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Název organizace:

Městská knihovna Písek

Adresa:

Alšovo náměstí 75/13, 397 01 Písek
tel.: 382 201 811

Kontaktní údaje:

e-mail: dub@knih-pi.cz
web: http://www.knih-pi.cz

Zřizovatel:

město Písek

Právní forma:

příspěvková organizace

Uživatelé:

4 655 registrovaných uživatelů
z toho 1 095 dětí ve věku do 15 let
142 768 knihovních jednotek

Knihovní fond:

122 docházejících periodik
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přírůstek 7 009 ks KJ za rok 2020
Výpůjčky:

202 172
Nábřeží 1. máje (DPS)

Pobočky:

Hradiště
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 2020

/\\\/\\/\//\\/\\\/\//\\/

Rok 2020 byl pro městskou knihovnu z hlediska její činnosti rokem omezení z důvodu nastalé epidemiologické situace. Z důvodu
několikerého uzavření knihovny a nemožnosti poskytovat služby došlo k přerušení kontinuity v činnosti knihovny. To se negativně
projevilo na menším počtu registrovaných čtenářů i návštěvníků. U registrovaných čtenářů se jednalo o zhruba třetinový pokles,
což ve srovnání s rokem 2019 procentuálně odpovídá počtu měsíců, ve kterých byla knihovna uzavřena. Jako velmi pozitivní
lze v roce 2020 hodnotit přesun velké části programové nabídky do online prostředí. Z tohoto hlediska lze městskou knihovnu
ve srovnání s ostatními knihovnami zařadit mezi vůbec nejúspěšnější.
Všechny priority činnosti Městské knihovny Písek v roce 2020 uvedené níže 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 2020.
• 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 včetně online formy.
• Spolupráce a vzájemná koordinace činností s neziskovými organizacemi, školskými zařízeními, ostatními 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 pozitivního obrazu města Písku a celého regionu s úzkou vazbou na literární tradici a kulturní současnost.
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1. Služby uživatelům
1.1 Provozní doba

Provozní dobu knihovny v roce 2020 podstatným způsobem ovlivnily dopady protiepidemiologických opatření. V provozu s běžnou otevírací dobou byla knihovna otevřena pouze od 1. ledna do 11. března 2020. Následně došlo celkem 3 krát k jejímu uzavření, a to v období od 12. března do 3. května, od 22. října do 22. listopadu a od 20. prosince do 31. prosince 2020. V mezidobí
se otevírací doba pohybovala v různých režimech provozu. Od výdejního okénka až po částečné omezení provozní doby (zpravidla
zkrácení otevírací doby do 17.00 hod. a uzavření v sobotu). V průběhu roku 2020 po zkušenostech z roku 2019 bylo rozhodnuto
o úpravě sobotní otevírací doby (od 9.00 do 13.00). V běžném režimu byla knihovna návštěvníkům a čtenářům k dispozici šest
dnů v týdnu, přičemž provozní doba činila 49 hodin týdně, tj. o 2 hodiny týdně méně než v roce 2019.

Otevírací doba – hlavní budova
Oddělení půjčoven pro dospělé
Oddělení půjčoven pro děti
Oddělení centrálního pultu

Pondělí, úterý, středa a pátek
9 - 18
9 - 18
9 - 18

Čtvrtek
12 - 18
12 - 18
9 - 18

Sobota
9 - 13
9 - 13
9 - 13
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HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

1.2 Knihovnicko-informační služby
Knihovnicko–informační služby poskytované knihovnou stejně jako další služby knihovny ovlivnila epidemiologická opatření přijatá v průběhu roku. Kromě začátku roku (do 11. března), letních prázdnin a září nebylo prakticky možné během roku poskytovat
jiné než základní výpůjční služby. Knihovna tak byla otevřena v režimu výdejního okénka, kdy probíhalo půjčování knihovního fondu jen na základě předem zaslaných nebo telefonicky učiněných objednávek a rezervací. V rámci otevření v režimu omezeného
provozu, při kterém na rozdíl od předchozího případu byla celá knihovna otevřena, se čtenáři mohli v knihovně zdržovat pouze po
omezenou dobu nezbytnou k půjčování a vracení knih. Veškeré pobytové služby včetně čítárny a využití PC k přístupu na internet
nebylo po většinu doby trvání omezení možné využívat. V nových omezujících podmínkách tak knihovnicko-informační služby doznaly oproti době „před koronavirové “ velmi výrazných změn, a to především v podobě masivního přechodu do online prostředí.
Knihovna v průběhu roku 2020 i nadále nabízela 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 znevýhodnění čtenáři
měli kromě poskytovaných služeb k dispozici i PC se speciálním vybavením a softwarem (čítárna), v multifunkčním sále mohou
čtenáři s postižením sluchu využít i indukční smyčku se sluchátky. V rámci budovy se nachází 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 knihovnám v České republice celkem 440 dokumentů. Uživatelé písecké knihovny naopak požádali jiné knihovny o zaslání 138 dokumentů.
V roce 2020 pokračovalo online půjčování e-knih. Služba je poskytována zcela zdarma. Čtenáři písecké knihovny měli v roce
2020 možnost si skrze výpůjční katalog knihovny stáhnout elektronické knihy společnosti Palmknihy (více než 9 000 titulů),
volně stažitelná díla digitalizovaná Městkou knihovnou v Praze a nově (na základě smlouvy) rovněž tzv. díla nedostupná na trhu
vydaná do roku 1989 (70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 35 tisíc dokumentů). Nově byla pro čtenáře
knihovny zpřístupněna také služba „Získej“. Jedná se o elektronickou platformu Národní technické knihovny, která umožňuje
čtenářům objednání požadovaných knih i z jiných knihoven zapojených do systému. Celkový počet výpůjček/stažení e-knih prostřednictvím společnosti Palmknihy dosáhl 344, tj. jen o 7 více než v roce 2019.
Knihovna zabezpečuje rovněž přístup k veřejnému internetu a informačním technologiím. Současně prostřednictvím online 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.
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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Knihovna provozuje vlastní webové stránky, které jsou průběžně aktualizovány. Mezi běžně poskytované online 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. Online komunikace se čtenáři probíhá prostřednictvím
e-mailu, SMS zpráv i sociálních sítí.

