitního a vzdělávacího projektu „Knihovna plná života“ byl nově 

vytvořen blog a také facebookový profil. Jako úspěšné lze stále hodnotit 

specializované www stránky ctenizpisku.cz zaměřené na propagaci města 

prostřednictvím literárních textů. 

Městská knihovna se podílela v roce 2014 na hlavních akcích zřizovatele (Cipískoviště, 

Městské slavnosti – podpora) a současně spolupracovala s řadou dalších kulturních 

i neziskových organizací a občanských aktivit (Sladovna, Horizont, Diakonie, Duha, 

Prácheňská akademie, Prácheňské muzeum, Společnost pro česko-německou 

spolupráci, Naděje a další).
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3. Regionální funkce
Městská knihovna Písek je pověřenou knihovnou s regionální funkcí, kterou vykonává Úsek 

regionálních služeb. Obsluhuje 58 veřejných knihoven, z toho 6 profesionálních 

knihoven s 5 pobočkami a 43 obecních knihoven se 4 pobočkami. Pro všechny tyto 

knihovny byla zajištěna knihovny byla zajištěna 

poradenská a konzultační 

činnost. Prioritou byla 

akvizice knihovního fondu 

a doplňování výměnného 

fondu. Nákup byl 

financován z prostředků 

Jihočeského kraje.

V roce 2014 bylo rozvezeno V roce 2014 bylo rozvezeno 

celkem 263 souborů 

s 14 571 svazky knih. 

Rozvoz probíhal podle zájmu a požadavků knihovníků a jejich čtenářů několikrát do 

roka. Poskytnutých konzultací obsluhovaným knihovnám bylo v roce 2014 celkem 467, 

uskutečnilo se také 160 metodických návštěv. Oddělení regionálních služeb provedlo 

v průběhu roku revize knihovních fondů v knihovnách Ratiboř, Nosetín (pobočky 

Chyšek) a Vráž. Současně byla poskytnuta pomoc s revizí MěK Mirovice. Pro 

knihovníky obsluhovaných knihoven byly zajištěny 4 vzdělávací akce a semináře 

a také Pasování prvňáčků na čtenáře. Zpracováno bylo rovněž 61 statistických výkazů.a také Pasování prvňáčků na čtenáře. Zpracováno bylo rovněž 61 statistických výkazů.
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II. Materiální zdroje, zaměstnanci

1. Materiální zdroje
1.1 Správa budov

Městská knihovna Písek se nachází v budově č. 85 na Alšově náměstí, část oddělení 

naučné literatury je umístěna na základě smlouvy o pronájmu ve vedlejším domě 

č. p. 84. Sklady knih (3 místnosti) jsou umístěny v bývalé ZŠ J. A. Komenského, 

č. p. 75.

Dlouhodobě se Městská knihovna Písek potýká s nevyhovujícími a nedostatečnými prostory, 

velmi limitující je i neexistence bezbariérového přístupu. Nedostatek prostor tak stále 

brání dalšímu rozvoji knihovny v oblasti základní knihovnicko-informační činnostibrání dalšímu rozvoji knihovny v oblasti základní knihovnicko-informační činnosti

i rozvoji dalších vzdělávacích, komunitních a kulturních aktivit knihovny.

1.2 Projekt nové knihovny

Na základě rozhodnutí rady města byla v prvním čtvrtletí roku vypsána architektonická

soutěž na zpracování architektonicko-výtvarného návrhu stavebních úprav, 

designového řešení interiéru (včetně mobiliáře) a návrhu stavebních úprav dvorní části 

stávajícího objektu č. p. 75–77 pro funkci Městské knihovny Písek. Architektonická 

soutěž, která byla vyhlášena jako veřejná, se konala dne 6. května 2014. Do soutěže 

bylo přihlášeno celkem 7 návrhů. Autorem vítězného návrhu se stal Ing. arch. Jan bylo přihlášeno celkem 7 návrhů. Autorem vítězného návrhu se stal Ing. arch. Jan 
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Svoboda z architektonického studia A.B.S. spol. s r. o. Uvedený ateliér se na základě 

výběrového řízení a rozhodnutí Rady města Písek stal také dodavatelem projektové 

dokumentace. Po celý zbytek roku 2014 se městská knihovna významnou měrou 

podílela na zpracování podkladů pro 

tvorbu projektové dokumentace.

