Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav
za rok 2008

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 2008 byl pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav opět velmi aktivní.
Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí i na aktivitách
pořádaných městem a ve většině případů je i jejich garantem ( promenádní koncerty,
rekonstrukce historické bitvy apod. ). Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se
sbírkovým fondem se rozšířila spolupráce se školami, formou odborných přednášek a
různých soutěží. Opět byla vydána nabídka tématických okruhů a to nejen pro
základní školy, ale i pro školy střední. Prohloubila se spolupráce i s ostatními muzei
např.na spolupráci při výstavách i na zpracování odborných dotazníků. Při muzeu byl
založen historický kroužek – kroužek regionálních dějin. V knihovně se rozšířila
nabídka přednášek, autogramiád a nadále pokračovala spolupráce s Literárním
klubem Dr. Nadi Benešové, byla vyhlášena literární soutěž v poezii a próze pro rok
2008. O Univerzitu volného času pro seniory zájem stále vzrůstal. Proběhl již pátý a
šestý semestr. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky muzea, knihovny, IS a
galerie.
Ke konci roku 2008 byl zakoupen služební automobil, instalovány regály do nových
depozitářů, zakoupen stůl a židle do čítárny knihovny, kopírka do Informačního
střediska a dva nové počítače.
Počet zaměstnanců : 14 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 7 ) +
ředitelka
V lednu podala na vlastní žádost výpověď Mgr. Jolana Šanderová, která odešla
pracovat do Národního památkového ústavu v Telči. Na její místo byla přijata na 0.5
úvazku ekonomka a na 0.5 úvazku historička, která ze zdravotních důvodů ve
zkušební době odešla a místo ní nastoupil nový pracovník – historik.
muzeum : historička, kurátor – odpovídá za sbírky historické, etnografické,
numizmatické, za sbírky archeologické,
zoologické, mineralogické, paleontologické,
lapidárium a staré tisky , spravuje odbornou a reg.
knihovnu, časopisy
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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 – 0,5 úvazek - 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
IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 )
1 uklizečka – pro knihovnu , IS ( řešeno dodavatelsky )

Personální zabezpečení v roce 2008
V roce 2008 došlo k personálním změnám….2.ledna 2008 nastoupila do pracovního
poměru ekonomka na úvazek 0.5 a stávající kurátorce-ekonomce byla tato část
pracovní náplně odebrána a stala se kurátorkou pouze sbírkových předmětů na 0.5
pracovní úvazek. K 1. dubnu 2008 podala žádost o rozvázání pracovního poměru a od
1. dubna nastoupila na částečný pracovní úvazek nová kurátorka, která pro závažné
onemocnění ukončila na vlastní žádost pracovní poměr ve zkušební době. 1. října
2008 byl přijat na částečný pracovní úvazek nový kurátor.
Snahou muzea je pro nového kurátora sbírkových předmětů a ekonomku vytvořit
finanční krytí pro celý pracovní úvazek. 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 budoucnu se bude
nutno řešit i zajištění plynulého provozu v Informačním středisku. V současné době
2 pracovnici již nestačí na zajištění plynulého celotýdenního provozu…..
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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 výměna silikagelu.
Sezóna pro návštěvníky začíná l.dubna 2008.
Základní sbírkotvorná činnost
Muzeum získalo od 17 soukromých dárců řadu předmětů do sbírek (obrazy, knihy,
fotografie, textil, tiskoviny, historické předměty aj.). Muzeum zakoupilo 4 historické
pohlednice z Čáslavi.Bylo evidováno celkem 18 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 64 knih a časopisů,
odborných a regionálních .
V roce 2008 byl dán k restaurování 1 sbírkový předmět – dřevěná socha.
Do přírůstkové knihy muzea bylo za rok 2008 zapsáno celkem : 18 př.č. + 14 př.č.
galerie
Pravidelná revize sbírkového fondu
Odborné pracovnice pracovaly na následné revizi k ukončeni pracovního poměru
Mgr. Jolany Šanderové. Dále byla provedena revize přírůstkových knih.
podsbírka výtvarné umění : systematická fotodokumentace
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.
Do nově získaných depozitářů v budově radnice II. byly nainstalovány nové regály,
kam byly postupně stěhovány sbírky, dřivě nevhodně uložené v půdních prostorách.
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.
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Za rok 2008 využilo našich badatelských služeb 59 badatelů. Dále bylo
zodpovězeno na 71 badatelských dotazů.

