Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav
za rok 2006

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 : 14 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 7 ) + ředitelka
muzeum : historička, kurátor – odpovídá za sbírky historické, etnografické,
numizmatické, spravuje odbornou a reg.
knihovnu, časopisy
kurátor sbírkových a mob.fondů – odpovídá za sbírky MLP.DÚ,DS,
zajišťuje

fotodokumentaci dění ve městě, vede

fotoarchiv
úsek ekonomický – vede pokladnu drobného vydání, evidenci stravenek,
obchodu KLIO, vede evidenci příchozí a odeslané
pošty
odborný pracovník, kurátor – 0,5 úvazek

- odpovídá za ekonomiku

organizace,
0,5 úvazek - odpovídá za sbírky
archeologické,
zoologické, mineralogické, paleontologické,
lapidárium,
staré tisky
odborný pracovník, kurátor

- odpovídá za sbírky výtvarného umění,

odborné
knihovny, zajišťuje plán výstav pro výstavní
síň a
galerii ( instalaci a deinstalaci výstav ) a

veškerou propagaci organizace

průvodkyně, uklizečka
údržbář, řidič
1 průvodkyně ( dle termínů výstav )

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 – vede organizačně Universitu volného
času pro seniory
2 pracovnice ( úvazek 2 ) - IS
1 uklizečka – pro knihovnu , IS (řešeno dodavatelsky)

Personální zabezpečení v roce 2006
V muzeu stále 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).
V roce 2006 pokračovala nařízená revize sbírkových fondů , které spravovala PhDr. Jana
Vaněčková….stále není ukončena

Činnost jednotlivých středisek : Muzeum

Zahájení sezóny
Každoročně začátkem ledna začíná generální úklid ve všech expozicích, sbírkové předměty se
ošetřují, opravují se zničené texty, provádí se výměna silikagelu. Sezóna pro návštěvníky
začíná
1. dubna.

Základní sbírkotvorná činnost
Muzeum získalo od 28 soukromých dárců řadu předmětů do sbírek (obrazy, knihy, fotografie,
textil, sklo, porcelán, potřeby pro domácnost aj.). Předměty byly roztříděny a uloženy –
odborný pracovník postupně posuzuje jejich historickou hodnotu pro zapsání do fondů dle
zákona č.122/2000 Sb.,. Muzeum zakoupilo kuchyňskou kredenc z 30.let 20.století.
Do muzejní knihovny bylo zakoupeno a zapsáno celkem 107 knih odborných a regionálních
. Při přebírání knihovního fondu byla část starých časopisů vyřazena, z nich některé byly
převedeny na knihovnu Muzea Komenského v Přerově, část byla nabídnuta a prodána do
antikvariátu.
Do přírůstkové knihy muzea bylo za rok 2006 zapsáno celkem : 321 př.č.
Do systematické evidence bylo zkatalogizováno : Historie :

193 inv.č.

Písemnosti a tisky :

83 inv.č.

Numizmatika :

12 inv.č.

Mineralogie :

39 inv.č.

Lapidárium :

1 inv.č.

Staré tisky :

1 inv.č.

Archeologie :

2 inv.č.

Pravidelná revize sbírkového fondu
Odborné pracovnice po celý rok opět pracovaly na revizi po ukončeni pracovního poměru
PhDr.Jany Vaněčkové.

podsbírka výtvarné umění : zrevidováno MMČ/002-05-02/120002

Práce se sbírkami
Pokračují práce na místních seznamech v depozitářích.

Badatelská činnost
Muzeum navštěvuje stále více badatelů a to nejen z řad středoškolských studentů, ale i
studentů z vysokých škol, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce z materiálů muzea.
Dále jsou badateli odborníci z vědeckých ústavů, ostatních muzeí, ale i laické veřejnosti.

Za rok 2006 využilo našich badatelských služeb 109 badatelů.