1.3 Knihovní fond
Péče o knihovní fond, jeho atraktivitu, aktuálnost a propagaci patří k jednomu z hlavních úkolů, které městská knihovna plní
každoročně. V souvislosti s opakovaným uzavřením knihovny tomu bylo ve zvýšené míře i v roce 2020. Na základě zkušeností
s provozem knihovny v nových podmínkách došlo v roce 2020 k završení reorganizace knihovního fondu v oddělení nauční literatury. Cílem reorganizace za použití metody konspektu bylo zajištění větší přehlednosti knihovního fondu pro uživatele knihovny.
Celkový počet knihovních jednotek dosáhl k 31. 12. 2020 počtu 142 768 kusů. Přírůstek činil 7 009 kusů (v roce 2018 - 7 087,
v roce 2019 – 7 571), úbytek, tj. odepsané jednotky, potom 7 973 kusů (v roce 2019 – 7 357). Náklady na pořízení knihovního
fondu v roce 2020 byly nižší než v předchozím roce o 62 tis. Kč, přičemž snížení nákladů jde na vrub poklesu výdajů na nákup
knih pořízených z dotace na výkon regionálních funkcí (-102 tis. Kč). Náklady vynaložené
Počet
na nákup knihovního fondu za knihovnu dlouhodobě vyhovují stanovenému metodickému
Beletrie
73 191
standardu 30–45 Kč/1 obyvatel (Písek 38,13 Kč). Obrat knihovního fondu, tj. kolikrát byla
57 548
svazku
každá knihovní jednotkaPočet
(vyjma
knihovních jednotek výměnného fondu) půjčena během Naučná literatura
Beletrie
73 191
AV média
8389
jednoho
roku, dosáhl hodnoty 2,08 (hodnota
ukazatele mezi 2 až 3 = ideální hodnota).
Naučná literatura
57 548
AV média knihovna Písek disponuje velmi
8 389 kvalitním a v mnohém ohledu originálním fonHudebniny tištěné
2497
Městská
Hudebniny Cštěné
2 497
dem
fondu probíhala podobně jako v minulých Mapy
722
Mapyregionální literatury. Propagace tohoto
722
Společenské
hry ve vazbě na specializovaný
260 informační portál www.ctenizpisku.cz a proletech
zejména
Společenské hry
260
střednictvím doprovodných akcí k tomuto projektu.
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Beletrie
AV média
Mapy

6

Naučná literatura
Hudebniny Cštěné
Společenské hry

5 nejžádanějších tištěných titulů v roce 2020
Mornštajnová, Alena
Hartl, Patrik
Mornštajnová, Alena
Hartl, Patrik
Hartl, Patrik
Měchurová, Zlata
Měchurová, Zlata
Šlachta, Robert
Palán, Aleš
Měchurová, Zlata

1
Beletrie pro dospělé
Tiché roky
Nejlepší víkend
Hana
Okamžiky štěstí
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Naučná pro dospělé
Spojuje nás město: Písek, lidé a jejich příběhy
Příběhy starých píseckých domů 1
Třicet let pod přísahou
Návrat do divočiny
Příběhy starých píseckých domů 2

Host
Bourdon
Host
Bourdon
Bourdon
J&M
J&M
Euromedia
Prostor
J&M
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CooBoo
Paseka
Albatros
Albatros
Petrkov

Kapitán Exner: Osamělý mrtvý muž
Kroky vraha
Sněhová královna v zemi zrcadel
Sedm let v Africe
Toulky českou minulostí

Počet
10 ×
10 ×
10 ×
10 ×
10 ×

Žánr
pohádka, animovaný
rodinný, animovaný
pohádka, animovaný
rodinný, animovaný
rodinný, animovaný

Počet
12 ×
12 ×
11 ×
10 ×
10 ×

5 nejžádanějších audioknih
Erben, Václav
Klevisová, Michaela
Lence, Robert
Ubam, Obonete
Veselý, Josef
5 nejžádanějších filmů
Filmy na DVD
Šťastná hvězda
Labutí princezna
Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
Divoké vlny 2
Hotel Transylvánie 2
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Kinney, Jeff
Matocha, Vojtěch
Foglar, Jaroslav
Rowling, J. K.
Griffiths, Andy

