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Název organizace: Městská knihovna Písek
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Kontaktní údaje:

tel.: 382 201 811

e-mail: dub@knih-pi.cz

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

Zřizovatel: město Písek

Právní forma: příspěvková organizace

Uživatelé:
6 039 registrovaných uživatelů
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130 docházejících periodik

přírůstek 7 571 ks KJ za rok 2019

Výpůjčky: 252 357
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Nábřeží 1. máje (DPS)

Hradiště

Seniorský dům
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ÚVODÚVOD
VizeVize
Moderní knihovna vnímaná občany města jako jedinečný, sdílený a otevřený prostor, který dokáže uspokojit široké potřeby ve-
řejnosti v oblastech vzdělávání, kultury a zábavy, posiluje vztah lidí k městu, rozvíjí sociální vazby a obohacuje společenský život 
ve městě.

Priority činnosti v roce 2019Priority činnosti v roce 2019
Rok 2019 se v mnoha ohledech lišil od let minulých a bez váhání jej lze označit jako přelomový v novodobé historii Městské 
knihovny Písek. Po několikaletém hledání vhodných prostor, projektových příprav i vlastní rekonstrukce budovy bývalé základní 
školy J. A. Komenského byla v pátek 26. dubna 2019 v 13:00 slavnostně otevřena nová knihovna veřejnosti. Priority činnosti 
knihovny v roce 2019 byly proto zcela logicky zaměřeny na přestěhování knihovny, její otevření a kompletní zajištění provozu 
v nových podmínkách včetně plnohodnotné programové nabídky.
Všechny priority činnosti Městské knihovny Písek v roce 2019 uvedené níže byly plně v souladu se střednědobou Koncepcí roz-
voje činnosti Městské knihovny Písek na léta 2018 až 2023 a rovněž vycházely z konkrétních úkolů stanovených ročním plánem 
činnosti na rok 2019.    
• Práce spojené s přestěhováním, otevřením knihovny a zajištěním provozu v nových podmínkách včetně výrazného posílení 

propagace knihovny na regionální i celostátní úrovni.
• Změna a rozšíření otevírací doby knihovny.
• Průběžné práce na aktualizaci vnitřních provozních předpisů s důrazem na nový provozní řád a na předpisy související 

s  chranou osobních údajů a s personální oblastí.    
• 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.
• Podpora čtenářství a literatury včetně regionální literatury. V rámci vzdělávací činnosti propagace četby a čtenářství zejména 

u dětí a mládeže, spolupráce a aktivní zapojení do projektu MAP na podporu čtenářské gramotnosti.
• Implementace Vzdělávacího programu s důrazem na aktivity související s udržitelností projektu Městská knihovna Písek 

a centrum vzdělávání (IROP) zaměřeného na rozvoj a podporu neformálního a zájmového vzdělávání.
• Rozšíření nabízených komunitních a vzdělávacích aktivit.
• Spolupráce a vzájemná koordinace činností s neziskovými organizacemi, školskými zařízeními, ostatními subjekty. Dohody 

o  odpoře městské knihovny soukromými subjekty.
• Stabilizace a udržení dobrovolnického týmu, další začleňování dobrovolnické činnosti do programových aktivit knihovny.
• Rozvoj kulturní rozmanitosti a kreativity lidí, podpora regionální kultury s důrazem na regionální literaturu, posílení pozitivní-

ho obrazu města Písku a celého regionu s úzkou vazbou na literární tradici a kulturní současnost.

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTIHLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI
1. Služby uživatelům1. Služby uživatelům
1.1 Provozní doba1.1 Provozní doba
V roce 2019 došlo v souvislosti s otevřením knihovny k podstatnému rozšíření otevírací doby. Na rozdíl od předcházejícího 
období bylo možné s ohledem na nové prostorové podmínky sjednotit otevírací dobu prakticky ve všech odděleních knihovny, 
čímž také došlo k jejímu významnému zpřehlednění pro uživatele knihovny. Knihovna byla v roce 2019 k dispozici návštěvníkům 
a čtenářům šest dnů v týdnu, přičemž provozní doba činila 51 hodin týdně, tj. o 7 hodin týdně více než v roce 2018.

Otevírací doba – hlavní budovaOtevírací doba – hlavní budova
Pondělí, úterý, středa a pátek Čtvrtek Sobota

Oddělení půjčoven pro dospělé 9 - 18 12 - 18 9 - 12, 13 - 16
Oddělení půjčoven pro děti 9 - 18 12 - 18 9 - 12, 13 - 16
Oddělení centrálního pultu 9 - 18 9 - 18 9 - 12, 13 - 16

1.2 Knihovnicko-informační služby1.2 Knihovnicko-informační služby
Knihovnicko–informační služby poskytované knihovnou v nových podmínkách doznaly oproti „staré budově“ poměrně výrazných 
změn především v jejich formě. V prvé řadě došlo k soustředění všech výpůjčních a administrativních činností do oddělení cen-
trálního pultu v hale služeb v 1. NP. Zde probíhá půjčování i vracení knih včetně rezervací, objednávek a meziknihovní výpůjční 
služby, dále registrace čtenářů, placení poplatků, ale i například přihlašování do realizovaných kurzů a seminářů. Součástí tohoto 
oddělení je i samoobslužné výpůjční zařízení, denní čítárna a galerie určená pro zájemce o veřejný internet. V jednotlivých výpůjč-
ních odděleních (beletrie, pro děti a mládež, naučná literatura, studovna) se tak po přestěhování knihovnická činnost zaměřila 
více na pomoc při výběru knih a na mnohem intenzivnější komunikaci se čtenáři. Nově do výpůjčních oddělení pro dospělé byl 
integrován fond zrušeného hudebního oddělení. 
Knihovna nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin i časopisů, e-knih, mluveného slova a hudebních titulů na CD 
nosičích, přístup do sítě internetu a elektronických databází. Zdravotně znevýhodněným čtenářům je kromě služeb k dispozici 
i PC se speciálním vybavením a softwarem, v multifunkčním sále mohou čtenáři s postižením sluchu využít i indukční smyčku 
se sluchátky. Nová budova umožňuje uživatelům využít také celkem 212 studijních a pobytových míst. Do nabídky služeb patří 
půjčování deskových her,  k dispozici je v knihovně například i elektronické piano. 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 výpůjční služby. Prostřednictvím této služby bylo poskytnuto jiným knihov-
nám v České republice celkem 526 dokumentů. Uživatelé písecké knihovny naopak požádali jiné knihovny o zaslání 188 doku-
mentů.
K dispozici je také právní systém Codexis, který obsahuje legislativu České republiky i Evropské unie. Je využíván jak pro zod-
povídání dotazů čtenářů, tak interně např. při nákupu knih s právnickou a příbuznou tematikou i managementem organizace.
V rámci oddělení půjčoven pro dospělé 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. V rámci katalogizace je také zpracováván slovník regionálních autorit (osobností). Dále je bu-
dována 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 18 veřejně přístupných míst připojených 
k internetu, a to včetně PC s primárním přístupem k elektronickému katalogu knihovny. Internetová síť je uživatelům dostupná 
v celé budově prostřednictvím Wi-Fi připojení. 
Knihovna provozuje vlastní webové stránky, které byly v nové podobě uvedeny do provozu v březnu 2019. V průběhu roku byly 
stránky ještě doplněny o velmi moderní a atraktivní 3D virtuální prohlídku. Mezi běžně poskytované on-line služby patří e-rezer-
vace, 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.  
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1.3 Knihovní fond1.3 Knihovní fond
Péče o knihovní fond, jeho atraktivitu, aktuálnost a propagaci patří k jednomu z hlavních úkolů, které městská knihovna plní 
každoročně. Prostory nových půjčoven a jejich vybavení moderními knihovními regály vytvořily odpovídající podmínky pro kvalit-
ní prezentaci knihovního fondu. K jeho větší přehlednosti přispělo v roce 2019 aktualizované žánrové členění zejména u fondu 
beletrie a literatury pro děti a mládež. O atraktivitě knihovního fondu knihovny v nových podmínkách svědčí i nárůst výpůjček 
knih ve všech odděleních knihovny.
Celkový počet knihovních jednotek dosáhl k 31. 12. 2019 počtu 143 744 kusů. Přírůstek činil 7 571 kusů (v roce 2018 - 7 087), 
úbytek, tj. odepsané jednotky, potom 7 357 kusů (v roce 2018 - 8 825). Náklady na pořízení knihovního fondu v roce 2019 byly 
vyšší než v předchozím roce o 104 tis. Kč.  Náklady vynaložené na nákup knihovního fondu za knihovnu dlouhodobě vyhovují 
stanovenému metodickému standardu 30–45 Kč/1 obyvatel (Písek 34,84 Kč). Obrat knihovního fondu, tj. kolikrát byla každá 
knihovní jednotka (vyjma knihovních jednotek výměnného fondu) půjčena během jednoho roku, dosáhl hodnoty 2,41 (hodnota 
ukazatele mezi 2 až 3 = ideální hodnota). 
V roce 2019 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. 2019 nabízela knihovna více než 9 300 
e-knih. Celkový počet výpůjček/stažení e-knih dosáhl 337.
Městská knihovna Písek disponuje také velmi kvalitním a v mnohém ohledu originálním fondem regionální literatury. Pro-
pagace 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. 

