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Výroční zpráva za rok 2015

Úvod
Vize
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 2015
Priority činnosti knihovny pro rok 2015 vycházejí ze střednědobé koncepce rozvoje činnosti
knihovny a z konkrétních úkolů stanovených ročním plánem činnosti.
Systematické zkvalitňování a rozšiřování služeb pro všechny cílové skupiny, rozvoj
základních informačních funkcí knihovny s důrazem na budování knižního fondu. Vytvoření
nového propagačního systému knihovny.
Přechod

z formátu

UNIMARC

na MARC21

v knihovním

systému

Clavius

včetně

implementace katalogizačních RDA pravidel.
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 práce na postupné realizaci programů na podporu
technických a přírodovědných oborů.
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. Zpracování dobrovolnického programu v knihovně,
vytvoření koncepce a standardů dobrovolnické činnosti.
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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.

V podmínkách stávající budovy řešení prostřednictvím moderních technologií a automatizací
výpůjčních knihovnických procesů.

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 k jednomu z hlavních úkolů, které městská knihovna plnila v roce
2015. 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 získávané osobním kontaktem
i prostřednictvím elektronické komunikace (webové stránky, sociální sítě atd.).
Celkový počet knihovních jednotek dosáhl k 31. 12. 2015 počtu 143 392 kusů. Přírůstek činil
7 018 kusů, úbytek, tj. odepsané jednotky, potom 8 093. 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 plně vyhovují
stanovenému standardu 30–45 Kč/1 obyvatel (Písek 40,35 Kč). Obrat knihovního fondu, tj.
kolikrát byla každá knihovní jednotka půjčena během jednoho roku, dosáhl hodnoty
2,69 (hodnota ukazatele mezi 2 až 3 = ideální hodnota).
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Struktura knihovního fondu ve svazcích 2015

Nejčastěji žádané tituly v roce 2015

Beletrie pro dospělé
Jonasson, Jonas

Analfabetka, která uměla počítat

Panteon, 2014.

Boček, Evžen

Poslední aristokratka

Druhé město, 2012.

Tučková, Kateřina

Žítkovské bohyně

Host, 2012.

Nesbo, Jo

Přízrak

Kniha Zlín, 2014.

James, E. L.

Padesát odstínů šedi

XYZ, 2012.

Naučná pro dospělé
Vágnerová, Marie

Vývojová psychologie

Karolinum, 2012.

Hnízdil, Jan

Zaříkávač nemocí

Lidové noviny, 2014.

Ludvík, Lubor

Písecké ulice, náměstí, samoty

J & M, 1998.

Písek - almanach 750. let města Písku

Městský úřad, 1993.

Nejoblíbenější moučníky naší rodiny

Dona, 2003.

Podvody na talíři

Rybka, 2014.

Bode, Thilo
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Čtení pro děti
Kinney, Jeff

Deník malého poseroutky (všechny díly)

CooBoo, 2009-2015.

Green, John

Hvězdy nám nepřály

Euromedia, 2014.

Šufajzlová, Jitka

Rozhýbej svůj jazýček, aneb, Logopedie hrou

Bonaparte.

Petiška, Eduard

Staré řecké báje a pověsti

Albatros.

Miler, Zdeněk

Krtek a maminka

Albatros, 2008.

AV média
Jonasson, Jonas

Analfabetka, která uměla počítat

mluvené slovo na CD

Léto v únoru

film

Ranhojič

film

Chlapectví

film

Králova přízeň

film

Nejpůjčovanější audioknihy na CD
Audioknihy

Počet

J. Jonasson: Analfabetka, která uměla počítat

22x

Léčivá meditace

15x

P. May: Skála

15x

V. Vondruška: Velký král Přemysl I. Otakar

15x

F. Backman: Muž jménem Ove

15x

Celý rok pokračovalo půjčování e-knih online. Služba je poskytována zcela zdarma.
Vypůjčené e-knihy lze číst na čtečkách e-Reading, chytrých telefonech a tabletech s operačním
systémem Android. K 31. 12. 2015 nabízela knihovna cca více než 1 700 titulů. Celkový počet
výpůjček/stažení e-knih dosáhl počtu 211.
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Půjčování e-knih v jednotlivých měsících

