Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav
za rok 2010
(Originál zprávy s fotografiemi z akcí uložen v muzeu, kopie na MěÚ)

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 ).

Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí mimo svých
kulturních a vzdělávacích aktivit

i na akcích 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 s Klubem důchodců.
Opět byla vydána nabídka tématických okruhů pro základní školy, ale i pro školy
střední. Probíhá nadále 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 2010. O
Univerzitu volného času pro seniory zájem stále vzrůstal. Proběhl již sedmý a osmý
semestr. Tím byl v letošním roce ukončen celý jeden cyklus. 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 )
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V roce 2010 odešla kurátorka sbírkových a mob. fondů na mateřskou dovolenou.
Odpovědnost za její sbírkový fond převzala kurátorka – historička a kurátor historik.
Na částečný úvazek muzeum přijalo dokumentátora. Fotodokumentaci dění ve městě
a okolí převzal provozní zaměstnanec.
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 2010
V roce 2010 v měsíci září odešla pracovnice muzea Michaela Kopišťová předčasně
na mateřskou dovolenou.
V muzeu nadále chybí odborný pracovník - archeolog.
V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a
záskoku v případě nemocnosti – ( omezení provozní doby). V IS byl provoz na dobu
od dubna do října posílen o půl úvazku . Dvě pracovnice v IS po dobu sezóny již
nestačí ( mimo vlastní provoz IS ještě poskytují služby : průvodcovskou službu
Žižkovy síně, kostela sv. Petra a Pavla, vyhlídkové věže, bašty , prohlídku města za
památkami.
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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 2010.
Základní sbírkotvorná činnost

Celkem 10 soukromých dárců darovalo muzeu řadu předmětů do sbírek ( umělecké
předměty, zoologické preparáty, fotografie, historické předměty, textil aj. ). Bylo
evidováno celkem 82 nových sbírkových předmětů /př.č.1-82/2010/ - z toho 17 do
podsbírky Písemnosti a tisky, 64 do podsbírky Historie a 1 do podsbírky Zoologie.
Vyřazen nebyl žádný sbírkový předmět.
Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 147 ks nových knih a časopisů. Většinou
šlo o nákupy /př.č.13 824 - 13944/. Byly zaevidovány starší publikace, které se
nacházejí v muzejní knihovně a neměly přírůstkové číslo. 20 lidí si půjčilo 84 knih.
Díky zakoupení programu Clavius byl vytvořen on-line katalog muzejní knihovny, do
kterého bylo zatím zaneseno 644 titulů.
V galerii byla zapsány 4 př. Čísla ( dary z výstav ).
V roce 2009 proběhlo restaurování barokního torza a v roce 2010 jsme práci
restaurátora reklamovali. Reklamace byla uznaná a barokní torzo bude opraveno do r.
2011.V roce 2010 byl zrestaurován 1 předmět z podsbírky Historie /malovaná truhla/
a 1 předmět z podsbírky Archeologie /skleněná číše/ . Jeden předmět /malovaná
truhla/ se ještě restauruje.
Celkem jsme zapůjčili 466 předmětů z našich sbírek, 207 předmětů jsme si půjčili
jinde.
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Pravidelná revize sbírkového fondu
Byla provedena revize numismatické podsbírky. Zrevidováno bylo celkem 4 105
čísel, podsbírka výtvarné umění - inventarizací prošel soubor soch a plastik zapsané
do I. stupně evidence. Bylo zrevidováno celkem 334 položek a 24 položek lapidária,
podsbírka zbraně a militária, celkem 232 položek. Plánovaná revize mineralogie
nebyla provedena z důvodu předčasného odchodu pracovnice na mateřskou
dovolenou.
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.
Muzeum :

Galerie :