Vlastní přednášková činnost muzea
PhDr.Nováková Drahomíra : „ Historie a současnost čáslavského muzea „
Gymnázium………………………58 studentů
SPŠ ………………………………92 studentů
Mgr. Šanderová Jolana : „ Z historie těžby a zpracování vápence na Čáslavsku“…57 osob
„ Kliment ˇČermák – čáslavský učitel, muzejník a archeolog,
národopisec“
43 osob
„ Těžba rud a zpracování stříbra v Jihlavě ve 13. století “

52 osob

„ Velimská skalka v době bronzové“

42 osob

„ Počátky českého výzkumu na Předním východě“

47 osob

„ Cestou necestou “

69 osob

Odpřednášeno 15 výukových programů – viz nabídka pro školy

350 studentů

PhDr. D.Nováková – orální historie, záznam pamětníků manželů Basařových, dlouholetých
členů čáslavské hasičské jednoty, pana Drdy, posledního hasičského starosty

Výstavní činnost
Výstavní síň

16.01 – 05.02

Ing.arch.Borovička

13.02 - 26.02

Junák Čáslav

06.03 – 02.04

Emma Srncová

Obrazy
Z činnosti Skautů v

Čáslavi
Grafické listy,Obrazy

Spolupráce s mateřskými školami v Čáslavi

10.04 – 23.04

Gymnázium Čáslav

Na křídlech vážky

02.05 – 28.05

Fotoklub Zruč.n.S.

Fotografie

05.06 – 02.07

Milan Krajíček

Skleněné obrazy

07.08 - 20.08

Ing.Jaroslav Burda

Obrazy

28.08 - 10.09

František Tesař

Obrazy

18.09 – 01.10

Fotoklub Čáslav

Fotografie

16.10 – 29.10

Mgr. Josef Novák

Obrazy

12.11 – 03.12

Ing. Jindřich Hradil

Švýcarské Alpy –Foto

11.12 – 31.12

Muzeum

Vánoční ozdoby

16.05 – 02.06

Skupina STIRUP

Evokace

11.09 – 22.09

Vladimír Císař

Obrazy, kresby

Galerie

Spolupráce s ostatními muzei
Muzeum velmi úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem v Mělníce,
Vysokém Mýtě, Kutné Hoře, Brně, Zemědělském muzeem Kačina aj.

Formou zápůjček našich exponátů
Pražský hrad ( 16.2 – 21.5.2006 ) – Výstava „ Karel IV.- císař z Boží milosti“

Disputace
únor :

PhDr.Petr Fejk

březen :
duben :

Ing. Jaroslav Groh

červen:

Ing. Milan Řípa, Csc.,

říjen:

Kateřina Macháčková

listopad :

arm. Gen. Ing. Pavel Štefka

Další akce muzea
12. – 15.1.

Regiontour Brno - účast na veletrhu cestovního ruchu – prezentace města

21.5.

Den muzeí - volný vstup s výkladem

2.6.

Muzejní noc – noční prohlídka muzea - propojení tří muzeí Čáslav, Kačina Kolín

23.6. – 24.6.II. ročník rekonstrukce historické události z období 30-ti leté války z dějin města

11. – 17. 7.

27.7. –29. 7.

Malířský plenér – soustředění amatérských výtvarníků

Outsider Art – festival umění ( divadlo, film, koncert, bubnovaní dílna,

čajovna)

10. 9.

Dny evropského dědictví

23. 9.

Havelské posvícení

Spolupráce s ostatními spolky, organizacemi
Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská
Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Dále i ve spolupráci
s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze je řešen projekt Kulturní krajina – Středověké
a raně novověké Čáslavsko. Cílem projektu je vytvoření databáze evidovaných historických
antropogenních zásahů do krajiny, dokumentace nejlépe dochovaných reliktů jednotlivých
typů těchto zásahů, interpretace jednotlivých skupin nálezů a pokus o jejich datování a
posléze zpřístupnění dosažených poznatků pro další vědecké zpracování, potřeby památkové
péče a místní komunity.

