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Název organizace: M ěstská knihovna Písek 

Adresa: Alšovo náměstí 75, 397 01 Písek 

Kontaktní údaje: 
tel.: 382 201 811, e-mail: dub@knih-pi.cz, 

www: http://www.knih-pi.cz 

Zřizovatel: město Písek 

Právní forma: příspěvková organizace 

Uživatelé: 
5 320 registrovaných uživatelů 

z toho 1 479 dětí ve věku do 15 let 

Knihovní fond: 

143 530 knihovních jednotek 

140 docházejících periodik 

přírůstek 7 082 ks KJ za rok 2018 

Výpůjčky: 256 380 

Pobo čky: 
Nábřeží 1. máje (DPS), Hradiště, Seniorský 

dům, ZŠ Šobrova 
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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 2018 

Rok 2018 byl z hlediska plnění programových priorit velmi výrazně ovlivněn postupným 

dokončováním rekonstrukce nových prostor knihovny a přípravou na přestěhování. Všechny 

priority činnosti Městské knihovny Písek v roce 2018 byly plně v souladu se střednědobou 

Koncepcí rozvoje činnosti Městské knihovny Písek na léta 2018 až 2023 a rovněž vycházely 

z konkrétních úkolů stanovených ročním plánem činnosti na rok 2018.    

• Koordinace a spolupráce při realizaci rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského na 

objekt Městské knihovny Písek a propagace projektu směrem k písecké veřejnosti 

včetně přípravy nových webových stránek. 

• Stabilita a dlouhodobá udržitelnost rozpočtu knihovny v souvislosti s přestěhováním 

do nových prostor a s přípravou rozpočtu na rok 2019. 

• Zahájení prací na aktualizaci základních vnitřních provozních předpisů s důrazem na 

změnu organizační struktury knihovny a vznik centra vzdělávání při Městské knihovně 

Písek.     

• Zpracování nového Knihovního řádu a ceníku služeb. 

• Posilování a zvyšování aktuálnosti a atraktivity knihovního fondu v souladu 

s metodickým materiálem Ministerstva kultury ČR k vymezení oborového standardu 

doplňování a aktualizace knihovního fondu. 

• Revize knihovního fondu stanovená zákonem 257/2001 Sb. (knihovní zákon). 
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• Aktualizace nových vzdělávacích lekcí zaměřených na podporu funkčních 

gramotností. V rámci vzdělávací činnosti propagace četby a čtenářství zejména u dětí 

a mládeže, zapojení do projektu MAP na podporu čtenářské gramotnosti. 

• Zahájení implementace Vzdělávacího programu s důrazem na aktivity souvisejícími 

s projektem Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání (IROP) a projektem Spolu 

nabídneme víc (OP VVV). 

• Spolupráce a vzájemná koordinace činností s neziskovými organizacemi, školskými 

zařízeními, ostatními subjekty. Zahájení jednání o podpoře městské knihovny 

soukromými subjekty. 

• Stabilizace a udržení dobrovolnického týmu, další začlenění dobrovolnické činnosti do 

programových aktivit knihovny. 

• 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 uživatel ům 

1.1 Provozní doba 

Knihovna byla v roce 2018 k dispozici návštěvníkům a čtenářům šest dnů v týdnu, přičemž 

provozní doba činila 44 hodin týdně. 

Otevírací doba – hlavní budova 

  Pond ělí Úterý St ředa Čtvrtek Pátek Sobota 

Beletrie 9 – 17 9 – 17 9 – 18 9 – 17 9 – 17 9 – 12 

Naučná 9 – 17 9 –17 9 – 18 9 – 17 9 – 17 9 – 12 

Studovna 9 – 17 12 – 17 9 – 18 12 – 17 9 – 17   

Hudební 12 – 17 9 – 12 12 – 18 9 – 12 12 – 17   

Čítárna 9 – 17 9 – 17 9 – 18 9 – 17 9 – 17 9 – 12 

Dětské 9 – 17 12 – 17 9 – 18 12 – 17 9 – 17 9 – 12 

 

1.2 Knihovnicko-informa ční služby 

Knihovna nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin i časopisů, e-knih, AV 

médií, přístup do sítě internetu a elektronických databází, služby zdravotně znevýhodněným 

čtenářům. Do nabídky služeb patří i půjčování deskových her (beletrie, dětské oddělení). 

Čtenářům i návštěvníkům poskytuje knihovna informace o literatuře, regionálních autorech, 

informace o regionu, právní informace, informace ze státní správy a samosprávy. 

Knihovna umožňuje uživatelům využívat meziknihovní výp ůjční služby . Prostřednictvím 

této služby bylo poskytnuto jiným knihovnám v České republice celkem 505 knih. Pro uživatele 

písecké knihovny bylo poskytnuto jinými knihovnami 313 knih. 

K dispozici je také právní systém Codexis, který obsahuje legislativu České republiky i 

Evropské unie. Je využíván jak pro zodpovídání dotazů čtenářů, tak interně např. při nákupu 

knih s právnickou a příbuznou tematikou i managementem organizace. 
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Ve studovně jsou budovány databáze týkající se regionu Písek, resp. Písecka. V rámci SKAT 

(souborný katalog odborné literatury CLAVius ) vytváří studovna výběrový analytický popis 

článků jednak s regionální tematikou, jednak z vybraných odborných periodik (Zprávy 

památkové péče, Historický obzor, Art+Antiques, Jihočeský sborník historický, Výběr – časopis 

pro historii a vlastivědu jižních Čech). V roce 2018 přispěla knihovna do souborného katalogu 

článků téměř 300 záznamy. V rámci katalogizace je také zpracováván slovník regionálních 

autorit (osobností). Dále je budována tzv. regionální kartotéka, která obsahuje drobné tisky, 

výstřižky apod. týkající se Písecka. 

Knihovna zabezpečuje rovněž 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 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.  

Knihovna provozuje vlastní webovou stránku. Na konci roku 2018 byla prakticky dokončena 

její nová podoba. Mezi další běžně poskytované služby patří e-rezervace,  e-prolongace 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 

mohli  rovněž využít službu Ptejte se knihovny.  

1.3 Knihovní fond 

Péče o knihovní fond, jeho atraktivitu, aktuálnost a propagaci patří k jednomu z hlavních 

úkolů, které městská knihovna plnila v roce 2018. Knihovní fond je profilován tak, aby odrážel 

směry ve vývoji společnosti, aktuální trendy a reagoval na místní potřeby.  

