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1. ÚVOD 

Rok 2012 byl významný vznikem dvou klubů pro uživatele na rozdílných stranách 
věkového spektra. V březnu jsme zahájili činnost Klubu aktivních seniorů AKSE, a to 
s velmi příznivým ohlasem. Během necelého roku jeho 13 akcí navštívilo 401 
posluchačů. V říjnu jsme otevřeli Klub mladých Free Time. I mladá generace projevila 
zájem o svůj klub v knihovně, do konce roku se zde zaregistrovalo 98 uživatelů.  Oba 
kluby zaznamenaly velký zájem. Zásluhu na tom mají a poděkování zaslouží 
zaměstnankyně knihovny, které této práci věnovaly velké úsilí a mimořádné osobní 
nasazení.  

Vydali jsme dvě publikace, z nich dílo Vladimíra Úlehly “Procházka jičínským hřbitovem“ 
po zásluze vzbudilo velký zájem.  

Zájem o knihovnu neklesl, číselné výsledky hovoří o tom, že obliba čtení a potřeba 
dalších služeb knihovny přetrvává.  

Základním posláním knihovny je poskytovat knihovnické služby a budovat knihovní 
fond. Tomuto byl podřízen chod knihovny. Díky úsporám, darům i grantům se podařilo 
docílit vyšší částky na nákup fondu nežli v předchozích třech letech.  

Naše poděkování za podporu finanční i materiální patří zejména firmám Ronal CR s. r. o, 
Staving Valdice s. r. o. a jednotlivým občanům.  

Pokračovala výborná a pro knihovnu přínosná spolupráce s nakladatelstvím Albatros 
Media a.s., se Světem knihy s. r. o. a dalšími. Nově jsme začali spolupracovat s Akademií 
Jana Amose Komenského v Jičíně, a to zejména při soutěži „Čtenář roku“. 

Základní ukazatelé 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 

celkový počet 
registrovaných čtenářů 2 267 2 344 2 371 2 650 2653 

   z toho dětí 538 632 621 785 9011 

návštěvníci - knihovnické 
služby 38 949 39 824 43 381 45 673 48 034 

návštěvníci akcí 3 668 8 858 8 323 10 381 10 428 

výpůjčky celkem 167 485 170 226 170 401 171 014 171 083 

uživatelé virt. služeb    nesledováno 89 660 103 502 105 655 51 1472 

1Značný nárůst je díky zlepšení práce s dětmi na pobočce a díky nově otevřenému klubu mladých. 

2 Došlo ke změně evidence vstupů do on-line katalogu 
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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. 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 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. 

• 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   8,00 - 18,00 12,00 - 17,00 12,00- 17,00 
Úterý 10,00 - 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 zavřeno3 
Pátek   8,00 - 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 

Půjčovní dobu jsme rozšířili v dopoledních hodinách a tak jsme vyšli vstříc lidem, kteří 
využívali v této době služby již v roce 2011 zrušené pobočky na Komenského náměstí. 
Knihovna měla otevřeno pro veřejnost celkem 40 hodin týdně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Od října, s otevřením klubu Free Time, byla rozšířena půjčovní doba i zde, tj. v hudebním oddělení, a to 
v pátek od 12,00 do 14,30. 
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3. ZAMĚSTNANCI  

 

3.1 POČET ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA  
 

celkový přepočtený počet 13,254 

z toho VŠ knihovnického směru 2,00 

              SŠ knihovnického směru 6,55 

              SŠ ostatní 3,27 

              zaměstnanci ostatní 1,43 

 

3.2 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

Knihovnictví je stále se rozvíjející obor, který využívá i další vědy, jako je informatika, 
psychologie, pedagogika, literární věda apod., proto je vzdělávání zaměstnanců věnována velká 
pozornost.  

Ředitelka Mgr. J. Benešová se zúčastnila semináře „Anglo-americká literatura“ na 
Akademii J. Škvoreckého v Praze. V Krajské knihovně v Pardubicích absolvovala školení 
„Zákoník práce“. Zúčastnila se semináře „Mládež v knihovnách“, kterou pořádal 
Goethe institut v Praze. 

V Národní knihovně v Praze absolvovala školení k ISBN. Společně s pracovnicí 
katalogizace se účastnila konference „Senioři a děti v dnešním světě“, kterou pořádala 
MěK Chrudim. 

Na podzim se společně s dalšími pracovnicemi (L. Dědečková a D. Michlová) zúčastnila 
„Setkání knihovníků Královehradeckého kraje“, kdy se uděloval titul „Knihovník 
roku“. 

Obě pracovnice dětského oddělení se zúčastnily knihovnické přehlídky OKNA 
v Městské knihovně Chrudim. V. Trybenekrová se účastnila semináře v Karviné „Jedna 
velká rodina“, semináře v Národním pedagogickém muzeu a knihovně pod názvem 
„Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež“ a dílny nazvané „Storytelling“. 

Pracovnice katalogizace L. Dědečková se zúčastnila semináře „České databáze“ 
v knihovně v Hradci Králové. 

4 v tom 2,6 úvazku na regionální funkce 
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Pracovnice akvizice a informačních služeb I. Rodrová se zúčastnila školení 
k Soubornému katalogu Caslin, které se týkalo digitalizace dokumentů. Zúčastnila se 
školení ke katalogizaci e-zdrojů v Národní knihovně v Praze. Na podzim se potom 
zúčastnila školení k databázím ASPI, Anopress a NewtonMedia v Národní knihovně 
v Praze. 

Pracovnice hudebního oddělení J. Havlíková  se zúčastnila semináře „Budoucnost 
hudebních knihoven“ v Městské knihovně v Lounech. V Národní knihovně v Praze se 
zúčastnila školení „Setkání s iPady“ a v Goethe institutu v Praze semináře „Mládež 
v knihovnách“. 

Pracovnice Z. Andrenková se zúčastnila v Pardubicích setkání uživatelů 
knihovnického systému KP-Win. V Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě se 
zúčastnila semináře „Informační vzdělávání uživatelů“a v knihovně v Pardubicích se 
zúčastnila semináře „Informační den k evropským vzdělávacím programům“. 
společně s L. Knapovou absolvovaly e-learningový kurz „Informační nebezpečí“. 

Pracovnice D. Michlová, L. Knapová a L. Dědečková navštívily „Knihovnický 
happening“, který se v roce 2012 konal v Městské knihovně v Písku. 

V letních měsících uspořádala KVČ Jičín literární cyklovýlet. 