počet svazků
Beletrie 72 594
Naučná lite 57 894
AV média 9 625
Hudebniny 2 513
Mapy 719

72 594
57 894

9 625
2 513

719

Beletrie

Naučná literatura

AV média

Hudebniny tištěné

Mapy

5 nejžádanějších tištěných titulů v roce 2019
Beletrie pro dospěléBeletrie pro dospělé

Hartl, Patrik Nejlepší víkend Bourdon
Mornštajnová, Alena Tiché roky Host
Mornštajnová, Alena Hana Host
Hartl, Patrik Okamžiky štěstí Bourdon
Nesbø, Jo Macbeth Práh

Naučná pro dospěléNaučná pro dospělé
Měchurová, Zlata Příběhy starých píseckých domů 1 J&M
Měchurová, Zlata Příběhy starých píseckých domů 3 J&M
Šimková, Dagmar Byly jsme tam taky Monika Le Fay
Kolář, Pavel Labyrint pohybu Vyšehrad
Vodňanská, Jitka Voda, která hoří Torst

Knihy pro dětiKnihy pro děti
Kinney, Jeff Deník malého poseroutky (všechny díly) CooBoo
Petiška, Eduard Staré řecké báje Albatros
Spanlangová, Dagmar Pohádky ovčí babičky:

O vlčích Vánocích.
Albatros

Cenkl, Jakub Nebojím se tmy Albatros
Cenkl, Jakub Strach má velké oči Albatros

5 nejžádanějších audioknih na CD
PočetPočet

Galbraith, Robert Hedvábník 12 ×
Klevisová, Michaela Zmizela v mlze 12 ×
Nesbø, Jo Doktor Proktor a prdící prášek 12 ×
Vondruška, Vlastimil Králův dluh 12 ×
Vondruška, Vlastimil Msta písecké panny 12 ×

5 nejžádanějších filmů na DVD
Filmy na DVDFilmy na DVD ŽánrŽánr PočetPočet
Cesta za králem trollů pohádka, fantasy 15 ×
Doba ledová: Mamutí drcnutí rodinný, animovaný 14 ×
Dům kouzel pohádka, animovaný 14 ×
Králíček Petr rodinný, animovaný 14 ×
Mimi šéf rodinný, animovaný 14 ×

1.4 Vzdělávací činnost1.4 Vzdělávací činnost
Projekt OP VVV
V oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, které se řadí mezi zásadní priority činnosti knihovny, v roce 2019 pokračovala 
předchozí spolupráce s partnery (ZŠ Cesta a ZŠ Tomáše Šobra) na projektu Spolu zvládneme víc – inspirace pro život. Multiobo-
rové a odborné vzdělávání do knihoven a škol. Cílem projektu je příprava a realizace vzdělávacích programů, které propojují for-
mální a neformální vzdělávání a které zároveň splňují kritéria nastavená metodickými pokyny MŠMT ČR. Tento projekt je finančně 
podpořen Operačním programem Výzkum, vývoj, vzdělávání z prostředků Evropských strukturálních fondů EU.

MŠ / 1. stupeň ZŠ 
Jako v předchozích letech 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.  Programy a lekce určené pro žáky mateřských škol a žáky nižších ročníků 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 literatuře a čtenářství. Obsahy lekcí jsou koncipovány v souladu s RVP, koncepce zahrnuje přehled vzdělávacích oblastí, průře-
zová témata i možnosti rozvíjení kompetencí.
V roce 2019 proběhlo tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře, a to na základě nové lekce Plavba lodí jménem Knihovna inspirova-
né architekturou zrekonstruované budovy knihovny. Této akce se zúčastnilo 16 tříd prvních ročníků píseckých škol, celkem 380 
dětí. Do akce Knížka pro prvňáčka se zapojilo 92 dětí. Čtení v družinách se realizovalo 16x.
Přehled lekcí s počtem jejich realizací (MŠ a 1. stupeň ZŠ):
• Jak se vaří kniha        7
• Kamil neumí lítat       12
• Knížka o knížce       18
• Koblížek. Poprvé v knihovně        4
• Letem pohádkovým světem        6
• Lidové pohádky       10
• Než zazvoní potřetí         8
• Pasování        10
• Pasování. Plavba lodí jménem Knihovna    16
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• Poezie. Živá lekce        1
• Vážně i nevážně o poezii        8
• Velryba a pruhované tričko        8
Celkem se realizovalo 108 lekcí.

ZŠ 2. stupeň / SŠ
Nabídka lekcí určených žákům vyšších ročníků ZŠ a SŠ byla doplněna v roce 2019 o novou lekci informační výchovy Informace: 
zdroje a prameny, která zahrnuje historii a vývoj způsobů uchovávání a zpracování dat a informačních dokumentů, včetně praktic-
kého nácviku vyhledávání informačních pramenů v knihovních databázích. Nově knihovna školám nabídla lekci Po kamenech zmi-
zelých, která se realizuje formou komentované procházky městem. Žáci a studenti se seznamují s historií holocaustu a lokálními 
dějinami píseckých židovských rodin. Nabídka byla rozšířena i o lekci Příběh jedné vily, která mapuje život politické vězeňkyně 
Dagmar Šimkové a usazuje jej do kontextu ženské vězeňské literatury. 
Přehled lekcí s počtem jejich realizací (2. stupeň ZŠ, SŠ):
• Terénní výzkum kmene Chezciů       4
• Klamy reklamy         1
• Národy nejsou dílem náhody        3
• Kultura terezínského ghetta        2
• Romové – dějiny a kultura        1
• Jedeme v tom spolu / fair trade       4
• Co, k čemu a pro koho je knihovna       1
• Příběh náboženství. Dějiny náboženského myšlení     1
• Informace: zdroje a prameny      14
• Po kamenech zmizelých – komentované procházky     4
• Příběh jedné vily: Dagmar Šimková a ženská vězeňská literatura   1
Celkem se realizovalo 36 lekcí.
Po přestěhování do nové budovy proběhlo více než dvacet prohlídek specificky připravených pro školní skupiny.