Celkový počet knihovních jednotek dosáhl k 31. 12. 2018 počtu 143 530 kusů. Přírůstek činil 

7 087 kusů, úbytek, tj. odepsané jednotky, potom 8 825 kusů. Náklady na pořízení knihovního 

fondu v roce 2018 byly jen mírně vyšší než v předchozím roce (+ 19 tis. Kč).  Náklady 

vynaložené na nákup knihovního fondu za knihovnu plně vyhovují stanovenému standardu  
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30–45 Kč/1 obyvatel (Písek 36,44 Kč). Obrat knihovního fondu, tj. kolikrát byla každá knihovní 

jednotka (vyjma knihovních jednotek výměnného fondu) půjčena během jednoho roku, dosáhl 

hodnoty 2,39 (hodnota ukazatele mezi 2 až 3 = ideální hodnota). Míra aktivace knihovního 

fondu, tj. kolik % dokumentů bylo alespoň jednou půjčeno v hodnoceném roce, dosáhla 44%. 

V roce 2018 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. 2018 nabízela knihovna více než 2 500 titulů. Celkový počet 

výpůjček/stažení e-knih dosáhl 212. 

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.  

Na základě prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury 88/2002  ze dne 21. února 2002 

k  provedení zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) byla v městské knihovně od 18. 6. do 

29.  6. 2018 provedena revize knihovního fondu . Zrevidováno bylo celkem 145 472 svazků, 

z toho 107 982 svazků bylo na regále a 36 388 svazků bylo půjčených. Celkem nezvěstných 

titulů bylo 2 211, což bylo ve srovnání s revizí v roce 2008 o cca 1/3 méně. 

Struktura knihovního fondu ve svazcích 2018 

 

58 293

72 306

2 511

761 9 648 4

Naučná literatura

Beletrie

Hudebniny tištěné

Mapy

AV média

Brožury
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5 nejžádan ějších tišt ěných titul ů v roce 2018  

Beletrie pro dosp ělé 

Hartl, Patrik Okamžiky štěstí Bourdon 

Hartl, Patrik Malý pražský erotikon Bourdon 

Mornštajnová, Alena Hana Host 

Keleová-Vasilková, Táňa Přítelkyně Noxi 

Třeštíková, Radka Bábovky Motto 

Naučná pro dosp ělé 

Měchurová, Zlata Příběhy starých píseckých domů 1 J&M 

Měchurová, Zlata Příběhy starých píseckých domů 2 J&M 

Ludvík, Lubor Písecké ulice, náměstí, samoty J&M 

Palán, Aleš Raději zešílet v divočině… Prostor 

Měšťan, Jan Písecká spojka krále Šumavy…. J&M 

Knihy pro d ěti 

Kinney, Jeff Deník malého poseroutky (všechny díly) CooBoo 

Rowling, J. K. Harry Potter (všechny díly) Albatros. 

Petiška, Eduard Staré řecké báje Albatros. 

Saint-Exupéry, Antoine Malý princ Albatros 

Griffiths, Andy Ztřeštěný dům na stromě Petrkov 

 

5 nejžádan ějších  audioknih na CD 

Audioknihy Počet 

Pekárková, Iva: Dej mi ty prachy 17× 

Donleavy, J. P.: Dáma, která měla ráda čisté…. 15× 

Ende, Michael: Nekonečný příběh 15× 

Vondruška, Vlastimil: Nepohřbený rytíř…. 15× 

Brown, Dane: Počátek 13× 

 

5 nejžádan ějších film ů na DVD 

Filmy na DVD Počet 

Doba ledová: Mamutí drcnutí 20× 

Hotel Transylvánie 2 20× 

Mimi šéf 20× 
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Já padouch 19× 

Angry birds Toons 18× 

 

1.4 Vzdělávací činnost 

V oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, které se řadí mezi zásadní priority činnosti 

knihovny, byly v roce 2018 zahájeny společně s partnery,  kterými jsou ZŠ Cesta a ZŠ Tomáše 

Šobra, přípravné fáze projektu Spolu zvládneme víc – inspirace pro život . Multioborové a 

odborné vzd ělávání do knihoven a škol.  Tento projekt je financován z Evropských 

strukturálních a investičních fondů EU operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Cílem 

projektu je příprava a realizace vzdělávacích programů, které propojují formální a neformální 

vzdělávání a které zároveň splňují kritéria nastavená metodickými pokyny MŠMT ČR. 

Dále knihovna pokračovala v realizaci informačně vzdělávacích lekcí pro školská zařízení 

všech stupňů. Aktualizovaná nabídka evaluovaných lekcí byla rozeslána do píseckých škol a 

všechny kapacitní termíny realizace lekcí byly zaplněny.  V první polovině školního roku byly 

také připravovány interaktivní lekce zaměřené na rozvoj a podporu kreativity a čtenářství pod 

názvy „Poezie mate? Aneb menší porce básnického salátu na  ochutnávku, zn. bez 

pečiva“  a „Divadlo pat ří nám“.   Tyto lekce byly v druhé polovině roku pilotně ověřeny ve 

vybraných třídách ZŠ.  

Programy a lekce ur čené pro žáky mate řských škol a žáky nižších ro čníků základních 

škol  jsou orientovány na podporu čtenářství, především čtenářské gramotnosti. V rámci lekcí si 

děti a žáci budují pozitivní vztah ke knihovně samotné, potažmo i k literatuře a čtenářství. 

Obsahy lekcí jsou koncipovány v souladu s RVP, koncepce zahrnuje přehled vzdělávacích 

oblastí, průřezová témata i možnosti rozvíjení kompetencí. 

V roce 2018 proběhlo také tradiční Pasování prv ňáčků na čtenáře, inspirované knihou Pan 

Lišák má knihy rád. Této akce se celkem zúčastnilo 18 tříd prvních ročníků píseckých škol.  

