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Úvod
Vize
Moderní knihovna vnímaná občany města jako jedinečný, sdílený a otevřený prostor, který
dokáže uspokojit široké potřeby veřejnosti v oblastech vzdělávání, kultury a zábavy, posiluje
vztah lidí k městu, rozvíjí sociální vazby a obohacuje společenský život ve městě.
Priority činnosti v roce 2017
V listopadu 2017 schválila Rada města Písek střednědobou Koncepci rozvoje činnosti
Městské knihovny Písek na léta 2018 až 2023. Všechny stanovené priority činnosti knihovny pro
rok 2017 byly v souladu s uvedenou koncepcí a současně vycházely z konkrétních úkolů
stanovených ročním plánem činnosti.
•

Koordinace a spolupráce při realizaci rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského na
objekt Městské knihovny Písek. Příprava podkladů pro projekt interiérů nové budovy.
Propagace projektu směrem k písecké veřejnosti.

•

Rozvoj základních informačních funkcí knihovny. Posilování a zvyšování aktuálnosti a
atraktivity knihovního fondu.

•

Systematické zkvalitňování a rozšiřování služeb pro všechny cílové skupiny, vytvoření
systému evaluací služeb, včetně evaluačního plánu.

•

V rámci vzdělávací činnosti propagace četby a čtenářství zejména u dětí a mládeže,
realizace projektů na rozvoj čtenářských a jiných gramotností. Integrace a podpora
zájmu mladých uživatelů.

•

Zahájení implementace Vzdělávacího programu s důrazem na aktivity v rámci
podporovaných oborů do programové nabídky knihovny.

•

Spolupráce a vzájemná koordinace činností s neziskovými organizacemi, školskými
zařízeními a ostatními relevantními subjekty.

•

Stabilizace a udržení dobrovolnického týmu, další začlenění dobrovolnické činnosti do
programových aktivit knihovny.
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•

Rozvoj kulturní rozmanitosti a kreativity lidí, podpora regionální kultury s důrazem
na regionální literaturu, posílení pozitivního obrazu města Písku a celého regionu
s úzkou vazbou na literární tradici a kulturní současnost.
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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 k jednomu z hlavních úkolů, které městská knihovna plnila v roce
2017. Knihovní fond je profilován tak, aby odrážel směry ve vývoji společnosti, aktuální trendy
a reagoval na místní potřeby. Fond zahrnuje nejen tištěné knižní tituly, ale také noviny a
časopisy, hudebniny, audioknihy, hudební CD, DVD nebo společenské hry pro děti a dospělé.
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. 2017 počtu 145 273 kusů. Přírůstek činil
7 410 kusů, úbytek, tj. odepsané jednotky, potom 8 827 kusů. Náklady na pořízení knihovního
fondu v roce 2017 byly prakticky totožné jako v předchozím roce. Celkové náklady vynaložené
na nákup knihovního fondu plně vyhovují stanovenému standardu 30–45 Kč/1 obyvatel (Písek
37,41 Kč). Obrat knihovního fondu, tj. kolikrát byla každá knihovní jednotka (vyjma knihovních
jednotek výměnného fondu) půjčena během jednoho roku, dosáhl hodnoty 2,51 (hodnota
ukazatele mezi 2 až 3 = ideální hodnota). Míra aktivace knihovního fondu, tj. kolik % dokumentů
bylo využito v hodnoceném roce, dosáhl 47 %.
V roce 2017 pokračovalo on-line půjčování e-knih. 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. 2017 nabízela knihovna více než 2 500 titulů. Celkový počet
výpůjček/stažení e-knih dosáhl 180.
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Struktura knihovního fondu ve svazcích 2017

5 nejpůjčovanějších tištěných titulů v roce 2017
Beletrie pro dospělé
Hartl, Patrik

Okamžiky štěstí

Bourdon, 2016.

May, Peter

Ostrov Entry

Host, 2015.

Hartl, Patrik

Malý pražský erotikon

Bourdon, 2014.

Galbraith, Robert

Ve službách zla. 3.

Plus, 2016.

Bryndza, Robert

Dívka z ledu

Cosmopolis, 2016.

Naučná pro dospělé
Měchurová, Zlata

Příběhy starých píseckých domů…

J & M, 2016.

Hnízdil, Jan

Zaříkávač nemocí

Lidové noviny, 2014.

Ruiz, Miguel

Čtyři dohody: kniha moudrosti

Pragma, 2001.

Kondo, Marie

Zázračný úklid: pořádek…

Knižní klub, 2015.

Slowík, Josef

Speciální pedagogika

Grada, 2016.

Knihy pro děti
Kinney, Jeff

Deník malého poseroutky (všechny díly)

CooBoo, 2009–2017.

Rowling, J. K.

Harry Potter (všechny díly)

Albatros.

Delzenne, P.

Šmoulí vynálezy

Albatros.

Petiška, Eduard

Staré řecké báje

Albatros

Zappa, Ahmet

Příšerné paměti Odvážňákových

Jota.
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5 nejpůjčovanějších audioknih na CD
Audioknihy

Počet

Martin, G. R. R.: Hra o trůny

15×

Kepler, Lars: Playground

14×

May, Peter: Kritik

14×

Kepler, Lars: Lovec králíků

13×

Boček, Evžen: Aristokratka

13×

5 nejpůjčovanějších filmů na DVD
Filmy na DVD

Počet

Seznamka

17×

Teorie tygra

17×

Anděl Páně 2

15×

Grandhotel Budapešť

13×

Rodinný film

13×

Městská knihovna Písek disponuje také 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.

Doprovodné akce:
•

Autorské čtení – Pavel Sekyrka z knihy Nedosáhneš na dno – 52 osob

•

PROJEKT „LIDÉ, KNIHY, OSUDY“ Ondřej Kryštof Kolář (10 přednášek a 2 vlastivědné
procházky tematicky čerpající z literárních a kulturních dějin Písku) – 112 osob

•

Mgr. Vratislav Měchura – Záhady a tajemství prácheňského regionu – cyklus 3
přednášek z regionální historie – 96 osob
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•

Jaroslava Pixová – Paměti píseckého mlynáře – 23 osob

Městská knihovna Písek i v roce 2017 pokračovala v zajišťování provozu a správy
specializovaných webových stránek SOPOP.cz (web Sociální Pomoci Písecka). Portál slouží
zejména k usnadnění orientace a zlepšení přístupu veřejnosti k sociálním službám. Součástí
portálu, který je strukturovaný dle hlavních cílových skupin (senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi
a osoby s postižením), jsou kontakty na poskytovatele sociálních služeb, informace z oblasti
legislativy a také další informace týkající se doprovodných akcí.