Velmi žádanou službou se stalo rovněž půjčování filmů na DVD. Nákup se zaměřuje
především

na žádané

novinky

filmové

produkce

(hudební

oddělení)

a dokumenty

s cestovatelskou tematikou (čítárna). Na konci roku dosáhl počet filmů na DVD 429 kusů.
Nejpůjčovanější filmy na DVD
Filmy na DVD

Počet

Léto v únoru

20x

Ranhojič

19x

Chlapectví

18x

Králova přízeň

18x

Zakázané uvolnění

18x

V rámci informační činnosti knihovny došlo v roce 2015 ke spuštění
specializovaných webových stránek SOPOP.cz (web Sociální Pomoci
Písecka). Jejich hlavním cílem je usnadnění orientace v oblasti
sociálních služeb a jejich dostupnosti. Městská knihovna Písek
zajišťovala jejich provoz a pravidelnou aktualizaci údajů.
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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

portál

www.ctenizpisku.cz a prostřednictvím doprovodných akcí
k tomuto

projektu.

V roce

2015

bylo

rozhodnuto

o modernizaci a redesignu portálu tak, aby došlo k rozšíření
portálu o turisticky zajímavé a dlouhodobě udržitelné aktivity
a propagační strategie, zejména o literárně naučné trasy.
Za podpory grantového programu Jihočeského kraje
vydala Městská knihovna Písek ve spolupráci s OKAP
(Obecný klub autorů Písku a okolí) Almanach píseckých
autorů 2015. Almanach, který se stal součástí projektu
na podporu

regionální

literatury

s názvem

Jeden

do druhýho, je poměrně reprezentativním vzorkem píseckých básníků. Lze jej nalézt také
na stránkách Městské knihovny Písek.
Doprovodné akce:
•

Pavel Sekyrka – autorské čtení „Bez soudu“ – 50 posluchačů

•

Jiří Fröhlich – autorské čtení „Královské město Písek z pohledu archeologa –
45 účastníků

•

Ondřej Fibich – autorské čtení vánoční poezie „Písecký betlém 1900“ – 2 účastníci

•

John Bok – Milan Princ – Poetický duel - autorská čtení – 20 účastníků

•

Jiří Sádlo – G. Klaban – Poetický duel - autorská čtení – 15 účastníků

•

S. Vánek – M. Zahrádca – Poetický duel – autorská čtení - 30 účastníků

•

Jiří Prášek – přednáška „Dějiny školství v Písku“ –
20 účastníků

•

Iva Mrkvičková – autorské čtení „Psí historky“- 17 účastníků

•

Zdeněk Javůrek – Václav Kinský – prezentace kalendáře
„Zmizelé město Písek“ – 33 účastníků

•

Václav Kinský – prezentace a autogramiáda knihy „Písek
zmizelé město“ – 43 účastníků
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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 sedm dní v týdnu,
24 hodin denně.
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 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 služby e-rezervace a e-prolongace. Čtenáři mají
rovněž možnost prohlížení katalogizačních záznamů knih z fondu a rezervaci výpůjček
z mobilních

zařízení

prostřednictvím

aplikace

Smart

katalog.

Mezi

čtenáři

je

velmi

oblíbená služba „objednej titul“, která prostřednictvím elektronického katalogu Clavius umožňuje
blokovat nepůjčenou knihu.

Objednané knihy (maximálně tři kusy) si čtenář vyzvedává

v knihovně po obdržení potvrzovací

zprávy.