Všechny pracovnice se zúčastnily těchto vzdělávacích akcí: návštěva veletrhu Svět knihy 
na výstavišti v Praze, Finanční gramotnost, aneb, Banky jak je neznáte (ing. L. 
Hetfleišová), Dovednosti mezilidské komunikace (seminář A. Špačkové), křest knihy 
„Procházka jičínským hřbitovem“ (V. Úlehla), Listování „Dobrý proti severáku“. 
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4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY 

Příspěvek od zřizovatele: 4 545 000 
Granty z MK ČR  
Knihovna 21. století: nákup zvukových knih pro nevidomé 6 000 Kč. 
Knihovna 21. století: knihovnická dílna 15 000 Kč. 
VISK 3: software, server 50 000 Kč. 
Česká knihovna: knihy v hodnotě 11 292 Kč. 
Granty - Město Jičín  
Pořady Zahrada poznání 15 000 Kč. 
Sborník literární soutěže Řehečská slepice 3 000 Kč. 
Publikace Procházka jičínským hřbitovem 20 000 Kč. 
Zahájení činnosti klubu Free Time 2 000 Kč. 
Beseda dílna s tvorbou aplikací v klubu Free Time 7 000 Kč. 
Dary:  
Finanční i věcné v hodnotě 48 260 Kč. 
Čerpání z investičního fondu: 
Vstupní dveře do knihovny 82 800 Kč. 
Server (doplatek grantu) 13 000 Kč. 
 
Kromě toho knihovna získala, protože je pověřená výkonem regionálních funkcí, 
účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na tyto funkce ve 
výši 1 440 000 Kč. (viz. kapitola 9. Výkon regionálních funkcí). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

10 

 



Příjmy celkem 686 862 

Výdaje: 

 Mzdové náklady 2 403 003 

OON 20 000 

Nemoc 2 997 

SP a ZP 817 572 

Materiálové náklady 895 083 

   z toho nákup fondu (knihy, časopisy, CD)       661 951 

Energie 379 409 

Opravy - revize 376 887 

Nájemné 38 934 

Stravenky 41 144 

Cestovné 20 283 

Odpisy 56 975 

Výkony spojů 24 478 

Služby 174 708 

Ostatní náklady 54 589 

Anopress,ČNB,KpWIN 13 590 

   

Výdaje celkem 5 319 652 

Příjmy 686 862 

Rozdíl 4 632 790 

 

Hospodářský výsledek: 1210 Kč.  
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5. SLUŽBY  

     Výpůjční doba byla 40 hodin týdně. Byla snížena o dopolední půjčování na zrušené 
pobočce, proto jsme rozšířili dopolední hodiny pro veřejnost v centrální knihovně. 
Celkově oproti předchozímu roku vzrostla o 1 hodinu 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  
na Novém Městě.  
      O služby knihovny je stálý zájem, počet čtenářů a výpůjček je stabilní.  V roce 2012 
měla knihovna celkem 2 653 registrovaných čtenářů. Velký nárůst byl zaznamenán u 
počtu dětských čtenářů, kterých bylo zaregistrováno 901, což je o 116 více než 
v předchozím sledovaném období.  Velkou měrou se zde zobrazilo otevření klubu pro 
mládež Free Time, který byl otevřen v říjnu 2012, a kde bylo zaregistrováno celkem 98 
dětí, a také zlepšení práce s dětským čtenářem na pobočce (nárůst o 29). 
      Celkem jsme vypůjčili 171 083 svazků, to je o 69 více, než v roce 2011. Nejvyšší 
nárůst jsme zaznamenali u beletrie pro mládež. Naopak pokles byl u periodik, kde se 
projevilo uzavření pobočky a omezování nákupu periodik v předchozím období.  

 

     
      Výpůjční proces je plně automatizován, využíváme program Kp-win SQL, instalovali 
jsme nový server, opravili elektroinstalaci. Tím se podařilo odstranit výpadky 
elektronického výpůjčního systému zaviněné ze strany knihovny.  
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5.1 ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE, ČÍTÁRNA ČASOPISŮ A STUDOVNA  

Oddělení vykázalo nárůst výpůjček i návštěvníků, mírně (o 29) se snížil počet 
registrovaných čtenářů. Je stále velký zájem o bezplatné využívání internetu, počet 
uživatelů opět vzrostl. V čítárně se zvýšily všechny ukazatelé, čtenáři zde každý den 
studují, či čtou denní tisk. Kapacita čítárny je vzhledem k jejímu současnému využívání 
nedostatečná. Sice jsme zakoupili část nového sedacího nábytku, prostory jsou ale malé, 
i přes co nečastější větrání zde bývá vydýchaný vzduch.  

Knihy z jiných knihoven si mohli čtenáři vypůjčit prostřednictvím služby MVS 
(Meziknihovní výpůjční služba). Tato služba je zdarma, čtenáři pouze platili poštovné za 
cestu tam a zpět, podle tarifů České pošty. Tato služba je využívaná zejména studenty VŠ. 
V roce 2012 jsme jiným knihovnám zaslali celkem 147 požadavků. My sami chceme 
svým čtenářům vyjít vstříc a tak tituly, které čtenáři opakovaně žádali, jsme se snažili 
dokoupit do vlastního fondu. 

Půjčovali jsme knihy ze svého fondu i do jiných knihoven v ČR za paušální poplatek 60 
Kč. Knihovnám na Jičínsku byly knihy půjčovány bez paušálního poplatku. Celkem bylo 
evidováno 302 požadavků, což bylo o 188 požadavků méně, než v roce 2011. 

 

Nejvíce půjčované knihy za rok – dospělí čtenáři 

  1.  Spalovač mrtvol / L. Fuks 76x 

  2.  Revizor / N.V. Gogol 72x 

  3.  Tři novely / B. Hrabal 70x 

  4.  Petr a Lucie / R. Rolland 69x 

 5.   Romeo a Julie / W. Shakespeare 68x 

  6.  Let vážky / M. Hawachová 59x 

  7.  Kriminalistika v komisech  59x 

  8.  Útěk z pekla Opus Dei / V. Duborgel 56x 

  9.  Mužolapka / A. Čálková 56x 

10. Chlápek od vedlejšího hrobu / K. Mazetti 55x 
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5.1.1 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 

V oddělení pro dospělé bylo uspořádáno celkem 121 kulturních a vzdělávacích akcí pro 
veřejnost, kterých se zúčastnilo 3 576 návštěvníků. 

 
V březnu bylo uskutečněno první setkání Klubu aktivních 
seniorů – AKSE spolu s první přednáškou.  Klub je zaměřen 
na občany vyššího věku, kteří mají zájem o kulturu a 
vzdělávání a chtějí žít aktivně. Na první setkání přišlo okolo 
50 seniorů.  Dále se pravidelně konaly přednášky a ve 
druhém pololetí přibyly i semináře. Celkem se senioři sešli 
šestnáctkrát, v počtu 401. Pro klub knihovna vytvořila 
webové stránky http://aktivni-seniori.webnode.cz/.   

Úspěšné byly i besedy a přednášky pro veřejnost, největší zájem sklidily např. beseda se 
Z. Marešem „Západ USA na kole“, beseda se spisovatelkou M. Hejkalovou, nebo beseda 
s RNDr. Z. Mrkáčkem „Ptáci Českého ráje“.  

V dubnu 2012 se v prostorách KVČ Jičín konalo 10. kolo přehlídky Řehečská slepice, pod 
názvem „Všude dobře, v Řehči nejlíp“. 

V září 2012, v době konání festivalu Jičín-město pohádky proběhl pořad Listování, 
tentokrát z knihy „Dobrý proti severáku“ a beseda se spisovatelem Ondřejem Neffem. 

