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1. Úvod
Knihovna hodnotí rok 2017 jako úspěšný. Počty registrovaných čtenářů a výpůjček se držely na
obdobné úrovni jako v předchozím roce. Poměrně hodně vzrostl počet dětských registrovaných
čtenářů, což hodnotíme velice pozitivně. Je to pravděpodobně odraz stabilizované situace v dětském
oddělení a jeho výborné práce. Stejně tak se dařilo na výborné úrovni pracovat se seniory (Klub
aktivních seniorů a Virtuální univerzita třetího věku. Uspořádali jsme i celorepublikové akce, jako
Knihovnická dílna, celostátní seminář VU3V a literární soutěž). Nadále jsme pořádali řadu kulturních a
výchovných akcí pro jičínskou veřejnost a stále více pociťovali omezení prostorové. Jsme rádi, že
knihovna má pevné postavení v kulturním životě města a je jeho komunitním centrem. Je za tím velké
nasazení zaměstnanců a výborná spolupráce s dalšími kulturními a školskými zařízeními ve městě a se
zřizovatelem. Všem děkujeme.

2. Základní údaje o organizaci
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je příspěvková organizace zřízená městem Jičín, má jednu
pobočku a je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Plní poslání poskytovat rovným způsobem
všem občanům a knihovnám v regionu bez rozdílu veřejné knihovnické, informační
a další služby.
Přehled hlavních činností:
 Buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury
a dalších dokumentů a informačních pramenů (periodika, audio, audiovizuální
a elektronické dokumenty) se zřetelem k potřebám svých uživatelů.
 Buduje, archivuje a využívá fond regionální literatury a zpřístupňuje ho široké veřejnosti.
Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o regionu.
 Buduje interní databáze z univerzálních a speciálních fondů knihovny a využívá externí
informační databáze.
 Účastní se budování společných databází a výměny dat s ostatními knihovnami.
 Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní fondy individuálním a institucionálním
uživatelům svými výpůjčními službami, informačními, bibliografickými, rešeršními
a kopírovacími službami v půjčovnách, studovnách a dalších speciálních odděleních. Zajišťuje
přístup k informacím bez ohledu na místo jejich vzniku, využívá k tomu
a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a informační zdroje, včetně zdrojů přístupných
prostřednictvím sítě internet za předem stanovených podmínek.
 Své činnosti zabezpečuje v hlavní budově knihovny v Denisově ulici a v pobočce na Novém
Městě.
 Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a
činnost knihovny.
 Na základě smlouvy s Královéhradeckým krajem a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci
Králové a v závislosti na výši poskytovaných finančních prostředků plní funkci regionální
knihovny.
 Vydává a popř. i prodává příležitostné tematické publikace.
 Zpřístupňuje uživatelům knihovní dokumenty i z fondů jiných knihoven prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby, a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňuje uživatelům
jiných knihoven vlastní fond.
Doplňkové činnosti:
pronájem prostorů, které byly příspěvkové organizaci dány do výpůjčky (pouze omezeně,
vzhledem k nutnosti ochrany majetku), reprografické služby a provozování nápojového automatu.
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Půjčovní doba:

Pondělí
Úterý
Středa

Oddělení pro
dospělé
8,00 - 18,00
10,00 - 17,00
8,00 - 18,00

Čtvrtek
Pátek
Sobota

zavřeno
8,00 - 17,00
8,00 - 12,00

Oddělení pro
děti
12,00 - 17,00
12,00 - 17,00
8,00 - 11,00
12,00 - 17,00
zavřeno
12,00 - 16,30
zavřeno

Hudební odd.
+ klub mladých
12,00 - 17,00
12,00 - 17,00
8,00 - 11,00
12,00 - 17,00
zavřeno
12,00 – 14,30
zavřeno

Pobočka
12,30 – 17,00
zavřeno
12,30 – 17,00
zavřeno
12,30 – 17,00
zavřeno

Půjčovní doba zůstala beze změny. Knihovna měla otevřeno pro veřejnost 40 hodin týdně. Dva dny
v týdnu bylo otevřeno do 18 hodin (pondělí a středa), v sobotu od 8 do 12 hodin. Pobočka na Novém
Městě byla také otevřena stejně jako v předchozích letech – celkem 13,5 hodiny týdně.

3. Zaměstnanci
3.1 Počet zaměstnanců a jejich vzdělanostní struktura
Celkový přepočtený počet
Z toho VŠ knihovnického směru

14,091
4,08

VŠ ostatní

1,00

SŠ knihovnického směru

5,78

SŠ ostatní

1,75

Zaměstnanci ostatní

1,48

Zvýšil se počet odborně kvalifikovaných zaměstnanců díky tomu, že dvě pracovnice absolvovaly
knihovnický rekvalifikační kurz v Národní knihovně v Praze.
Navíc knihovna zaměstnávala pracovnice z programu Veřejně prospěšné práce. Jednu pracovnici
od ledna do konce února na celý úvazek, poté do konce července na 0,75 úvazku. Od listopadu do
konce roku z téhož programu dvě pracovnice také na 0,75 úvazku. Na tyto pracovnice dostávala
knihovna příspěvek od Úřadu práce - krajské pobočky v Hradci Králové.

3.2 Vzdělávání zaměstnanců
Pracovníci jsou motivováni, aby si doplňovali a rozšiřovali kvalifikaci. Účastní se kurzů, školení,
konferencí a dalších vzdělávacích akcí dle zaměření své práce, pořádaných především Studijní a
vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Národní knihovnou v Praze.
Knihovna uspořádala i vlastní vzdělávací akce, a to zejména:
 Seminář Youtube – Vanda Vaníčková
 Kutná Hora – exkurze do knihovny
 Nový web –Martin Žantovský
 Hořice – exkurze do knihovny, Kuks – návštěva hospitálu
 Putování za Váchalem, exkurze do MLK Radim
1

včetně 2,6 úvazku na výkon regionálních funkcí (hrazeno z dotace Královéhradeckého kraje)
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Okolo Zebína – literární cyklovýlet
Kdo pokládá k četbě otázky – Ondřej Hausenblas
Na Brada za Koniášem
Obrana obran – kolokvium
Batňovice – exkurze do knihovny
Práce s digitální knihovnou – Iva Rodrová
Angličtina pro zaměstnance

4. Hospodaření knihovny
Příspěvek od zřizovatele: 5 612 800 Kč, příjmy z vlastní činnosti: 586 117,59 Kč
Granty MK ČR:
- Knihovna 21. století: Knihovnická dílna 10 000,- Česká knihovna: knihy v hodnotě 8 060,- Cizojazyčná literatura: knihy v hodnotě 46 813,Příspěvek od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové: 149 566,Dary:
- věcné (knihy) v hodnotě 9 598,- finanční 30 000,- od firmy Ronal CR
Knihovna je pověřená výkonem regionálních funkcí, na tuto oblast získala:
z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 1 488 000 Kč
od obcí na nákup fondu: dotace 7 000 Kč a dary 350 100 Kč
(viz přiložená Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2017)
Příjmy celkem
Výdaje:
Mzdové náklady
OON
Nemoc
SP a ZP
Materiálové náklady
z toho fond (knihy, časopisy, CD)
Energie
Opravy - revize
Nájemné
Stravenky
Cestovné
Odpisy
Výkony spojů
Služby
Ostatní náklady
Anopress, AVG

785 940,59
3 108 441,00
55 000,00
4 559,00
1 057 919
1 173 498,22
882 180,00
383 089,42
12 020,00
40 914,00
48 780,80
52 902,15
29 716,84
26760,26
321 693,58
291 587,21
34 496

Výdaje celkem
Příjmy

6 641 377,48
785 940,59

Rozdíl

5 855 436,89

Hospodářský výsledek: 5 833,11
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Knihovna hospodařila s vyváženým rozpočtem, který respektoval její potřeby tak, aby mohla
poskytovat odpovídající knihovnické, informační, kulturně výchovné a komunitní služby

5. Služby
5. 1 Výpůjční služby
Do knihovny se zaregistrovalo 3 438 čtenářů, z toho 1 863 dospělých a 1 576 dětských. Oproti roku
2016 to je o 105 čtenářů víc. Nárůst je u dětských čtenářů. Počet návštěvníků studoven a půjčoven
stoupl o 1 625, služby celkem využilo 50 924 návštěvníků. Internet použilo 7 991 uživatelů, o 192 méně
oproti roku 2016. Užívání internetu dle očekávání dál klesá. Knihovní služby celkem využilo 58 915
návštěvníků (bez návštěvníků kulturních a výchovných akcí). Výpůjčky mírně vzrostly u dospělých
čtenářů. Je zajímavé, že i když stoupl počet registrovaných dětí, počet jejich výpůjček nevzrostl.