Knihy pro děti
Deník malého poseroutky (všechny díly)
Prašina (všechny díly)
Záhada hlavolamu
Harry Potter a prokleté dítě
Ztřeštěný dům
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1.4 Vzdělávací činnost
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Projekt OP VVV
V oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, které se řadí mezi zásadní priority činnosti knihovny, i v roce 2020 pokračovala
předchozí spolupráce s partnery (ZŠ Cesta a ZŠ Tomáše Šobra) na projektu Spolu zvládneme víc – inspirace pro život. Multioborové a odborné vzdělávání do knihoven a škol. Cílem projektu je příprava a realizace vzdělávacích programů, které propojují formální 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,
ovšem v míře, kterou dovolila pandemická situace. 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 k literatuře a čtenářství. Obsahy lekcí jsou koncipovány v souladu s RVP,
koncepce zahrnuje přehled vzdělávacích oblastí, průřezová témata i možnosti rozvíjení kompetencí.
I přes epidemická opatření v roce 2020 proběhla tradiční akce Knížka pro prvňáčka, do které se zapojilo 80 dětí. Stejně tak se
realizovalo každoroční Čtení v družinách, a to celkem 9x.
Přehled lekcí s počtem jejich realizací:
• Do knihovny za pejskem a kočičkou (nová lekce)			
14
• Jak se vaří kniha 						
4
• Kamil neumí lítat 						
5
• Knížka o knížce 						
5
• Koblížek. Poprvé v knihovně 					
9
• Než zazvoní potřetí						
6
• Vážně i nevážně o poezii 					
5
• Velryba a pruhované tričko 					
8
Celkem se realizovalo 56 lekcí (v roce 2019 to bylo 108 lekcí), kterých se zúčastnilo 1069 návštěvníků. Pokles počtu je důsledkem koronavirové situace.
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ZŠ 2. stupeň / SŠ
Nabídka lekcí určených žákům vyšších ročníků ZŠ a SŠ byla pro rok 2020 výrazně inovována. Ve své aktualizované podobě byla
rozeslána na školy a všechny kapacitní termíny realizace lekcí byly rovněž zaplněny. Programy a lekce určené pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty středních škol jsou orientovány nejen na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti,
ale také na mezioborové vztahy. Obsahy lekcí jsou koncipovány v souladu s RVP, koncepce zahrnuje přehled vzdělávacích oblastí,
průřezová témata i možnosti rozvíjení kompetencí.
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Přehled lekcí s počtem jejich realizací:
• Knihovnou časem a prostorem					
2
• Knihovna jako zdroj informací					
1
• Příběh knihy							
0
• Zažij horor							
0
• Poznej komiks						
0
• Digitální stopa						
0
• Zažij dobrodružství						
0
• Dopisy Boženy Němcové					
0
• Soudobé dějiny pohledem Pramenů (K. Činátl, Ph.D.)		
0
• Dějepisné sešity (K. Činátl, Ph.D.)				
0
• Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku (K. Činátl, Ph.D.)		
0
• Historie MěK Písek						
1
• Komentovaná prohlídka budovy MěK Písek			
10
Celkem se realizovalo 14 lekcí (v roce 2019 36 lekcí). Pokles čísla je opět způsoben koronavirovou situací.
Virtuální univerzita třetího věku
Již osmým rokem nabízíme Virtuální univerzitu třetího věku, kterou pořádá Provozně ekonomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze. Univerzita cílí především na seniory a je realizovaná formou e-learningových semestrálních kurzů. Jde o přednášky vysokoškolských pedagogů s následnými diskuzemi a testovým ověřováním získaných znalostí. V únoru a začátkem března
proběhly tři přednášky pro obě dvě skupiny studentů v učebně knihovně, ale po uzavření knihovny v souvislosti s koronavirem se
zbytek studia realizoval formou samostudia z domova. Toto opatření vzalo studentům jeden z hlavních přínosů univerzity, který
spočívá ve společném setkávání a možné socializaci.
LS 19/20:
• Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale - 24 studentů
• Gian Lorenzo Bernini - génius evropského baroka - 23 studentů
ZS 20/21:
• Rituály evropských královských rodů - 22 studentů
• Leonardo da Vinci (1452 - 1519): renesanční uomo universale - 19 studentů
Doprovodný program / leden 2020:
• přednáška p. Hladkého „14 svatých pomocníků“ (1. část)
• poznávací exkurze Praha - návštěva nově zrekonstruované Werichovy vily na Kampě, prohlídka expozice Uměleckoprůmyslového muzea představující český kubismus v domě U Černé Matky Boží
• přátelská návštěva studentů KS Milevsko u nás v knihovně spojená s prohlídkou knihovny
Vzdělávání uživatelů z řad veřejnosti (včetně uživatelů se specifickými potřebami)
Tento typ vzdělávání probíhal v roce 2020 v rámci udržitelnosti projektu Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání. Důsledky
koronavirové krize se odrazily i v naplňování tohoto projektu, jehož pětiletá udržitelnost byla oficiálně zahájena v říjnu 2019.
V lednu a únoru knihovna ještě v plném režimu navázala na předcházející rok a pokračovala v realizaci zaběhlých kurzů. Současně
došlo k významnému rozšíření nabídky s cílem maximálně využít všechny učebny knihovny. V březnu a dubnu knihovna v souladu
s nařízením vlády a dle možností reagovala na daný stav a začala přesouvat kurzy do online prostředí. V měsících od června
do září byly učebny využívány v rámci bezpečnostních opatření. Od října až do konce roku knihovna znovu nabízela vzdělávací
kurzy v online prostředí.
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Přehled kurzů podle učeben:
JAZYKOVÁ UČEBNA – všechny kurzy též ONLINE
• Kurz anglického jazyka pro začátečníky
• Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
• Konverzační klub s rodilým mluvčím pro pokročilé (v anglickém, španělském, ruském a italském jazyce)
• Kurz češtiny pro cizince
• English Club for Kids
• Dolce Vita – kurz italštiny pro začátečníky
DIGITÁLNÍ UČEBNA
• Klik a enter: kurz základů práce na PC
• Internet a sociální sítě nejen pro seniory
• Psaní všemi deseti ONLINE
• Psaní všemi deseti pro děti 10+ ONLINE
• Virtuální univerzita třetího věku ONLINE
• Duha, Horizont – vzdělávání osob s kombinovaným postižením
ŘEMESLNÁ DÍLNA / KUCHYŇKA
• Ráj loutek
• Pleteme košíky
• Šicí ateliér
• Ateliér mladé módní návrhářky
• Háčkování s Andělkou
• Dobrá pomoc
• Hrnečku, vař
• Svět v hrnci
POLYTECHNICKÁ UČEBNA
• Inženýr v knihovně
• MatFyz klub
• Doučování matematiky, fyziky ONLINE
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Aktivizační podpora práce na PC uživatelů se specifickými potřebami
Klientům sociálně-terapeutických zařízení v Písku Horizont Písek, z. ú., DATS Duha Písek, z. ú. byla celoročně poskytována podpora a školení v základní 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 online prostředí a také s možnostmi, jak využívat
internet jako vhodnou aktivizační pomůcku při volnočasových aktivitách. Plánované setkání klientů obou zařízení v rámci Klubu
Cestovatelů nebylo možné s ohledem na epidemiologická opatření zrealizovat.
Klub Souvislosti
V rámci sociální rehabilitace a aktivizace osob s duševním onemocněním si Klub Souvislosti i v roce 2020 kladl za cíl seznamovat klienty Fokusu – Písek, z. ú. se zajímavými tématy a oblastmi kulturního a společenského života. S ohledem na situaci byla
naplánována dvě setkání (s básníkem Ondřejem Fibichem a spisovatelkou Helenou Vrábkovou). Témata byla vybrána společně
s pracovníky jednotlivých poboček, jejichž klienti se Klubu Souvislosti pravidelně zúčastňují. Ze zdravotních důvodů v souvislosti
s covidem-19 se ale ani jedno setkání neuskutečnilo.
Naděje
Vzdělávací program realizovaný ve spolupráci s Nadějí Písek, z. s. pomocí tematických ročních celků podporuje komunikativní
a kognitivní kompetence dětí z rodin ohrožených sociálně kulturním vyloučením. Zároveň rozvíjí estetickou a kreativní složku
jejich předškolní přípravy. Cílem je posílení základních dovedností důležitých pro úspěšné zahájení školní docházky. Aktivity
v průběhu lekcí vycházejí ze specifických individuálních potřeb dětí. Na závěr školního roku je obvykle plánována výstava s vernisáží, na které jsou prezentovány výtvarné a rukodělné výstupy jednotlivých lekcí. Kvůli koronavirové krizi v roce 2020 došlo
k realizaci pouhých dvou setkání.
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1.5 Komunitní aktivity
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Dobrovolnické aktivity
V roce 2020 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 2020 (v měsících, které to umožňovaly) pravidelně
každý týden scházela na tvořivých setkáních. Nově se Dobrá pomoc zapojila i do projektu UNICEF, a to výrobou panenek k adopci.
Významnou měrou se podílela na šití roušek v knihovně.
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 možnost 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 děti. Především šlo o pravidelný program na dětském oddělení Děti,
čteme vám!, který se realizoval v koutě pro nejmenší. Dobrovolníci se podíleli i na letních jazykových kurzech (Léto s angličtinou,
Léto s francouzštinou) a vzdělávacích akcích (Den s fyzikou).
V rámci dobrovolnické činnosti pokračoval již zavedený projekt Promítej i ty!. Promítání dokumentárních filmů festivalu Jeden
svět a následnou diskuzi s odborníkem na dané občanskoprávní téma zaštiťuje Mgr. Kateřina Slabová. V roce 2020 se z 10 plánovaných projekcí realizovala polovina.