Literární spolek autorů Jičínska (LIS) připravil ke Dni poezie pořad o Karlu Havlíčkovi 
Borovském nazvaný „Tyrolské fantazie“. 

Významnou a hojně navštívenou akcí byl křest knihy „Procházka jičínským hřbitovem“ 
Vladimíra Úlehly, kterou vydala naše knihovna. 

V Galerii radosti bylo uspořádáno celkem 11 výstav:  

leden      PANENKA A PORCELÁN - výstava Jarmily Novotné 

únor        DOTEKY POEZIE – výstava fotografií Věry Kopecké   

březen     JEDINEČNÝ ČESKÝ RÁJ – výstava fotografií rndr. Zdeňka Mrkáčka 

duben      JARNÍ POLYMEROVÉ KOMBINACE – prodejní výstava  Aranky Novotné 

květen      100  LET SKAUTINGU V ČECHÁCH  - výstava skautského střediska Brána Jičín 

červen      PETR MINKA – GRAFIKA, ILUSTRACE A EX LIBRIS 

červenec – srpen  PALIČKOVANÁ KRAJKA - výstava prací hořických krajkářek 

září          OBRÁZKY Z MARIÁNSKÉ ZAHRADY – výstava obrazů Jiřího Qido Valtera 
 
říjen         KNIŽNÍ ILUSTRACE – výstava Ludmily Markovové-Lojdové 

listopad   MLADÝ SVĚT – výstava obrazů Denisy Islové    
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prosinec  KOUZLO VÁNOČNÍHO DOMOVA – výstava krajek, perníčků a hraček Zdeny  
Horáčkové a její rodiny 

5.2. ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB, INTERNET  

5.2.1. INFORMAČNÍ SLUŽBY 

Ústní dotazy bibliograficko informační služby byly evidovány v sešitech. V roce 2012 jich 
bylo zodpovězeno ve všech odděleních celkem 2174, což je o 228 ústních dotazů více. 
Největší nárůst byl v oddělení pro děti a mládež, celkem 1088 dotazů (+257). 

Oddělení pro dospělé zodpovědělo celkem 827 ústních dotazů, což je o 15 dotazů více, 
než v roce 2011. K zodpovídání ústních dotazů sloužila příruční knihovna a Internet. 

Knihy z příruční knihovny si mohou čtenáři půjčovat také na víkend domů za zálohu dle 
pořizovací ceny knihy. O tuto službu nebyl v roce 2012 velký zájem, čtenáři by však 
přivítali delší možnost výpůjčky. 

Knihy z příruční knihovny jsou jinak půjčovány pouze prezenčně, v roce 2012 jich bylo 
půjčeno celkem 549, což je o 97 svazků více, než v roce 2011. 

V oddělení informačních služeb si čtenáři mohli požádat o elektronické zaslání 
novinového, nebo časopiseckého článku. Knihovna má uzavřenou smlouvu se Studijní a 
vědeckou knihovnou v Hradci Králové. V roce 2011 došlo ke snížení poplatků za tuto 
službu, přesto ani v roce 2012 nebyl zaznamenán příliš velký zájem o tuto službu. 
Celkově ji využilo 10 žadatelů. 

5.2.2 INTERNET 

Knihovna umožňuje občanům získávat informace z internetu zdarma dle Knihovního 
zákona 257/2001 Sb.  Návštěvníci mohli využít internetová místa v oddělení pro dospělé 
čtenáře (celkem 6 míst), v oddělení hudebním (do října 2012 1 místo, po otevření Klubu 
pro mládež celkově 4 místa), na pobočce na  Novém Městě (2 místa) a v oddělení pro 
děti a mládež (2 místa). 

Zájem o tuto službu byl i roce 2012 velmi vysoký. Knihovna musela při velkém počtu 
zájemců snižovat dobu využití na 30 minut, aby se dostalo na co největší počet zájemců. 

Celkem navštívilo knihovnu 9950 uživatelů internetu, což je o 1711 návštěvníků více 
než v roce 2011.  

Z tohoto počtu návštěvníků bylo 7921 v oddělení pro dospělé, což je o 1132 více než 
v roce 2011, přičemž sem byli započítáváni i návštěvníci, kteří použili bezdrátové 
připojeni WiFi. V roce 2012 jich knihovna napočítala celkem 402, což je nárůst o 279 
oproti roku 2011. 

Další nárůst návštěvníků Internetu byl spojen s otevřením Klubu pro mládež FreeTime, 
v říjnu 2012. 

15 

 



5.3 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  

Základem práce byla systematická spolupráce se základními školami, kdy jednotlivé 
třídy navštěvovaly besedy na předem domluvené téma. Pravidelně každý měsíc oddělení 
navštěvovali klienti ze stacionáře Kamarád, klienti z Péče o duševní zdraví a maminky 
s batolaty z mateřského centra Kapička, pro které byly připraveny konkrétní programy.  

Mimořádná pozornost byla věnována výběru knih a časopisů. Pro zvýšení zájmu o 
čtenářství byly uspořádány soutěže a jiné akce. Byla vyhlášena soutěž o čtenáře roku 
dětského oddělení. Zde se podařilo získat kvalitního partnera, Akademii Jana Amose 
Komenského v Jičíně. AJAK, ta, kromě jiných forem spolupráce, věnovala pro vítěze 
soutěže prázdninový kurz angličtiny.  

Oddělení mělo 753 registrovaných čtenářů, což je o 7 méně než v předchozím roce. Zde 
však je třeba připočítat nově registrované děti v klubu pro mladé (98) a 50 
registrovaných dětí na pobočce. Obsloužilo 8 218 uživatelů knihovnických služeb a 
uskutečnilo 31 245 výpůjček.  

Nejvíce půjčované knihy za rok – děti 

  1.  Harry Potter a Fénixův řád / J.K. Rowlingová 39x 

  2.  Šmoulové : filmový příběh  38x 

  3.  Šmoulové na plovárně / A. Jost 37x 

  4.  Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky / J.R.R. Tolkien    36x 

  5.  Deník malého poseroutky : ošklivá pravda / J. Kinney 36x 

  6.  Harry Potter a princ dvojí krve / J.K. Rowlingová 35x 

  7.  Kočky a koťata / K. Starkeová 34x 

  8.  Denik malého poseroutky : Roderick je king / J. 
Kinney 

33x 

  9.  Harry Potter a tajemná komnata / J.K. Rowlingová 32x 

10.  Futurama-O-Rama / M. Browning 31x 

 

Knihovna uspořádala 233 kulturních a vzdělávacích akcí pro děti s účastí 6 852. 

Nejvýznamnější pořady: 

Úvodní velkolepou akcí roku bylo jako tradičně PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. 
Žákům prvních tříd pěti jičínských základních škol (183) byl během dvou dnů v průběhu 
dopoledne slavnostně předán zdarma čtenářský průkaz do knihovny na rok 2012 a 
osvědčení o pasování na čtenáře. Slavnosti se zúčastnili nejen rodiče a další příbuzní 
dětí, ale i starosta města nebo jeho zástupci a spisovatelka Daniela Krolupperová 
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s dcerou Haničkou. Ředitelé jednotlivých škol své žáčky pasovali na čtenáře, třídní 
učitelky předávaly dětem první vysvědčení. Většina rodičů dětem zaplatila knížku 
Bubáček, autorka ji dětem s osobním věnováním na slavnosti předala.  

