Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav
za rok 2007

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, vyhlídková věž ).

Rok 2007 byl pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav velmi aktivní. Organizace je
příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí i na aktivitách pořádaných
městem a ve většině případů je i jejich garantem. Mimo vlastní muzejní práci, tj.
práce se sbírkovým fondem se rozšířila spolupráce se školami a to formou odborných
přednášek. Byla vydána nabídka tématických okruhů a to nejen pro základní školy,
ale i pro střední. Při muzeu byl založen historický kroužek. Odborní pracovníci
pomáhali při tvorbě výstav v obcích Vrdy a

Krchleby. Muzeum bylo hlavním

garantem oslavy odhalení pamětní desky W.A. Mozartovi, která se uskutečnila pod
záštitou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a dalších významných osobností.
Nově nabízíme pro veřejnost zpřístupnění vyhlídkové věže kostela sv. Petra a Pavla.
V knihovně se rozšířila nabídka přednášek, autogramiád

a

nadále pokračovala

spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové a vyhlášena literární soutěž
v poezii a próze. O Univerzitu volného času pro seniory zájem stále vzrůstal. Proběhl
již čtvrtý semestr.Na internetu byly zpřístupněny nové www stránky muzea.
Ke konci roku 2007 byly ve sklepních prostorách muzea provedeny ochranné
nástřiky na zpevnění zdiva a proti plísním.
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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 a staré tisky
odborný pracovník, kurátor - odpovídá za sbírky výtvarného
umění, odborné knihovny, zajišťuje plán výstav
pro výstavní síň a galerii, odpovídá za
veškerou propagaci organizace

průvodkyně, uklizečka
údržbář, řidič
1 průvodkyně ( dle termínů výstav )
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knihovna a IS : oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 1,5)
oddělení pro děti – 1 knihovnice
studovna, badatelka, půjčovna hudebnin - 1 pracovnice
Universita volného času pro seniory - l pracovnice
IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 )
1 uklizečka – pro knihovnu , IS ( řešeno dodavatelsky )

Personální zabezpečení v roce 2007

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 červnu odešla pracovnice Iveta Charvátová a nastoupila Michaela Kopišťová
Dis.,, která převzala do správy sbírky MLP, DS, DÚ a fotoarchiv muzea, provádí
dokumentaci ve městě a vede pokladnu drobného vydání.
V roce 2007 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 poškozené texty, provádí se výměna silikagelu. Při
zahájení zpřístupnění vyhlídkové věže kostela sv.Petra a Pavla byla ve věži
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zpřístupněna expozice o historii a stavebním vývoji kostela. Sezóna pro návštěvníky
začíná l.dubna 2008.

Základní sbírkotvorná činnost
Muzeum získalo od 29 soukromých dárců řadu předmětů do sbírek (obrazy, knihy,
fotografie, textil, sklo, porcelán, potřeby pro domácnost aj.). Muzeum zakoupilo
kuchyňskou kredenc z 30.let 20.století, stůl, čalouněnou sedací soupravu - také z 30.
let 20. století, 6 ks historických pohlednic z Čáslavska. Bylo evidováno celkem 160
nových sbírkových předmětů. Předměty byly roztříděny a uloženy

– odborný

pracovník postupně posuzuje jejich historickou hodnotu pro zapsání do fondů dle
zákona č.122/2000 Sb..
Do muzejní knihovny bylo zakoupeno a zapsáno celkem 91 knih

odborných a

regionálních .
V roce 2007 nebyly žádné předměty předány k restaurování.

Do přírůstkové knihy muzea bylo za rok 2007 zapsáno celkem : 160 př.č. + 5 př.č.
galerie
Do systematické evidence bylo zkatalogizováno : Historie : 193 inv.č.
Písemnosti a tisky : 83 inv.č.