On-line

komunikace se čtenáři probíhá

prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv. Čtenáři mohou rovněž využít službu Ptejte
se knihovny. Standardně se knihovna prezentuje na sociálních sítích Facebook a Twitter.

knih-pi.cz

/knihovna.pisek

@knihPi

Samoobslužné zařízení – Selfcheck –
umístěný ve vstupní hale knihovny –
umožňuje

uživatelům samostatně

si

půjčovat a prodlužovat knihy, vstupovat
do osobního konta a od roku 2015 také
knihy

vracet

do boxů

opatřených

elektronickým zámkem.
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1.3

Vzdělávací činnost

Informačně vzdělávací lekce (IVU) pro školy z hlediska jejich četnosti a celkového počtu
návštěvníků tvoří největší objem práce knihovny v oblasti vzdělávání. V roce 2015 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 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.
Nové lekce 2015 pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Česká přísloví (3. až 5. třída) – děti si zábavnou formou připomenou běžná česká přísloví
a naučí se i nějaká nová. A aby jen neposlouchaly, aktivně se zapojí v rámci skupinové práce.
Cíl: seznámení se základními rysy frazeologie, prohlédnou si frazeologický slovník a pomocí
zábavných obrázků si připomenou také významy běžně užívaných přísloví. Získané znalosti
využijí při skupinové práci.
Naše léčivé rostliny (3. až 5. třída) - v rámci lekce děti teoreticky prozkoumají několik
základních druhů léčivých rostlin. V rámci hry a skupinové práce vyhledávají žáci informace
v příslušných atlasech a své poznatky prezentují ostatním.
Cíl: účastník bude po skončení lekce schopen popsat základní druhy léčivých rostlin, bude
znát možnosti jejich využití a zpracování. Lekce zároveň rozvíjí komunikační, kooperační
a prezentační dovednosti.
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Přehled lekcí, jejich počtu a počtu účastníků
Název lekce

Anotace

Počet
prezentací

Devatero povolání

Povídání o tradičních i méně známých
povoláních.

4

Chci být dospělý

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

2

Kamil neumí lítat
Koblížek. Poprvé v knihovně
O hrůzném padouchu
Manfredovi
Velryba a pruhované tričko

Recyklované pohádky
11 světů. Moderní ilustrace
3 české pověsti trochu jinak

Dobrodružná literatura

Jak se vaří kniha
Než zazvoní potřetí
Lidové pohádky
Seznámení s knihovnou
Vážně i nevážně o poezii
Ilustrátoři
Tradiční pasování prvňáčků
na čtenáře
Naše léčivé rostliny
Přísloví
Celkem

Na motivy knihy Kamil neumí lítat o malém
špačkovi, který se naučil číst a místo létání
raději trávil čas v knihovně.
Seznámení s prostředím knihovny.
O tom, že ne vždy se vyplácí dát na první
dojem.
Lekce na motivy knihy Jiřího Žáčka o světě,
světadílech a zvířatech a o jednom
statečném klukovi
Lekce na aktuální téma recyklace. Součástí
je čtení pohádky.
Seznámení s nejznámějšími ilustrátory
dětských knih a animovaných filmů
současnosti.
Povídání nad trojicí knih Lucie Seifertové,
které pojednávají o 3 příbězích úzce
spojených s českou historií.
Na knize Příšerné paměti Odvážňákových
odhalují děti pomocí úkolů podstatu a znaky
dobrodružné literatury.
Povídání o tom, jak vlastně vzniká kniha, na
motivy velice povedeného díla.

Účast

5
6
9
4
7
2

14

2

17

Lekce o divadle s poznáváním divadelních
povolání podle básniček Jiřího Havla.
Lekce o lidových pohádkách.
Seznámení s chodem knihovny a zejména
dětského oddělení.
Představení různých druhů poezie s tím, že
poezie není jen nuda.
Seznámení s nejznámějšími ilustrátory
dětských knih a animovaných filmů.
Každý prvňáček je po složení čtenářské
zkoušky pasován na čtenáře.
V rámci lekce žáci teoreticky prozkoumají
několik základních druhů léčivých rostlin.
Děti si zábavnou formou připomenou běžná
česká přísloví a možná se naučí i nějaká
nová.