Návštěvy : 57

3 studentky Gymnázia Čáslav

Dotazy : 120

Počet předložených předmětů: 4

Konzultace : 34
Žádosti o rešerše : 9

Vlastní přednášková činnost muzea
PhDr.Nováková Drahomíra
Přehled akcí pro školy za rok 2010
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7.1. MŠ Čeplov – komentovaná prohlídka výstavy Hračka nejhezčí dárek 15 dětí
20.1.1.A.ZŠ Nám.- program Co najdete v muzeu 18 dětí
16.2. 1.B ZŠ Nám.- program Co najdete v muzeu 18 dětí
2.A ZŠ Nám. – program Co najdete v muzeu 20 dětí
24.2. 3. roč. Gym. – komentovaná prohlídka zoologické expozice 17 dětí
1.3. IX.A ZŠ Mas. – Osvobození Čáslavi 25 dětí
2.3. IX.B ZŠ Mas. – Osvobození Čáslavi 26 dětí
27.4. IX.B ZŠ Mas. – Procesy 50. let na Čáslavsku 26 dětí
11.5. IX.A ZŠ Mas.- Procesy 50. let na Čáslavsku 23 dětí
13.5. 2.B. ZŠ Nám. – Co najdete v muzeu 20 dětí
2.6. MŠ Čeplov- komentovaná prohlídka zoologické expozice 15 dětí
8.6. MŠ Čeplov – komentovaná prohlídka muzea 48 dětí
11.6. ZŠ Nám.- projekt Putování prostorem a časem 25 dětí
28.6.3.tř.ZŠ Církvice – komentovaná prohlídka muzea 15 dětí
29.6.1.tř.ZŠ Nám. – komentovaná prohlídka zoologické expozice 18 dětí
2.9. 4.roč.Gym. sem DEJ. – Možnosti využití muzejní knihovny při přípravě sem.
prací 15
16.9. 1.roč.Gym. Čáslav v pravěku 19 dětí
1.roč.PgŠ Čáslav v pravěku 29 dětí
20.9. kvinta Gym.Čáslavské muzeum 29 dětí
30.9. kvinta Gym. Čáslav v pravěku 29 dětí
VI.A ZŠ Mas. Čáslav v pravěku 25 dětí
1.10. VI.B ZŠ Mas. Čáslav v pravěku 25 dětí
22.10. 1.A, B tř.ZŠ Nám. Povídání o čáslavském kroji 20+20 dětí
3. tř. ZŠ Nám. Povídání o čáslavském kroji 23 dětí
9.12. 8.tř.ZŠ Nám. Historie zásobování Čáslavi vodou 23 dětí
17.12. 2.A ZŠ Nám. Těsnohlídkův vánoční Strom republiky 20 dětí
2.B ZŠ Nám. Těsnohlídkův vánoční Strom republiky 20 dětí
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putovní výstavka Vyprávění o čáslavském kroji 7.9..-24.9. /ZŠ Masarykova, Náměstí,
Sadová/

B.c. Jiří Žaloudek
září : ZŠ Masarykova : Osvobození Čáslavi

35 dětí

listopad : Klub důchodců : Kultura v Čáslavi za II. Svět. války 125 osob
prosinec ZŠ Masarykova : Zakládání měst

28 dětí

Celkem 31 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
konference a semináře SHSČMS -

členství města

Čáslav
Mezinárodní den památek Praha
Cena Gloria Musealis 2010 Praha
Má Vlast 2010 – setkání krajů
Urbanus 2010
semináře MK, 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
předsedkyně FK MÚ Čáslav
členka odborné komise VŠE Praha – katedra
cestovního ruchu
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PhDr. Drahomíra Nováková

pravidelná účast na schůzkách etnografické komise a
komise muzejních historiků
14.10. školení SKIP Národní muzeum Praha
8.12. seminář Metody a techniky dramatické
výchovy Muzeum Hlavního města Prahy

Jelínková Lenka :

8.4. CES - Praha
18.5. Muzea a digitalizace - Praha

Ostatní odborná činnost :
PhDr. Drahomíra Nováková :

zajištění vyplnění dotazníků Národního ústavu lidové kultury
Jednatelka Včely Čáslavské – podíl na přípravě a realizaci programu činnosti spolku
27.1. přednáška Mgr. Jindřicha Frajera Historie vodního hospodářství v Čáslavi 15
účastníků
17.2. přednáška Ing.arch. Karla Kibice Venkovské středověké kostely v okolí Čáslavi
50
17.3. přednáška Ing. Josefa Rusňáka Květena Železných hor 30
21.4. přednáška prof. Jiřího Pokorného Ke 100. výročí čáslavského nálezu 35
19.5. vlastivědný výlet Cisterciácký klášter v Sedlci 30
16.6. přednáška JUDr. René Petráše Počátky moderní ústavnosti v Rakousku 10
22.9. přednáška dr. Petra Charváta Emma Regina 35
20.10. přednáška Petra Zemana a Ivana Kozáka Kutnohorské podzemí 30
10.11. přednáška dr.Jana Frolíka a Jany Vepřekové Co se skrývá za plotem
18.12. adventní koncert v Lochách 40
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Zapojení do přípravy oslav 130.výročí čáslavského gymnázia – spolupráce na
sborníku, příprava výstavy Přelet nad historií školy 22.3.-31.5.2010
14 denní praxe Kateřiny Rosůlkové z Univerzity Pardubice
týdenní praxe Daniely Verebové z MU Brno