Pravidelná revize sbírkového fondu
Odborné pracovnice po celý rok opět pracovaly na následné revizi k ukončeni
pracovního poměru PhDr.Jany Vaněčkové. Dále byla provedena revize přírůstkových
knih.
podsbírka výtvarné umění : systematická fotodokumentace
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Práce se sbírkami
Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné
kontroly jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 2 z 15.1.2008 dle
Depozitního řádu. Ve spolupráci s fy Studio Press byly naskenovány skleněné
negativy a vypáleny na DVD, část fotografií bylo použito na vydání kalendáře města
Čáslav pro rok 2008.

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 2007 využilo našich

badatelských služeb 68 badatelů. Dále bylo

zodpovězeno na 75 badatelských dotazů.

Vlastní přednášková činnost muzea
PhDr.Nováková Drahomíra
22.3. Čáslavská řemesla

ZŠ Masarykova

28 žáků

19.4. Středověká Čáslav jako centrum řemeslné výroby a obchodu
Univerzita volného času pro seniory
15.5.
7.9.

J.L.Dusík
Funkce a poslání muzea

32 osob
15 osob

SPGŠ

20 studentů

SPGŠ

36 studentů

ZŠ Masarykova

28 žáků

12.10. Čáslavsko v pravěku

SPŠ, SPGŠ

53 studentů

18.10. Čáslav za I. republiky

ZŠ Masarykova

25 žáků

19.10. Vznik středověké Čáslavi

SPGŠ

23 studentů

12.9., 14.9. Historie čáslavského muzea
26.9.

Osídlení Čáslavi v pravěku
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22.10. Čáslav za I. republiky

ZŠ Masarykova

28 žáků

Klub důchodců

54 osob

7.11.

Čáslav za I. republiky

4.12.

Čáslavské muzeum a dokumentace nejstaršího osídlení Čáslavi
ZŠ Masarykova

27 žáků

Mgr. Šanderová Jolana :
3.3.

Z dějin obce Okřesanče

Okřesaneč

12.9. Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice Včela Čáslavská

20 osob
32 osob

Účast na konferencích a seminářích:
konference ICOM – členství muzea

Dedíková Soňa – ředitelka

konference a školení AMG – členství muzea
konference a semináře SHSČMS - členství města Čáslav
semináře NM Praha a jiných muzeí
seminář muzejních knihovníků Cheb
účast na vernisážích jiných muzeí a institucí
předsedkyně školské rady ZŠ Sadová, Čáslav
členka nákupní a odpisové komise Kolín
poslankyně, předsedkyně komise MPZ při MÚ,
členka FK MÚ Čáslav
členka odborné komise VŠE Praha – katedra cestovního ruchu

PhDr. Drahomíra Nováková

• 19.5. Konference – Chotkové a jejich podíl na proměnách Kutné Hory a okolí
v 19. století

( příspěvek : Chotkovský majetek dnes )

Pravidelná účast na schůzkách etnografické komise a komise muzejních historiků
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Mgr. Jolana Šanderová
•

17.4. Seminář Archeologia technica 26 v Brně

•

14.-17.5.

Konference FUMA 2007 Brno ( příspěvek společně s Mgr. Martinem

Tomáškem,Ph.D. Arch.ústav AV ČR Praha : Nové poznatky o poloze a stavební podobě
zaniklého minoritského kláštera v Čáslavi )

•

19.5 Konference – Chotkové a jejich podíl na proměnách Kutné Hory a okolí v 19. st.
( příspěvek : Zapomenutý Chotkovský zámek v Třebešicích )

•

2.10.

Seminář Expozice je, když …aneb vystavujeme pro druhé ( příspěvek : Výstava o

lidech a pro lidi )

•

4. – 7.10 Konference Stříbrná Jihlava 2007 ( příspěvek společně s J. Starým a Mgr.
Tomáškem : Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice )

V roce 2007 bylo Městské muzeum a knihovna Čáslav pořadatelem semináře u
příležitosti 90. let od smrti a 155. let výročí narození Klimenta Čermáka „ Expozice
je, když ……aneb vystavujeme pro druhé „
Seminář se konal 2. října 2007

