Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav
za rok 2009

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 kostela sv. Petra a Pavla ).

Rok 2009 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 ( např. promenádní koncerty, Den
dětí a pod. ). Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem se rozšířila
spolupráce nejen se školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i
Klubem důchodců. Opět byla vydána nabídka tématických okruhů pro základní
školy, ale i pro školy střední. Prohloubila se spolupráce i s ostatními muzei např.na
pořádání a výměně výstav i na zpracování odborných dotazníků. V knihovně se
rozšířila nabídka přednášek, autogramiád

a

nadále pokračovala spolupráce

s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové, byla opět vyhlášena literární soutěž v poezii
a próze pro rok 2009. O Univerzitu volného času pro seniory zájem stále vzrůstal.
Proběhl již sedmý a osmý semestr. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky
muzea, knihovny, IS a galerie.

Počet zaměstnanců : 14 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 7 ) +
ředitelka

muzeum : historička, kurátor – odpovídá za sbírky historické, etnografické,
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numizmatické, za sbírky archeologické,
zoologické, mineralogické, paleontologické,
lapidárium a staré tisky , spravuje odbornou a reg.
knihovnu, časopisy
historik, kurátor – odpovídá za sbírky nábytku
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
ekonom

- odpovídá za ekonomiku organizace

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 )

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
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IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 )
1 uklizečka – pro knihovnu , IS ( řešeno dodavatelsky )

Personální zabezpečení v roce 2009
V roce 2009 došlo k personálním změnám….k 20. červenci odešla na vlastní žádost
pracovnice z IS a nastoupila po výběrovém řízení nová.
Nadále chybí v muzeu odborný pracovník archeolog.
V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a
záskoku v případě nemocnosti – ( omezení provozní doby). V budoucnu se bude
nutno řešit i zajištění plynulého provozu v Informačním středisku. V současné době
2 pracovnici již nestačí na zajištění plynulého celotýdenního provozu…..

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 vysoušení silikagelu,
plynování Sezóna pro návštěvníky začíná l.dubna 2009.
Základní sbírkotvorná činnost
Muzeum získalo od 20 soukromých dárců řadu předmětů do sbírek (obrazy, knihy,
fotografie, textil, tiskoviny, historické předměty aj.). Bylo evidováno celkem 74
nových sbírkových předmětů /př.č.1-74/2009/ - z toho 26 do podsbírky Písemnosti a
tisky a 48 do podsbírky Historie. Do muzejní knihovny bylo zakoupeno a zapsáno
celkem 60 knih a časopisů, odborných a regionálních .
V roce 2009 byl dokončeno restaurování barokního torza.
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Do přírůstkové knihy muzea bylo za rok 2009 zapsáno celkem : 74 př.č. + 3 př.č.
galerie

Pravidelná revize sbírkového fondu
Byla provedena revize zoologické sbírky, zrevidováno bylo celkem 1 132 čísel,
revize nábytku – celkem 112 čísel, podsbírka paleontologie 836 sbírkových předmětů
a revize podsbírky výtvarného umění - obrazy a to 992 položek.

Práce se sbírkami
Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné
kontroly jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 6 z 15.1.2009 dle
Depozitního řádu.

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 2009 využilo našich

badatelských služeb 193 badatelů. Dále bylo

zodpovězeno na 149 badatelských dotazů.

Vlastní přednášková činnost muzea
PhDr.Nováková Drahomíra
Přehled akcí pro školy za rok 2009