2
17
21
11
8
19
2
1
150

3243

Lekce určené především žákům vyšších ročníků ZŠ a SŠ prezentované v roce 2015 byly
zaměřeny na multikulturní výchovu a prevenci proti xenofobii a rasismu. Žáci byli seznámeni
s teoretickými koncepty sociálního konstruktivismu kulturních stereotypů spojených s příklady
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z reálného života. Další část lekcí zahrnuje průřezová témata český jazyk a literatura, dějepis,
občanská výchova, ZSV, výtvarná výchova a knihovnicko-informační výchova.
Přehled lekcí, jejich počtu a počtu účastníků
Název lekce

Anotace

Počet
prezentací

Účast

Božena Němcová

Netradiční seznámení s Boženou Němcovou
nad jejími dopisy a dopisy jejích přátel

5

115

Kultura terezínského ghetta

Holocaust v českých zemích a reálie kulturního
života v terezínském ghettu.

2

50

Terénní výzkum kmene Chezciů

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

3

77

Sexuální menšiny

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

2

59

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

24

Národy nejsou dílem náhody

1

29

Doporučená literatura ke studiu
umění antiky

Lekce s podtitulem záhada téměř detektivní
rozpracovává koncept sociální konstrukce
národní identity a etnicity na pozadí
obrozeneckých zápasů o „rukopisy“.
Přehled základní literatury a významných autorů
studia umění antiky.

1

16

Doporučená literatura ke studiu
umění renesance

Přehled základní literatury a významných autorů
studia umění renesance

1

9

Dějiny knihy a knihtisku

Vývoj knihy od středověku až po současnost

1

25

Středověké písemné památky
a staré tisky

Písemné památky českého středověku

1

6

Slovníky

Historie české lexikografie, druhy slovníků
a encyklopedií, zásady vyhledávání.

2

64

Seznámení s počítačem

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

12

17

33

491

Celkem

Informační vzdělávání uživatelů pro veřejnost realizované knihovnou v roce 2015 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.
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Virtuální univerzita třetího věku – je určena především pro vzdělávání seniorů, kteří
se z různých

důvodů

nemohou

zúčastňovat

prezenčních přednášek U3V. Cílem je aktivizace
seniorů, rozšiřování jejich vědomostí, zabránění
sociální

vyloučenosti

technologií.

Předpokládá

na přednáškách
lektory,

za využití

(natočených

zprostředkovaných

a přenášených

účast

na plátno),

moderních
seniorů

vysokoškolskými
pomocí

internetu

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 2014/2015 byl realizován
cyklus na téma Kouzelná geometrie (15 studentů)
a cyklus

Lidské

zdraví

(16 studentů),

v zimním

semestru 2015/2016 byla tématem přednášek Barokní
architektura

v Čechách

(18 studentů)

a spotřebitel (16 studentů).

a Potraviny

Povinné přednášky byly

doplněny o další navazující programy, které nad rámec povinného studia pro studenty VU3V
organizuje městská knihovna. V zimním semestru ukončilo šestisemestrový cyklus prvních šest
studentek, které se slavnostní promoce zúčastnily na Zemědělské univerzitě v lednu 2016.
Přehled přednášek a doprovodných akcí VU3V
Název

Anotace

Počet

Účast

Kouzelná geometrie

letní semestr – přednáška

6

90

Lidské zdraví

letní semestr – přednáška

6

96

Barokní architektura v Čechách

zimní semestr – přednáška

6

108

Potraviny a spotřebitel

zimní semestr – přednáška

6

96

Závěrečný seminář na ČZU

předání osvědčení, hodnocení, zkušenosti,
komentovaná prohlídka – Staré Město památky

1

7

Donatello a vznik renesančního umění

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. – přednáška

1

35

Řezbář, sochař a Písek

J. Novotný - přednáška o vztahu k Písku,
umění a píseckým osobnostem, návštěva

1

20

14
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ateliéru
Královská zahrada