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 Wi-Fi připojení.
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Knihovna provozuje vlastní webovou stránku. Práce na její nové podobě byly zahájeny na
konci roku 2017 s tím, že webové stránky by měly být uživatelům knihovny k dispozici současně
s přechodem do nových prostor. Mezi další běžně poskytované služby patří e-rezervace, eprolongace a e-objednávka. Čtenáři mají rovněž možnost prohlížení katalogizačních záznamů
knih z fondu a rezervaci výpůjček z mobilních zařízení prostřednictvím aplikace Smart katalog.
On-line komunikace se čtenáři probíhá prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv i sociálních sítí.
Čtenáři mohou rovněž využít službu Ptejte se knihovny. Ve studovně je k dispozici elektronický
právní systém Codexis pokrývající problematiku národní legislativy i legislativy EU.

1.3 Vzdělávací činnost
Největší objem práce knihovny (z hlediska četnosti a celkového počtu návštěvníků) v oblasti
vzdělávání tvoří informačně vzdělávací lekce. Stejně jako v předchozích letech byly i v roce
2017 realizovány lekce pro všechny stupně vzdělávání (od mateřských po střední školy).
Všechny tyto 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.
V druhé polovině roku 2017 byly zahájeny přípravné práce a sestavení harmonogramu
podrobné evaluace prezentovaných lekcí. Evaluace zahrnuje tři roviny, a to dotazník pro
pedagogy, skupinové hodnocení zúčastněných žáků a interní pohovor s realizátorem lekce.
Proces evaluace bude probíhat i v roce 2018, kdy bude uzavřen. Výsledkem evaluace bude
aktualizace vzdělávacích lekcí a dalších programů.
Programy a lekce určené pro žáky mateřských škol a žáky nižších ročníků základních
škol se zaměřují především na podporu čtenářství, čtenářské gramotnosti a dále seznamují
dětské čtenáře s novými tématy či samotnou knihovnou. Obsah lekce odpovídá požadavkům
RVP, a školy si tak mohou vybrat lekci na základě vzdělávací oblasti, průřezového tématu
či rozvíjených kompetencí. Zejména s ohledem na prostorové možnosti knihovny jsou
informačně vzdělávací lekce realizovány také v prostorech spolupracujících základních škol.
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Nové lekce 2017 1. stupeň ZŠ
Pojďte s námi za knihami (1. třída) – Lekce seznámí žáky s knihovnou, jak to v ní chodí
a k čemu slouží. Následuje další návštěva, kdy děti plní čtenářskou zkoušku a jsou pasováni
na čtenáře.
Pasování prvňáčků (1. třída) – Tradiční pasování prvňáčků na motivy knihy Pan Lišák má
knihy rád. Žáci všech prvních tříd plní čtenářskou zkoušku a následně jsou pasováni na čtenáře.
Přehled lekcí s počtem jejich realizací a počtem účastníků (MŠ a 1. stupeň ZŠ)

Počet
prezentací

Název lekce

Anotace

11 světů. Moderní ilustrace

Seznámení s nejznámějšími ilustrátory dětských knih
a animovaných filmů současnosti.

5

3 české pověsti trochu
jinak

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

7

Devatero povolání

Povídání o tradičních i méně známých povoláních.

2

Dobrodružná literatura

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

11

Hravě s hudbou

Hra s hudbou, zvuky a hudebními nástroji.

8

Chci být dospělý

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

2

Ilustrátoři

Seznámení s nejznámějšími ilustrátory dětských knih
a animovaných filmů.

8

Jak se vaří kniha

Povídání o tom, jak vlastně vzniká kniha, na motivy
velice povedeného díla. (4.–6. třída)

9

Kamil neumí lítat

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

14

Knížka o knížce

Povídání o tom, jak vlastně vzniká kniha, na motivy
velice povedeného díla. (2.–4. třída)

15

Pojďte s námi za knihami.
Seznámení s knihovnou

Seznámení s chodem knihovny a zejména dětského
oddělení. Úvodní lekce k pasování na čtenáře.

18

Koblížek. Poprvé
v knihovně

Seznámení s prostředím knihovny.

3

Letem pohádkovým světem

Seznámíme se základním rozdělením pohádek na
pohádky lidové a autorské. Zaměříme se na ty
autorské.

9

Účast
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Lidové pohádky

Lekce o lidových pohádkách.

11

Naše léčivé rostliny

V rámci lekce žáci teoreticky prozkoumají několik
základních druhů léčivých rostlin.

0

Než zazvoní potřetí

Lekce o divadle s poznáváním divadelních povolání
podle básniček Jiřího Havla.

9

O hrůzném padouchu
Manfredovi

O tom, že ne vždy se vyplácí dát na první dojem.

2

Recyklované pohádky

Lekce na aktuální téma recyklace. Součástí je čtení
pohádky.

15

Roční období

Povídání o daném ročním období a všem, co s ním
souvisí.

3

Státní svátky

Přiblížení podoby a významu českých státních svátků
v historickém kontextu.

5

Umíš se správně chovat?

Na mnoha ukázkách představíme dětem, jak se
správně chovat a co se rozhodně nedělá!

0

Vážně i nevážně o poezii

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

2

Velryba a pruhované tričko

Lekce na motivy knihy Jiřího Žáčka o světě,
světadílech a zvířatech a o jednom statečném
klukovi.

3

Česká přísloví

Seznámení se základními rysy frazeologie.

10

Celkem

171

3 620

Lekce určené především žákům vyšších ročníků ZŠ a SŠ prezentované v roce 2017 byly
zaměřeny na multikulturní výchovu a podporu občanské gramotnosti spojenou s výchovou
k občanské demokracii. Žákům byly předloženy teoretické koncepty sociálního konstruktivismu
společenských a kulturních stereotypů a následně se žáci zapojili do řízených diskusí, jejichž
předmětem byly situace a jevy z reálného života. Další část lekcí obsahuje průřezová témata
český jazyk a literatura, dějepis, občanská výchova, ZSV, výtvarná výchova a knihovnickoinformační výchova.
Na základě zájmu základních škol byly v roce 2017 opět realizovány lekce zahrnující
vzdělávací oblast Člověk a svět práce pro žáky 7. až 9. tříd ZŠ formou tzv. živých knih.
Interaktivní besedy se studenty SZeŠ žáky seznámily s problematikou studia, odborné přípravy
a průpravy na budoucí zaměstnání v zemědělství a ochraně přírody.
Nové lekce 2017 pro 2. stupeň ZŠ
S pozitivním přijetím se setkala nabídka nové lekce o fair trade problematice s názvem
„Jedeme v tom spolu: příběh džínsů“, která byla nabídnuta vyšším ročníků ZŠ a SŠ. Celkem

12

Výroční zpráva za rok 2017
bylo v průběhu školního období realizováno 7 lekcí. V roce 2017 započala příprava lekce
zaměřené na mediální výchovu.
Přehled lekcí s počtem jejich realizací a počtem účastníků (2. stupeň ZŠ, SŠ)
Název lekce

Anotace

Živé knihy se SZeŠ
Kultura terezínského ghetta

Besedy se studenty vybraných středních
škol na téma výběru studia a zaměstnání.
Holocaust v českých zemích a reálie
kulturního života v terezínském ghettu.

