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Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav
za rok 2019

Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se středisky :
muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna, IC ( 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.
Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem pokračuje spolupráce nejen se
školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem důchodců,
Alzheimercentrem ve Filipově a pod.. Opět byla vydána nabídka tematických 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 probíhala řada
přednášek, autogramiád. O Univerzitu volného času pro seniory je stále velký zájem. První
semestr byl zahájen 16.ledna 2006. V letošním roce byl ukončen již 13 ročník a stále je stav
kolem 43 posluchačů za semestr. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky muzea, knihovny,
IC a galerie. Organizace se prezentuje i na Facebooku.

Počet zaměstnanců :

14 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna 5 + IS 2 )

+ ředitelka
2 s pracovním úvazkem 0,5 ( muzeum 1, knihovna 1 )

V roce 2019 zůstává stav zaměstnanců nezměněn.

muzeum : historik, kurátor –

odpovídá za sbírky historické, etnografické,
numizmatické, za sbírky archeologické,
zoologické, mineralogické, paleontologické, lapidárium
a staré tisky , spravuje odbornou a regionální knihovnu,
časopisy

historik, kurátor –

odpovídá za sbírky nábytku

kurátor sbírkových a mob. fondů – odpovídá za sbírky MLP, DÚ, DS,
zajišťuje fotodokumentací 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, uklízečka
údržbář, řidič, průvodce
2 průvodkyně ( dle termínů výstav )

knihovna a IS :

oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 2 )
oddělení pro děti

1 knihovnice

studovna, badatelka, půjčovna hudebnin -

1 pracovnice

Universita volného času pro seniory -

l pracovnice

IC - 2 pracovnice ( úvazek 2 )
uklízečka ( 0,5 úvazek )

Personální zabezpečení v roce 2019
V muzeu nadále chybí na stálý pracovní poměr odborný pracovník - archeolog.
V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a záskoku v případě
nemocnosti – ( omezení provozní doby). V IC je provoz na dobu od dubna do října posilován o
pracovnici z knihovny. Dvě pracovnice v IC po dobu sezóny již nestačí (mimo vlastní provoz IC)
ještě poskytovat služby: průvodcovskou službu Žižkovy síně, kostela sv. Petra a Pavla,
Otakarovy bašty, prohlídku města za památkami. Ve spolupráci s SZeŠ Čáslav vykonávají
studenti v IC praxi a tak vypomáhají i s průvodcovskou službou.
Od 1. května v době turistické sezony byly veškeré objekty zpřístupněny pro turisty i v neděli a
ve státní svátky .
V knihovně pokračovala každou první sobotu v měsíci mimořádná výpůjční služba pro veřejnost.
V období školního roku využívají studenti v muzeu a informačním středisku odborné praxe.

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 28.3. a
1.11..2019. Zajišťuje se úklid na Otakarově baště a vyhlídkové věži kostela a to se zaměstnanci
VPP.
l. dubna 2019 byla zahájena sezóna ve všech objektech - vyhlídková věž kostela je zpřístupněna
celoročně.
Společně se Zemědělským muzeem Čáslav dále pokračovala dohoda na vzájemném zvýhodnění
návštěvníků a to slevou 10% na vstupenku.