Informační vzdělávání uživatelů pro veřejnost
Informační vzdělávání uživatelů pro veřejnost bylo na začátku roku 2019 tradičně orientováno především na nabídku kurzů digi-
tálního vzdělávání a rozvíjení kompetencí v této oblasti. Pokračovala činnost Poradny pro uživatele dotykových zařízení vedená 
lektorem Bc. Petrem Pavelkou, který každý týden poskytoval poradenství a podporu týkající se ovládání chytrých mobilů, tabletů, 
ale i čteček e-booků, a to 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. Na zá-
kladě 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. 
Součástí informačního vzdělávání veřejnosti je též aktivizační podpora práce na PC uživatelů se specifickými potřebami. Klientům 
sociálně-terapeutických zařízení v Písku Horizont, z. ú. a DATS Duha, z. ú. byla celoročně poskytována podpora a školení v zá-

kladní orientaci při práci s počítačem a na internetu. Klienti s kombinovaným postižením byli pod vedením pracovníka knihovny 
seznámeni se základními pravidly a zásadami bezpečnosti v on-line prostředí a také s možnostmi, jak využívat internet jako 
vhodnou aktivizační pomůcku při volnočasových aktivitách. 

Virtuální univerzita třetího věku 
Již sedmým rokem nabízená Virtuální univerzita třetího věku (pořádaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské 
univerzity v Praze) cílí především na seniory a je realizovaná formou e-learningových semestrálních kurzů přednášek vysoko-
školských pedagogů, s následnými diskuzemi a testovým ověřováním získaných znalostí. V souvislosti s uzavřením knihovny kvůli 
stěhování do nové budovy jsme závěrečné přednášky LS mohli dokončit díky vstřícnosti Prácheňského muzea v Písku v jejich 
prostorách. Zároveň s otevřením nové knihovny jsme získali větší prostory k realizaci VU3V, příjemnější prostředí, lepší techniku, 
a to nám umožnilo přijmout více studentů, neboť o VU3V je stále velký zájem.
LS 18/19:
• Klenoty barokního sochařství v českých zemích – dvě skupiny (celkem 32 studentů) - tj. celkem 12 přednášek (6 + 6), 

účast 192
ZS 19/20:
• Genealogie – hledáme své předky (19 studentů) - 6 přednášek, účast 114
• Křesťanská ikonografie a hagiografie (23 studentů) - 6 přednášek, účast 138
Doprovodný program:
• Leden 2019
 Uměleckoprůmyslové muzeum Praha: Hana Podolská, legenda české módy - výstava,
 Staroměstské nám.: orloj, Karolinum: Insignie a historie Univerzity Karlovy – výstava,
 Novoměstská radnice: Iva Hüttnerová: Obrázky – výstava – účast 21
• Únor 2019
 Exkurze – nová knihovna - účast 25
• Červen: 2019
 Milevsko – prohlídka kláštera: sakrální stavby, barokní prelatura – život premonstrátů, klášterní knihovna, návštěva
 milevské knihovny a setkání s milevskou VU3V, Muzeum milevských maškar, procházka po Milevsku - účast 18

Po přestěhování knihovny do nové budovy se vzdělávání poskytované veřejnosti zaměřilo na cíle projektu IROP. Od května 2019
se postupně otevíraly a realizovaly kurzy a lekce odpovídající zaměření jednotlivých učeben.

• Jazyková učebna
 o Let´s start – kurz obecné angličtiny pro začátečníky
 o Let´s move on – kurz obecné angličtiny pro mírně pokročilé
 o Let´s talk – konverzační klub v angličtině s rodilým mluvčím
 o Mluvíme česky – multikulturní klub 
• Digitální učebna
 o Internet a sociální sítě pro začínající
 o Cloudové služby a jejich využití
• Řemeslná dílna + výuková kuchyňka
 o Šijeme s Lucky – kurz šití
 o Háčkování s Andělkou – ruční práce
 o Dobrá pomoc – výroba dárkových předmětů
 o Vaříme a sdílíme
• Polytechnická učebna
 o Mladý zálesák – přírodovědný klub
 o Otevřená klubovna pro holky a kluky 12+
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1.6 Kulturní aktivity, propagace čtení a čtenářství1.6 Kulturní aktivity, propagace čtení a čtenářství
Celostátní a regionální projekty
Vedle pravidelných aktivit, do kterých se knihovna každoročně zapojuje, výjimečnou roli sehrály v roce 2019 dvě akce s výrazným 
dopadem na propagaci čtení, čtenářství a knihovny. Bylo to stěhování knihovny ŽIVÝM ŘETĚZEM a slavnostní OTEVŘENÍ KNIHOV-
NY. Při happeningové události stěhování části knižního fondu se dopoledne potkali žáci, studenti a pedagogové všech píseckých 
škol, odpoledne se do řetězu zapojila veřejnost a místní spolky. U příležitosti otevření knihovny byl pro veřejnost připraven dvou-
denní program (beseda s ředitelem a zástupci města, setkání s architektem, prohlídka nových prostor, hudebně-recitační pásma, 
taneční vystoupení Z.I.P., vystoupení Píseckého komorního orchestru pod vedením Oldřicha Vlčka, koncert pěveckého sboru 
Sonitus Písek, vernisáž výstavy ilustrací Milana Starého, vernisáž výstavy výtvarných děl umělců z PUB). Obě akce proběhly za 
mimořádného zájmu médií (tisk, rozhlas, televize).
• Březen měsíc čtenářů            

Svět jako z pohádky – výstava výtvarných prací dětí z 15. MŠ na téma knižních pohádek.
• Noc literatury             

V roce 2019 se knihovna již počtvrté zúčastnila celorepublikové akce na propagaci současné evropské literatury pořádané 
Českými centry a Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Literární akce se na šesti stanovištích zúčastnilo přes 70 
posluchačů. Čtení probíhalo v nové budově knihovny na místech, která nejsou běžně uživatelům přístupná.

• Duhové divadlo             
V rámci 14. ročníku celostátní přehlídky Waldorfských škol v knihovně proběhla hudební a divadelní vystoupení.

• Týden knihoven             
Zahájení cyklu besed se spisovatelkou Helenou Vrábkovou (nejen o knihách).

• Den poezie              
Vážně – nevážně, aneb recitace žije – vystoupení umělecké dvojice Machalíková – Zelená Sittová.

• Den pro dětskou knihu            
Autorské čtení Pavlíny Jurkové a Jarmily Vlčkové z jejich knihy Viktor a záhadná teta Bobina.

• Čtení z Písku – listopadové vzpomínání           
Literární pásmo píseckých autorů (Petr Mano, Lenka Vrbová, Petr Jiřík).

