Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav
za rok 2005
(bez střediska Muzeum)

Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení
Městské knihovny Čáslav a Městského muzea Čáslav v jednu organizaci s právní subjektivitou. Od
l. ledna vzniká nová organizace, a to Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul.
291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň , Žižkova síň), knihovna, IS,
Otakarova věž
Počet zaměstnanců : 13 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 7, knihovna 6) + ředitelka
knihovna a IS :

oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 1,5)
oddělení pro děti – 1 knihovnice
1 pracovnice – studovna, badatelka, půjčovna hudebnin
l pracovnice z PÚ ( přidělena z MÚ )
2 pracovnice ( úvazek 2 ) - IS
1 uklizečka – pro knihovnu , IS (řešeno dodavatelsky)

Personální zabezpečení v roce 2005
V muzeu chybí 2 odborní pracovníci archeolog a etnograf ( s ohledem na počet sbírkových
předmětů a jejich zpracování) a v knihovně chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných
služeb a záskoku v případě nemocnosti – omezení provozní doby).
Pro všechny zaměstnance počátek roku znamenal vyvinout nemalé úsilí, a to nejen v oblasti
účetnictví (účetní uzávěrky obou organizací, oznámení změny názvu organizace příslušným
institucím a úřadům, dodavatelům a odběratelům, vyřízení příslušné personální agendy, spolupráce
s institucemi při likvidačních kontrolách knihovny jako samostatné organizace, optimalizace účetní
osnovy, sloučení fondů, rozdělení na střediska, změny ekonom.software, inventury majetku aj.) a
ale i úpravy pracovních náplní a využití nové pracovní doby..

Činnost jednotlivých středisek :

(bez střediska Muzeum)

Středisko knihovna
Knihovna má za sebou první rok působení v nových prostorách po bývalé ZŠ náměstí a ve
sloučeném hospodaření s muzeem.
1. Statistika
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Celkový počet registrovaných čtenářů byl v roce 2005 - 2114 osob. Z toho bylo 1391 dospělých
osob a 723 dětí. Za rok 2005 navštívilo knihovnu celkem 25 904 čtenářů.
Porovnání s rokem 2004:
rok 2004

rok 2005

2 114

1 998

25 904

21 835

celkový počet výpůjček 72 702

64 768

registrovaní čtenáři:
návštěva čtenářů :

výpůjčky CD

3 849

2 038

Internet využilo celkem 1 330 uživatelů, z toho ve studovně 875 osob.
2. Meziknihovní výpůjční služba ( MVS)
Vzhledem k nepokrytému rozpočtu na knihovní fond nemá naše knihovna všechny požadované
tituly hlavně z naučné literatury a zajišťuje je proto u jiných knihoven. Službu využívají hlavně
studenti vysokých škol a studující při zaměstnání. V roce 2005 bylo v rámci MVS objednáno 191 a
realizováno 187 výpůjček, což je dvojnásobný nárůst proti rolu 2004 ( 90 titulů ). Tato služba,
kterou knihovnám ukládá knihovní zákon, je časově velmi náročná, protože představuje
prohledávání katalogů velkého množství knihoven a manipulaci při odesílání poštou zpět
knihovnám. Naše knihovna poskytla jiným knihovnám ze svého fondu v rámci MVS 50 titulů.
3. Akvizice
Knihovna v roce 2005 nakupovala knihy u tří stálých dodavatelů, a to u firem Euromedia Group,
OPA a Spira.Rabat u těchto firem se pohybuje od 25 – 28 %. Další nákupy v rámci úspory proběhly
na knižních veletrzích v Praze, Lysé nad Labem a Havlíčkově Brodě. Pro knihovnu byl velice
výhodný přímý výběr v prodejních skladech firmy Euromedia Group, kde rabat činil 40-60%
původních cen.
Knihovna využila k doplnění svého fondu i nabídky vyřazených knih z jiných knihoven ( většinou
novější naučné knihy z 90. let ), darů od soukromých osob. Celkem 392 svazků.
Celková hodnota nových knih v roce 2005 byla 255 987.-Kč, skutečné náklady díky rabatům byly
170 473.-Kč. Finanční prostředky ušetřené díky rabatům byly použity na pořízení dalších knih.
Průměrné náklady na pořízení 1 zakoupeného svazku tak činily pouze 119.-Kč.
Knihovna se také v roce 2005 účastnila projektu MK ČR „ Česká knihovna “ , v jehož rámci dostala
darem knihy českých autorů dle vlastního výběru v celkové hodnotě 2 500.-Kč.
Objednávka novin a časopisů se aktualizuje průběžně po dohodě s dodavatelem, firmou Klokan
Čáslav. Vzhledem k rychle stoupajícím cenám, nárůstu titulů a cenám se počet odebíraných
periodik neustále snižuje. V roce 2005 odebrala knihovna 38 titulů ( v roce 2004 - 44 titulů).
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Nákup hudebních nosičů se uskutečňoval v roce 2005 výhradně u kutnohorské firmy J.
Pechmanová. Důvodem změny dodavatele jsou nižší ceny a zároveň širší nabídka titulů. Knihovna
výhledově uvažuje nákupu i přes internet. Rozpočtový limit 20.000.-Kč na nákup CD je zcela
nedostatečný. Zájem o půjčování hudebních nosičů stále narůstá, ale přírůstek činil v roce 2005
pouze 68 CD.

