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1. ÚVOD  

     „Pohádka je preventivní ochranné očkování dětí proti suchosti ducha, necitovosti, 
snížené citlivosti vůči kráse a proti tomu, aby člověk obklopený technikou se jí příliš 
zbytečně nepřipodobňoval “ 

Václav Čtvrtek 

     Výroční zpráva Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně (KVČ) za rok 2011 začíná citátem 
autora, jehož jméno knihovna nese a jemuž byl věnován celý popisovaný rok. Připomněli 
jsme si 100. výročí narození a 35. výročí úmrtí Václava Čtvrtka. Rok jsme nazvali Rokem 
Václava Čtvrtka. Vypátrali a navštívili jsme hrob autora, uspořádali celostátní 
knihovnickou přehlídku OKNA s jediným tématem: Václav Čtvrtek. Spolu 
s nakladatelstvím Albatros jsme vydali publikaci „Z dětství i jinak“, uspořádali jsme řadu 
besed a vyvrcholením byla mezinárodní konference „Pohádkové vzkázání Václava 
Čtvrtka“, která měla v Jičíně řadu doprovodných akcí. Podařilo se se ctí připomenout 
autorova výročí a využít je k práci s dětským čtenářem i k připomenutí jeho spojení 
s Jičínem. 
     Významný byl rozvoj spolupráce s nakladatelstvím Albatros Media, díky níž do Jičína 
zavítali zajímaví autoři dětských knih, podařil se uskutečnit křest nové Čtvrtkovy knihy i 
vydat publikaci Z dětství i jinak. Spolupráce pokračovala i při konferenci.  
     Dalším významným mezníkem bylo podepsání Smlouvy o partnerství se Světem knihy 
s.r. o. Praha v rámci projektu Rosteme s knihou. Uskutečnil se jubilejní 10. ročník knižní 
výstavy a další spolupráce bude směrována k besedám se spisovateli a k vzájemné 
podpoře, včetně prezentace jičínské knihovny na mezinárodním knižním veletrhu Svět 
knihy Praha 2012.  
     Knihovně se dařilo naplňovat zákonem uložené úkoly, základní číselné ukazatele 
dokládají, že se vzrůstajícím výkonem. Základním předpokladem je však kvalitní 
knihovní fond a jeho dostatečné doplňování.  Toho se podařilo dosáhnout i přes úsporný 
rozpočet díky mimořádné dotaci zřizovatele na nákup fondu a díky sponzorským darům.  
Poděkování za podporu finanční i materiální patří zejména firmám Ronal CR s. r. o., Svět 
knihy Praha s. r. o. a jednotlivým občanům. 
 

 Základní ukazatele 2008 2009 2010 2011 

celkový počet registrovaných čtenářů 2 267 2 344 2 371 2 650 

     z toho dětí 538 632 621 785 

návštěvníci - knihovnické služby 38 949 39 824 43 381 45 673 

návštěvníci akcí 3 668 8 858 8 323 10 381 

výpůjčky celkem 167 485 170 226 170 401 171 014 

uživatelé virtuálních služeb 
+návštěvníci webu nesledováno 89 660 103 502 105 655 

Podrobné výsledky jsou uvedeny ve zprávě dále.  
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

 

     Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je příspěvková organizace zřízená Městem Jičín. 
Měla dvě pobočky a je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Jejím posláním je 
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 a 
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, 
informační zdroje, včetně zdrojů přístupných prostřednictvím sítě Internet za 
předem stanovených podmínek. 

 Své činnosti zabezpečovala v hlavní budově knihovny a ve dvou pobočkách na 
území města.  

 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. 

 Knihovna vydává a popř. i prodává příležitostné tematické publikace. 

 Zpřístupňuje uživatelům knihovní dokumenty i z fondu jiné knihovny 
prostřednictvím meziknihovní služby a zároveň prostřednictvím této služby 
zpřístupňuje uživatelům jiných knihoven vlastní fond. 

 
Doplňkové činnosti: 

 Pronájem prostorů, které byly příspěvkové organizaci dány do výpůjčky, 
reprografické služby a provozování nápojového automatu. 
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PŮJČOVNÍ DOBA                                                                                           

 

 Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Hudební oddělení 

Pondělí   9,00 - 18,00 12,00 - 17,00 12,00- 17,00 

Úterý 12,00 - 17,00 12,00 - 17,00 12,00- 17,00 

Středa   8,00 - 18,00   8,00 - 11,00 

 12,00 - 17,00 

  8,00 -11,00 

12,00 -17,00 

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno 

Pátek   9,00 - 17,00 12,00 - 16,30 zavřeno 

Sobota   8,00 - 12,00 zavřeno zavřeno 

 

        Pobočka 1 – Nové Město:                       Po, St ,Pá                   12,30 -17,00 

                       Pobočka 2 – Komenského náměstí:      Út   8,00 - 11,30       12,30 -17,00 

     Činnost pobočky 2 na Komenského náměstí byla ukončena dne 13. prosince 2011. 
Zájem o poskytované služby stále klesal, pobočka měla stále méně čtenářů. Její provoz se 
stal neekonomickým, proto byl ukončen a čtenářům nabídnuty služby centrální 
knihovny, popř. donášková služba.  
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3. ZAMĚSTNANCI  

3.1 POČET ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA  

 

celkový přepočtený počet 131 

VŠ knihovnického směru 2,0 

SŠ knihovnického směru 6,8 

SŠ ostatní 2,8 

zaměstnanci ostatní 1,4 

 

3.2 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

 

     Ředitelka Mgr. J. Benešová se zúčastnila kurzu „Manažerské dovednosti“. V průběhu 
března až května absolvovala e-learningový kurz knihovnické angličtiny, který byl 
zakončen certifikátem. V červnu se zúčastnila semináře „Dobrovolnictví v knihovnách“, 
dále se p. ředitelka zúčastnila konference „Knihovny současnosti“ a konference 
„Regionální funkce knihoven“. 
     Pracovnice hudebního odd. Z. Andrenková se zúčastnila školení k elektronické 
spisové službě, kterou pořádal MÚ Jičín. V listopadu potom „Setkání uživatelů 
knihovnických systémů KP-Win, KP-sys“ v Pardubicích. 
     Pracovnice katalogizace Bc. L. Dědečková absolvovala seminář „Informační vzdělávání 
uživatelů ve veřejných knihovnách“ v Hradci Králové. V dubnu 2011 se zúčastnila 
konference, která se konala v Malé Skále „Karel Jaromír Erben a úloha paměťových 
institucí v historických proměnách“. V červnu se zúčastnila v Lounech „Konference 3V“, 
věnovanou celoživotnímu vzdělávání. V listopadu navštívila seminář „Regionální 
vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii“ ve Vlašimi. 
     Pracovnice informačních služeb Iva Rodrová  společně s pracovnicí výpůjční služby I. 
Tauchmanovou absolvovaly pracovní seminář „Školení komunikačních dovedností“ v SVK 
Hradec Králové. 
     V březnu 2011 se pracovnice inf. služeb I. Rodrová zúčastnila v NK Praha „Setkání 
lokálních supervizorů“, tj. setkání těch, kdo spolupracují s portálem Národních autorit. 
V listopadu potom absolvovala seminář „Právní informace v praxi – systém právních 
informací v knihovnách“. 

                                                             

1 v tom 2,6 úvazku na regionální funkce 
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     Pracovnice hudebního odd. J. Havlíková navštěvovala „Inovační knihovnický kurz pro 
pracovníky v kulturních organizacích“, který se konal v SVK Hradec Králové od ledna do 
září 2011. V březnu 2011 absolvovala „Seminář hudebních knihoven“, který uspořádala 
Knihovna města Hradce Králové a v dubnu 2011 školení „Elektronické knihy ve veřejných 
knihovnách“. 
     Pracovnice dětského oddělení se zúčastnila setkání Klubu dětských knihoven při SKIP 
v březnu ve Dvoře Králové a v září v knihovně v Chrudimi. Společně s pracovnicí inf. 
služeb navštívila knižní veletrh „Svět knihy“ na výstavišti v Praze-Holešovicích. 
V listopadu 2011 absolvovala „Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež knihovníků 
školních a dětských oddělení veřejných knihoven“, která se konala v Praze v Národním 
pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského. 
 