exkurze - komentovaná prohlídka Královské
zahrady v Praze

1

17

Zájezd Bechyně

tematická poznávací cesta, klášter, muzeum
keramiky

1

20

30

489

Celkem

Klub Souvislosti
Na základě úspěšně se rozvíjející spolupráce s organizací Fokus – Písek o.s., která
poskytuje sociální služby a sociální rehabilitaci osob s duševním onemocněním, a Městskou
knihovnou Písek vznikl v roce 2015 projekt, který má knihovnu přiblížit dalším cílovým skupinám
jako bezpečný a klidný prostor určený ke vzdělávání, relaxaci i sociálním interakcím. Tento
projekt považujeme za další krok k otevřené, bezbariérové knihovně pro každého uživatele
s ohledem na jeho specifické potřeby. První setkání Klubu souvislosti se uskutečnilo v závěru
roku 2015 na téma Advent a Vánoce v lidové kultuře.
Klub cestovatelů
Klub cestovatelů v roce 2015 pokračoval 4. ročníkem. Jedná se tak o dlouhodobě udržitelný
projekt, který posiluje rozvoj a podporuje motivaci vzdělanostního potenciálu klientů sociálně
terapeutických zařízení s kombinovaným postižením. Mezi očekávané dopady projektu patří
zvýšení integrace osob s kombinovaným postižením v rovině sociální, edukační a umělecké.
V roce 2015 Klub cestovatelů zakončil své cestování světem kultury a umění přednáškou
na téma Cirkusy a varieté a následně pokračoval novým cyklem Výprav do světa přírody.
Celkem se uskutečnily tři setkání a také výstava artefaktů, které klienti vytvořili na základě
inspirace ze světa literatury, hudby či cirkusovou a varietní tematikou. Výstava byla zahájena
vernisáží, kde se setkali, klienti, rodinní příslušníci, přátelé i návštěvníci knihovny. Projektu
se v roce 2015 účastnila 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 cirkusů a varieté

Seznámení se specifickým cirkusovým a varietním
prostředím. Ukázky cirkusových vystoupení a žánrů,
hudby i uměleckých děl inspirovaným cirkusem.

33 osob

Výstava s vernisáží

Poděkování všem zapojeným tvůrcům a zástupcům
organizací. Živý hudební doprovod.

67 osob

Výprava do krajiny životního
prostředí

Seznámení s typy krajiny a krajinnými útvary. Vliv
geografického pásma na klimatické podnebí.
Účastnický referát na téma „Náš kraj a řeka Blanice“.

34 osob

Výprava za zvířaty

Úvod do světa biologie a zoologie. Stručný nástin
evoluční historie živočišných druhů. Prehistorická
fauna a flóra v uměleckém zpracování.

36 osob

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 emailů. Celkem klienti
obou zařízení realizovali 60 návštěv v celkovém počtu 241 účastníků.
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 dovedností a kreativity,
a to prostřednictvím sledování přirozených potřeb dětí tohoto věku – motivační pohádky,
pohybové aktivity, výtvarné aktivity a volné čtení.
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 10 lekcí na témata zima, pohádky, zvířata, lidské tělo,
na statku, dopravní prostředky, stromy, povolání a Vánoce. Program probíhal pravidelně první
středu v měsíci kromě prázdnin. Oblíbenost programu neustále roste, proto knihovna musela
z důvodu omezených kapacit přistoupit k zavedení rezervačního systému. Program po celý rok
lektorsky zajišťovala Markéta Tíchová.
Další přednášky
•

Olga Walló – Setkání se Shakespearem – Hamlet a Othelo – 2x

•

Lucie Hudáková, Daniela Nechvátalová: Doprovázení vážně nemocného - kurz 2x

•

Mgr. Václav Matuška: Jak si uchovat duševní zdraví
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•

Destigmatizace a deinstitucionalizace duševního onemocnění - řízená debata zaměřená
na vývoj a moderní směřování péče o duševně nemocné