V září roku 2018 proběhl v knihovně workshop o komiksu Václava Vydry s praktickými 

ukázkami, který byl určen pro žáky píseckých škol.  Ve spolupráci s Energy Centrem České 

Budějovice byl pro žáky vyšších ročníků základních škol realizován další workshop pod názvem 

Zdroje energie.  
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Přehled lekcí s po čtem jejich realizací a po čtem ú častník ů (MŠ a 1. stupe ň ZŠ) 

Název lekce Anotace Počet 
prezentací Účast 

Devatero povolání Povídání o tradičních i méně známých povoláních. 3  

Dobrodružná literatura Na knize Příšerné paměti Odvážňákových odhalují děti 
pomocí úkolů základní znaky dobrodružné literatury. 8  

Hravě s hudbou Hra s hudbou, zvuky a hudebními nástroji. 1  

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

Ilustráto ři Seznámení s nejznámějšími ilustrátory dětských knih a 
animovaných filmů. 8  

Jak se va ří kniha Povídání o tom, jak vlastně vzniká kniha, na motivy velice 
povedeného díla. (4.–6. třída) 9  

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

8  

Knížka o knížce Povídání o tom, jak vlastně vzniká kniha, na motivy velice 
povedeného díla. (2.–4. třída) 12  

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 knihovn ě Seznámení s prostředím knihovny.  7  

Letem pohádkovým 
světem 

Seznámení se základním rozdělením pohádek na 
pohádky lidové a autorské, zaměřeno na autorská díla  2  

Lidové pohádky Lekce o lidových pohádkách.   16  

Frazeologie Lekce o frazeologii a ustálených větných spojeních  1  

Než zazvoní pot řetí Lekce o divadle s poznáváním divadelních povolání podle 
básniček Jiřího Havla.  16  

O hrůzném padouchu 
Manfredovi  O tom, že ne vždy se vyplácí dát na první dojem. 5  

Recyklované pohádky Lekce na aktuální téma recyklace. Součástí je čtení 
pohádky.  2  

 

Roční období Povídání o daném ročním období a o všem, co s ním 
souvisí. 1   

Státní svátky Přiblížení podoby a významu českých státních svátků  
v historickém kontextu. 2   

Umíš se správn ě chovat? Lekce na mnoha ukázkách seznamuje děti s tím, jak se 
správně chovat a co rozhodně nedělat 1   

Vážně i nevážn ě o poezii Představení různých druhů poezie a doklady toho, že 
poezie není jen nuda.  19   

Velryba a pruhované 
tričko 

Lekce na motivy knihy Jiřího Žáčka o světě, světadílech a 
zvířatech, a také o jednom statečném klukovi. 3  
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Česká p řísloví Seznámení se základními rysy frazeologie. 1  

Celkem   145 3 620  

 

Nové lekce 2018 pro 2. stupe ň ZŠ 

Nabídka lekcí zaměřených na multikulturní výchovu a vzdělání a určených žákům vyšších 

ročníků ZŠ a SŠ v roce 2018 byla doplněna o nové lekce mediální a informační výchovy. Lekce 

mediální výchovy Klamy reklamy  čerpá námět z oblasti vytváření reklamy a zároveň seznamuje 

žáky se základními komunikačními technikami a teoretickými koncepty komunikačních a 

mediálních sdělení. V nabídce byla také nová lekce Příběh náboženského myšlení,  

seznamující posluchače s fenoménem náboženského myšlení a teoretickými přístupy jeho 

bádání. Lekce vycházející z religionistického komparativního přístupu vysvětluje vzájemné 

vztahy a varianty forem prehistorického náboženského života v geografickém kontextu. Dále 

byla konzultována a připravována lekce informační výchovy Informace: zdroje a prameny,  

zahrnující historii a vývoj způsobů uchovávání a zpracování dat a informačních dokumentů, 

včetně praktického nácviku vyhledávání informačních pramenů v knihovních databázích. 

 

Přehled lekcí s po čtem jejich realizací a po čtem ú častník ů (2. stupe ň ZŠ, SŠ) 

Název lekce Anotace Počet 
prezentací Účast 

Terénní výzkum kmene  
Chezciů Úvod do multikulturní výchovy s prvky kritického myšlení 3 62 

Národy nejsou dílem 
náhody 

Multikulturní lekce seznamující s problematikou kulturního 
konstruktu národní identity a národního obrození 2 51 

Kultura terezínského 
ghetta 

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

3 65 

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

5 123 

Romové – d ějiny 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. 12 319 
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Co, k čemu a pro koho je 
knihovna 

Rozvoj znalostí a dovedností z oblasti informační 
gramotnosti, informace o službách knihovny. 

9 211 

Klamy reklamy  Mediální a komunikační sdělení. Reklamní a komunikační 
techniky a strategie.   5 16 

Literatura ke studiu 
starov ěku Doporučená literatura a její vyhledávání.  1 11 

Literární Písek Písek a regionální autoři 1 20 

Příběh náboženství. 
Dějiny náboženského 
myšlení 

Úvod do prehistorických forem náboženského myšlení 3 65 

Celkem   48 1 022 

 

Informa ční vzd ělávání uživatel ů pro ve řejnost 

Informační vzdělávání uživatelů pro veřejnost v roce 2018 bylo orientováno především na 

pilotní ověřování nabídky kurzů digitálního vzdělávání a rozvíjení kompetencí v této oblasti. 

Novinkou v informačním vzdělávání veřejnosti byla ve spolupráci s odborem životního prostředí 

Jihočeského kraje příprava a realizace odborného semináře Fascinující sv ět včel a hmyzu pro 

pedagogy formálního a neformálního vzdělávání v oblasti enviromentáIní výchovy. 

Nabídka kurzů se snažila pokrýt potřeby uživatelů knihovny v oblasti užívání digitálních 

technologií. Byla zahájena činnost Poradny pro uživatele dotykových za řízení, lektor Bc. Petr 

Pavelka každý týden poskytoval poradenství a podporu týkající se  ovládání chytrých mobilů, 

tabletů, ale i čteček e-booků předem objednaným zájemcům, především z řad seniorů a osob 

s postižením.  

S velkým zájmem byl přijat kurz Internet (ne)jen pro seniory  pod vedením dobrovolnické 

lektorky Gabriely Kortingové, která má dlouholeté profesní zkušenosti v oblasti celoživotního 

vzdělávání v akademické sféře. Na základě trvajícího zájmu pokračoval kurz Počítač pro úplné 

začátečníky pod vedením Mgr. Petra Bruncvíka, a dále pokračoval i kurz Google nástroje – 

pomocník v práci i doma , který lektoroval Bc. Petr Pavelka.  

Aktiviza ční podpora práce na PC pro uživatele se specifickým i pot řebami 

Pro klienty sociálně-terapeutických zařízení v Písku Horizont, z. ú. a DATS Duha, z. ú. byla 

poskytována podpora a školení v základní orientaci při práci s počítačem a na internetu.  Klienti 
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s kombinovaným postižením byli pod vedením pracovníka knihovny seznámeni se základními 

pravidly a zásadami bezpečnosti v on-line prostředí a také s možnostmi, které mohou využívat 

jako vhodnou aktivizační pomůcku a volnočasovou aktivitu. Celkem proběhlo 48 setkání, kterých 

se zúčastnilo 152 klientů.  