• Knihobudka             
Projekt Knihobudky v Palackého sadech během ročního provozu prokázal, že propagace knih a literatury ve veřejném prosto-
ru je smysluplnou činností. Občané i návštěvníci města knihobudku pravidelně navštěvují, užívají a pozitivně její fungování 
v souvislosti s městskou knihovnou hodnotí.

Klub Souvislosti
V rámci sociální rehabilitace a aktivizace osob s duševním onemocněním i v roce 2019 Klub Souvislosti seznamoval klienty 
Fokusu – Písek, z. ú. se zajímavými tématy a oblastmi kulturního a společenského života. Celkem proběhlo pět setkání. Témata 
byla vybírána společně s pracovníky jednotlivých poboček, jejichž klienti se Klubu Souvislosti pravidelně zúčastňují (jedná se 
o pracoviště Písek, Strakonice a Sušice).  

Hledej skřítka Všeználka
Program určený dětem od dvou let a jejich rodičům. Cílem programu je realiza-
ce každoměsíčních setkání, která jsou inspirací pro rozvoj řečových, pohybových 
a rozumových dovedností malých dětí. Při přípravě je kladen důraz na využití li-
terárních a kreativních prvků čerpajících z dětské literatury a slovesného umění. 
V roce 2019 se uskutečnilo 9 setkání. 

Naděje s pohádkou
Vzdělávací program realizovaný ve spolupráci s Nadějí Písek, z. s. Program pomo-
cí 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 doved-
ností důležitých pro úspěšné zahájení školní docházky. Aktivity v průběhu lekcí 
vycházejí ze specifických individuálních potřeb dětí. V závěru školního roku pro-
běhla výstava s vernisáží, kde byly prezentovány výtvarné a rukodělné výstupy 
jednotlivých lekcí.   

Dobrovolnické aktivity
V roce 2019 se v Městské knihovně Písek úspěšně pokračovalo v naplňování Dobrovolnického programu Městské knihovny Pí-
sek, 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 2019 pravidelně každý týden scházela na tvořivých 
setkáních. 
Do uzavření knihovny z důvodu jejího stěhování (konec března) také fungovaly vzdělávací programy vedené dobrovolnickými 
lektory. Jednalo se o kurz Základy práce na počítačích pro úplné začátečníky a kurz Internet (ne)jen pro seniory.
V rámci podpory dobrovolnictví v oblasti kultury v knihovně pokračoval projekt Klub dobrého slova, jehož cílem je podpora 
a rozvoj dobrovolnického čtení v seniorských zařízeních s ubytovací službou. Zájemci o tuto dobrovolnickou aktivitu mají mož-
nost v knihovně navázat kontakt s pracovníky sociálních seniorských zařízení, sdílet informace a zkušenosti a také získat tipy 
na vhodné knižní tituly. 
Dobrovolníci se zapojili i do akcí knihovny určených pro veřejnost, především šlo o Noc literatury a Festival svobody, při kterých 
předčítali literární ukázky. Dobrovolníci též aktivně pomáhali při organizaci akcí pro děti (Halloweenské putování, Voňavé pečení, 
Adventní muzicírování). Někteří se podíleli i na projektu Kameny zmizelých v Písku. 
V rámci dobrovolnické činnosti pokračoval projekt Promítej i ty!. Každý měsíc (s výjimkou prázdnin) byl v knihovně promítán 
dokumentární film festivalu Jeden svět, po kterém následovala diskuze s odborníkem na dané téma moderovaná Mgr. Kateřinou 
Slabovou.

Spolupráce 
V rámci posílení komunitních vazeb a posílení dopadů plánovaných akcí a projektů byla v roce 2019 nadále rozvíjena spolupráce 
s institucemi a organizacemi působícími v Písku i okolí. Příkladem byla spolupráce se Sladovnou Písek na Pískovišti 2019, bě-
hem kterého na pódiích nové budovy vystoupily desítky dětských i dospělých tanečníků místních klubů a spolků. V roce 2019 
se realizovala také spolupráce s Prácheňskou uměleckou besedou, jejíž výtvarníci prezentovali svou činnost hned na několika 
výstavách v nových prostorách. Knihovna se též zapojila do oslav Dnů české státnosti, při kterých na venkovní scéně koncer-
tovali žáci ZUŠ Písek. V srpnu knihovna uspořádala panelovou debatu k divadelnímu představení V břiše velryby ve spolupráci 
s Divadlem Continuo a Sladovnou Písek. Knihovna pravidelně spolupracuje s DDM Písek (výstavy, workshopy) i Centrem kultury 
města Písku (Halloweenské putování).

Projekt Kameny zmizelých v Písku
V lednu 2019 byl zahájen studentský projekt k uctění památky píseckých obětí holokaustu, na kterém městská knihovna spo-
lupracovala se Střední zemědělskou školou v Písku, Prácheňským muzeem Písek, Státním okresním archivem Písek a Ústavem 
pro studium totalitních režimů Praha. V knihovně proběhlo několik workshopů, při kterých studenti pod vedením odborníků 

1.5 Komunitní aktivity1.5 Komunitní aktivity ze zmíněných institucí pracovali na badatelském výzkumu. V rámci doprovodného programu se v knihovně každý měsíc konala 
tematická přednáška pro veřejnost (Karel Skalický – Městské muzeum ve Volyni, Josef Märc - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, Martin Růžička - Židovská obec v Praze, Josef Motyka – Prácheňské muzeum v Písku, Jaroslav Pinkas – ÚSTR). V květnu 
proběhla komentovaná prohlídka písecké synagogy (Pavel Šnorek). V září byla úspěšně završena první fáze projektu slavnostním 
položením 9 kamenů před domy obětí.
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• Společenskovědní 12x            
Dějiny Židů na Písecku (Karel Skalický), Marie Stuartovna (Matthew Fitt), Kauza Toufar (Kamil Činátl), Holocaust ve 20. 
století (Josef Märc), Stát Izrael (Martin Růžička), Písecké židovské rodiny (Josef Motyka), Dějiny v mramoru (Čeněk Pýcha 
- ÚSTR), Mallory (Helena Třeštíková), O filmové hudbě (Michal Rataj), Jak vzpomínáme na listopad 89? (Jaroslav Najbert), 
Léčivá moc pohádek (Anežka Janátová), My a Izrael (Jan Bartošek, Zbyňek Passer, Karel Sedláček)

• Polytechnické 7x            
Sopky na Marsu (Petr Brož), Na vlnách rádiových, Co najdeme na nebi píseckém (Radioklub Písek), Přírodní stavitelství 
(Ondřej Nesnídal), Příběh projektu – kasárna (Vít Řezáč), Internet – zóna bezpečí, Jak ochránit své děti na internetu (Martin 
Řehka)

• Komunitní 6x             
Jaké je být pěstounkou (Arkáda Písek), Co se děje ve Venezuele? (venezuelští rodáci žijící v Písku), Mě neoklameš, šmejde 
(divadelní představení PNUtí), Chirurg na cestách (Petr Bystřický), Nebojte se epilepsie (Společnost E.), Jak se vyrovnat se 
ztrátou blízkého člověka (Modrá pomněnka České Budějovice, Athelas Písek)