•

Paralelní životy – promítání filmu o životě lidí s duševním onemocněním

•

Ing. Zuzana Jankovská a Mgr. Jana Bezděková: Lesní pedagogika pro MŠ

•

Salim Murad – Migrace v ČR

1.4

Komunitní aktivity

Projekt Knihovna plná života v roce 2015 navázal na úspěšný první ročník. Tento projekt
je zaměřen na vybudování a udržení 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). V průběhu roku
došlo i k probuzení zájmu veřejnosti o zapojení do tohoto projektu v dobrovolnických pozicích.
Cíle projektu byly dosaženy vybudováním okruhu stálých návštěvníků přednášek a setkání,
které byly v průběhu roku 2015 uskutečněny. Na základě příznivých ohlasů a zájmu byly některé
přednášky i další aktivity zopakovány či rozšířeny o další témata, která si návštěvníci vyžádali.
V rámci projektu bylo aktivně zareagováno na poptávku uživatelů po možnosti realizace
pravidelných setkáních s kreativním obsahem. Byl tak vytvořen a následně realizován formát
Creative Café, který v roce 2015 kromě příležitostných workshopů vytvořil i pravidelná měsíční
setkání zájemců o ruční práce s názvem „Háčkujeme s Andělkou“ pod vedením lektorky paní
Anděly Kobzové.
Dalším pravidelným formátem je měsíční promítání dokumentárních filmů z nabídky festivalu
Jeden svět mapující situace a problémy dnešního stále více se globalizujícího světa pod
názvem „Promítáme i My“. V rámci projektu se uskutečnilo celkem osm promítání s celkovým
počtem diváků 59.
Jednorázovou aktivitou, která se setkala s velkým zájmem, byl autobusový zájezd
na Šumavu s oblíbenou autorkou populárních knih o každodenním životě šumavských obyvatel
v historii dávné i poměrně blízké paní Marií Malou.
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Přehled aktivit v rámci programu
Název aktivity

Přednášející

Účast

Šumava klimatická i poetická – přednáška
s besedou

Roman Szpuk

32 osob

Exkurze do Infocentra Lesů města Písku
s návštěvou luštírny

Ing. Martina Skřivanová

54 osob

Vyhlášení výsledků literární soutěže „Paměť
staré borovice“ se slavnostním předáním
cen

Ing. Martina Skřivanová

48 osob

Šumavské putování – beseda

Marie Malá

75 osob

Velikonoční workshop

23 osob

Ovocné stromy – sadba a řez – přednáška

František Langmajer

30 osob

Lesní pedagogika v MŠ – seminář

Infocentrum Lesy Města Písku

26 osob

Učte děti doma! – Domácí vzdělávání doma
i ve světě – přednáška s besedou

Ing. Ivo Stehlík

28 osob

Příběh opravdové vášně – přednáška
s besedou o knize

Blanka Milfaitová

38 osob

Kouzlo patchworku – přednáška s besedou
s textilní výtvarnicí

Dagmar Zajíčková

19 osob

Velký výlet s paní Malou na Šumavu

Marie Malá

30 osob

Vánoční workshop – patchworkové vánoční
ozdoby

Dagmar Zajíčková

26 osob

9 x Creative Café – Háčkujeme s Andělkou

Anděla Kobzová

154 osob

8 x Promítáme i My

Lukáš Linha

59 osob

Naděje s pohádkou - program ve spolupráci s občanským sdružením NADĚJE Písek, jehož
cílem je učit děti spolupráci, rozvíjet jejich představivost a dovednosti dramatického jednání.
Program „Naděje s pohádkou“ probíhal do konce školního roku 2014/2015. K jeho ukončení byla
připravena výstava výtvarných prací dětí na pohádkové téma. V rámci vernisáže výstavy
se uskutečnilo divadelní představení, kde hlavními herci byly děti. Od nového školního roku (září
2015) byl zaměřen na téma „Vše kolem nás“. Lekce se uskutečnily pravidelně každý měsíc
(celkem 10), a to vždy poslední středu v měsíci.
Food revolution day – akce v rámci kampaně zaměřené na zdravou výživu. FRD je určen
zejména pro děti, které by se měly naučit, jak s jídlem pracovat, používat sezónní a regionální
potraviny, kdy jsou ovoce a zelenina nejlepší a podobně. Akce se zúčastnilo 50 dětí.
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Fair trade ochutnávka v knihovně - v květnu proběhla ve vestibulu knihovny ochutnávka
čajů a kávy z fairtradeové produkce a pro všechny zúčastněné bylo připraveno drobné
občerstvení z lokálních surovin. Z produkce společnosti NaZemi.cz byly zájemcům distribuovány
informační materiály o problematice fair trade.