Publikační činnost muzea :
Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin , denního tisku a odborných
časopisů
PhDr. D. Nováková :
Příprava publikace Historie a současnost Čáslavi, příspěvek na konferenci Vyjděte
ze školních lavic, pořádané Muzeem J,A.Komenského v Přerově, nazvaný Vycházky
a výlety v průběhu stotřicetileté historie čáslavského gymnázia vyjde ve sborníku,
příspěvek Sláva nazdar výletu do sborníku To je let! ke 130. výročí gymnázia.

Výstavní činnost
Výstavní síň – Žižkovo náměstí
14.12. – 10.1..

muzeum

Hračka, nejhezčí dárek

25.01. – 21.02.

Ladislav Hojný

Výlety do malých a nejmenších obcí Stř. kraje

1.03. – 21.03.

Alen Effenbergová

Svídnická krajková keramika

24.03. – 18.04.

Zdeněk Sejček

26.04. – 30.05. muzeum

7.06 – 20.06

28.06. – 11.07.

26.07. – 29.08.
13.09. – 10.10.

Obrazy

Loutkářská tradice na Čáslavsku

Marie Manová

vosková batika, koláž

Akademie Světlá nad Sázavou

muzeum
Alena Sladková

Umělecká díla studentů

Lidový oděv ve středních Čechách
Panenky
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18.10. – 7.11.

Zdeněk Váša

15.11. – 28.11.

Olga Vychodilová

6.12. – 19.12.

Obrazy
Grafika

Jindřich Hradil

Ludmila Kociánová
Jitka Christiánová

Z Krakonošovy zahrádky
Fotografie
Keramika

Galerie – Jeníkovská 222
24.03. – 30.05.

Kamila Ženatá

4.10. – 15.10.

Fotoklub Čáslav

1.11. – 12.11.

Gymnázium Čáslav

Obrazy

Fotografie
Moderní přírodopis

Muzeum – Husova 291
22.03. – 31.05

Výstava obrazů profesorů Gymnázia Čáslav

6.10 – 31.12.

Výstava dřevořezeb Hany Richterové

Další akce muzea mimo výstav:
Muzeum bylo spolupořadatelem „ 2010 Dusíkova Čáslav “
25. února – zahajovací koncert
25. – 27. března - Sympozium Jan Ladislav Dusík, umělec,s emotivností a ušlechtilostí klavírního
projevu
25. března – Koncert – Sonáty pro klavír
21. dubna – Závěrečný koncert – Skladby Jana Ladislava Dusíka pro harfu a cembalo
22. dubna – Promenádní koncert – Kokosy
18. května – Den památek
20.května – Promenádní koncert - Přeloučská dechovka
22. května – Strongman
16.. června – Posezení důchodců na muzejní zahradě

7. června – 13. června – Sympozium kameníků ze Světlé nad Sázavou
9. června – Muzejní noc – Divadlo v muzeu ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠPg Čáslav

17. června – Promenádní koncert – Ondráš
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18. června – účast pracovníků na Sportovním dni v Kutné Hoře
23.června – Den dětí
12. července – 17.července – Malířský plenér
29.července – Promenádní koncert Golčovanka
31.července – 1. srpna

Outsider Art – festival umění

10. září – Zahradní slavnost ve Filipově
11. září – Havelské posvícení
Na Havelské posvícení přijela delegace z Kopytova
2. října - Slavnosti vína
8. října – Posezení při víně
1. prosince – rozsvícení vánočního stromku – nově zakoupené Jesličky

Disputace
28.ledna

Ing. Vladimíra Rubinsteinová.

Pozvání na zámek Vilémov

25. března JUDr. Miloslav Dočekal
27.května
30. září

Kriminalita a jak dál…..