Počet
Účast
prezentací
3

81

2

48

Sexuální menšiny

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

6

123

Romové – dějiny a kultura

Historický vývoj soužití romského etnika
a majoritní společnosti, specifika romské
tradiční kultury v oblasti lidového umění.

4

79

Jedeme v tom spolu

Problematika fair trade a dopadů procesu
globalizace výroby.

7

161

Co, k čemu a pro koho je
knihovna

Rozvoj znalostí a dovedností z oblasti
informační gramotnosti, služby knihovny.

9

211

Regionální spisovatelé

Projekt ZŠ E. Beneše.

1

16

Literatura ke studiu
starověku

Doporučená literatura a její vyhledávání.

1

11

Literární Písek

Písek a regionální autoři

1

20

Frazeologie – koření řeči

Úvod do problematiky frazeologie

1

26

Celkem

750

Informační vzdělávání uživatelů pro veřejnost realizované knihovnou v roce 2017
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.
Virtuální univerzita třetího věku, poskytovaná provozně ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze, 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 za využití moderních technologií.
Předpokládá

účast

seniorů

na

přednáškách

(natočených

vysokoškolskými

lektory,
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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 2016/2017 byl realizován cyklus na téma České dějiny a
jejich souvislosti (17 studentů) a cyklus Dějiny oděvní kultury III. (17 studentů). V zimním
semestru 2017/2018 byly tématem přednášek Cestování, co jste možná nevěděli (17 studentů)
a Hudební nástroje (17 studentů).
Povinné přednášky byly doplněny o další
navazující programy, které nad rámec povinného
studia pro studenty VU3V organizuje městská
knihovna. Jednalo se o návštěvu Muzea Kouzlo
starých časů, Galerie Tančící dům v Praze, o
komentovanou prohlídku písecké lesnické školy a
arboreta, poznávací zájezd na hrad Kámen,
v Táboře Muzea čokolády, o Botanickou zahradu
nebo barokní poutní místo Klokoty. Někteří ze
studentů se rovněž zúčastnili veřejných přednášek na téma dějiny, móda a cestování.
Šestisemestrální cyklus ukončilo dalších dvanáct studentek, které byly slavnostně promovány na
Zemědělské univerzitě v lednu 2017.
Přehled přednášek a doprovodných akcí VU3V
Název

Anotace

Počet

Účast

Dějiny oděvní kultury III.

letní semestr – přednáška

6

102

České dějiny a jejich souvislosti

letní semestr – přednáška

6

102

Cestování, co jste možná nevěděli

zimní semestr – přednáška

6

102

Hudební nástroje

zimní semestr – přednáška

6

102

Závěrečný seminář a promoce
na ČZU

Závěr šestisemestrálního cyklu

2

16

Vyšehradský kodex

Přednáška

1

17
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Počátky renesance v Itálii

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. – přednáška

1

40

Leonardo da Vinci a Albrecht
Dürer

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. – přednáška

1

59

Střední lesnická škola a
arboretum

Exkurze

1

24

Zájezd Kámen – Tábor – Klokoty

Tematická poznávací cesta – návštěva
hradu, Muzeum čokolády, botanická
zahrada, poutní místo

1

29

Není turista jako turista

Ing. Pavel Štumpf, Ph.D. – přednáška

2

30

Celkem

623

Klub Souvislosti
V rámci Klubu Souvislosti, který vznikl ve spolupráci s organizací Fokus – Písek, o. s., a
poskytuje sociální služby a sociální rehabilitaci osobám s duševním onemocněním, se
uskutečnila v roce 2017 celkem 4 setkání. Jejich obsah byl zaměřen na kulturní a společenská
témata. V otevřené a příjemné klubové atmosféře měli účastníci možnost seznámit se
především s literárními tématy a jejich přesahy do společenského kontextu.
Přehled aktivit Klubu Souvislosti
Téma setkání

Popis

Účast

Překladová literatura

Překladová literatura – historie překladu, překlad 20
jako proces porozumění cizí kultuře.

Překladová literatura II

Nejvýznamnější čeští překladatelé a jejich dílo.

24

Deníky, memoáry

Deníková literatura na pomezí fikce a literatury
faktu.

19

Deníková literatura

Vzpomínky jako zdroj inspirace krásné
literatury.

24

Celkem

87
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Klub cestovatelů
Klub cestovatelů v roce 2017 pokračoval již 7. 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 2017 byl Klub cestovatelů věnován propojování známých a neznámých
informací a jevů s tematikou zámořských objevitelských výprav. Celkem se uskutečnila 4
setkání, ve kterých účastníci blíže poznali vybrané světové lokality. Součástí projektu byla
výstava výtvarných artefaktů klientů sociálně terapeutických zařízení DATS Duha Písek,
Občanské sdružení HORIZONT Písek a Protivín a Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s.,
s vernisáží.
Přehled aktivit Klubu Cestovatelů
Téma setkání

Popis

Účast

Zámořské cesty a objevy

Významní evropští cestovatelé a objevitelé
nových světů.

28

Amerika

Jaké svátky se slaví v Americe a jaké u nás?
Srovnání i nečekané objevy původu jednotlivých
svátků.

29

Velikonoční ostrovy

Po Velikonocích cesta na Velikonoční ostrovy za
tajemstvím kamenných soch a záhadných vzorů.