Všechny pracovnice:  

 

 OKNA (O knihovnických aktivitách) 

 Křest knihy V. Čtvrtka „O Kačence a tlustém dědečkovi“ 

 tematický zájezd do knihovny Strahovského kláštera 

 školení k novému on-line katalogu knihovny 

 zahájení prodejní výstavy „Rosteme s knihou aneb Svět knihy dětem“ 

 mezinárodní konference „Pohádkové vzkázání V. Čtvrtka“ 

 tematický zájezd do knihoven v Miletíně, Úhlejově a Železnici 

 přednáška „Rovný přístup ke službám knihoven“ (Z. Houšková, NK Praha) 

 výtvarná dílna s Galinou Miklínovou – výroba Lichožrouta 
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4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY 

 
Příspěvek od zřizovatele:  
4  033 700 + 200 000 na nákup fondu + 35 000 na konferenci „Pohádkové vzkázání 
Václava Čtvrtka“ + 8 033 na kameru se záznamem.  
Granty z MK ČR : 
VISK 3 – „Pořízení modulu www Opac 2.0“ : 53 000. 
VISK 3 -  „Pokračování budování regionálního knihovního systému“: 24 000. 
Knihovna 21. století – na nákup zvukových knih pro zrakově postižené občany: 8 000. 
Granty - Město Jičín: 
Na vydání publikace V. Čtvrtek „Z dětství i jinak“: 5 000. 
Cyklus akcí „Poslechová dílna“: 2 000. 
Cyklus akcí „Zahrada poznání – Literární festival“ : 25 000. 
Granty Unie zaměstnaneckých svazů:  
Cestovné: 1 095. 
Dary:  
Finanční i věcné v hodnotě 55 228,-Kč. 
 
     Kromě toho knihovna získala, protože je pověřená výkonem regionálních funkcí, 
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na tyto funkce ve 
výši 1 390 000 Kč. (viz. kapitola 9. Výkon regionálních funkcí). 
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Příjmy celkem 580 645 

Výdaje: 

 Mzdové náklady 2 379 500 

OON 8 000 

Sociání náklady 816 905 

Materiálové náklady 724 189 

     z toho nákup fondu (knihy, časopisy, CD...)       542 832 

Energie 424 678 

Opravy - revize 49 621 

Nájemné 111 732 

Stravenky 43 765 

Cestovné 13 326 

Odpisy 64 777 

Výkony spojů 34 809 

Služby 143 624 

Ostatní náklady 57 671 

Anopress,ČNB,KpWIN 41 040 

   

Výdaje celkem 4 913 637 

Příjmy 580 645 

Rozdíl 4 332 992 

 

Hospodářský 
výsledek:  

 

      8 836 Kč  
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5. SLUŽBY  

     Výpůjční doba byla 39 hodin týdně, dva dny v týdnu je otevřeno do 18 hodin, v sobotu je 

otevřeno od 8 do 12 hodin.  

     Služby byly poskytovány v těchto odděleních: oddělení pro dospělé čtenáře, čítárna a 

studovna, dětské oddělení, hudební oddělení, zvuková knihovna pro nevidomé, pobočka 1 na 

Novém Městě a pobočka 2 na Komenského náměstí (tato pobočka ukončila svoji činnost 

dnem 13. 12. 2011).  

      Knihovně dále mírně narůstal počet registrovaných čtenářů i návštěvníků (viz tab. na str. 

3). I přes ne zcela dostačující nákup fondu je o služby knihovny vzrůstající zájem.  

      Výpůjční proces je plně automatizován, využíváme program Kp win SQL, instalovali 

jsme nový opac Web 2.0. 

5. 1. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE, ČÍTÁRNA ČASOPISŮ A 
STUDOVNA 

     V roce 2011 měla KVČ Jičín celkem 2 650 registrovaných čtenářů, z toho bylo 1865 
dospělých a 785 dětí. Je to o 279 čtenářů více než v roce 2010. 
     Celkový počet výpůjček činil 171 014 svazků, to je o 613 více, než v předešlém roce. 
Nárůst výpůjček měla naučná literatura pro dospělé (+1791) a beletrie pro dospělé 
(+1547) a také beletrie pro děti (+291). Výpůjčky periodik celkově poklesly (-830). Zde 
se projevilo především snížení počtu odebíraných periodik, ale i to, že během roku 2011 
některé tituly zanikly. Knihovna na začátku roku odebírala 83 titulů novin a časopisů a 
na konci roku 76 titulů. 
     Celkem navštívilo naše studovny a půjčovny 37 434 návštěvníků, což je o 1652 více 
nežli v přecházejícím roce. 
 

5.1.1. MVS – MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA  

 

     Prostřednictvím služby MVS si čtenáři mohli vypůjčit knihy z jiných knihoven. Tato 
služba je zdarma, čtenáři platí poštovné podle tarifů České pošty. Této služby využívají 
zejména studenti VŠ. V roce 2011 jsme zaslali celkem 155 požadavků. 
     Půjčovali jsme knihy z našeho fondu do jiných knihoven, za paušální poplatek 50 Kč. 
Celkem jsme zaevidovali 490 požadavků na výpůjčku dokumentu z našeho fondu, což je 
o 95 požadavků více, nežli v roce 2011. 
 

5.1.2. ANKETY 

     Pro zjištění názorů uživatelů a také k propagaci některých služeb jsme využívali 
anketu na webu knihovny, jejíž téma jsme odměňovali 1x za dva měsíce. Zúčastnilo se 
385 hlasujících. 
     Koncem roku jsme uspořádali anketu, ve které jsme oslovili mládež a ptali se na 
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služby, které by je v knihovně zajímaly. Další viz kap. 5. 4. Hudební oddělení.  

5.1.3. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST  

     Rok 2011 byl pro Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně velice významný. Připomínali jsme 

si životní výročí spisovatele, jehož jméno knihovna nese.  

     7. - 8. 4. 2011 uspořádala KVČ Jičín ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP 

celostátní přehlídku OKNA (O knihovnických aktivitách). Cílem přehlídky bylo prezentovat a 

ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách. 

     20. – 22. 10. 2011 se v Jičíně konala mezinárodní vědecká konference, věnovaná V. 

Čtvrtkovi a pohádce nazvaná „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“, při jejímž pořádání 

knihovna spolupracovala s celou řadou dalších organizací. Konference proběhla na Lepařově 

gymnáziu v Jičíně a věnovala se dílu tohoto spisovatele a zvláště potom jeho přínosu autorské 

pohádce. Její součástí byla výstava v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně, křest knihy 

Zpívají psíci při měsíci, setkání s dcerou V. Čtvrtka Markétou Tengbom, přátelské setkání 

v knihovně a vzpomínky pamětníků. Podrobná zpráva o konferenci je uveřejněna na webu 

knihovny: http://knihovna.jicin.cz/konference.html.  

     V oddělení pro dospělé bylo uspořádáno celkem 39 akcí pro veřejnost, kterých se 

zúčastnilo 2579 návštěvníků. 

     Úspěšné byly např. besedy o správné výživě a zdravém stravování „Tak co si dáme“ 

s MUDr. Votrubovou, autorské čtení z nové knihy V. France, nebo „Setkání s knězem, 

básníkem a překladatelem M. Matoušem“. Probíhal kurz „Zapleťte se s pedigem“, kde se 

mohli zájemci naučit pracovat s tímto materiálem. 

    V letních měsících se uskutečnil na nově zrekonstruované Zahradě poznání „Literární 

festival“, během kterého bylo uspořádáno divadelní představení „Švédský stůl“, beseda s E. 

Hurychovou na téma domácí násilí „O čem se nemluví, to není možné řešit“,  autorské čtení 

z knihy R. Pachmana „Útes“, beseda nad knihou E. Hakla „Intimní deník Sabiny Black“, 

autorské čtení V. France, „Poezie na soutoku“ J. Lírové a autorské čtení literátů z Nymburka 

„Vějíř se rozvíjí“. 

     Literární spolek autorů Jičínska (LIS) připravil pořad ke Dni poezie. V dubnu 2011 

proběhlo v prostorách knihovny další kolo přehlídky Řehečská slepice. 