Zdeněk Sejček
František Tesař

25. listopadu

Vzpomínání
Umělecká mozaika

Ing. Jaromír Strnad

Mé vize starosty a senátora

Počet návštěvníků všech akcí v muzeu : 11 811 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,
Zemědělským muzeem Čáslav 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.
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Přednášky Včely Čáslavské
27.1. přednáška Mgr. Jindřicha Frajera Historie vodního hospodářství v Čáslavi 15 účastníků
17.2. přednáška Ing.arch. Karla Kibice Venkovské středověké kostely v okolí Čáslavi 50
17.3. přednáška Ing. Josefa Rusňáka Květena Železných hor 30
21.4. přednáška prof. Jiřího Pokorného Ke 100. výročí čáslavského nálezu 35
19.5. vlastivědný výlet Cisterciácký klášter v Sedlci 30
16.6. přednáška JUDr. René Petráše Počátky moderní ústavnosti v Rakousku 10
22.9. přednáška dr. Petra Charváta Emma Regina 35
20.10. přednáška Petra Zemana a Ivana Kozáka Kutnohorské podzemí 30
10.11. přednáška dr.Jana Frolíka a Jany Vepřekové Co se skrývá za plotem
18.12. adventní koncert v Lochách 40

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 SOŠPg Čáslav
Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií
Základní uměleckou školou J.L.Dusíka
Dusíkovým divadlem Čáslav
Domem dětí
Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha
Klubem rodáků Kutné Hory
Klubem důchodců Čáslav
Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou
Studio Press
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Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola
Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

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
Pekařství Šrotová
Pekařství Středa, Kutná hora
TES Čáslav
Prima stavební a.s. Kutná Hora
Česká koruna . restaurace Čáslav
AMBA
STARKL zahradník
GENERALI pojišťovna Kolín
IMPRO Čáslav
PAMAT Čáslav
HAVEL – elektro montáže Čáslav
Dítě a kůň
Marco
REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o., Čáslav
SUCHOMEL REKLAMA

Středisko - knihovna
Statistika čtenářů a výpůjček

Knihovna zaznamenala v roce 2010 mírný pokles registrovaných čtenářů.
V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1403 čtenářů, v oddělení pro děti 511
dětských čtenářů, takže celkový počet činil 1914 registrovaných čtenářů. Dětské
oddělení využilo v roce 2010 také 186 dospělých čtenářů, převážně studentů.
Celkový počet návštěvníků za rok 2010 činil 24 317, z toho 16 442 v oddělení pro
dospělé, 6 366 v dětském oddělení a 1 509 ve studovně. Počet uživatelů internetu se
v roce 2010 dále zvyšoval, a to na 5 548 návštěvníků, kteří využívali 2 internetová
místa ve studovně a 1 v informačním středisku.
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Celkový počet výpůjček v roce 2010 činil 66 046, což představuje nepatrné
zvýšení oproti roku 2009. Z tohoto počtu bylo realizováno 49 002 výpůjček
v oddělení pro dospělé, 12 181 v oddělení pro děti a 4863 ve studovně. Větší počet
výpůjček zaznamenala pouze studovna, kde došlo k nárůstu výpůjček u čtených
periodik i zvukových nosičů téměř o 50 procent. V ostatních odděleních došlo
k mírnému poklesu výpůjček u knih i periodik. Čtenáři v daleko větší míře využívali
možnost požádat o prolongaci výpůjček elektronickou poštou, což na jedné straně
zvýšilo komfort služeb knihovny, ale na druhé straně to vedlo ke snížení počtu
výpůjček, které by čtenáři realizovali při osobní návštěvě v knihovně.