Z hodnocení poroty: Návrh obsahuje 

dispozičně nejpropracovanější 

řešení a to jak vnitřních prostor 

knihovny, tak i venkovního dvora 

včetně nově navržené přístavby 

(možnost etapizace výstavby). 

Jednotlivá oddělení knihovny na 

sebe vhodně navazují a vytvářejí 

tak nekolizní prostředí – jak pro tak nekolizní prostředí – jak pro 

návštěvníka, tak i pro zaměstnance. 

K tomu dopomáhá i řešení 

venkovního prostoru dvorní části, která svým funkčním pojetím na vnitřní dispozici 

knihovny přímo navazuje a vhodně ji doplňuje. Soutěžní porota vyzdvihla odvahu 

autora navrhnout dvorní přístavbu a do ní umístit sklady knih, které tímto neobtěžují 

svým prostorovým nárokem „hlavní budovu“. Na rozdíl od ostatních návrhů je zde 

porotou vyzdvižena kvalitní variabilita provozu.

1.3 Pobočky1.3 Pobočky

Na území Města Písku má městská knihovna celkem 4 pobočky, a to Hradiště, Nábřeží 

1. máje (DPS), Seniorský dům a při ZŠ Šobrova (pouze pro děti). Činnost poboček se 

řídí koncepcí rozvoje poboček Městské knihovny Písek, která byla zpracována v roce 

2010. Statistická data za rok 2014 ukazují dlouhodobě stabilní data v oblasti výkonu 

a činnosti všech čtyřech poboček.

1.4 Opravy a údržba

• Oprava tiskárny – veřejný internet

• Oprava vodovodních baterií – sociální zařízení
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• Oprava vodovodních baterií – sociální zařízení

• Oprava střechy budovy

• Oprava elektroinstalace – čítárna

• Výměna osvětlení – oddělení naučné literatury



Výroční zpráva za rok 2014

1.5 Pořízení vybavení

• RFID technologie – samoobslužné zařízení – Selfcheck (1x chodba knihovny), 

pracovní stanice 3M (1x dětské oddělení)

• Obnova PC – PC Lenovo (1x dětské oddělení; 1x oddělení katalogizace, 1x oddělení 

beletrie), tablet Lenovo (3x dětské oddělení)beletrie), tablet Lenovo (3x dětské oddělení)

• Další technické vybavení – tiskárna Canon (1x dětské oddělení), projektor 

ACER (1x klubovna), vysavač Samsung (úklid), laminovačka (1x dětské oddělení), 

telefon Samsung (1x ředitel)

• Nábytek a zařízení – relaxační vaky (11x dětské oddělení), knihovní 

vozík (1x oddělení naučné literatury), drátěný stojan (1x oddělení beletrie), 

regály (1x oddělení beletrie, 1x dětské oddělení), pojízdný regál (1x dětské oddělení)

1.6 Organizační opatření

Nařízení

• Nařízení 1/2014 -  Jmenování členů výběrové komise

• Nařízení 2/2014 – Nařízení a evidence příjmů a výdajů vedlejších pokladen

• Nařízení 3/2014 – Příkaz k inventarizaci 2014

Smlouvy

• Smlouva – I services – pronájem kopírky

• Smlouva o poskytnutí dotace 2014 – Jihočeský kraj – Podpora zajištění výkonu 

regionálních funkcí knihoven na rok 2015

• Smlouva o centralizovaném zadání – Město Písek – Centrální pojištění majetku 

a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností a organizací

• Rámcová smlouva o spolupráci – e-Reading – Krátkodobé zpřístupnění autorských 

děl poskytovatelem registrovaným uživatelům knihovny

• Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu – Centropol

• Smlouva o konání praxe – Obchodní akademie

• Smlouva o poskytování služeb (dodatek) – Sádlová Marie – ekonomické poradenství 

v oblasti vedení účetnictví a výkaznictví
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1.7 Kontroly a revize