1.5

Dobrovolnické aktivity

V roce 2015 jsme v Městské knihovně Písek navázali na práci s dobrovolníky, která začala
v roce 2014. Podařilo se nám opět zapojit dobrovolníky do zájmové činnosti pro děti a do příprav
akcí v rámci projektu Knihovna plná života. Významným posunem z hlediska dobrovolnické
práce pak byla příprava dobrovolnického programu, jehož cílem je zapojení písecké veřejnosti
do dobrovolnické

činnosti

chápané

jako

nástroj

plnohodnotné

aktivizace

samotných

dobrovolníků i rozvoje funkčnosti komunitního života. Výsledným materiálem přípravné fáze
se stala Koncepce rozvoje a udržitelnosti dobrovolnického programu v Městské knihovně Písek.

1.6

Dobrovolnický program

Zapojeno

Roznáška knih

1 dobrovolnice

Volnočasové aktivity „Dračí doupě“

3 dobrovolníci

Knihovna plná života

2 dobrovolníci

Kulturní aktivity, propagace čtení a čtenářství

Celostátní a regionální projekty
Noc literatury – v roce 2015 se knihovna poprvé zúčastnila akce na propagaci současné
světové literatury Noc literatury (9. ročník), pořádané Českými centry a Svazem knihovníků
a informačních pracovníků. Literární akce se na šesti stanovištích zúčastnilo celkem 120
posluchačů. Účastníci tak měli možnost prohlédnout si běžně nepřístupné okolí historického
domu Na Bakalářích č. 128, kde celý večer předčítal písecký překladatel Petr Putna. Lákadlem
byl také kostel Nejsvětější Trojice, v jehož úžasné atmosféře si mohli návštěvníci vychutnat čtení
herečky Veroniky Freimanové. Hudební pavilon v Palackého sadech rozezněl hlas písecké
rodačky Ivany Jirešové a o kousek dál ve dvoře Domu U Slona se návštěvníci mohli
zaposlouchat do čtení Pavla Sekyrky. Dalším stanovištěm, kam se Píseční běžně nedostanou,
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byl sklad písecké knihovny v budově bývalé ZŠ J. A. Komenského, v jehož prostoru předčítala
starostka Eva Vanžurová. A konečně posledním místem, kde se celý večer četlo, byly prostory
samotné městské knihovny. Díky online spojení mohli píseckým posluchačům předčítat Jakub
Kajtman z Bruselu a Radka Famfulová z Kodaně.
•

Březen měsíc čtenářů

•

Týden knihoven

•

Noc s Andersenem (pohádky Jana Drdy) – 20 dětí

•

Pasování prvňáčků na čtenáře – 19x 419 dětí

•

Knížka pro prvňáčka – 5x 113 dětí

•

Tatínkové čtou dětem – 2x (v týdnu knihoven)

Besedy pro dospělé
•

Mgr. Ondřej Slanina – Slavná česká filmová klasika

•

Ing. Ivo stehlík – Cesta rukopisu od spisovatele ke čtenáři

•

MgA. Moris Issa – Tisíc a jedna tvář Sýrie

•

Markéta Harasimová - Autorské čtení spisovatelky z románu Tvář za zrcadlem

•

PhDr. Olga Walló - Příběhy zvířat, křest a autogramiáda knihy

•

Jan Vojtíšek, Martin Štefko – Nebojte se horroru – autorské čtení a beseda

•

PhDr. Markéta Hejkalová – O PEN klubu

•

Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D., PhDr. Petr Koura, Ph.D. – České Vánoce 1918 - 2008

Besedy pro děti
•

Marek Šolmes Srazil – Pohádky do postýlky

•

Kamila Ingrišová – Policejní pohádky

Výstavy
1. Patro knihovny
•

Slavíme 130. let výchovy lesníků v Čechách

•

Klub cestovatelů – výstava výtvarných prací inspirovaná toulkami světem kultury
a umění, které vytvořili klienti sociálně-terapeutických zařízení Duhy, Horizontu
a Domova svatého Linharta.

•

Jan Hus - výstava k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.
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