Virtuální univerzita t řetího v ěku 

Virtuální univerzita t řetího v ěku , provozovaná ekonomickou fakultou České zemědělské 

univerzity v Praze, jejíž cílovou skupinou jsou především senioři, je realizovaná formou e-

learningových semestrálních kurzů přednášek vysokoškolských pedagogů, s následnými 

diskuzemi a testovým ověřováním získaných znalostí. 

Realizace přednáškových kurzů byla zahájena zimním semestrem cykly přednášek České 

dějiny a jejich souvislosti I. a Gian Lorenzo Bernini – génius evropského baroka.  V letním 

semestru proběhly dva turnusy cyklu přednášek České dějiny a jejich souvislosti II. Celkem se 

VU3V v Městské knihovně Písek  zúčastnilo 32 studentů.  

Přehled p řednášek a doprovodných akcí VU3V 

Doprovodný program VU3V v roce 2018 zahrnoval šest akcí. 

Název Anotace Počet Účast 

České dějiny a jejich 
souvislosti I Letní semestr – přednáška 6 102 

České dějiny a jejich 
souvislosti II Letní semestr – přednáška 12 204 

Gian Lorenzo Bernini – 
génius evropského baroka  Zimní semestr – přednáška 6 102 

Promoce student ů VU3V Vodňany 1 16 

Muzeum české hudby, Kostel 
svatého Mikuláše Exkurze Praha 1 24 

Cesta je cíl aneb Island – 
drsná, ale krásná zem ě  
u polárního kruhu  

Ing. Petr Štumpf, Ph.D. - přednáška 1 38 

Zájezd do Rožmitálu pod 
Třemšínem 

Tematický zájezd Rožmitál pod Třemšínem 
(Podbrdské muzeum, Cvokařské muzeum, farní kostel 
Povýšení sv. Kříže, kde hrával Jakub Jan Ryba), hrad 
Radyně, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku 

1 29 

Komentovaná návšt ěva 
historického domu U Slona Exkurze Písek 1 27 

ZUŠ Otakara Šev číka  Exkurze 1 24 
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Celkem     623 

 

Klub Souvislosti 

V roce 2018 Klub Souvislosti nadále seznamoval klienty Fokusu,z.ú. v rámci sociální 

rehabilitace a aktivizace osob s duševním onemocněním se zajímavými tématy a oblastmi 

kulturního a společenského života. Celkem proběhlo pět setkání. Téma bylo společně vybráno 

s pracovníky jednotlivých poboček, jejichž klienti se Klubu Souvislosti pravidelně zúčastňují 

(jedná se o pracoviště Písek, Strakonice a Sušice).   

Přehled aktivit Klubu Souvislosti 

Téma setkání Popis Účast 

Kniha roku 2017 Seznámení s vítězi a nominovanými knihami v anketě LN a ostatních 
literárních žebříčcích s následnou diskuzí.   

20 

Kniha mého života Jaký je význam knih v životě. 24 

Literární toulky 
Šumavou  Šumava a její básníci a spisovatelé. Šumava jako zdroj inspirace. 19 

Literární toulky 
Vyso činou  Vysočina a její básníci a spisovatelé. Vysočina jako zdroj inspirace. 24 

Celkem   87 

 

Učte se od mistr ů oboru  

V roce 2018 pokračoval cyklus workshopů realizovaných ve spolupráci se SOŠ a SOU Písek 

zaměřený na prezentaci a podporu řemeslných oborů vyučovaných v tomto vzdělávacím 

zařízení. Veřejnost tak měla možnost seznámit se nejen s mistry odborného výcviku a jejich 

žáky, ale především s odbornou kvalitou a rozsahem dovedností žáků přímo při zábavném a 

kreativním setkání. Celkem v roce 2018 proběhlo šest sobotních workshopů, kterých se 

zúčastnilo 91 účastníků.   

Vyzkoušej si sk řítka Všeználka 

Program určený dětem od dvou let a jejich rodičům. Cílem programu je realizace 

každoměsíčních setkání, která jsou inspirací pro rozvoj řečových, pohybových a rozumových 

dovedností malých dětí. Při přípravě je kladen důraz na využití literárních a kreativních prvků 
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čerpajících z dětské literatury a slovesného umění. V roce 2018 se uskutečnilo 10 setkání, která 

připravovala a realizovala Mgr. Lucie Mužíková a následně PhDr. Štěpánka Činátlová.  

 

1.5 Komunitní aktivity 

Naděje s pohádkou je vzdělávací program realizovaný ve spolupráci se z. s. Naděje Písek. 

Program pomocí tematických ročních celků podporuje komunikativní a kognitivní kompetence a 

zároveň posiluje estetickou a kreativní složku předškolní přípravy dětí z rodin ohrožených 

sociálně kulturním vyloučením. Cílem je posílení základních dovedností důležitých pro úspěšné 

zahájení školní docházky prostřednictvím lekcí, které byly pravidelně každý měsíc v knihovně 

připravovány a vedeny Mgr. Radkou Ryjáčkovou a PhDr. Štěpánkou Činátlovou. Aktivity 

v průběhu lekcí reagují na specifické individuální potřeby dětí. V závěru školního roku byla 

připravena vernisáž výstavy, kde byly prezentovány výtvarné a rukodělné výstupy jednotlivých 

lekcí.  

Dobrovolnické aktivity 

V roce 2018 se v Městské knihovně Písek úspěšně pokračovalo v naplňování 

Dobrovolnického programu Městské knihovny Písek, který poskytl prostor a možnosti pro rozvoj 

a podporu zájmu písecké komunity o dobrovolnickou činnost v knihovně. V rámci tohoto 

programu nadále funguje dobrovolnická skupina Dobrá pomoc , která se věnuje výrobě a 

přípravě drobných dárkových předmětů pro potřeby místních organizací. Tato skupina se 

v průběhu roku 2018 pravidelně každý týden scházela na tvořivých setkáních. V roce 2018 byla 

navázána spolupráce s organizací Change for Childrens, jejíž pobočka Dr. Klaun vyvíjí činnost 

na dětském oddělení písecké nemocnice. 

V průběhu roku také fungovaly dobrovolnické vzdělávací programy. Jedná se o kurz Základy 

práce na po čítačích pro úplné za čátečníky  pod vedením dobrovolnického lektora Mgr. Petra 

Bruncvíka. Kurz Internet (ne)jen pro seniory vedla PhDr. Gabriela Kortingová.  