31

Výstava s vernisáží

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

80

Celkem

168

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. Aktivita probíhala pravidelně
dvakrát týdně kromě prázdnin. Klienti se učili využívat základní funkce a ovládání počítačů,
někteří využívali čas pro sledování svých oblíbených videí či pro vyřizování e-mailů. Celkem
klienti obou zařízení realizovali 56 návštěv v celkovém počtu 190 účastníků.
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Přírodovědný klub
V rámci pilotního programu zájmového vzdělávání v podporovaných oborech byla od září
2017 zahájena činnost Přírodovědného klubu pod vedením Mgr. Hany Rambousové.
Přírodovědný klub je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a zaměřuje se na získávání poznatků a
informací z biologie, doplněného o laboratorní experimenty a činnost nad rámec standardní
školní výuky přírodopisu a biologie. Setkání probíhají ve 14denní frekvenci v klubovně MěK
Písek nebo v zapůjčených odborných učebnách ZŠ Šobrova, za příznivého počasí také
v terénu. Celkem je do klubu přihlášených 7 žáků. V roce 2017 se uskutečnilo 6 setkání.
Učte se od mistrů oboru
V roce 2017 Městská knihovna Písek navázala v rámci vzdělávacích aktivit a podpory
řemeslných oborů sérii workshopů, na kterých participovala SOŠ a SOU Písek. Projekt byl
zahájen březnovým cyklem 3 sobotních dopoledních workshopů, na které od září 2017 navázalo
každý měsíc představení dalších oborů a dovedností. Tyto workshopy jsou určeny pro zájemce
z řad široké veřejnosti a zájemcům prezentují možnosti a dovednosti tradičních oborů, včetně
nových způsobů výuky. Sedmi sobotních workshopů se zúčastnilo 86 zájemců.
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Počítačový kurz Google nástroje a jejich využití
Pro pokročilejší uživatele PC a mobilních zařízení byl připraven nový kurz, jehož vedením byl
pověřen Bc. Petr Pavelka. Kurz byl rozčleněn do 5 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Cílem
kurzu bylo prohloubit znalosti a dovednosti uživatelů PC a zároveň zjistit poptávku veřejnosti po
podobných kurzech digitálních kompetencí, na jejímž základě by mohl být koncipován proces
rozvíjení digitální a informační gramotnosti v rámci celoživotního vzdělávání uživatelů knihovny.
Vyzkoušej si skřítka Všeználka – program určený dětem od dvou let a jejich rodičům.
Program se zábavnou formou zaměřuje na oblast rozvoje řeči, jemné motoriky, pohybových
vlastností a kreativity.
V roce 2017 se uskutečnilo 9 lekcí na téma: zima, masopust, jaro, květiny, duha, zvířata,
šišky a anděl. Program probíhal pravidelně první, příp. druhou, středu v měsíci vyjma prázdnin.
Vzhledem k oblíbenosti pořadu byla nutná rezervace na daný termín. Program lektorsky
zajišťovala Mgr. Lucie Mužíková.
Další přednášky
•

Seminář Komunikace s hluchoslepými osobami – ve spolupráci s Klubem přátel
červenobílé hole, z.s., pro studenty SZdŠ Písek – 86 osob

•

Mgr. Vratislav Měchura – Dějiny a současnost svobodných zednářů – 45 osob

1.4 Komunitní aktivity
Projekt Knihovna plná života v roce 2017 navázal na úspěšný třetí ročník a vstoupil do
čtvrtého roku svého fungování. 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 2017 uskutečněny. Na základě příznivých ohlasů a zájmu byly některé
přednášky i další aktivity zopakovány či rozšířeny o další témata, která si návštěvníci vyžádali.
Nadále bylo pokračováno ve formátu Creative Café, který v roce 2017 tvořila pravidelná
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měsíční setkání zájemců o ruční práce s názvem Háčkujeme s Andělkou, pod vedením lektorky
paní Anděly Kobzové, a Korálkování s Markétkou, s dobrovolnou lektorkou Markétou
Němečkovou.
Dalším pravidelným formátem je měsíční promítání dokumentárních filmů z nabídky festivalu
Jeden svět mapujícího situace a problémy dnešního stále více se globalizujícího světa pod
názvem Promítáme i My. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 10 promítání s celkovým
počtem 59 diváků.
Jinou rozšiřující aktivitou, která se setkala s velkým zájmem, byl stejně jako v roce 2016
autobusový zájezd na Šumavu s průvodcem NP Šumava a šumavským rodákem a
pamětníkem panem Egonem Urmannnem. Výlet byl zaměřen na poznávání vybraných lokalit NP
Šumava a doplněn názornou ukázkou techniky rýžování zlata na Otavě.
Přehled aktivit v rámci programu
Název aktivity

Přednášející

Účast

Jachting a moře

Ing. Tomáš Kůdela

32

Semínkaření

František Langmajer

33

Zasaď semínko! – workshop pro děti

Mgr. Radka Ryjáčková

13

Pěšky do Istanbulu

Viktorie Hlaváčková

35

Zdravé vaření s Biolenkou

Mgr. Lenka Žák

17

Rozloučení s létem v Provence

Petr Hejna

29

Zdraví a reflexologie

Mgr. Michal Říha

33

Ajurvéda – základní seznámení

Ing. Rostislav Nahálka

22

Ajurvéda a stravování

Ing. Rostislav Nahálka

36

Ajurjóga – seminář

Ing. Rostislav Nahálka

13
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Není komín jako komín

Energy Centrum ČB

75

Šumavou – Za prameny Otavy

Egon Urmann

30

O běhu a běhání

Mgr. Zuzana Součková

12

10× Creative Café – Háčkujeme
s Andělkou

Anděla Kobzová

144

Promítáme i My

Eliška Kloboučníková

59

6× Korálkování s Markétkou

Markéta Němečková

64

3× seminář Bez odpadu – Jak vést
bezodpadovou domácnost

Bc. Michaela Linhová

38

Seminář Cyklická máma

Mgr. Zuzana Dvořáková

19

Bali – Ostrov bohů

Mgr. Josef Šindelář

29

Putování Indií

Kamila Berndorffová

24

Izrael – Svatá země

Ing. Marie Hovorková

22

Celkem

779

Fair trade ochutnávka v knihovně – v květnu proběhla v prostorách před knihovnou
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.
Naděje

je

vzdělávací

spolupráci

se

z. s.

program

Naděje

Písek,

realizovaný
který

ve

pomocí

tematických ročních celků podporuje komunikativní a
kognitivní kompetence a zároveň posiluje estetickou a
kreativní

složku

předškolní

přípravy

dětí

z

rodin
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ohrožených sociálně kulturním vyloučením. Cílem je napomoci získání školní zralosti, rozvoj
kreativity, jazyková a matematická příprava, orientace v okolním prostředí atd. prostřednictvím
interaktivních činností. Děti též poznávají prostředí knihovny, seznamují se s četbou apod.
Aktivity zohledňují specifické potřeby jednotlivých účastníků.
V závěru školního roku byla připravena tradiční vernisáž výstavy výtvarných prací, ve kterých
děti zpracovaly své dojmy a zážitky získané v knihovně na téma Indiáni. Lekce probíhaly v
pravidelném měsíčním intervalu v průběhu školního roku (celkem 10) pod vedením Mgr. Věry
Soukupové.
Dobrovolnické aktivity
V roce