1.6 Kulturní aktivity, propagace čtení a čtenářství
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Celostátní a regionální projekty
V roce 2020 se knihovna v rámci možností zapojila do pravidelných aktivit, které propagují čtení a čtenářství. I přes značná omezení v důsledku epidemiologických opatření se podařilo realizovat řadu kulturních akcí s výrazným dopadem na posílení pozice
knihovny. Náročný rok 2020 ukázal, že knihovna a její zaměstnanci jsou schopni pohotově a adekvátně reagovat na krizovou
situaci. Vedle účinné pomoci na začátku pandemie v jarních měsících (šití roušek, výroba ochranných štítů na 3D tiskárně) se
knihovna dokázala velmi rychle přesměrovat do virtuálního prostoru a již na konci března nabídnout čtenářům online program,
který oslovil i čtenáře a uživatele jiných knihoven. V souladu s opatřeními vlády probíhal program střídavě jak v prostorách
knihovny, tak v online prostředí.
• Březen měsíc čtenářů
Klub dobrého slova - setkání příznivců dobrovolnického čtení
• Noc literatury
V roce 2020 se knihovna již popáté zúčastnila celorepublikové akce na propagaci současné evropské literatury
pořádané Českými centry a Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Literární akce proběhla v prosincovém
termínu v online prostředí. Její záznam byl umístěn na YouTube kanále, kde má stovky zhlédnutí.

12
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Týden knihoven - registrace nových čtenářů zdarma
Den poezie - plánované setkání s básníkem a lékařem Bohumilem Ždichyncem
Den pro dětskou knihu - autorské čtení Aleše Preise z knihy Tatínku, povídej
Čtení z Písku - propagace na webu v rámci online služeb
Čtenářský klub - pravidelná setkávání čtenářů nad vybranými tituly
Kukai - setkání s japonskou poezií (Pavel Janšta, Hiromi Ogata)
Příběhy žijí v Městské knihovně Písek - storytelling pro MŠ, ZŠ a veřejnost (projekt K21)
Knihobudka
Projekt Knihobudky v Palackého sadech i v roce 2020 prokázal, že propagace knih a literatury ve veřejném prostoru
je smysluplnou činností. Občané i návštěvníci města knihobudku pravidelně navštěvují, užívají a pozitivně její fungování
v souvislosti s městskou knihovnou hodnotí.
Přednášky, besedy, čtení pro dospělé
• Literární – 6x setkání se spisovateli (v roce 2019 10x)
Lenka Horňáková-Civade, Anne Delaflotte Mehdevi (Praha - Paříž, do vlastních rukou), Edo Jaganjac (Sarajevská
princezna), Jan Němec (Možnosti milostného románu), Ina Píšová (Po stopách legionáře Jana Kouby), Jiří Peňás
(Výpravy pro starší a pokročilé), Ondřej Fibich (Židovské pověsti píseckého kraje)
• Společenskovědní – 6x (v roce 2019 12x)
Obětem holokaustu (představení školních projektů píseckých škol), Vzpomínáme na Lidice (Jaroslav Pinkas),
Vietnamská komunita v ČR (Barbora Nováková, Marta Lopatková), No future (Bob Kartous), V čem nám mapy
o Africe lžou (Josef Kučera), O umění (Jaromír Zemina)
• Polytechnické 3x (v roce 2019 7x)
Konopí jinak (Jan Vít-Trčka), Voda a krajina (Klára Salzmann), Fenomén Bauhaus (Zdeněk Lukeš)
• Komunitní 3x (v roce 2019 6x)
Háčkování s Andělkou, Žijeme sportem (Jiří Mikšík), Čekali jste miminko a ono… (Domácí hospic Athelas)
• Ekologické 2x (v roce 2019 7x)
Proč třídění odpadu nestačí (Jan Juráš), Voda v krajině (Václav Nedbal)
• Zdravý životní styl 5x (v roce 2019 6x)
Tradiční čínská medicína (Petra Zvonková) 5x
• Cestovatelské 1x (v roce 2019 3x)
Island kolem dokola stopem (Tomáš Šimůnek)
• Jiné
Novoroční klavírní recitál Romana Rauera, Hudba pro (d)uši (Flugante Koroj), Zpívající Písek (Oldřich Vlček),
komentované promítání snímku Žert v rámci cyklu Filmy ze srpna 1968 (Kamil Činátl), prohlídka synagogy,
prohlídky knihovny pro školy i veřejnost
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•
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Akce pro děti
• Hledej skřítka Všeználka
Cílem programu, který je určený dětem od dvou let a jejich rodičům, 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 čerpajících z dětské literatury a slovesného umění. V roce 2020
bylo možné realizovat 5 setkání.
• Děti, poslouchejte! - pravidelný pořad v koutě pro nejmenší
• Děti, čteme vám! - pravidelný pořad v koutě pro nejmenší
• Příměstský tábor I: Zločin v knihovně – 18 dětí
• Příměstský tábor II: Příběh lesa – 18 dětí
• Léto s francouzštinou - jazykový kurz vedený zážitkovou formou
• Léto s angličtinou - jazykový kurz vedený zážitkovou formou
• Den s fyzikou – neformální vzdělávací program pro děti 10+