Vlastní přednášková činnost muzea
PhDr.Nováková Drahomíra

29.1. Středověká Čáslav 7.A+7.B ZŠ Masarykova
J.Svoboda – komentovaná prohlídka stálé expozice pro učitele VV /seminář
pořádaný čáslavským gymnáziem/
30.1. Matouš Ulický – přednáška pro Klub důchodců
5.2. Osvobození Čáslavi 9.A + 9.B ZŠ Náměstí
26.2. Osvobození Čáslavi 9.A ZŠ Masarykova
27.2. Osvobození Čáslavi 9.B ZŠ Masarykova
6.3. Čáslavské literátské bratrstvo – přednáška pro Univerzitu volného času
Husitská Čáslav – ZŠ Masarykova – spol.seminář
20.3. J.Mahen a R.Těsnohlídek – přednáška pro Univerzitu volného času
3.4. Středověká Čáslav – procházka po městě 7.tř. ZŠ Masarykova
29.4. Středověká Čáslav I. ročník lycea
30.4. Středověká Čáslav I.ročník gymnázia
12.5. Čáslav v proměnách staletí - v rámci projektového dne ZŠ Masarykova
15.5. Čáslav a voda – v rámci projektového dne ZŠ Sadová
5.6. J.L.Dusík a jeho doba 7.tř.ZŠ Sadová
Historie čáslavského muzea 8.tř. ZŠ Sadová
Osvobození Čáslavi seminář 4.roč. gymnázium
11.6. Dusík a jeho doba 6.tř. ZŠ Sadová
Historie čáslavského muzea 6.tř. ZŠ Sadová
Pražské jaro v Čáslavi seminář 3. ročník gymnázia
2.9. Pražské jaro v Čáslavi – komentovaná prohlídka výstavy 4. ročník gymnázium
4.9. Pražské jaro v Čáslavi – komentovaná prohlídka výstavy – 4 třídy gymnázia a
SPGŠ
5.9. Pražské jaro v Čáslavi – komentovaná prohlídka výstavy – 3 třídy gymnázia
15.9. Spolkový život v Čáslavi – 8.A ZŠ Masarykova
17.9. Muzeum včera a dnes – septima gymnázium
18.9. Historie čáslavského muzea 6.tř. ZŠ Masarykova
19.9. Spolkový život v Čáslavi 8.B ZŠ Masarykova
23.9. Nejstarší osídlení Čáslavi 6.A ZŠ Masarykova
5.9. Pražské jaro v Čáslavi – komentovaná prohlídka výstavy – 3 třídy gymnázia
15.9. Spolkový život v Čáslavi – 8.A ZŠ Masarykova
17.9. Muzeum včera a dnes – septima gymnázium
18.9. Historie čáslavského muzea 6.tř. ZŠ Masarykova
19.9. Spolkový život v Čáslavi 8.B ZŠ Masarykova
23.9. Nejstarší osídlení Čáslavi 6.A ZŠ Masarykova
24.9. Nejstarší osídlení Čáslavi 6.B ZŠ Masarykova
1.10. Osídlení Čáslavi v pravěku – komentovaná prohlídka expozice 1.roč. gymnázia
2.10. Čáslav za 1. republiky 9.A ZŠ Masarykova
3.10. Čáslav za 1. republiky 9.B ZŠ Masarykova
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6.10. Osídlení Čáslavi v pravěku - 1. roč. lycea
9.10. Z historie Čáslavi 3.A, 3.B ZŠ Náměstí
Osídlení Čáslavi v pravěku – kvinta gymnázia
14.10. Vítejte v muzeu 1.A, 2.A ZŠ Náměstí
5.11. Spolkový život v Čáslavi – přednáška pro Klub důchodců
8.11. Dějiny rohozecké školy – přednáška pro občany Rohozce
2.12. Vznik středověké Čáslavi 7.A, 7.B ZŠ Masarykova
4.12. Čáslav – Žižkovo město spol.seminář ZŠ Masarykova
17.12. Keltové ve středních Čechách – komentovaná prohlídka výstavy + dílna
3.A, 3.B ZŠ
8.12. Keltové ve středních Čechách – komentovaná prohlídka výstavy + dílna 8.tř.
ZŠ Nám., společenskovědní seminář ZŠ Masarykova
Celkem 54 akcí
Účast na konferencích a seminářích:
Dedíková Soňa – ředitelka

konference ICOM – členství muzea
konference a školení AMG – členství muzea
konference a semináře SHSČMS - členství města
Čáslav
Mezinárodní den památek Praha
Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2008
Cena Gloria Musaaealis 2008 Praha
semináře NM Praha a jiných muzeí
účast na vernisážích jiných muzeí a institucíStředočeské vědecké knihovně v Kladně, IS
účast na Dnech židovské kultury
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
Ostatní odborná činnost :
PhDr. Drahomíra Nováková :