Ostatní činnost :
PhDr. Drahomíra Nováková :
Příprava soutěže : Z dějin Čáslavi

……….pro 2.st.ZŠ a víceleté gymnázium

1. Praktická dílna k výstavě perníkářských forem – pečení dekorativních perníčků
( 13.-18.12 2007 …účast cca 80 žáků a 12 osob veřejnosti )
3. Vedení praxe studentů
4. Od září je při muzeu založen kroužek regionálních dějin
5. Navštěvuje muzejní školu ….Škola muzejní propedeutiky
6. Dotazník pro Národní ústav Lidové kultury – Strážnice
7. Podklady pro skládačku : Mikroregion Čáslavsko
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Výstavní činnost
Výstavní síň

15.1 – 04.02

Dědictví Klimenta Čermáka aneb příběhy

Muzeum

z depozitáře

19.02 – 11.03

02.04 – 03.06

25.06 – 26.08

Muzeum

Z darů našemu muzeu

Iva Hüttnerová

Jaroslav Fišer

Ze sbírek Ivy Hütnerové

Modely autíček

10.09 – 23.09

Marie Havránková Japonská tušová malba

15.10 – 28.10

Sdružení pražských malířů

Obrazy, plastiky, kov

04.11 – 18.11

Jindřich Hradil

Americké národní parky-foto

Ludmila Kociánová

Keramika

Jaroslava Samková

Ruční práce

03.12 – 16.12

Galerie
22.01. – 26.01

Jana Škaloudová

Čáslav (bez)bariérové město - foto

02.04 – 24.06

Muzeum Rokycany

Klobouky našich babiček
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01.10 – 26.10

Rudolf Trnka

12.11 – 23.11

Muzeum

Fotoklub Čáslav

Obrazy

Foto

duben – září :

Řemeslo má zlaté dno – tentokrát o řeznících

5.12 – 18.12 :

Vánoční výstava perníkářských forem ( výstava byla spojena

s praktickými ukázkami pečení perníků z forem )

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

Formou zápůjček našich exponátů do :
Středočeské muzeum Roztoky
Vlastivědný spolek Světelska, Světlá nad Sázavou
Regionální muzeum Kolín
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum Prachatice
Muzeum Zlín
České muzeum stříbra Kutná Hora
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Disputace
25. ledna – ředitelka Národního hřebčína Kladruby nad Labem
Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
„Nic není jen černé a bílé, snad jen starokladrubští koně“

9. března - fotbalová legenda Antonín Panenka

31. května - (měl být Pavel Koutský „Český animovaný film“ ale byl
náhradní program - historie zámku Třebešice )

27. září - účastník Rallye Paříž – Dakar Josef Macháček

1. listopadu - moderátorka Iva Hüttnerová „ Domácí štěstí “
Další akce muzea
12. – 15.1.

Regiontour Brno - účast na veletrhu cestovního ruchu – prezentace města

21.4

Zabíjačkové hody řezníka Krkovičky – akce na muzejní zahradě

25.4.

Slavnostní odhalení pamětní desky W.A. Mozartovi
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21.5.

Den muzeí – Muzejní noc - Zvířata celého světa ( ve spolupráci se ZOO Praha )

30.5.

Kopytov – družební obec – položení základního kamene

2.6.

Promenádní koncert : Golčovanka

23.6.

Promenádní koncert : Čáslavanka

3.6.- 13.6.

Účast a instalace výstavy 700 let první zmínky obce Vrdy

30.6.

Promenádní koncert : Big Band Kolín

9.7. – 15.7

Malířský plenér – soustředění amatérských výtvarníků

14.9. – 16.9. Outsider Art – festival umění ( divadlo, film, koncert, bubnovaní dílna, čajovna)

8. 9.

Dny evropského dědictví – zdarma zpřístupněno muzeum, Otakarova věž,
vyhlídka kostela a Žižkova síň

22. 9.

4.12.