Rok

Registrovaní čtenáři
celkem

z toho děti

Návštěvníci
celkem

Výpůjčky
celkem

z toho děti

2016

3 333

1 439

57 482

203 461

43 917

2017

3 438

1 576

58 915

206 085

43 870

rozdíl

+105

+137

+1433

+2 624

-47

Procentuální rozdělení registrovaných čtenářů podle oddělení:
6,6
odd. pro dospělé
hudební odd.
32,6

49,9

Free time
dětské odd.
pobočka

9,7

1,2

Procentuální rozdělení návštěvníků podle oddělení:

6,8

odd. pro dospělé

19,7

hudební odd.
56,5

15,5
1,5

Free time
dětské odd.
pobočka
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5.1.1 Oddělení pro dospělé čtenáře
V oddělení pro dospělé statistické výsledky ukazují jeho stabilizovanost. Kladli jsme důraz na kvalitu
a ochotu personálu a pestrou nabídku dokumentů. Bohužel, prostředí půjčovny neodpovídá potřebám
uživatelů.
Volně přístupný knižní fond byl doplněn orientačními popiskami. O prázdninách byla provedena
obsahová prověrka. Knihy kvůli malým prostorovým možnostem oddělení kolují mezi čtenáři,
půjčovnou a skladem. Čtenáři se naučili knihy objednávat, ústně i elektronicky. Knihy byly dle možností
vždy nachystány v následující výpůjční den. Platí to i pro rezervace. Opatření v podobě zkrácení
rezervační doby na deset dnů se osvědčilo, čtenáři opatření přijali s pochopením. Knihy byly
přehledněji přerovnány. Pro přehlednost obsahu beletristické literatury byly označeny piktogramy
historické romány, sci-fi a fantasy, detektivky a thrillery. Vyčlenila se česká literatura, o kterou je mezi
čtenáři větší zájem.
Od února si dospělí čtenáři mohli půjčovat deskové hry. Dle zvýšeného zájmu byly hry dokupovány.
Na úseku bibliograficko informační služby a internetu byla nově zavedena služba mojeID. Jedná se
o bezplatnou službu pro uživatele, kteří se díky ní mohou přihlašovat na různých webových stránkách,
které tuto službu podporují, bez nutnosti nové registrace a nastavování uživatelského jména a hesla.
Knihovna se stala validačním místem této služby.
K dalším službám patří přístup na internet. Stejně tak jako poskytování bibliografických informací,
rešeršní služby a regionálních informací díky cenové dostupnosti komunikační techniky jeho využívání
klesá. Zájem je o databázi Anopress.

Rok

Čtenáři Návštěvníci Výp. celkem

Naučná

Beletrie

Periodika

Ostatní
(hry)

E-knihy

2016

1 762

29 218

135 608

32 167

81 363

21 837

2017

1 719

33 276

136 427

33 078

78 625

24 221

289

214

-43

+108

+819

+911

-2 738

+2 384

+289

-122

Rozdíl

Rok
2016
2017
Rozdíl

Internet

Anopress
8 183
7 991
-192

241

Region. databáze Ostatní BIS mojeID
248
1 059
1 038
0
306
478
960
43
+58
-581
-78
+43

5.1.2 Dětské oddělení
Knihovna v hodnoceném roce získala nové dětské čtenáře a oproti předchozímu roku zaznamenala
jejich nárůst. Věnujeme velkou pozornost tomu, aby se u dětí tvořily se návyky na čtení a potřebu
využívat knihovnu jako informační, vzdělávací a oddychovou instituci. Projevuje se menší zájem o
knihy, vzrostly však výpůjčky periodik a zejména deskových her.
O prázdninách v oddělení proběhla razantní obsahová prověrka knih, vyřadily se hlavně knižní
duplikáty, prověrka knih proběhla i ve skladu. Pro přehlednost obsahu beletristické literatury byly
označeny piktogramy dívčí romány a sci-fi a fantasy.
Oddělení nabízí příjemné prostředí, což se osvědčuje a často zde společně čtou nebo hrají hry děti
i s rodiči nebo prarodiči. Na konci roku jsme nově vytvořili koutek pro maminky a malé děti.
Na schodech mezi přízemím a prvním poschodím vznikla Galerie Václava Čtvrtka s pravidelně se
měnícími výstavkami.
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Výpůjčky
celkem

Ml.
naučná

Ml.
beletrie

Ostatní
Periodika dokumenty

Rok

Čtenáři

Návštěvníci

2016

992

11 193

44 724

9 110

33 305

1 717

592

2017

1 125

11 625

44 825

7 723

32 846

1 959

2 297

Rozdíl

+133

+432

+101

-1 387

+1 320

+242

+1 705

5.1.3 Hudební oddělení, zvuková knihovna pro nevidomé
Součástí hudebního oddělení je půjčování zvukových knih pro nevidomé čtenáře. Od počtu
nevidomých se odrážejí počty výpůjček. Jsme stále přesvědčeni, že v této oblasti nezáleží na
statistických výsledcích, ale především na službě samotné.
Pro hudební oddělení nakupujeme pouze nosiče s mluveným slovem. Počet výpůjček se opět zvýšil.
Mezi návštěvníky hudebního oddělení se počítají registrovaní čtenáři z ostatních oddělení knihovny,
toto oddělení vykazuje jako registrované čtenáře pouze klienty zvukové knihovna pro nevidomé.
Hudební oddělení nabízí další služby, k nimž patří půjčování čteček ke stahování e-knih. O tyto služby
zájem stále klesá.
Výpůjčky pro
nevidomé

Čtenáři2 Návštěvníci Výpůjčky celkem Výpůjčky CD

Rok

Ostatní výpůjčky

2016

34

745

4 161

2 931

1 196

24

2017

32

856

4 941

3 953

972

16

Rozdíl

-2

+111

+780

+1 022

-224

-8

5.1.4 Free Time
Klub je určen pro mládež a děti starší 11 let. K dispozici jsou tři počítače, tři iPady, připojení k wi-fi,
a také časopisy a knižní fond, který se specializuje na sci-fi, fantasy a komiksy všech typů, velké množství
stolních a deskových her. Je zde umožněno hraní stolního tenisu pro čtyři hráče, což je hojně využíváno.
Využívána je také herní konzole XBOX ONE se senzorem pohybu Kinect. Zvýšil se zájem o knihy a
časopisy.
Pro pohodlné trávení volného času je zde moderní nábytek s relaxačními zónami. Na přání
návštěvníků je jeden volný pracovní stůl vyčleněn pro ty, kteří si zde dělají přípravu do školy, domácí
úkoly, případně zde probíhá doučování.
Na stěně byla vytvořena galerie, kam mohou svá výtvarná díla umísťovat návštěvníci. Nejvíce je
galerie využívána k výstavám žáků ZUŠ Jičín.
Rok

2

Čtenáři

Návštěvníci Výpůjčky celkem

knihy

Periodika

Ostatní dokumenty

2016

357

9 087

2 585

78

428

2 079

2017

335

9 156

2 674

124

458

2 092

Rozdíl

-22

+69

+89

+46

+30

+12

Pouze nevidomí a zrakově postižení registrovaní uživatelé.
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5.1.5 Pobočka
Pobočka má své stálé čtenáře. Pokračovala spolupráce se III. ZŠ a nově jsme zde s příznivým
ohlasem zavedli kreativní dílničky spojené s nabídkou knih. Došlo k nárůstu výpůjček i čtenářů, a to u
dětí. Stále trvá nevyhovující prostředí vstupu.
Výpůjčky
Čtenáři z toho děti Návštěvníci celkem Naučná Beletrie Ml. naučná Ml. beletrie Periodika

Rok
2016

188

89

3 289

16 383

1 006

12 708

225

1 199

1 245

2017

227

115

4 019

17 218

917

12 093

470

2 707

1 031

Rozdíl

+39

+26

+730

+835

-89

-615

+245

+1 508

-214

5.2 Donášková služba
Donáškovou službu využilo 5 čtenářů, uskutečnilo se 24 návštěv.

5. 3 Elektronické služby
5.3.1 Web knihovny
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spravovala své vlastní webové stránky, kde byly vystavovány
informace o činnosti knihovny a on-line katalog. V roce 2017 byla spuštěna základní struktura nového
webu knihovny na redakčním systému WordPress s vlastním vývojem šablony. Web je responzivní, na
základě zkušeností se průběžně ladí jeho zobrazování na mobilních telefonech a jiných zařízeních.
V průběhu roku 2017 byly ještě také v provozu staré webové stránky knihovny, nebyl však již
aktualizovány a postupně byly jeho rubriky včleňovány do webu nového.
Po obsahové stránce je kladen důraz na návodné postupy krok za krokem a zodpovězení nejčastějších
otázek, které může návštěvník mít, včetně tipů, jak může svůj problém alternativně řešit nebo na koho
se obrátit. Další je dobrá dohledatelnost informací přes veřejné vyhledávače (SEO). Práce na novém
webu knihovny budou pokračovat i v roce 2018.

5.3.2 Databáze
V roce 2017 měla Knihovna Václava Čtvrtka zakoupenu 1 licencovanou databázi. Byla to databáze
Anopress, plnotextová databáze novinových a časopiseckých článků. Vstupy do této databáze byly
sledovány ve statistickém deníku knihovny. Do této databáze byl vstup pouze na počítačích v knihovně.
Od roku 2017 byly na webových stránkách knihovny dvě vlastní databáze. První byla „Výročí a
archiv regionálních osobností“, s údaji o místních osobnostech. Tato databáze byla přístupná on-line
ze stránek knihovny. Vstupy byly evidovány v elektronickém deníku. Druhou databází a novinkou na
webu knihovny byla databáze „Regionální zpravodaje“. Ta je rozdělena do dvou oddílů. Jsou zde
regionální zpravodaje obcí a v druhé části jsou umístěny různé regionální tiskoviny, vše v digitální
podobě. Databáze má vlastní počítadlo, kde jsou evidovány vstupy.

5.3.3 Verbis
V loňském roce jsme přešli z verze Verbis 1. 2. na novější verzi Verbis 1. 3., a tím jsme zkvalitnili i
poskytování našich služeb. V souvislosti s katalogizací společenských her bylo nutné vytvořit vlastní
kategorii, aby bylo možné tyto hry půjčovat domů. Dále byla pro zkvalitnění katalogizace nastavována
jednotlivá pole a podpole.
Došlo také k prodloužení výpůjční doby e-knih společností E-reading, která se prodloužila z 21 dnů
na 31 výpůjčních dnů. V souvislosti s rozšířením nabídky e-knih jednala také knihovna s firmou
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Flexibooks. Tato společnost nabízí naučné e-knihy. Zde byly zatím řešeny technické problémy,
pokračovat v realizaci se bude i v dalším roce.