4. Přírůstky a úbytky knihovního fondu
Celkový přírůstek knih ( nákupy a dary) : 1 850 svazků ( 1 497 odd. pro dospělé, 12 studovna a 382
dětské odd.)
Celkový přírůstek hudebních nosičů : 68

Celkem bylo na doplnění knihovního fondu ( knihy, periodika ,CD) čerpáno jako v roce
2004
230 000.-Kč, limit cca 20 000.-Kč na CD, 40 000.-Kč na noviny a časopisy a 170 000.-Kč na knihy
byl dodržen.
Úbytek fondu ( ztráty, poškozené a zastaralé knihy ) : 1866 svazků
Vyřazeny byly především duplicitní, zastaralé a opotřebené knihy z převáděného fondu pobočky.
Knihovna navázala spolupráci se ZŠ Sadová, která spočívala v darování vyřazených dětských knih
podle výběru školy ….celkem předáno 177 knih.
Z celkového fondu pobočky bylo počítačově zpracováno 5 356 svazků.

5. Akce pro veřejnost
Informační a vzdělávací akce pro dospělé
Besedy a přednášky : Beseda se spisovatelkou a herečkou Ivankou Devátou …90 účastníků
Přednáška pro Klub důchodců o aktivním stáří ………… .30 účastníků
Přednáška „ Známá a neznámá Babička “ ………………. 75 účastníků
Vánoční pásmo Advent a vánoční zvyky pro KD……….. 25 účastníků
Týden knihoven – minikurz vyhledávání knih na počítači „ Katalogem letem světem“, spolupráce
s Gymnáziem a SPgŠ Čáslav na sběru anketních lístků „ Největší Čáslavan – Čáslavanka“
Informační lekce pro střední školy : 5 akcí ( 170 účastníků )
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Informační a vzdělávací akce pro děti :
-

informatiky ( seznámení s knihovnou a knihovnickým počítačovým programem) :
31 akcí…..706 účastníků

•

literární pásma pro školy : 25 akcí…..539 žáků

•

2 besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou……116 účastníků

Výtvarné a zábavné soutěže pro děti:
-

výtvarná velikonoční soutěž „ O nejkrásnější kraslici “

-

výtvarná soutěž „ Moje prázdniny“

-

zábavné odpoledne „ Ozdob si svůj vánoční strom“

-

další vědomostní soutěže a kvizy

Bylo připraveno 12 tématických výstavek dětských knih.

6. Školení a semináře pracovnic knihovny
Seminář „ Knihovny seniorům“ ( M. Hrubá, M. Matějíčková, S. Deníková) – duben
Pracovní seminář „ Vzhled pracovníka a principy společenského vystupování “
( M. Matějíčková, L. Stehlíková ) – červen
Přednáška „ Psychologie dětského čtenáře“ ( I. Růžičková ) - červen
Školení „ Katalogizace podle mezinárodní normy AACR 2 pro monografie “ ( M. Hrubá)
červen

-

Seminář „ Literatura pro děti a mládež “ ( I. Růžičková ) – září
Přednáška „ O současné francouzské literatuře “ ( M. Matějíčková ) – září
Školení – Základy tvorby webových stránek ( Frontpage ) - ( M. Hrubá ) - září – říjen
Seminář hudebních knihoven – výroční zasedání české sekce mezinárodního sdružení IAML
( M. Matějíčková ) – říjen
Seminář „ Prezentace před plénem“ ( M. Matějíčková, L. Stehlíková) – listopad
Workshop přípravy akcí pro veřejnost se zaměřením na téma „Vánoce pro knihovnice dětských
oddělení“ ( I. Růžičková ) – listopad
Přednáška „ O rakouské literatuře 20. století “ ( M. Matějíčková ) – prosinec
7. Spolupráce s oborovými organizacemi
•