Zapojení do projektu pro vyšší gymnázium Hledání vlastních kořenů – 2 pracovní
skupiny
Soutěž z dějin Čáslavi pro 2.st.ZŠ a víceleté gymnázium
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Publikační činnost muzea :
Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin , denního tisku a odborných
časopisů ( Pražské jaro v Čáslavi – otištěno ve sborníku Československé jaro 1968 )
Pokračují 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.

Studium :
PhDr. Drahomíra Nováková a Lenka Jelínková ukončily studium „ Škola muzejní
propedeutiky „ v Praze

Výstavní činnost
Výstavy – výstavní síň
14.1.-3.2.

Pavel Štěch

„Obrazy, kresby,projekty“

18.2.-9.3.

Fotoklub Zruč nad Sázavou

fotografie

17.3.-30.3.

ruční práce, kov,perníčky
Jitka Klinská
Jiřina Stupková

7.4.-27.4.

keramika

5.5.-25.5.

Kateřina Smetanová

oleje

2.6.-15.6.

Fotoklub Čáslav

fotografie

23.6.-13.7.
4.8.-10.8.

Václav Mach - Koláčný

obrazy,PC grafika

Zdeněk Neufus

dřevořezba

8.9.-28.9.

Tereza Kuhnová

keramika

13.10.-26.10.

Josef Burghard

oleje
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10.11.-23.11.

foto - chráněná krajinná

Adolf Lisý

1.12.-14.12

území a zvířata

Jaroslav Císař

obrazy

Galerie
Jeníkovská 222
31.3. - 20.4.

Jan Zavadil

výstava M. Saxla - oleje, skici

13.10. - 2.11.

Jaroslava Samková

ruční práce

Další akce muzea mimo výstav:
9.1. – 13.1 Region Tour Brno
16.5. Muzejní noc
18. 5. Den památek

18.6. Odhalení pamětní desky G. Punto

20.6. III. Ročník – Rekonstrukce historické bitvy

26.6. Odhalení památníku 21. pěšímu pluku maršála Foche

7. července – 12. července – Malířský plenér (http://www.cmuz.cz/Muzeum/6.plener.htm)
Červenec – srpen výstava v muzeu „Čáslav 68“
Květen – září „Promenádní koncerty“ (5x)
18.5. Ondráš
31.5. Big Band Kolín
28.6. Golčovanka
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26.7. Taneční orchestr Třemošnice
13.9. Dechový orchestr mladých Čáslav
20.9. „Havelské posvícení“

4.12. Rozsvícení vánočního stromu

Disputace
31.01.
28.02

Zdeněk Siblík : „ Můj život s pivem“
M. Machotková : „Vzpomínání paní učitelky Machotkové a jejích žákyň“

27.03.

24.04.

RNDr. Jaroslav Hak, CSc.: „Surovinové a energetické problémy ČR a
světa
ve 21. století“ koreferát RNDr. Jiří Kopecký „Jaderná energie
ve 21. století“
Ing. J. Groh : „ Jižní Afrika –nejen po stopách Emila Holuba“

29.05. – prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc., : „Kardiochirurgie a nemocnice v
Kutné Hoře“
26.06. Ing. M. Urban : „Setkání s poslancem M.Urbanem“

2.10.