     V Galerii radosti bylo uspořádáno celkem 9 výstav: 

leden:  POVĚSILI MĚ V RADOSTI aneb Foto Prochoroviny – reportážní fotografie 

z Jičínska Bohumíra Procházky 

únor: BRÁNY VNÍMÁNÍ – prodejní výstava obrazů a keramiky pacientů psychiatrického 

oddělení nemocnice Jičín, připravil Václav Kořínek 

březen – duben:  JEDINEČNÝ ČESKÝ RÁJ – výstava fotografií RNDr. Zdeňka Mrkáčka 

květen:LÁSKA Z PALETY – prodejní výstava obrazů Anny Hofmanové 

červen: PODZVIČINSKO aneb z Mlázovic až na Les Království – výstava fotografií Tomáše 

Čeřovského 

červenec- srpen: DŮM SLUNCE V BARVÁCH ŽIVOTA - výstava obrazů Zdeňky 

Roubalové 

září – říjen: MÁ POHÁDKA TEĎ BYDLÍ V JIČÍNĚ – výstava ke 100. výročí narození 

Václava Čtvrtka 

listopad:  ČECHY KRÁSNÉ – výstava fotografií Martina Bažanta 

prosinec: OBRAZY RENATY ŠTĚPÁNKOVÉ 

 

      

http://knihovna.jicin.cz/konference.html
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     V hudebním oddělení proběhly celkem 4 díly „Poslechová dílny s Michaelem Pospíšilem“, 

věnované hudbě různých žánrů a forem. Pracovnice tohoto oddělení spolupracují se 

Stacionářem Kamarád, pro který bylo připraveno celkem 9 hudebních pořadů. 

     Knihovna se zapojila do celostátní akce „Týden vzdělávání dospělých“. Pro zájemce z řad 

občanů byl uspořádán ukázkový vzdělávací kurz práce na PC a také byla individuálním 

zájemcům předvedena práce s elektronickou čtečkou knih. 

     Během roku probíhaly v knihovně kurzy práce na PC, nazvané „Počítačový kurz nejen pro 

seniory“, kterých bylo provedeno celkem 31. 

     Pro střední školy pořádá KVČ Jičín knihovnicko-informační lekce KIV, v roce 2011 byly 

provedeny 4 lekce. 

     V srpnu 2011 pořádala knihovna cyklovýlet „Po stopách K. J. Erbena“. 

 

5. 2. ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB, INTERNET  

 

5.2.1. INFORMAČNÍ SLUŽBY 

     Ústní dotazy jsou evidovány v sešitech BIS (bibliograficko-informační služba). V roce 
2011 jich bylo zodpovězeno celkem ve všech odděleních 1946, což je o 239 více nežli 
v předešlém roce. Nejvíce těchto dotazů bylo zodpovězeno v oddělení informačních 
služeb (812) a v dětském oddělení (831). K zodpovídání dotazů sloužila příruční 
knihovna, která je umístěna v samostatné místnosti a Internet. 
     Knihy z příruční knihovny si mohou čtenáři půjčovat domů také, ale pouze na víkend 
a za zálohu 500 – 1000 Kč podle pořizovací ceny knihy. Tuto službu využilo celkem 34 
uživatelů, převážně z řad studentů, což je mírný nárůst (+15). 
     V oddělení informačních služeb mohou čtenáři požádat také o elektronické dodání 
dokumentu, knihovna má uzavřenou smlouvu s SVK v Hradci Králové. V roce 2011 došlo 
ke snížení poplatků za tuto službu, i tak byl počet požadavků malý, celkem ji využilo 12 
žadatelů.  
 

5.2.2. INTERNET 

     Tato služba je určena široké veřejnosti a je poskytována zdarma (dle Knihovního zákona č. 

257/2001 Sb.), uživatelé platí pouze tisk. Internetová místa jsou v  oddělení pro dospělé (6), 

hudebním oddělení (1), dětském oddělení (2) a na Pobočce 1- Nové Město (2). Zájem o tuto 

službu neustále vzrůstá. V roce 2011 navštívilo knihovnu celkem 8 239 uživatelů z řad 

dospělých i dětí, což je o 640 více než v roce předchozím. 

     Vzhledem k velkému počtu zájemců musela knihovna přistoupit ke zkracování doby 

využití, a to na 30 minut, aby tuto službu mohlo využít co nejvíce uživatelů. 

     Knihovna také poskytuje bezdrátové připojení k Internetu (WiFi). Tuto službu v roce 2011 

využilo celkem 123 návštěvníků. 

     V hudebním oddělení mají návštěvníci možnost využít 1 zásuvku a připojit si svůj vlastní 

notebook. 
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5.3. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  

     Pro práci s dětskými čtenáři je samozřejmostí systematičnost a spolupráce se základními 

školami, kdy jednotlivé třídy navštěvovaly besedy na předem dohodnuté téma. Spolupráce 

probíhala i na úrovni mateřských škol a družin. V roce 2011 bylo uspořádáno 210 kulturních a 

vzdělávacích akcí za účasti 6 054 návštěvníků.   

     Celkem bylo v oddělení zaregistrováno 785 čtenářů, kteří si půjčili 28 365 dokumentů. 

Celkový počet návštěvníků oddělení byl v tomto roce 14 382. 

     Významnou akcí bylo PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. Žákům prvních tříd pěti 

jičínských základních škol (213) byl během dvou dnů v průběhu dopoledne slavnostně předán 

zdarma čtenářský průkaz na rok 2011 a osvědčení o pasování na čtenáře. V dětském oddělení 

byli přítomni nejen rodiče a další příbuzní dětí, ale i starosta města nebo jeho zástupci a 

spisovatelka Petra Braunová. Ředitelé jednotlivých škol své žáčky pasovali na čtenáře, třídní 

učitelky předávaly dětem první vysvědčení. Většina rodičů předem zaplatila dětem knížku Jak 

se Vojta ztratil, autorka ji všem s osobním věnováním podepsala a na slavnosti předala.  

     Dětským čtenářům jsme zprostředkovali možnost zúčastnit se hry WEBOVOU 

DIVOČINOU, kterou pořádal Úřad pro ochranu osobních údajů. 

     Během jarních prázdnin vyráběly děti masopustní masky, v březnu jsme uspořádali dvě 

besedy pro školy se spisovatelkou Ivonou Březinovou a v květnu rovněž dvě besedy se 

spisovatelem Milošem Kratochvílem. 

     V dubnu se uskutečnila již tradiční NOC S ANDERSENEM, tentokrát ve znamení 100. 

výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. V knihovně nocovala třída prvňáků, která 

v rámci programu navštívila večer dům, ve kterém Václav Čtvrtek žil u dědečka, Valdickou 

bránu a Ševcovnu. Samozřejmě jsme si četli i Čtvrtkovy pohádky.  

     Také byla v dětském oddělení zahájena VÝSTAVA prací dětí ZUŠ v Jičíně ze třídy paní 

učitelky Zuzany Holmanové.  

     V květu jsme se zúčastnili v Rokytnici v Orlických horách druhého ročníku projektu MY 

VŠICHNI JSME VÝCHODOČEŠI, do kterého se zapojilo 24 knihoven Královéhradeckého 

a Pardubického kraje. 

     V rámci 200. VÝROČÍ NAROZENÍ SPISOVATELE KARLA JAROMÍRA ERBENA 

byla pro žáky I. a III. ZŠ knihovnicemi opět několikrát sehrána balada Svatební košile, 

vytvořen program a dvakrát doprovod na exkurzi do spisovatelova rodného Miletína. 

     Pro druhé třídy II. ZŠ jsme uspořádali ve spolupráci s jejich třídními učitelkami 

SLAVNOST ČTENÍ, na které děti dostaly knížku Škola je samá legrace od Jiřího Kahouna a 

Jiřího Fixla. 

     V červnu jsme uspořádali na zahradě knihovny regionální kolo přehlídky v umění vyprávět 

ČTEME VŠICHNI, VYPRÁVÍ JEN NĚKDO. Děti si k vyprávění vybraly většinou známý 

pohádkový příběh, ale byly i takové, které si vymyslely v osmi letech příběh vlastní. Celkem 

vystoupilo 16 soutěžících, z nichž 15 postoupilo do společné vypravěčské přehlídky 

soutěžících z Jičína a Turnova, která se pak konala v září během festivalu Jičín – město 

pohádky.  

     V rámci LITERÁRNÍHO FESTIVALU byly pro děti jičínských MŠ a ZŠ připraveny tři 

pořady: písničkový interaktivní pořad Hrajeme si s písničkou Zuzany Zemanové, scénické 

čtení v rámci Listování z knihy „Komisař Vrťapka znovu zasahuje“ a „Straka v říši 

entropie“. 

     Třetí ročník projektu UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA, který uspořádal 

Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna v rámci projektu 

Podpora čtenářské gramotnosti, vyvrcholil v naší knihovně 23. června. Učitelky s dětmi 

prvních tříd jičínských škol v průběhu školního roku navštěvovaly v knihovně akce vedoucí 
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k rozvoji zájmu o četbu a za odměnu byla dětem předána Knížka pro prvňáčka – kniha 

spisovatelky Daniely Krolupperové a ilustrátorky Evy Sýkorové-Pekárkové „Zmizelá škola“. 