V rámci podpory dobrovolnictví v oblasti kultury byl v knihovně zahájen projekt Klub dobrého 

slova,  jehož cílem je podpora a rozvoj dobrovolnického čtení v seniorských zařízeních 

s ubytovací službou. Zájemci o tuto dobrovolnickou aktivitu mají možnost v knihovně navázat 

kontakt s pracovníky sociálních seniorských zařízení, sdílet informace a zkušenosti a také získat 

tipy na vhodné knižní tituly.  
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Již tradičně se dobrovolníci zapojili do akcí knihovny určených pro veřejnost, především jde 

o festival Očima generací 2018  a akci Den pro d ětskou knihu 2018 . Dobrovolníci z řad 

studentů středních škol si vyzkoušeli zorganizovat a realizovat Horrorovou noc  v knihovně, 

která proběhla 1. června. 

V rámci dobrovolnické činnosti v knihovně v roce 2018 fungovalo promítání dokumentárních 

filmů festivalu Jeden svět, soustředěné v nabídce Promítej i Ty!  Každý měsíc, kromě prázdnin, 

byl v knihovně promítán film, po kterém pod vedením Mgr. Kateřiny Slabové následovala 

moderovaná diskuze s odborníkem na dané téma.  

 

Dobrovolnický program Zapojeno 
Dobrá pomoc 18 dobrovolnic 

Moderátor Promítej i Ty! 1 dobrovolnice 

Internet nejen pro seniory  1 dobrovolnice  

Základy práce na PC 1 dobrovolník 

Organiza ční asistence  5 dobrovolnic 

 

Spolupráce  

V rámci posílení komunitních vazeb a posílení dopadů plánovaných akcí a projektů byla 

v roce 2018 nadále rozvíjena spolupráce s institucemi a organizacemi působícími v Písku i okolí. 

Příkladem byla akce Pískoviště 2018, kdy ve spolupráci s organizací Skauti Písek byl připraven 

dvoudenní program inspirovaný literární tvorbou Jaroslava Foglara pod názvem Zažij Pískoviště 

ve Sluneční zátoce. Ve spolupráci se SOŠ a SOU Písek  pokračovala knihovna v cyklu 

workshopů Učte se od mistr ů obor ů. Na projektu Kameny zmizelých  městská knihovna 

spolupracuje se Střední zemědělskou školou v Písku, jejíž studenti projevili zájem aktivně se 

zapojit do badatelské a propagační činnosti projektu zaměřeného na připomínku obětí 

holocaustu pocházejících z písecké lokality. Dalšími spolupracujícími subjekty jsou Prácheňské 

muzeum Písek , Státní okresní archiv Písek  a Ústav pro studium totalitních režim ů. 

V závěru roku 2018 proběhla jednání se zástupci Prácheňské um ělecké besedy  o možnostech 

prezentace činnosti spolupráce a výstav v nových prostorách MěK Písek. 
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1.6 Kulturní aktivity, propagace čtení a čtenářství 

Celostátní a regionální projekty 

• Březen měsíc čtenářů 

• Noc s Andersenem – 20 dětí 

• Noc literatury 

   V roce 2018 se knihovna již potřetí zúčastnila akce na propagaci současné světové 

literatury Noc literatury (11. ročník), pořádané Českými centry a Svazem knihovníků 

a informačních pracovníků. Literární akce se na šesti stanovištích zúčastnilo celkem 

70  posluchačů. Čtení probíhalo v knihovně, v domě U Slona, v dočasných skladových 

prostorách knihovny v bývalé Obchodní akademii, v koncertní síni Svatá Trojice a 

v prostorách základní školy Cesta na Výstavišti.  

 

•  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 6. 10. 

proběhl v Městské knihovně Písek 3. ročník tohoto multižánrového festivalu. Na 

programu byly malé kreativní dílny, prezentace stolních a karetních her, divadelní 

představení O Lotrandovi a Zubejdě dramatického oboru ZUŠ Strakonice, vystoupení 

píseckého tanečního souboru ZIP.  Akce se zúčastnilo přibližně 120 spokojených 

návštěvníků, kteří si odnesli příjemný zážitek z dobře prožité soboty v knihovně.  

• Den poezie  – ( představení knihy Nebe, peklo, ráj: Tyglík české poezie pro děti  

• 20. století editorem Petrem Šrámkem) 

• Den pro d ětskou knihu – čtení z komiksové adaptace knihy Ostrov pokladů zaneslo 

děti a jejich rodiče do pirátského prostředí. Děti se do čtení aktivně zapojovaly, 

nechyběla hudba ani malé soutěže a na závěr účastníci společně tvořili rýmy a verše pod 

vedením zkušených pirátů z řad dobrovolníků.  

Besedy pro dosp ělé 

• Penziopolis – Petr Mano křest knihy a autorské čtení 

• Raději zešílet v divočině – beseda s Alešem Palánem 

• Historie a současnost PEN Klubu Praha – beseda  

• Mé divoké století – beseda s Jaroslavem Šedivým 

• Písecká zastavení Věry Stiborové – přenáška s ukázkami literárního díla 
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• Šumava domovem – beseda s autorem knihy Ivo Stehlíkem 

• Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se v nich žije dnes – beseda s Jaroslavou 

Pixovou  

• Pavel Kosatík – 100xTGM – beseda s autorem 

• Bílá hora trochu jinak – beseda s Josefem Špidlou nad knihou Krvavý měsíc nad horou 

Liliavou 

• Mnichov: národní tragédie – přednáška Jaroslava Pinkase 

• Dějiny na fotografii – přednáška Kamila Činátla 

• Erotika, sexualita a náboženství – přednáška Martina Chadimy 

• Poutní místa Jižních Čech I., II. – přednášky Michala Říhy  

• cyklus přednášek o umění překladu s Andrejem Rády (3x)  

• cyklus přednášek o dějinách umění s Viktorem Kubíkem (3x) 

• cestopisné přednášky – různí autoři (6x) 

• cyklus přenášek o životním prostředí (3x) 

• cyklus přednášek o zdravém životním stylu (3x) 

• tematický zájezd na Šumavu s průvodcem NP Šumava 
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Programy pro d ěti 

• Pasování prvňáčků na čtenáře (Pan Lišák má knihy rád) – 18x, 353 dětí (z toho 328 

nových čtenářů) 

• Knížka pro prvňáčka – 3x, 53 dětí 

 

Výstavy  

1. patro knihovny 

• Klub cestovatelů 

• Naděje s pohádkou 

• Spojeni Foglarem 

• Rok 1918 

• Pen Klub Praha – historie a současnost 

• Adventní a vánoční výstava Prácheňské Vánoce 

 

2. Dětské odd ělení 

• …ten umí to a ten zas tohle… 

• Poezie 

• Advent a Vánoce 

• Doporučujeme 

Ostatní 

Další akce pro dosp ělé 

• Adventní prodej knih 

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

Další akce pro d ěti 

• Čtení v družinách – 11x 

• Jarní prázdniny v knihovně 

• Vernisáž výstavy Naděje 

• Příměstský tábor – 20 dětí     

• Ukázka deskových her Piatnik 



  Výroční zpráva za rok 2018 

22 
 

1.7 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 2018 tuto službu využilo šest seniorů a Diakonie Písek.  