14

Výstavy
• Foyer a chodba v přízemí
• Labyrint srdce (Dalibor Říhánek)
• V představách (Luděk Koloušek)
• Vietnamská výšivka
• Vietnam ve fotografii (Michaela Koschová)
• Inspirace přírodou (Jiří Řeřicha)
• O dětech: kresby rané a pozdní (Jaromír Zemina)
• Procházky krajinou (Václav Johanus)
• Chodba druhého patra
• Zimní motivy (PUB)
• Řemeslo má zlaté dno (Waldorfská škola Příbram)
• Ex toto corde (o životě a díle kardinála Tomáše Špidlíka SJ)
• Impresionistické barvy (Antonio Lopomo)
• Ve víru barev (Monika Studená)
• Krásy jižních Čech (Daniel Becher)
• Krása v obraze (Václav Majer)
• Chodba u dětského oddělení
• Dětská stopa Píseckem MAP II
• Komenský 2020
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Spolupráce
V rámci posílení komunitních vazeb a posílení dopadů připravovaných akcí a projektů byla i v roce 2020 rozvíjena spolupráce
s institucemi a organizacemi působícími v Písku i okolí (např. s Domácím hospicem Athelas, Charitou Písek, Diakonií Písek, MAP
II Písecko, ZUŠ Písek, DDM Písek, PUB). Jako každý rok se knihovna měla podílet na akcích zřizovatele (společné plánování
Pískoviště se Sladovnou Písek, Putování strašidel s Centrem kultury města Písku aj.). Akce se ovšem s ohledem na pandemii
nekonaly. Ty, které proběhly v omezeném režimu, knihovna podpořila (např. Advent v Písku).
Dlouhodobá spolupráce:
• SORP – čtenářská gramotnost (minifestivaly čtení)
• Hospodářská komora – řemeslné dovednosti (kurzy šití)
• Horizont, Duha – aktivizace IT
• Naděje – Naděje s Pohádkou
• Diakonie Písek, Seniorský dům Světlo – spolupráce s dobrovolníky v rámci Dobré pomoci, dobrovolnický projekt Klub dobrého slova
• Česká zemědělská univerzita v Praze – Virtuální univerzita třetího věku
• Střední zemědělská škola – propagace podporovaných oborů
• ZŠ Husova – Čtení v družině – (2x měsíčně)
• ZŠ T. Šobra, ZŠ Cesta – spolupráce na realizaci projektu s přiznanou dotací Výzvy PO3 – Budování kapacit II - Propojování
formálního a neformálního vzdělávání: rozvoj klíčových kompetencí
Projekt Kameny zmizelých v Písku
V lednu 2020 byla zahájena druhá fáze studentského projektu k uctění památky píseckých obětí holokaustu, na kterém městská
knihovna spolupracovala se Střední zemědělskou školou v Písku, Prácheňským muzeem v Písku, Státním okresním archivem
Písek a Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a nově s Gymnáziem Písek a SPŠ a VOŠ Písek. Do cyklu plánovaných motivačních přednášek a workshopů zasáhla koronavirová krize a projekt byl dočasně pozastaven.
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1.7 Ostatní služby
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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 2020 probíhal rozvoz knih na 9 míst včetně SeneCury
SeniorCentra 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 pro dospělé čtenáře nabízeny
také v oddělení beletrie.
Nejpůjčovanější hry – dětské oddělení
Hra
Počet
Zajíc a Želva
14 ×
Umí prase létat
12 ×
Duch!
12 ×
Příšerky ze skříně
11 ×
Grabolo
10 ×
Nejpůjčovanější hry – beletrie
Hra
Zakázaný ostrov
Activity 2
Krycí jména
Země
České památky

Počet
8×
6×
6×
5×
5×
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Prezentace činnosti knihovny v tištěných i elektronických regionálních médiích probíhá systematicky a celoročně (ve spolupráci s Píseckým světem, Píseckým deníkem a Píseckými postřehy). Na celostátní úrovni i v roce 2020 poutala pozornost médií
úspěšná rekonstrukce budovy. Dokladem toho je i zvláštní cena v architektonické soutěži Stavba roku 2020. O činnosti písecké
knihovny informovaly též pořady Jihočeské televize či rozhlasové reportáže (např. Ľubomír Smatana na Radiožurnálu). V rámci
prezentace knihovny byla realizována řada komentovaných prohlídek (pro školy i pro odbornou a laickou veřejnost).
Trvalý vzestup a růst sledovanosti vykazuje prezentace a komunikace knihovny na sociálních sítích (Facebook, Instagram).
V roce 2020 si knihovna zřídila i svůj YouTube kanál, kde jsou zveřejňovány záznamy z akcí a dění v knihovně (např. prosincová
Noc literatury).
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2. Public relations, marketing

Vizuální podoba hlavních propagačních kanálů knihovny, založená zejména na centrálním plakátu, jednotlivých plakátech a skládacím informačním letáku, se ve sjednoceném stylu ukázala jako funkční a uživatelsky příznivá. Práce průběžně probíhají na
dalším zdokonalování designu a struktury webových stránek. S velkým úspěchem se setkává velmi moderní a atraktivní 3D
virtuální prohlídka. Kromě vlastních webových stránek 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. Knihovna je zapojena do centrálního portálu knihoven knihovny.cz a aktuálně propaguje a nabízí pro registrované
i neregistrované čtenáře řadu online služeb, a to i prostřednictvím spolupráce s dalšími knihovnickými portály (knihovny.cz;
Národní digitální knihovna apod.).
K významné prezentaci knihovny přispěl i příspěvek přednesený na konferenci s mezinárodní účastí s názvem Kniha ve 21. století
v únoru 2020 na Slezské univerzitě v Opavě. Příspěvek je rovněž v psané podobě součástí stejnojmenného sborníku.
Městská knihovna se zapojila i do spolupráce v boji s COVIDEM-19. Dobrovolníci i zaměstnanci knihovny šili roušky, k výrobě
ochranných štítů byla využita i knihovní 3D tiskárna. Knihovna se podílela na celoměstské kulturní výzvě v podobě literární soutěže. I tato činnost knihovny byla mediálně úspěšně propagována a obecně vysoce hodnocena uživateli knihovny i veřejností.