     V rámci 10. prodejní knižní výstavy Rosteme s knihou – Svět knihy dětem a ve spolupráci se 

Světem knihy s r. o. Praha bylo uspořádáno začátkem září PĚT BESED se spisovatelkami a 

ilustrátorkami: Iva Procházková – beseda se spisovatelkou nejen o její nové knize „Uzly a 

pomeranče“, Markéta Baňková – beseda s autorkou populární knihy „Straka v říši entropie“, Jak se 

dělá komiks – interaktivní beseda s výtvarnicí a ilustrátorkou Lucií Lomovou, Markéta Pilátová – 

beseda se spisovatelkou a novinářkou o její tvorbě pro děti, např. o knize „Kiko a tajemství 

papírového motýla“, Galina Miklínová – Udělej si svého Lichožrouta – tvůrčí dílna s výtvarnicí a 

ilustrátorkou.  

     V pohádkovém týdnu se také konalo celostátní kolo přehlídky v umění vyprávět ČTEME 

VŠICHNI, VYPRÁVÍ JEN NĚKDO. Soutěže se zúčastnilo 40 dětí. V měsíci říjnu byla pro velký 

úspěch zorganizována ještě jedna BESEDA se spisovatelkou Ivou Procházkovou. 

     V rámci projektu Kde končí svět jsme společně s KDK SKIP Region VČ vyhlásili pro děti 

literární a výtvarnou SOUTĚŽ na téma Český rok – Měsíc říjen: CO VIDÍM PŘI POHLEDU 

Z OKNA. Vítězné práce ze všech kategorií byly zaslány do krajského kola k dalšímu hodnocení. 

 

 

5.4. HUDEBNÍ ODDĚLENÍ  

      V porovnání s rokem 2010 došlo v roce 2011 k opětovnému poklesu výpůjček zvukových 

nosičů hudebních, nadále není možné konkurovat v tomto směru okamžité dostupnosti hudby 

z internetu. V našem případě je jedním z důležitých negativních faktorů devítiměsíční 

ochranná lhůta nově nakoupených nosičů. Nákup zvukových nosičů jsme vymezili mluveným 

slovem, eventuálně českou hudbou. Oddělení se zaměřilo na jiné formy práce, než pouhé 

půjčování. Podařilo se zde uspořádat pěkné akce pro malé i větší děti.  

      Významnou novinkou bylo půjčování čtečky elektronických knih. Tyto čtečky jsou k 

dispozici dvě. Celkem byly půjčeny 35x. Půjčujeme na 4 týdny domů a je na nich nahrána 

volná produkce, hlavně povinná četba pro středoškoláky. O výpůjčky tohoto typu je zájem, 

čtenáři si je rezervují dlouho dopředu. Čtenáři si mohou také zkusit stáhnout nějakou 

elektronickou knihu z volné produkce sami, po vrácení do knihovny je čtečka zkontrolována a 

tyto knihy jsou z ní vymazány. 

     Již tradičně se v hudebním oddělení setkávaly maminky se svými dětmi, aby se zde 

věnovaly různým výtvarným činnostem. Těchto setkání proběhlo v roce 2011 celkem 10, pod 

názvem „Hravé dopoledne“. 

      Oddělení uspořádalo pod záštitou Jičínského deníku pořad „Třeťáci mají talent“, ve 

kterém žáci třetích tříd jičínských škol předvedli v krátkých programech své dovednosti. Pro 

žáky třetích tříd byl také připraven karneval a pro děti z Mateřské školy Máj „Podzimní 

dílnička“. V předvánočním období byly pro děti z MŠ Máj připraveny 2 pořady „Vánoční 

povídání a tvoření“ a pro logopedickou třídu „Vánoční koledy a tvoření“.   Pro dospělé byly i 

v roce 2011 pořádány Poslechové dílny Michaela Pospíšila.  Dobře se vyvíjela spolupráce se 

stacionářem Kamarád. Klienti stacionáře se svými sociálními pracovníky každý měsíc 

navštěvovali hudební oddělení. Setkání byla vždy koncipována tematicky.  

     Celkem bylo v hudebním oddělení provedeno 20 pořadů, kterých se zúčastnilo celkem 451 

dětí. 

     Po vytipování cílové skupiny, která zůstává mimo vliv knihovny (nejen), a to mládež mezi 
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12 – 17 lety, jsme uspořádali anketu s cílem zjistit, co by je případně do knihovny přivedlo. 
Ankety se zúčastnilo 450 respondentů. Výsledkem bylo zjištění zájmu o klub mladých. 
Potěšitelný byl i zájem o opětovné setkání s Ondřejem Müllerem a o jeho povídání o 
komiksu. K realizaci získaných podnětů dojde v roce 2012. 
 

5.5. ZVUKOVÁ KNIHOVNA PRO NEVIDOMÉ  

     I přes nepatrně menší počet registrovaných nevidomých uživatelů stoupl počet výpůjček 

zvukových knih. Dobrá spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé a získaný grant 

z MK ČR nám umožnily nakoupit nové zvukové knihy. Byla opět podána žádost o grant na r. 

2012, snažíme se tuto službu zachovat v co nejširší možné míře.  

 

5.6. POBOČKY  

     Knihovna měla dvě pobočky, jednu na Novém Městě (Pobočka 1) a jednu na Komenského 

náměstí ve Starém Městě (Pobočka 2).  Z důvodu stále se snižujícího zájmu o služby Pobočky 

2 (trvalý pokles čtenářů i výpůjček) a také z ekonomických důvodů byla činnost této pobočky 

ke konci roku ukončena. Jejím čtenářům byly nabídnuty služby centrální knihovny a těm, pro 

které je problém tyto služby využít z důvodu omezené pohyblivosti, byla nabídnuta 

donášková služba.   

     Na Pobočce 1 se podařilo navázat trvalejší spolupráci s III. ZŠ Jičín. Dětští čtenáři, kteří 

byli v roce 2011 pasováni na čtenáře si sem chodili pravidelně vyměňovat své půjčené knihy. 

Pracovnice pobočky pro tuto školu pořádala besedy na různá témata, podle požadavků a tipů 

vyučujících. Celkem zde bylo uskutečněno 27 besed a výměn, kterých se účastnilo 556 dětí. 

 

5.7. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY  

 

5.7.1. SLUŽBY 

     Knihovna má své vlastní webové stránky (http://knihovna.jicin.cz), své stránky má i dětské 

oddělení. Cílem webu knihovny je poskytovat informace o fondu, službách a akcích.  V roce 

2011 jsme přidali na webové stránky pravidelně se obměňující anketu a 3 nové odkazy: 

 nabídka novin a časopisů on-line 

 tipy na nové knihy 

 Václav Čtvrtek (stručný životopis, výběrová bibliografie děl z fondu KVČ Jičín a 

weby, obsahující odkazy na životní data a informace z konference) 

Ostatní služby pro virtuální návštěvníky zůstaly nezměněny, čtenáři tu stále najdou: 

 vstup do on-line katalogu  

 vstup do čtenářských karet 

 vstup na webové stránky dětského oddělení 

 zasílání informací na e-mail 

http://knihovna.jicin.cz/
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 informace o akcích pro děti i dospělé 

 informace o ostatních profesionálních knihovnách na Jičínsku 

 informace o regionálních osobnostech 

 informace o nových přírůstcích ve fondu (knihy, hudební) 

 informace pro MLK 

 informace o historii knihovny 

 ceník knihovních služeb 

 informace o Literárním spolku autorů Jičínska (LIS) 

 elektronická podoba měsíčníku KAM (Kulturní měsíčník pro Jičín a okolí) 

 e-knihy ke stažení 

 nabídka maturitní četby 

 odkazy na užitečné www stránky 

 na úřad přes Internet 

 nabídka cizojazyčné literatury z fondu KVČ Jičín 

 nabídka knih regionálních autorů 

 návštěvní kniha (slouží pro názory našich čtenářů) 

 ptejte se knihovny (na dotazy čtenářů) 

 

 

     Instalovali jsme nový on-line katalog www. opac 2.0, na který jsme získali dotaci z 

programu VISK3 Ministerstva kultury ČR. 

     Návštěvníci mohou požádat o veškeré nabízené služby prostřednictvím e-mailové pošty a 

kontaktů na všechna oddělení knihovny. V roce 2011 jich tak učinilo celkem 270, což je 

nárůst o 59. 