• Ekologické 7x            
Městská zeleň (Marie Klára Holá), Písecké lesy (Václav Zámečník), PagoPago (Jožka Čermák), Zahrada jako živá oáza (Jan 
Juráš), Bez obalu každý den (Michaela Linhová), Co s kůrovcem (Josef Vovesný), Nechte trávníky kvést (Jiří Řehounek)

• Zdravý životní styl 6x            
Životní mapování (Ludmila Bártíková), Tradiční čínská medicína (Petra Zvonková), Cestou čchi-kung (Andrea Freiová), Ast-
rologie a principy života (Kateřina Murová), Etikoterapie (Vladimír Vogeltanz), Astrologie a vztahy (Václav Štěrba)

• Cestovatelské 3x             
Karibik (Jaromír Novák), Madagaskar (Václava Altschmiedová), Nový Zéland (Petr Nazarov)

• Besedy 4x             
Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme (gen. Andor Šándor), Knihovna Václava Havla (Michael Žantovský), Politické vězeň-
kyně (Hana Truncová, Michal Louč), Ota Sekyrka – příběh jedné rodiny (Vlastimil a Pavel Sekyrkovi)

• Jiné              
Pecha Kucha Night (happeningový večer plný zajímavých hostů), Daleká cesta (komentované promítání filmu Alfréda Rado-
ka), komentovaná prohlídka písecké synagogy, komentované prohlídky nové budovy knihovny 

Projekt Druhý život literatury
• Byly jsme tam taky (divadelní představení v režii Vojtěcha Bárty) ve spolupráci s DPČ
• Koncert klezmerové kapely Trombenik (spojený se čtením Petra Bruknera)
• Koncert Karla Vepřeka (zhudebněné básně Bohuslava Reynka)
• Tematický zájezd na Šumavu s průvodcem NP Šumava (Po stopách baroka)

Přednášky, besedy, čtení pro dospělé
• Literární – 10x setkání se spisovateli          

Josef Pecka (Toulání Šumavou), Roman Szpuk (Kámen v botě), Aleš Palán (Miss exitus), Helena Vrábková (Co věděly naše 
babičky a my zapomněly - tři setkání), Marek Šindelka (Svatá Barbora), Vladimír Šindelář (Literární souboje), Ondřej Blažek 
(Exil nad římským nebem), Jaroslava Pixová (Zpívající řeka od Smetiprachu po Zvíkov)

Projekt Žijeme knihami! (pro děti)
• Tvůrčí workshop s výtvarníkem Milanem Starým a spisovatelkou Ester Starou s knihou Ó, ó, ó, vajíčko
• Strakaté bajky – divadlo Láryfáry
• Tučňáci na arše – divadlo Jana Horáka
• The Bear Educational Theatre – interaktivní divadelní představení v angličtině
• Goethe-Institut – interaktivní představení v němčině
• V Betlémě není místo (divadelní vystoupení žáků ZUŠ Písek)

Další akce pro děti
• Příměstský tábor I: Každý něco umí – 20 dětí
• Příměstský tábor II: Žijeme v přírodě - 20 dětí    

Výstavy 
Stará budova (leden – březen):
 o Jsem pěstoun (Arkáda Písek)
 o Josef Toufar: kulturní a historické reflexe (Dějepisné sešity: Toufar, ÚSTR)
 o Svět jako z pohádky (výtvarné práce dětí 15. MŠ)
Nová budova (duben – prosinec):
• Foyer
 o Milan Starý (knižní ilustrace) 
 o Svatá Barbora (komiksové ilustrace Marka Pokorného)
 o Svět zvaný Petrkov (fotografie Ivany Řandové)
 o Hlavy (grafické listy Vlastimila Tesky) 
 o Krajiny (Petr Mano)
• Chodba v přízemí
 o Dalajlámovy děti (fotografie z Malého Tibetu - Mirka Janoušková, Robert Vyskočil) 
 o Ta krásná holka z vily nad řekou (panelová výstava o Dagmar Šimkové)
 o Hele, Havel! (výstava fotografií Václava Havla zapůjčená z KVH)

• Chodba druhého patra
 o Umění a literatura (PUB)
 o Klub vodňanských výtvarníků
 o Patchworkové hledání (PUB)
 o Zimní motivy (PUB)
• Chodba u dětského oddělení
 o Já KAO (práce žákyně ZUŠ Claudie Jírovcové)
 o Výstava Naděje s pohádkou
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1.7 Ostatní služby1.7 Ostatní služby
Donášková služba spočívá v dovážce knih přímo do domácnosti čtenářů a je určena pro seniory a zdravotně znevýhodněné spo-
luobčany. Rozvoz knih probíhá pravidelně jednou za měsíc.  V roce 2019 probíhal rozvoz knih na 9 míst včetně 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
HraHra PočetPočet
Speed cups 17 ×
V kostce! Moje první obrázky 16 ×
Raz dva 15 ×
Osadníci z Katanu 15 ×
Tik – tak bum. Junior 14 ×

Tabulka s počty nejpůjčovanějších her – beletrie
HraHra PočetPočet
Zakázaný ostrov 12 ×
Activity 2 9 ×
Krycí jména 9 ×
Země 9 ×
České památky 8 ×

2. Public relations, marketing2. Public relations, marketing
Prezentace činnosti knihovny probíhala i v roce 2019 všemi dosud používanými komunikačními prostředky (webové stránky, Fa-
cebook, tradiční média – tisk, rádio, direct mail). V roce 2019 knihovna nově zřídila a provozuje účet na Instagramu. Stejně jako 
v předcházejícím roce knihovna kladla především důraz na prezentaci prostřednictvím sociálních sítí, v důsledku čehož i v roce 
2019 pokračoval trend postupného zvyšování dosahu stránek a zvýšení počtu virtuálních návštěv. Vizuální podoba hlavních 
propagačních kanálů knihovny založená zejména na centrálním plakátu, jednotlivých plakátech a skládacím informačním plakátu 
získala v roce 2019 novou jednotící podobu. Organizačně je celá oblast PR a marketingu knihovny od ledna 2019 také řízena 
výhradně pracovníky nově zřízeného oddělení centra vzdělávání.  
Zcela nový design a strukturu směřující k větší přehlednosti s důrazem na propagaci programových činností získaly i hlavní 
webové stránky knihovny. V průběhu roku byly ještě doplněny o velmi moderní a atraktivní 3D virtuální prohlídku vnitřních prostor 
knihovny s propojením na vyhledávač Google Maps. Kromě vlastních webových stránek knihovna zajišťuje provoz internetového 
portálu zaměřeného na komunitní poskytování sociálních služeb www.sopop.cz a webové stránky na podporu regionální literatu-
ry www.ctenizpisku.cz s doplňovanou databází. V průběhu roku 2019 se také knihovna připojila do centrálního portálu knihoven 
knihovny.cz.
K výraznému zvýšení úrovně prezentace činnosti knihovny v tištěných a elektronických médií včetně TV, a to i na celostátní úrov-
ni v roce 2019, došlo v souvislosti s přestěhováním do nových prostor (živý řetěz k přestěhování knihovního fondu, slavnostní 
otevření). Mediální prezentace knihovny pak velmi úspěšně probíhala i v souvislosti s oceněním, které knihovna získala v soutěži 
o nejlepší Městskou knihovnu roku 2019.