Uskutečněné přednášky : viz muzeum
Na závěr roku byl v kostelíčku v Lochách VII. Adventní koncert s hudebním vystoupením
skupiny Ejhle
Spolupráce se Státním okresním archivem v Kutné Hoře

Publikační činnost muzea :
Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin a jiných novin a odborných časopisů.
Byly zahájeny korektury na vydání brožury „ Osobnosti Středočeského kraje “o Janu
Ladislavu Dusíkovi, Klimentu Čermákovi a Jindřichu Pruchovi – grant Krajského úřadu
Praha – bude vydáno muzeem Rakovník

Účast na seminářích a konferencích :
Seminář o Karlu Havlíčku Borovském….Okresní muzeum Kutná Hora
Seminář o rodu Chotků………..Zemědělské muzeum Kačina
Česká archeologie v zahraničí ….NM Praha
Mobilita muzejních sbírek …..Rajhrad
Nám i budoucím…….Přerov
Jihlavsko – středověké osídlení a těžby rud …..Brno

Dedíková Soňa – ředitelka

konference ICOM – členství muzea
konference a školení AMG – členství muzea
konference a semináře SHSČMS - členství města Čáslav
semináře NM Praha a jiných muzeí
účast na vernisážích jiných muzeí a institucí
předsedkyně školské rady ZŠ Sadová, Čáslav
členka FK MÚ Čáslav

Návštěvnost muzea :
Celkový počet návštěvníků muzea, výstav, přednášek a uspořádaných akcí
byl 9.358 osob

Středisko knihovna
1. Statistika
Celkový počet registrovaných čtenářů byl v roce 2006 2117 osob. Z toho bylo 1429
dospělých osob a 688 dětí. Za rok 2006 navštívilo knihovnu celkem 24 347 čtenářů.
Z toho navštívilo knihovnu

16 421 návštěvníků oddělení pro dospělé
5 898 návštěvníků oddělení pro děti
2 028 návštěvníků studovny ( mimo internet )

Ve všech odděleních nastal po znovuotevření v nových prostorách rychlý vzestup všech
statistických ukazatelů, zejména návštěv a výpůjček. Po roce se situace stabilizovala. Pokles
čtenářů vykázalo dětské oddělení, kde se v druhém pololetí projevil výpadek počítače pro online vyhledávání. Proto se nadaly v plném rozsahu organizovat informační hodiny pro
základní školy, které vždy slouží jako nábor nových čtenářů.
Internet využilo celkem 2 052 uživatelů, z toho ve studovně 956 osob., nárůst o 30%.
Celkový počet výpůjček byl …….68 969
Z toho ……………………………51 863 oddělení pro dospělé
12 154 oddělení pro děti

4 952 studovna z toho 2 598 CD
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 2006 bylo v rámci
MVS objednáno 178 výpůjček .Celkem 46 knih bylo objednáno jinými knihovnami. 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.
3. Akvizice
Knihovna v roce 2006 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.
Knihovna také využívá příležitostných nabídek z elektronické pošty. Využila k doplnění
svého fondu i nabídky vyřazených knih z jiných knihoven (většinou se jednalo o knihy ze
zrušené příruční knihovny SVK Kladno), darů od soukromých osob. Celkem 917 svazků.
Celková hodnota nových knih v roce 2006 byla244 164.-Kč, skutečné náklady díky rabatům
byly 170 712.-Kč. Finanční prostředky ušetřené díky rabatům byly použity na pořízení
dalších knih. Průměrné náklady na pořízení 1 zakoupeného svazku tak činily pouze 202.-Kč.
Knihovna se také v roce 2006 účastnila projektu MK ČR „ Česká knihovna “ , v jehož rámci
dostala darem knihy českých autorů dle vlastního výběru v celkové hodnotě 4.000.-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 2006 odebrala knihovna 40 titulů ( v roce 2005
38 titulů).
Od 1.1.2006 byl o dva tituly omezen odběr denního tisku, který nejvíce zatěžuje rozpočet na
periodika. Knihovna si ponechala pouze odběr Kutnohorského deníku a MF Dnes, aby mohla
archivovat regionální přílohy.V závěru roku 2006 proběhla anketa čtenářů, která se týkala i
odběru časopisů. Výsledky ankety byly vzaty v úvahu při objednávce časopisů pro rok 2007.
Nákup hudebních nosičů se uskutečňoval v roce 2006 výhradně u kutnohorské firmy J.
Pechmanová, částečně v Bontonlandu Praha. Knihovna výhledově uvažuje nákupu i přes
internet.
Výběr nákupu probíhá v souladu s požadavky čtenářů, ale komplikuje jej omezení dané
autorským zákonem, který umožňuje půjčovat absenčně hudební nosiče až 9 měsíců od vyjití
na trhu.
4. Přírůstky a úbytky knihovního fondu
Celkový přírůstek knih ( nákupy a dary) : 2 146 svazků , z toho 917 darů a 1229 nových knih.
(1713 sv.odd. pro dospělé, 39 sv.studovna a 393 sv. dětské odd. a 1 sv. do IS )
Celkový přírůstek hudebních nosičů : 74