3. 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 2020 bylo rozvezeno celkem 10 808 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
2020 celkem 581, k tomu se uskutečnilo také 71 metodických návštěv a 1 vzdělávací akce. V rámci regionu Písek bylo celkem
najeto 2 834 km. Přírůstek nových knih činil za Úsek regionálních služeb celkem 2 355 knih, kdy bylo nakoupeno o 253 knih
méně než v přechozím roce. Odepsáno bylo 1 504 svazků knih. V systému Clavius REKS je zapojeno celkem 31 knihoven.
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MATERIÁLNÍ ZDROJE, ZAMĚSTNANCI
1. Materiální zdroje
1.1 Správa budov

Městská knihovna Písek působí od jejího přestěhování v roce 2019 v rekonstruované budově bývalé Základní školy J. A. Komenského. V roce 2020 proběhla v souvislosti s provozem budovy knihovny řada úprav a designových vylepšení. V celé knihovně
došlo mimo jiné k úpravě osvětlení, novou atraktivní podobu získala i akvária v dětském oddělení. Interiér oddělení naučné
literatury byl doplněn designovými prvky, fotografiemi a obrazy. Zejména v části pobytového dvora byla doinstalována ochrana
proti znečištění ptáky. V součinnosti s městem Písek knihovna jako nájemce také průběžně poskytovala podklady pro uplatnění
reklamačních závad.

1.2 Pobočky
Na území Města Písku má městská knihovna celkem 3 pobočky, a to Hradiště, Nábřeží 1. máje (DPS) a pobočku při ZŠ T. Šobra
(pouze pro děti). Provoz poboček, stejně jako v případě hlavní knihovny, byl v roce 2020 negativně poznamenán epidemiologickými opatřeními. Z důvodu velmi nízké využitelnosti pobočky v Seniorské domě (Senecura) bylo rozhodnuto o jejím uzavření a
současně nahrazení poskytovaných služeb efektivnější donáškovou službou.

1.3 Opravy a údržba
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava služebního automobilu Škoda OCTAVIA
Montáž ochranného systému proti holubům
Ochranné nátěry dřevěných ploch (pobytový dvůr, terasy)
Oprava okenního křídla
Vyčištění a mytí prosklených ploch požárního schodiště
Správa a údržba fontány
Úprava a seřízení osvětlení (celá budova)
Montáž zábradlí – astronomická pozorovatelna
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1.4 Pořízení vybavení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikrofony - set
Vybavení údržbářské dílny – aku vrtačka, vrtací kladivo + příslušenství
Záchytný systém- ochranný oblek
Hliníkový žebřík
Laminátor PEAK
Stojany na dezinfekci
PC Acer Veriton 2x
NB Acer Swift
Tiskárna Canon
Webkamera Conference
Automatická pračka AWE
Šicí stroj Singer
Záložní zdroj APC Smart UPS
Bezdrátový set – zpěv
NB HP Probook + příslušenství (projekt OP VVV)
C Acer Veriton + tiskárna Brother (dotace na výkon regionálních funkcí)
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Název
Regionální funkce knihoven
K21.století – Příběhy žijí
Dotace ÚP pro zaměstnanost
Projekt OP VVV Spolu nabídneme víc

Rok podání
2019
2019
2019
2017

Přijetí
Ano
Ano
Ano
Ano

Požadovaná dotace Přiznaná dotace
Realizace
1 554 000
1 554 000 2020
20 000
10 000 2020
82 766
82 766 2020
4 613 820
4 347 405 2019-21

1.6 Organizační opatření
Směrnice a nařízení
• Ř 3/2020 Pracovní řád
• S 6/2020 Směrnice k řešení odpovědnosti za škodu
• S 7/2020 Směrnice o práci z domova
• S 8/2020 Směrnice o poskytování zaměstnaneckých výhod
• S 9/2020 Směrnice – vnitřní platový předpis
• S 10/2020 Směrnice k vedení pokladen
• S 11/2020 Směrnice ke stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
• VP 1/2020 Čerpání dotace na regionální funkci knihoven 2020
• N 1/2020 Zajištění činnosti Městské knihovny Písek v době nouzového stavu (od 17. března 2020)
• N 2/2020-Zajištění činnosti Městské knihovny Písek v době nouzového stavu (od 2. dubna 2020)
• N 3/2020-Zajištění činnosti Městské knihovny Písek od 11. května 2020
• N 4/2020 Zajištění činnosti Městské knihovny Písek od 1. července 2020
• N 5/2020-Nákup osobních ochranných prostředků – obuv
• N 6/2020 Zrušení vnitřního předpisu S31/2015
• N 7/2020 Zajištění činnosti Městské knihovny Písek v době nouzového stavu (od 22. října 2020)
• N 8/2020 Příkaz k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků k 31. 12. 2020
• N 9/2020 Zajištění činnosti Městské knihovny Písek v době nouzového stavu (od 9. listopadu 2020)
• N 10/2020 Zajištění činnosti Městské knihovny Písek v době nouzového stavu (od 30. listopadu 2020)
• N 11/2020 Zajištění činnosti Městské knihovny Písek v době nouzového stavu (od 28. prosince 2020)

Smlouvy
• s.n.o.p. – smlouva o reklamě
• Jihočeský kraj – smlouva o přidělení dotace na regionální funkci knihoven
• Tomáš Franců - smlouva o zajištění a údržby počítačové sítě – dodatek č. 1
• Marie Sádlová - smlouva o poskytování služeb vedení účetnictví – dodatek č. 2