19.1.komentovaná prohlídka výstavy Keltové ve středních
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Čechách:1.roč. gymnázia 30 studentů
1.ročník lycea 29 studentů
20.1.komentovaná prohlídka výstavy Keltové…
7.A/25 žáků/ 7.B/26 žáků/ ZŠ Masarykova
4.roč.gymnázia seminář DEJ/ 15 studentů/
21.1.komentovaná prohlídka výstavy Keltové…
3.ročník gymnázia seminář DEJ 13 studentů
22.1.Jak žili lidé v minulosti
3.A /20 žáků/ ZŠ Náměstí
3.B /20 žáků/ZŠ Náměstí
12.2. Rozvoj podnikání v Čáslavi v 2.pol.19.stol.
6.tř. /23 žáků/ ZŠ Masarykova
25.2.komentovaná prohlídka výstavy Vůně kávy
MŠ Čeplov 18 dětí
4.3. komentovaná prohlídka výstavy Vůně kávy
8.tř.ZŠ Náměstí 25 dětí
5.3. komentovaná prohlídka výstavy Vůně kávy
7.B ZŠ Náměstí 20 dětí
18.3.prohlídka muzea MŠ Ostrý roh 20 dětí
26.3.Židé v Čáslavi
6.tř.ZŠ Masarykova 20 dětí
2.4.Středověká Čáslav z ptačího pohledu/ exkurze na věž/
3.A ZŠ Nám. 20 dětí
3.B ZŠ Nám. 20 dětí
8.4. komentovaná prohlídka galerie
ZŠ Žleby 30 dětí
16.4. Středověká Čáslav z ptačího pohledu
6.tř.ZŠ Masarykova 23 dětí
23.4.Naši miláčkové /historie muzejní zoologické sbírky/ projektový den 8 – 11.30
ZŠ Masarykova 17 dětí
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4.6. komentovaná prohlídka výstavy Kolébky a kočárky
6.tř.ZŠ Masarykova 23 dětí
7.9.Muzeum včera a dnes
4.roč.gymnázia 19 dětí
11.9. uctění památky Matouše Ulického
ZŠ Náměstí
14.9.Význam muzeí
6.B ZŠ Masarykova 25 dětí
15.9.komentovaná prohlídka výstavy 140 let has.spolku
MŠ Čeplov 20 dětí
Význam muzeí 6.A ZŠ Masarykova 26 dětí
16.9. Pojďte s námi do muzea
1.tř.ZŠ Náměstí 20 dětí
17.9. Pravěké osídlení Čáslavi
1.roč. gymnázia 28 dětí
18.9. Pravěké osídlení Čáslavi
1.ročník PGŠ 26 dětí
21.9.Pravěké osídlení Čáslavi
kvinta gymnázium 26 dětí
30.9.Spolkový život v Čáslavi
8.A ZŠ Masarykova 25 dětí
1.10. Spolkový život v Čáslavi
8.B ZŠ Masarykova 27 dětí
5.10.Vítejte v čáslavském muzeu
4.tř.ZŠ Náměstí 40 dětí
prima gymnázium 28 dětí
8.10.Muzea a jejich činnost
3.ročník OA 25 dětí
12.10.Čáslav za 1.republiky
9.A.ZŠ Masarykova 25 dětí
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13.10.Čáslav za 1.republiky
9.B ZŠ Masarykova 26 dětí
15.10.Vývoj pravěkých nástrojů
6.A ZŠ Masarykova
16.10.Vývoj pravěkých nástrojů
6.B ZŠ Masarykova
19.10.komentovaná prohlídka výstavy Příběh čásl.synagogy
8.A ZŠ Masarykova 25 dětí
20.10. komentovaná prohlídka výstavy Příběh…
8.B ZŠ Masarykova 27 dětí
21.10.Židé v Čáslavi
3.roč.gymnázia 20 dětí
22.10. Sbírky čásl.muzea
3.roč.OA 25 dětí
26.11. Chování v proměnách času -Projektový den ZŠ Masarykova 14 dětí 8-11.30

B.c. Jiří Žaloudek

Říjen : Klub důchodců – Královské město v době předbělohorské
Prosinec : Gymnázium . Královské město v době předbělohorské
ZŠ Sadová – Zakládání středověkých měst se zaměřením na Čáslav
ZŠ Masarykova

-„-

Celkem 48 akcí
Účast na konferencích a seminářích:
Dedíková Soňa – ředitelka

konference ICOM – členství muzea
konference a školení AMG – členství muzea
konference a školení Středočeskou vědeckou
knihovnou v Kladně, SKIP
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konference a semináře SHSČMS -