• Finanční úřad pro Jihočeský kraj – Kontrola finančních prostředků ze státního 

rozpočtu MK ČR - VISK3, VISK9
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• Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje – Dodržování povinností stanovených 

předpisy o požární ochraně dle stanoveného programu kontroly

• Okresní správa sociálního zabezpečení – Kontrola plnění povinností v nemocenském 

pojištění a odvodu pojistného

• Úřad práce – Hospodaření s veřejnými příspěvky – veřejně prospěšné práce

•• Ministerstvo kultury ČR – Hospodaření s veřejnými prostředky – RFID

• Město Písek – Kontrola účetní závěrky za rok 2013

• Pravidelné revize výtahů, hydrantů a hasicích přístrojů, plynových kotlů, elektrických 

zařízení a zařízení pro zásobování vodou

2. Zaměstnanci
2.1 Kvalifikace zaměstnanců

Počet zaměstnanců 22

VŠ knihovnického směru 2

VŠ ostatní 6

SŠ knihovnického směru 8

SŠ ostatní 3

Ostatní 3

2.2 Přehled zaměstnanců knihovny k 31. 12. 20142.2 Přehled zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2014

Počet zaměstnanců knihovny v roce 2014 zůstal stejný jako v roce 2013. Do starobního 

důchodu odešly v průběhu roku dlouholeté pracovnice Mgr. Zdenka Hejduková 

a Ludmila Jedličková. Následně došlo k reorganizaci práce knihovny tak, aby bylo 

možné přijmout nového pracovníka, jenž by měl na starosti stále se rozšiřující 

projektové a vzdělávací aktivity knihovny. Na základě výběrového řízení na místo 

projektového pracovníka nastoupil od 1. července Bc. Lukáš Linha. V rámci 

reorganizace práce do oddělení naučné literatury přešla z úseku regionálních služeb 

Markéta Šebestíková, kterou z čítárny nahradila Jaroslava Ďurkovová. Akvizicí knih 
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Markéta Šebestíková, kterou z čítárny nahradila Jaroslava Ďurkovová. Akvizicí knih 

byla pověřena Soňa Sádlová. V rámci veřejně prospěšných prací přišla na základě 

smlouvy s Úřadem práce České republiky na místo pomocného pracovníka v knihovně 

Martina Dvořáková, když na tomto místě nahradila Bc. Štěpánku Drábovou. 
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Úsek Funkce Jméno A B

ředitel Mgr. Roman Dub 1 1 (řízení, kontrola)

Úsek regionálních 
knihovnicko 

informačních služeb

metodička 
knihovnice Mgr. Lenka Havrdová 1 1 (metodicky řídí práci 58 

knihoven regionu)

metodička 1 (metodická pomoc, informačních služeb metodička 
knihovnice Jaroslava Ďurkovová 1 1 (metodická pomoc, 

výměnný fond, revize)

Úsek knihovnicko 
informačních služeb

1. Oddělení beletrie, 
hudební oddělení, čítárna 

a veřejný internet

knihovnice Mgr. Lucie Mužíková 1 1 (fond beletrie, akvizice, 
besedy pro dospělé)

knihovnice Jana Mušková 1 1 (fond beletrie, 
donášková služba)

knihovnice Kateřina Zemanová 1 1 (fond beletrie, akvizice)

knihovnice Jaroslava Žižková 1 1 (čítárna, akvizice 
periodik)

knihovník, projektový 
pracovník Bc. Lukáš Linha 1 0,5 (projekty)

0,5 (internet)

knihovnice, zástupce Věra Vodvářková 1 1 (hudební, zpracování, knihovnice, zástupce 
ředitele Věra Vodvářková 1 1 (hudební, zpracování, 

webové stránky, tisk)

2. Oddělení naučné 
literatury a studovna

knihovnice PhDr. Hana Týcová 1 1 (regionální fond, 
rešerše, granty)

knihovnice Dagmar Marková 1 1 (MVS, internet,
kalendárium)

knihovnice Markéta Šebestíková 1 1 (akvizice naučná 
literatura, projekty)

knihovnice Mgr. Milena 
Halámková 1 1 (spolupráce se středními 

školami, projekty)

3. Oddělení pro děti a 
mládež

knihovnice Lucie Hrdličková 1 1 (akvizice, besedy a akce 
pro ZŠ, IVU)

knihovnice Mgr. Klára 1 1 (akvizice, besedy a akce knihovnice Mgr. Klára 
Cendelínová 1 1 (akvizice, besedy a akce 

pro ZŠ, IVU)

Úsek zpracování fondu

knihovnice Jana Bělehrádková 1 1 (katalogizace, knihovní 
dokumenty)

knihovnice Jana Křížová 1 0,5 (katalogizace)
0,5 (zastupování)

knihovnice Soňa Sádlová 1 0,5 (akvizice)
0,5 (čítárna)