Půjčování spole čenských 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 po čty nejp ůjčovan ějších her – d ětské odd ělení 

Hra Počet 

V kostce. Pohádky  23× 

Umí prase létat 19× 

Tik – tak bum. Junior 18× 

Tučňáci na ledu 18× 

Kuřecí olympiáda 17× 

Tabulka s po čty nejp ůjčovan ějších her – beletrie 

Hra Počet 

Svět: otázky a odpovědi… 11× 

AZ kvíz 9× 

Jihočesko, aneb, z Budějc až na konec Šumavy 8× 

Activity 2 7× 

Pirtičky 7× 
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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). V roce 

2018 došlo k přípravě a následné realizaci PR plánu, na jehož základě bylo přistoupeno 

k aktualizaci a změně formy propagace, zejména na sociálních sítích, což zvýšilo dosah stránek 

i počet virtuálních návštěv. Byla také aktualizována forma spolupráce s tištěnými médii, zejména 

podoba vlastních tiskových zpráv. Propagační systém knihovny je dlouhodobě založen na 

centrálním plakátu a skládacím informačním letáku. 

Kromě vlastních webových stránek, které v roce 2018 prodělaly úspěšný redesign (uvedení 

stránek do provozu - březen 2019), knihovna zajišťuje provoz internetového portálu zaměřeného 

na komunitní poskytování sociálních služeb www.sopop.cz a webové stránky na podporu 

regionální literatury www.ctenizpisku.cz s doplňovanou databází.  

 

 

Prezentace dobrovolnického programu MěK Písek proběhla v rámci mezinárodní konference 

k rozvoji dobrovolnictví na téma „Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy“ ve dnech 

20. a 21. června 2018. 
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S mediální podporou byla do provozu uvedena 1. písecká „knihobudka“ s cílem podpory a 

propagace čtenářství a jeho sdílení ve veřejném prostoru. Poměrně 

velký mediální zájem vyvolal rovněž projekt „Kameny zmizelých“, na 

kterém se městská knihovna podílí.  
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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 šest profesionálních knihoven 

s pěti pobočkami a 44 obecních knihoven se čtyřmi 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 2018 bylo rozvezeno celkem 14 558 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 2018 

celkem 490, k tomu se uskutečnilo také 72 metodických návštěv a 15 vzdělávacích a kulturních 

akcí. Úsek regionálních služeb provedl v průběhu roku revizi knihovního fondu v Městské 

knihovně Písek, Obecní knihovně Velké Nepodřice, Ratiboř a Záhoří. V rámci regionu Písek bylo 

celkem najeto 3 553 km. Přírůstek nových knih činil za Úsek regionálních služeb celkem 2 388 

knih, kdy bylo nakoupeno o 187 knih více než v přechozím roce. Odepsáno bylo 1 074  svazků 

knih. V systému Clavius REKS je zapojeno celkem 30 knihoven, nově v roce 2018 Obecní 

knihovna Kestřany. 
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II. Materiální zdroje, zam ěstnanci 

1. Materiální zdroje 

1.1 Správa budov 

Městská knihovna Písek se v roce 2018 nacházela v budově č. p. 85 na Alšově náměstí, část 

oddělení naučné literatury byla umístěna na základě smlouvy o pronájmu ve vedlejším domě 

č. p. 84. Sklady knih se nacházely v budově bývalé Obchodní akademie (Karlova č. p. 111). 

Problém s nevyhovujícími a nedostatečnými prostory včetně neexistence bezbariérového 

přístupu přetrvával i v roce 2018.  

1.2 Rekonstrukce prostor nové knihovny 

I v roce 2018 pokračovaly práce na rekonstrukci bývalé základní školy J. A. Komenského na 

nové prostory městské knihovny. V roce 2018 stavební práce zahrnovaly zejména klasické 

stavební práce, dokončovací práce, montáže technologií a dodávku části vybavení (například 

výpůjční pulty, osvětlení). Ze stavebních prací je potřeba zmínit alespoň časově velmi náročnou 

výměnu krovu budovy a pokládku střešní krytiny, kompletní výměnu oken a dveří nebo 

zhotovení vnitřních i vnějších omítek. Náročná po všech stránkách byla i betonáž monolitu 

přístavby skladů. Prací nad rámec původního projektu byla i výmalba oddělení beletrie, při které 

byly rekonstruovány původní malby nalezené při rekonstrukci. 

Městská knihovna se ve spolupráci s městem Písek aktivně zapojila do procesu rekonstrukce 

a současně se také významně podílela na přípravě podkladů pro výběrová řízení a na dodávku 

interiérů a vnitřního vybavení knihovny.  

V souvislosti s přestěhováním probíhala i v roce 2018 v rámci knihovny celá řada přípravných 

prací spojených zejména s aktualizací a revizí knihovního fondu (červen 2018) dle 

doporučených metodik (Standard pro dobrý fond). V návaznosti na schválený projekt Centra 

vzdělávání byla stejně jako v předchozím roce postupně profilována a pilotována řada kurzů a 

vzdělávacích aktivit včetně evaluace informačně vzdělávacích lekcí pro školy.   
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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 vodovodního potrubí a výměna vodovodní baterie  

• oprava IT vybavení (tiskárna, kopírka) 

• oprava a údržba vstupních dveří 

1.5 Pořízení vybavení 

• Mobilní telefon  

• Laminátor (beletrie) 

• Varná konvice  

• Knihobudka 

1.6 Zapojení do projekt ů a grant ů 

 