V únoru jsme dětským čtenářům zprostředkovali možnost zúčastnit se hry WEBOVOU 
DIVOČINOU, kterou pořádal Úřad pro ochranu osobních údajů, a besedu se 
spisovatelkou PETROU BRAUNOVOU nad její novou knihou Klub radostí všedního dne. 

V březnu jsme uspořádali besedu se spisovatelkou a překladatelkou MARKÉTOU 
HEJKALOVOU, která s dětmi pohovořila o vzniku knihy a překladatelství. Při dalším 
setkání spisovatelka IVANA  PEROUTKOVÁ besedovala se začínajícími čtenáři o svých 
knížkách o Aničce. V rámci této besedy jsme slavnostně vyhlásili ČTENÁŘE ROKU 2011. 
Svou novou knihu s CD Ptáci Českého ráje přijel představit starším žákům RNDr. Zdeněk 
Mrkáček.  Na letošní NOC S ANDERSENEM přišla do jičínské knihovny 3.B třída s paní 
učitelkou Lenkou Dědečkovou ze II. základní školy v Jičíně. Letošní Noc se nesla v duchu 
100. výročí narození spisovatele, loutkáře a ilustrátora Jiřího Trnky. Děti již dopoledne 
shlédly film o Trnkovi a během večera soutěžily ve znalostech pohádek a vyrábění 
loutek, poslechly si dopis českého velvyslance v Dánsku adresovaný všem nocležníkům v 
knihovnách, převzaly pozdrav z dalekého Taiwanu od českého ilustrátora Tomáše Řízka, 
který letos připravil andersenovské plakáty a který také ilustroval Čtvrtkovo vyprávění 
O Kačence a tlustém dědečkovi. Po deváté hodině se ozvalo zaklepání na dveře a do 
knihovny vstoupil sám Hans Christian Andersen. Dětem povyprávěl o svém životě a o 
tom, jak se pracuje s fantazií a jak se dá vymyslet pohádka. Před spaním děti ještě 
zvládly několik her, vyluštily křížovku "S Trnkou Jiřím k tajence mířím" a pak už usínaly 
při předčítání z Trnkovy knihy Zahrada. 

V květnu si připravil pro děti dílnu programový ředitel Albatrosu ONDŘEJ MÜLLER. 
Dětem představil komiks a naučil je základům jeho tvorby. 

Pro žáky  ZŠ byla  knihovnicemi opět několikrát sehrána Erbenova balada SVATEBNÍ 
KOŠILE, vytvořen program a doprovod na exkurzi do Erbenova rodného Miletína. S  
baladou jsme v květnu vystoupili i na 18. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 
Praha. 

V červnu jsme uspořádali regionální kolo dalšího ročníku přehlídky v umění vyprávět 
ČTEME VŠICHNI, VYPRÁVÍ JEN NĚKDO. Vypravěčské přehlídky se zúčastnilo 11  
dětí ve třech kategoriích. Některé převyprávěly známou či méně známou pohádku, ale 
většina si letos napsala text vlastní, názvy si děti zvolily často velice originální, jako např. 
Ovocný příběh, Boj o můj nos, O draku Třífrňákovi, Já a Dinosandra, Kůň Sajmon, Tomáš 
a netopýr.  

V rámci 2. LITERÁRNÍHO FESTIVALU na Zahradě poznání bylo pro děti jičínských MŠ a 
ZŠ připraveno šest pořadů: 

Ve čtvrtek 31. května  jsme v knihovně dopoledne přivítali významného českého 
malíře a grafika Petra Minku, který pro nás uspořádal výtvarnou dílnu. Děti si zkusily 
tisk z koláže, za odborného vedení pana Minky se všem dětem jejich dílka povedla a 
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měly z nich opravdovou radost.  Z prací dětí jsme uspořádali v dětském oddělení 
výstavu, kterou mohli shlédnout i ostatní čtenáři knihovny.  

V pátek 1. června jsme uspořádali besedu se spisovatelkou Renatou Štulcovou. Děti 
druhého stupně 3. ZŠ v Jičíně měly načtené její knížky  Nemetonburk, Mojmíra. Cestu 
pravého krále, Růži a krokvici i Rafaelovu školu. Paní spisovatelka pohovořila o své cestě 
ke psaní, o tom, jak její knihy vznikají a co je  pro ni inspirací při jejich tvorbě. Dokonce 
naučila děti během besedy kreslit labyrint, se kterým se při čtení Nemetonburku v knize  
setkaly.  Při diskuzi bylo vidět, že děti dobrodružství, tajemno, záhady, reálno 
kombinované a silně propojené s nereálnem v knihách Renaty Štulcové zaujalo a na její 
další slíbené knížky se již teď těší. 

Ve čtvrtek 7. června u nás vystoupil Richard Pachman s hudebně scénickým pásmem 
s názvem Mistr Jan Hus. V tomto pořadu žákům 7. tříd 1. ZŠ v Jičíně vyprávěl o životě 
kazatele Jana a své poutavé postřehy prokládal ukázkami z oratoria Mistr Jan Hus, které 
složil jako poctu člověku, kterého se váží.  

V pátek 8. června jsme v naší Zahradě poznání přivítali herce Věru Hollou a Pavla 
Oubrama, kteří u nás vystoupili v rámci projektu Listování se scénickým čtením dvou 
knih.  Nejprve starším dětem jičínských základních škol představili Michala Součka a 
Filipa Fialku z knihy Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků. V druhém 
představení Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti zavedli herci děti z MŠ a 1. 
tříd ZŠ v Jičíně do prostředí zoologické zahrady a v napínavém příběhu psího detektiva 
řešili zmizení slona Marlona. Představení plné nečekaných zvratů pobavilo nejen malé 
diváky, ale i jejich učitele. 

V pondělí 18. června vystoupil v naší knihovně se svou interaktivní show plnou zábavy 
známý ilustrátor Adolf Dudek. Ve svém veselém akčním rychlokurzu kreslení, který 
slouží k rozšíření výtvarné výchovy, předvedl atraktivní formou práci ilustrátora na 
velké keramické tabuli a zároveň dětem dodal sebevědomí, že kreslit může v podstatě 
každý, kdo zvládne nakreslit kolečko, čtverec, trojúhelník nebo obdélník. Na závěr 
pořadů  s názvem Nehulíme, kreslíme a Hrajeme si na malíře se konala autogramiáda. 

Čtvrtý 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 19. června. Učitelky s dětmi 
prvních tříd jičínských škol v průběhu školního roku navštěvovaly v knihovně akce 
vedoucí k rozvoji zájmu o četbu a za odměnu jim byla předána na slavnostním setkání na 
zahradě knihovny Knížka pro prvňáčka – kniha spisovatele Miloše Kratochvíla Školníci. 