K významné prezentaci knihovny došlo také prostřednictvím konferenčních příspěvků přednesených na konferenci s mezinárodní 
účastí s názvem Architektura a výstavba knihoven v Obecním domě v Praze v červnu 2019 a také na konferenci Komunikačné 
stratégie knižnice 21. storočia konané v Bratislavě v říjnu.
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3. Regionální funkce3. Regionální funkce
Městská knihovna Písek je pověřenou knihovnou s regionální funkcí, kterou vykonává oddělení regionálních služeb. Obsluhuje 60 
veřejných knihoven, z toho šest profesionálních knihoven, 9 poboček a 45 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 2019 bylo rozvezeno celkem 9 951 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 
2019 celkem 390, k tomu se uskutečnilo také 42 metodických návštěv a 4 vzdělávací akce. V rámci regionu Písek bylo celkem 
najeto 1 374 km. Přírůstek nových knih činil za Úsek regionálních služeb celkem 2 608 knih, kdy bylo nakoupeno o 220 knih více 
než v přechozím roce. Odepsáno bylo 516 svazků knih. V systému Clavius REKS je zapojeno celkem 30 knihoven.

MATERIÁLNÍ ZDROJE, ZAMĚSTNANCIMATERIÁLNÍ ZDROJE, ZAMĚSTNANCI
1. Materiální zdroje1. Materiální zdroje
1.1 Správa budov1.1 Správa budov
Městská knihovna Písek se v roce 2019 přestěhovala do zrekonstruovaných prostor na Alšově náměstí č. p. 75/13. Do části skla-
dů v nové budově byly v březnu a dubnu přestěhovány všechny sklady knih, které se nacházely v budově bývalé Obchodní aka-
demie (Karlova č. p. 111). Stará budova knihovny i původní prostory skladů knih byly v průběhu roku 2019 předány Městu Písek.

1.2 Nové prostory městské knihovny1.2 Nové prostory městské knihovny
Po více než měsíci příprav a stěhování se Městská knihovna Písek v pátek 26. dubna ve 13:00 hodin znovu otevřela veřejnosti 
v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé základní školy J. A. Komenského. Úspěšnou rekonstrukcí se prostorová kapacita 
vnitřních prostor městské knihovny ve smyslu velikosti celkové plochy budov oproti původní budově více než ztrojnásobila, a to 
na 3 729 m². Z toho plocha knihovny pro uživatele dosahuje velikosti 2 794 m². Součástí knihovny se staly i venkovní přilehlé 
plochy o celkové výměře 1 487 m², které tvoří vnitřní pobytový dvůr (746 m²) s venkovní scénou a relaxační zónou, parkoviště 
s hospodářským vstupem a na střeše budovy výuková terasa s geologickým parkem. Knihovna nově uživatelům nabídla bezbari-
érový přístup prakticky do celé budovy včetně odpovídajícího sociálního zařízení v prvních třech patrech budovy. 

Do přízemí byl umístěn multifunkční vzdělávací sál s kapacitou 110 míst k sezení, s foyer a vlastním zázemím. V knihovně byly 
nově pro uživatele vybudovány a vybaveny učebny pro skupinovou i individuální výuku o celkové výměře 313 m² (polytechnická, 
jazyková a digitální učebna, řemeslná dílna s výukovou kuchyňkou).  Ve věži původní budovy došlo rovněž k propojení polytech-
nické učebny s horními podkrovními prostory věže s vestavěnými plošinami pod otevíratelným střešním oknem ve vrcholu stře-
chy. V návaznosti na původní účel této části je tento prostor možné využít jako observatoře. Pro čtenáře nejdůležitější výpůjční 
prostory knihovny jsou řešeny jednoduše a přehledně kolmými regály navazujícími kolmo na středovou zeď. V každém z oddělení 
jsou čtenářská a studijní místa (celkem 212) vázána na řadu přilehlých oken. Zázemí knihovny provozně oddělené od výpůjčních 
prostor tvoří především sklady knih, knihařská dílna, technické prostory a kanceláře. 
Interiérové řešení knihovny spočívá v ozvláštnění prostoru mnohými designovými prvky (kruhové regály, akvária, rozmanitá 
dlažba aj.), v použití originálních svítidel a také ve vybavení všech oddělení kvalitním typovým sedacím nábytkem v barevných 
mutacích dle jednotlivých oddělení. Celkově je prostor knihovny chápan jako pobytový s důrazem na aktivní využití volného 
času včetně odpočinkových klidových míst i na chodbách budovy. Přímo v knihovně je v provozu kavárna s vnitřním a venkovním 
posezením.
Knihovnicko–informační služby poskytované v nových podmínkách doznaly poměrně výrazných změn především v jejich formě. 
V prvé řadě šlo o soustředění všech výpůjčních a administrativních činností do oddělení centrálního pultu v hale služeb v 1. NP. 
Zde probíhalo od dubna půjčování i vracení knih včetně rezervací, objednávek a meziknihovní výpůjční služby, dále registrace 
čtenářů, placení poplatků, ale i například přihlašování do realizovaných kurzů a seminářů. Součástí tohoto oddělení je i samo-
obslužné výpůjční zařízení, denní čítárna a galerie určená pro zájemce o veřejný internet. V jednotlivých výpůjčních odděleních 
(beletrie, pro děti a mládež, naučná literatura, studovna) je knihovnická činnost zaměřena především na pomoc při výběru knih 
a na mnohem intenzivnější komunikaci se čtenáři. Do těchto výpůjčních oddělení byl také v průběhu roku integrován fond zruše-
ného hudebního oddělení.  V rámci organizační struktury bylo jako nedílná organizační složka knihovny zřízeno oddělení centra 
vzdělávání, které prakticky kompletně zajišťovalo programovou nabídku knihovny. 
Pro úplnost je nezbytné dodat, že kompletní rekonstrukce bývalé základní školy byla uskutečněna dle architektonického návrhu 
Ing. Jana Svobody ze studia A. B. S. spol. s. r. o. Generálním dodavatelem stavby byla stavební firma OHL ŽS, a. s., dodavatelem 
interiérového vybavení společnost COMPO PRAHA s. r. o.
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1.3 Pobočky1.3 Pobočky
Na území Města Písku má městská knihovna celkem čtyři pobočky, a to Hradiště, Nábřeží 1. máje (DPS), Seniorský dům a po-
bočku 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 údržba1.4 Opravy a údržba
• Oprava služebního automobilu Škoda OCTAVIA
• Oprava nákladního výtahu na knihy
• Montáž ručního pohonu na okenní rolety

1.5 Pořízení vybavení1.5 Pořízení vybavení
• Sada výukových pomůcek pro pracovní skupiny projektu Spolu nabídneme víc 5 014,-
• Mobilní telefon 2 ks 
• Vybavení akvária - krmítka
• Elektrická sekačka BoschArm 
• Stojan s reklamní kapsou 2 ks 
• Laminátor GBC
• Elektrický vysavač listí 
• Multifunkční ruční mixér pro výukovou kuchyňku
• Sada nádobí pro výukovou kuchyňku 
• Černý křídový reklamní poutač 
• Meteostanice (projekt OP VVV)
• PC Dell OptiFlex 2 ks 
• Termotiskárna pro oddělení naučné literatury
• Náhradní zdroj APC Smart včetně baterie 
• Docházkový systém Alfa 
• Robotický vysavač pro dětské oddělení
• Office Standard 40 ks 