5.3.4 Centrální portál knihoven
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně se snaží neustále zlepšovat své služby pro své čtenáře. Proto se
rozhodla připojit se k projektu Centrální portál knihoven – www.knihovny.cz. Je to unikátní knihovní
služba, která si klade za cíl zpřístupnit čtenářům z celé ČR všechno z českých knihoven na jednom místě,
ke snadnému a rychlému vypůjčení, stažení či jinému způsobu užití (v případě elektronických
informačních zdrojů). V závěru roku 2017 byly podniknuty první přípravné kroky, byla poslána oficiální
žádost knihovny o připojení a byl vyplněn dotazník s technickými údaji o knihovně. Vše bylo zasláno na
adresu portálu do Moravské zemské knihovny. V souvislosti s tímto krokem byla vypracována žádost o
grant, který byl zaslán do VISK 3.

5.3.3 Virtuální návštěvníci
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vedle fyzických návštěvníků zaznamenává i virtuální návštěvníky.
Počty virtuálních návštěvníků jsou evidovány v elektronickém deníku knihovny. Knihovna sleduje
zvýšený trend počtu virtuálních návštěvníků. Zaznamenali 117 662 virtuálních návštěv + 17 258
zhlédnutí našich 17 videí z roku 2017. Celkem tedy 134 920 virtuálních návštěv.
Počet virtuálních uživatelů on-line služeb, tj. využití on-line katalogu a on-line služeb výpůjčního
protokolu a vstupy do databází v letech 2014 – 2017 (pouze vstupy mimo knihovnu – dle výkazu KULT
12-01):

Rok
2014
2015
2016
2017

Virtuální uživatelé služeb
dle KUL 12-01
63 600
76 531
77 320
82 454

Další virtuální návštěvníky jsme zaznamenali na webových stránkách knihovny, bylo jich 33 532,
vstupů do databází z prostor knihovny bylo 1 676 a zhlédnutí našich videí bylo 17 258.

5.3.4 Služby pro virtuální návštěvníky:
















Půjčování e-knih online
Jak si vypůjčit e-knihu přes eReading on-line
Představujeme naše služby
Nabídka besed pro střední školy
Vstup na stránky Virtuální univerzity třetího věku
Vstup na stránky Klubu aktivních seniorů AKSE
Vstup na stránky klubu pro mládež Free Time
Vstup na stránky dětského oddělení
Přečetli jsme a doporučujeme
Vstup do on-line katalogu knih a čtenářského konta
Vstup do on-line katalogu hudebního oddělení a čtenářského konta
Donášková služba knih
Výročí a archiv regionálních osobností
Knihovní řád, poplatky
Tiskové zprávy
12






















Vaše tipy na nové knihy
Návod – Jak se přihlásit do čtenářského konta v novém on-line katalogu
Nabídka maturitní četby
Počítačové kurzy (nejen) pro seniory
Časopisy a noviny on-line
Nenašli jste u nás dokument? Chcete být informováni?
Nabídka knih regionálních autorů
Na úřad přes internet
Informace o ostatních profesionálních knihovnách na Jičínsku
Mapa knihoven regionu Jičín
Fotogalerie – ohlédnutí za akcemi knihovny
Zveme Vás na naše akce
Informace o historii knihovny
Elektronická podoba měsíčníku KAM
Nabídka cizojazyčné literatury
Informace o nových přírůstcích ve fondu knih
Informace o nových přírůstcích ve fondu hudebního oddělení
Informace o přírůstcích ve fondu zvukové knihovny
Návštěvní kniha
Václav Čtvrtek (stručný životopis, výběrová bibliografie z fondu Knihovny V. Čtvrtka,

V roce 2017 pokračovala nabídka půjčování elektronických knih od společnosti eReading.cz
prostřednictvím elektronického katalogu. Nabídka byla průběžně doporučována a propagována.
Celkem bylo půjčeno 214 knih, oproti loňskému roku o 27 knih méně. Půjčování elektronických knih je
omezeno vhodností čtecího zařízení. Doba půjčování e-knihy byla prodloužena z 21 výpůjčních dnů na
31 dnů.

5.4 Informační služby
V roce 2017 bylo zodpovězeno celkem 960 ústních dotazů, které byly evidovány v sešitech
jednotlivých oddělení.
Knihy z příruční knihovny a regionálního oddělení se půjčovaly pouze do čítárny. Jsou vykazovány
jako prezenční výpůjčky v elektronickém deníku. V roce 2017 bylo do čítárny půjčeno prezenčně 1 891
svazků, což je nárůst o 703 knih více. Ve velké míře se jednalo o knihy, které se týkaly historie a
osobností našeho regionu.

5.5 Meziknihovní výpůjční služby
Standardní službou čtenářům je poskytování odborné pomoci s vyhledáváním knih a studijních
materiálů. Tuto odbornou pomoc využívají především studenti středních a vysokých škol. Knihy, které
se v našem fondu nenacházejí, si čtenáři mohou objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby (MVS). V roce 2017 bylo takto půjčeno z jiných knihoven celkem 69 knih. Službu poskytovala
knihovna svým čtenářům zdarma, čtenáři platili pouze poštovné za cestu tam a zpět podle tarifu České
pošty. O došlé MVS byli čtenáři upozorňováni e-mailem nebo SMS zprávou.
Knihovna Václava Čtvrtka také půjčila své knihy jiným knihovnám za paušální poplatek za poštovné.
Celkem obdržela 1 118 požadavků na výpůjčku. Tuto službu nejvíce využívaly knihovny z Jičínska.
V roce 2017 zapůjčila o 152 knih více než v předešlém roce.
Nabízenou službou je poskytování elektronických kopií článků z novin nebo časopisů. V roce 2017
byly objednány celkem tři články.
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5.6 Krajská kampaň – digitalizace v knihovnách
V rámci této kampaně byly digitalizované dokumenty Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
propagovány na informačním letáku. Na webu knihovny byla vystavena nová databáze digitalizovaných
regionálních zpravodajů. Uspořádali jsme vzdělávání knihovníků na téma novinky v digitálních
knihovnách a digitalizaci dokumentů.

6. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
Knihovna uspořádala celkem 622 akcí, kterých se zúčastnilo 14 400 posluchačů. Oproti roku 2016
bylo zorganizováno o 48 pořadů více a přišlo o 1 150 návštěvníků více. Veřejnost požaduje další akce a
my máme mnoho nápadů, avšak máme již zcela vyčerpány prostorové možnosti. Museli jsme přistoupit
i tomu, že např. angličtina pro seniory se odehrávala v šatně dětského oddělení apod. Naším cílem je
poskytovat možnost kvalitního vzdělávání, popř. setkávání v odpovídajícím a pokud možno
inspirativním prostředí.
Opět se ukázalo, že je nutno knihovnu rekonstruovat a rozšířit. Spolupracovali jsme na projektu
této přestavby, který bude dokončený na jaře 2018.
Akce 2017 podle oddělení
Počet akcí
Oddělení pro dospělé
Dětské odd.
Hudební oddělení
Free Time
Pobočka
Celkem

157
335
29
40
61
622

Návštěvníci
3 142
8 657
365
743
1 493
14 400

6.1 Uvedení nových knih regionálních autorů
V roce 2017 byly v knihovně představeny čtyři knihy, které byly zařazeny do regionálního fondu
knihovny. V březnu byl uveden nový překlad jičínské básnířky a překladatelky Dragy Zlatníkové knihy
od Emira Kusturici: Cizinec v manželství.
V červnu na Zahradě poznání byla představena kniha Cesta vojáka. Autorem je rotmistr Michal
Černý z Jičína, člen elitní jednotky výsadkářů v Chrudimi, účastník misí v Afghánistánu.
V srpnu v rámci Klubu aktivních seniorů byla představena kniha Na vyhlídce vzpomínek studentů
jičínského gymnázia z let 1952-1955 . Autory jsou sami studenti ročníku sedmatřicátého. Knihovna tak
dostala příležitost poděkovat váženému spolupracovníkovi knihovny, MUDr. Vilémovi Hofmanovi,
hlavnímu editorovi této knihy, a popřát mu k jeho životnímu jubileu.
Listopadová výstava fotografií v Galerii radosti Křídla a skály byla zahájena představením
pohádkových knih jičínského vyterináře, MVDr. Vladimíra Šoltyse. Do světa byla uvedena jeho kniha
Tajemství kouzelného pírka.