Havelské posvícení

Rozsvícení vánočního stromu

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
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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 8.12. byl v kostelíčku v Lochách VII. Adventní koncert

Spolupráce s jinými organizacemi : se
Státním okresním archivem v Kutné Hoře
Generali pojišťovnou Kolín
Vodohospodářskou společností Maleč
Židovskou obcí Praha
ZŠ Masarykova, Čáslav
ZŠ náměstí,Čáslav
ZŠ Sadová, Čáslav
Gymnáziem a střední odbornou školou pedagogickou
Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií
Základní uměleckou školou J.L.Dusíka
Dusíkovým divadlem Čáslav
Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu
Klubem rodáků Kutné Hory
Klubem důchodců Čáslav
Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou
Studio Press

Sponzoři Městského muzea a knihovny Čáslav :
Asig s.r.o. Čáslav
Sady – Svobodná Ves, s.r.o.
PROKON Čáslav
UNIKOM – Agroslužby Čáslav
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AMBA
SOU Zemědělské Čáslav
Agroslužby Čáslav
Pekařství Šrotová
Pekařství Středa, Kutná hora
TES Čáslav
Prima stavební a.s. Kutná Hora
Truhlářství + Sklenářství Raffius
Česká koruna . restaurace Čáslav
DROP – PRESS Čáslav
AMBA
GENERALI pojišťovna Kolín
IMPRO Čáslav
PAMAT Čáslav
HAVEL – elektro montáže Čáslav
Dítě a kůň
Regály pro archivy a sklady - Chotusice
Marco
REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o., Čáslav

Publikační činnost muzea :
Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin , denního tisku 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 ( před vydáním )
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Počet návštěvníků všech akcí v muzeu : 11.345 osob

Knihovna
Statistika
Celkový počet registrovaných čtenářů v roce 2007 činil 2165 osob, z toho bylo v oddělení pro
dospělé zaregistrováno 1453 čtenářů a v dětském oddělení 712 čtenářů.
V roce 2007 navštívilo knihovnu celkem 23845 čtenářů ( v roce 2006 -

24347).

Z toho bylo 16184 návštěvníků oddělení pro dospělé
6034 návštěvníků dětského oddělení a 1627 návštěvníků studovny.
Celkový počet výpůjček byl roce 2007……….. 63938
Z toho 48238 výpůjček v oddělení pro dospělé,
11622 výpůjček v oddělení pro děti a
4078 výpůjček ve studovně, z toho 2331 CD.
Internet využilo v roce 2007….. 2426 uživatelů, z toho ve studovně 1343 osob.
V roce 2007 se projevil mírně klesající trend v počtu návštěv i výpůjček, počet registrovaných
čtenářů zůstává na stejné úrovni.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
V roce 2007 knihovna vyřídila kladně celkem 24 požadavků z jiných knihoven. Celkem 220
požadavků našich čtenářů knihovna vyřídila objednáním knih z jiných knihoven. Jedná se o další
zvýšení (v roce 2006 178 výpůjček z jiných knihoven). Jednalo se především o požadavky studentů
středních a vysokých škol a posluchačů absenčního studia. Již od roku 2006 se projevuje vystavení
katalogu knihovny na webu, kdy čtenáři mají možnost sledovat knihovní fond a vyhledávat
potřebné zdroje informací.