Úsek provozně 

ekonomka, účetní Helena Majdlová 1 1 (hospodaření, 
účetnictví)

řidič, údržbář Vlastimil Kroh 1 1 (řidič, údržba)
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Úsek provozně 
ekonomický

uklízečka Lenka Růžičková 1 1 (úklid)

Pomocný pracovník Martina Dvořáková 1 1 (pomocné práce, balení 
knih)
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1.1. Vzdělávání, školení studijní návštěvy

• Praha – Virtuální univerzita třetího věku – závěrečný seminář (1, 3/2014)

• Písek – Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2015 (1/2014)

• Písek – Roční zúčtování záloh na daň z příjmů (1/2014)

• Praha – Důchodová reforma a její dopady na zaměstnance (4/2014)• Praha – Důchodová reforma a její dopady na zaměstnance (4/2014)

• Hradec Králové – OKNA – knihovnická přehlídka (4/2014)

• České Budějovice – Databáze EBSCO – školení uživatelů (5/2014)

• Prachatice – Senioři a literatura – konference (5/2014)

• Praha – Knihovnický systém Koha (5/2014)

• Praha – Knihovnická dílna (9/2014)

• Olomouc – Knihovny současnosti (9/2014)

• Deggendorf – knihovna, Klub aktivního stáří, centrum mládeže (9/2014)

• Jihlava – Nový občanský zákoník (10/2014)

• České Budějovice – Virtuální kolega – on-line vzdělávání (11/2014)• České Budějovice – Virtuální kolega – on-line vzdělávání (11/2014)

• Chrudim – Senioři v lavicích (11/2014)

• Praha – Seminář lokálních supervizorů (11/2014)

• České Budějovice – Ankety v knihovnách (11,12/2014)

• České Budějovice – katalogizační pravidla RDA (12/2014)

Akce Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)

• Praha – výkonný výbor SKIP (3, 11/2014)

• České Budějovice – regionální výbor SKIP (3, 6, 9, 12/2014)

• Ústí/Labem, Děčín – knihovny – exkurze (4/2014)

• Chrudim – Sekce SKIP 60+ (4/2014)

• Písek – Sekce SKIP 60+ (8/2014)

Vzdělávací akce v Městské knihovně Písek

• Od rukopisu ke knize – PhDr. J. Semelková (3/2014)

• Pravidelné školení v oblasti BOZP
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III. Knihovna v datech a číslech

1. Základní statistické údaje

2010 2011 2012 2013 2014

Registrovaní čtenáři 4 802 5 098 5 122 5 261 5 377

z toho uživatelé do 15 let 1 160 1 264 1 330 1 327 1 430

Návštěvníci celkem 155 349 171 547 264 183 363 026 403 978

Návštěvníci knihovny 127 870 135 095 139 514 146 412 150 409

Návštěvníci akcí celkem 7 802 7 095 5 255 8 693 10 879Návštěvníci akcí celkem 7 802 7 095 5 255 8 693 10 879

Výpůjčky celkem 317 085 336 059 314 613 314 107 301 123

Výpůjčky – naučná lit. dospělí 60 104 63 519 60 616 66 655 67 702

Výpůjčky – krásná lit. dospělí 133 713 136 178 123 904 122 639 120 112

Výpůjčky – naučná lit. děti 11 233 11 180 8 281 7 960 7 355

Výpůjčky – krásná lit. děti 28 071 32 401 26 429 26 790 25 548

Výpůjčky periodik 69 853 76 362 76 160 72 889 65 850Výpůjčky periodik 69 853 76 362 76 160 72 889 65 850

Výpůjčky zvukové (CD) 13 519 15 464 18 042 15 748 12 562

Prezenční výpůjčky 57 209 60 108 57 769 51 806 45 351

Prolongace 89 141 100 127 82 319 80 349 77 136

Kulturní akce pro veřejnost 61 36 44 66 101

Vzdělávací akce pro veřejnost 140 222 194 271 291

Počet návštěv webové stránky 25 858 29 097 39 692 40 340 39 835
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5 098 5 122

5 261

5 377

Registrovaní čtenáři celkem

1 160
1 264 1 330 1 327

1 430

Registrovaní čtenáři do 15 let

4 802

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Návštěvnost akcíNávštěvy fyzické