členství města

Čáslav
Mezinárodní den památek Praha
Cena Gloria Musaealis 2009 Praha
semináře NM Praha a jiných muzeí
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

pravidelná účast na schůzkách etnografické komise a
komise muzejních historiků
školení knihovníků
seminář AMG – Rodina a muzeum
počítačový kurz Exel
Michaela Kopišťová, DiS

absolvování kurzu „ Počítačová prezentace „
absolvování kurzu „ Digitální fotografie „
Ostatní odborná činnost :
PhDr. Drahomíra Nováková :

duben – červen spolupráce na projektu čásl. gymnázia Návrat ke kořenům
OA - výběr témat z regionální historie na ročníkové práce
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putovní výstavka Příběh čáslavské synagogy 19.10.-21.12. /ZŠ Masarykova,
Náměstí, Sadová, gymnázium, OA/
Zapojení do přípravy oslav 130.výročí čáslavského gymnázia – spolupráce na
sborníku, příprava výstavy
Soutěž Z dějin Čáslavi pro 1.a 2.st ZŠ a víceleté gymnázium

Publikační činnost muzea :
Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin , denního tisku a odborných
časopisů
Dokončují se práce 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 ), příprava
reprezentativní publikace Historie a současnost Čáslavi.

Výstavní činnost
Výstavní síň – Žižkovo náměstí
16.12. – 24.01.

muzeum

Keltové a střední Čechy

02.02. – 08.03

muzeum

Vůně kávy

23.03 – 05.07

Miloslava Šormová

Historické kočárky a kolébky

20.07 – 20.09

muzeum

Z dějin hasičského spolku v Čáslavi

05.10 – 18.10

H.Grünfeldová,Z.Prášková

Variace pro oči a ruce

23.11 – 06.12
02.11 – 15.11

Monika Hobziková-Sieglová Gobelíny a olejomalby
muzeum
Život a doba spisovatele K. Čapka

15.12 – 10.01

muzeum

Hračka, nejhezčí dárek

Galerie - Jeníkovská 222

09.03 – 20.03

Arch. Ústav AV ČR a muzeum

Vědecká expedice do Gilf Kefír ( Egypt )

01.04 – 30.04

muzeum

Výroční obyčeje ve středních Čechách

12.10 – 24.10

Fotoklub Čáslav

Tradiční výstava fotoklubu Čáslav
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Muzeum – Husova 291
13.05

Z darů muzeu

01.06 - 24.06

Sbírám, sbíráš, sbíráme

01.07. - 13.09

Kopytov – chráněnka Čáslavi

29.09. - 30.10

Příběh čáslavské synagogy

14.05. - 17.05.

Historie obce Zbyslav ( v obci Zbyslav )

Další akce muzea mimo výstav:
08.01. – 11.01. Region Tour Brno
21.02.

Koncert ZUŠ

26.02.

Natáčení Toulavá kamera

24.04.

Promenádní koncert

25.04

Koncert ZUŠ

13.05.

Muzejní noc

18.05.

Den památek

19.05.

Josef Svoboda – Vzpomínkový večer

22.05.

Křest knihy „ Stromy a my“

30.05.

Promenádní koncert

03.06.

Posezení s důchodci na muzejní zahradě

13.06.

Promenádní koncert

19.6. Rozloučení se školou
23.06.

Slavnostní ukončení semestru Univerzity volného času

11.07.

Promenádní koncert

24. – 26.07. Outsider Art – festival umění
05.09.

Promenádní koncert – Brzdaři

19.09.

Havelské posvícení

03.10.

Slavnostní vyhlášení vítězů Literární soutěže Čáslav 2009

10.10. Posezení s cimbálovou
03.12

Rozsvícení vánočního stromu
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Disputace
26.02.

PhDr. Martin Tomášek, Ph.D.

Expedice do Gilf Kefír (Egypt)

23.04.

MUDr. Jiří Kunášek

Z dějin čáslavské nemocnice

25.06.

Bohuslav Stařík

Opravy děkanského kostela

29.10.

Pavel Koutský

Český animovaný film

Počet návštěvníků všech akcí v muzeu : 12.188 osob

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.

Spolupráce se spolky:
Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská
Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Jednatelkou je
pracovnice muzea PhDr. Drahomíra Nováková.