/\\\/\\/\//\\/\\\/\//\\////\///\\/\\///\//\\

1.5 Zapojení do projektů a grantů
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•
•
•
•
•
•
•

Hestia – dohoda o spolupráci na administraci pojištění dobrovolníků
Telecom 21 CB – smlouva servisu a revize elektronického zabezpečovacího systému
Jakub Pavelka – licenční smlouva
Interplex Precision s.r.o. – reklamní činnost
Česká pojišťovna – příměstské tábory – pojištění
Národní knihovna ČR – zpřístupnění děl nedostupných na trhu
Národní technická knihovna – smlouva o poskytování a využívání služeb ZÍSKEJ

1.7 Kontroly a revize
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altic Point s.r.o. – periodická revizní prohlídka regálových konstrukcí
RACCOON s.r.o. – preventivní prohlídka automatických dveří
Telecom 21 CB s.r.o. – pravidelná kontrola zařízení EZS
KONE Praha – pravidelná odborná prohlídka výtahů
Miroslav Pařízek – pravidelná elektro revize
Thyssen Krupp – pravidelná údržba osobní výtah
KOMERC Vzduchotechnika – pravidelná servisní prohlídka
TOPWET s.r.o. – pravidelná revize záchytného systému
Luboš Čuka – pravidelná revize systému požární ochrany
Městská knihovna – kontrola inventarizačního majetku – vyhotovena roční inventarizační zpráva
Městská knihovna – kontrola souladu stavu knihovního fondu se stavem účetním – čtvrtletně
Městská knihovna - mimořádná kontrola dodržování směrnice k vedení pokladny
VZP ČR - kontrola plateb pojistného veřejné zdravotní pojišťovny a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - kontrola vykonaná dle zákona 255/2012 Sb. (správní řád) a podle zákona
258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví)
• OSSZ Písek – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení

2. Zaměstnanci
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2.1 Kvalifikace zaměstnanců
Počet zaměstnanců
VŠ knihovnického směru
VŠ ostatní
VOS
SŠ knihovnického směru
SŠ ostatní

2.2 Přehled zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2020
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2020 zůstal na úrovni předchozího roku. V průběhu roku se novými pracovnicemi knihovny
staly Lenka Žáková (Oddělení půjčoven pro dospělé), Bc. Jiřina Konvičková (Oddělení půjčoven pro děti), Bc. Marcela Jestřábová
(Oddělení centra vzdělávání) a Kateřina Kostková (Oddělení ekonomicko provozní). Na pozici údržbáře vystřídal Lukáše Buštu
Daniel Čížek. V průběhu roku odešli Mgr. Gabriela Benešová, Mgr. Jiří Lukš a do starobního důchodu dlouholetá metodička Oddělení regionálních služeb Mgr. Lenka Havrdová.
Úsek, oddělení
Vedení knihovny

20

22
0
7
1
6
8

Pozice

Jméno a příjmení

A

B

ředitel
vedoucí úseku služeb
pro veřejnost

Mgr. Roman Dub
Lucie Hrdličková

1
1

1 (řízení, kontrola)
0,5 oddělení půjčoven pro děti,
0,5 IVU 1. stupeň ZŠ

/\\\/\\ Městská knihovna Písek //\\\/\\/\//\\/\\\/\//\\////\///\\/\\///\//\\///\\\/\\/\//\/

Oddělení regionálních služeb
knihovnice
knihovnice
Oddělení ekonomicko provozní
ekonomka, účetní
údržba

Kateřina Zemanová
Lenka Žáková
Markéta Šebestíková
Bc. Jiřina Konvičková

1
1
1
1

Dagmar Marková
Jana Křížová
Mgr. Radka Ryjáčková
Jaroslava Ďurkovová
Jana Bělehrádková
Marie Švecová
PhDr. Štěpánka Činátlová
Mgr. Lenka Felcmanová
Mgr. Ivana Čabrádková

1
1
1
1
1
1
1

1 (fond beletrie, akvizice, donášková služba)
1 (fond naučná literatura, region)
1 (fond naučné oddělení, studovna)
0,5 (fond dětské),
0,5 (program předškolní věk)
1 (MVS, internet, výpůjční činnosti)
1 (veřejný internet, výpůjční činnosti)
0,7 (výpůjční činnosti), 0,3 (lektor)
1 (čítárna, internet, výpůjční činnosti)
1 (katalogizace, knihovní dokumenty)
0,5 (katalogizace), 0,5 (zastupování)
1 vzdělávací a kulturní programy, propagace

0,5

0,5 (vzdělávací činnost, projekt)

1

1 (vzdělávací a komunitní činnost)

Bc. Marcela Jestřábová 1

1 (vzdělávací činnost, udržitelnost IROP)

Libuše Hudáková

0,5

0,5 (práce spojené se zajištěním chodu
oddělení)

Markéta Tíchová
Jana Pokorná

1
1

1 (metodická pomoc, výměnný fond, revize)
1 (metodická pomoc, výměnný fond, revize)

Kateřina Kostková
Daniel Čížek

1
0,5

1 (hospodaření, mzdy)
1 (údržba)
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Úsek služeb pro veřejnost
Oddělení půjčoven knihovnice
pro dospělé
knihovnice
knihovnice
Oddělení půjčoven knihovnice
pro děti
Oddělení centrální- knihovnice
ho pultu
knihovnice
knihovnice, lektor
knihovnice
Oddělení akvizice a knihovnice
katalogizace
knihovnice
Oddělení centra
lektor, programový
vzdělávání
pracovník
lektor, programový
pracovník
lektor, programový
pracovník
lektor, programový
pracovník
asistentka oddělení

2.3 Vzdělávání, školení, studijní návštěvy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hradec Králové – Knihovny vytváří vztah k místu, kde žijeme, 8. knihovnická konference (online)
Opava - Kniha ve 21. století, Slezská univerzita v Opavě
Brno - Národní seminář informačního vzdělávání KISK, Masarykova univerzita Brno
Plzeň, Praha – workshopy, tematická setkání k problematice propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (projekt Spolu nabídneme víc), Národní pedagogický institut České republiky
Ostrava – Knihovnické minium, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (online)
Praha – Nahlížet dějiny (ÚSTR)
Brno – Kreativní práce s informacemi, Masarykova univerzita Brno (online)
Praha - Webové aplikace v informačním vzdělávání (online)
Ústí nad Labem – Multimédia v praxi (online)
Ústí nad Labem – Funkční (ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi (online)
Přerov – Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství (online)
Dobříš – Jak být v on-line kontaktu nejen se seniory (online)
Hradec Králové - Kam kráčíš, knihovnictví, konference (online)
Olomouc – Jak vytvářet dotazníky pro knihovnu, Vědecká knihovna Olomouc (online)
Tišnov – Základy počítačové grafiky (online)
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KNIHOVNA V DATECH A ČÍSLECH
1. Základní statistické údaje
2016
5 350
1 455
511 380
151 757
4 163
7 462
291 417
66 882
115 913
6 363
24 652
60 236
14 763
41 356
81 341