     Lidem, kteří projevili zájem o pravidelné informování o našich akcích a novinkách, byl 

zasílán jednou měsíčně e-mail s těmito informacemi. 

     Knihovna měla zakoupenou 1 plnotextovou celostátní databázi časopiseckých a 

novinových článků – Anopress. Přístup do této databáze je pouze z prostor knihovny. V roce 

2011 bylo evidováno celkem 385 vstupů. 

 

 

 

5.7.2. VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI 

     Knihovna sleduje počty svých virtuálních návštěvníků. Sledují se vstupy do on-line 

katalogů a výpůjčního protokolu, od roku 2011 také vstupy do naší databáze regionálních 

osobností. V roce 2011 byla zakoupena nová, vyšší verze on-line katalogu. Naši čtenáři s tím 

měli více problémů, katalog byl mnohokrát nefunkční. Problémy se podařilo odstranit až 

koncem roku. To se také promítlo ve vstupech návštěvníků. Zaznamenali jsme pokles, hlavně 

v závěru roku 2011. Celkem on-line katalogy (knihy, hudební) navštívilo 42 208 uživatelů. 

     Knihovna také sleduje vstupy do výpůjčního protokolu. Čtenáři si mohou ze svého 

domova sami obsluhovat své čtenářské konto, např. prodlužovat si výpůjčky knih, nebo si 

knihy rezervovat. V roce 2011 jsme zaznamenali celkem 32 503 těchto vstupů 

     Celkem knihovnu v roce 2011 virtuálně navštívilo 73 696 čtenářů. 
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5.8. EDIČNÍ ČINNOST  

 

     Společně s nakladatelstvím Albatros Media a. s. a za podpory grantu města vydala 

knihovna publikaci Čtvrtek, Václav: Z dětství i jinak (2. vyd.).  

     Dále byly vydány dva výběrové letáky: 

Masopust a lidové zvyky : nabídkový leták z fondu KVČ Jičín. 

Časopisy a noviny on-line : nabídkový leták. 

     Literární spolek autorů Jičínska (LIS) vydal celkem 14 čísel časopisu Kobra. Tento časopis 

je vydáván i v elektronické podobě na adrese www.ikobra.cz. 

     Knihovna pravidelně informovala o své práci a službách v regionálním i odborném tisku. 

Bylo uveřejněno více než 100 článků.  

 

5.9. LITERÁRNÍ SPOLEK 

     Spolek pracuje při knihovně od roku 1990. V roce 2011 pořádal pravidelné schůzky 
autorů, uspořádal večer ke Dni poezie, besedu s Karlem Sýsem.  Zástupci se zúčastnili 8. 
Martinskej poetickej jeseni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ikobra.cz/
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6. KNIHOVNÍ FOND A INFORMAČNÍ ZDROJE  

 

Prostředky na nákup knihovního fondu 

 

Knihy                                                          

447 199 Kč 

Časopisy                                                              

67 174 Kč 

CD  +  zvukové knihy               28 459 Kč 

  

Ze státního rozpočtu (regionální funkce) na 

nákup knih   

388 227 Kč 

  

Nákup licencované databáze Anopress (doplatek 

grantu)    

       11 040 Kč 

 

 

     V roce 2011 měla knihovna na nákup fondu přibližně stejnou částku jako v roce 2010. To 

se podařilo díky dotaci zřizovatele, díky darům a také úsporným opatřením v jiných oblastech. 

Tak se knihovna nedostala v nákupu fondu do velkého propadu. Přesto jsou tyto prostředky 

nedostatečné, byly výrazně nižší než v předchozích letech (tab. na str. 22) a je třeba je 

v dalších letech navýšit, aby fond mohl být obměňován a aby tak byly uspokojeny potřeby 

uživatelů.  

     Oproti předchozímu období byla podstatně snížena částka na nákup CD a tyto peníze byly 

přesunuty na nákup tištěných monografií.  

     Počet odebíraných periodik v roce 2011 byl snížen (8 titulů), tím také částka na nákup byla 

o něco nižší. 

     Celkem jsme nakoupili 5 090 svazků knih a 180 ostatních dokumentů (CD, CD-Rom), což 

celkem činí 5 270 svazků. Je to o 170 svazků více než v roce 2010. 

Nákup fondu v procentech: 

 808 sv. naučné literatury pro dospělé   -  15,9% 

 2818 sv. beletrie pro dospělé                -  55,3% 

 151 sv. naučné literatury pro mládež    -    3,0% 

 1313 sv. beletrie pro mládež                 -  25,8% 

     Pro samotnou městskou knihovnu bylo koupeno celkem 2 742 svazků a do výměnného 

fondu bylo koupeno 2 348 svazků. 

     Knihovna odebírala v roce 2011 celkem 83 titulů časopisů (101 exemplářů) a 5 titulů 

denního tisku (2 tituly regionálního charakteru - Jičínský deník a Nové noviny). 29 titulů 

časopisů bylo odebíráno za sníženou cenu prostřednictvím Remitendy. Nové noviny nám 

poskytuje vydavatel zdarma, jeden výtisk Jičínského deníku byl hrazen sponzorsky.  14 titulů 

byly místní zpravodaje, které knihovna dostávala od měst a obcí v regionu a které zpracovává 



 

 

20 

 

do svého katalogu (Články v časopisech) a uchovává. 

     Vykazovaný úbytek činí celkem 4 628 svazků knih a 582 ostatních dokumentů, což bylo 

celkem 5 210 svazků. Do vykazovaného úbytku knih se promítlo dokončení vyřazování z 

obsahové prověrky skladiště z roku 2010 a obsahové prověrky dětského oddělení, Pobočky 1 

a výměnného fondu, kde byly vyřazeny zastaralé knihy. U ostatních dokumentů se jednalo o 

vyřazení starých gramofonových desek. 

     Evidence knihovních jednotek a katalogizace nových knih i CD jsou prováděny na počítači 

prostřednictvím knihovnického programu KPwin-SQL. Stále probíhá retrokonverze hlavního 

skladiště knihovny, která je spojena s aktualizací fondu. 

     Do našeho katalogu přibylo za rok 2011 celkem 5 237 záznamů monografií (z čehož 95% 

bylo staženo prostřednictvím klienta Z39.50). Pokračujeme v budování katalogu článků 

z regionálních tiskovin. V roce 2011 jich přibylo do tohoto katalogu celkem 2 641.  

     Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně i nadále spolupracuje se Souborným katalogem ČR – Caslin. 

V roce 2011 bylo odesláno celkem 8 souborů, ve kterých bylo celkem 2 443 záznamů 

monografií. Byly také odeslány 2 soubory s odpisem sigly (knihy, které jsme v našem 

katalogu vyřadili, a kde se muselo v SK odstranit označení našeho vlastnictví). 

     Knihovna také pokračuje ve spolupráci se Souborem národních autorit, který spravuje 

Národní knihovna ČR Praha. Zde se většinou zaměřujeme na vytváření návrhů na vytvoření 

autority našich regionálních autorů. 
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7. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ  VYBAVENÍ  

     Knihovna má pro vozíčkáře a maminky s kočárky přístupný zadní vchod, který je 

bezbariérový. Je zde branka se zvonkem, který je napojen na domácí telefon a ten je ovládán 

z půjčovny pro dospělé. 

     Pro zajištění větší bezpečnosti návštěvníků i zaměstnanců knihovny byl do hlavní budovy 

v Denisově ulici nainstalován kamerový systém. 

       Na začátku léta 2011 byla vymalována studovna a čítárna a oddělení informačních 

služeb.  

     V prosinci 2011 byly vyklizeny prostory po Pobočce 2, která ukončila svou činnost - 

místnosti byly uklizeny a byly předány zpět majiteli domu, ve kterém tato pobočka sídlila.  

     Byla nakoupena tato výpočetní technika: 1 repasovaný počítač do půjčovny pro dospělé 

(pult), 2 nové počítače (1 odd. BIS, 1 odd. katalogizace), 2 nové monitory (odd. BIS) a 1 nová 

tiskárna k PC (hudební odd.) 