Pro třetí třídu II. ZŠ jsme uspořádali ve spolupráci s jejich třídní učitelkou tradiční 
SLAVNOST ČTENÍ. 

Ve čtvrtek 4. října jsme uspořádali celostátní kolo 9. ročníku přehlídky vypravěčů 
Čteme všichni - vypráví jen někdo. V jičínské knihovně se sešlo 26 vítězů z místních 
kol v Jičíně, Turnově, Semilech, Železném Brodě a Liberci.  

Ilustrátor Jiří Fixl a Dr. Ivana Kočí, vedoucí redaktorka nakladatelství Grada, byli 
hosty jičínské knihovny ve středu 28. listopadu. Na besedě s druháky jičínské I. a II. 

18 

 



základní školy si povídali o tom, jak se rodí knížka, jak vznikají knižní ilustrace a ukázali 
dětem malované čtení, text doplněný malými barevnými obrázky, který ke čtení přímo 
vybízí. Nakonec si všechny děti namalovaly svoji malou ilustraci, kterou věnovaly našim 
hostům. Ti je za jejich dárky odměnili krásnými záložkami. 

V úterý 4. prosince měli možnost žáci I. a III. základní školy v Jičíně strávit v rámci 
projektu Spisovatelé do škol – kampani na podporu  četby knih s Rosteme s knihou 
příjemné dopoledne se spisovatelem Martinem Vopěnkou nad jeho knihami Spící 
město, Spící spravedlnost a Spící tajemství.  Nadčasový třídílný román se odehrává ve 
městě, kde všichni rodiče spí a kde začíná nemilosrdný boj o přežití dětí ve světě 
zbývajících dospělých. Čtyři sourozenci Kryštof, dvojčata Ema a Kristýna a malý Samuel 
žili ještě donedávna ve šťastné rodině. Jednoho rána se ale probudili v hrozné situaci - 
jejich rodiče upadli do záhadného spánku a oni si musí najednou poradit docela sami. Jak 
zjistili, usnuli všichni rodiče po celém světě. A co je ještě horší, malého Samuela jim 
unese neznámý muž! Pro sourozence začíná každodenní boj, v němž vítězí ti silnější, 
vychytralejší a bezohlednější. Zároveň ale poznávají, jak je důležité držet při sobě, 
pomáhat si a nedat se. 

Druhou akcí, která se konala v rámci projektu Spisovatelé do škol, byla ve čtvrtek 6. 
prosince beseda se spisovatelkou Marií Kšajtovou, kterou doprovodila vedoucí 
nakladatelství JaS, které vydává její knihy, Jana Semelková. 

V rámci Týdne knihoven byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma Moje nejmilejší 
literární postava. Ke Dni pro dětskou knihu byly výkresy vystaveny na chodbě 
knihovny a autoři vítězných prací odměněni. V tento den byla také zahájena týdenní  
prodejní výstava dětských knih, kterou jsme uspořádali ve spolupráci se Světem knihy s. 
r. o. Prahav rámci projektu Rosteme s knihou. Navštívilo ji 310 dospělých a dětí. 

V rámci festivalu Jičín – město pohádky jsme uspořádali tradiční celostátní knihovnickou 
dílnu na téma Dovednosti mezilidské komunikace. 

 

5.4 HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, ZVUKOVÁ KNIHOVNA A KLUB MLADÝCH  

Hudební oddělení dlouhodobě vykazuje pokles zájmu o své služby. Oddělení jsme 
nechtěli zrušit z důvodu cenného fondu a také proto, že poskytuje velmi potřebné služby 
pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany.  Nebylo ho možno ani využít jako např. 
čítárnu, protože místnost je často pronajímána a získané prostředky jsou cenným 
doplňkem rozpočtu.  Po dvouletém získávání informací a nakonec po uspořádání ankety 
jsme v hudebním oddělení zároveň otevřeli klub mladých Free Time (i název vzešel 
z ankety).  Díky tomu vzrostl počet registrovaných uživatelů oproti roku 2011 o 100 a 
počet návštěvníků se z 1 491 v roce 2011 zvýšil na 2 733. 

5.4.1 HUDEBNÍ ODDĚLENÍ A ZVUKOVÁ KNIHOVNA PRO NEVIDOMÉ 

Nakupovali jsme již pouze nosiče s mluveným slovem, o které zájem přetrvává.  Vytvořil 
se okruh stálých návštěvníků, kteří si mluvené slovo půjčují a vzrostl zájem ze strany 
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školáků (v případě, že není k dispozici doporučená četba v knižní podobě, hledali na CD 
a MC).  S úspěchem se setkalo půjčování čteček elektronických knih, proto jsme v závěru 
roku koupili další dvě. 

Pokračovala spolupráce se základními a mateřskými školami. Pro MŠ byla uspořádána i 
dílna pana M. Pospíšila. Dále probíhaly tvořivé dílničky pro MŠ koncipované tematicky. 
Pro ZŠ byly uspořádány besedy k prohloubení učiva hudební výchovy. Odpoledních 
besed se účastnila i školní družina. Zde byly besedy také propojeny s akcí a výstavou 
skautů. 

Již tradicí se stalo soutěžení třeťáků jičínských základních škol Třeťáci mají talent. Opět 
se ho zúčastnily celé třídy se svými třídními učitelkami. 

Pokračovala spolupráce se Stacionářem Kamarád, kdy jsou jednotlivé návštěvy 
koncipovány tematicky.  

Vzhledem k menšímu zájmu o hravá dopoledne se v prosinci uskutečnilo poslední 
setkání. Je to dáno tím, že děti, pro které bylo hravé dopoledne původně zamýšleno, již 
většinou navštěvují MŠ a s dětmi mladšími dvou let nelze vyrábět různé výrobky. 

Celkem bylo v tomto oddělení uspořádáno 22 akcí, kterých se zúčastnilo 665 dětí. 

Došlo k mírnému snížení počtu výpůjček zvukových knih, pravděpodobně to bylo z větší 
míry způsobeno nízkou dotací z MK, bylo žádáno o 15 000,- Kč, dotace činila pouze 
6 000,- Kč. Mohli jsme nakoupit menší množství zvukových knih. Zájem o půjčování 
těchto dokumentů trvá, vzrostl počet registrovaných nevidomých. Byla opět podána 
žádost o grant na r. 2013, snažíme se tuto službu zachovat v co nejširší možné míře.  

 

5.4.2 KLUB PRO MLADÉ FREE TIME 

 

 

V klubu se podařilo podchytit mládež ve věku, kdy ztrácí zájem o 
návštěvy knihovny. Mladí velmi uvítali možnost využívat klub. Ve spolupráci se 

školami byla činnost klubu slavnostně zahájena besedou o komiksu, školy se dále 
účastní akcí pořádaných klubem. Nejvíce lákají nové možnosti využití výpočetní 
techniky (používání a práce s iPady), ale i stolní hry se setkaly s kladným přijetím. Počty 
návštěvníků a jejich nadšení nás utvrdily v tom, že toto byl dobrý záměr a klub se stal 
opravdu místem, kam mladí rádi chodí. K dispozici jsou kromě počítačů, iPadů také 
stolní a karetní hry, časopisy. Mládež zde studuje, připravuje si různé projekty do školy, 
nebo si přijdou posedět a popovídat. Mladé lidi zde seznamujeme s možnostmi, jaké 
v knihovně mají, co zde mohou očekávat, co mohou využívat. 