V. Remek : „Práce europoslance“

30.10. Dr. Ivan Neumann : „ Centrum umění v Kutné Hoře “

Počet návštěvníků všech akcí v muzeu : 11.644 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.
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Spolupráce se spolky:
Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská
Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Jednatelkou je
pracovnice muzea PhDr. Drahomíra Nováková.
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
Pekařství Šrotová
Pekařství Středa, Kutná hora
TES Čáslav
Prima stavební a.s. Kutná Hora
Truhlářství + Sklenářství Raffius
Česká koruna . restaurace Čáslav
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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

Středisko - knihovna
Statistika
Celkový počet registrovaných čtenářů činil v roce 2008 2109 osob ,
V oddělení pro dospělé 1428 čtenářů, z toho 1319 dospělých a 109 dětských čtenářů.
V dětském oddělení bylo v roce 2008 zaregistrováno 681 čtenářů, z toho bylo 498
dětí a 183 dospělých čtenářů. Oproti loňskému roku se jedná o mírný pokles zejména
u dětských čtenářů, toto oddělení však stále častěji využívají středoškolští studenti,
kteří zde vyhledávají studijní literaturu.
V roce 2008 navštívilo knihovnu celkem 24 347 čtenářů (v roce 2007 23 845 čtenářů)
Z toho bylo 16 223 návštěvníků oddělení pro dospělé
6 565 návštěvníků oddělení pro děti
1493 návštěvníků studovny (mimo internet)
Internet využilo v roce 2008 celkem 4205 uživatelů, což je téměř stoprocentní nárůst
oproti předchozímu roku.
Od 1.1.2008 je v naší knihovně v souladu s platnou legislativou internet zcela
zdarma, což se projevilo značným rozšířením okruhu uživatelů.
Celkový počet výpůjček byl 64 092
(v roce 2007 63938 výpůjček),
Z toho
48 993
výpůjček v oddělení pro dospělé
11 625 výpůjček v oddělení pro děti
3 474 výpůjček ve studovně, z toho 1441 zvukových dokumentů (CD).
V porovnání s předchozími roky se mírně snížil celkový počet návštěvníků knihovny,
kteří navštěvují čítárnu a půjčují si zvukové dokumenty, v ostatních odděleních počet
návštěv čtenářů mírně vzrostl. Do budoucna se tento trend může měnit, protože
značná část čtenářů, zejména studentů, bude využívat možnosti prolongace výpůjček
elektronickou poštou.
Mírně vzrostl také celkový počet výpůjček knih a časopisů, pouze u CD se trvale
projevuje pokles zájmu uživatelů, což obecně souvisí s rychlým vývojem nových a
dokonalejších médií a nosičů, zejména DVD.
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Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Meziknihovní výpůjční služba se stala v několika posledních letech velmi
vyhledávanou službou, zejména ze strany studentů vysokých škol. Požadavků čtenářů
v roce 2008 opět přibylo, což klade značné časové nároky na knihovnici, která
požadované tituly vyhledává a objednává, zároveň je ale při odesílání zpět musí také
balit a odnášet na poštu.
V roce 2008 bylo v rámci MVS objednáno u jiných knihoven 262 titulů, realizováno
bylo 257 výpůjček. Knihovna zároveň vyřídila kladně 59 požadavků z jiných
knihoven.
Neustálý nárůst požadavků na MVS se projevuje od roku 2006, kdy byl na webu
zveřejněn katalog našeho knižního fondu. Tento webový katalog umožňuje čtenářům
vyhledávat požadované knihy přes internet i z míst mimo knihovnu a tyto knihy si
pak i z domova rezervovat. Zároveň prezentuje náš knihovní fond ostatním veřejným