Akvizice, přírůstek a úbytek knihovního fondu
V roce 2007 bylo dokončeno zpracování části knihovního fondu bývalé odborové knihovny
zrušeného závodu Kosmos (do 31.12.2007 celkem 1830 svazků). Ostatní tituly tohoto fondu byly
nabídnuty prostřednictvím elektronické konference Knihovna veřejným a školním knihovnám.
Zbytek pak byl nabídnut veřejnosti k prodeji na veřejné burze v Týdnu knihoven.
Knihovna dále využila nabídek SVK Kladno a získala tak řadu starších, ale hodnotných
naučných publikací (celkem v roce 2007 353 svazků).
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Rovněž v roce 2007 pokračoval projekt „Česká knihovna“, kdy knihovna získala podle
vlastního výběru z předložené nabídky Ministerstva kultury ČR darem knihy českých autorů
v hodnotě minimálně 4 500,- Kč.
Celkový přírůstek v roce 2007 činil 2670 svazků, z toho bylo zakoupeno pouze 1294 nových
knih, u zbytku se jednalo o dary (SVK Kladno, Kosmos a dary čtenářů a soukromých vydavatelů).
Celková hodnota zakoupených nových knih činila 273 739 Kč, ale náklady byly pouze
187 011.- Kč. Rozdíl 86 728.- Kč je v rabatech, které se pohybovaly u nových knih od 25 do 28 %,
u zlevněných knih a veletržních výprodejů se jednalo o 30 a více %.
Průměrná cena nově pořízených knih činila 212,- Kč, průměrný náklad na jednu takto
pořízenou knihu pak byl 144,- Kč. V průběhu celého roku 2007 jsme zaznamenali vysoký nárůst
cen knih, daleko větší nárůst se však projeví v roce 2008, kdy se zvyšuje DPH z 5 % na 9 %.
Pro knihovnu bude čím dál důležitější striktní výběr titulů, přičemž při omezeném rozpočtu na
knihovní fond samozřejmě musí být zachována tématická pestrost a kvalita nakupovaných
publikací.
Celkem bylo v roce 2007 vyřazeno 675 svazků knih, a to knih zastaralých a opotřebených.
Knihovna odebírala v roce 2007 37 titulů novin a časopisů. (v roce 2006 40 titulů).
Opět byly některé tituly obměněny v souladu s požadavky čtenářů.

Přírůstek hudebních nosičů (CD) činil v roce 2007…… 83 titulů ( v roce 2006…… 74 titulů).
V procesu půjčování zvukových dokumentů dochází postupně ke změně ve složení uživatelů.
Zatímco dříve převažovali studenti, v posledních dvou letech přibývá spíše uživatelů z řad mladých
rodin s dětmi, což musí být bráno v úvahu při výběru hudebních nosičů.

Přednášky, besedy a jiné akce pro veřejnost
Akce pro dospělé: (celkem 50; 2073 účastníků)

Afrika kolem a kolem (přednáška)
Poznání pravdy na základě prenatální paměti (přednáška)
Trénink paměti (přednáška)
Astrologie v denním životě (přednáška)
Výstava dětských výtvarných prací v rámci projektu „Mezinárodní den vody“
Předejít je lepší než léčit – ayurvéda v praxi (přednáška)
Výstava účastníků Malířského plenéru 2007
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Detoxikace organismu – posílení imunitního systému (přednáška)
Aromaterapie (přednáška)
Zdravá výživa v předvánočním čase (přednáška)
Vánoční čtenářská vědomostní soutěž

Autogramiáda ke knize „Veršovánky pro Aničku“ H. Miřátské a Z. Sejčka

Vánoční besídka „Vyhrávala kapela…“
Dvakrát uspořádaly knihovnice pro členy Klubu důchodců literární pásmo – na téma
„Jaro na stránkách knih“ a „Josef Lada – život a dílo“.

V rámci projektu „Připomínka a obnova tradic židovské kultury na Kutnohorsku“ se uskutečnily
tyto akce:
Přednáška „Přínos židovských podnikatelů k hospodářskému a průmyslovému rozvoji Čáslavi

Beseda se sochařem Alešem Veselým spojená s koncertem Hany Frejkové „Písně v jidiš“
Prezentace knihy „Zapomenutí sousedé - Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích“
Přednáška „Židovské památky na Čáslavsku“
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V Týdnu knihoven uspořádala knihovna pro veřejnost velkou burzu vyřazených knih, kterou
navštívilo více než 400 zájemců.

Pro první ročníky středních škol proběhly tři informační hodiny, při kterých byli studenti seznámeni
s provozem všech oddělení knihovny.

V rámci Univerzity volného času pro seniory proběhlo v roce 2007 celkem 24 přednášek.
První semestr 2007 byl na téma „Regionální historie“ (8 přednášek), druhý semestr na téma
„Trénink paměti“ musel být pro velký zájem rozdělen do dvou kursů (16 přednášek). Posluchači
se v červnu zúčastnili společně s členy „Včely čáslavské“ výletu na Lichnici. Oba semestry byly
uzavřeny slavnostním setkáním posluchačů spojeným s předáváním certifikátů za účasti vedení
Městského muzea a knihovny Čáslav a zástupců vedení Městského úřadu Čáslav.