2017

se

v Městské

knihovně

Písek

úspěšně

pokračovalo

v naplňování

Dobrovolnického programu Městské knihovny Písek, který poskytl prostor a možnosti pro rozvoj
o podporu zájmu písecké komunity o dobrovolnickou činnost v knihovně. V rámci tohoto
programu vznikla dobrovolnická skupina Dobrá pomoc, která se věnuje výrobě a přípravě
drobných dárkových předmětů pro potřeby místních organizací. Tato skupina se v průběhu roku
2017 pravidelně každý týden scházela na tvořivých setkáních.
V průběhu roku také fungovaly dobrovolnické vzdělávací programy. Jedná se o kurz Základy
práce na počítačích pro úplné začátečníky pod vedením dobrovolnického lektora Mgr. Petra
Bruncvíka. Čtenářský klub připravovala po celý rok 2017 Mgr. Hana Manková, která se v jeho
rámci věnovala zajímavým titulům z oblastí společenských věd i beletrie. Novinkou roku 2017
bylo dobrovolnické lektorování Přírodovědného klubu.
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Pravidelnou aktivitou dobrovolníků byly návštěvy seniorských zařízení za účelem čtení
vybraných děl světových i domácích autorů. Formou dobrovolnictví probíhaly v roce 2017
některé z jednotlivých vzdělávacích přednášek určených pro širokou veřejnost. Dobrovolníci se
také zapojili do příprav a realizace workshopů v rámci festivalu Očima generací, při organizaci
letní soutěže Literární putování Pískem a dalších akcí knihovny.

Dobrovolnický program

Zapojeno

Dobrá pomoc

18 dobrovolnic

Čtení pro radost

1 dobrovolnice

Lektoři

2 dobrovolnice

Čtenářský klub (ne)jen pro rodiče

1 dobrovolnice

Základy práce na PC

1 dobrovolnice

Pořadatelská služba

5 dobrovolnic

Výpomoc ve službách

1 dobrovolnice

Korálkování s Markétou

1 dobrovolnice

Grafické a propagační práce

1 dobrovolnice

Spolupráce
V rámci posílení komunitních vazeb a posílení dopadů plánovaných akcí a projektů byla
v roce 2017 nadále rozvíjena spolupráce s institucemi a organizacemi působícími v Písku i okolí.
Příkladem byla akce Cipískoviště 2017, jejíž doplňující program Poznejte les Řáholec zábavně
edukačního charakteru připravili pracovníci Informačního centra Lesů města Písku. V roce 2017
ve spolupráci se SOŠ a SOU Písek zahájila knihovna cyklus workshopů Učte se od mistrů
oborů.
V oblasti sociálních služeb byla navázána spolupráce s Domácím hospicem Athelas Písek
formou cyklu veřejných prezentací o poskytovaných službách. Nadále pokračovala spolupráce
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s Diakonií, v jejímž rámci v knihovně proběhly semináře Pečuj doma s námi zabývající se
problematikou domácí péče o nemocné.
V roce 2017 Městská knihovna Písek na základě memorand o vzájemné spolupráci se ZŠ T.
Šobra a ZŠ Cesta připravila podklady projektu SPOLU NABÍDNEME VÍC – INSPIRACE PRO
ŽIVOT. Multioborové a odborné vzdělávání do škol a knihoven pro podání žádosti o dotaci
v rámci operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání.

1.5 Kulturní aktivity, propagace čtení a čtenářství
Celostátní a regionální projekty
•

Březen měsíc čtenářů

•

Noc s Andersenem (H. Ch. Andersen – Císařovy nové šaty) – 20 dětí

•

Noc literatury
V roce 2017 se knihovna již potřetí zúčastnila akce na propagaci současné světové
literatury, Noc literatury (11. ročník), pořádané Českými centry a Svazem knihovníků
a informativních pracovníků. Literární akce se na šesti stanovištích zúčastnilo celkem 70
posluchačů. Stejně jako loni ožil Dům U Slona, kde četl Oldřich Vlček. V budově bývalé
Obchodní akademie, v místnosti zvané „nebíčko“ (nyní zde sídlí Německy za školou),
předčítal Jiří Prášek. V Koncertní síni Trojice měli účastníci možnost vyslechnout
Václava Žmolíka. Na netradičním místě – v hale plaveckého stadionu – zazněla ukázka
z úst Lucie Kotrbové. A v klubovně knihovny četla Eva Kadlčáková.

•

Pasování prvňáčků na čtenáře (Pan Lišák má knihy rád) – 18×, 386 dětí (z toho 328
nových čtenářů)

•

Knížka pro prvňáčka – 3×, 53 dětí

•

Týden knihoven
V závěru Týdne knihoven se Městská knihovna Písek připojila k celostátnímu festivalu
Očima generací, jehož posláním je šířit mezigenerační dialog a porozumění. Dne 7. 10.
proběhl v Městské knihovně Písek 2. ročník tohoto multižánrového festivalu. Na
programu byly malé kreativní dílny, tvorba společného artefaktu, ale také prezentace
stolních a karetních her, divadelní představení Studia Damúza, japonská čajovna a na
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závěr i hudba skupiny French Touch. Akce se zúčastnilo přibližně 200 spokojených
návštěvníků, kteří měli možnost poznat knihovnu trochu jinak.
•

Den pro dětskou knihu – čtení z knihy s vánoční tematikou, výroba Perníkové
chaloupky a jmenovek na štědrovečerní tabuli – 30 návštěvníků

Besedy pro dospělé
•

Martin Hilský – Geneze zla – Shakespearovi padouši – 70 posluchačů

•

Jiří Hájíček – autorské čtení spisovatele z knihy Dešťová hůl – 36 posluchačů

•

Autorské čtení Dany Emingerové – 9 posluchačů

•

Marie Svatošová – beseda s autorkou knihy O hospicích – 21 posluchačů

•

Žítkovské čarování – beseda s Jiřím Jilíkem – 43 posluchačů

•

Jitka Ludvíková – Jak se ze mě stala spisovatelka – 5 posluchačů

Besedy pro děti
•

Magdalena Takáčová – autorské čtení Vlásky – 40 osob

Výstavy
1. Patro knihovny
•

Dobrá pomoc – výrobky dobrovolnického programu

•

Nová knihovna – prezentace návrhů a zařízení nové knihovny

•

Marie Terezie

•

Naděje – Indiáni

•

Jiří Srnka – 110. výročí

•

Fokus – výtvarná díla klientů

•

Alžběta Vlášková – móda, kresby, návrhy

•

Adventní a vánoční výstava Prácheňské Vánoce

2. Dětské oddělení
•

…ten umí to a ten zas tohle…

•

Poezie

•

Advent a Vánoce

•

Doporučujeme
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Ostatní
Další akce pro dospělé
•

Adventní prodej knih

•

IX. adventní matiné (ve spolupráci s La Ponto Písek)

•

II. ročník zábavného a soutěžního putování ulicemi Písku

Další akce pro děti
•

Čtení v družinách – 9×

•

Společné čtení – 1×

•

Věda je prima – 90 účastníků

•

Noc pohádek pro děti – 130 účastníků

•

Vernisáž výstavy Naděje

•

Příměstský tábor – 20 dětí

•

Ukázka deskových her Piatnik

•

Halloweenská noc v knihovně – 20 dětí

1.6 Ostatní služby
Donášková služba spočívá v dovážce knih přímo do domácnosti čtenářů a je určena pro
seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Rozvoz knih probíhá pravidelně jednou za
měsíc. V roce 2016 tuto službu využilo 6 seniorů a Diakonie Písek.
Půjčování společenských her patří ke stálé nabídce služeb knihovny. V nabídce je celá
řada her – deskové, karetní, logické, vzdělávací, zábavné, pro jednoho i více hráčů. Kromě
dětského oddělení jsou společenské hry nabízeny také v oddělení beletrie.
Tabulka s počty nejpůjčovanějších her – dětské oddělení

Hra

Počet

Ubongo

17×

V kostce. Pohádky

17×

Safari

16×
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Dixit

16×

Cink! Junior

16×

Tabulka s počty nejpůjčovanějších her – beletrie

Hra

Počet

Hobit

11×

AZ kvíz

10×

Karel IV.

10×

Activity 2

9×

iKnow

9×
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2. Public relations, marketing
Prezentace činnosti knihovny probíhá jako tradičně všemi dosud používanými komunikačními
prostředky (webové stránky, sociální sítě, blog, tradiční média – tisk, rádio, direct mail).
Propagační systém knihovny je dlouhodobě založen na centrálním plakátu, skládacím
informačním letáku a mailovém zpravodaji.
Kromě vlastních webových stránek knihovna zajišťuje provoz
internetového portálu zaměřeného na poskytování sociálních
služeb www.sopop.cz a webové stránky na podporu regionální
literatury

www.ctenizpisku.cz

s

doplňovanou

databází.

V

posledním čtvrtletí roku 2017 byly v rámci projektu T-zóna zřízeny
webové stránky pro mládež, administrované studenty místních
středních škol. K uvedenému webu byly vytvořeny příslušné profily
na sociálních sítích (Facebook, Instagram).

Projekt nové knihovny v Písku byl mimo jiné v únoru 2017 prezentován v celostátním
časopise Čtenář. Reportáž ze stavby nové knihovny byla odvysílána Českou televizí v rámci
zpravodajství z regionů. Český rozhlas České Budějovice odvysílal reportáže ze dvou akcí
knihovny (projekt „semínkovna“ a Týden knihoven 2017). Realizace celorepublikového projektu
– festivalu Očima generací v Městské knihovně Písek byla prezentována jako příklad dobré
praxe v zahraničí (Rakousko).
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3. Regionální funkce
Městská knihovna Písek je pověřenou knihovnou s regionální funkcí, kterou vykonává Úsek
regionálních služeb. Obsluhuje 60 veřejných knihoven, z toho 6 profesionálních knihoven
s 5 pobočkami a 44 obecních knihoven se 4 pobočkami. Pro všechny tyto 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 2017 bylo rozvezeno celkem 14 588 svazků knih. Rozvoz probíhal podle zájmu
a požadavků

knihovníků

a jejich

čtenářů,

zpravidla

dva

soubory

ročně

do

každé

z obsluhovaných knihoven. Poskytnutých konzultací obsluhovaným knihovnám bylo v roce 2017
celkem 482, k tomu se uskutečnilo také 92 metodických návštěv a 8 vzdělávacích a kulturních
akcí. Úsek regionálních služeb provedl v průběhu roku revizi knihovního fondu v Borovanech,
katalogizaci, zaškoleny byly také nové knihovnice v Miroticích, Ražicích, Nerestcích a v Letech.
V rámci regionu Písek bylo celkem najeto 5 110 km. Přírůstek nových knih činil za Úsek
regionálních služeb celkem 2 201 knih, kdy bylo nakoupeno o 408 knih více než v přechozím
roce. Odepsáno bylo 2 315 svazků knih.
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II.

Materiální zdroje, zaměstnanci
1. Materiální zdroje
1.1 Správa budov

Městská knihovna Písek se nachází v budově č. p. 85 na Alšově náměstí, část oddělení
naučné literatury je umístěna na základě smlouvy o pronájmu ve vedlejším domě č. p. 84.
Sklady knih se nachází v budově bývalé Obchodní akademie (Karlova č. p. 111).
Problém s nevyhovujícími a nedostatečnými prostory včetně neexistence bezbariérového
přístupu přetrvával i v roce 2017.

1.2 Rekonstrukce prostor nové knihovny
V květnu 2017 byly zahájeny práce na rekonstrukci bývalé základní školy J. A. Komenského
na nové prostory městské knihovny. Na základě výběrového řízení se dodavatelem stavby stala
společnost OHL ZŠ, a. s. V roce 2017 stavební práce zahrnovaly zejména hrubé bourací a
stavební práce, betonáže stropů a podlah a přípravy pro vedení rozvodů sítí. Zahájeny byly
rovněž výkopové práce a betonáže základů nových prvků a části budovy. Všechny činnosti
probíhaly do konce roku víceméně dle stanoveného harmonogramu, přičemž termín dokončení
byl stanoven na říjen 2018.
V průběhu roku 2017 se městská knihovna ve spolupráci s hlavním projektantem stavby
významně podílela na přípravě interiérů a vnitřního vybavení. Knihovna tak bude moci píseckým
nabídnout v nových prostorách nové příležitosti ke vzdělávání a také rozšířenou nabídku
poskytovaných služeb, programů a akcí.
V souvislosti s přestěhováním probíhala v rámci knihovny celá řada přípravných prací. Od
aktualizace knihovního fondu dle doporučených metodik (Standard pro dobrý fond) nebo
přípravy nových webových stránek knihovny. V návaznosti na schválený projekt Centra
vzdělávání byla postupně profilována a pilotována řada kurzů a vzdělávacích aktivit včetně
evaluace informačně vzdělávacích lekcí pro školy. Komplementárně s již schválenou žádosti do
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IROPu byla v srpnu a září zpracována žádost do operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání zaměřená na spolupráci institucí formálního a neformálního vzdělávaní s názvem
Multioborové a odborné vzdělávání do škol a knihoven.

1.3 Pobočky
Na území Města Písku má městská knihovna celkem čtyři pobočky, a to Hradiště, Nábřeží
1. máje (DPS), Seniorský dům a pobočku při ZŠ T. Šobra (pouze pro děti). Přímo v prostorách
pobočky v ZŠ T. Šobra knihovna realizuje informačně vzdělávací lekce. Činnost poboček se řídí
koncepcí rozvoje poboček Městské knihovny Písek, která byla zpracována v roce 2010.