Z důvodu propagace byly zřízeny samostatné webové stránky klubu: http://freetime-
klub.webnode.cz/. 
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5.5 POBOČKA  

Knihovna má pobočku, která nabízí své služby na Novém Městě. V uplynulém roce se zde zvýšil 
počet registrovaných čtenářů i návštěvníků. Mírně se snížil počet výpůjček, a to zejména 
periodik. Projevilo se omezení jejich nákupu v předchozím roce. 

Pobočka se zaměřila na spolupráci se III. ZŠ, která se zda dařila. Proběhlo 21 besed. V závěru 
roku byla dohodnuta spolupráce s nízkoprahovým klubem Exit, byla zahájena soutěž pro dětské 
čtenáře Lovci perel.  

 

5.6. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY  

Knihovna má webové stránky http://knihovna.jicin.cz, na kterých poskytuje informace o 
své činnosti všem zájemcům. Stránky vytváří a spravuje zaměstnankyně knihovny.  Své 
vlastní www stránky má i dětské oddělení knihovny.  Návštěvnost stránek byla 
pravidelně sledována v elektronickém deníku.  

V roce 2012 navštívilo webové stránky celkem 31 482 uživatelů.  

Také v roce 2012 nabídla knihovna návštěvníkům stránek nové odkazy a služby. Jednalo 
se hlavně o informace o nově působících klubech při knihovně (Klub aktivních seniorů 
AKSE a Klub pro mládež FreeTime, nebo o donáškovou službu). 

Návštěvníci stránek měli možnost požádat o veškeré nabízené služby prostřednictvím e-
mailové pošty a kontaktů na všechna oddělení knihovny. Celkem tak učinilo 271 
uživatelů, obdobně jako v roce 2011 (270). 

Knihovna nabízí on-line katalog s možností objednávek, přidávání do schránky, 
umísťování komentářů. Čtenáři mají přístup do vlastního konta, kde mohou výpůjčky 
nejen sledovat, ale i prolongovat. Mohou si vytvářet vlastní knihovničku a nastavit 
vzhled katalogu. 

Pokračovala služba „Informace z knihovny“, v rámci které jsou zájemcům po vyplnění 
malého dotazníku posílány informace o novinkách v knihovně jednou měsíčně zdarma 
na jejich e-mail. Po provedené propagaci této služby jsou informace zasílány na téměř 
300 e-mailových adres.  

Knihovna měla částečně zakoupenou a částečně hrazenou z grantu jednu plnotextovou 
celostátní databázi časopiseckých a novinových článků – Anopress. Přístup do této 
databáze byl možný pouze v prostorách knihovny. Vstupy do této databáze byly 
sledovány, celkem bylo evidováno 466 vstupů, což je o 81 více, než v roce 2011. 
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5.7. EDIČNÍ ČINNOST  

Knihovna vydala dvě publikace a jeden nabídkový leták. Zároveň knihovna získala svoji 
řadu ISBN (mezinárodní číslo knihy). 

Soupis publikací : 

10 slepic, které (ne)otřásly Řehčí : Řehečská slepice 2002-2011 : přehled výsledků, 
programů a soutěžících literární soutěže "Řehečská slepice". 
1. vyd. Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka ve spolupráci se Sdružením Rodáků a přátel 
Řehče, 2012. 84 s. ISBN 978-80-260-1359-4.  
 
KASKA, František a Vladimír ÚLEHLA.  
Procházka jičínským hřbitovem. 1. vyd. Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka, 2012. 129 s. 
Jičínsko, sv. 7. ISBN 978-80-905342-0-9.  
 
Počítačová literatura - novinky ve fondu KVČ Jičín : nabídkový leták. 
Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2012. 4 s. 

V regionálním a odborném tisku vyšlo 80 článků o knihovně a jejím působení.  

5.8 LITERÁRNÍ SPOLEK  

Literární spolek autorů Jičínska (LIS) připravil ke Dni poezie pořad o Karlu Havlíčkovi 
Borovském nazvaný „Tyrolské fantazie“. 

Pro své potřeby vydával občasník Kobra a Čaj. 

Pokračovala spolupráce knihovny a pořadatelů řehečské literární soutěže. V dubnu jsme 
společně uspořádali 10. kolo přehlídky Řehečská slepice, pod názvem „Všude dobře, 
v Řehči nejlíp“. 
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6.  KNIHOVNÍ FOND A INFORMAČNÍ ZDROJE  

6. 1 NÁKUP KNIH A OSTATNÍCH DOKUMENTŮ:  

 
Knihy 556 456 Kč 

Časopisy  74 631 Kč 

CD  +  zvukové knihy               30 864 Kč 

CELKEM 661 951 Kč 

Ze státního rozpočtu (regionální funkce) na nákup knih   415 082 Kč 

Nákup licencované databáze Anopress (doplatek grantu)           11 040 Kč 

 

Částka na nákup knih byla o něco vyšší než v roce 2011, také knih se nakoupilo více o 
938 svazků.  

Navýšena byla také částka na nákup CD a zvukových knih, z produkce CD se nakupovalo 
pouze mluvené slovo. Přírůstek byl o 38 CD vyšší. U zvukových knih došlo naopak 
k menšímu nákupu, v roce 2011 se těchto knih nakoupilo celkem o 30 méně.  

Částka na časopisy byla navýšena, počet odebíraných periodik byl vyšší o 5 titulů, ale 
vzhledem ke zrušení Pobočky 2 jsme mohli snížit počet exemplářů. Částku za časopisy 
také zvyšovala neustále rostoucí cena za Sbírku zákonů.   

Celkovou částku na nákup fondu ovlivnily, kromě příspěvku zřizovatele, také dary a nižší 
zálohy na platbu za spotřebu plynu, což se s opačným výsledkem projeví v roce 
následujícím. Přes navýšení stav nákupu fondu není dostatečný, i vzhledem k tomu že se 
zvýšila cena knihy. Rozpočet v této oblasti je třeba trvale posilovat a uspokojovat tak 
čtenářské potřeby občanů.  

Finanční částky na nákup knihovního fondu                                                                                                                 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Knihy 520 503 506 078 580 137 611 507 443 637 426 734 447 199 556 456 

Časopisy 86 509 83 633 74 206 66 938 97 589 67 951 67 174 74 631 

CD,CD ROM 88 118 78 751 69 213 89 751 73 399 30 501 7 909 12 864 

Zvukové 
knihy 

23 839 24 751 30 785 30 247 36 600 24 450 20 550 18 000 

Celkem 718 972 693 213 754 341 798 443 651 226 549 637 542 832 661 951 
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Pro rychlé srovnání vývoje financování nákupu fondu uvádím dva grafy. První 
znázorňuje výše uvedenou tabulku, druhý hovoří o nárůstu cen knih.  Průměrná cena knihy 
byla v roce 2007 197 Kč, v roce 2011 240 Kč. 5 

Finanční částky na nákup fondu                                                Průměrná cena knihy 

 

 

V roce 2012 jsme celkem koupili 6 321 dokumentů, z toho bylo 6 136 svazků knih a 185 
ostatních dokumentů (CD, zvukové knihy). Pro městskou knihovnu  bylo koupeno 
celkem 3 680 svazků knih a do výměnných souborů 2 456 svazků knih. 