6.2 Neúspěšnější kulturní a vzdělávací akce
Mezi nejúspěšnější pořady v počtu návštěvníků patřil závěrečný seminář virtuální univerzity třetího
věku. Knihovna jej pro studenty VU3V zorganizovala v lednu v Porotním sále jičínského zámku. Do
Jičína přijelo 120 studentů z různých částí republiky. Na slavnostním dopoledni byly studentům
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předány pamětní listy za účast v semestrálním kurzu. Jako zlatý hřeb dopoledne vystoupily děti
základní umělecké školy se sóly z muzikálu Eliška Kateřina Smiřická.
Druhým nejúspěšnějším pořadem byl křest knihy Cesta vojáka, rotmistra Michala Černého. Křest
se konal na Zahradě poznání v červnu v počtu 119 posluchačů.
Třetí nejúspěšnější byl předvánoční pořad s českou herečkou a spisovatelkou, Ivankou Devátou.
Přišlo 108 posluchačů.
Mezi nejvíce navštívené pořady pro děti patří Scénické čtení knihy Kvak a Žbluňk v podání Lukáše
Hejlíka a Alana Novotného z projektu LiStOVáNí. Oba herci zopakovali pořad třikrát pro 356 dětí a akce
Na chvíli rytířem – výlet do středověku – pořad s rytíři skupiny Nostra Ex. Program proběhl dvakrát pro
129 dětí v rámci literárního festivalu na Zahradě poznání.
Úspěch měl i výchovně vzdělávací projekt NEPZ – Nejbohatší ekosystémy planety Země, který vede
děti k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné ochraně, byl třetím
úspěšným pořadem pro děti. V listopadu lektoři dvakrát vystoupili pro 126 dětí.
Rumcajs slaví 50 let
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně se připojila k velikým rumcajsovským oslavám. Rumcajsovo
padesátileté výročí oslavila soutěžemi pro děti a mládež. Tou první pozvala děti a mládež
k populárnímu youtuberingu. Název soutěže odkazuje k Čtvrtkově populární postavičce: „Cestovní
agentura Čtvrtek&Pilař uvádí … aneb Co bys Rumcajsovi ve svém městě ukázal“. Kreativitě se ale meze
nekladou a děti se mohly inspirovat vším, co okolo sebe viděly. „Natoč krátké video o tom, co tě baví,
co rád děláš, kam bys v Jičíně pozval své kamarády, nebo třeba Rumcajse“, zvaly jičínské knihovnice
v propagačním videu. Celá akce vznikla ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek a Nadačním fondem
Jičín – město pohádky. Účastníků bylo celkem 7.
Tématem literární soutěže, kterou naše knihovna vyhlásila společně s Nadačním fondem Jičín –
město pohádky, byly příběhy o skřítcích, zvířátkách a jiných bytostech z Rumcajsova revíru. Slavnostní
vyhlášení proběhlo během festivalového týdne v pohádkovém Jičíně. Do soutěže přišlo celkem 260
pohádek, uděleno bylo devět hlavních cen a deset čestných uznání.
Společně s Nadačním fondem Jičín – město pohádky vyhlásila knihovna i soutěž výtvarnou:
„S Rumcajsem za českými tradicemi“. Děti mohly ztvárnit jakoukoliv výtvarnou technikou Rumcajse ve
víru lidových tradic a zvyklostí. Některé ze zaslaných prací zdobily stěny Galerie Václava Čtvrtka na
chodbě před dětským oddělením.
Klub aktivních seniorů
Senioři se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Knihovna pro ně zorganizovala přednášky
či besedy z různých žánrů. Klub aktivních seniorů běží již šestým rokem. Pořady pro ně připravené
bývají pestré, přihlíží se k jejich zájmu. Pestrá bývá i účast posluchačů, zřejmě podle nabízeného
pořadu. Nejúspěšnější byl pořad s českou herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou. Přišlo 108
posluchačů. Dvanácti hlavních pořadů se zúčastnilo celkem 461 posluchačů. Navíc se konalo 5
seminářů s 58 opakováními a 458 návštěvníky.
Virtuální univerzita 3. věku (VU3V)
Vzdělávání je jedním ze způsobů, jak získat nové poznatky na vysokoškolské úrovni. Dále je to
i plnohodnotně strávený pro seniory. Univerzita má i sociální aspekt. Knihovna kvůli zájmu posluchačů
pořádá zároveň dva běhy:
Letní semestr - Etika jako východisko z krize společnosti -14 studentů
Barokní architektura v Čechách – 34 studentů,
Zimní semestr - České dějiny a jejich souvislosti – 43 studentů
Dějiny oděvní kultury – 19 studentů
Studentům byly před každou přednáškou vystavovány knihy, doplňující univerzitní studium.
V lednu promovalo prvních 16 studentů. Pro ně a jejich rodinné příslušníky byl zorganizován zájezd
do Prahy. Slavnostní den probíhal v aule České zemědělské univerzity. Studenti odpoledne navštívili
galerii Pražského hradu. Po letním semestru promovalo dalších 11 studentů.
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Pro studenty z Jičína, Hořic, Nové Paky, Pecky a Sobotky byly uspořádány dvě přednášky tzv. na
živo. V dubnu do Jičína přijel PhDr. Jan Šolc s přednáškou Do Hradu zezadu (68 posluchačů), v září
docent Martin Pavlíček s přednáškou Architekt Jean Baptiste Mathey (53 posluchačů). Jičínským
studentům oba přednášející předali pamětní promoční listy a osvědčení o ukončení semestru.
Zorganizovány byly dva autobusové zájezdy, v dubnu do Kutné Hory na prohlídku knihovny a města
(45 studentů). V květnu na Sázavu na závěrečný seminář (30 studentů).
Studenti navštívili Státní okresní archiv v Jičíně, dostali možnost prohlédnout si depozitáře archivu.
(33 návštěvníků).
Celkový počet návštěvníků akcí VU3V činil krásných 1007, o 382 návštěv víc oproti roku 2016.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Poslední lednový týden proběhlo ve dnech 24. - 26. ledna již tradiční pasování prvňáčků na čtenáře.
Ve školním roce 2016/2017 to bylo 269 dětí ze dvanácti tříd jičínských základních škol. Při pasování
dostali prvňáčci od knihovny svůj první čtenářský průkaz zdarma. Slavnostní akce se zúčastnila i
spisovatelka Ivona Březinová, zástupci nakladatelství Albatros, zástupci města Jičína a ředitelé
jednotlivých škol. Většina dětí nadále navštěvovala knihovnu se svými třídními učitelkami nebo
vychovatelkami školní družiny.
Čteme spolu, čtenář roku
Čtení dětí a jejich prarodičů, akce na podporu čtenářství a společného čtení v rodině. Program
běžel v zimních měsících a vyhodnocen byl v březnu v rámci prázdninové akce Knihohraní. Pozvány byly
tři nejaktivnější babičky se svými vnoučaty. Vylosována babička postoupila do krajského kola. Od Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR převzala cenu v podobě hodnotné společenské hry.
Druhá akce na podporu čtenářství probíhala po celý rok. Nejaktivnější dětští čtenáři obdrželi od
sponzora akce Akademie Jana Amose Komenského poukazy na jazykový kurz a další hodnotné ceny.
Knihovna pro ně pozvala spisovatelku a ilustrátorku Renátu Fučíkovou s besedou o J. A. Komenském.
Noc literatury
Literární happening, jehož se kromě Jičína účastní i desítky dalších měst po celé Evropě. V roce
2017 proběhl 10. května. V Jičíně se četlo na čtyřech místech, a to v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
v Zahradě poznání, v revitalizovaném prostoru Maňana Baru, v židovské škole a na nádvoří
Valdštejnského zámku. Jako interpreti textů se představili Radim Kalvoda, Jan Stránský, Tereza
Beranová a Gabriela Holbová Šťastná. Na zahradě knihovny se sešlo 40 posluchačů.
Čteme všichni, vypráví jen někdo
Na letošním čtrnáctém ročníku se v červnu v místním kole sešly děti od čtyř do třinácti let
a převyprávěly pohádku nebo vystoupily s textem vlastním. Oblastní kolo proběhlo v říjnu tradičně také
v naší knihovně.
Letní prodloužené víkendy
Knihovna Václava Čtvrtka se připojila k projektu letních prodloužených víkendů již potřetí a nabídla
osm akcí:
10. 7. Čarodějné pohádky od Jiřího Žáčka
17. 7. Lichožrouti
24. 7. Jak se Zebín dostal do Jičína
31. 7. Jak Jičín k Rumcajsovi přišel
7. 8. Rumcajsova čítárna relaxační čtení na zahradě
14. 8. Rumcajsova literární dílna pro malé spisovatele
21. 8. Rumcajsovo záložkování - výtvarná dílna
28. 8. Zvířátka do Řáholce - výtvarná dílna
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Literárně – kreativní dílny na pobočce pokus o oživení pobočky knihovny na Novém Městě
s pěkným výsledkem (6 setkání, 83 návštěvníků).
Knihovnická dílna
Třídenní knihovnická dílna se letos uskutečnila ve dnech 12. - 14. září. Konala se v rámci festivalu
Jičín město pohádky, ve spolupráci se SKIP 08 Východní Čechy a za finanční podpory MK ČR. Zúčastnilo
se jí na 40 posluchaček z celé republiky.
První den byl zahájen seminářem Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D. z Katedry českého jazyka
a literatury Univerzity Hradec Králové na téma „Práce s literaturou pro děti do deseti let“. Poté měla
MgA. Václava Křesadlová, Ph.D. připravený zážitkový výstup formou dramatické výchovy na téma
„Slovanské mytologie v cykličnosti ročních dob“. Večer vystoupil Petr Váša s výběrem svého fyzického
básnictví od devadesátých let po současnost.
Druhý den přednášel PhDr. Ondřej Hausenblas. Jeho seminář měl téma „Kdo pokládá k četbě
otázky a jaké?“. Odpoledne představila majitelka nakladatelství Meander Iva Pecháčková formou dílny
knihy, které vydávají pro děti. Pozdní odpoledne pokračovalo výletem za Jičín, na Brada, kde byla
připravena literární a hudební dílna Michaela Pospíšila „Na Brada za Koniášem?“, přednáška RNDr.
Věry Černé o vile Na Vinici a okolí Brad a vyprávění JUDr. Jaroslava Veselého o literární tradici a písních
Českého ráje.
Třetí den knihovnické dílny byl ukončen tradičním kolokviem na téma „Chvála češtiny“. Se svou
přenáškou vystoupil český historik, profesor Robert Kvaček a přednesem doplnil Alfréd Strejček.

