SHRNUTÍ ČINNOSTÍ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA / CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK / SLADOVNA

I.

ZÁKLADNÍ SLUŽBY ZAŘÍZENÍ

A. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Základní služba veřejné knihovny vyplývající ze Zákona o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č.257/2001 Sb.:
1. zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím
meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny
2. poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,
3. zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní
správy a samosprávy
4. umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup
B. CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
1. poskytováni služeb v oblasti kultury a uspokojování kulturních a společenských potřeb
a zájmů široké veřejnosti
2. vytváření optimálních podmínek k rozvoji kultury, kulturních a kulturně společenských
aktivit občanů a jejich sdruženi
3. propagace kultury v rámci cestovního ruchu
C. SLADOVNA
1. zajištění a organizace kulturních a kulturně-společenských služeb a činností, zejména
interaktivních výstav, příležitostných výstav a dále čtyř stálých expozic v objektu
Sladovny
2. zajištění správy a provozu budovy čp. 113 Velké náměstí včetně vstupního atria
3. zajištění a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností včetně uměleckých dílen,
kurzů a workshopů
4. zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně-společenských aktivit občanů města,
občanských sdružení (založených podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů) a jiných subjektů
5. poskytování informačních, servisních a agenturních služeb pro neziskový sektor a další
fyzické i právnické osoby
6. vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických
publikacích, ve znění pozdějších předpisů
7. spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování výstavní, kulturní
a kulturně společenské činnosti v rozsahu vymezeném účelem zřízení obecně prospěšné
společnosti
8. spolupráce, zajišťování a organizace služeb a činností vyplývajících z partnerských
vztahů města Písku

II. KULTURNÍ ČINNOST
A. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
1. podpora čtenářství a literatury
a > autorská čtení
b > přednášky a besedy s autory
B. CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
1. Kulturní dům: koncerty, taneční akce, loutková představení
2. Divadlo Fráni Šrámka: divadelní a hudební představení, přednášky
3. Kino Portyč: filmová představení a přednášky
4. Koncertní síň Trojice: koncerty vážné hudby a menších žánrů
5. Galerie Portyč: výstavy regionálních umělců
6. Letní kino: filmová představení a koncerty
7. Palackého sady, centrum města, Výstaviště a další místa: venkovní akce
8. pořadatelská a dramaturgická činnost: akce s celorepublikovým až zahraničním dosahem:
a > Dotkni se Písku
b > Jazz in Písek
c > Filmový Písek
d > Mezinárodní houslové kurzy prof. Otakara Ševčíka
e > Setkání přemyslovských měst
f>
Pontes ~ festival klasické hudby
g > Mezinárodní setkání harmonikářů atd.
C. SLADOVNA
1. programový koncept „Galerie hrou“
2. výtvarně herní expozice Pilařiště
3. expozice „Sladovnictví - prohlídka s příběhem aneb navštívení zlatých časů sladovnických“
Orientační schéma objemu pořádaných kulturních akcí (MěK / CkmP / Sladovna)

10 %

70 %

20 %

III. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
A. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Vytváření pestré a obsáhlé nabídky vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie s cílem
zapojit do vzdělávacích aktivit všechny věkové kategorie a cílové skupiny. Tyto dlouhodobé cíle
jsou také uplatňovány v rámci programu centra vzdělávání:
1. polytechnické obory (vč. IT technologie, řemeslné dovednosti, ekologická výchova,
matematika, fyzika, biologie, chemie)
2. jazyková vybavenost (vč. zájmové a neformální výuky cizích jazyků, komunikačních
a prezentačních dovedností, čtenářské gramotnosti)
3. osobnostní a sociální rozvoj (vč. pracovní kompetence, sebeřízení, posilování vazeb
ke komunitě, globální výchovu)
B. CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
1. kurzy
2. semináře, konference, přednášky
3. výstavy, firemní přehlídky
C. SLADOVNA
K aktuálním interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy.
Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení
a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy. Programy pro školy jsou
koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání.
Vzdělávání formou zážitku a hry aplikujeme také na běžné (mimoškolní) návštěvníky Sladovny.
1. programový koncept „Galerie hrou“ (lektorské programy)
2. debaty, diskuze a přednášky
Orientační schéma objemu realizované vzdělávací činnosti (MěK / CkmP / Sladovna)