7 802
7 095

5 255

8 693

10 879

2010 2011 2012 2013 2014

127 870

135 095
139 514

146 412
150 409

2010 2011 2012 2013 2014

25 858
29 097

39 692 40 340 39 835

Návštěvnost webu

317 085

336 059

314 613

314 107

301 123

Výpůjčky celkem

2010 2011 2012 2013 20142010 2011 2012 2013 2014
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Přírůstky ve fondu celkem

Tematická skupina 2010 2011 2012 2013 2014

Beletrie pro dospělé 2 764 2 582 2 997 2 935 3 034

Naučná pro dospělé 2 293 2 291 2 205 2 250 2 329

Beletrie pro děti 883 691 1 012 1 320 1 061

Naučná pro děti 169 201 280 329 264

AV média 492 293 347 419 481

Celkem 6 601 6 058 6 841 7 253 7 169

6 601

6 058

6 841
7 253 7 169

2010 2011 2012 2013 2014

Přírůstky ve fondu

6 058
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Naučná pro děti AV média Celkem
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IV. Hospodaření

1. Výsledek hospodaření – Městská knihovna Písek 
celkemcelkem

Položka Spotřeba Rozpočet % čerpání Rozdíl R - S
Všeobecný materiál 147 710 142 000 -4 -5 710
Nákup knih 1 246 029 1 150 000 -8 -96 029
Nákup časopisů 130 567 120 000 -8 -10 567
Nákup hudebnin 90 468 80 000 -12 -10 468
Ostatní drobný majetek do 3 tis. Kč 33 607 23 000 -32 -10 607
PHM 25 689 25 000 -3 -689
Spotřeba materiálu celkem 1 674 070 1 540 000 -8 -134 070
Spotřeba energie 412 908 525 000 27 112 092
Opravy a udržování 17 143 40 000 133 22 857
Cestovné 27 368 31 000 13 3 632Cestovné 27 368 31 000 13 3 632
Náklady na reprezentaci 4 829 5 000 4 171
Ostatní služby 396 607 362 000 -9 -34 607
Poštovné 42 179 52 000 23 9 821
Telefonní poplatky 38 280 47 000 23 8 720
Nájemné 252 940 254 000 0 1 060
Vzdělávání, školení 21 300 22 000 3 700
Kulturní a vzdělávací akce 98 990 57 000 -42 -41 990
Internetové služby 54 942 55 000 0 58
Aktualizace programu 74 999 80 000 7 5 001
Závodní stravování 133 140 140 000 5 6 860
Ostatní služby 1 113 378 1 069 000 -4 -44 378
Mzdové náklady 5 175 433 5 152 000 0 -23 433
Zákonné sociální pojištění 1 735 720 1 709 000 -2 -26 720
Zákonné sociální náklady 49 745 49 000 -1 -745
Jiné sociální pojištění 14 411 15 000 4 589
Ostatní náklady z činnosti 29 367 38 000 29 8 633
Odpisy 122 064 120 000 -2 -2 064
Drobný dlouhodobý majetek 166 438 105 000 -37 -61 438
CELKOVÉ NÁKLADY 10 542 874 10 398 000 -1 -144 874

Výnosy z prodeje služeb 588 430 490 000 -17 -98 430
Ostatní výnosy 18 776 5 000 -73 -13 776
Dotace MÚ 8 745 000 8 745 000 0 0
Odpisy MÚ 29 784 30 000 1 216
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Odpisy z účtu 403 20 317 20 000 -2 -317
REK - účelová dotace 981 000 981 000 0 0
Komenského škola – nájem 90 000 90 000 0 0
Ostatní dotace a granty 172 584 0 -100 -172 584
CELKOVÉ VÝNOSY 10 645 891 10 361 000 -3 -284 891
Výsledek hospodaření za organizaci 103 017
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2. Výsledek hospodaření – Městská knihovna Písek
Položka Spotřeba Rozpočet % čerpání Rozdíl R - S

Všeobecný materiál 138 655 133 000 -4 -5 655

Nákup knih 984 536 905 000 -8 -79 536

Nákup časopisů 130 567 120 000 -8 -10 567Nákup časopisů 130 567 120 000 -8 -10 567