6. 4 Propagace akcí
6.4.1 Sociální sítě, web, elektronické zasílání informací
Propagaci knihovny velmi pomohla postavička Čtipíska
Knihovnického na sociálních sítích, kde funguje lépe než na
webových stránkách dětského oddělení. Současně je maskotem
na Instagramu knihovny. Přidávání obsahu na facebookový profil
probíhá průběžně celý rok. Čtipísek se svými přáteli komunikuje,
komentuje, dává like a uveřejňuje informace z knihovny. Jako
velmi dobré se ukázalo sdílení událostí. Informace se virtuálním
světem šíří velmi rychle a je možné sledovat další sdílení a počty
potenciálních zájemců o událost. Veškeré sdílení je organické,
bez placené reklamy. Všichni knihovníci šíření obsahu pomáhají
svým sdílením na osobních profilech. Díky tomu se informace
mohou dostat k širšímu okruhu uživatelů. K instagramovému
účtu knihovny přidávají fotografii v reálném čase během akcí.
Instagramových fanoušků má knihovna zatím 59. Jedná se hlavně
o knižní blogery a knihovny z České a Slovenské republiky. Skrze
hashtag u příspěvku o výletu do Malých Svatoňovic nás našla i
Central City Library Auckland z Nového Zélandu a komentovala „<3 from some Capek fans on the other
side of the world!“ („<3 od Čapkových fanoušků z druhého konce světa!“). Knihovna Václava Čtvrtka
v Jičíně tak ve virtuálním prostoru žije téměř po celém světě.
Další informace nalezli zájemci také na webových stránkách knihovny https://knihovna.jicin.cz.
Pravidelně měsíčně zasíláme zájemcům informační e-maily, které obsahují seznamy přírůstků
fondu a zprávy o chytaných pořadech.
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6.4.2 Tisková propagace
V roce 2017 vyšlo o Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně celkem 83 článků, hlavně v denním
a regionálním tisku (Jičínský deník, Nové noviny, Jičínský zpravodaj), ve kterých knihovna informovala
obyvatele o svých akcích. Pozornost knihovně věnovaly i celostátní časopisy jako Naše rodina, Čtenář
a noviny Mladá Fronta dnes.
Již několik let má knihovna v měsíčníku Jičínský zpravodaj svůj vlastní sloupek „Okénko do
knihovny“, kde informuje o svých aktivitách.
Akce byly propagovány formou plakátů, letáčků, výstavek knih, nástěnek.
K Březnu – měsíci internetu jsme uspořádali tiskovou konferenci spojenou se snídaní v knihovně.

7. Knihovní fond
7.1 Nákup fondu
7. 1. 1Nákup knih, CD a společenských her
Při budování fondu knihovny je využíváno zásad tvorby knihovního fondu, obsažených v příručce
Standard pro dobrý fond. Knihovna v roce 2017 dokončila dokument, nazvaný Koncepce akvizice, kde
byly shrnuty základní zásady tvorby knihovního fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.
Nákup byl prováděn několika způsoby: prostřednictví dealerů, prostřednictvím e-shopů nebo
přímým nákupem. Sledovali jsme nabídky distribučních firem a jednotlivých nakladatelství, nabídky
autorů a ediční plány nakladatelství. Dávali jsme přednost výhodnějším cenovým nabídkám
jednotlivých firem a využívali dohodnuté rabaty.
Do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně bylo nakoupeno 4 327 dokumentů (pokud připočteme
výměnný fond, je to 6 796 dokumentů). Z toho bylo celkem 3932 svazků knih a 395 ostatních
dokumentů (273 CD s mluveným slovem a zvukových knih a 122 společenských her).
Nákup dle tematických skupin:

Rok
2016
2017
Rozdíl

Na
801
784
- 17

Be
2053
1925
- 128

Mn
150
175
+ 25

Mbe
1036
1048
+ 12

Celkem
4040
3932
- 108

Ostatní
261
395
+ 134

Celkem
4301
4327
+ 26

7.1.2 Nákup periodik
V roce 2017 byla na nákup periodik použita částka 87 137 Kč. Časopisy byly získávány
v předplatném, v Remitendě a přímým odběrem u knihkupce. Regionální výtisky dostávala knihovna
zdarma, jeden titul platil sponzor.
Knihovna odebírala celkem 117 titulů periodik, ve 134 exemplářích. Bylo to o 6 titulů a 2 exempláře
více než v roce 2016.

Druh nákupu
Předplatné
Remitenda
Knihkupectví
Sponzor
Region - zdarma
Ostatní
Celkem

Počet titulů

Počet kusů
38
39
21
1
17
1
117

Kč
42
46
24
1
20
1
134

48 977
12 432
20 850
0
0
0
82 259
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Nabídka titulů periodik byla obměňována podle požadavků čtenářů. Na každé čtvrtletí byl
vypracován přehled aktualizace cen odebíraných periodik. Byla prováděna kontrola odebíraných titulů.
Časopisy, které přestaly v průběhu roku vycházet, byly průběžně nahrazovány jinými tituly. Zde jsme
se řídili požadavky našich čtenářů, tak jak vyplynuly z ankety, konané v roce 2016. U některých titulů
časopisů byl snížen počet odebíraných exemplářů.

7.2 Katalogizace
Dokumenty byly zpracovávány v knihovnickém systému Verbis. Od roku 2016 platí pro zpracování
knih nová katalogizační pravidla (RDA). Nové přírůstky knih se zpracovávají podle těchto nových
pravidel. Starší vydání knih byla zpracovávána ještě podle předchozích pravidel AACR2. Většina
záznamů byla stahována programem Z39.50, což značně urychluje práci – přesto jsou záznamy
kontrolovány a upraveny pro naše potřeby. Někdy jsou přidávána ještě naše klíčová slova, u beletrie
vkládáme anotaci. U regionálních dokumentů vkládáme údaje, týkající se regionu. Stávající záznamy
jsou kontrolovány a opravovány. Týká se to jak záznamů bibliografických, tak autoritních.

7.3 Práce s fondem
Ve všech odděleních probíhala v letních měsících aktualizace knihovního fondu. Obsahová
prověrka proběhla v dětském oddělení a ve výměnném fondu. Knihy, které při ní byly vyřazeny, byly
nabídnuty prostřednictvím webových stránek knihovny ostatním knihovnám.
Pro snadnější orientaci ve fondu jsme pro naše čtenáře zavedli piktogramy. Vybrali jsme nejčetněji
půjčované skupiny beletrie, které byly na hřbetu knihy označeny piktogramem. V oddělení pro dospělé
to byly - detektivky + thrillery, sci-fi + fantasy a historické romány. V oddělení pro děti potom sci-fi +
fantasy a dívčí romány. Takto byly postupně označeny všechny knihy ve volném výběru v půjčovnách
obou oddělení. Knihy ve skladištích jsou označovány při jejích vypůjčení čtenářem.
Fond cizojazyčné literatury, který je umístěný v čítárně oddělení pro dospělé, byl nově označen
podle jazyků. Knihy byly roztříděny podle jazykové úrovně – do záznamů v katalogu bylo dopsáno
příslušné pole v katalogizaci MARC21. Knihovna V. Čtvrtka se od roku 2014 účastní projektu na
získávání cizojazyčné literatury. Byly vypracovány nabídkové letáky této literatury a ty byly umístěny
na regály v čítárně. Pro čtenáře byla vyhotovena tabulka s přehledem jazykové úrovně, která je rovněž
umístěna v regále cizojazyčné literatury. Z nových přírůstků byly vytvořeny seznamy, které jsme
umístili na webové stránky a také jsme je rozeslali všem knihovnám v regionu. Některé profesionální
knihovny si půjčují soubory, malé knihovny si půjčují jednotlivé tituly.

7.3.1Vyřazování dokumentů - úbytky
V roce 2017 bylo celkem vyřazeno 4111 svazků knih (včetně výměnného fondu to bylo 5 436 svazků
knih) a 286 ostatních dokumentů, což celkem činilo 5 722 dokumentů. Z vyřazených knih byly
vytvářeny seznamy, které jsme nabízeli ostatním knihovnám v celé republice (Zákon č. 257/2001 Sb.)
prostřednictvím konference Akvizice. Tyto seznamy byly pro zájemce dostupné na webových stránkách
knihovny. U ostatních dokumentů se jednalo převážně o vyřazení zastaralých a nefunkčních CD-Romů.
Úbytek podle tematických skupin

Na
2017

Be
1189

Mn
1672

142

Mb
Celkem Ostatní Celkem
1108
4111
286
4397

V rámci Týdne knihoven proběhl výprodej vyřazených knih za symbolickou cenu. Prodali jsme
celkem 1127 svazků knih. Zájem byl tradičně především o dětské knížky pro děti do 10 let a o naučnou
literaturu. Vyřazované knihy jsou nabízeny návštěvníkům v průběhu celého roku, výprodej
vyřazovaných knih je umístěný v přízemí na chodbě knihovny.
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7.4 Revize
V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně probíhá průběžná revize, tzn. dle jednotlivých oddělení
v průběhu několika let. Revize je prováděna v každém oddělení po 10 letech.
V roce 2017 byla dokončena revize v hudebním oddělení. V dubnu 2017 revize pokračovala
fondem regionální literatury. Revidovaný fond měl celkem 3 934 svazků. Před samotnou revizí
proběhla obsahová prověrka tohoto fondu. Fond byl rozčleněn do dvou částí. Knihy regionálních
autorů jsou řazeny abecedně. Ostatní fond je řazen podle signatur. Dohledávání nenalezených knih po
revizi bude probíhat v roce 2018
Revizí fondu regionální literatury byla ukončena revize fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně,
která průběžně probíhala v letech 2012-2017.