Celkem bylo na doplnění knihovního fondu ( knihy, periodika ,CD) čerpáno
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.
K 31.12.2006 bylo ukončeno retro zpracování a revize fondu pobočky, přičemž byly vyřazeny
duplicitní, zastaralé a opotřebované knihy. Celý knižní fond byl takto sloučen do jedné řady
přírůstkových čísel.
5. Akce pro veřejnost
Knihovna v roce 2006 uspořádala celkem 93 akcí s celkovým počtem návštěvníků 2 234 .

Informační a vzdělávací akce pro dospělé
Besedy a přednášky :

Dáma na pavlači ………………………….literární pásmo soudniček s Libuší Švormovou
Rok v Provence …………………………..umělecká četba Jiřího Klema z knihy P.Meyleho

Velikonoční lidové zvyky……………….…………Literární pásmo pro Klub důchodců
Hvězdy českého popu 60. let
………………Přednáška pro Klub důchodců
Historie slavných vánočních melodií…………….. Přednáška pro Klub důchodců
Knihovna pro čtenáře(Týden knihoven )………….anketa
Povídání o řece Doubravce od pramenů až po Čáslav ….Beseda s PhDr.Marií Hruškovou a
režisérem Bedřichem Ludvíkem
Informační lekce pro střední školy : 4 akce ( 93 studentů ) pro 1. ročníky SŠ a 9. ročníky ZŠ
Čtenářská vánoční soutěž

Informační a vzdělávací akce pro děti :
1. informatiky (seznámení knihovnou a knihovnickým počítačovým programem)
2. ostatní tématická a literární pásma (Vánoce ve světě )
25 akcí…..548 účastníků
3. 3 besedy s výtvarníkem a ilustrátorem Adolfem Dudkem pro 1.-3 ročníky ZŠ
Výtvarné a zábavné soutěže pro děti:
- výtvarná soutěž „O nejkrásnější knižní záložku “
- další vědomostní soutěže a kvizy ( např. zábavné pohádkové křížovky, soutěže ze
znalostí díla E.Štorcha, V.Čtvrtka, knih o Harrym Potterovi apod.)
- bylo vytvořeno 12 tématických výstavek dětských knih

Nejatraktivnější akcí pro děti byla „Noc s Andersenem“, celostátní akce pořádána na podporu
dětského čtenářství vždy k 2. dubnu – výročí narození Hanse Christiana Andersena. Knihovnice
připravily pestrý program, tématicky zaměřený na pohádky Václava Čtvrtka. Spolupracovaly se
skupinou studentů 1. ročníku SOŠPg Čáslav.

Zúčastnilo se 16 dětí z 1.-3 tříd. Celá akce měla velmi příznivý ohlas jak u dětí, tak i rodičů i
v médiích.
6. Vzdělávání knihovnic - školení a semináře pracovnic knihovny

Současná německá literatura (Matějíčková.M.)¨
Zákon o ochraně osobních údajů (Matějíčková M. )
Norská a švédská literatura (Matějíčková M. )
Komunikativní dovednosti pro práci s dětským čtenářem (Růžičková I.)
Bibliografická porada SVK Kladno (Hrubá M. )
Příprava projevu – psychofyzické naladění, stres, tréma ( Matějíčková M., Stehlíková L. )
Celostátní Konference Knihovny současnosti Seč 2006 (Matějíčková M., Hrubá M.)
Právnické minimum pro vymáhání pohledávek (Matějíčková M. )
Současná česká literatura pro děti a mládež (Růžičková I. )
Analytický popis článků, časopisů a webové zdroje (Matějíčková M. )
7. Spolupráce s oborovými organizacemi
•
•
•