1.4 Opravy a údržba
•

oprava služebního automobilu OCTAVIA

•

oprava osvětlení v knihovně

•

oprava okenních rámů

•

oprava sociálního zařízení

•

oprava plynového regulátoru a topné soustavy

•

oprava tiskárny

1.5 Pořízení vybavení
•

Obnova PC – NB Lenovo, NB Acer (1× Centrum vzdělávání, 3× PC učebna)

•

Obnova tiskárny – Epson, Lexmark (ekonomický úsek, hudební oddělení)

•

SW – Windows server standard

•

Nábytek a zařízení – Otočný stojan DVD (oddělení beletrie)

•

Automobil – tažné zařízení, pneu zimní (4×)

1.6 Zapojení do projektů a grantů

Název

Rok
podání

Přijetí

Požadovaná

Přiznaná

dotace v Kč

dotace v Kč

Realizace

Regionální funkce knihoven

2016

Ano

1 197 000

1 197 000

2017

K21. století – Centrum vzdělávání

2016

Ano

13 000

10 000

2017
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K21. století – Podpora dobrovolnictví
Harmonizace národních a jmenných
autorit
VISK3 – podpora digitální gramotnosti
T-zóna – volnočasový prostor s
programem
Dotace úřadu práce pro zaměstnanost
Multioborové a odborné vzdělávání do
škol a knihoven

2016

Ano

16 000

10 000

2017

2016

Ano

14 000

14 000

2017

2016

Ano

30 000

30 000

2017

2017

Ano

30 000

30 000

2017

2017

Ano

141 700

141 700

2017

2017

?

4 613 000

1.7 Organizační opatření
Směrnice a nařízení
•

S 35/2017 – Organizace pracovních cest a výplata cestovních náhrad

•

S 36/2017 – Směrnice pro čerpání fondu sociálních a kulturních potřeb

•

S 37/2017 – Provoz a použití služebního vozidla

•

VP1/2016 – Čerpání dotace na regionální funkce 2017

•

Nařízení č. 1/2017 – Příkaz k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků
k 31. 12. 2017

•

Nařízení č. 2/2017 – Programové skupiny – zrušení

Smlouvy
• Memorandum o spolupráci Městské knihovny Písek s Pedagogickou fakultou Jihočeské
Univerzity a se ZŠ T. Šobra
• Centrum kultury města Písek – Smlouva o poskytnutí reklamního plnění
• Karel Frolík – Autoservis – Kupní smlouva – osobní automobil
• Conte spol. s r.o. – Smlouva o sdružených dodávkách zemního plynu
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• E.ON – Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny
• Střední škola obchodu, služeb a řemesel – Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách
praktického vyučování
• Kooperativa pojišťovna – pojištění odpovědnosti za škodu
• Písecký svět z. s. – smlouva o reklamě a propagaci
• Město Písek – Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky
• Úřad práce ČR – Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu (2×)

1.8 Kontroly a revize
•

OSSZ Písek – kontrola plnění povinností (pojistné)

•

ÚP Písek – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky dle dohody o vytvoření
pracovních příležitostí

•

MěK Písek – Mimořádná kontrola inventarizačního majetku

•

MěK Písek – Kontrola souladu stavu knihovního fondu se stavem účetním (čtvrtletně)

•

MěK Písek – Kontrola souladu stavu vytištěných kopií s interní evidencí

•

Pravidelné kontroly výtahů, hydrantů a hasicích přístrojů, plynových kotlů, elektrických
zařízení a zařízení pro zásobování vodou

2. Zaměstnanci
2.1 Kvalifikace zaměstnanců

Počet zaměstnanců

21

VŠ knihovnického směru

2

VŠ ostatní

4

SŠ knihovnického směru

9

SŠ ostatní

4

Ostatní

2
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2.2 Přehled zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2017
Počet zaměstnanců knihovny v roce 2017 zůstal stejný jako v roce 2016. V průběhu roku
2017 nedošlo k žádným personálním změnám.

Úsek

Úsek regionálních
knihovnicko informačních
služeb

Úsek knihovnicko
informačních služeb

1. Oddělení beletrie,
hudební oddělení, čítárna
a veřejný internet

Funkce

Jméno

A

B

Ředitel

Mgr. Roman Dub

1

1 (řízení, kontrola)

Vedoucí provozu,
knihovnice

Věra Vodvářková

1

1 (hudební oddělení,
webové stránky, tisk)

Vedoucí
programových aktivit

Mgr. Milena Halámková

1

1 (vzdělávací a komunitní
činnost, projekty)

Metodička knihovnice

Mgr. Lenka Havrdová

1

1 (metodicky řídí práci
58 knihoven regionu)

Knihovnice

Jaroslava Ďurkovová

1

1 (metodická pomoc,
výměnný fond, revize)

Knihovnice

Kateřina Zemanová

1

1 (fond beletrie, akvizice)

Knihovnice

Jana Mušková

1

1 (fond beletrie, donášková
služba)

Knihovnice

Soňa Sádlová

1

1 (fond beletrie, akvizice)

Knihovnice

Jaroslava Žižková

1

1 (čítárna, akvizice
periodik)

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)

Knihovnice

Eliška Kloboučníková

1

1 (akvizice naučná
literatura)

Knihovnice

Lucie Hrdličková

1

1 (akvizice, besedy a akce
pro ZŠ, IVU)

Knihovnice

Mgr. Lucie Mužíková

1

1 (akvizice, besedy a akce
pro ZŠ, IVU)

Knihovnice

Mgr. Radka Ryjáčková

Knihovnice

Jana Bělehrádková

1

1 (katalogizace, knihovní
dokumenty)

Knihovnice

Jana Křížová

1

0,5 (katalogizace)
0,5 (zastupování)

Ekonomka, účetní

Helena Majdlová

1

1 (hospodaření, mzdy)

2. Oddělení naučné
literatury a studovna

3. Oddělení pro děti
a mládež

0,6

Úsek zpracování fondu

Úsek provozně
ekonomický

0,1 (dětské)
0,5 (projekty)
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2.3.