Registrovaní čtenáři
z toho uživatelé do 15 let
Návštěvníci celkem
Návštěvníci knihovny
Návštěvníci kulturních akcí
Návštěvníci vzdělávacích akcí
Výpůjčky celkem
Výpůjčky – naučná lit. dospělí
Výpůjčky – krásná lit. dospělí
Výpůjčky – naučná lit. děti
Výpůjčky – krásná lit. děti
Výpůjčky periodik
Výpůjčky AV médií
Prezenční výpůjčky
Prolongace

Výpůjčky celkem

2017
5 345
1 469
215 267
149 373
5 011
9 687
275 295
57 931
114 141
7 810
23 945
55 818
13 274
36 686
75 145

2018
5 320
1479
203 041
141 145
3 243
11 399
256 380
52 388
108 597
7 088
24 739
49 518
13 135
28 299
74 411

2019
6 039
1 767
229 646
164 964
3 089
8 962
252 357
54 070
117 779
8 215
30 566
27 875
12 752
22 510
80 829

2020
4 655
1 095
197 128
134 170
6 917
4 132
202 172
46 194
97 694
6 827
24 031
14 835
10 662
14 138
72 669

Návštěvníci knihovny

291417
275295
164964
256380

252357

151757

149373
141145
134170

202172
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2016
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2017

2018

2019

2020

Registrovaní čtenáři

2016

2017

2018

2019

2020

Čtenáři do 15 let
6039
1767

5350

5345

5320

1455

1469

1479

1095

4655

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020
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1. Výsledek hospodaření – Městská knihovna Písek
Položka
Všeobecný materiál
Nákup knih
Nákup časopisů
Nákup hudebnin
Ostatní drobný majetek do 3 tis. Kč
PHM
Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Poštovné
Telefonní poplatky
Nájemné
Vzdělávání, školení
Kulturní a vzdělávací akce
Internetové služby
Aktualizace programu
Závodní stravování
Propagace, marketing
Servis a revize zařízení
Ostatní služby celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální pojištění
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy
Drobný dlouhodobý majetek
CELKOVÉ NÁKLADY

Spotřeba
276 414
910 658
83 485
56 498
62 191
4 958
1 394 204
1 099 720
324 341
9 002
9 299
879 938
17 391
35 474
1 778 149
7 590
84 625
26 221
142 228
112 560
164 473
245 699
3 494 348
7 302 529
2 345 837
140 025
19 918
42 019
131 618
257 788
16 570 651

Rozpočet
205 000
915 000
75 000
50 000
25 000
5 000
1 275 000
1 540 000
60 000
20 000
10 000
1 029 000
30 000
45 000
2 491 000
30 000
80 000
15 000
110 000
130 000
220 000
165 000
4 345 000
7 095 000
2 190 000
125 000
30 000
41 000
132 000
60 000
16 863 000

% čerpání
134,8
99,5
111,3
113,0
248,8
99,2
109,3
71,4
540,6
45,0
93,0
85,5
58,0
78,8
71,4
25,3
105,8
174,8
129,3
86,6
74,8
148,9
80,4
102,9
107,1
112,0
66,4
102,5
99,7
429,6
98,3

Rozdíl R - S
-71 414
4 342
-8 485
-6 498
-37 191
42
-119 204
440 280
-264 341
10 998
701
149 062
12 609
9 526
712 851
22 410
-4 625
-11 221
-32 228
17 440
55 527
-80 699
850 652
-207 529
-155 837
-15 025
10 082
-1 019
382
-197 788
292 349

Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmů
Ostatní výnosy
Dotace MÚ
Příspěvek na nájem
Dotace ostatní
Odpisy z účtu 403
CELKOVÉ VÝNOSY
Výsledek hospodaření za organizaci

719 012
497 238
34 095
12 718 000
1 869 215
916 298
23 134
16 776 992
206 341

675 000
575 000
75 000
13 018 000
2 491 000

106,5
86,5
45,5
97,7
75,0

34 000
16 868 000
5 000

68,0
99,5
4 126,8

-44 012
77 762
40 905
300 000
621 785
-916 298
10 866
91 008
-201 341
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2. Výsledek hospodaření – regionální funkce knihoven
Položka
Všeobecný materiál
Nákup knih
PHM
Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby
Poštovné
Telefonní poplatky
Ostatní služby celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
DDHM
CELKOVÉ NÁKLADY
REK – účelová dotace
CELKOVÉ VÝNOSY
Výsledek hospodaření

Spotřeba
8 325
495 546
3 129
507 000
34 000
2 000
30 188
1 308
2 504
34 000
715 000
230 000
12 000
20 000
1 554 000

Rozpočet
10 000
494 000
3 000
507 000
34 000
2 000
30 500
1 000
2 500
34 000
715 000
230 000
12 000
20 000
1 554 000

% čerpání
83,3
100,3
104,3
100,0
100,0
100,0
99,0
130,8
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Rozdíl R - S
1 675
-1 546
-129
0
0
0
312
-308
-4
0
0
0
0
0
0

1 554 000
1 554 000
0

1 554 000
1 554 000
0

100,0
100,0

0
0

PODĚKOVÁNÍ
/\\\/\\/\//\\/\\\/\//\\/

Děkuji členům Rady města Písek a rovněž všem zastupitelům za zájem, čas i poskytnutou pomoc Městské knihovně Písek.
Za velmi dobrou spolupráci, pomoc a současně za dlouhodobou podporu 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.
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.
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V Písku dne 23. 6. 2021 		
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Mgr. Roman Dub

Pro Městskou knihovnu Písek
vytvořila Sweet Meerkat Productions
www.meerkatproductions.cz
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