Akce pro děti: (71 akcí; 1441 účastníků)
Knihovna se zapojila již podruhé do celostátní akce Noc s Andersenem.

Dětské oddělení pořádalo dále sedm zábavných vědomostních soutěží a literární soutěž :
„Moje rodina a já“.
Kromě běžných tématických výstavek byla v prosinci uspořádána velká výstava z literárních děl
Josefa Lady. Na téma Josef Lada – život a dílo připravilo dětské oddělení také literární pásmo, které
si v knihovně vyslechli žáci celkem 23 tříd základních škol.

Knihovna dále uvítala na třech besedách spisovatelku pro mládež Petru Braunovou.
V roce 2007 dále proběhlo 29 informačních hodin pro mateřské a základní školy.
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Knihovnice dětského oddělení připravila pro žáky ZŠ Masarykova přednášku „Čáslavští rodáci“ a
spolupracovala také se třemi třídami ZŠ Žižkovo nám. na tématickém projektu „Afrika“ a se ZŠ
Masarykova na projektu „Člověk proti přírodě“ a „Světový den vody“.

Vzdělávání knihovnic – přednášky, semináře, workshopy a školení
Knihovnice se v roce 2007 zúčastnily těchto vzdělávacích akcí:

Asertivní jednání (seminář – M.Matějíčková)
Práce s dětským čtenářem – vedení dětského kolektivu (seminář – I. Růžičková)
Od Monteverdiho k Weberovi aneb Od opery k muzikálu (dvoudenní seminář – M.Matějíčková)
Současná anglická literatura v českých překladech (přednáška – M. Matějíčková)
Neverbální komunikace (seminář- M. Matějíčková)
Psychologie práce s dětským čtenářem (seminář – I. Růžičková)
Současná česká poezie (přednáška – M. Matějíčková)
Současná finská a nizozemská literatura v českých překladech (přednáška – M.Matějíčková)
Komiks jak ho neznáte (přednáška – M. Matějíčková)

Dále se Milena Matějíčková zúčastnila školení „Program Picnik – práce s fotografiemi a obrázky“ a
Marie Hrubá školení pro grafický program Corel.

Prezentace knihovny vůči veřejnosti

Marie Hrubá dále pokračovala v doplňování a aktualizaci webových stránek. Knihovna se v roce
2007 zúčastnila celostátní soutěže o nejlepší webové stránky Biblioweb a získala v kategorii
knihoven v obcích do 10 000 obyvatel 3. místo. Na webových stránkách knihovna mimo základních
informací o knihovně představuje upoutávky na chystané akce pro veřejnost i fotografie z těchto

akcí. Na stránkách bylo umístěno počitadlo, které dokazuje vzrůstající počet návštěvníků stránek –
v roce 2007 celkem 2494 osob.
Knihovna spolupracuje pravidelně s redakcí Čáslavských novin, ve kterých pravidelně zveřejňuje
články o aktuálním dění v knihovně. Příležitostně poskytuje také informace redaktorům celostátních
deníků Kutnohorský deník a Mladá fronta Dnes.

18

Spolupráce s oborovými organizacemi
M. Hrubá se zúčastnila v 1. pololetí regionální konference sdružení SKIP, kde ukončila své členství
v regionálním výboru středočeské organizace SKIP.
M. Matějíčková se v květnu zúčastnila valné hromady SKATu (sdružení knihoven, užívajících
knihovnické programy LANius a CLAVius) v Praze.

Spolupráce s MěK Kutná Hora – regionální funkce
V roce 2007 se konala jedna porada profesionálních knihovnic okresů Kutná Hora, Kolín a
Nymburk. Tato pracovní porada se týkala legislativních novinek, informací z porad ředitelů
knihoven Středočeského kraje, nabídky vzdělávacích akcí pro knihovnice regionu a možností
v oblasti výměnných souborů.
Knihovnice využily nabídky volného výběru na pobočce MěK Kutná Hora a získaly tak pro své
čtenáře celkem 172 svazků z výměnných souborů.