Uskutečněné přednášky:
14.01. přednáška PhDr.Jarmily Valentové Keltové na Čáslavsku- 35 účastníků
18.02. přednáška PhDr.Martina Tomáška, PhD. Za obrazy z dob Sahary plné jezer- 20
18.03. přednáška RNDr.Františka Bárty CHKO Železné hory a problém ochrany přírody-50
15.04. přednáška PhDr.Vandy Jiříkovské Obyčejové zvyky ve středních Čechách-12
20.05. výlet do Malešova a na Sion-25
17.06. přednáška Mgr.Filipa Velinského Čáslav a Kutná Hora za vlády posledních Přemyslovců-20
23.09. přednáška Mgr.Petry Maříkové Smrt na Nilu-19
21.10. přednáška PhDr.Petra Charváta, Dr.Sc. Vražda v Mezopotámii-18
18.11. přednáška PhDr.Martina Tomáška, PhD. Poklad byzantského kupce-15
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19.12. tradiční adventní koncert v kostelíku sv.Bonifáce v Lochách -49

Spolupráce s organizacemi :
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 Praha
Klubem rodáků Kutné Hory
Klubem důchodců Čáslav
Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou
Studio Press

Sponzory Městského muzea a knihovny Čáslav jsou :
Asig s.r.o. Čáslav
Sady – Svobodná Ves, s.r.o.
PROKON Čáslav
UNIKOM – Agroslužby Čáslav
AMBA
SOU Zemědělské Čáslav
Agroslužby Čáslav
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Pekařství Šrotová
Pekařství Středa, Kutná hora
TES Čáslav
Prima stavební a.s. Kutná Hora
Česká koruna . restaurace 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

Středisko - knihovna
STATISTIKA
Celkový počet registrovaných čtenářů činil v roce 2009 1943 osob ,
V oddělení pro dospělé 1424 čtenářů. V dětském oddělení bylo v roce 2009 zaregistrováno 695
čtenářů, z toho bylo 519 dětí a zároveň služby dětského oddělení využilo 176 dospělých čtenářů.
Oproti loňskému roku se jedná o mírný nárůst v obou uvedených odděleních.
V roce 2009 navštívilo knihovnu celkem 24 128 čtenářů. Nepatrný pokles počtu návštěvníků byl
způsoben zejména menším počtem čtenářů v čítárně. Z celkového počtu bylo 16 473 návštěvníků
oddělení pro dospělé, (zde se počet návštěvníků zvýšil, a to díky zasílaným elektronickým
předupomínkám),

6461 návštěvníků oddělení pro děti a 1194 návštěvníků studovny (mimo

internet).
Internet využilo v roce 2009 celkem 4786 dospělých uživatelů (v roce 2008 4205) a 841 dětských
uživatelů, což představuje další nárůst oproti předchozímu roku. Byla tak optimálně využita
všechna čtyři internetová místa, ve studovně, v informačním středisku i v oddělení pro děti.
Celkový počet výpůjček byl 65 327 (v roce 2008 64 092 výpůjček),
Z toho 50359 výpůjček v oddělení pro dospělé
11677 výpůjček v oddělení pro děti
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3291 výpůjček ve studovně, z toho 1027 zvukových dokumentů (CD).
V porovnání s předchozími roky se počet výpůjček mírně zvýšil, čtenáři si díky zasílaným
předupomínkám zvykají na pravidelnější kontakty a návštěvy knihovny. Pouze u CD pokračuje
klesající trend výpůjček a menší zájem o poslechové nosiče.

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)
Meziknihovní výpůjční služba nabývá na stále větším významu a využívají ji i nadále především
studující denního i distančního studia.
V roce 2009 bylo v rámci MVS objednáno u jiných knihoven 315 titulů ( v roce 2008 262),
realizováno bylo 313 výpůjček. Knihovna zároveň vyřídila kladně 69 požadavků z jiných knihoven.
Nárůst požadavků na MVS umožnil i webový katalog