1.6 Zapojení do projektů a grantů1.6 Zapojení do projektů a grantů
NázevNázev Rok podáníRok podání PřijetíPřijetí Požadovaná dotacePožadovaná dotace Přiznaná dotacePřiznaná dotace RealizaceRealizace
Regionální funkce knihoven 2018 Ano 1 551 000 1 551 000 2019
K21.století - Druhý život literatury 2018 Ne 20 000 10 000 2019
K21.století - Žijeme knihami! 2018 Ne 20 000 10 000 2019
Dotace ÚP pro zaměstnanost 2018 Ano 107 456 107 456 2019
Projekt OP VVV Spolu nabídneme víc 2017 Ano 4 613 820 4 347 405 2019-21

1.7 Organizační opatření1.7 Organizační opatření
Směrnice a nařízení
• Ř 1/2019 Organizační řád
• Ř 2/2019 Provozní řád
• S 2/2019 Směrnice o ochraně osobních údajů
• S 3/2019 Směrnice k provozování kamerového systému
• S 4/2019 Směrnice k používání IT
• VP 1/19 Čerpání dotace na regionální funkci knihoven 2019
• Nařízení č.1/2019 Příkaz k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků k 31. 12. 2019
• Dodatek k S 35/2017 Organizace pracovních cest a výplata cestovních náhrad

Smlouvy
• Malimont Písek – zajištění úklidu ve staré knihovně před stěhováním
• s.n.o.p. – smlouva o reklamě

• Aisin Europe Manufacturing CZ – smlouva o reklamě
• Studio QUIN- dodatek ke smlouvě o tvorbě www stránek
• M. Sádlová – dodatek ke smlouvě o zpracování účetnictví
• Ústav pro studium totalitních režimů – Memorandum o spolupráci
• Národní institut vzdělávání dospělých – smlouva o poskytování vzdělávání k projektu Spolu nabídneme víc
• Jihočeský kraj – smlouva o přidělení dotace na regionální funkci knihoven
• KONE Praha – servisní smlouva na osobní a nákladový výtah
• Thyssen Praha – servisní smlouva na osobní výtah
• Město Písek – smlouva o nájmu budovy a zařízení
• Česká pojišťovna – pojištění odpovědnosti podnikatele
• Prompt2Servis České Budějovice – úklidové služby v nové knihovně
• Petra Eisová Příbram – podnájem prostor kavárny
• Martin Brož – telekomunikační služby
• Teplárna Písek – dodávky tepla
• Atlas Consulting – přístupová práva Codexis Green
• Fyzioreha – podnájem komerčního prostoru
• Česká zemědělská univerzita v Praze – dodatek ke smlouvě o zajištění VU3V
• Komerc Vzduchotechnika – servisní smlouva VZT
• Město Písek – výpůjčka pozemku na reklamní poutač
• Alfa Software Klatovy – licence a servis docházkového systému
• OSA – hudební reprodukce

1.8 Kontroly a revize1.8 Kontroly a revize
• Úřad práce České republiky – Krajská pobočka České Budějovice – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky dle dohody 

o vytvoření pracovních příležitostí. Kontrolované období od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018. 
• Město Písek – Monitoring objektového a kybernetického zabezpečení v rámci Městské knihovny Písek byl vykonán v souladu 

s nařízením EP č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů. Monitorované období 5/2018 – 2019. 
• Městská knihovna – kontrola inventarizačního majetku – vyhotovena roční inventarizační zpráva
• Městská knihovna – kontrola souladu stavu knihovního fondu se stavem účetním – čtvrtletně
• Pravidelné kontroly a revize osobních výtahů, nákladního výtahu, vzduchotechniky a systému požární ochrany
• Pravidelná revize nákladního výtahu a plynového kotle v původní budově knihovny
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2. Zaměstnanci2. Zaměstnanci
2.1 Kvalifikace zaměstnanců     2.1 Kvalifikace zaměstnanců     
Počet zaměstnancůPočet zaměstnanců 2222
VŠ knihovnického směru 1
VŠ ostatní 8
VOS 1
SŠ knihovnického směru 8
SŠ ostatní 1
Ostatní 3

2.2 Přehled zaměstnanců knihovny k 31. 12. 20192.2 Přehled zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2019
Počet zaměstnanců knihovny se v roce 2019 zvýšil o jednoho zaměstnance. Do nově utvořené pozice údržbáře nastoupil od 
června Lukáš Bušta. Ve stejné době přišla na pozici pracovníka centrálního pultu Mgr. Ivana Čabrádková. V průběhu roku postup-
ně odešly Soňa Sádlová, Mgr. Milena Halámková a do starobního důchodu knihovnice PhDr. Hana Týcová a Jaroslava Žižková. 
Na pozici metodičky projektu Spolu nabídneme víc (OP VVV) vystřídala Mgr. Věru Soukupovou Mgr. Lenka Felcmanová. Na místo 
pomocného pracovníka balení knih nastoupil Milan Ceplecha.

Úsek, odděleníÚsek, oddělení PozicePozice Jméno a příjmeníJméno a příjmení AA BB
Vedení knihovny

ředitel Mgr. Roman Dub 1 1 (řízení, kontrola)
vedoucí úseku služeb 
pro veřejnost

Mgr. Milena Halámková 1 1 (akvizice, besedy a akce pro ZŠ)

Úsek služeb pro veřejnost
Oddělení půjčoven 
pro dospělé

knihovnice Kateřina Zemanová 1 1 (fond beletrie, akvizice, donášková služba)
knihovnice Mgr. Ivana Čabrádková 1 1 (fond naučná literatura, region)
knihovnice Markéta Šebestíková 1 1 (fond naučné oddělení, studovna)

Oddělení půjčoven 
pro děti

knihovnice Lucie Hrdličková 1 0,5 (fond DO), 0,5 (besedy a akce pro ZŠ)
knihovnice Markéta Tíchová 1 0,5 (fond dětské), 0,5 (program předškolní 

věk)

2.3 Vzdělávání, školení, studijní návštěvy2.3 Vzdělávání, školení, studijní návštěvy
• České Budějovice – Současná anglicky psaná literatura 
• Písek – knihovny.cz – funkce a vyhledávání
• Hostivice – LIB CON – Trendová konference z oblasti informační vědy a knihovnictví 
• Písek, Kutná Hora – aktivity k projektu „Učíme se příběhem“
• Písek – seminář scénického čtení v podání Listování Lukáše Hejlíka
• Písek – MAP II. Písecko – čtenářská gramotnost
• Praha – Valná hromada SKIP a konference Architektura knihoven
• Bratislava – konference Komunikačné stratégie knižnice 21. storočia
• Písek – Vyúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
• Písek – Sociální pojištění
• Písek – Aktuálně ze mzdové účtárny
• Písek – Změny v uplatňování DPH v roce 2020

Oddělení centrální-
ho pultu

knihovnice Dagmar Marková 1 1 (MVS, internet, výpůjční činnosti)
knihovnice Marie Švecová 1 1 (veřejný internet, výpůjční činnosti)
knihovnice, lektor Mgr. Radka Ryjáčková 1 0,7 (výpůjční činnosti), 0,3 (lektor)
knihovnice Jaroslava Ďurkovová 1 1 (čítárna, internet, výpůjční činnosti)

Oddělení akvizice a 
katalogizace

knihovnice Jana Bělehrádková 1 1 (katalogizace, knihovní dokumenty)
knihovnice Jana Křížová 1 0,5 (katalogizace), 0,5 (zastupování)
pomocný pracovník Milan Ceplecha 0,5 0,5 (pomocné práce, balení knih)