70 %

15 %

15 %

IV. KOMUNITNÍ ČINNOST
A. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Městská knihovna Písek ve svých aktivitách akcentuje důraz na mezigenerační dialog
a propojování potřeb a pozitivních dopadů všech cílových skupin, které jsou součásní místní
komunity.
1. dobrovolnický program
Spojení dobrovolnictví a knihovny lze využít k podpoře vzdělanosti a kulturního života, které
je schopno eliminovat role pouhých konzumentů a posouvat hranice k uvědomělému
a aktivnímu životnímu přístupu.
a > Dobrá pomoc
b > Klub dobrého slova – čtení pro seniory
2. každoroční zážitkové a společenské akce zaměřené na mezigenerační dialog
a > Očima generací
b > Fair – trade v knihovně
c > Den pro dětskou knihu
d > Všeználek
3. pravidelné kulturně-edukační programy pro uživatele se specifickými potřebami
ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb Písecka
a > Klub cestovatelů – Duha, Horizont, Domov sv. Linharta
b > Klub Souvislosti – Fokus Písek
c > Naděje s pohádkou – Naděje Písek
B. CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
Činnost CKMP zajišťuje a dává prostor pro aktivity dětí a seniorů.
Z řady činností se jedná především o tyto dvě aktivity:
1. Příměstský dětský tábor
2. Senior Point
C. SLADOVNA
1. Pohybové a divadelní dílny pro mládež i dospělé
2. Kurzy čchi-kung
3. Hudební dílny pro mládež Fusion
4. Letní příměstské tábory
Orientační schéma objemu realizované vzdělávací činnosti (MěK / CkmP / Sladovna)

60 %

18 %

22 %

V. DOPLŇUJÍCÍ A KOMERČNÍ AKTIVITY
A. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
1. jednorázové kulturní akce malého rozsahu (besedy se spisovateli)
2. výstavní činnost zaměřená na prezentaci a podporu neziskového a občanského sektoru
3. příměstské tábory pro děti
4. komerční pronájmy a nájmy
B. CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
1. služby a produkce
2. koncepční pronájmy a služby
3. údržba a investice
C. SLADOVNA
1. adventní, velikonoční a další dílny
2. workshopy
3. besedy České křesťanské akademie
4. Listování
5. pohybové a divadelní dílny pro mládež
6. příměstské tábory
7. regionální výstavy umění
8. svíčkárna Rodas
9. kavárna Balzám Café
10. infocentrum
11. pronájem prostor
12. narozeninové oslavy

VI. SHRNUTÍ – PRŮNIKY V ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH
ZAŘÍZENÍ A NÁVRHY SPOLUPRÁCE
1.
2.
3.
4.

Přednášková činnost
Vzdělávací akce zejména pro seniory
Výstavy
Příměstské dětské tábory

MěK
A

B
D

CkmP

C

Sladovna

A > Příprava a realizace kulturních a vzdělávacích akcí s komunitním charakterem pro děti,
rodiny s dětmi, seniory (Halloween, příměstské tábory, Literární putování Pískem atd.)
B > Vzdělávací činnost – vytváření vzdělávacích programů
(vytváření vzdělávacích programů s propojováním literárních a výtvarných témat)
C > Výstavy (regionálního charakteru), příprava a realizace kulturních akcí
(pouličních vystoupení apod.)
D > Příprava a realizace kulturních akcí většího formátu (Pískoviště, Dotkni se Písku atd.)

VII. ZÁVĚR
Výčet poskytovaných služeb a plánovaných aktivit ukazuje, že obsahové náplně se minimálně
překrývají, k částečným překryvům dochází pouze ojediněle. Lze tedy programového
a organizačního potenciálu jednotlivých institucí využít k designování modelů možné spolupráce
s efektivním využitím širokého obsahového záběru, tak aby byl v co nejvyšší míře produktivní
a podpůrný.
Cílem koncepce spolupráce kulturních zařízení města Písku je dosažení pozitivních změn při
plánování a realizaci vybraných kulturních akcí při zdárném plnění funkcí a poslání zúčastněných
organizací daných zřizovacími listinami a ostatními koncepčními dokumenty. Navržené modely
spolupráce budou vyzkoušeny a vyhodnoceny na základě předem stanovených parametrů, které
zaručí funkční realizaci vybraných projektů a akcí.