     Do půjčovny a čítárny pro dospělé čtenáře bylo přidáno celkem 5 regálů, čímž se mohl 

rozšířit volný výběr knih. Do šatny dětského oddělení byly zakoupeny skříňky, kde si děti 

mohou zamykat cennější věci. Byly celkem koupeny 4 kancelářské židle (1x dětské odd., 1x 

kancelář hudebního odd., 1x ředitelna a 1x odd. katalogizace). Do hudebního oddělení byly 

koupeny sedací vaky (3 velké, 6 malých) a 2 relaxační míče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

8. KNIHOVNA V ČÍSLECH  

 
 

Návštěvníci (kromě posledního řádku pouze knihovnické služby, bez kulturně 

výchovných akcí)                                                                                  

                 2008 2009 2010 2011 

Oddělení pro dospělé 18 758 19 458 19 424 20 165 

Studovna a čítárna 5 088 6 720 10 551 11 099 

Oddělení pro děti 7 980 7 446 7 308 8 328 

Hudební oddělení 2 257 1 951 1 808 1 491 

Pobočka l – Nové Město 3 209 2 663 2 791 3 192 

Pobočka 2 – Komenského  1 657 1 586 1 499 1 398 

Celkem návštěvníků knihovny* 42 617 48 682 51 704 56 054 

 * součet zahrnuje fyzické návštěvníky, kteří navštívili i kulturně výchovné akce 

 

  Výpůjčky jednotlivých oddělení    

                                                                2008 2009 2010 2011 

Oddělení pro dospělé 100 809 101 253 100 751 104 331 

Studovna a čítárna 3 320 3 771 4 927 5 190 

Oddělení pro děti 26 629 29 981 29 097 28 365 

Hudební oddělení 2 257 7 760 7 131 5 992 

Pobočka l – Nové Město 14 271 15 086 16 942 16 268 

Pobočka 2 – Komenského  13 543 12 375 11 553 10 868 

Celkem 167 485 170 226 170 401 171 014 
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Registrovaní čtenáři 

 2008 2009 2010 2011 

Oddělení pro dospělé 1514 1493 1 513 1 638 

Oddělení pro děti 482 585 594 760 

Zvuková knihovna pro nevid. 32 27 32 30 

Pobočka l – Nové Město 139 143 143 144 

Pobočka 2 – Komenského  100 96 89 78 

Celkem 2 267 2 344 2 371 2 650 

 

Stav knihovního fondu  

 2008 2009 2010 2011 

Knihovní jednotky celkem     123 173 126 221 126 614 126 674 

Naučná literatura 37 186 37 778 37 514 37 567 

Krásná literatura 78 473 80 401 80 864 81 273 

Audiovizuální dokumenty 7 033 6 852 7 741 7 336 

Elektronické dokumenty 481 495 495 498 

Počet exemplářů periodik                                148 133 108 101 

 

Finanční částky na nákup knihovního fondu                                                                                                                 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Knihy 520 503 506 078 580 137 611 507 443 637 426 734 447 199 

Časopisy 86 509 83 633 74 206 66 938 97 589 67 951 67 174 

CD,CD 
ROM 

88 118 78 751 69 213 89 751 73 399 30 501 7 909 

Zvukové 
knihy 

23 839 24 751 30 785 30 247 36 600 24 450 20 550 

Celkem 718 972 693 213 754 341 798 443 651 226 549 637 542 832 
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9. REGIONÁLNÍ FUNKCE  

 

9.1. ZÁKLADNÍ CÍLE A ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V  ROCE 2011 

9.1.1. ZÁKLADNÍ CÍLE 

     Hlavním cílem roku bylo napojení dalších 3 knihoven do regionálního knihovnického 

systému (REKS). 

     Na výkon regionálních funkcí vyčlenil Krajský úřad v Hradci Králové pro jičínskou 

knihovnu částku  1 390 tisíc Kč. (Rok 2009 – 1 520 tisíc Kč, rok 2010 – 1 430 tisíc Kč, rok 

2011 – 1 390 tisíc Kč). 

KVČ v Jičíně zajišťovala regionální služby pro 74 knihoven v oblasti: 

- vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad, 

- poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny, 

- sledování využívání veřejně přístupného internetu, 

- na webové stránce v oddíle Informace pro knihovny prezentace informací a veškerých 

potřebných materiálů pro knihovny i jejich provozovatele, 

- sledování plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb a 

seznamování knihoven s novelou standardu,  

- na webových stránkách každoroční zveřejňování žebříčku nejúspěšnějších knihoven, 

- tvorba a rozvoz výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi, 

- pomoc při revizích a aktualizacích knihovních fondů základních knihoven 

provozovaných obcemi, 

- zpracování fondů napojených knihoven do regionálního systému, 

- podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných 

obcemi, 

- metodická pomoc při práci s výpočetní technikou, 

- v profesionálních knihovnách příprava průzkumu spokojenosti uživatelů a poskytnutí 

metodické pomoci knihovnám, 

- spoluúčast na vydání publikace „Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času. 

 

9.1.2. SÍŤ OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN  

- 1 základní knihovna pověřena výkonem RF 

- 12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem 

- 62 knihoven s dobrovolným knihovníkem 

 
- MLK Skuřina: pobočka Markvartic 

- MLK Vidonice: pobočka MK Pecka 

-  MLK Jeřice stále nepracuje – není knihovník 

 

 

Jiné sítě: 

- konzultace byly poskytnuty knihovně Regionálního muzea a galerie Jičín. 
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Jiný region: 

- konzultace byla poskytnuta Městské knihovně v Mladé Boleslavi – napojování 

knihoven do REKSu – zkušenosti našeho regionu. 
 

9.1.3. PRACOVNÍCI ZAJIŠŤUJÍCÍ REGIONÁLNÍ SLUŽBY 

Počet pracovních úvazků 2,6. Zůstává beze změny. 

Metodička 1,0 úvazek – činnost týkající se knihoven okresu, revize. 

Ředitelka 0,1 úvazku – vzdělávání, porady.  

Pracovnice odd. služeb knihovnám – 0,8 úvazku – příprava výměnných souborů, jejich 

evidence, pomoc při tvorbě webových stránek,  komplexní zpracování fondu knihoven. 

Akvizice 0,4 úvazku – nákup a zpracování fondu. 

Pracovník 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. 

 

9.2.REGIONÁLNÍ FUNKCE V ČÍSLECH  

 

 2009 2010 2011 

KONZULTACE 495 613 761 

METODICKÉ NÁVŠTĚVY 132 134 129 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 26 29 27 

AKCE V RÁMCI RF 21 21 20 

POČET ÚČASTNÍKŮ 469 386 397 

ÚČASTNÍCI V RÁMCI RF 306 293 309 

POČET VYUČ.HODIN 55 67 83 

VYUČ.HODINY V RÁMCI RF 39 50 54 

POČET REVIDOVANÝCH KNIHOVEN 5 9 27 

POČET REVIDOVANÝCH KNIH.JEDNOTEK 28 046 20 044 14 210 

POČET SOUBORŮ 347 404 424 

POČET SVAZKŮ V SOUBORECH 22 630 25 322 27 080 

 
 

 



 

 

26 

 

9.3. PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST, METODICKÉ NÁVŠTĚVY  

     Důvodem zvýšení počtu poskytnutých konzultací byly: 

Internetizace knihoven- dotazníkové šetření pro NK Praha – jednání se starosty obcí, 

REKS – problémy s programem KpWin-SQL, 

VISK3 -  pomoc s vyplněním  žádostí o grant,  

 

     Počet metodických návštěv byl 129, tj. 1,7 návštěvy na jednu knihovnu. Z číselného údaje 

vyplývá, že standard, který ukládá navštívit obsluhovanou knihovnu alespoň 1x za rok byl 

splněn.  

     Každá knihovna má svou e-mailovou adresu, na kterou zasíláme většinu informací např. 

pozvánky na vzdělávací i kulturní akce, seznamy výměnných souborů, zápisy z metodických 

návštěv, knihovníci nám zasílají požadavky na složení souborů, žádosti o MVS. 

     Knihovníci malých knihoven navštěvují odd. regionálních funkcí v KVČ v Jičíně –  

poskytujeme jim informace z oblasti knihovnických informačních služeb,  pomáháme při 

výběru výměnných souborů, řešíme REKS i  nejrůznější problémy vyskytující se v jejich 

knihovnách. Konzultační dny nejsou stanoveny, časově se přizpůsobujeme knihovníkům.  

Knihovník si telefonicky nebo e-mailem domluví schůzku. Tento systém knihovníkům i nám 

vyhovuje. 

     Nejčastější témata poradenské činnosti v roce 2011 byla: práce s programem KpWin-SQL 

pro malé knihovny, jednání s OÚ a knihovníkem – internetizace knihoven, napojení do 

REKS, pomoc s vyplněním žádosti o grant, knihovnická technika, MVS a souborný katalog, 

práce s internetem  
     V rámci propagace byla v roce 2010 v regionálním tisku „Jičínský deník“ zřízena rubrika 

„Představujeme knihovny regionu“, kde prezentujeme pravidelně  vždy jednu naší místní knihovnu. 