Základní sbírkotvorná činnost

Za rok 2019 bylo zapsáno do 1. stupně evidence v muzeu celkem 59 př.č. muzeum+ 23 př.č.
galerie sbírkových předmětů a to především dary, starý nezapsaný fond a pod.)
Katalogizace : Celkem bylo do II. stupně evidence zpracováno 1000 inventárních čísel. Do
databáze Bach přepsáno 559 karet z fondu DÚ – Silvestr Hipman. Duplikáty byly nabídnuty
Českému muzeu hudby (NM). Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 65 ks nových knih a
časopisů / př. č. 14575 – 14639 /. Většinou šlo o nákupy. Do on-line katalogu muzejní knihovny
bylo zaneseno již 2328 titulů.
Všechna inventární čísla jsou zapsána v elektronické podobě.
Do elektronické podoby bylo přepsáno dalších 559 inv.č. ze starší evidence ( přepisování z karet )
Vyřazen nebyl žádný sbírkový předmět.
Revize sbírkových předmětů :
Na základě příkazu ředitelky č. 1 ze dne 3. ledna byla nařízena revize sbírkových předmětů:
Podsbírka sklo a porcelán – revizi provedly pracovnice PhDr. D. Nováková a L. Jelínková
Bylo zrevidováno celkem 1042 sb. předmětů viz. zápis
Podsbírka výtvarné umění - revizi provedly pracovnice L. Jelínková aj. Fialová
Bylo zrevidováno celkem 1049 položek viz zápis
Podsbírka Písemnosti a tisky - fotoarchiv – revizi provedla Bc. M. Dvořáková, DiS.,
Bylo zrevidováno celkem 399 inv.č. viz zápis
Zápůjčky
Celkem jsme zapůjčili z muzea pro krátkodobé výstavy 161 předmětů z našich sbírek ( 58 inv. č.
z podsbírky Historie, 18 inv. č. z podsbírky Archeologie, 75 inv. č. z podsbírky Písemnosti a

tisky a 10 obrazů z podsbírky Výtvarné umění ). V roce 2019 si naše muzeum zapůjčilo 70
předmětů od jiných muzeí a od soukromých osob.
Dlouhodobé zápůjčky jiným institucím:
Např. Sokol Čáslav, NZM Kačina, MÚ Zruč n.S., České muzeum stříbra Kutná Hora, Muzeum
Světelska, Regionální muzeum Kolín, MÚ Čáslav
Muzeum má dlouhodobou zápůjčku od :
Regionálního muzea Kolín, NZM Kačina, NM – hudebního oddělení Praha.
Práce se sbírkami
Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné kontroly
jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 4 z 18.1.2011 dle Depozitního řádu.
Dvakrát do roka se provádí v expozicích a depozitářích plynování.
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 :

25

návštěvy :

2

dotazy :

66

e-maily :

3

konzultace :

2

rešerše :

3

konzultace : 5

Edukační činnost 2019
PhDr. Drahomíra Nováková
Datum

Třída, škola

Téma

Počet dětí

23. 4.

9.tř.ZŠNám.

Sametová Čáslav

18

25. 4.

9.tř.ZŠMas.

Sametová Čáslav

25

29.4.

Kvarta G

Sametová revoluce

20

2. 5.

2.AZŠNám.

Čáslavské muzeum

17

2. 5.

2.BZŠNám.

Čáslavské muzeum

16

6. 5.

7.AZŠMas.

Žižka v Čáslavi

24

7. 5.

7.BZŠMas.

Žižka v Čáslavi

21

16. 5.

4.BZŠNám.

Přemysl Otakar II.

17

17.5.

7.AZŠMas.

Přemysl Otakar II.

20

31.5.

G, ZŠ

Sametová ČÁ prezentace

60

17.6.

G, ZŠ

Sametová ČÁ beseda

40

26.6.

SPŠ ČÁ

Industriál v ČÁ

14

7.10.

SPŠ 1.roč.

Čáslavsko v pravěku

24

10.10.

OA 1.roč.

Čáslavsko v pravěku

22

17.10.

2.AZŠMas.

Muzeum

23

17.10.

2.BZŠMas.

Muzeum

24

Celkem : 385 žáků a studentů
30.1. Přednáška pro Klub důchodců …………………150.let Dusíkova divadla…………………75 osob
6.6. Přednáška UVČ ………………………………………….Ženská otázka ………………………………..45 osob

Bc. Michaela Dvořáková DiS.,
2.5.

ZŠ nám. III.A a III.B - Život v minulosti ………………………

34 žáků

18.9.

Klub důchodců - Literární toulky ……………………………..

24 osob

11.10.

Střední zemědělská škola – Literární toulky…………………….. 15 studentů

30.10.