AKVIZICE
Knihovna v roce 2009 opět nakupovala knihy u tří stálých distributorů, a to u firem
Euromedia Group, OPA a Spira. Rabat u těchto firem se pohyboval od 25 do 28 %. Další nákupy
proběhly jednorázově u dodavatelů zlevněných knih (firmy J.Hoffer, P. Pařízek) a příležitostně
také v místním knihkupectví Linek- Chrpa. Knihovna využila několikrát také cenově výhodných
nabídek zaslaných elektronickou formou a nákupu na veletrzích „Svět knihy“ a „Polabský knižní
veletrh“
Dále knihovna doplnila svůj fond vyřazenými knihami z jiných knihoven, např. z SVK
Kladno. Některé tituly ze školní četby byly získány nákupem přes internet nebo v antikvariátech,
využili jsme rovněž cenově výhodný přímý nákup od vydavatelství Thovt a Dialog. Stoupající ceny
knih nutí knihovnu neustále zkoušet nové možnosti akvizice, aby při nákupu ušetřila co nejvíce
prostředků.
Celková hodnota nových knih v roce 2009 byla 343 581,- Kč, skutečné náklady díky
rabatům činily 237 536,- Kč. Knihovna tak spoluprací s distributory ušetřila při nákupu knih 106
045,- Kč.
Průměrná cena nově zakoupených knih byla v roce 2009 229,50 Kč, průměrné pořizovací náklady
na
1 knihu činily v roce 2009 díky uplatněným rabatům pouze 158,60 Kč.
Knihovna se také v roce 2008 účastnila projektu MK ČR „Česká knihovna“, v jehož rámci
objednala pro rok 2009 darem knihy českých autorů z předložené nabídky v celkové hodnotě
5290,- Kč.
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Objednávka novin a časopisů se aktualizuje průběžně po dohodě s dodavatelem, firmou
Klokan Čáslav. Vydávání některých titulů časopisů zaniká i v průběhu roku, takže tyto tituly bývají
nahrazeny jinými, v souladu s požadavky a zájmy čtenářů knihovny. Také ty časopisy, u kterých se
prokáže malý počet výpůjček, bývají nahrazeny jinými tituly. Vzhledem k rychle rostoucím cenám
počet odebíraných periodik v posledních letech stagnoval a nabídka byla zaměřena na levnější
časopisy. V roce 2009 odebírala knihovna 41 titulů, z toho 31 do oddělení pro dospělé, 9 do
dětského oddělení a 1 (Čáslavské noviny) do studovny. Celkem bylo na odebrané noviny a časopisy
vyčerpáno 32 626,- Kč.
Zvukové nosiče (CD) nakupovala knihovna v roce 2009 formou příležitostných nákupů u
různých dodavatelů, vzhledem ke klesajícímu zájmu uživatelů byl nákup zaměřen u populární
hudby na alba trvalé hodnoty, tedy na výběry a kompilace.
Celkem bylo v roce 2009 zaevidováno 89 CD, z toho bylo 17 darů. Celkové pořizovací náklady
činily u CD 21 018,- Kč.

PŘÍRŮSTEK A ÚBYTEK KNIHOVNÍHO FONDU:
Celkový přírůstek knih (nákupy a dary) 2009: 1832 svazků, z toho 298 darů a 1497 nových knih.
(z celkového počtu bylo 1334 sv. do odd.pro dospělé, 456 do dětského odd. a 14 do studovny
(regionální literatura). Přírůstek hudebních nosičů (CD): 89. Přírůstek knih je vyšší oproti loňskému
roku především díky zvýšenému rozpočtu na nákup knihovního fondu.
Vyřazeno bylo 537 svazků knih, 6 hudebních CD a 66 CD-R. Vyřazování probíhalo průběžně po
celý rok. U knih se jednalo o zastaralé a opotřebené nebo poškozené tituly, u hudebních a
elektronických nosičů šlo o ztráty nebo poškození disků. Byly také vyřazeny veškeré MC kazety,
protože se jedná o zcela zastaralý typ nosičů, o které není mezi čtenáři vůbec zájem a chybí i
vhodná technika pro přehrávání.
Celkem bylo na doplnění knihovního fondu (knihy + periodika + CD) čerpáno 291 180 Kč.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Knihovna v roce 2008 zorganizovala celkem 133 akcí s celkovým počtem 3783 účastníků.
Z toho bylo 39 akcí pro dospělé (1706 účastníků) a 94 pro děti (2077 účastníků)

Informační, kulturní a vzdělávací akce pro dospělé:
Úvod do feng-šuej (přednáška M. Syrovátkové)
15