Nákup fondu v procentech : 
• 1 129 sv. naučné literatury pro dospělé        18,4 % 
• 3 113 sv. beletrie pro dospělé                         50,7 % 
•    212 sv. naučné literatury pro mládež            3,5 % 
• 1 682 sv. beletrie pro mládež                          27,4 % 

Ostatních dokumentů jsme nakoupili celkem 185, z toho bylo 93 CD s mluveným slovem 
a 92 zvukových knih (vše na CD). 

Knihovna odebírala celkem 87 titulů časopisů (98 exemplářů), 5 titulů denního tisku a 1 
regionální noviny (+ jeden titul regionálního tisku ve dvou exemplářích sponzorsky). 14 
titulů byly regionální zpravodaje různých měst a obcí, které KVČ Jičín zpracovává do 
svého katalogu (Články v časopisech). 
 

6.2 ÚBYTEK  

Vykazovaný úbytek v roce 2012 byl celkem 9 585 dokumentů, z toho je 9 478 knih a 107 
ostatních dokumentů (CD, CD-ROM). S vyřazenými knihami bylo nakládáno dle Zákona č. 
257/2001 Sb.  

5 čerpáno z: SVAZ ČESKÝCH KNIHKUPCŮ A NAKLADATELŮ. Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012. 1. 
vyd. Praha: SČKN, 2012. ISBN 978-80-902495-6-1. Dostupné z: http://www.sckn.cz/content/zpravy/file-
847.pdf 
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V roce 2011 byla zrušena pobočka ve městě. Její knihovní fond byl zčásti převeden do 
ostatních oddělení (oddělení pro dospělé, dětské odd., pobočka na Novém Městě).  

Zbytek fondu byl vyřazen, což bylo celkem 5 212 knih. Na pobočce na Novém městě 
proběhla periodická revize, před ní aktualizace fondu. Bylo zde vyřazeno 2098 knih. 
Vyřazeny byly knihy zastaralé, opotřebované či pro čtenáře nezajímavé. 

Zbytek vyřazených knih připadá na oddělení pro mládež, oddělení pro dospělé a 
výměnný fond. 

Z celkového počtu 107 vyřazených ostatních dokumentů, byl největší úbytek v oddělení 
pro děti a mládež a na pobočce , kde byly jednorázově vyřazeny zastaralé CD-Rom. Bylo 
jich celkem 98 (90 ML, 8 P1). 

Hudební oddělení vyřadilo 9 hudebních CD. 

6. 3 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ FONDU  

     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. 
      
Od roku 2005 spolupracuje knihovna se Souborným katalogem ČR – Caslin. Spolupráce 
pokračovala, celkem jsme odeslali 20 souborů monografií, ve kterých bylo 3 318 
záznamů knih. 

Všechny záznamy projdou před odesláním kontrolou, aby odpovídaly zpracování 
v MARC21 a jsou zkontrolovány na duplicitu. 

Od roku 2012 se změnil postup při odpisu sigly. Pracovnice knihovny byla proškolena, 
jak používat na webu souborného katalogu oddíl Služby. Po přidělení hesla pro 
knihovnu může sama mazat označení vlastnictví (siglu) u těch záznamů, které chceme ze 
souborného katalogu vyřadit.  

Pokračovala spolupráce s portálem Národních autorit, které spravuje Národní knihovna 
v Praze. Většinou se jedná o vytváření návrhů autorit regionálních autorů a opravy 
autoritních záznamů. 
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7. MATERIÁLNĚ TECHNIKÉ VYBAVENÍ  

Největší úpravou prošlo dětské oddělení knihovny. Celé bylo nově vymalováno a byla 
zde vyměněna podlahová krytina - koberec byl nahrazen linoleem. 

Byla vymalována a opravena celá centrální chodba, včetně schodiště. Na sklonku roku 
byla knihovna vybavena novými vstupními dveřmi, opatřenými novou schránkou na 
poštu. 

Knihovna má pro veřejnost přístupný zadní vchod, který je bezbariérový. Je zde branka 
opatřená zvonkem, který je napojen na domácí telefon, ten je ovládán z půjčovny pro 
dospělé. Pro zajištění větší bezpečnosti návštěvníků i zaměstnanců je ve vstupních 
prostorách knihovny nainstalován kamerový systém. 

 

Nákup výpočetní techniky: 

Pro potřeby celé knihovny: 
- nový server HP a rozvaděč (70% hrazeno z grantu MK ČR) 
 
Pro oddělení hudební a klub pro mládež Free Time : 
- 2 nové tablety – iPady ((částečně z městského grantu) 
- 2 nové čtečky e-knih Kindle 
- 2 repasované počítače Dell 
- 1 herní konzole PSP 
- WiFi router 
- 1 dataprojektor Benq 
 
Pro oddělení informačních služeb a Internetu : 
- 1 čárová čtečka kódů Metrologic 
 
Pro oddělení pro dospělé čtenáře : 
-  1 čárová čtečka kódů Metrologic 
 
Pro oddělení ekonomické : 
- záložní zdroj APC 
 
 
Vybavení místností: 

Do dětského oddělení, v souvislosti s jeho novou úpravou, byl namontován nový 
výpůjční pult. Bylo sem zakoupeno také 30 nových židlí, které budou využívány při 
různých akcích, které toto oddělení pořádá. Dále 2 ks pojízdných stupátek, aby i menší 
děti dosáhly na knihy, které jsou umístěné ve vyšších regálech. 

Celé oddělení získalo nový vzhled, pro malé děti sem byl umístěn hrací koberec. Větší 
prostor byl věnován propagaci nových knih. Byl poněkud snížen počet míst ke čtení. 
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Hudební oddělení prošlo také proměnou. Od října 2012 zde začal působit klub pro 
mládež Free Time -  pro nový klub byly zakoupeny stolní deskové hry, byly sem přidány 
nové stoly na PC. Děti zde mají možnost odpočinku, mohou zde jak studovat u stolů, tak 
použít např. sedací vaky nebo taburetky. 

Do oddělení pro dospělé byly přidány dva regály z pobočky, čímž opět mohlo dojít 
k menšímu navýšení volného výběru knih. Za výpůjční pult sem byla zakoupena vysoká 
pojízdná židle. 

Do čítárny přibyla dvě nová křesla a rohová pohovka. Čtenáři novin a časopisů tak 
získali další pohodlná místa k sezení. 

Do skladiště dospělého oddělení bylo přikoupeno 1 pojízdné stupátko. 