knihovnám, které pak tituly našeho fondu mohou pro své čtenáře objednat právě v
rámci meziknihovní výpůjční služby.
Akvizice
Knihovna v roce 2008 opět nakupovala knihy u tří stálých distributorů, a to u
firem Euromedia Group, OPA a Spira. Rabat u těchto firem se pohybuje od 25 do 28
%. Další nákupy proběhly jednorázově u různých menších dodavatelů zlevněných
knih a příležitostně také v místních knihkupectvích (Linek a Levné knihy). Knihovna
využila také výhodných příležitostných nabídek knih z elektronické pošty a nákupu
na knižním veletrhu „Svět knihy“.
Dále knihovna doplnila svůj fond vyřazenými knihami z jiných knihoven,
např. z SVK Kladno. Takovýmto způsobem získala knihovna především tituly, které
jsou požadovány studenty jako tzv. školní četba, a dále řadu odborných publikací.
Dary (včetně darů od soukromých osob) činily celkem 597 svazků.
Celková hodnota nových knih v roce 2008 byla 285 354,- Kč, skutečné náklady díky
rabatům činily 193 260,- Kč. Knihovna tak spoluprací s distributory ušetřila při
nákupu knih 92 094,- Kč.
Průměrná cena nově zakoupených knih byla v roce 2008 224,- Kč, průměrné
pořizovací náklady na
1 knihu činily v roce 2008 díky uplatněným rabatům pouze 151,80 Kč.
Knihovna se také v roce 2008 účastnila projektu MK ČR „Česká knihovna“,
v jehož rámci objednala pro rok 2008 darem knihy českých autorů z předložené
nabídky v celkové hodnotě 4 918,- Kč.
Objednávka
novin a časopisů se aktualizuje průběžně po dohodě
s dodavatelem, firmou Klokan Čáslav. Vzhledem k rychle rostoucím cenám počet
odebíraných periodik v posledních letech stagnoval a nabídka byla zaměřena na
levnější časopisy. V roce 2008 odebírala knihovna 38 titulů, z toho 30 do oddělení
pro dospělé, 7 do dětského oddělení a 1 (Čáslavské noviny) do studovny. Celkem
bylo na odebrané noviny a časopisy vyčerpáno 31 604,- Kč.
Zvukové nosiče (CD) nakupovala knihovna v roce 2008 opět především u
kutnohorské firmy
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J. Pechmanová. Na přání uživatelů byl nákup rozšířen i na nosiče s mluveným
slovem. Do fondu zvukových dokumentů tak byla pořízena některá díla české i
světové literární klasiky.
Celkem bylo v roce 2008 zakoupeno 91 CD za 25 654,- Kč. Při akvizici bylo bráno
v úvahu měnící se věkové složení uživatelů, nákup hudebních nosičů byl zaměřen na
výběrová alba s trvalejší hodnotou.
Přírůstek a úbytek knihovního fondu:
Celkový přírůstek knih (nákupy a dary) 2008: 1870 svazků, z toho 597 darů a 1273
nových knih.
(z celkového počtu bylo 1560 sv. do odd.pro dospělé, 295 do dětského odd. a 15 do
studovny (regionální literatura). Přírůstek hudebních nosičů (CD): 91
Vyřazeno bylo 1465 svazků. Vyřazování probíhalo průběžně při vylepování nových
signatur ve skladu a jednalo se především o knihy zastaralé a opotřebené nebo
poškozené.
U knih se opět jednalo o pokles počtu zakoupených titulů, důvodem je nestále
vzrůstající cena knih.
Celkem bylo na doplnění knihovního fondu (knihy + periodika + CD) čerpáno
250 518 Kč.
Přispívání do Souborného katalogu ČR
Knihovna získala v roce 2008 grant MK ČR podmíněný přispíváním katalogizačními
záznamy do Souborného katalogu ČR. Byla uzavřena smlouva s NK Praha a
knihovna po celý rok pravidelně 1x měsíčně zasílala katalogizační záznamy nových
titulů. NK Praha projevila zájem i o zasílání retrospektivních záznamů starších titulů,
ale personální situace v knihovně toto prozatím neumožňuje.