Přírůstek a úbytek knihovního fondu
V roce 2010 bylo zapsáno celkem 1701 knih, z toho bylo zakoupeno 1491
nových knih a 166 bylo darů, 13 svazků činil nákup přes internetové aukce a vlastní
(původně vyřazené a znovu zapsané) 32. Přírůstek do oddělení pro dospělé činil 1348
svazků, do oddělení pro děti 337 svazků a do studovny 16 svazků. Dále bylo pořízeno
82 zvukových nosičů.
Vyřazeno bylo celkem 1238 svazků. V úbytcích převažovala naučná literatura,
u které se ve větší míře projevuje zastaralost. Dále byly vyřazeny některé poškozené
knihy a duplikáty nebo multiplikáty starších titulů beletrie.
Akvizice knih, periodik a audionosičů
Od počátku roku 2010 knihovna zrušila odběr knih u dosavadních distributorů
(kromě firmy SPIRA Liberec) a navázala spolupráci s místním knihkupectvím Linek
– Chrpa, které nabídlo knihovně výhodný rabat, pohybující se od 25 do 30 procent.
Výhodou je mimo jiné i osobní výběr knih bez časového omezení a možnost vyžádat
si dodatečné objednání chybějících titulů.
Knihovna dále nakupovala i u dvou distributorů zlevněných knih, a to u firem
Jan Hoffer a Pařízek, kde slevy činí 50 i více procent z původních cen. Dalším
zdrojem nákupu byl tradičně veletrh Svět knihy.
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Nově knihovna začala využívat k nákupu jinak nedostupných titulů internetové
aukce a nabídky antikvariátů. Pokud se jedná o cenově výhodnou nabídku, využívá
knihovna i přímé nabídky jednotlivých autorů nebo nakladatelů, které obdrží
elektronickou poštou.
Dalším zdrojem jsou dary čtenářů, případně dary samotných autorů.
V rámci projektu Česká knihovna (knihovny vybírají z nabídky českých
autorů, objednávky financuje jako dar Ministerstvo kultury ČR) byly objednány
knihy za 4228,- Kč.
V roce 2010 činily náklady na pořízení nových knih celkem 232 092 Kč,
přičemž celková hodnota těchto knih bez uplatněného rabatu by činila 353 758 Kč.
Knihovna tedy snahou o maximální využití výhodného nákupu ušetřila 124 666 Kč a
cestou co nevýhodnějších rabatů bude postupovat při akvizici i nadále.
Knihovna v roce 2010 odebírala 42 titulů periodik, z toho čtvery noviny
(Kutnohorský deník, MF Dnes, Obzory Kutnohorska, Tep) a 38 titulů časopisů.
Knihovna se zaměřuje na levnější časopisy pro co nejširší okruh čtenářů; podle jejich
zájmu se výběr časopisů každoročně aktualizuje. Vzhledem k neustále rostoucím
cenám nelze pořizovat odborné časopisy, které by využila jen malá část čtenářů.
Zvukové nosiče byly pořizovány většinou v kutnohorském knihkupectví „U
groše“, mluvené slovo také v knihkupectví Linek – Chrpa a menší množství CD
nosičů bylo pořízeno nákupem přes internet. Téměř třetinu nákupu tvořily
audioknihy, které si získávají čím dál větší přízeň čtenářů. V tomto trendu výběru
bude knihovna pokračovat i nadále, aby fond zvukových nosičů doplnila o tituly
kvalitní české i světové literatury. U hudebních nosičů se opět jednalo z větší části o
výběrová alba trvalejší hodnoty.

Meziknihovní výpůjční služba

V roce 2010 bylo v rámci meziknihovní výpůjční služby objednáno z jiných
knihoven celkem 274 titulů, z toho bylo realizováno 272 výpůjček. Fond naší
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knihovny byl rovněž využit jinými knihovnami, celkem bylo odesláno v rámci MVS
66 knih z našeho fondu.
Statistika této služby ukazuje, že se počet žádostí ustálil a pohybuje se na úrovni
předchozího roku.

Akce pro veřejnost
Knihovna uspořádala v roce 2010 celkem 141 akcí, a to včetně přednášek
Univerzity volného času a tématických výstav knih. Z toho bylo 43 akcí pro dospělé a
98 akcí pro děti. Celkový počet návštěvníků těchto akcí byl 2689 osob, z toho 1688
dětí.

Informační a vzdělávací akce pro dospělé ( 43 akcí)
Besedy a přednášky: Co skrývají biblická jména
Vnitřní uzdravení v domech
Gemoterapie
Památné stromy našich předků
Zdraví co nás baví
Duchovní léčba pomocí pyramidy
Láska brány otevírá
Památné duby v Podoubraví
Natura apatyka – cesta ke zdraví
Přednáška J. Vomáčkové

Přednáška M. Krchňáka

„Zdraví co nás baví“

„Co skrývají biblická jména“

Celostátní akce: Týden knihoven
(spojený s burzou vyřazených knih, dny otevřených dveří a
čtenářskou amnestií)
Výstavy:

Výstava obrazů letního malířského plenéru 2010
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12 tématických výstavek knih, spojených s informacemi o životě a
díle vystavovaných autorů

Informatiky:

2x základní informační hodina pro Střední zemědělskou školu
Čáslav
1x základní informační hodina pro Gymnázium a SOŠPg Čáslav