V roce 2011 již vyšlo 19 článků. 
      Ředitelka knihovny Mgr. Jana Benešová je členkou redakční rady knihovnického 

zpravodaje „U nás“. 

     Úsek regionálních funkcí je na Facebooku.  

     Na webových stránkách je zvlášť oddíl „Informace pro knihovny“, který pravidelně 

aktualizujeme. Má tento obsah: 

- adresář,  

- manuál k programu KpWinSQL pro malé knihovny,  

- znaky stavění naučné literatury  

- elektronický deník, který je každý rok aktualizován a je vystaven zdarma ke stažení na 

našich webových stránkách a mohou (a využívají) ho používat i v jiných regionech.   

Novinkou je roční plán akcí. Na stránkách knihovníci naleznou i další informace – nabídku 

školení, přihlášku do zvukové knihovny pro nevidomé a zrakově postižené, pozvánku do 

hudebního oddělení. Ze všech akcí se pořizuje fotodokumentace a fotografie jsou k dispozici 

na webu knihovny i na Facebooku. 

Měření spokojenosti knihovníků s regionálními funkcemi proběhlo na přelomu roků 

2010/2011. Dotazníky byly distribuovány v roce 2010 a vyhodnocení proběhlo na aktivu 

v roce 2011. Prezentace s názvem „Jak to vidí obsluhované knihovny byla vystavená na webu 

v oddíle informace pro knihovny. 

     Díky knihovníkům se Pasování prvňáčků na čtenáře rozšířila i na vesnické školy. 

Metodický pokyn naleznou knihovníci též na webových stránkách. Prakticky i metodicky 

jsme pomohli uskutečnit pasování v MLK Radim. Dle metodiky provedla pasování paní 

knihovnice z knihovny ve Valdicích. Zhotovila čtenářské průkazy s fotkou pasovaného dítěte. 

MLK Chomutice a Sobčice provádějí pasování každý rok. 
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     Knihovníci, kteří používají program Kpwin-SQL, byli proškoleni v připisování 

kmenového fondu do elektronického katalogu. 

     Webové stránky má 47 MLK. Dle pokynů MK k vymezení standardu k webové prezentaci 

obsahují weby knihoven tyto údaje: název, sídlo, kontaktní údaje, odkaz na zřizovatele, 

stručnou charakteristiku knihovny, provozní dobu, přehled nabízených služeb, odkaz na 

souborný katalog ČR a „Ptejte se knihovny“. 45 knihoven využilo šablonu pro malé 

knihovny.  

     Všechny profesionální knihovny mají své webové stránky /12/. 

 

9.4. VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ, SEMINÁŘE A PORADY 

 

 NÁZEV ŠKOLENÍ ÚČASTNÍCI DOBA TRVÁNÍ 

   1 Rezervace v novém on-line katalogu 11 1 

   2 Literární cyklovýlet „Krajem K.J.Erbena“ 9 7 

  3 Seznámení s novým on-line katalogem 11 1 

  4 „Pohádkové vzkázání V.Čtvrtka“ 12 8 

  5 

Výtvarná dílna s Galinou Miklínovou – výroba 

Lichožrouta 5 1 

  6 

„Zpívali psíci při měsíci“ – křest knihy 

V.Čtvrtka 13 2 

  7 Letní  literární  festival                   27 9 

celkem  88 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

Přehled akcí v rámci RF:  

Knihovníci, kteří používají program Kpwin-SQL, byli proškoleni v připisování kmenového 

fondu do elektronického katalogu. 

 

 

 

NÁZEV AKCE 

POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

DOBA 

TRVÁNÍ (hod) 

1 

Setkání bývalých profesionálních knihovnic 

Jičínska 

       15          5  

2 

Tematický zájezd po knihovnách našeho 

regionu 

       26         6 

3 Seznámení se čtečkou elektronických knih         39         1,5 

4 Národní autority        11         0,5 

5 

Tematický zájezd do Strahovské knihovny v 

Praze 

       45         8 

6 Exkurze do rodného domu K .J. Erbena        11         2 

7 Aktiv knihovníků        17         2 

8 Listování – Intimní schránka Sabriny Black        11         1 

9 Média tvořivě        17         1 

10 Program KPWin-SQL pro malé knihovny         6         2 

11 Propagace kulturních akcí na internetu        17         1 

12 

Práce s digitální fotografií pro tvorbu webových 

stránek 

       5         2 

13 

Webové stránky pro malé knihovny – školení 

k tvorbě stránek 

        14         2 

14 

„Rovný přístup ke službám knihoven“ – Mgr. Z. 

Houšková 

        21        2,5 

15 Statistika a elektronický deník        5         1 

16 „O vyprávění příběhů s MgA Martinem Hakem“          7         2 
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17 „Pohádkové vzkázání V. Čtvrtka“        6         8 

18 „Rosteme s knihou“         5         4 

19 „O Kačence a tlustém dědečkovi“       14         2 

20 

„Vyhlášení čtenáře za rok 2010“ – slavnostní 

vyhlášení na aktivu knihovníků  

      17      0,5 

 Celkem      309       54 

 

Porady profesionálních knihoven v roce 2011: 3 – počet účastníků 30. 

 

Další vzdělávací akce- využití nabídek jiných knihoven: 

Festival Šrámkova Sobotka. Účast: 1 

 

Mgr. Jana Benešová 

- Manažerské dovednosti /UZS/ 

- Dobrovolnictví v knihovnách /Kroměříž/ 

- Konference  - Knihovny současnosti /České Budějovice/ 

- Celostátní seminář k regionálním funkcím /Plzeň/ 

 

Dana Michlová 

- Celostátní seminář k regionálním funkcím /Plzeň/ 

 

Iva Rodrová 

- Setkání lokálních supervizorů /NK Praha/ 

- Seminář „Právní informace v praxi“ /NK Praha/ 

-  Školení komunikačních dovedností /SVK HK/ 

Zuzana Andrenková, DiS 

- Setkání uživatelů knihovnického systému KPWin-KpSys  /Pardubice/ 

 

Lenka Knapová 

- Program Exel 2003 – Certifikát /Jičín/ 

- Setkání knihovníků Královéhradeckého kraje – udělení titulu knihovník roku 

 

D. Michlová, L. Knapová 

       - Elektronické dodávání dokumentů – nová pravidla /SVK HK/ 

       - Metodika besed k finanční gramotnosti /SVK HK/ 

 

J. Benešová, L. Knapová, I. Rodrová  

       - E-learningový kurz knihovnické angličtiny e-LKA – certifikát 

       - Kurz anglického jazyka /KVČ v Jičíně/ 
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9.5. TVORBA VÝMĚNNÝCH KNIHOVNÍCH FONDŮ, JEJICH CIRKULACE A 

DISTRIBUCE 

 

     Počet obsloužených knihoven je 63 /61 MLK a MěK Kopidlno, MK Pecka./ Celkem bylo 

rozvezeno 159 souborů s 12 900 svazky / průměr 2,5  souborů na jednu knihovnu s 205 

svazky na jeden soubor/. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 265 souborů s 14 180 

svazky z minulého roku. MLK v roce 2011 pracovaly celkem s 424 soubory, což představuje 

27 080 svazků.  

     Rozvoz souborů realizujeme 2x ročně, vždy v jarních a podzimních měsících.  Knihovny, 

které si odebírají soubory několikrát za rok, využívají služeb obecních úřadů nebo aut 

vlastních.  

     Cirkulaci souborů mezi obsluhovanými knihovnami v našem regionu neprovádíme, 

knihovnám vyhovuje systém distribuce souborů z pověřené knihovny, který umožňuje cílený 

výběr dokumentů do souborů. 

 

STAV FONDU: 

Rok 2009 – přírůstek 2315 svazků 

Rok 2010 -  přírůstek 2147 svazků  

Rok 2011-   přírůstek 2348 svazků 

Úbytek 1200 – aktualizace fondu  

 

Celkový stav výměnného fondu je 38 314 svazků. 
 

9.6. POMOC PŘI REVIZI A AKTUALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ, SERVIS  

AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU  

 

Revize: plán na rok 2011 – 29 knihoven, skutečnost 27 revizí. 