Granty
Knihovna podala v roce 2008 dvě žádosti o grant.
Grant VISK Ministerstva kultury ČR ve výši 42 000 Kč na zakoupení 2 počítačů byl
přidělen v plné výši, byly zakoupeny celkem 3 počítače (1 z nich částečně hrazen
z prostředků organizace) pro uživatele veřejného internetu do studovny a do
informačního střediska.
Grant na podporu knihoven Středočeského kraje - žádáno celkem o dotaci 72 000,Kč na nábytek do studovny, pódium do dětského oddělení, vybavení dětského koutku
v oddělení pro dospělé, stupínek do společenské místnosti a zakoupení notebooku.
Dotace byla krácena, poskytnutá částka činila 20 000,- Kč. Z těchto prostředků byly
zakoupeny dva stoly a šest židlí do studovny a notebook k již dříve zakoupenému
dataprojektoru, který bude sloužit pro přednáškovou činnost.

Akce pro veřejnost
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Knihovna v roce 2008 zorganizovala celkem 116 akcí s celkovým počtem 3146
účastníků.
Z toho bylo 45 akcí pro dospělé (1596 účastníků) a 73 pro děti (1550 účastníků)

Informační a vzdělávací akce pro dospělé:
Besedy a přednášky:
Tajemství byliny nesmrtelnosti – aloe vera (přednáška)
Přirozená strava a rozvoj intuice (přednáška)
Beseda s kolínskou spisovatelkou Irenou Fuchsovou
Beseda „Budeme mít miminko“
Astrologie a partnerské vztahy – přednáška
Úvod do grafologie – přednáška
Vzpomínkový večer k osobnostem předválečné židovské
komunity v Čáslavi
Čáslavská synagoga a její architekt Wilhelm Stiasstny – přednáška
Beseda s herečkou a spisovatelkou Hanou Frejkovou
Představení Libuše Švormové „Povolání: Žena“ z díla Ermy
Bombeckové
Úvod do numerologie – přednáška
Povídání nejen o reiki – přednáška
Tarot – zrcadlo duše – úvod do výkladu karet – přednáška
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Celostátní akce:

Týden knihoven (burza vyřazených knih, čtenářská amnestie)
Knihovnický happening „Knihovny – rodinné stříbro“

Výstavy:

Výstava obrazů z letního malířského plenéru Čáslav 2008
Výstava literatury s vánoční tématikou

Soutěže:

Vánoční čtenářská soutěž

Informatiky:
5 informační hodin, z toho 3 pro Gymnázium a SOŠPg, 2 pro
9. ročníky základních škol

Klub důchodců:
Hašlerovi

„To byl český muzikant“ – literárně-hudební pásmo o Karlu
„Nejkrásnější období je patrně podzim“ – literární pásmo
„Vánoce ve světě“ – literárně-hudební pásmo

Nově knihovna navázala spolupráci s Alzheimercentrem Filipov. Zde se uskutečnila
tři hudební pásma pro klienty této instituce:
„Hvězdy českého popu 60. let“
„Zapomenuté hvězdy“ – 2. část vyprávění o zpěvácích 60 let
„Historie slavných vánočních melodií“
Univerzita volného času
Tématem prvního semestru 2008 byly „Dějiny umění v regionu“, každé z 8
dvouhodinových přednášek se zúčastnilo celkem 30 posluchačů. V druhém semestru
2008 proběhlo rovněž 8 dvouhodinových přednášek na téma „Harmonie těla a
duše“ pro 33 stálých posluchačů.
První semestr byl zakončen výletem do Heřmanova Městce, kde proběhla závěrečná
přednáška prvního semestru v rámci prohlídky židovské synagogy a židovského
hřbitova. Univerzita volného času se stále těší velkému zájmu z řad veřejnosti.

Zahájení šestého semestru2008 – první přednáška

Informační a vzdělávací akce pro děti :
- informatiky (seznámení s knihovnou a knihovnickým počítačovým
programem): 23 akcí (384 účastníků)
- Literární pásmo „Vánoce v literatuře“ - 25 akcí (507 účastníků)
- Projektové dny 8x, témata „Amerika“, Čáslavští rodáci, Povinná četba (147
účastníků)
- Přednášky spojené s besedou na téma Čím se proslavila Čáslav, Regionální
autoři a Literatura regionu – 3 x (52 účastníků)
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Výtvarné a zábavné soutěže pro děti: celkem 13 soutěží (445 účastníků)
- 1 velká výtvarná soutěž „Namaluj obrázek ke své oblíbené knize“ spojená s
výstavou soutěžních děl
- 12 vědomostních soutěží (např. zábavné pohádkové křížovky, soutěže ze znalostí
města Čáslav,
dětských literárních děl, autorů, atd.)

Bylo vytvořeno 12 tématických nástěnek a 17 výstavek dětských knih, a to buď
k výročí známých spisovatelů, nebo na konkrétní témata beletrie nebo naučné
literatury pro děti.
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 Andersena. Letos se zúčastnilo 13 dětí ze druhých tříd ZŠ, které
v rámci této akce přenocovaly s knihovnicemi v knihovně.
Knihovnice připravily pestrý program. Kromě mnoha zábavných soutěží děti
vyráběly korálkové stromečky, společně vytvořily obraz podmořského světa a
společně také napsaly strašidelnou pohádku. Součástí programu byla také noční
vycházka do městského muzea, kde děti shlédly zoologickou expozici, a půlnoční
pasování na rytíře čtenářského řádu.

Nové služby
Od roku 2008 začala knihovna posílat čtenářům elektronickou poštou tzv.
předupomínky, které upozorňují tři dny předem e-mailem na termín vrácení. Tyto
předupomínky generuje knihovnický program a nekladou tudíž větší nároky na práci
knihovnic, naopak eliminují první upomínky a částečně i další.
Donáškovou službu využila v roce 2008 pouze jedna čtenářka, knihovna bude ale
dále tuto službu propagovat.