Klub důchodců: Květiny jako inspirace v písních
České Vánoce

Vystoupení v Alzheimercentru Filipov: Letem operetním světem
Hudební pásmo v Klubu důchodců
Posluchači hudebního pásma v Alzheimercentru Filipov

Přednášky UVČ :

IX. semestr (Co nás zajímá)
Reflexní terapie
Japonsko a USA – minulost a současnost
Čínská medicína
Podkarpatská Rus jako součást Československa
Zámek Vilémov
Čína (islám a další zajímavosti)
Otázky psychologie seniorského věku

Slavnostní předávání certifikátů posluchačům Univerzity volného času

X. semestr (Život kolem nás)
Geopatogenní zóny
Indie – komunikace mezi kulturami
Rekonstrukce kostela sv. Petra a Pavla
Památné stromy
Česká ekonomika – současnost a výhled
Mezilidské vztahy, stres a chování v zátěži
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Základy politických nauk

Na závěr IX. semestru Univerzity volného času se uskutečnil výlet na zámek
Vilémov. Prosincová přednáška byla spojena s vánočním posezením a s hudebním
vystoupením učitelů ZUŠ manželů Jeriových. Oba semestry byly tradičně zakončeny
slavnostním předáním certifikátů jednotlivým posluchačům.

Informační, zábavné a vzdělávací akce pro děti (99 akcí)

Základní informační hodiny pro ZŠ

10 x

Základní informační hodiny pro MŠ

15 x

Celostátní akce Noc s Andersenem

1x

Jaro je tady

2x

Hans Christian Andersen

3x

Vývoj písma

8x

Beseda s Ivonou Březinovou

1x

František Hrubín

2x

O pohádce

3x

Kniha je kamarád

3x

Vánoce v české kuchyni

33 x

Vánoční pásmo navštívilo celkem 33 tříd základních škol

Pásmo „Vánoce v české kuchyni“ bylo spojeno s výstavkou
tradičních pochutin, koření a formiček

Vědomostní zábavné soutěže
s literární tématikou

9x
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Tématické výstavky děl spisovatelů
a ilustrátorů

9x

Témata besed pro mateřské i základní školy byla většinou zpracována na
základě požadavků pedagogů jednotlivých škol.
Informační hodiny měly za úkol seznámit žáky s chodem dětského oddělení
knihovny, s nabídkou jejích služeb a s vyhledáváním knih v on-line katalogu.

Vzdělávání knihovnic – účast na seminářích a přednáškách
Seminář „Knihovna a její město“ spojený s exkurzí do nové budovy NTK v Dejvicích
(M. Matějíčková)

Přednáška „Literární brak II“ (M. Matějíčková)

Přednáška „Francouzská a frankofonní próza v posledních 30 letech“ (M.
Matějíčková)

Školení „Národní autority a katalogizační praxe“ (M. Hrubá)

Přednáška „Japonská literatura od roku 1970 do současnosti“ (M. Matějíčková)

Přednáška „Dánská literatura v českých překladech“ (M. Matějíčková)

Z přednášky o národních literaturách v malém sále MěK Praha

Souborný katalog
Také v roce 2010 pokračovala spolupráce s Národní knihovou v Praze,
pravidelně 1x měsíčně byly zasílány katalogizační záznamy zpracovaných knih.
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Knihovna poskytovala odborné konzultace pracovnicím muzea při retrospektivním
zpracování fondu muzejní knihovny.

Spolupráce s oborovými organizacemi a dalšími institucemi
Zástupkyně knihovny M. Matějíčková se zúčastnila v NK Praha výroční
členské schůze SKATu (sdružení knihoven, využívajících knihovnický program
LANius a Clavius), kde jsou projednávány otázky dalšího vývoje programu,
problematika servisních služeb, finanční hospodaření SKATu, spolupráce knihoven
s firmou LANius, případně návrhy konkrétních školení katalogizátorů.
V roce

2010

se

v knihovně

poprvé

uskutečnilo

výjezdní

zasedání

středočeského Klubka (Klub dětských knihoven). Součástí pracovního setkání
knihovnic dětských oddělení, které slouží k výměně zkušeností z práce s dětskými
čtenáři, byla beseda se spisovatelem Janem Řehounkem.
Knihovna v roce 2010 několikrát zapůjčila společenskou místnost dalším
institucím, které zde pořádaly své akce (Basic centrum, Včela Čáslavská, Mateřské
centrum Kopretina). Takto proběhly např. přednášky pro nastávající maminky,
slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Basic centra „Moje město“ nebo
autogramiáda Josefa Golonky
Klubko - setkání středočeských knihovnic z dětských oddělení
Autogramiáda J. Golonky