Marie Hrubá je členkou výboru středočeské organizace SKIP ( Sdružení knihovnických a

informačních pracovníků ). Naše knihovna zorganizovala v roce 2005 poradu tohoto
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Středočeského výboru u příležitosti znovuotevření zrekonstruovaných prostor knihovny.
•

Irena Růžičková zastupovala naši knihovnu na pracovních setkáních středočeské
organizace Klubko ( Klub dětských knihoven)

•

Milena Matějíčková se zúčastnila valné hromady SKATu ( Sdružení knihoven,
užívajících knihovnické programy LANius a CLAVius )

•

Milena Matějíčková, Marie Hrubá a Soňa dedíková se zúčastnily tématického zájezdu
pořádaného středočeskou organizací SKIP na Slovensko ( exkurze po knihovnách v Žilině
a v Popradu)

8. Spolupráce s MěK Kutná Hora – regionální funkce
Milena Matějíčková zastupovala knihovnu na dvou regionálních pracovních poradách v MěK
Kutná Hora, kde knihovnice získávají aktuální informace o změnách v oblasti regionálních
funkcí a o akcích pořádaných pro knihovny v regionu Kutná Hora. Naše knihovna využila
dvakrát možnosti přímého výběru z výměnného fondu ( celkem 213 svazků ).
9. Spolupráce s firmou LANius Tábor
V roce 2005 se uskutečnily 3 návštěvy servisních techniků firmy LANius, při kterých byla
vždy instalována poslední verze počítačového programu Clavius a vyřešeny technické
problémy, např. při otevření studovny a IS po rekonstrukci v lednu 2005. Byl zaplacen převod
on-line katalogu na web. Zbývá dořešit technické zabezpečení na serveru ze strany správce
sítě.
10. Spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové
Akce :

Literárně-hudební večer v synagoze v Heřmanově Městci – březen
Literárně hudební večer v Čáslavi - duben
Autogramiáda Jarmily Týnkové – červen
Regionální literární soutěž LKNB Čáslav 2005 )
Autogramiáda Bohumila Jaroše – prosinec

Marie Hrubá, Milena Matějíčková a Soňa Dedíková jsou členkami výboru LKNB.
M. Hrubá a M. Matějíčková se podílejí na organizační přípravě všech pořádaných akcí
( výroba a distribuce plakátů, pozvánek, výroba sborníků).
Obě knihovnice byly členkami poroty všech dosavadních ročníků regionální literární
soutěže v kategoriích poezie a próza.
Marie Hrubá v roce 2005 vytvořila nové samostatné webové stránky LKNB.
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Středisko – Informační středisko
Informační středisko poskytuje tyto služby pro občany města a turisty :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Průvodcovská služba
Provozování internetu
Skenování a laminování
Faxová služba
Výroba a aktualizace individuálních místních jízdních řádů ( vlaky i autobusy )
Evidence Sbírky zákonů
Vlastní propagační materiál pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích zařízení
Prodej vstupenek na kulturní akce
Umisťování aktuálních nabídek kulturních, sportovních i společenských akcí na webových
stránkách IS
Aktualizace venkovních vitrín ( přijímání inzerce, propagace celorepublikových i
regionálních a místních kulturních a sportovních akcí )
Prodej suvenýrů, brožur, knih, map,pohlednic, turistických známek a karet apod.
Kopírovací služby
Vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu i tiskových
materiálech
Spolupráce s ostatními infocentry při výměnách informací
Přepisování textů
Aktivní účast na Regiontouru v Brně

Statistika

Počet vyřízených dotazů za rok 2005 : 12 410
Od roku 2005 byla v IS zavedena průvodcovská služba, a to pro objekty Otakarova věž, Žižkova
síň, chrám sv. Petra a Pavla a pro okružní prohlídku města.

Celkový počet prováděných osob byl : 587
Nově bylo otevřeno pro veřejnost l internetové místo. Celkový počet návštěvníků internetu v IS :
455 osob.
Pracovnice IS provedly aktualizaci registru firem regionu Čáslav, tj. rušení starých záznamů,
ověření aktuálních kontaktů, zavádění údajů o nových prodejnách a službách. Tyto informace musí
získávat vlastními silami a osobně, protože i přes opakované výzvy v místním tisku soukromí
podnikatelé neposkytují sami od sebe IS žádné informace o svých případných. změnách.
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