Vzdělávání knihovnic – přednášky, semináře a školení
Knihovnice se v roce 2008 zúčastnily těchto přednášek a seminářů:
Den Země (praktický seminář pro pracovníky dětských oddělení
Současná česká próza po roce 1989 (přednáška)
Přispívání do souborného katalogu ČR (praktický seminář)
Námitky a vyjednávání (modelový seminář)
Současná americká literatura v českých překladech (přednáška)
Dětský uživatel a knihovna pro něj (odborný seminář)
Současná česká próza – II. část (přednáška)
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Současná španělská literatura v českých překladech
Prezentace knihovny na veřejnosti
Knihovna pravidelně informovala o své činnosti širokou veřejnost na svých
webových stránkách, které tvoří a aktualizuje Marie Hrubá. Celkem navštívilo v roce
2008 webové stránky knihovny 3 796 osob
(v roce 2007 2494 osob, nárůst tedy činí více než 50 %).
M.Matějíčková pravidelně přispívala do Čáslavských novin články o všech
důležitých aktivitách knihovny a spolupracovala s jejich redaktory i na příspěvcích do
týdeníku Tep regionu.
Spolupráce s oborovými organizacemi
M.Matějíčková se zúčastnila valné hromady SKATu (sdružení knihoven, užívajících
knihovnické programy LANius a CLAVius) v dubnu 2008 v Praze. Projednával se
další vývoj programu Clavius a budoucí možnosti spolupráce s firmou LANius, např.
školení a semináře.
Spolupráce s MěK Kutná Hora- regionální funkce
V roce 2008 se konaly celkem 3 porady profesionálních knihovníků regionu Kutná
Hora, Kolín a Nymburk. V lednu zastupovaly knihovnu ředitelka S. Dedíková a M.
Matějíčková. Květnové porady spojené s besedou se spisovatelkou Denemarkovou se
zúčastnily v MěK Kutná Hora ředitelka S. Dedíková a M. Hrubá. Říjnová porada se
konala v pobočce MěK Kutná Hora a navazoval na ni celostátní knihovnický
happening „Knihovny – rodinné stříbro“, kterého se za knihovnu zúčastnily M.
Matějíčková, M. Hrubá, D. Výborná a I. Růžičková.
Pracovní porady se týkaly regionálních funkcí a výměnných souborů a knihovnice
byly na těchto poradách informovány o legislativních novinkách v oblasti veřejných
knihoven.
Naše knihovna využila možnosti vybrat osobně knihy do výměnného souboru,
celkem bylo v roce 2008 zapůjčeno z výměnného fondu 66 svazků.

Práce v LKNB
M.Hrubá a M. Matějíčková jsou členkami výboru LKNB a podílely se v roce 2008
zejména na vyhlášení, vyhodnocení a organizaci slavnostního vyhlášení výsledků
Literární soutěže 2008 včetně vydání sborníků vítězných prací. Obě knihovnice byly
i v roce 2008 členkami poroty Literární soutěže Čáslav 2008 v kategoriích poezie a
próza.
M. Hrubá pokračovala v roce 2008 nadále v aktualizaci webových stránek LKNB,
kde jsou zveřejňovány nejnovější informace o aktivitách LKNB včetně plných textů
sborníků a jiných publikací LKNB, fotogalerie, atd.
Knihovna spolupracovala v roce 2008 s LKNB organizačně na
besedě se
spisovatelkou Irenou Fuchsovou, představení Libuše Švormové „Povolání: Žena“16

a hudebně-recitačním pásmu Alfreda Strejčka a Ladislav Kyseláka „Píseň o domově“
o životě skladatele Bohuslava Martinů, které se konalo v galerii v Jeníkovské ulici.