7. 5 Souborný katalog ČR Caslin a portál Národních autorit
Pokračovali jsme ve spolupráci se Souborným katalogem ČR, kam jsme pravidelně posílali do
databáze naše záznamy.
Poslali jsme celkem 14 souborů, 13 souborů se záznamy monografií a 1 soubor se záznamy
mluveného slova. Celkem jsme do Souborného katalogu odevzdali 3298 záznamů. Počet souborů zůstal
stejný jako v roce 2017, záznamů jsme odeslali o 88 více.
Na portál Národních autorit vytváříme hlavně návrhy na záznamy regionálních autorit, které potom
musí být schváleny v Národní knihovně ČR. Nové autority jsou vytvářeny dle pravidel RDA. V roce 2017
proběhla aktualizace záznamů u některých regionálních autorů.

7.6 Stav fondu k 31. 12. 2017
Fond celkem

Fond KVČ bez výměnného fondu

128 324

83 755

Stav fondu celkem
7 379
28 337
25 553
Naučná
Beletrie
Mládež naučná
Mládež beletrie

5 597

Ostatní

61 458
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7.7 Digitalizace
Knihovna pokračovala ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové na
digitalizaci svých regionálních dokumentů. V roce 2017 bylo v rámci spolupráce digitalizováno dalších
10 dokumentů. Tyto dokumenty jsou umístěny v digitální knihovně Kramerius4 hradecké Studijní a
vědecké knihovny. V této digitální knihovně má Knihovna Václava Čtvrtka vytvořenou virtuální sbírku,
kde jsou všechny tyto dokumenty umístěny. V roce 2017 bylo v této virtuální sbírce 19 regionálních
dokumentů. Po dokončení digitalizace budou tyto regionální dokumenty přístupné čtenářům z prostor
knihovny. Zatím je v on-line katalogu knihovny přístupno 6 digitalizovaných dokumentů.
V roce 2017 probíhala krajská kampaň nazvaná Digitalizace v knihovnách. V rámci této kampaně
byly digitalizované dokumenty Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně propagovány na informačním letáku,
který byl vystaven v prostorách knihovny. Dále byla na webu knihovny vystavena nová databáze seznam digitalizovaných regionálních tiskovin. Byly zde vystaveny zpravodaje obcí, které jsou v digitální
podobě na internetu a ostatní volně dostupné digitální regionální tiskoviny.
V krajské knihovně také probíhala školení věnovaná digitalizaci, kterých se účastnily pracovnice
jičínské knihovny. V rámci kampaně byla možnost návštěvy krajské digitalizační jednoty a seznámení
se s procesem samotné digitalizace. Poznatky z těchto školení byly zpracovány. V Knihovně Václava
Čtvrtka proběhlo vzdělávání knihovníků na téma novinky v digitálních knihovnách a digitalizaci
dokumentů.

8. Materiálně technické vybavení
8. 1 Budova
Zastaralá telefonní ústředna byla nahrazena novou, zn. Panasonic, a rozšířena o další stanice. Starší
model kamery v přízemí chodby byl vyměněn za novou kvalitnější kameru iVMS 4200.

8. 2 Nákup software a hardware:
Zakoupeny byly tři repasované počítače - jeden do oddělení pro dospělé, druhý do hudebního
oddělení a třetí do skladu výměnného fondu. Nový počítač byl pořízen do kanceláře hudebního
oddělení. Zároveň byly nahrazeny operační systémy Windows Vista a Windows XP. Na tyto počítače
byl nainstalován operační systém Windows 10. Dále byly nakoupeny tři licence MS Office 2016 a tři
čtečky s USB připojením. Nově byla do oddělení pro dospělé pořízena tiskárnička Print Hotspot
k přihlašování k internetu, WI-FI. Na podzim roku 2017 knihovně končila podpora antivirového
programu AVG, a proto byla uzavřena nová smlouva o poskytování antivirové ochrany na další rok.
Knihovnický program Verbis 1. 2 převedením na novější verzi Verbis 1. 3 zkvalitnil poskytování
knihovnických služeb.

8. 3 Vybavení místností:
Vstupní část oddělení pro dospělé byla vybavena novým pultem Do čítárny byl zakoupen věšák.
Dětské oddělení nově vytvořilo koutek pro maminky s malými dětmi v části šatny dětského oddělení.
Na pobočku byly zakoupeny nové židle.
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9. Knihovna v číslech
Návštěvníci
(kromě posledního řádku pouze knihovnické služby, bez kulturně výchovných akcí)
2013

2014

2015

2016

2017

Oddělení pro dospělé a čítárna

21 148 21 972

29 043

29 218

29 561

Studovna (internet)

12 119 12 814

4 458

3 950

3 715

Oddělení pro děti

8 175

9 636

10 697

11 193

11 625

890

858

877

745

856

Klub Free Time

5 987

6 298

9 033

9 087

9 156

Pobočka Nové Město

3 310

3 222

3 441

3 289

4 019

61 726 65 068

69 055

70 642

73 299

Hudební oddělení (od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
vč. klubu Free Time)

Celkem fyzických návštěvníků knihovny

Pokud připočteme všechny virtuální návštěvníky včetně těch, kteří shlédli některé naše video,
dostaneme se k počtu 208 219 návštěvníků za rok celkem.
Výpůjčky jednotlivých oddělení
2013

2014

2015

2016

2017

125 301

132 231

133 724

135 608

136 427

35 620

41 230

42 805

44 724

44 825

Hudební oddělení (od 1. 10. 2013 do 31. 12.
2013 vč. klubu Free Time)

4 696

4 603

4 740

4161

4 941

Klub Free Time

1 287

1 535

2 634

2585

2 674

15 292

16 891

17 011

16 383

17 218

182 196

196 490

200 914

203 461

206 085

2013

2014

2015

2016

2017

Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti

Pobočka Nové Město
Celkem

Registrovaní čtenáři
Oddělení pro dospělé

1 593

1 663

1 705

1762

1719

797

831

947

992

1125

25

24

30

34

32

Klub Free Time

279

323

324

357

335

Pobočka Nové Město

138

148

143

188

227

2 832

2 989

3 149

3333

3438

Oddělení pro děti
Zvuková knihovna pro nevidomé

Celkem
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Stav knihovního fondu (včetně výměnného)
2013

2014

125 228

126 287

127 771

127 250

128 324

Naučná literatura

36 346

35 967

35 522

34 133

33 934

Krásná literatura

81 190

82 991

85 226

85 875

87 011

7 339

6 976

6 670

6 968

7 158

Elektronické dokumenty

353

353

353

274

99

Počet exemplářů periodik

117

120

130

132

134

Knihovní jednotky celkem

Audiovizuální dokumenty,

2015

2016

2017

10. Spolupráce s ostatními organizacemi
Městské organizace a zřizovatel jsou jmenovány v úvodu této zprávy. Kromě nich Knihovna Václava
Čtvrtka v Jičíně spolupracovala s dalšími knihovnami zejména našeho regionu. Při digitalizaci svých
dokumentů spolupracovala se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové.
Východočeský Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) se spolupodílel na zářijové
knihovnické dílně. Přispěl i na setkání knihovnických seniorů na Jičínsku. S celostátním SKIP jsme
spolupracovali při velkých akcích, jako je Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Březen – měsíc
čtenářů, Týden knihoven.
Firma RONAL CR s.r.o., Jičín poskytla sponzorský dar, knihovna tak získala přístup do digitální
internetové knihovny pro stahování záznamů zvukových knih a mohla rozšířit fond zvukových knih pro
nevidomé a těžce zrakově postižené občany. Ze sponzorského daru do dětského oddělení dokoupila
knihy.
Nakladatelství Albatros je kmotrem dětského oddělení od roku 1999. V rámci spolupráce zajistilo
v roce 2017 zdarma dvě besedy a spolupodílelo se na pasování prvňáčků.
Vznikla nová spolupráce s Městskou knihovnou Písek díky výročí 50 let Rumcajse. Obě knihovny
společně vyzvaly děti a mládež k populární soutěži youtuberingu. Do projektu se přidal i Nadační fond
Jičín – město pohádky. S Nadačním fondem knihovna spolupracovala i v oblasti celostátní literární
soutěže i výtvarné soutěže.
K podpoře čtenářství se přidala Akademie Jana Amose Komenského v Jičíně. Stala se hlavním
sponzorem. Výherci získali poukazy na jazykový kurz a další hodnotné ceny. Spolupráce s akademií
pokračovala v pořádání seriálů konverzačního klubu angličtiny na různá témata.
Spolupráce s AFS, mezikulturní pořady (celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace)
pokračovala pořadem pro studenty Živá kniha.
Konkrétní programy byly pravidelně připravovány pro klienty ze stacionáře Kamarád, klienty z Péče
o duševní zdraví a SONS.

10. Povinně zveřejňované údaje podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Počet podaných žádostí o informace: 0, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0, počet
podaných odvolání proti rozhodnutí:0, opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí: 0, výčet poskytnutých výhradních licencí: 0, počet stížností
podaných podle § 16a: 0.
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11. Závěr
Jak vyplývá z této zprávy a dle analýzy zpracované na podzim roku 2017 a následného hodnocení
zřizovatelem, knihovna vykazuje výborné výsledky. Pro některé skupiny obyvatel se stala komunitním
centrem města. Zájem o její služby vzrůstá. Trvá problém s nedostatečnými a nevhodnými prostory
včetně nevyhovujícího přístupu do prvního patra. V roce 2017 byl zpracováván projekt na rekonstrukci
a přístavbu. Bude dokončen v roce 2018.