Životní síla a změna (přednáška J. Vlčka)
Muži a ženy v dnešním světě (M. Hanušová-Priessnitzová)
Očista organismu přírodní cestou (přednáška K. Frodlové)
Pohádka v hudbě – hudba v pohádce (přednáška J. Matějíčka)
Babka Ťapka na kraji světa (autorské čtení A. J. Nyklové)
Zadáno nejen pro ženy (přednáška gynekologa B. Haltmara)
Beseda se spisovatelkou Innou Rottovou
Záhady „Strážce duší“ (beseda se spisovatelem A. Vašíčkem)
Život je dar – ale co s ním? (přednáška A. Ponertové)
Hloubka a síla ženské energie (přednáška Š. Zvolské)

Celostátní akce:

Týden knihoven (burza vyřazených knih, čtenářská amnestie)
Anketa „Kniha mého srdce“

Výstavy:

Výstava obrazů z letního malířského plenéru Čáslav 2009

Soutěže:

Vánoční čtenářská soutěž

Informatiky:

3 informační hodiny, z toho 2 pro studenty Gymnázia a SOŠPg a 1 v rámci
dotazníkové akce studentů o knihovně a jejích službách

Klub důchodců:

„Zapomenuté hvězdy“ – hudební pásmo o legendách české populární hudby
60. let
„Vánoce v literatuře“ – literární pásmo z ukázek děl českých i světových
autorů
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Knihovna pokračovala ve spolupráci sAlzheimercentrem Filipov, kde v březnu proběhlo literárně –
hudební pásmo „To byl český muzikant“ o Karlu Hašlerovi a v listopadu M. Matějíčková přednesla
hudební pásmo „Květina jako inspirace v populární hudbě“.

Univerzita volného času
Tématem prvního semestru 2009 byly „Senioři v praktickém životě“, každé z 8 dvouhodinových
přednášek se zúčastnilo celkem 30 posluchačů. V druhém semestru 2009 proběhlo rovněž 8
dvouhodinových přednášek na téma „Život kolem nás“ rovněž pro 30 stálých posluchačů. První
semestr byl zakončen společným výletem do Poděbrad.

Informační a vzdělávací akce pro děti :
Besedy, informatiky a přednášky:
-

-

informatiky (seznámení s knihovnou a knihovnickým počítačovým programem): 43 akcí
(773 účastníků)
Literární pásmo „Vánoce v průběhu století“ - 27 akcí (521 účastníků)
Projektový den na téma „Slušné chování“ (14 účastníků)
Přednášky spojené s besedou na témata, která si vyžádaly spolupracující ZŠ – Karel Čapek,
Čáslavští rodáci, Václav Čtvrtek, Pohádky pro nejmenší, Andersenovy pohádky (celkem
136 dětí)
Doprovodné akce k výstavě o životě a díle Karla Čapka – 2x loutkové divadlo pro MŠ a
beseda o díle K. Čapka pro 9. ročníky ZŠ (celkem 97 dětí)

Výtvarné a zábavné soutěže pro děti:
- 1 velká výtvarná soutěž „Můj komiks“ spojená s výstavou soutěžních děl (62 soutěžících)
- 8 vědomostních soutěží (např. zábavné pohádkové křížovky, soutěže ze znalostí města Čáslav,
dětských literárních děl, autorů, atd - celkem 235 soutěžících čtenářů)

Bylo vytvořeno 7 tématických nástěnek a 8 výstavek dětských knih, a to buď k výročí
známých spisovatelů, nebo na konkrétní témata beletrie nebo naučné literatury pro děti.
V hlavní chodbě v 1. patře proběhla výstava výtvarných prací žáků ZŠ Sadová, kterou navštívilo
více než 200 dětí ze všech místních základních škol.

Nejatraktivnější akcí pro děti byla opět „Noc s Andersenem“, celostátní akce na podporu
dětského čtenářství, která se koná vždy začátkem dubna k výročí narození Hanse Christiana
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Andersena. Letos se zúčastnilo 13 dětí ze druhých tříd ZŠ, které v rámci této akce přenocovaly
s knihovnicemi v knihovně Noc plná her, zábavných soutěží a ručního vyrábění masek a figurek do
obrazu strašidelného hradu se celá nesla ve znamení strašidel a byla završena nočním výstupem na
věž chrámu sv. Petra a Pavla.
Knihovna se letos také poprvé zapojila do celostátní akce „Den pro dětskou knihu“.
Knihovnice připravily pro dětské čtenáře řadu testů, zábavných i vědomostních soutěží a křížovek i
závěrečné pohádkové čtení při svíčkách. Zúčastnilo se 26 dětí.