Nové technické a jiné vybavení
Z grantových prostředků byly zakoupeny celkem tři počítače pro uživatele internetu,
dva do studovny a jeden do informačního střediska. Do studovny byly pořízeny dva
rozkládací stoly a šest čalouněných židlí, které byly později doplněny o koberec,
pořízený z prostředků organizace. Dále byl z grantových prostředků zakoupen
notebook, který bude využit zároveň s dataprojektorem pro přednáškovou činnost.
Z vlastních prostředků organizace byl v roce 2008 vybaven také dětský koutek
(koberec, plastový stolek a dvě židličky) v oddělení pro dospělé.
Do dětského oddělení bylo pořízeno dřevěné stupňovité pódium, které nahradilo staré
čalouněné sedací kostky. Dále byly rozšířeny regály na knihy v oddělení pro dospělé
celkem o 4 ks regálů, ve studovně přibyly dva regály na CD a v přednáškové
místnosti dřevěné pódium.

Informační středisko
Statistika

Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování …): 21 100 (v roce 2007 – 18 839)
Z toho:
Celkem sjednáno inzerátů: 103, ročních smluv o reklamě: 15, vyřízeno faxů: 594
Internetové stanice v IS využilo v roce 2008: 1 950 uživatelů
Celkem zhotoveno 32 106 kopií zákazníkům.
Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem
1 914 návštěvníkům z toho
vyhlídkovou věž v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo 1 465 osob, Žižkovu síň 427
osob a Otakarovu baštu 22 osob.
Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a
společenské informace ve městě navštívilo v roce 2008 celkem: 2 164 osob.
Poskytované služby
-

průvodcovská služba
internet pro veřejnost zdarma
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
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- evidence Sbírky zákonů
- vlastní výroba materiálů pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích
zařízení
- prodej vstupenek na kulturní akce
- nově předprodej vstupenek pro Dusíkovo divadlo v Čáslavi
- uzavírání reklamních smluv pro firmy
- 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 (nově od roku 2008 barevné kopírování)
- 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 2008 zúčastnila veletrhu cestovního ruchu
Regiontour v Brně.
L. Stehlíková absolvovala dvě školení pořádané SVK Kladno v Praze na téma
Námitky a vyjednávání a Komunikace s problémovým čtenářem.
Informační středisko bylo v roce 2008 vybaveno novou barevnou kopírkou,
skenerem a z grantu VISK Ministerstva školství a kultury byl pořízen počítač na
internet pro veřejnost.
V měsíci říjnu 2008 absolvovalo v informačním středisku povinnou školní praxi
10 studentů oboru Ekonomika zemědělství a výživy Střední zemědělské školy
v Čáslavi.
Soňa Dedíková
ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav

Čáslav 15. dubna 2009
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Přílohy : výsledek hospodaření za rok 2008
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

MMaK ČÁSLAV

Skutečné čerpání
2008

Schválený
rozpočet 2008

Příjmy v Kč
Příspěvek ze stát. rozpočtu
Příspěvek zřizovatele
Ostatní příjmy
Potraviny
Doplňková činnost
Použití fondů

68 000,00
5 375 000,00
663 972,00

Příjmy celkem

6 321 972,00

5 650 000,00

Mzdové náklady + OPPP
Zákonné odvody - ZP, SP
FKSP
ONIV
Zákonné pojištění odpovědnosti
Ostatní pojištění

2 741 497,00
1 090 784,00
71 410,00

2 590 000,00
960 000,00
52 000,00

7 995,00
144 443,00

7 000,00
144 000,00

Opravy a údržba
Spotřeba plynu
Spotřeba el. energie
Vodné, stočné, srážková voda

76 838,00
342 258,00
195 807,00
17 167,00

80 000,00
260 000,00
160 000,00
20 000,00

Všeobecný materiál
DDHM
DDNM + software
Knihy, tisk
Školní učebnice a pomůcky
Kancelářské potřeby
Potraviny
Ochranné pracovní pomůcky
Ostatní materiál

108 918,00
239 964,00
2 751,00
290 635,00

80 000,00
50 000,00
45 000,00
260 000,00

81 125,00

95 000,00

1 622,00
30 127,00

2 000,00
65 000,00

101 157,00
21 526,00

100 000,00
30 000,00

413 518,00
22 818,00
6 740,00

400 000,00
40 000,00
35 000,00

15 562,00
169 727,00

25 000,00
150 000,00

6 194 389,00

5 650 000,00

Služby BTH
Telefony. Internet
Poštovné
Ostatní služby (revize,
restaurát.práce, údržba
software..)
Cestovné
Školení
Ostatní nespecifikované náklady
Odpisy
Náklady doplň. činnosti
Výdaje celkem

5 150 000,00
500 000,00

215 000,00
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

127 583,00

20