Zpracovala: Mgr. Jana Benešová
únor 2018
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2017

1. Síť obsluhovaných knihoven a pracovníci zajišťující regionální služby
Výkon regionálních funkcí jsme zajišťovali dle smlouvy o přenesení regionálních funkcí krajské
knihovny podle § 11 odst. 3 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. uzavřené se Studijní a vědeckou
knihovnou v Hradci Králové, plněním zadaných úkolů.

1.1 Síť obsluhovaných knihoven
1 základní knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí
77 obsluhovaných knihoven
12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem
1 specializovaná knihovna - Knihovna regionálního muzea a galerie Jičín
61 knihoven s dobrovolným knihovníkem
3 pobočky
 Místní knihovna Skuřina: pobočka Markvartic
 Místní knihovna Vidonice: pobočka Pecky
 Mlýnec: pobočka Kopidlna
Místní knihovna Jeřice – uzavřena, není knihovník
Místní knihovna Semínova Lhota – uzavřena, není knihovník
Místní knihovna Zboží – uzavřena, není knihovník
Místní knihovna Cerekvice – nová knihovnice
Místní knihovna Třtěnice – knihovna přestěhována do nově zařízené samostatné místnosti v
budově bývalé školy
Místní knihovna Úlibice - knihovna přestěhována do nově zařízené samostatné místnosti v přízemí
obecního úřadu
Místní knihovna Sběř – knihovna přestěhována do nově zařízené samostatné místnosti v budově
bývalé školy
1.2 Pracovníci zajišťující regionální služby
Počet pracovních úvazků 2,6. Zůstává beze změny.
Metodička 1,0 úvazek – činnost týkající se knihoven okresu, pomoc při tvorbě webových stránek,
revize, statistické rozbory.
Ředitelka 0,1 úvazku – vzdělávání, porady.
Pracovnice oddělení služeb knihovnám – 0,8 úvazku – příprava výměnných souborů, jejich
evidence, komplexní zpracování fondu knihoven.
Akvizice 0,4 úvazku – nákup a zpracování fondu.
Pracovnice automatizace 0,1 úvazku – automatizace v pověřených knihovnách, příprava vzorových
projektů.
Ekonomka 0,1 úvazku – účetní operace týkající se regionálních financí.
Řidič 0,1 úvazku – rozvoz výměnných souborů, ochrana a údržba dokumentů.

25

2. Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí dle standardů
2.1 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Rok
2016

Rok
2017

Konzultace

492

459

Metodické návštěvy

106

107

Vzdělávací akce

40

41

Akce v rámci regionálních funkcí

11

11

Počet účastníků

378

475

Účastníci v rámci regionálních funkcí

132

141

Počet vyučovacích hodin

73

85

Vyučovací hodiny v rámci regionálních funkcí

30

23

Počet revidovaných knihoven

21

18

7 237

7375

170

157

14 489

14 679

Počet revidovaných knihovních jednotek
Počet souborů
Počet svazků v souborech

2.2 Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Počet poskytnutých konzultací: 459, z toho 230 bylo uskutečněno emailem nebo telefonicky.
Telefonických a emailových konzultací bylo uskutečněno mnohem více. Ale díky výborné
spolupráci knihovníků a metodického oddělení jsou většinou jen krátké a rychle vyřešené. Do statistik
se zaznamenávají pouze konzultace, které trvají více než 30 minut. Nejčastěji se konzultace týkala
problematiky regionálního knihovnického systému, jednání s obecními úřady o uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních funkcí na rok 2017. Tři
profesionální knihovny zakoupily v loňském roce nový knihovní systém Verbis, proto byla většina
konzultací zaměřena tímto směrem. Devíti obecním úřadům byla poskytnuta praktická pomoc s
vyplněním žádostí o grant na rok 2018.
V roce 2016 bylo podáno 7 žádostí programu VISK 3, všem byla dotace v roce 2017 přidělena.
Počet metodických návštěv: 107, to znamená 1,7 návštěv na jednu knihovnu. Standard 2 návštěvy
ročně neplníme z důvodů časového vytížení dobrovolných knihovníků, kteří nemají možnost se uvolnit
v zaměstnání. Knihovníci častěji využívají možnost osobní, emailové nebo telefonické konzultace v
pověřené knihovně, z důvodu přání knihovníků plnit požadavky svých čtenářů. Zde jsou také
knihovníkům poskytovány informace z oblasti knihovnických informačních služeb, praktická pomoc při
řešení nejrůznějších problémů vyskytujících se v jejich knihovnách. Pomocníkem při jejich práci je i
zpravodaj U nás.
V rámci regionu každoročně probíhají konzultace a přímá pomoc se zpracováním statistických
výkazů. Byla provedena kontrola statistických výkazů všech veřejných knihoven a příslušných
komentářů. 76 statistických výkazů včetně komentáře bylo v daném termínu zasláno SVK HK a vloženo
do databáze NIPOS.
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Knihovnám nabízíme každý rok aktualizovaný statistický deník knihovny v elektronické podobě.
Publikační činnost:
Ředitelka knihovny Mgr. Jana Benešová je členkou redakční rady knihovnického zpravodaje „U
nás“. Do zpravodaje bylo zasláno 10 příspěvků, autorkami jsou většinou zaměstnanci jičínské knihovny.
V regionálním tisku a internetových zpravodajstvích bylo uveřejněno 134 článků o knihovnicích a
knihovnách regionu.
Každý měsíc přispívá jičínská knihovna do Jičínského zpravodaje v rubrice Okénko do knihovny.
Úsek regionálních funkcí využíval k propagaci akcí Facebook.
Stránka informace pro knihovny na webu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně měla 1 356 návštěv.
Pasování prvňáčků na čtenáře – Místní knihovna Radim, Sobčice.
Webové stránky: 60 místních knihoven z toho 59 knihoven používá šablonu webknihovny.cz.
BIBLIOWEB - zúčastnila se Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka.

2.3 Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
41 vzdělávacích akcí (z toho 11 v rámci regionálních funkcí) se zúčastnilo celkem 475 knihovníků
(141 v rámci regionálních funkcí). Vzdělávání probíhalo celkem 85 hodin (v rámci regionálních funkcí
23 hodin).
Nejzajímavější akce roku 2017:
Knihovnická dílna od 12. – 4. září 2017 - pro pracovníky dětských oddělení.
Knihovnické dílny se zúčastnilo celkem 56 knihovníků.
Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Obecní knihovny Batňovice a Muzea
bratří Čapků v Malých Svatoňovicích se konal ve čtvrtek 12. října 2017. 24 účastníků.
Regionální setkání knihovníků
Na setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu 7. prosince 2017 proběhlo potřetí slavnostní
předání ceny Knihovna Jičínska. Titul Knihovna Jičínska 2017 převzala pro Místní knihovnu v Radimi
knihovnice Jarmila Adolfová.
Ve vzdělávací části aktivu jsme řešili často opakované chyby při vyplňování celoroční statistiky.
Knihovníci byli seznámeni se změnami v problematice ochrany osobních údajů.
Pořad „Koukám a co nevidím“ Ivanky Deváté byl uveden jako dárek za celoroční obětavou práci
knihovníků. 19 účastníků
Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Městské knihovny Hořice a na hospitál Kuks
se konal ve čtvrtek 11. května 2017. Při prohlídce hospitálu Kuks se knihovníci dozvěděli vše důležité o
osobnosti hraběte Františka Antonína Šporka a o původním účelu celého komplexu – hospitální
činnosti milosrdných bratří. 35 účastníků
7. dubna. 2017 se konala přednáška „You tube v knihovně“ s lektorkou Mgr. Vandou Vaníčkovou.
26 účastníků.
Porady vedoucí profesionálních knihoven: celkem 4, účastníků 40.
Tisková konference za přítomnosti novinářů regionálního tisku a tiskové mluvčí Městského úřadu
Jičín.
Knihovnicí roku se stala paní Jiřina Perná z Místní knihovny Mladějov. Cenu si převzala 18. října
2017 na slavnostním večeru v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
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Nabídka individuálních školení a seminářů knihovníků byla zaměřena na odborné znalosti
knihovnického programu Verbis a katalogu Portaro, aktualizaci centrálního adresáře knihoven, úprava
webových stránek a používání portálu Knihovny.cz.

2.4 Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Výměnný fond byl budován s ohledem na potřeby především malých knihoven.
Průběžně probíhá aktualizace výměnného fondu.
Počet obsloužených knihoven: 62 místních knihoven a poboček.
Celkem rozvezeno 157 souborů, které obsahovaly 14 679 svazků / průměr 2,6 souborů na jednu
knihovnu/. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 311 souborů, které obsahovaly 19 030 svazků z
minulého roku.
V knihovnách v roce 2017 bylo celkem 468 souborů, což představuje 33 709 svazků. Knihovníci díky
bohatému výměnnému fondu mohli uspokojovat požadavky svých čtenářů.
Novinku ve výměnném fondu půjčování audio knih využilo 9 knihoven, které si zapůjčily 49 audio
knih. Podle požadavku Národní knihovny České republiky byly knihovny zapsány do „Seznamu
knihoven, které půjčují zvukové dokumenty zdarma v rámci výměnných souborů“.
Pro jednodušší orientaci ve fondu pro knihovnice malých knihoven a především pro čtenáře,
používá regionální oddělení Knihovny Václava Čtvrtka tematické piktogramy pro označení knih.