Nákup hudebnin 90 468 80 000 -12 -10 468

Ostatní drobný majetek do 3 tis. Kč 33 607 20 000 -40 -13 607

PHM 10 968 12 000 9 1 032

Spotřeba materiálu celkem 1 388 801 1 270 000 -9 -118 801

Spotřeba energie 381 620 480 000 26 98 380

Opravy a udržování 17 143 40 000 133 22 857

Cestovné 16 121 20 000 24 3 879

Náklady na reprezentaci 4 829 5 000 4 171

Ostatní služby 379 376 343 000 -10 -36 376

Poštovné 38 158 50 000 31 11 842Poštovné 38 158 50 000 31 11 842

Telefonní poplatky 35 785 45 000 26 9 215

Nájemné 252 940 254 000 0 1 060

Vzdělávání, školení 21 300 20 000 -6 -1 300

Kulturní a vzdělávací akce 96 990 55 000 -43 -41 990

Internetové služby 54 942 55 000 0 58

Aktualizace programu 74 999 80 000 7 5 001

Závodní stravování 133 140 140 000 5 6 860

Ostatní služby 1 087 630 1 042 000 -4 -45 630

Mzdové náklady 4 710 433 4 687 000 0 -23 433

Zákonné sociální pojištění 1 577 921 1 550 000 -2 -27 921

Zákonné sociální náklady 45 095 45 000 0 -95Zákonné sociální náklady 45 095 45 000 0 -95

Jiné sociální pojištění 14 411 15 000 4 589

Ostatní náklady z činnosti 29 367 38 000 29 8 633

Odpisy 122 064 120 000 -2 -2 064

Drobný dlouhodobý majetek 166 438 105 000 -37 -61 438

CELKOVÉ NÁKLADY 9 561 874 9 417 000 -2 -144 874

Výnosy z prodeje služeb 588 430 490 000 -17 -98 430

Ostatní výnosy 18 776 5 000 -73 -13 776

Dotace MÚ 8 745 000 8 745 000 0 0

Odpisy MÚ 29 784 30 000 1 216
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Odpisy z účtu 403 20 317 20 000 -2 -317

Komenského škola – nájem 90 000 90 000 0 0

Ostatní dotace a granty 172 584 0 -100 -172 584

CELKOVÉ VÝNOSY 9 664 891 9 380 000 -3 -284 891

Výsledek hospodaření 103 017



Výroční zpráva za rok 2014

3. Výsledek hospodaření – regionální funkce knihoven

Položka Spotřeba Rozpočet % čerpání Rozdíl R - S

Všeobecný materiál 9 055 12 000 33 2 945

Nákup knih 261 493 245 000 -6 -16 493Nákup knih 261 493 245 000 -6 -16 493

PHM 14 721 13 000 -12 -1 721

Spotřeba materiálu celkem 285 269 270 000 -5 -15 269

Spotřeba energie 31 288 45 000 44 13 712

Cestovné 11 247 11 000 -2 -247

Ostatní služby 17 232 19 000 10 1 768

Poštovné 4 021 2 000 -50 -2 021

Telefonní poplatky 2 495 2 000 -20 -495

Vzdělávání, školení 0 2 000 2 000

Kulturní a vzdělávací akce 2 000 2 000 0 0

Ostatní služby 25 748 27 000 5 1 252

Mzdové náklady 465 000 465 000 0 0

Zákonné sociální pojištění 157 799 159 000 1 1 201

Zákonné sociální náklady 4 650 4 000 -14 -650

CELKOVÉ NÁKLADY 981 000 981 000 0 0

REK - účelová dotace 981 000 981 000 0 0

CELKOVÉ VÝNOSY 981 000 981 000 0 0

Výsledek hospodaření 0
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Poděkování

Děkuji členům bývalým a současným Rady města Písek za zájem, čas i poskytnutou pomoc 

Městské knihovně Písek. Děkuji rovněž všem zastupitelům města.Městské knihovně Písek. Děkuji rovněž všem zastupitelům města.

Za velmi dobrou spolupráci i pomoc děkuji starostce Mgr. Evě Vanžurové a bývalému 

starostovi JUDr. Ondřeji Veselému rovněž také za podporu projektu stavby nové 

knihovny. Děkuji všem zaměstnancům Městského úřadu Písek, zejména vedoucí 

Odboru školství a kultury Ing. Marii Cibulkové.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům knihovny a také všem, kteří 

se podíleli a spolupracovali na přípravě, propagaci a organizaci akcí knihovny.

V Písku dne 31. 5. 2014 Mgr. Roman Dub
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