ZŠ Mas. 9.A a 9.B – Literární toulky

Celkem : 121 osob

………………………

48 žáků

expozice : Literární toulky

Akce pro veřejnost, přednášky aj., :
30. ledna Klub důchodců

150. let Dusíkova divadla

15. března Kolokvium

František Moravec

23. března Jóga

18. května Den muzeí
Cílem je setkat se v muzeu na základě hesla :
« Muzeum jako významný prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování
kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy ».
30. května Muzejní noc

6. června UVČ

Ženská otázka

8.června Čáslavské slavnosti
Každoročně se organizace zúčastňuje oslav a to zpřístupnění vyhlídkové věže
kostela sv. Petra a Pavla, zpřístupněním Žižkovy síně, muzea a Informačního centra

17.června

Sametová Čáslav

Beseda s pamětníky událostí v Čáslavi

20. a 21.června Qutsider art
Každoroční setkávání mladých výtvarníků na muzejní zahradě

1. – 3. Července

XVII. ročník Malířského plenéru

Tentokrát amatérští výtvarníci měli výjezdový plenér do Petrovic u Letohradu.
Malovali v plenéru a navštívili i okolní krajinu, kde čerpali inspiraci pro další práci.

7. září

Historie obce Kluky

7.září …zahájení dnů Evropského kulturního dědictví (Litomyšl )

Cílem Evropského roku kulturního dědictví je dát lidem další motivaci k tomu, aby objevovali

kulturní dědictví Evropy a zapojovali se do jeho zvelebování, a zároveň jim dát silnější pocit
příslušnosti ke společnému evropskému prostoru. Rok 2019 se nesl ve znamení hesla:
„Památky a zábava “.

19.října

Archeologické hrádky na Hrádku

8.prosince

Zdobení perníčků s PhDr. Danou Holmanovou

14.prosince

Pečení perníčků z perníkářských forem

Z Činnosti muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská
PhDr. Drahomíra Nováková - jednatelka

29. leden

Vladimíra Dvořáková Demokracie

45

12. únor

Petra Bělohlávková JLD

40

19. březen

Petr Čornej První pražská defenestrace a počátek husitské revoluce

72

16. duben

Jarmila Valentová Bylany

30

14. květen

Výlet Tisá skála, Chlum, Paběnice

48

18. červen

Filip Velímský Kliment Čermák na Balkáně, aneb Robin jede k moři

20

17. září

Petr Charvát- setkání k 70. narozeninám

32

15. říjen

Pavel Dočekal Z historie evangelického kostela v Čáslavi

30

19. říjen

Archeologické hrátky na Hrádku

55

19. listopad

Lada Bartošová Z historie Dusíkova divadla

25

14. pros.

Adventní koncert v Lochách

50

Ostatní odborná činnost :
Byly připraveny a realizovány pracovní listy pro MŠ a ZŠ
Na webové stránky ( panel v Informačním centru ) bylo představeno 40 osobností Čáslavska
Spolupráce s Českou televizí při natáčení pořadu o Rudolfu Těsnohlídkovi
Spolupráce s Otakarovými městy (výběr a poskytnutí fotografií pro panel o Čáslavi)
Spolupráce při přípravě oslav 17. listopadu
Inovace panelů ve vyhlídkové věži kostela

Účast na konferencích a seminářích
Dedíková Soňa – ředitelka :

konference ICOM - členství muzea
konference a školení AMG – členství muzea
Český komitét Modrého štítu
školení MK
Konference a školení Středočeskou vědeckou
knihovnou v Kladně, SKIP
Mezinárodní den památek Praha
Cena Gloria Musealis Praha 2019
Města Otakarova – členství města Čáslav
předsedkyně ŠR ZŠ Sadová Čáslav
členka nákupní a odpisové komise RM Kolín
předsedkyně komise MPZ při MÚ
členka FK MÚ Čáslav
účast na akcích jiných muzeí

PhDr. Drahomíra Nováková:

Konference – Historie nezná kdyby, Brno
Konference 30let od transformace ekonomiky a
společnosti Brno

Seminář Jom ha šoa , Praha
členka nákupní a odpisové komise v Českém muzeu
stříbra v Kutné Hoře
Klára Kavánková :

školení pro ekonomy

Publikační činnost muzea :
Články do Čáslavských novin, Kutnohorského deníku, Věstníku AMG
Bc. Dvořáková Michaela, DiS., Čáslavský rodák Jiří Mahen
730 let výročí obce Kluky ( Obecní noviny Kluky )
Byla navázána i spolupráce s Region – Český rozhlas. Na FM 100.5 informují o všech akcích
organizace.

Výstavní činnost:
Každoročně muzeum pořádá výstavy ve Výstavní síni, v galerii a v muzeu.
Zájem z řad výtvarníků je velký, máme plán výstav naplněný již na rok dopředu, ale snažíme se,
abychom každoročně uspořádali dvě výstavy s muzejní tematikou.
K některým výstavám jsou připravovány pracovní listy a zábavné dílny.

Výstavy – muzeum
1.4. – 16.6.

Přemysl Otakar II – král, rytíř zakladatel

25.6. – 31.10. Literární toulky Čáslaví

Výstavy – výstavní síň
28.1. – 10.2

Fotoklub Čáslav - 100. Výročí založení

4.3. – 31.3.

Petr Mirčev

Krása za zraky, zázraky světa

15.4. – 28.4. ZUŠ Čáslav - výtvarný obor

obrazy

13.5. – 16.6. František Doubek

Česká státnost

grafika

24.6. – 21.7.

Milan Krajíček

sklo

5.8. – 1.9. muzejní výstava „ Hoří má panenko“
K 150. Výročí založení hasičského spolku v Čáslavi

9.9. – 6.10. Bienále

výstava děl studentů výtvarných oborů Umělecko průmyslové

akademie ve Světlé nad Sázavou

14.10. – 27.10.

V hledáčku fotografů

Fotoklub Čáslav

11.11. – 24.11. Petr Šika

Cesty světla

2.12. – 5.1.2020 Vánoce s vůní perníku

PhDr. Dana Holmanová

Výstavy – galerie
7.5. – 31.5.

Místa utrpení, smrti a hrdinství

Výstava ve spolupráci s Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín

23.7. – 25.8. Život generála Františka Moravce

8.10. – 26.10

Josef Pospíšil sochy

Počet návštěvníků expozic a výstav v roce 2019………7.276 osob
Počet návštěvníků kulturních akcí v roce 2019……….4.120 osob
Spolupráce s ostatními muzei :
Muzeum úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem Stříbra v Kutné Hoře,
Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Regionálním muzeem v Mělníce, Zemědělským
muzeem v Kačině a v Čáslavi, UMPRUMem Praha, NM Praha, muzeem v Chlumci nad Cidlinou
aj.

Spolupráce s organizacemi a školami:
Státním okresním archivem v Kutné Hoře
Židovskou obcí Praha
ZŠ Masarykova, Čáslav
ZŠ náměstí, Čáslav
ZŠ Sadová, Čáslav
ZŠ Žleby
Gymnáziem a SOŠPg Čáslav
Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií Čáslav
Základní uměleckou školou J.L.Dusíka
Dusíkovým divadlem Čáslav
Domem dětí a mládeže Čáslav
Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha
Klubem rodáků a přátel Kutné Hory
Klubem důchodců Čáslav
Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola
Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Alzheimercentrem Filipov
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Střední zemědělská škola Čáslav
Hotelová škola a Vyšší odborná škola Poděbrady
Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice
OÚ Kluky

Knihovna
Rok 2019 se obešel bez personálních změn. Nadále je provoz v oddělení pro dospělé
čtenáře zajišťován p. Irenou Růžičkovou a p. Pavlou Sedlmajerovou, DiS, která podle potřeby
zastupuje v informačním centru při nepřítomnosti některé z pracovnic.

O činnost dětského oddělení se stará Mgr. Jitka Chraščová, ve studovně pracují p. Marie
Hrubá s p. Jarmilou Fialovou.
Úklid zabezpečuje polovičním úvazkem p. Stanislava Mastíková.

Akvizice knih, periodik a audionosičů
Jednou z hlavních činností knihovny je půjčování dokumentů.
Knihy jsme nakupovali z větší části v místním knihkupectví Linek – Chrpa, které
poskytovalo knihovně rabat 26-28 %. Osobní výběr knih v knihkupectví je pro knihovnu lepší
v tom, že lze knihy prohlédnout, posoudit vhodnost knihy podle velikosti písma, formátu apod.
Dalším zdrojem pro nákup knih se stal internetový akviziční portál Team Library.cz,
vytvořený speciálně pro knihovny. Do systému máme přístupové heslo a můžeme objednávat
knihy z nabízených nakladatelství. Lze si vybrat i podle ceny, takže využíváme nabídku
nejvyššího rabatu. Knihy si lze postupně ukládat do návrhů na nákup, lze zadat i knihu ještě
nevydanou. Využíváme i nabídky audioknih s rabatem 27-33%.
Periodika nakupujeme v místní prodejně Trafika U klokana. Předplacený časopis Zdraví,
Čtenář a Naše země doručuje Česká pošta.
Rozpočet na nákup knih, časopisů a CD je nadále nedostačující, jelikož se ceny neustále
zvyšují. Knižní fond je zastaralý, a i když dřívější tituly vycházejí v nových vydáních, nemůžeme
si je kvůli vysokým cenám koupit znovu a staré vyřadit.
Rádi bychom nově pořídili školní četbu pro děti, protože staré a „očtené“ knihy si nechtějí
půjčovat.
Snažíme se nakupovat při různých akcích, využíváme nabídky levných knih od dealerů,
abychom za méně nakoupili co nejvíc.
V rámci projektu MK ČR „Česká knihovna“ jsme v tomto roce získali darem 51 knih
v celkové hodnotě 14 918,- Kč.
V roce 2019 bylo nakoupeno 1014 knih za 210 516 Kč (+37 CD za 6 305,-). Celková
pořizovací hodnota těchto knih a CD bez uplatněného rabatu by činila 396 530,- Kč (ušetřeno
179 708,- Kč).
Darem jsme získali 199 knih v hodnotě 47 828 Kč

Přírůstek a úbytek knihovního fondu
V roce 2019 byl rozpočet na nákup knihovního fondu stejný jako loni, tedy 240 000 Kč na
knihy, časopisy a CD.
Přírůstek knih: 1381 svazků - z toho zakoupeno 1014 nových knih, 199 knih darem od
čtenářů a z projektu Česká knihovna MK ČR.
Z celkového přírůstku je 1000 svazků do oddělení pro dospělé, pro děti 313 svazků a do
studovny 31 svazků (14 regionální literatury a 17 poezie a dramat). Bylo zakoupeno celkem 37
audioknih.
V průběhu roku bylo vyřazeno 1466 knih. Jedná se o knihy zastaralé, poškozené nebo
ztracené. Plánujeme nadále celý fond aktualizovat a vyřazovat knihy, které nebyly již dlouho
půjčeny.
Celkový stav knihovního fondu k 31. 12. 2019 v naší knihovně čítá 51 620 knihovních
jednotek, z toho 1 503 CD a 3 CD Romy o Čáslavi v regionálním fondu.

Statistika čtenářů a výpůjček
V roce 2019 se v knihovně zaregistrovalo celkem 1437 čtenářů – 939 dospělých čtenářů
v oddělení pro děti 498 dětských čtenářů
Celková návštěvnost v roce 2019 činila 16 727 čtenářů, z toho 11 228 v oddělení pro
dospělé, 4 279 v dětském oddělení a 1 220 ve studovně. Internet ve studovně a v informačním
středisku použilo 302 zájemců.
Počet návštěvníků ve všech odděleních rok od roku klesá. Veřejný internet navštěvují
hlavně občané, kteří si potřebují něco vytisknout z e-mailu, nebo kteří nemají chytrý telefon a
jiné technické novinky.
Celkově bylo v roce 2019 zaznamenáno 41 572 výpůjček knih a časopisů. Z toho 32 260
v oddělení pro dospělé, 6 837 v oddělení pro děti a 2 475 ve studovně, kde z toho 969 činily
výpůjčky zvukových dokumentů.
Počet výpůjček knih a časopisů rok od roku klesá. Souvislost vidíme v rozšířených
technických možnostech pro občany. Čtečky knih v mnoha případech nahradí klasickou
knihovnu, jelikož mnoho knih je již nabízeno na internetu ke stažení zdarma či za mírný
poplatek. To způsobuje, že lidé si raději v klidu domova knihu stáhnou do svých zařízení a
nemusí si je chodit půjčovat do knihovny.

Nové knihy a CD z finančních důvodů kupujeme pouze v 1 exemplář, výjimky tvoří
žádaná školní četba pro děti a studenty.

Meziknihovní výpůjční služba
Tato služba je stále využívána hlavně studenty, kteří potřebují ke své práci odbornou
literaturu, kterou naše knihovna nevlastní. V roce 2019 v rámci MVS jsme žádali 78 knih
k zapůjčení z jiných knihoven – všechny byly realizovány (1 mezinárodní).
Z fondu naší knihovny bylo v rámci MVS poskytnuto jiným knihovnám 21 knih.

Akce pro veřejnost (dospělí) a Univerzita volného času
Během roku jsme uspořádali 79 akcí – výstav, přednášek, besed a informatik pro střední školy,
včetně přednášek v rámci Univerzity volného času.
Zúčastnilo se jich celkem 1013 návštěvníků.
Zapojili jsme se do těchto celostátních akcí: Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, soutěž
Knihovna Jinak (září), Týden knihoven (říjen), veřejná sbírka Paměť národa (kasičky v knihovně
a IC - listopad)
26 výstavek – tematických a k literárním výročím

11 tematických výloh (Zima

stále s námi, Knihy plní nápadů pro šikovné kutily,

Dny lesů a vody, Jaro

s velikonoční tradicí, Spisovatelé regionu, Světový den oceánů, Domluvíme se v cizině?, Dny kulturních památek,
Zpracováváme plody léta, 30. výročí Sametové revoluce, Betlémy)

3x informatika pro střední školy (1. ročníky G, Pedagog. lycea, (54)
Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou (15)
Literární pásmo S humorem jde všechno líp (65)
Jóga smíchu – Kateřina Frodlová (9)
Beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou (18)
Přednáška A. Vašíčka České tajemno (32)
Cestopisná beseda Cesty po Itálii – D.Šárková (21)
Prezentace knihy J. Kopeckého Česká příroda (37)

BESEDY

Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou (8.4.2019)

S humorem jde všechno líp (20.3.2019 Klub důchodců

Jóga smíchu s Kateřinou Frodlovou (20.5.2019)

Beseda s Hanou Hindrákovou (13.9.2019)

Přednáška ke knize České tajemno – Arnost Vašíček (7.10.2019)

Cestopisná beseda - Danka Šárková (18.11.2019)

Prezentace knihy Česká příroda RNDr. Jana Kopeckého (9.12.2019)

V prosinci jsme návštěvníkům knihovny připravili malé překvapení. Vánoční stromek
z 1125 knih a za pomoci pracovníků MěÚ

Během roku 2019 proběhlo 17 dvouhodinových přednášek Univerzity volného
času (Celkem 639 účastníků)

14.3.2019

Fr. Kmoch a jeho hudba (Dr. L. Jouza)

28.3. 2019

150 let Dusíkova divadla (Mgr. L.Bartošová)

11.4.2019

Starosta města (JUDr. V.Málek)

25.4. Europoslanec Evr. Parlamentu (Doc JUDr. P. Svoboda + Dr. M. Mandáková)

9.5.2019

Typologie osobnosti (PhDr. Milada Gajdošíková)

23.5.2019

6.6.2019

Josef Hlávka (RNDr. Jana Procházková)

Historie emancipačního hnutí (Dr. M. Nováková)

13.6.2019

27.6.2019

Nástrahy všedního života (Por. Mgr. V. Marečková)

Procházka městem s historickým výkladem (PhDr. J. Vaněčková)

26.9.2019

Bezpečnost silničního provozu (Ing. Miroslav Polách)

10.10.2019 Problematika srdce a jeho léčba (MUDr. H. Grünfeldová)

24.10.2019 Bezpečnost seniorů
(Ing. Pavel Polach a por. Mgr. Vendulka Marečková)

7.11.2019

30. výročí sametové revoluce (Ing. P. Procházka)

14.11.2019 Vánoční zvyky na Čáslavsku (PhDr. J. Vaněčková)

28.11.2019 Jan Zrzavý (Dr. J. Procházková)

12.12.2019 Marie Fischerová Kvěchová (Ivan Latal)

19.12.2019 Vánoční povídání nejen o čokoládě (Mgr. L.Bartošová)

ANGLIČTINA
Již třetím rokem probíhala při UVČ výuka angličtiny. Celkem 16 dvouhodinových kurzů
navštívilo 123 posluchačů.

Akce pro veřejnost (děti)
V dětském oddělení se uskutečnilo celkem 139 akcí s celkovým počtem 2 173 účastníků.
Knihovna spolupracovala se všemi mateřskými i základními školami.
24 tematických nebo autorských výstavek

Pro ZŠ
1x

Beseda Astrid Lindgrenová

22x

Soutěž

22x

informatika - 421 dětí

15x

Přísloví a pořekadla

4x

Křížovky a kvízy - 4x

1x

Odpoledne s Andersenem

1x

Čtenářská dílna

- 30

- 318 dětí
- 283 dětí
- 70 dětí

- 22 dětí

- 14 dětí

7x

Knížka pro prvňáčka - 138 dětí

1x

Bajky - 25 dětí

6x

přednáška –Kyberšikana - 115 dětí

3x

Beseda o gamblerství - M.Bittnerová - 103 dětí

5x

Cestopisy - 109 dětí

1x

konzultace se studentkou PF HK – podpora čtenářství v naší knihovně – 1 studentka

4x

pohádka listopadová

2x

beseda Pohoda Vánoc se Semaforem

- 78 dětí
43 dětí

Pro MŠ :
4x

Zimní pohádka 58 dětí

7x Jaro
2x

informatika

136 dětí
35 dětí

Povídání o jaru - MŠ (20.3.2019)

Informatika ZŠ Zbýšov (26.3.2019)

Kdo se směje naposledy… přísloví a pořekadla - ZŠ Žehušice (27.3.2019)

Seznámení prvňáčků s knihovnou

Odpoledne s Andersenem (29.3.2019)

Knížka pro prvňáčka (květen - červen 2019)

Rozloučení s dětským oddělením a informatika v dospělém . 9. třídy ZŠ
(červen 2019)

Informatiky ZŠ (září – říjen 2019)

Kyberšikana – M.Radotínská (2. a 25.10.2019)

Bajky (říjen 2019)

Cestopisy (listopad 2019)

Odpoledne se školními družinami

Beseda Martiny Bittnerové o gamblerství (27.11.2019)

Informatiky 1. třídy - prosinec 2019

Pohoda Vánoc se Semaforem ( 13.12.2019)

Služby čtenářům
Donášková služba, trvající již 13 let, byla využita v roce 2019 jednou čtenářkou, kterou
jsme navštívili 2x a zapůjčili jí 20 knih.
10 půjčovních sobot využilo 223 čtenářů, kteří si půjčili celkem 689 knih.
Knihovnička na nádraží je velmi využívána. Doplňujeme průměrně 1x za 10 dnů
knihami vyřazenými z našeho fondu nebo z darů od čtenářů. Od ledna do konce roku jsme
cestujícím nabídli brožury, časopisy a 1955 knih.
Do knihovniček v nemocnici jsme dodali 325 knih. Pacienti většinou knihy vracejí
zpátky, někdo přidá i tu svou, není třeba tolik doplňovat.

Prezentace knihovny
Nejvýznamnějším zdrojem informací pro čtenáře i veřejnost jsou webové stránky,
které shlédlo 46 037 zájemců a navštívilo je 14 346 lidí.
Dalším zdrojem informací pro širokou veřejnost je Facebook, kam se snažíme každý den
vložit nějakou informaci, abych připomínali všem naši existenci.
Náš webový online katalog zodpověděl za celý rok 2019 celkem 107 868 dotazů 8 209
zájemcům, z toho 4 005 z prostoru knihovny a 4 204 z elektronických zařízení mimo knihovnu.
Do svého čtenářského konta mimo knihovnu nahlédlo 591 čtenářů. Větší návštěvnost našeho
katalogu z míst mimo knihovnu opět potvrzuje, že čtenáři využívají svá zařízení pro on-line
připojení a sami si sledují a prodlužují výpůjčky.

Souborný katalog (SKC)
Také v roce 2018 pokračovala spolupráce s Národní knihovnou v Praze, kam zasíláme
katalogizační záznamy zpracovaných knih. Celkem bylo v roce 2019 zasláno do NK 437 (přijato
426) záznamů. Záznamy jsou ze strany Národní knihovny hodnoceny jako kvalitní s minimem
duplikátů a chyb.

Informační středisko
Poskytované služby

-

kopírovací služby
průvodcovská služba
internet pro veřejnost, možnost připojení i přes WIFI
skenování a laminování a to i pro knihovnu, galerii a muzeum
poskytování informací o vlakových a autobusových spojeních (i MHD)
výroba a laminování čtenářských průkazů pro knihovnu
vlastní výroba materiálů pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích zařízení,
kulturních a sportovních akcí včetně měsíčního přehledu akcí v Čáslavi a okolí
prodej vstupenek na kulturní akce, plesy
rezervace a prodej vstupenek pro Dusíkovo divadlo (prodáno za 1 211 990 Kč = cca 4740
vstupenek)
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 bronzových plaket města Čáslavi
prodej pamětních mincí s motivem města
prodej plechových i měkkých magnetů
nabídka Čáslavských novin a 5+2 zdarma
vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu
spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích
kroužková vazba dokumentů
možnost stažení dat z jakékoli paměťové karty (univerzální čtečka)

Statistika
Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování …): 19.223( - 1.341 oproti předchozímu roku)

Z toho:

Poskytnutí internetu klientům: 241 osob (z toho platících 125, neplatících 116)
Celkem sjednáno inzerátů: 61, ročních smluv o reklamě: 2
Celkem zákazníkům zhotoveno 14.111 kopií černobílých + 2.228 kopií barevných.
Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem 2.455 návštěvníkům (z toho vyhlídkovou věž
v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo 2314 osob, Žižkovu síň 258 osob a Otakarovu baštu 75
osob, prohlídku města 125 osob, prohlídku kostela 0 osob.
Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a společenské
informace ve městě navštívilo k 31. 12. 2019 celkem: 3.125 osob.

Soňa Dedíková
ředitelka

HOSPODAŘENÍ 2019
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet 2019 rozpočet 2019 čerpání 2019 k
bez RO
vč. RO
31.12.

NÁZEV organizace

VÝNOSY /Příjmy/ v tis. Kč
Příspěvek ze stát. rozpočtu
Příspěvek od zřizovatele
Ostatní příjmy
Potraviny
Doplňková činnost

0,00
7 667,00
850,00
0,00
0,00

0,00
7 811,00
850,00
0,00
0,00

0,00
7 811,00
826,22
0,00
0,00

Příjmy celkem

8 517,00

8 661,00

8 637,22

4 360,00
1 482,00
87,00
13,00
900,00
20,00
130,00
170,00
20,00
10,00
80,00
70,00
50,00
250,00

4 360,00
1 482,00
87,00
13,00
900,00
20,00
130,00
170,00
20,00
10,00
80,00
214,00
50,00
250,00

4 385,12
1 476,95
85,67
12,20
900,86
55,92
127,09
174,39
18,86
9,43
89,47
161,39
19,32
258,59

Kancelářské potřeby
Ostatní materiál
Služby BTH
Telefony, Internet

80,00
60,00
160,00
80,00

80,00
60,00
160,00
80,00

71,04
36,36
148,56
76,94

Poštovné
Ostatní služby
Ochranné pracovní pomůcky

25,00
320,00
4,00

25,00
320,00
4,00

23,82
297,50
0,08

NÁKLADY /Výdaje/ v tis. Kč
Mzdové náklady + OPPP
Zákonné odvody - ZP, SP
FKSP
ONIV (zákonné poj., nemoc…)
Nájemné
Opravy a údržování
Spotřeba plynu (tepla)
Spotřeba el. energie
Vodné, stočné, srážková voda
Ostatní pojištění
Všobecný materiál
DDHM
DDNM + software
Knihy, tisk - předplatné

Cestovné
Vzdělávání (školení)
Bankovní poplatky
Odpisy
Ostatní nespec.náklady
Náklady doplň. Činnost
Výdaje celkem

20,00
10,00
10,00
56,00
50,00
0,00

20,00
10,00
10,00
56,00
50,00
0,00

5,30
17,25
7,59
56,38
106,43
0,00

8 517,00

8 661,00

8 622,51

RO rozpočtové opatření
v Kč
14.719,90
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