Název Rok 
podání Přijetí Požadovaná 

dotace v K č 

Přiznaná 
dotace 

v Kč 
Realizace  

Regionální funkce knihoven 2017 Ano 1 395 000 1 395 000 2018 

K21. století – Druhý život literatury 2017 Ne 20 000 0   

K21. století – Žijeme s knihami  2017 Ne 20 000 0   
Harmonizace národních a jmenných    

autorit 2017 Ano 16 000 16 000 2018 

100 let republiky 2018 Ano 17 000 14 000 2018 

Dotace úřadu práce pro zaměstnanost 2017 Ano 196 715 196 715 2018 
Multioborové a odborné vzdělávání do 

škol a knihoven 2017 Ano 4 613 820 4 347 504 2019 
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1.7 Organiza ční opat ření 

Směrnice a na řízení 

• S 16/2018 Směrnice pro řešení odpovědnosti za škodu 

• S 36/2018 Směrnice pro čerpání FKSP 

• S 38/2018 Směrnice o ochraně osobních údajů 

• VP 1/18 Čerpání dotace na regionální funkci knihoven 2018 

• Nařízení č.1/2018 Příkaz k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků 

k 31. 12. 2018 

Smlouvy 

• Úřad práce ČR – Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze SR a ESF 

• Písecký svět z. s. – smlouva o reklamě a propagaci 

• Studio QUIN České Budějovice –  zhotovení webových stránek 

• Česká pojišťovna – Pojištění majetku podnikatelů 

• Sdružení knihoven – smlouva o spolupráci 

• Město Písek – smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR 

• Město Písek – smlouva o provozování hostované elektronické spisové služby 

• P. Pavelka – smlouva o dílo – lektorská činnost 

• P. Pavelka – smlouva o dílo – údržbářské práce 

• ZŠ T. Šobra a ZŠ Cesta – Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

• Moravská zemská knihovna v Brně – smlouva o zpracování osobních údajů 

• Naviga Assistance Praha – smlouva o poskytnutí služeb – administrace projektu 

• Nová škola, o. p. s. – Smlouva o spolupráci v projektu Učíme se příběhem 

• Komerční banka – služba SmartPay – kartový platební terminál 

1.8 Kontroly a revize 

• Úřad práce České republiky – Krajská pobočka České Budějovice – kontrola 

hospodaření s veřejnými prostředky dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí 

• Finanční úřad pro Jihočeský kraj – kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných 

pro správné zjištění u prostředků poskytovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu 
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prostřednictvím Ministerstva kultury a u prostředků ze státního rozpočtu a ESF 

prostřednictvím Úřadu práce ČR. 

• MK – mimořádná kontrola inventarizačního majetku 

• MK – kontrola souladu stavu knihovního fondu se stavem účetním 

• MK – kontrola souladu stavu vytištěných kopií s interní evidencí 

• Provedení lékařského dozoru 

• Kontrola bezpečnosti práce – ČMKOS 

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

elektrických zařízení a zařízení pro zásobování vodou 

 

2. Zaměstnanci 

2.1 Kvalifikace zam ěstnanc ů      

 

Počet zaměstnanců 21 

VŠ knihovnického směru 2 

VŠ ostatní 5 

VOS 1 

SŠ knihovnického směru 9 

SŠ ostatní 2 

Ostatní 2 

 

2.2 Přehled zam ěstnanc ů knihovny k 31. 12. 2018 

Počet zaměstnanců knihovny se v roce 2018 snížil o půl úvazku. V průběhu roku do 

starobního důchodu odešly vedoucí provozu Věra Vodvářková a ekonomka Helena Majdlová,  

kterou na konci listopadu vystřídala Gabriela Benešová. Na vlastní žádost odešla Radka 

Ryjáčková a Lucie Mužíková (obě Oddělení pro děti a mládež). K zajištění programových a 

vzdělávacích aktivit knihovny na pozici lektora nastoupili Štěpánka Činátlová a Jiří Lukš.  

Úsek Funkce Jméno A B 

Vedení knihovny Ředitel Mgr. Roman Dub 1 1 (řízení, kontrola) 
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Vedoucí programových 
aktivit 

Mgr. Milena 
Halámková 1 

1 (vzdělávací a komunitní 
činnost, projekty)  

Úsek regionálních 
knihovnicko 

informačních služeb 

Metodička knihovnice Mgr. Lenka Havrdová 1 
1 (metodicky řídí práci 
58 knihoven regionu) 

Knihovnice Jaroslava Ďurkovová 1 
1 (metodická pomoc, výměnný 

fond, revize) 

Úsek knihovnicko 
informačních služeb Knihovnice Kateřina Zemanová 1 1 (fond beletrie, akvizice) 

1. Oddělení beletrie, 
hudební oddělení, 

čítárna a veřejný internet 

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

Knihovnice Soňa Sádlová 1 1 (hudební oddělení, akvizice) 

Knihovnice Jaroslava Žižková 1 1 (čítárna, akvizice periodik) 

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) 

Knihovnice Marie Švecová 1 1 (akvizice naučná literatura) 

3. Oddělení pro děti 
a mládež Knihovnice Lucie Hrdličková 1 

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

4. Oddělení centra 
vzdělávání 

Lektor, programový 
pracovník 

PhDr. Štěpánka 
Činátlová 1 

1 /vzdělávací programy, 
propagace)  

Lektor, programový 
pracovník Mgr. Jiří Lukš 1 

1 /vzdělávací programy, 
propagace)   

Programový pracovník Libuše Hudáková 0,5 0,5 (asistentka oddělení)  

Úsek zpracování fondu 
Knihovnice Jana Bělehrádková 1 

1 (katalogizace, knihovní 
dokumenty) 

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

Úsek provozně 
ekonomický 

Ekonomka, účetní Mgr. Gabriela 
Benešová 1 1 (hospodaření, mzdy) 

Uklízečka Lenka Růžičková 1 1 (úklid) 

Pomocný pracovník Eva Žižková 1 1 (pomocné práce, balení knih) 

 

2.3. Vzdělávání, školení, studijní návšt ěvy 
 

• Písek  –  GDPR (Městská knihovna Písek)  

• Písek  – BOZP (Městská knihovna Písek) 

• Písek – Akviziční portál TEAMLIBRARY (pro akvizici a profesionální knihovny) 
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• Protivín – On-line zdroje pro knihovny  

• Praha – Současná anglicky psaná literatura  

• České Budějovice – Současná anglicky psaná literatura  

• Liberec – Konference o dobrovolnictví 

• České Budějovice – Čtenářská gramotnost v PIZA testech 

• České Budějovice – Tritius a TEAMLIBRARY 

• Hostivice – LIB CON – Trendová konference z oblasti informační vědy a knihovnictví  