MLK Třebnouševes – knihovna přemístěna do nových prostor, fond uložen v bednách 

MLK Milovice – stěhování knihovny, fond nebyl pro revizi přístupný, proběhla pouze 

aktualizace fondu. 

 

MLK 

Bašnice /370/, Lískovice /199/, Bělá u Pecky /654/, Veliš /267/, Kbelnice /410/, Ostružno 

/675/, Samšina /506/, Milíčeves /301/, Tetín /430/, Údrnice /462/, Úlibice /354/, Židovice 

/207/, Slatiny /644/, Prachov /199/, Vrbice /187/, Třtěnice /424/, Semínova Lhota /826/, 

Markvartice /982/, Bříšťany /1012/, Dobrá Voda /481/, Sukorady /592/, Chomutice /718/, 

Sobčice /1013/, Libošovice /763/, Dětenice /1177/,  

Radim /151/, Vitiněves /206/ 

CELKEM bylo zrevidováno 14 210  svazků. 

 

Aktualizace a obsahová prověrka: 

MLK Libošovice, Markvartice, Bělá u Pecky, Vrbice, Sukorady, Milovice. 
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Komplexní zpracování: fond zpracován do KPWin-SQL: MLK Bělá u Pecky, Cerekvice, 

Úhlejov, Prachov, Tuř, Slatiny. 

Elektronicky byl zpracován fond v 16 místních knihovnách. Všechny knihovny mají i na 

svých webových stránkách vystaven on-line katalog /v rámci budování celookresního 

souborného katalogu/. Záznamy jsou zasílány do Caslinu. 

Servis automatizovaného knihovního systému. 

Program KpWin SQL používají tyto knihovny: Vysoké Veselí, Sobotka, Libáň, Ostroměř, 

Nová Paka, Hořice, Miletín, Stará Paka, Kopidlno, Pecka, Železnice. 

MěK Lázně Bělohrad – program Clavius. 

 

Regionální knihovnický systém /REKS/ – v roce 2011 napojeny další 3 knihovny, celkem 

máme napojeno 32 MLK. 

 

Jiné regiony: 

MěK Mladá Boleslav – informace o napojování místních knihoven do REKSu. Knihovně byl 

poskytnut námi vypracovaný manuál k programu KPWin-SQL. 
 

 9. 7. ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUV O PŘENESENÍ REGIONÁLNÍCH 

FUNKCÍ STANOVENÉ KRAJSKOU KNIHOVNOU PRO POVĚŘENÉ 

KNIHOVNY V ROCE 2011 

  

     Při metodických návštěvách byla prováděna kontrola evidence uživatelů internetu. 

Knihovníci v minulých letech byli proškoleni. Každý nový knihovník je seznámen s obsluhou 

počítače i internetu. Do knihoven přicházejí mladší lidé, kteří umí internet v praxi používat. 

MLK Jeřice – nepracují – nemohou najít knihovníka. 

MLK Markvartice – pobočka Skuřina – OÚ plánuje knihovnu připojit v roce 2012. 

MLK Vidonice  je pobočkou MK Pecka. V současné době probíhá rekonstrukce knihovny ve 

Vidonicích. 

     Na webové stránce v oddíle Informace pro knihovny jsou prezentovány aktuální informace 

a potřebné materiály pro knihovny a jejich provozovatele. Počet přístupů do tohoto oddílu za 

rok 2011 = 1390. 

     Na poradách profesionálních knihoven se projednává plnění standardu VKIS - analýza a 

vyhodnocení výsledků. Na webových stránkách /oddíl informace pro knihovny/ každoročně je 

zveřejňován žebříček nejúspěšnějších knihoven. 

     Významné ocenění obdržela Městská knihovna v Miletíně, která se stala Knihovnou roku 

2011 Královéhradeckého kraje a získala Cenu Ministerstva kultury – Knihovna roku 2011 – 

Zvláštní ocenění a diplom.  

     Průzkumy spokojenosti uživatelů byly provedeny v MěK Hořice a Libáň. V roce 2012 

bude  anketa v dalších knihovnách, kterým opět poskytneme metodickou pomoc. 

     Spolupodíleli jsme se na vydání publikace „Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu 

času“, termíny dané SVK Hradec Králové byly dodrženy.  
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9.8. STATISTICKÝ VÝKAZ  

 

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2011 

Kraj                                  Královéhradecký 

Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     KVČ v Jičíně 

Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 2,6 

Počet obsluhovaných knihoven 74 

Poradenská a konzultační činnost   

  počet obsloužených knihoven 73 

  počet poskytnutých konzultací 761 

  počet metodických návštěv 129 

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

  počet obsloužených knihoven 74 

  počet zpracovaných statistických výkazů 77 

Vzdělávání knihovníků, semináře   

  počet obsloužených knihoven 54 

  počet všech vzdělávacích akcí 27 

      z toho: počet akcí v rámci RF 20 

  počet všech účastníků 397 

      z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 309 

  počet všech vyučovacích hodin 83 

      z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 54 

Porady   

  počet obsloužených knihoven 12 

  počet akcí 3 

  počet účastníků 30 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

  počet obsloužených knihoven 33 

  počet revidovaných knihovních jednotek  14 210 

  počet revidovaných knihoven 27 

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

  počet obsloužených knihoven 0 

  počet nakoupených knihovních jednotek 0 

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

  počet obsloužených knihoven 0 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 0 

Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

  stav výměnného fondu k 31.12. 2011 38 314 

  roční přírůstek VF 2 348 

  zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 348 

  zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

  zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 

Cirkulace VF   
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  počet obsloužených knihoven 63 

  počet expedovaných souborů 424 

  počet svazků v souborech 27 080 

Servis výpočetní techniky   

  počet obsloužených knihoven 8 

  počet akcí 17 

Doprava v rámci výkonu RF   

  počet obsloužených knihoven 64 

  počet ujetých km 1 779 

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

(pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2011 

Kraj Královéhradecký 

Název knihovny   

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 406 616,15 

 z toho : nákup knihovního fondu 388 227,15 

 z toho : nákup DDHM 8 982,00 

Spotřeba energie (číslo účtu 502) 78 607,68 

Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 

Cestovné (číslo účtu 512) 17 183,40 

Ostatní služby (číslo účtu 518) 47 173,05 

 z toho : doprava 10 830,00 

 z toho : servis výpočetní techniky 3 492,00 

 z toho : nákup licence na el. zdroje 11 500,00 

 z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 

Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 601 000,00 

 z toho : platy zaměstnanců 599 000,00 

 z toho : ostatní osobní náklady 2 000,00 

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 204 748,00 

Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 34 671,72 

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 0,00 

Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 1 390 000,00 

Investiční náklady 0,00 

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 390 000,00 

    

Přidělená dotace (krajská)  1 390 000,00 

Vráceno  0,00 

    

    

    

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2011 

Náklady za rok   

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0,00 

z toho: na nákup knihovního fondu  0,00 

Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 
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 z toho : platy zaměstnanců 0,00 

 z toho: ostatní osobní náklady 0,00 

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0,00 

Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) 0,00 

Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 

Investiční náklady 0,00 

Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 0,00 

    

Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
  0,00 

Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 0,00 

Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)  0,00 

    

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

(mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2011 

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2011 0,00 

Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00 

Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00 

    

Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   

Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu  0 

Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  0,00 

   

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí:  

 
Rok 2008 - 24,8% - financí na nákup z celkové dotace 
Rok 2009 - 26,3% 
Rok 2010 – 24,1% 
Rok 2011 – 27,9%. 
V roce 2011 jsme získali grant VISK3 – pokračování budování REKSu – nákup softwaru pro 3 
knihovny. 
Obce na nákup fondu nepřispívají. 
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9.9. ZÁVĚR – VÝZNAM REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  

 

     Pomoc a podporu malým knihovnám vnímáme jako velmi důležitou práci, bez které by řada 
těchto knihoven buď zanikla, nebo neposkytovala tak dobré služby. Práce v oblasti regionálních 
služeb musí být kontinuální, je zde třeba kvalitních (vzdělaných i zkušených) pracovníků a 
v neposlední řadě musí být dotována potřebnou finanční částkou.  Je třeba brát zřetel na 
zvláštnosti dobrovolných knihovníků, na jejich vzdělání a možnosti a také na to, že práce v této 
oblasti je nekončící. Jednak přicházejí nové skutečnosti, které je třeba v knihovnách uplatňovat, 
je třeba zavádět nové služby, stále knihovníky vzdělávat a jednak se mění knihovníci a těm 
novým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a podporu. Výhodná je dobrá spolupráce s obecními 
úřady, o což se snažíme. 
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