Prezentace knihovny čáslavské veřejnosti
Knihovna prezentuje novinky ve své činnosti a pořádání akcí prostřednictvím
článků

a

upoutávek

v Čáslavských

novinách,

případně

v okresním

tisku

(Kutnohorský deník, Obzory Kutnohorska a Tep).
Další formou informací o knihovně jsou její webové stránky, které v roce 2010
navštívilo celkem 6525 osob. Informace o knihovně z webových stránek vyhledává
stále více čtenářů.
Na webovém katalogu knihovny bylo v roce 2010 vyhledáno celkem 11 659 dotazů,
z toho :
20

4791 z prostoru knihovny a 6868 z PC mimo knihovnu.

Regionální funkce, spolupráce s knihovnami v regionu

V roce 2010 se konaly celkem 2 regionální porady knihovnic okresů Kutná
Hora, Kolín a Nymburk, v dubnu v Čáslavi a v listopadu v Kutné Hoře. Tématem
porad byly novinky v legislativě, rozpočet na regionální funkce a společné aktivity
v oblasti vzdělávání. Součástí listopadové porady byla prezentace Romana Giebische
z Národní knihovny na téma propagace Svazu knihovnických a informačních
pracovníků (SKIP) a přednáška o projektu benchmarkingu (možnost porovnání
knihoven podle jejich vybavení, personálního obsazení, rozpočtu na nákup
knihovního fondu, počet hodin otevírací doby, atd. z hlediska velikosti obce).
Knihovnice navštívily v březnu Městskou knihovnu v Kutné Hoře, kde si
prohlédly nově vybavené prostory oddělení pro dospělé. Zúčastnily se také besedy
s novinářem Radkem Johnem.
V srpnu navštívily čáslavskou knihovnu knihovnice z Kutné Hory, které
neměly od přestěhování knihovny v roce 2004 možnost prohlédnout si nově
zrekonstruované prostory.
Literání klub Dr. Nadi Benešové
V roce 2010 uspořádal Literární klub Dr. Nadi Benešové ve spolupráci
s knihovnou dvě besedy se spisovatelkou Marií Hruškovou, a to na téma „Památné
stromy našich předků“ a „Daly jméno naší řece – o památných dubech
v Podoubraví“.
LKNB uspořádal již devátý ročník tradiční literární soutěže v kategoriích
poezie a próza, kterého se v roce 2010 zúčastnilo 69 soutěžních prací. Pět autorů bylo
oceněno hlavní cenou poroty (dva v kategorii poezie a tři v kategorii próza), dalších
šest autorů obdrželo čestné uznání. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v rámci
Týdne knihoven 11. října ve výstavní síni Městského muzea a knihovny v Čáslavi.
LKNB vydal vlastním nákladem Sborník vítězných prací oceněných autorů.
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Informační středisko
Statistika

Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování …) : 21 189
z toho:
poskytnutí internetu zdarma klientům: 2 661 osob
celkem sjednáno inzerátů: 137,
ročních smluv o reklamě: 2,
vyřízeno faxů: 401
celkem zhotoveno 21 498 kopií černobílých + 1048 kopií barevných zákazníkům.

Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem : 1 903 návštěvníkům
z toho :
vyhlídkovou věž v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo : 1 548 osob
Žižkovu síň : 319 osob
Otakarovu baštu : 36 osob.

Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a
společenské informace ve městě navštívilo k 31.12.2010 celkem: 3 191 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)
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 514 350,- Kč)
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- 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
- kopírovací služby
- vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu
- spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích
- psaní a tisk textů zákazníkům IS
Pracovnice IS J. Strnadová a Z. Provazníková se v únoru 2010 zúčastnily veletrhu
cestovního ruchu

Holiday v Praze. Od 1.dubna 2010 zaučovaly nového

pracovníka IS. Ve spolupráci se SZeŠ Čáslav 20 studentů bylo na odborné praxi.

Opravy a údržba

Na zahradě muzea byla zabezpečena studna. Kameníky byla zvýšena nad
úroveň povrchu a osazena kovanou kopulí, kterou zhotovil čáslavský kovář pan
Ladislav Horák.

Soňa Dedíková
ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav
Čáslav 12.dubna 2011
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