Projekt cizojazyčná literatura
Knihovna Václava Čtvrtka je od roku 2014 centrem jičínského regionu pro získávání cizojazyčné
literatury. Tuto literaturu si mohou půjčovat všechny knihovny regionu.
Rozvoz souborů byl realizován 2x ročně, vždy v jarních a podzimních měsících. Knihovny, které si
odebíraly soubory vícekrát za rok, využívaly služeb obecních úřadů nebo aut vlastních.
Na nákup knih do výměnného fondu přispělo na základě darovacích smluv a jedné dotační smlouvy
55 obecních úřadů částkou 364 100,- Kč. Celá částka byla použita na nákup nových knih.
Na nákup dokumentů do výměnného fondu z dotace od Královéhradeckého kraje bylo vyčerpáno
123 550,- Kč. Bylo nakoupeno i 28 audio knih za 7 216,- Kč.
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Stav výměnného fondu:

Stav fondu k 31.12.
Roční přírůstek
Roční úbytek

2016
43 425
2 184
1 744

2017
44 569
2 469
1 325

2.5 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Na žádost provozovatelů knihoven provádíme fyzickou revizi vlastních knihovních fondů,
obsahovou prověrku, zpracování protokolů, odpisy a aktualizace. V 18 knihovnách byla provedena
revize knižního fondu. Zrevidováno bylo 7 375 svazků. K urychlení revizí byla u 13 knihoven použita
elektronická čtečka kódů.

Aktualizace a obsahová prověrka proběhla ve 14 místních knihovnách.
V rámci aktualizace byl vytvořen nový přírůstkový seznam ve formě tabulkového procesoru
Microsoft Excel pro knihovny Úlibice, Kbelnice, Třebnouševes.
Při revizi profesionálních knihoven Sobotka a Libáň byly zapůjčeny elektronické čtečky kódů a
poskytnuta odborná pomoc při instalaci programu pro použití čteček.
Knihovnice byly proškoleny v používání revizního modulu knihovního systému Verbis.
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2.6 Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Metodické oddělení zapsalo a zkatalogizovalo do Regionálního knihovního systému pro 15
místních knihoven 161 dokumentů pořízených z prostředků obcí do vlastních knihovních fondů.

Nákup knih z prostředků obcí do vlastních
knihovních fondů
v roce 2017

28%

Beletrie
49%

Beletrie pro mládež
Naučná pro mláděž

2%

Naučná
21%

2.7 Servis automatizovaného knihovního systému
Automatizovaný knihovní systém je aktualizován dodavatelskou firmou formou vzdálené zprávy.
Servisní pracovník města provedl 37 zásahů pro propojení knihovního programu s virtualizovaným
serverem technologického centra Města Jičína. Dalších 11 zásahů provedl z důvodů zabezpečení
serveru nastavení IP adres počítačů knihoven, které se připojují prostřednictvím vzdálené plochy.
Regionální knihovnický systém – celkem napojeno 37 knihoven a všech 37 místních knihoven má
na svých webových stránkách vystaven on-line katalog /v rámci budování celookresního souborného
katalogu/.
Místní knihovna Vidonice byla napojena na Verbis Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce, pod kterou
jako pobočka patří.
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3. Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2017
3.1 Úkoly trvalé
1. Systém podpory RF formou dotací a darů od zřizovatelů obsluhovaných knihoven
Podařilo se vybudovat stabilní systém podpory formou darů a jedné dotační smlouvy na nákup
knih do výměnných fondů od zřizovatelů obsluhovaných knihoven.
2. Zapojení knihoven do regionální propagační kampaně (Digitalizace v knihovnách)
Proběhlo vzdělávání knihovníků na téma Digitální knihovny a novinky v digitalizaci dokumentů.
V roce 2016 Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně požádala o digitalizaci 17 dokumentů. 10 dokumentů
bylo v roce 2017 digitalizováno.
3. Weby knihoven (budování webu Pro knihovny, pomoc při práci s weby obsluhovaných
knihoven)
Web Pro knihovny je pravidelně aktualizován. Pomoc s weby obsluhovaných knihoven probíhá dle
požadavků knihovníků.
4. Průzkumy spokojenosti uživatelů
Proběhl v roce 2017 na malých knihovnách regionu. Vyhodnocení výsledků bylo prezentováno na
prosincovém setkání knihovníků.
5. Revize a aktualizace výměnného fondu
Revize výměnného fondu proběhla plánovaně v roce 2014. Aktualizace probíhá pravidelně každý
rok.
6. Soutěž Vesnice roku
Za jičínský region se neúčastnila žádná vesnice, která má knihovnu.

3.2 Úkoly pro rok 2017
1. Aktualizace záznamů v Centrálním adresáři knihoven
Adresář knihoven byl aktualizován.
2. Oceňování knihoven a knihovníků
Nominována Jiřina Perná z Místní knihovny Mladějov.
3. Katalogizační pravidla RDA (v profesionálních knihovnách)
Proškolená knihovnice z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Iva Rodrová poskytuje konzultace dle
požadavků knihovnic. Byla také proškolena nová knihovnice Místní knihovny Vysoké Veselí.
4. Aktualizace knihovních fondů (Standard pro dobrý fond)
Pravidelně probíhá aktualizace vlastních fondů obsluhovaných knihoven. Při napojování knihovny
do regionálního knihovního systému je vždy nejprve aktualizován a následně zpracován vlastní fond
knihovny.
5. Informace o celostátních koncepcích a Centrálním portálu knihoven
Knihovnice jsou informovány na poradách profesionálních knihovníků a na setkání knihovnic
regionu.
6. Účast v Průzkumu věkové, vzdělanostní a mzdové struktury
Splněno
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4. Finanční zajištění regionálních funkcí
Přehled finančního zajištění
Rok
Dotace od Královéhradeckého kraje
Příspěvek od obecních úřadů

2015
1 054 000
356 460

2016
1 141 000
357 760

2017
1 488 000
364 100

Dotaci od Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních funkcí jsme zcela využili.

5. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1 Kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven

Královéhradecký
Knihovna Václava
Čtvrtka v Jičíně

2,600
77

Poradenská a konzultační činnost

počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv

72
459
107

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů

73
77

Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven

34

počet všech vzdělávacích akcí

41

z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
počet všech účastníků
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
počet všech vyučovacích hodin
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF

11
475
141
85
23

Porady

počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků

12
4
40

Pomoc při revizi a aktualizaci KF

počet obsloužených knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
počet revidovaných knihoven

23
7 375
18

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF

počet obsloužených knihoven
počet nakoupených knihovních jednotek

0
0

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF

počet obsloužených knihoven

15
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33 počet zpracovaných knihovních jednotek
34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
35 stav výměnného fondu k 31.12. 2017
36 roční přírůstek VF
37 roční úbytek výměnného fondu
38
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
39
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
40
z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
41 Cirkulace VF
42 počet obsloužených knihoven
43 počet expedovaných souborů
44 počet svazků v souborech
45 Servis automatizovaného knihovního systému
počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
46 automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km

161
44 569
2 469
1 325
613
1 856
0
62
157
14 679

50
52
55
2 433

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Název knihovny
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

z toho : nákup knihovního fondu
Spotřeba energie (číslo účtu 502)
Opravy a udržování (číslo účtu 511)
Cestovné (číslo účtu 512)
Ostatní služby (číslo účtu 518)
z toho : doprava
z toho : servis AKS
z toho : nákup licence na el. zdroje
z toho : nákup knihovnických služeb
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
z toho : platy zaměstnanců
z toho : ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)

Investiční náklady

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)

Rok 2017
Královéhradecký
Knihovna Václava
Čtvrtka v Jičíně

184 202,30
123 550,00
92 377,38
0,00
5 034,20
111 934,65
22 721,95
67 917,00
0,00
0,00
791 050,00
787 050,00
4 000,00
267 189,00
36 212,47
0,00
0,00
1 488 000,00
0,00
1 488 000,00
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74 Přidělená dotace (krajská)
75 Vráceno
76
77
78
79

1 488 000,00
0,00

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Rok 2017

Náklady za rok

0

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho: na nákup knihovního fondu

0,00

Mzdové náklady (číslo účtu 521)

z toho : platy zaměstnanců
z toho: ostatní osobní náklady

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)

Investiční náklady
Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování *

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)

0,00
0,00

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**

Rok 2017

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2017

0,00
0,00
0,00

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám
98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)
*Řádek

55,00
364 100,00

93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce

přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31)
**Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských
grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF:
v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala
v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala
a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF.
***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce
i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39)
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6. Závěr
V mnoha případech je knihovna jediným kulturním a společenským zařízením v obci, takže je
důležité v projektu zajištění výkonu regionálních funkcí pokračovat i v následujících letech.
O knihy z výměnných fondů je mezi knihovnami regionu a jejich čtenáři velký zájem. Na nákup
nových knih do svých knihoven mohou přispívat pouze některé obecní úřady a to zdaleka není tak
efektivní jako budovat výměnný fond. Pro většinu knihoven jsou výměnné soubory jediným zdrojem
nových knih. Proto je důležitá náročná práce, kterou věnujeme zajištění smluv o poskytnutí dotace od
zřizovatelů na nákup knih do výměnného fondu.
Spolupráce základních knihoven s pověřenou knihovnou probíhala v roce 2017 bez problémů, na
velmi dobré úrovni je i komunikace se starosty obcí. V několika knihovnách proběhla rekonstrukce a
úpravy jak objektů, tak interiérů.
Poskytování služeb dle standardu pro výkon regionálních funkcí bylo zachováno v porovnání s
loňským rokem na stejné úrovni. Celkově se podařilo splnit všechny vytyčené úkoly pro dané období.

Zpracovala: Helena Vejvarová
únor 2018
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