• České Budějovice Knihovna věc veřejná – kulatý stůl 

• České Budějovice - Služby informačních sítí, on-line databáze pro knihovníky  

 

Akce Svazu knihovník ů a informa čních pracovník ů (SKIP) 

• České Budějovice – Regionální výbor SKIP (02/2018) 

• České Budějovice – Regionální výbor SKIP (10/2018) 
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III. Knihovna v datech a číslech 

1. Základní statistické údaje 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Registrovaní čtenáři 5 377 5 449 5 350 5 345 5 320 

z toho uživatelé do 15 let 1 430 1 478 1 455 1 469 1479 

Návšt ěvníci celkem 403 978 444 708 511 380 215 267 203 041 

Návšt ěvníci knihovny 150 409 148 642 151 757 149 373 141 145 

Návšt ěvníci kulturních akcí 5 246 5 152 4 163 5 011 3 243 

Návšt ěvníci vzd ělávacích akcí 5 633 5193 7 462 9 687 11 399 

Výpůjčky celkem 301 123 295 069 291 417 275 295 256 380 

Výpůjčky – nau čná lit. dosp ělí 67 702 65 218 66 882 57 931 52 388 

Výpůjčky – krásná lit. dosp ělí 120 112 119 876 115 913 114 141 108 597 

Výpůjčky – nau čná lit. d ěti 7 355 6 129 6 363 7 810 7 088 

Výpůjčky – krásná lit. d ěti 25 548 24 867 24 652 23 945 24 739 

Výpůjčky periodik 65 850 61 722 60 236 55 818 49 518 

Výpůjčky AV médií  12 562 15 083 14 763 13 274 13 135 

Prezenční výp ůjčky 45 351 41 896 41 356 36 686 28 299 

Prolongace 77 136 79 672 81 341 75 145 74 411 

Kulturní akce pro ve řejnost 101 123 126 105 37 

Vzdělávací akce pro ve řejnost 291 295 485 675 720 

Počet návšt ěv webové stránky 39 835 44 612 45 617 41 686 42 691 
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IV. Hospoda ření 

1. Výsledek hospoda ření – Městská knihovna Písek  
Položka Spot řeba Rozpo čet % čerpání  Rozdíl R - S  

Všeobecný materiál 179 128 125 000 143,30 -54 128 

Nákup knih 915 164 930 000 98,40 14 836 

Nákup časopisů 72 269 90 000 80,30 17 731 

Nákup hudebnin 61 135 70 000 87,34 8 865 

Ostatní drobný majetek do 3 tis. Kč 2 711 15 000 18,07 12 289 

PHM 2 952 10 000 29,52 7 048 

Spot řeba materiálu celkem 1 233 359  1 257 000 98,12 23 641 

Spot řeba energie 483 982 400 000 121,00 -83 982 

Opravy a udržování 21 877  50 000 43,75 28 123 

Cestovné 13 409 10 000 134,09 -3 409 

Náklady na reprezentaci 10 311  10 000 103,11 -311 

Ostatní služby 433 953 393 000 110,42 -40 953 

Poštovné 25 981 35 000 74,23 9 019 

Telefonní poplatky 42 173 30 000 140,58 -12 173 

Nájemné 258 590 262 000 98,70 3 410 

Vzdělávání, školení 17 387 20 000 86,94 2 613 

Kulturní a vzdělávací akce 65 965 55 000 119,94 -10 965 

Internetové služby 54 943 55 000 99,90 57 

Aktualizace programu 76 717 80 000 95,90 3 283 

Závodní stravování 124 488 150 000 82,99 25 512 

Ostatní služby celkem 1 100 197  1 105 000 99,57 4 803 

Mzdové náklady 5 999 267 5 864 000 102,31 -135 267 

Zákonné sociální pojišt ění 1 990 801 1 967 000 101,21 -23 801 

Zákonné sociální náklady 111 797 112 000 99,82 203 

Jiné sociální pojišt ění 17 574 22 000 79,88 4 426 

Ostatní náklady z činnosti 29 350 30 000 97,83 650 

Odpisy  153 564 154 000 99,72 436 

Drobný dlouhodobý majetek 22 310 44 000 50,70 21 690 

CELKOVÉ NÁKLADY 11 187 798  11 025 000 101,48 -162 798 

          

Výnosy z prodeje služeb 600 791  519 000 115,76 -81 791 

Ostatní výnosy 4 747 2 000 237,35 -2 747 
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Dotace MÚ 10 350 000  10 350 000 100,00 0 

Odpisy MÚ 29 784 30 000 99,28 216 

Karlova – nájem 90 000  90 000 100,00 0 

Dotace 226 715 0 0,00 -226 715 

Odpisy z ú čtu 403 33 883 34 000 99,66 117 

CELKOVÉ VÝNOSY 11 335 920 11 025 000 102,82 -310 920 

Výsledek hospoda ření za organizaci 148 122      -148 122 

 

 

2. Výsledek hospoda ření – regionální funkce knihoven 

Položka Spot řeba Rozpo čet % čerpání  Rozdíl R - S  

Všeobecný materiál 17 729 19 000 93,31 1 271 

Nákup knih 453 271 452 000 100,28 -1 271 

PHM 3 500 3 500 100,00 0 

Spot řeba materiálu celkem 474 500 474 500 100,00 0 

Spot řeba energie 32 000 32 000 100,00 0 

Cestovné 2 500 2 500 100,00 0 

Ostatní služby 34 664 35 000 99,04 336 

Poštovné 1 660 1 500 110,67 -160 

Telefonní poplatky 1176 1 000 117,60 -176 

Ostatní služby celkem 37 500 37 500 100,00 0 

Mzdové náklady 628 000 628 000 100,00 0 

Zákonné sociální pojišt ění 208 500 208 500 100,00 0 

Zákonné sociální náklady 12 000  12 000 100,00 0 

CELKOVÉ NÁKLADY 1 395 000 1 395 000 100,00 0 

       

REK – účelová dotace 1 395 500 1 395 500 100,00 0 

CELKOVÉ VÝNOSY 1 395 000 1 395 000 100,00 0 

Výsledek hospoda ření 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 stavby nové knihovny. 

Za velmi dobrou spolupráci, pomoc a současně za podporu projektu stavby nové knihovny 

děkuji starostce Mgr. Evě Vanžurové a místostarostovi JUDr. Ondřeji Veselému. 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. 2019  Mgr. Roman Dub 