Uklízečka

Lenka Růžičková

1

1 (úklid)

Pomocný pracovník

Marie Švecová

1

1 (pomocné práce, balení
knih)

Vzdělávání, školení studijní návštěvy

•

Praha – Občanská gramotnost v 21. století (2/2017)

•

Praha – Současná literatura pro děti a mládež (2/2017)

•

Praha – Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti
(4/2017)

•

Radomyšl – Vzdělávání pro školy (7/2017)

•

Jičín – Knihovnická dílna (9/2017)

•

České Budějovice – Regionální seminář EPALE na téma vzdělávejte se moderně!
(10/2017)

•

Praha – Ochutnávka čtenářských strategií (11/2017)

•

Písek – Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2016 (12/2017)

•

Písek – Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového
zvýhodnění. Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti (12/2017)

Akce Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
•

České Budějovice – Regionální výbor SKIP (10/2017)

•

České Budějovice – Regionální výbor SKIP (11/2017)
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•

III. Knihovna v datech a číslech
1. Základní statistické údaje

2013

2014

2015

2016

2017

Registrovaní čtenáři

5 261

5 377

5 449

5 350

5 345

z toho uživatelé do 15 let

1 327

1 430

1 478

1 455

1 469

Návštěvníci celkem

363 026

403 978

444 708

511 380

215 267

Návštěvníci knihovny

146 412

150 409

148 642

151 757

149 373

Návštěvníci kulturních akcí

4 010

5 246

5 152

4 163

5 011

Návštěvníci vzdělávacích akcí

4 683

5 633

5193

7 462

9 687

Výpůjčky celkem

314 107

301 123

295 069

291 417

275 295

Výpůjčky – naučná lit. dospělí

66 655

67 702

65 218

66 882

57 931

Výpůjčky – krásná lit. dospělí

122 639

120 112

119 876

115 913

114 141

Výpůjčky – naučná lit. děti

7 960

7 355

6 129

6 363

7 810

Výpůjčky – krásná lit. děti

26 790

25 548

24 867

24 652

23 945

Výpůjčky periodik

72 889

65 850

61 722

60 236

55 818

Výpůjčky AV médií

15 748

12 562

15 083

14 763

13 274

Prezenční výpůjčky

51 806

45 351

41 896

41 356

36 686

Prolongace

80 349

77 136

79 672

81 341

75 145

Kulturní akce pro veřejnost

66

101

123

126

105

Vzdělávací akce pro veřejnost

271

291

295

485

675

Počet návštěv webové stránky

40 340

39 835

44 612

45 617

41 686
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Přírůstky ve fondu celkem
Tematická skupina

2013

2014

2015

2016

2017

Beletrie pro dospělé

2 935

3 034

2 772

3 297

3 575

Naučná pro dospělé

2 250

2 329

2 375

2 511

2 110

Beletrie pro děti

1 320

1 061

1 198

1 058

1 117

Naučná pro děti

329

264

309

329

295

AV média

419

481

364

393

313

Celkem

7 253

7 169

7 018

7 588

7 410
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IV. Hospodaření
1. Výsledek hospodaření – Městská knihovna Písek
Položka

% čerpání Rozdíl R - S

Spotřeba

Rozpočet

Všeobecný materiál

176 491

125 000

141,19

-51 491

Nákup knih

914 897

930 000

98,38

15 103

Nákup časopisů

102 976

90 000

114,42

-12 976

Nákup hudebnin

64 888

70 000

92,70

5 112

5 488

15 000

36,59

9 512

Ostatní drobný majetek do 3 tis .Kč
PHM
Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Poštovné
Telefonní poplatky

4480

10 000

44,80

5 520

1 269 220

1 240 000

102,36

-29 220

454 346

395 000

115,02

-59 346

18 504

50 000

37,01

31 496

8 611

15 000

57,41

6 389

7 453

10 000

74,53

2 547

522 976

393 000

133,07

-129 976

24 626

35 000

70,36

10 374

37 225

30 000

124,08

-7 225

258 590

262 000

98,70

3 410

Vzdělávání, školení

17 387

20 000

86,94

2 613

Kulturní a vzdělávací akce

90 164

55 000

163,93

-35 164

Internetové služby

54 943

55 000

99,90

57

Aktualizace programu

74 999

80 000

93,75

5 001

Nájemné

Závodní stravování

127 680

150 000

85,12

22 320

Ostatní služby celkem

1 208 590

1 080 000

111,91

-128 590

Mzdové náklady

5 481 893

5 514 000

99,42

32 107

Zákonné sociální pojištění

1 797 243

1 830 000

98,21

32 757

102 824

110 000

93,48

7 176

Jiné sociální pojištění

15 802

16 000

98,76

198

Ostatní náklady z činnosti

34 476

31 000

111,21

-3 476

132 571

118 000

112,35

-14 571

Zákonné sociální náklady

Odpisy
Drobný dlouhodobý majetek
CELKOVÉ NÁKLADY
Výnosy z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Dotace MÚ

81 330

65 000

125,12

-16 330

10 612 863

10 474 000

101,33

-138 863

670 916

546 000

122,88

-124 916

49 255

1 000

4925,50

-48 255

9 545 000

9 545 000

100,00

0
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Odpisy MÚ

29 784

30 000

99,28

216

Karlova – nájem

90 000

90 000

100,00

0

Dotace
Odpisy z účtu 403
CELKOVÉ VÝNOSY
Výsledek hospodaření za
organizaci

234 724

0

33 883

34 000

99,66

-234 724
117

10 653 562

10 246 000

103,98

-407 562

40 699

2. Výsledek hospodaření – regionální funkce knihoven
Položka
Všeobecný materiál
Nákup knih
PHM
Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby
Poštovné
Telefonní poplatky
Kulturní a vzdělávací akce
Ostatní služby celkem

% čerpání Rozdíl R - S

Spotřeba

Rozpočet

20 000

20 000

100,00

0

405 000

402 500

100,62

-2 500

2 500

6 000

41,67

3 500

427 500

428 500

99,77

1 000

35 000

32 000

109,38

-3 000

600

3 000

20,00

2 400

21 000

25 500

82,35

4 500

1 500

1 500

100,00

0

700

1 000

70,00

300

2 700

1 000

270,00

-1 700

25 900

29 000

89,31

3 100

Mzdové náklady

522 500

520 000

100,48

-2 500

Zákonné sociální pojištění

175 500

177 000

99,15

1 500

Zákonné sociální náklady

10 000

7 500

133,33

-2 500

CELKOVÉ NÁKLADY

1 197 000

1 197 000

100,00

0

REK – účelová dotace

1 197 000

1 197 000

100,00

0

CELKOVÉ VÝNOSY

1 197 000

1 197 000

100,00

0

Výsledek hospodaření

0
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Poděkování
Děkuji členům Rady města Písek za zájem, čas i poskytnutou pomoc Městské knihovně
Písek. Děkuji rovněž všem zastupitelům města za podporu stavbě nové knihovny.
Za velmi dobrou spolupráci, pomoc a současně za podporu projektu stavby nové knihovny
děkuji starostce Mgr. Evě Vanžurové. Děkuji všem zaměstnancům Městského úřadu Písek,
zejména vedoucí odboru školství a kultury Ing. Marii Cibulkové a vedoucímu odboru investic a
rozvoje Ing. Václavu Filipovi.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům knihovny, dobrovolníkům
a také všem, kteří se podíleli a spolupracovali na přípravě, propagaci a organizaci akcí knihovny.

V Písku dne 28. 6. 2018

Mgr. Roman Dub
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