Marie Hrubá je členkou výboru středočeské organizace SKIP ( Sdružení
knihovnických a informačních pracovníků ).
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 )

8. Spolupráce s MěK Kutná Hora – regionální funkce
Uskutečnily se 4 regionální ( Kutná Hora, Kolín, Nymburk ) pracovní porady a to
v MěK Kutná Hora a Kolín, kde knihovnice získávají aktuální informace o změnách
v oblasti regionálních funkcí a o akcích pořádaných pro knihovny v regionu Kutná Hora.
V únoru a v červnu zastupovala knihovnu M.Matějíčková. Červnová porada byla spojena
s besedou se spisovatelkou a herečkou Ivankou Devátou. Zářijové porady se zúčastnily M.
Hrubá, I. Růžičková a M. Matějíčková, porada byla doplněna školením o katalogizačních
pravidlech AACR.Porada v prosinci byla spojena se seminářem, ve kterém na otázky
k autorskému zákonu odpovídal předseda SKIP PhDr. Vít Richter.
Naše knihovna využila možnosti přímého výběru z výměnného fondu (celkem 23 svazků).

9. Prezentace knihovny na veřejnosti
Knihovna pravidelně informovala o své činnosti čáslavské občany formou článků a
upoutávek v Čáslavských novinách, spolupracovala rovněž s redakcí Kutnohorského
deníku a Mladé fronty Dnes. Marie Hrubá vytvořila a ve IV.čtvrtletí 2006 zprovoznila
samotné webové stránky knihovny, které informují širokou veřejnost o provozu
jednotlivých odděleních knihovny, nabídce služeb, aktivitách pro čtenáře, o historii
knihovny a obsahují rovněž odkaz na webový katalog knihovny, ve kterém je možno i přes
internet (mimo knihovnu ) vyhledávat a rezervovat knihovní dokumenty. Webové stránky
jsou stále vlastními silami doplňovány a aktualizovány, čímž knihovna ušetří nemalé
finanční prostředky za vytvoření a údržbu www stránek. V roce 2006 se knihovna
zúčastnila i soutěže Biblioweb,což je celostátní soutěž o nejlepší webové stránky veřejných
knihoven a skončila na úspěšném třetím místě.
10. Spolupráce s firmou LANius Tábor
V roce 2006 se uskutečnily 2 návštěvy servisních techniků firmy LANius, při kterých byla
vždy instalována poslední verze počítačového programu Clavius .Bylo úspěšně vyřešeno
vystavení katalogu knihovny na webu.
10. Spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové
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 Čáslav 2006 v kategoriích poezie a próza.
Marie Hrubá v roce 2006 pokračovala v aktualizaci a tvorbě webových stránek LKNB.

12. Nové technické vybavení
Do dětského oddělení byl zakoupen nový počítač pro on-line vyhledávání náhradou za
starý, nefunkční PC.
Do společenské místnosti bylo zakoupeno 30 křesílek s mobilní pracovní deskou, určených
zejména posluchačům Univerzity volného času.

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.
Prodej turistických známek
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
Výroba a laminování pro potřeby knihovny a muzea

Statistika
Počet vyřízených dotazů za rok 2006: 15 234
Počet návštěvníků IS za rok 2006 : 17 163
Celkem sjednáno 94 inzerátů, 10 smluv o reklamě a vyřízeno 729 faxů
Internetu využilo 1 096 uživatelů
Celkový počet prováděných osob ( Žižkova síň, Otakarova věž a chrám sv.
Petra a Pavla byl : 725 osob
( z toho Žižkovu síň 418 osob, Otakarovu věž 210 osob, 62 chrám sv. Petra a Pavla, 35 osob
absolvovalo celkovou prohlídku města)
Pracovnice J.Strnadová začala v roce navštěvovat první ze tří semestrů „ Školení a vzdělávání
pracovníků Informačních center“.
Pracovnice IS se účastnily veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.
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.

V Čáslavi 30.5.2007

Soňa Dedíková
ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav

