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Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav
za rok 2020

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 ).
Vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky v letošním roce z
důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve
smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení
vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu
ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Tato opatření se úzce dotkla i našeho zařízení.
Z tohoto důvodu byla uzavřena dočasně i naše střediska a byla zcela omezena jejich
činnost pro veřejnost.
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

nebyla navázána

spolupráce nejen se školami, formou odborných

přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem důchodců, Alzheimercentrem ve
Filipově a pod.. Nebyla zahájena ani Universita volného času pro seniory.. .
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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 2020 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
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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, badatelna, půjčovna hudebnin 1 pracovnice
Universita volného času pro seniory

l pracovnice

IC - 2 pracovnice ( úvazek 2 )
uklízečka ( 0,5 úvazek )
Personální zabezpečení v roce 2020
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).

K 31.12.2020 bylo

převedeno Informační centrum pod Město Čáslav ( RM/13/2021 ).
.
Činnost jednotlivých středisek :
Muzeum
Zahájení sezóny
Každoročně začátkem ledna byl proveden generální úklid ve všech expozicích,
sbírkové předměty se ošetřují, opravují se poškozené texty, provádí se vysoušení
silikagelu, plynování 27.3. a 6.11..2020. Zajišťuje se úklid na Otakarově baště a
vyhlídkové věži kostela a to se zaměstnanci VPP.

4

l. dubna 2020 byla zahájena sezóna ve všech objektech - vyhlídková věž kostela je
zpřístupněna celoročně.( pouze dle nařízení vlády ). Společně se Zemědělským
muzeem Čáslav dále pokračovala dohoda na vzájemném zvýhodnění návštěvníků a
to slevou 10% na vstupenku.

Základní sbírkotvorná činnost

Za rok 2020 bylo zapsáno do 1. stupně evidence v muzeu celkem 10 př.č.
muzeum+ 24 př.č. galerie

sbírkových předmětů a to především dary, starý

nezapsaný fond a pod.)
Katalogizace : Celkem bylo do II. stupně evidence zpracováno 89 inventárních
čísel. Do databáze Bach přepsáno 3235 karet ( většinou šlo o práci home office ) .
Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 33 ks nových knih a časopisů / př. č.
14640 – 14672 /. Většinou šlo o nákupy. Do on-line katalogu muzejní knihovny
bylo zaneseno již 2361 titulů – nový katalogizační systém Tritius
Všechna inventární čísla jsou zapsána v elektronické podobě.
Vyřazen nebyl žádný sbírkový předmět.
Revize sbírkových předmětů :
Na základě příkazu ředitelky č. 1 ze dne 8. ledna 2020 byla nařízena revize
sbírkových předmětů:
Podsbírka Staré tisky……PhDr. D. Nováková a Mgr.BcA. T. Stará
Bylo zrevidováno celkem 3241 položek
Podsbírka Mineralogie a paleontologie …….Bc. M. Dvořáková a Lenka Jelínková
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Revize neproběhla z důvodu dlouhodobé nemoci p. Lenky Jelínkové a byla
přesunuta na rok 2021.
Zápůjčky
Celkem jsme zapůjčili z muzea pro krátkodobé výstavy 5 předmětů z našich sbírek
( 3 z podsbírky Zoologie , 2 z podsbírky Výtvanné umění). V roce 2020 si naše
muzeum nezapůjčilo žádný sbírkový předmět.
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
návštěvy :

Galerie
návštěvy :

6
6

0

dotazy :

56

konzultace :

2

rešerše :

3

e-maily :

0

konzultace : 0

Edukační činnost 2020
PhDr. Drahomíra Nováková
19.2.2020 přednáška : 100 let od narození Josefa Svobody…Klub Důchodců …45
osob
27.5.2020 komentovaná prohlídka výstavy Josefa Svobody v Dusíkově divadle pro
Klub důchodců …..13 osob
14.8.2020 komentovaná prohlídka muzea pro účastníky příměstského tábora při
Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě….25 osob
Celkem : 83 osob
Bc. Michaela Dvořáková DiS.,
13.2.2020 přednáška : Životní osudy Jiřího Mahena – Diakonie…17 osob
1.6.2020 Dílna k výstavě : Jak vdechnout papíru život ….12 dětí

Celkem : 29 osob

Z důvodu vládního nařízení uzavření muzea a omezení další činnosti se
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muzeum prezentovalo pro veřejnost na Facebooku a www stránkách a to :
•
•
•
•
•

Vytvoření online kvízu : Znáte historii našeho města ? ( 40 účastníků )
Vytvoření kvízu k expozici kachlů
Vytvoření online dotazníku o Velikonocích ( 15 účastníků)
Zpracování a grafický návrh info letáků k přírodovědné expozici
Online výstava „ Nejkrásnější výstava“
1. Hyena skvrnitá
2. Lední medvěd
3. Ježík obecný
4. Výr velký
5. Pásovec devítipásý
6. Luskoun dlouhoocasý
7. Sup hnědý
8. Netopýr velký
9. Kajmanka dravá
10. Koala medvídkovitý
11. kolibříci
12. Jezevec obecný
13. Dikobraz evropský
14. Vombat medvědovitý
15. Velemlok japonský

Dále vytvoření videí na fb : 3 videa z přírodovědné expozice muzea
video z expozice panenek
Křížovky : J.L. Dusík ( fb a web muzea )
Pracovní listy : Velikonoční symboly ( Květná neděle, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Bílá
sobota, Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí
( fb)
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Další činnost :
1.července 2020 : Qutsider art
Každoroční setkávání mladých výtvarníků na muzejní zahradě

5.9. – 6.9. 2020 Čáslavské dvorky - muzejní zahrada – spoluúčast Formanova Čáslav

6.9. 2020 účast na akci : Kameny zmizelých ( uctění památky Židů )
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Dne 6. 9. 2020 byly slavnostně odhaleny první Stolpersteine (kameny zmizelých) v Čáslavi
na památku rodiny Eisnerových. Rodina Eisnerových bydlela v ulici 28. října čp. 490 v
Čáslavi, kde byla i ordinace doktora Eisnera, která byla však zanedlouho po vzniku
Protektorátu Čechy a Morava uzavřena vzhledem k původu pana Eisnera. Eisnerovi měli tři
děti. V době, kdy začala platit přísná pravidla pro židovské obyvatele, paní Eisnerová
onemocněla a na následky nemoci zemřela. Doktora Eisnera posléze zatklo gestapo a byl
odvezen do Terezína, kde později také tragicky zemřel. Děti pak byly v péči prarodičů do
roku 1942, kdy byly deportovány do Terezína a dále do některého z vyhlazovacích táborů.
Kameny zmizelých za rodinu Eisnerovu jsou v Čáslavi první položené Stolpersteine.
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové ve spolupráci s městem Čáslav tak uctil památku rodiny
židovského původu, která se jako většina členů židovské komunity do Čáslavi po 2. světové
válce již nevrátila.
19.9.2020 Čáslavské slavnosti
Pracovníci se účastnili Čáslavských slavností a to zpřístupněním vyhlídkové věže kostela
sv. Petra a Pavla, muzea a Informačního centra
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3. října Archeologické hrádky na Hrádku………..51 dětí
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Z Činnosti muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská
PhDr. Drahomíra Nováková - jednatelka

21. ledna

David Tuma

Vývoj loveckých a chovných obor v českých
zemích

31 osob

4. únor

Zdeněk Vojtíšek Nová náboženství současností

35 osob

18. únor

Peter Pavúk

Trója, Pergamon, Sardy

25 osob

19. května Filip Velimský

Chrám sv. Bartoloměje

25 osob

23. červen Zdeněk Petráň

Ius regale montanorum

20 osob

12. září

Jiří Roháček

Nápisy Čáslav-Kutná Hora-Kolín

32 osob

20. říjen

Martina Adamová Jan Perner

24. list.

F. Velimský

stramováno

Archeologický výzkum v regionu v r. 2020

19. prosinec Adventní koncert

-„-„-

Celkem : 168 osob
Ostatní odborná činnost :
•
•
•
•

Příprava akce : Veřejné čtení jmen obětí holokaustu neuskutečnno
Příprava muzejní noci neuskutečněno
21.11. účast na natáčení Toulavé kamery Kamenné mosty – Markovice – Filipov
Příprava konference o Janu Ladislavu Dusíkovi neuskutečněno

Účast na konferencích a školeních:
Dedíková Soňa : Porada ředitelů Středočeských muzeí ( 31.3., 29.9 )
Nákupní a odpisová komise RM Kolín ( 10.6.)
ICOM ( 26.2., 19.9. )
Certifikační komise ( 30.6. )
Školská rada - při ZŠ Sadová, Čáslav
Kukturní komise při MÚ Čáslav
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Památková komise při MÚ Čáslav
PhDr. D. Nováková : On-line Werbiář Možnosti využití imersivních technologií
( AR, VR ) v muzeích , galeriích a památnících
Bc. M. Dvořáková, DiS., : : On-line Werbiář Možnosti využití imersivních technologií
( AR, VR ) v muzeích , galeriích a památnících
Online konference : Virtuální muzeum
Mgr.BcA. T. Stará : On- line :COVIDeo numismatika
On- line : Bibliofilie v Českých zemích
On-line Werbiář Možnosti využití imersivních technologií
( AR, VR ) v muzeích , galeriích a památnících
Kavánková Klára DiS., : školení pro ekonomy
Publikační činnost : vytvoření info letáků na fb a web muzea
•
•
•
•
•

K výstavě Staré hudební nástroje
Chystáme se na novou sezonu – nové placky od A. Moravcové
K 100. Výročí od narození Josefa Svobody
Výročí odhalení pamětní desky Quise, Chitussiho
Info o vystaveném betlému od Ing. Pavla Štěcha

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.
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K některým výstavám jsou připravovány pracovní listy a zábavné dílny.
Výstavy
muzeum - na zahájení sezóny výstava „ Staré hudební nástroje „
výstavní síň
20.1. – 9.2. Kristýna Honzírková

24.2. – 10.3.

Ivana Mrázková

Private jungle

Příliv
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obrazy

obrazy

12.5. – 24.5.

Impresionismus ve vodní hladině

1.6. – 21.6.

Zdeněk Smaženka a další modeláři
Jak vdechnout papíru život

15

ze soukromé sbírky

Den dětí jsme oslavili v rámci výstavy …………

7.7. – 26.7. Gabriela Sedláčková

Kapka
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digitální malba

4.8. – 23.8. Miroslav Koryčánek, Pavel Žampach

31.8. – 27.9.

Výstava fotografií

Průřez tvorbou

Fotoklub Čáslav

17

obrazy

6.10. – 3.1.2021

Martina Knoblochová
S láskou a úctou k dávným časům

Výstava byla poznamenána nařízením vlády a několikrát uzavřena covid -19

Galerie
Od května byla zahájena stálá výstava Království panenek společně s Klubem
panenky ČR

18

24. září proběhla komentovaná prohlídka s odborným výkladem paní Zemanové
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Počet návštěvníků expozic a výstav v roce 2020………1 598
Počet návštěvníků kulturních akcí v roce 2020………. 168
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
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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
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

Středisko knihovna
Rok 2020 byl poznamenán různými nařízeními vlády ČR v důsledku epidemie Covid-19. Zavření
knihovny se odrazilo ve všech aspektech její činnosti.

Personalistika
Provoz v oddělení pro dospělé zajišťovala p. Irena Růžičková a p. Pavla Sedlmajerová, DiS,, která
též podle potřeby zastupovala v informačním centru při nepřítomnosti některé z pracovnic.
O činnost dětského oddělení se starala Mgr. Jitka Chraščová, ve studovně pracovaly p. Marie Hrubá
s p. Jarmilou Fialovou.
O úklid se starala polovičním úvazkem p. Stanislava Mastíková.

Akvizice knih, periodik a audionosičů
Jednou z hlavních činností knihovny je půjčování dokumentů.
Knihy s rabatem 26-28 % jsme nakupovali v čáslavském knihkupectví Linek – Chrpa. Při osobním
výběru knih lze knihy prohlédnout, posoudit vhodnost knihy podle velikosti písma, formátu apod.
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Dále využíváme internetový akviziční portál Team Library.cz, vytvořený speciálně pro knihovny.
Do systému máme přístupové heslo a můžeme objednávat knihy i audioknihy na CD. Využíváme nabídku
nejvyššího rabatu, který se pohybuje od 27 do 33%.
Periodika jsme opět nakupovali v místní prodejně Trafika U klokana. Předplacené Zdraví, Čtenář,
Moje země a nově zavedený časopis Šifra doručuje Česká pošta.

Přírůstek a úbytek knihovního fondu
Rozpočet na nákup knih, časopisů a CD se v roce 2020 navýšil na 290 000 Kč, což umožnilo nákup
nových vydání několika titulů školní povinné četby.
V rámci projektu MK ČR „Česká knihovna“ jsme získali darem 24 knih v celkové hodnotě 6 550,Kč.
Celkem bylo nakoupeno 1031 knih za 195 502,- Kč, 35 CD za 5 127,-. Celková pořizovací hodnota
bez rabatu by činila 320 188,- Kč (ušetřeno 119 559,- Kč).
Darem jsme získali 62 knih v hodnotě 13 207 Kč.

Přírůstek knih: 1031 svazků
-

z toho 1014 zakoupeno
62 darem od čtenářů a z projektu Česká knihovna MK ČR.

Přírůstek CD : 35 audioknih
Úbytek: 4204 svazků knih a brožur (vyřazené duplicitní, zastaralé, poškozené nebo ztracené.
Celkový stav knihovního fondu knihovny k 31. 12. 2020 čítá 50 709 knihovních jednotek, z toho
1 503 CD a 3 CDRomy o Čáslavi v regionálním fondu.

Statistika čtenářů a výpůjček
V roce 2020 se v knihovně zaregistrovalo celkem 1328 čtenářů – z toho 461 dětí do 15 let.
Celkově knihovnu navštívilo 13 117 občanů, ať už jako registrovaní čtenáři nebo návštěvníci našich
akcí. Internet ve studovně a v informačním středisku použilo 133 zájemců.
Čtenáři si v roce 2020 zapůjčili celkem 31 490 knih, časopisů a CD.
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Meziknihovní výpůjční služba
Knihu, kterou čtenář žádá a kterou nemáme ve fondu, objednáváme prostřednictvím MVS. V roce
2020 jsme žádali 70 knih k zapůjčení z jiných knihoven.
Z fondu naší knihovny bylo v rámci MVS poskytnuto jiným knihovnám 34 knih.

Akce pro veřejnost (dospělí) a Univerzita volného času
Vzhledem k pandemii jsme museli mnoho přednášek zrušit, takže akce se konaly pouze v době, kdy bylo
vládou ČR povoleno shromažďování více osob. Během roku jsme uspořádali 31 akcí – výstav, přednášek,
besed, včetně přednášek v rámci Univerzity volného času.
Zúčastnilo se jich celkem 91 návštěvníků.
Během roku 2020 byly zrušeny všechny celostátní akce, do kterých jsme se každoročně zapojovaly (Březen,
měsíc čtenářů; Noc s Andersenem, Týden knihoven).
19 výstavek – tematických a k literárním výročím
8 tematických výloh (Krása hor, Zdeněk Burian, Jan A. Komenský, Adolf Born, Vyrážíme za krásami naší země, Mezinárodní
den zvířat, R. Hrušínský, Putování do Betléma přes Čáslav )
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Přednáška Tajemství života Boženy Němcové (4.2.2020)
35 návštěvníků
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Beseda s autorkou knihy Balkán, baby! (14.9.2020)
8 návštěvníků

2 dvouhodinové přednášky Univerzity volného času

Přednášky Univerzity volného času pro seniory byly pouze dvě, opět zasáhlo
Nařízení vlády o zákazu shromažďování, což bylo pro naše posluchačky nepříjemné.

25

100. výročí narození scénografa Josefa Svobody (24.9.2020)
– PhDr. D. Nováková
25 účastníků

Divadelní život v Čáslavi (1.10.2020) – Mgr. Lada Bartošová
25 účastníků
26

Akce pro veřejnost (děti)
V dětském oddělení se uskutečnilo celkem 40 akcí s celkovým počtem 761 účastníků.
7 tematických nebo autorských výstavek

Pro ZŠ
6x Správná pětka – A. Lindgrenová - 102 dětí
14x Informatika - 278 dětí
7x

Hádanky a kvízy - 126 dětí

7x

Knížka pro prvňáčka - 162 dětí

2x

Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou

4x

Poslech CD – 52 dětí

Pro MŠ :
1 x informatika

16 dětí
27

Správná pětka – čtení+poslech CD (únor a březen 2020)
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Informatiky pro ZŠ (únor a březen 2020)
278 dětí

Knížka pro prvňáčka (září 2020)
162 dětí
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Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou o knize Alenka a Krakonoš
(12. 10. 2020) – 25 dětí

Služby čtenářům
Donášková služba, trvající již 14 let, byla využita v roce 2020 jednou čtenářkou, kterou jsme
navštívili 9x a zapůjčili jí 93 knih.
8 půjčovních sobot využilo 134 čtenářů, kteří si půjčili celkem 405 knih.
Knihovnička na nádraží je stále 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 1335 knih.
Do knihovniček v nemocnici jsme dodali 130 knih. Pacienti většinou knihy vracejí zpátky, někdo
přidá i tu svou, není třeba tolik doplňovat.

Prezentace knihovny
30

Nejvýznamnějším zdrojem informací pro čtenáře i veřejnost jsou webové stránky,
které shlédlo 40 710 zájemců a navštívilo je 13 598 lidí.
Dalším zdrojem informací pro širokou veřejnost je Facebook. Každý den se snažíme připomenou
nějakou událost či knihu, abychom naši knihovnu stále zviditelňovali. I přesto, že byla knihovna několikrát
zavřena, se mohli uživatelé fb. dozvědět, jaké činnosti v knihovně probíhají, když se nepůjčuje, a na jaké
změny se mohou těšit.
Náš webový online katalog vyhledal za rok 2020 odpovědi 6 604 zájemcům na 58 876 dotazů, z toho
2 954 z prostoru knihovny a 3 650 z elektronických zařízení mimo knihovnu.

Souborný katalog (SKC)
V roce 2020 jsme odeslali 389 katalogizačních záznamů zpracovaných knih. Od listopadu, kdy byl
nainstalován Tritius, si NK začala záznamy stahovat sama.

Granty
14. ledna 2020 byla podána žádost o grant Středočeského kraje „Pořízení technického vybavení a mobiliáře
pro MěK Čáslav“ (KUL/POK/040170/2020).
Tato žádost byla poslední ze čtyř. (Předchozí tři byly v rámci VISKU3 odeslány na Ministerstvo kultury ČR
koncem loňského roku:
•

„Upgrade

automatizovaného knihovního systému Clavius v městské knihovně v Čáslavi“ (MK

22077/2020 OULK)
•

„Pořízení speciálního vybavení interaktivní učebny v dětském oddělení v městské knihovně
v Čáslavi“ (MK 22078/2020 OULK)

•

„Modernizace technologického vybavení přednáškové místnosti městské knihovny v Čáslavi“ (MK
22065/2020 OULK).

O zpracování grantů se zasloužila Ing. Adéla Mocová-Rybová ve spolupráci se správcem ICT Tomášem
Rudolfem z Městského úřadu Čáslav
Všechny žádosti byly schváleny. Dotace z rozpočtu SČK z Fondu kultury a obnovy památek – téma: Obecní
knihovny činila 70 000 Kč, z MK ČR 264 000 Kč + 107 000 Kč + 59 000 Kč
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Další činnost knihovny
V polovině ledna 2020 (po 15 letech) byla započata výmalba všech prostor knihovny svépomocí. Po
předchozím odstranění, přesunutí či zakrytí nábytku jako první vymaloval p. Tomáš Hnátek společenskou
místnost. Následovala horní chodba, WC, schodiště, dolní chodba a studovna. Do poloviny března bylo
vymalováno ještě oddělení pro dospělé. To vše za plného provozu, v půjčovní i nepůjčovní době.

Bílý prostor pod schodištěm jsme vyplnili samolepkou stromu, na ratanová křesla ve vestibulu jsme ušili
nové potahy.
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13. března 2020 dle nařízení vlády ČR byla knihovna zavřena ohledně pandemie koronaviru.
Při dodržování hygienických předpisů jsme během 6 týdenního uzavření vyřazovali zastaralé a duplicitní
knihy v obou odděleních. Některé naučné knihy jsme převáděli z dětského oddělení do dospělého (záměrné
snížení počtu knih ve volném výběru pro nadcházející realizaci jiného uspořádání oddělení s novým
objednaným mobiliářem.
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27. dubna se knihovna znovu otevřela čtenářům. Povinnost roušek, gumových rukavic, dezinfekce rukou,
v místnosti maximálně tři osoby, třídenní karanténa a dezinfekce vrácených knih.

11. května nainstalována ochranná plexiskla (zakoupil MěÚ) k výpůjčním pultům v oddělení pro dospělé a
pro děti.
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Během června jsme připravovali dětské oddělení k výmalbě, což znamenalo vyndat z regálů všechny knihy,
velké regály odsunout od stěn. Objednávali jsme zboží z grantů, vyráběli jsme nástěnky.

O letních prázdninách během plného provozu p. Hnátek vymaloval dětské oddělení.
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Následoval úklid, přestavba regálů s návratem knih. Oddělení jsme dovybavili novým nábytkem a doplňky
(grant SKČ).
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Od 1. října jsme rozšířili půjčovní dobu ve čtvrtek ,kdy půjčujeme již od 8.30 hod. (dříve od 10 h.)
20. října - proškolení knihovnic pracovníky firmy Lanius z Tábora na nový knihovní systém Tritius.
22. října musela knihovna opět zavřít dle vládního nařízení.
Paradoxně nám zavření přišlo vhod, protože bychom museli mít stejně pár dní zavřeno z důvodu „přelévání“
dat ze systému Clavius do nového Tritia. Od 2. listopadu se veškeré knihovnické zpracování a půjčování již
děje v novém knihovním systému, do kterého se můžeme dostat i z domova. Tuto možnost jsme také
některý den využili na home office, kdy jsme se s novým systémem seznamovali, zkoušeli si zpracování,
pročítali nápovědu apod.
Během listopadu nám byla do dětského oddělení a přednáškové místnosti nainstalována různá technická
zařízení, zakoupená díky grantům MK. Celá knihovna má nyní wifi připojení.
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Od 23. listopadu jsme zahájili „okénkový provoz“ dva dny v týdnu do 17 hodin. Výdej předem objednaných
knih telefonicky či e-mailem oknem oddělení pro dospělé. Vracení knih pouze do schránky ve dveřích a
následná dezinfekce.

Vybavení knihovny
Díky čtyřem získaným grantům přibyl do knihovny následující majetek:
•

Automatizovaný knihovní systém Tritius
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•

Bezdrátová čtečka QR/čárových kódů (2 ks)

•

Wi-fi switch (4 ks)

•

Interaktivní dotykový displej vč. mobilního stojanu pro LCD

•

Notebook (2 ks)

•

Elektronické Albi tužky (10 ks) s knihami (15 ks)

•

Dataprojektor vč. příslušenství, ukazovátka a dálkové ovládání

•

Ozvučovací soustava

•

Set duálních mikrofonů vč. příslušenství

•

Multifunkční zařízení

•

Laminátor

•

Diskman (2ks)

•

Přenosný reproduktor (2 ks)

•

Sluchátka (2 ks)

•

Mikrosystém

•

Věšáková stěna se zrcadlem

•

Stolek pro děti (2 ks)

•

Pěnové sedáky (10 ks)

•

PC stůl

•

Stůl pro dělání úkolů

•

Židle žluté (8 ks)

•

Taburety pro děti (5 ks)

•

Taburety pro mládež a dospělé (7 ks)
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•

Půjčovní pult s policovou skříní

•

Zátěžový koberec zelený

•

Nástěnky (4 ks)

Informační středisko
Statistika
Počet úkonů (dotazy, inzerce, kopírování …): 12.497
Z toho:
Poskytnutí internetu klientům: 72 osob (z toho platících 37, neplatících 35 )
Celkem sjednáno inzerátů: 30, ročních smluv o reklamě: 0
Celkem zhotoveno 11.072 kopií černobílých, 1.083 kopií barevných zákazníkům.
Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem 1 859 návštěvníkům z toho vyhlídkovou věž v kostele sv.
Petra a Pavla navštívilo 1 622 osob, Žižkovu síň 138 osob a Otakarovu baštu 103 osob, prohlídku města 54
osob, prohlídku kostela 0 osob.
Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a společenské informace
ve městě navštívilo k 31.12.2020 celkem: 2.539 osob.
Poskytované služby

-

průvodcovská služba
internet pro veřejnost včetně možnosti wi-fi připojení
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 206.938,- Kč),
propagace divadelních, cestovatelských a pohádkových představení
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-

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 pamětních mincí s motivem města
prodej plechových i měkkých magnetů
poskytování Čáslavských novin
kopírovací služby
vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu
spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích
distribuce týdeníku 5 + 2 dny, Náš region
kroužková vazba dokumentů
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