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNIC – PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ
Knihovnice se v roce 2009 zúčastnily těchto přednášek a seminářů:

Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích (seminář)
Karnevalová noc v knihovně (praktický seminář pro pracovnice dětských oddělení)
Kritika a esejistika (přednáška)
Dítě mladšího školního věku a rozvoj čtenářských dovedností (seminář)
Koordinační porada bibliografů knihoven Středočeského kraje
Italská literatura v českých překladech (přednáška)
Rozhovor s konfliktním čtenářem (modelový seminář)
Literární brak (přednáška)
Využití internetu v knihovnách
Google – nejen vyhledavač
Knihovna, Adam a Aida : Od Boha k Verdimu? (přednáška)
Klub dětských knihoven – klubové setkání v Brandýse/Lab.
České drama a literatura v médiích posledního desetiletí (přednáška)
Seminář účastníků Souborného katalogu ČR
Současná slovenská literatura (přednáška)
Dítě staršího školního věku a vhodné formy jeho motivace (seminář)
Maďarská literatura v českých překladech (přednáška)
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PŘISPÍVÁNÍ DO SOUBORNÉHO KATALOGU ČR
Na základě smlouvy s Národní knihovnou pokračovala knihovna v pravidelném zasílání záznamů
zpracovaných knih do Souborného katalogu ČR, a to 1x měsíčně. Koncem roku odesílání záznamů
nebylo možné realizovat kvůli technickým problémům se serverem.

NOVÉ SLUŽBY
Knihovna v roce 2009 dále doplňovala do evidence čtenářů mailové adresy, aby mohla co
nejširšímu okruhu čtenářů posílat elektronickou poštou tzv. předupomínky, které upozorňují tři dny
předem
e-mailem na termín vrácení. Tyto předupomínky částečně eliminují druhé a třetí upomínky a pokud
na ně čtenáři reagují včas, šetří tak finanční prostředky na poštovné.
Čím dál větší množství čtenářů využívá z domova práci s webových katalogem, v roce 2009
navštívilo tento webový katalog přístupem mimo knihovnu 4779 uživatelů a prostřednictvím svého
čtenářského konta si prodlužovalo výpůjčky a rezervovalo knihy celkem 950 čtenářů.
V oddělení pro dospělé obnovily knihovnice tradici výstavek na téma „kulturní výročí měsíce“,
kterými připomínají čtenářům životní jubilea českých i světových spisovatelů a jejich díla. Takto
bylo v roce 2009 vytvořeno 12 výstavek.
Výstavka děl k výročím spisovatelů R.Johna a J.Hellera

GRANTY
Knihovna žádala pro rok 2009 grant na podporu knihoven Středočeského kraje, a sice na dva
počítače a software – modul Clavia Z-klient. Požadovaná dotace 49 500,- Kč byla krácena na
46 000,-Kč, celkové náklady na pořízení počítačů a softwaru činily 63 452,- Kč.
Oba počítače slouží ke zkvalitnění služeb čtenářům, jeden z nich je určen pro on-line katalog, druhý
jako služební, především pro vyhledávání titulů v rámci meziknihovní výpůjční služby.
Modul Z-klient bude sloužit k automatickému přebírání tzv. autorit při zpracování knihovních
dokumentů, což značně urychlí práce na katalogizaci knih.

PREZENTACE KNIHOVNY NA VEŘEJNOSTI
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Knihovna pravidelně informovala o své činnosti širokou veřejnost na svých webových stránkách,
které tvoří a aktualizuje Marie Hrubá. V roce 2009 navštívilo webové stránky naší knihovny celkem
6243 uživatelů, což představuje téměř dvojnásobek oproti roku 2008 (3796 návštěv).
M.Matějíčková pravidelně přispívala do Čáslavských novin články o aktuálních aktivitách
knihovny i Literárního klubu Dr. Nadi Benešové.

SPOLUPRÁCE S OBOROVÝMI ORGANIZACEMI
M. Matějíčková zastupovala knihovnu na valné hromadě SKATu (sdružení knihoven, užívajících
knihovnické programy LANius a CLAVius) v dubnu 2009 v Praze. Projednával se rozpočet
SKATu, další vývoj programu Clavius, jeho propojení s možnostmi, které poskytuje internet a
budoucí technická spolupráce kniihoven s firmou Lanius.