Práce v Literární klubu Dr. Nadi Benešové

M. Hrubá a M. Matějíčková působily v roce 2007 aktivně ve výboru LKNB, zejména při vyhlášení,
propagaci, vyhodnocení a organizaci slavnostního vyhlášení výsledků literární soutěže „Čáslav
2007“. Obě knihovnice byly také členkami poroty této soutěže a podílely se na přípravě almanachu
k životnímu jubileu čestného předsedy LKNB ing. Josefa Beneše.
M. Hrubá vytvořila sborník vítězných prací literární soutěže a pokračovala ve vedení webových
stránek LKNB.

Spolupráce s firmou LANius Tábor
V roce 2007 bylo s firmou LANius Tábor sjednáno při návštěvě servisního technika povolení
vzdáleného přístupu, takže k veškerým prováděným změnám v programu nebyly zapotřebí osobní
návštěvy techniků firmy. Tím organizace ušetřila finanční prostředky za servis a zejména cestovné.
Z prostředků grantu VISK 3 Ministerstva kultury ČR bylo zakoupeno a nainstalováno rozšíření
modulů knihovnického programu Clavius pro fond nad 50 000 svazků v SQL verzi.

Nové technické a jiné vybavení
19

Z grantu VISK 3 Ministerstva kultury ČR byl také zakoupen počítač na internet do dětského
oddělení. Z rozpočtu organizace byl pořízen nový služební počítač do dětského oddělení a nová
laserová tiskárna pro tisk kódů do studovny. Studovna (část pro návštěvníky čítárny) byla také
vybavena novou sedací soupravou. Do oddělení pro dospělé čtenáře byl zakoupen nový scanner pro
načítání čárových kódů.

Informační středisko
Statistika

Počet vyřízených dotazů: 18 839 (v roce 2006 – 15234)

Celkem sjednáno inzerátů: 74, smluv o reklamě: 9, vyřízeno faxů: 675

Internetové stanice v IS využilo v roce 2007: 1083 uživatelů

Celkem zhotoveno 28 096 kopií zákazníkům.

Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem

1321 návštěvníkům, z toho nově otevřenou

vyhlídkovou věž v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo 856 osob.

Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a společenské
informace ve městě navštívilo v roce 2007 celkem: 1990 osob.

Poskytované služby

-

průvodcovská služba
provozování internetu
skenování a laminování a to i pro knihovnu, galerii a muzeum
faxová služba
výroba a aktualizace individuálních místních jízdních řádů (vlaky, autobusy)
výroba a laminování čtenářských průkazů pro knihovnu
evidence Sbírky zákonů
vlastní výroba materiálů pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích zařízení
prodej vstupenek na kulturní akce
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-

umísťování aktuální nabídky, kulturních, sportovních i společenských akcí na webových
stránkách IS
aktualizace venkovních vitrín (přijímání inzerce, plakátů na kulturní a sportovní akce)
prodej suvenýrů, brožur, knih, pohlednic a map, propagujících Čáslav
prodej keramiky a skla
prodej turistických známek
prodej pamětních karet
příprava materiálů a aktivní účast na Regiontouru v Brně
kopírovací služby (v roce 2007 celkem bylo pro zákazníky vytvořeno 28 096 kopií)
vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu
spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích
psaní a tisk krátkých textů zákazníkům IS

Pracovnice IS se v lednu 2007 zúčastnily veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.

L. Stehlíková absolvovala dvě školení pořádané SVK Kladno v Praze na téma Neverbální
komunikace a Asertivní jednání , Úprava obrázků a fotografií v programu Picnik a Tvorba
webových stránek v programu Word. Dále pokračuje v návštěvách kurzů angličtiny. Jana
Strnadová ukončila třetí semestr „Školení a vzdělávání pracovníků Informačních center“, které
je zaměřeno na cestovní ruch.

Soňa Dedíková
ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav
Čáslav 20.března 2008

Přílohy : výsledek hospodaření za rok 2007
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