Oddělení centra 
vzdělávání

lektor, programový 
pracovník

PhDr. Štěpánka Činá-
tlová

1 1 vzdělávací a kulturní programy, propagace

lektor, programový 
pracovník

Mgr. Lenka Felcma-
nová

0,5 0,5 (vzdělávací činnost, projekt)

lektor, programový 
pracovník

Mgr. Jiří Lukš 0,3 0,3 (vzdělávací činnost, projekt)

asistentka oddělení Libuše Hudáková 0,5 0,5 (práce spojené se zajištěním chodu 
oddělení)

Oddělení regionálních služeb
knihovnice Mgr. Lenka Havrdová 1 1 (metodicky řídí práci regionálních kniho-

ven)
knihovnice Jana Pokorná 1 1 (metodická pomoc, výměnný fond, revize)

Oddělení ekonomicko provozní
ekonomka, účetní Mgr. Gabriela Bene-

šová
1 1 (hospodaření, mzdy)

údržba Lukáš Bušta 0,5 0,5 (údržba)
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KNIHOVNA V DATECH A ČÍSLECHKNIHOVNA V DATECH A ČÍSLECH
1. Základní statistické údaje1. Základní statistické údaje

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019
Registrovaní čtenáři 5 449 5 350 5 345 5 320 6 039
z toho uživatelé do 15 let 1 478 1 455 1 469 1 479 1 767
Návštěvníci celkem 444 708 511 380 215 267 203 041 229 646
Návštěvníci knihovny 148 642 151 757 149 373 141 145 164 964
Návštěvníci kulturních akcí 5 152 4 163 5 011 3 243 3 089
Návštěvníci vzdělávacích akcí 5 193 7 462 9 687 11 399 8 962
Výpůjčky celkem 295 069 291 417 275 295 256 380 252 357
Výpůjčky – naučná lit. dospělí 65 218 66 882 57 931 52 388 54 070
Výpůjčky – krásná lit. dospělí 119 876 115 913 114 141 108 597 117 779
Výpůjčky – naučná lit. děti 6 129 6 363 7 810 7 088 8  215
Výpůjčky – krásná lit. děti 24 867 24 652 23 945 24 739 30 566
Výpůjčky periodik 61 722 60 236 55 818 49 518 27 875
Výpůjčky AV médií 15 083 14 763 13 274 13 135 12 752
Prezenční výpůjčky 41 896 41 356 36 686 28 299 22 510
Prolongace 79 672 81 341 75 145 74 411 80 829
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HOSPODAŘENÍHOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření – Městská knihovna Písek 1. Výsledek hospodaření – Městská knihovna Písek 

PoložkaPoložka SpotřebaSpotřeba RozpočetRozpočet % čerpání% čerpání Rozdíl R - SRozdíl R - S
Všeobecný materiál 272 387 181 000 150,5 -91 387
Nákup knih 877 118 910 000 96,4 32 882
Nákup časopisů 87 493 90 000 97,2 2 507
Nákup hudebnin 40 436 50 000 80,9 9 564
Ostatní drobný majetek do 3 tis. Kč 20 669 15 000 137,8 -5 669
PHM 5 059 5 000 101,2 -59
Spotřeba materiálu celkem 1 303 163 1 251 000 104,2 -52 163
Spotřeba energie 951 111 1 410 000 67,5 458 889
Opravy a udržování 103 910 50 000 207,8 -53 910
Cestovné 12 500 10 000 125,0 -2 500
Náklady na reprezentaci 27 831 10 000 278,3 -17 831
Ostatní služby 1 383 875 1 257 000 110,1 -126 875
Poštovné 24 869 30 000 82,9 5 131
Telefonní poplatky 38 726 45 000 86,1 6 274
Nájemné 1 826 028 1 895 000 96,4 68 972
Vzdělávání, školení 37 199 20 000 186,0 -17 199
Kulturní a vzdělávací akce 69 636 60 000 116,1 -9 636
Internetové služby 16 792 15 000 111,9 -1 792
Aktualizace programu 162 327 175 000 92,8 12 673
Závodní stravování 131 880 120 000 109,9 -11 880
Propagace, marketing 200 663 120 000 167,2 -80 663
Ostatní služby celkem 3 891 994 3 737 000 104,1 -154 994
Mzdové náklady 6 736 291 5 976 000 112,7 -760 291
Zákonné sociální pojištění 2 177 663 1 925 000 113,1 -252 663
Zákonné sociální náklady 130 698 107 000 122,1 -23 698
Jiné sociální pojištění 19 398 25 000 77,6 5 602
Ostatní náklady z činnosti 38 060 59 000 64,5 20 940
Odpisy 142 679 145 000 98,4 2 321
Drobný dlouhodobý majetek 152 667 25 000 610,7 -127 667
CELKOVÉ NÁKLADY 15 687 964 14 705 000 106,7 -982 964
     
Výnosy z prodeje služeb 905 933 699 000 129,6 -206 933
Výnosy z pronájmů 347 550 350 000 99,3 2 450
Ostatní výnosy 159 848 106 000 150,8 -53 848
Čerpání fondů 130 000 130 000 100,0 0
Dotace MÚ 11 650 000 11 650 000 100,0 0
Odpisy MÚ 7 446 0  -7 446
Příspěvek na nájem 1 765 141 1 875 000 94,1 109 859
Dotace ostatní 962 270 0  -962 270
Odpisy z účtu 403 24 099 25 000 96,4 901
CELKOVÉ VÝNOSY 15 952 286 14 835 000 107,5 -1 117 286
Výsledek hospodaření za organizaci 264 322 130 000 203,3 -134 322
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2. Výsledek hospodaření – regionální funkce knihoven2. Výsledek hospodaření – regionální funkce knihoven
PoložkaPoložka SpotřebaSpotřeba RozpočetRozpočet % čerpání% čerpání Rozdíl R - SRozdíl R - S

Všeobecný materiál 8 098 10 000 80,98 1 902
Nákup knih 607 902 606 000 100,31 -1 902
PHM 1 000 1 000 100,00 0
Spotřeba materiálu celkem 617 000 617 000 100,00 0
Spotřeba energie 25 000 25 000 100,00 0
Cestovné 500 500 100,00 0
Ostatní služby 46 368 46 000 100,80 -368
Poštovné 871 1 500 58,07 629
Telefonní poplatky 1 761 1 500 117,40 -261
Ostatní služby celkem 49 000 49 000 100,00 0
Mzdové náklady 635 000 635 000 100,00 0
Zákonné sociální pojištění 212 500 212 500 100,00 0
Zákonné sociální náklady 12 000 12 000 100,00 0
CELKOVÉ NÁKLADY 1 551 000 1 551 000 100,00 0
     
REK – účelová dotace 1 551 000 1 551 000 100,00 0
CELKOVÉ VÝNOSY 1 551 000 1 551 000 100,00 0

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ
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 spolupraco-
vali na přípravě, propagaci a organizaci akcí knihovny.

        V Písku dne 20. 6. 2020   Mgr. Roman Dub

Pro Městskou knihovnu Písek
vytvořila Sweet Meerkat Productions
ve spolupráci s ByLucky.cz.
www.meerkatproductions.cz/\\/\//\\\/\///\/
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