REGIONÁLNÍ FUNKCE - SPOLUPRÁCE S MĚK KUTNÁ HORA
V roce 2009 se uskutečnily tři regionální porady profesionálních městských knihoven, a to
v dvakrát v Kolíně a jednou v Nymburku. Knihovnice z regionu byly také pozvány na besedu se
spisovatelem Radkem Johnem, která se konala v kutnohorské knihovně.
Pracovní porady se týkaly regionálních funkcí, legislativních novinek, rozpočtu na vzdělávací
aktivity a knihovního fondu do výměnných souborů.
Knihovnice M. Hrubá a M. Matějíčková navštívily v rámci regionální spolupráce „Jarní knižní
týden“ v Kutné Hoře.
Do výměnných souborů vybrala knihovna v roce 2009 celkem 120 svazků knih.

NOVÉ TECHNICKÉ A JINÉ VYBAVENÍ
Z grantových prostředků Středočeského kraje byly zakoupeny dva počítače, jeden z nich bude
sloužit čtenářům pro on-line katalog, jeden je určen jako služební počítač pro knihovnici, která
zajišťuje meziknihovní výpůjční službu. Z prostředků organizace byl zakoupen další nový počítač,
který nahradil neopravitelný služební PC ve studovně.

PRÁCE V LITERÁRNÍM KLUBU DR. NADI BENEŠOVÉ
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M. Hrubá a M. Matějíčková organizovaly i v roce 2009 pravidelné porady organizačního výboru
LKNB, ze kterých se pořizovaly zápisy mj. i pro čestného předsedu LKNB ing. J. Beneše.
V roce 2009 se konal 8. ročník literární soutěže, na jehož organizaci, slavnostním vyhlášení vítězů a
vydání sborníku vítězných prací se obě knihovnice rovněž podílely. M. Hrubá dále zajišťovala
aktualizaci webových stránek klubu, včetně prezentace fotogalerie a textu sborníku.
Knihovna spolupracovala v roce 2009 s LKNB organizačně na propagaci a pořádání besed se
spisovatelkou Innou Rottovou a spisovatelem a scénáristou Arnoštem Vašíčkem.

INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Statistika

Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování …): 19 754

Z toho:
Celkem sjednáno inzerátů: 108, ročních smluv o reklamě: 9, vyřízeno faxů: 535

Celkem zhotoveno 28 589 kopií (černobílých + barevných) zákazníkům.

Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem

1 832 návštěvníkům z toho vyhlídkovou věž

v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo 1 373 osob, Žižkovu síň 434 osob a Otakarovu baštu 25 osob.

Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a společenské
informace ve městě navštívilo v roce 2009 celkem: 2289 osob.

Poskytované služby

-

průvodcovská služba
internet pro veřejnost zdarma
skenování a laminování a to i pro knihovnu, galerii a muzeum
faxová služba
poskytování informací o vlakových a autobusových spojeních (i MHD)
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-

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
prodej vstupenek pro Dusíkovo divadlo (prodáno za 388 790,- Kč)
propagace divadelních, cestovatelských a pohádkových představení
uzavírání reklamních smluv pro firmy
umísťování aktuální nabídky, kulturních, sportovních i společenských akcí na webových
stránkách IS a Městského úřadu
aktualizace venkovních vitrín (přijímání inzerce, plakátů na kulturní a sportovní akce)
prodej suvenýrů, brožur, knih, pohlednic, map a kalendářů propagujících Čáslav
prodej keramiky a skla
prodej turistických známek
prodej turistických vizitek + turistických deníků
prodej pamětních karet
prodej plechových i měkkých magnetů
příprava materiálů a aktivní účast na Holiday 2010 v Praze
kopírovací služby
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 J. Strnadová se v lednu 2009 zúčastnila veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně. Od 21.července 2009 zaučovala novou pracovnici IS.

Během roku probíhala praxe studentů oboru Ekonomika zemědělství a výživy Střední zemědělské
školy v Čáslavi.

Soňa Dedíková
ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav
Čáslav 31. března 2010

Přílohy : výsledek hospodaření za rok 2009
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