Pro oddělení informačních služeb byla zakoupena nová stojací lampa. Pro toto oddělení 
byla také koupena dřevěná zásuvková skříňka, kam bude postupně přemístěna 
regionální kartotéka. 
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8. KNIHOVNA V ČÍSLECH 

Návštěvníci (kromě posledního řádku pouze knihovnické služby, bez kulturně 
výchovných akcí)                                                                                  

                 2008 2009 2010 2011 2012 

Oddělení pro dospělé 18 758 19 458 19 424 20 165 20 942 

Studovna a čítárna 5 088 6 720 10 551 11 099 12 869 

Oddělení pro děti 7 980 7 446 7 308 8 328 8 218 

Hudební oddělení (od 1.10.2013 
vč. klubu Free Time) 

2 257 1 951 1 808 1 491 2 733 

Pobočka l – Nové Město 3 209 2 663 2 791 3 192 3 272 

Pobočka 2 – Komenského  1 657 1 586 1 499 1 398 0 

Celkem návštěvníků knihovny* 42 617 48 682 51 704 56 054 58 462 

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

 

  Výpůjčky jednotlivých oddělení    

                                                                2008 2009 2010 2011 2012 

Oddělení pro dospělé 100 809 101 253 100 751 104 331 113 426 

Studovna a čítárna 3 320 3 771 4 927 5 190 5 780 

Oddělení pro děti 26 629 29 981 29 097 28 365 31 245 

Hudební oddělení (od 
1.10.13 vč. klubu Free Time) 

2 257 7 760 7 131 5 992 5 002 

Pobočka l – Nové Město 14 271 15 086 16 942 16 268 15 630 

Pobočka 2 – Komenského  13 543 12 375 11 553 10 868 0 

Celkem 167 485 170 226 170 401 171 014 171 083 
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Registrovaní čtenáři 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Oddělení pro dospělé 1514 1493 1 513 1 638 1 614 

Oddělení pro děti 482 585 594 760 753  

Zvuková knihovna pro nevid. 
+ od 1. 10. 2013 klub Free Time 

32 27 32 30 130 

Pobočka l – Nové Město 139 143 143 144 156 

Pobočka 2 – Komenského  100 96 89 78 0 

Celkem 2 267 2 344 2 371 2 650 2 653 

 

Stav knihovního fondu  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Knihovní jednotky celkem     123 173 126 221 126 614 126 674 123 410 

Naučná literatura 37 186 37 778 37 514 37 567 36 425 

Krásná literatura 78 473 80 401 80 864 81 273 79 073 

Audiovizuální dokumenty 7 033 6 852 7 741 7 336 7 520 

Elektronické dokumenty 481 495 495 498 392 

Počet exemplářů periodik                                148 133 108 101 98 
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9. REGIONÁLNÍ FUNKCE  

9.1 ZÁKLADNÍ CÍLE A ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2012 

• V pověřené knihovně využívat elektronické dodávání dokumentů ze Studijní a 
vědecké knihovny v Hradci Králové, informovat o této službě městské knihovny 
v obvodu své působnosti 

• Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné 
materiály pro knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti. Zjišťovat 
počet přístupů do tohoto oddílu a údaj vykázat v celoroční zprávě  

• Sledovat plnění standardu VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat a 
vyhodnocovat výsledky, napomáhat motivaci k dosažení optimálních výsledků, 
zvláště u knihoven přihlášených do soutěže Knihovna roku. Na webových 
stránkách každoročně zveřejňovat žebříček nejúspěšnějších knihoven  

• Věnovat pozornost novele standardu VKIS, upozornit knihovny ve své působnosti 
na změny, spolupracovat s knihovnami, které se přihlásí k nominaci Městská 
knihovna roku  

• V 1/2 profesionálních knihoven připravit průzkumy spokojenosti uživatelů 
knihoven, poskytovat nezbytnou metodickou pomoc a proškolení. Zaměřit se na 
knihovny, kde průzkum nebyl uskutečněn v posledních pěti letech 

• V rámci metodických návštěv navázat kontakty s evidovanými odbornými 
knihovnami v obvodu své působnosti, u neevidovaných knihoven a informačních 
pracovišť zjistit stav poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb  

• Na základě statistických výsledků zhodnotit služby knihoven v lokálně 
vyčleněných částech obcí – případně zvážit převedení na pobočku  
 

Přehled o finančním zajištění RF v jednotlivých letech: 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Částka v Kč 1 520 000,- 1 430 000,- 1 390 000 1 440 000,- 

 

Síť obsluhovaných knihoven: 

1 základní knihovna pověřená výkonem RF 

12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem.  

MěK Kopidlno – knihovna se přestěhovala do nově zrekonstruovaného domu ve středu 
obce. Město investovalo i do nového vybavení. MK Vysoké Veselí – knihovna půjčuje 
v náhradních prostorách, obec  provádí rekonstrukci celé knihovny  

62 knihoven s dobrovolným knihovníkem 

Jiné sítě: 
Knihovna regionálního muzea a galerie Jičín /evid.č.5377/ 
Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy /evid.č.3925/ 
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Knihovna Státního okresního archivu v Jičíně /evid.č.5378/ 
Knihovna Městského muzea Nová Paka /evid.č.6239/ 
 

Jiný region: 
Konzultace byly poskytnuty: Městské knihovně Náchod – napojování knihoven do 
REKSu – zkušenosti našeho regionu a Městské knihovně Nymburk – obsluha a využití 
čtečky e-knih. 
 

Pracovníci zajišťující regionální služby: 
Počet pracovních úvazků 2,6, z toho: 
Metodička 1,0 úvazek – činnost týkající se knihoven okresu, revize, statistické rozbory, 
Ředitelka 0,1 úvazek – 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 úvazek – automatizace v pověřených knihovnách, příprava  
vzorových projektů, 
Ekonomka 0,1 úvazek – účetní operace týkající se regionálních financí, 
Řidič 0,1 úvazek – rozvoz výměnných souborů, ochrana a údržba dokumentů. 
 
Regionální funkce v číslech 

 2009 2010 2011 2012 

KONZULTACE 495 613 761 506 

METODICKÉ NÁVŠTĚVY 132 134 129 100 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 26 29 27 37 

AKCE V RÁMCI RF 21 21 20 14 

POČET ÚČASTNÍKŮ 469 386 397 351 

ÚČASTNÍCI V RÁMCI RF 306 293 309 157 

POČET VYUČ.HODIN 55 67 83 60 

VYUČ.HODINY V RÁMCI RF 39 50 54 30 

POČET REVIDOVANÝCH KNIHOVEN 5 9 27 12 

POČET REVIDOVANÝCH 
KNIH.JEDNOTEK 28 046 20 044 14 210 40 025 

POČET SOUBORŮ 347 404 424 490 
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POČET SVAZKŮ V SOUBORECH 22 630 25 322 27 080 29 376 

9.2 PLÁNY, ROZBORY, STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ  

 

Počet poskytnutých konzultací: 506 

Konzultace se hlavně týkaly těchto problémů:  REKS – problémy s programem KpWin-
SQL, VISK3 -  pomoc s vyplněním  žádostí o grant a  „Smlouva o poskytnutí dotace na 
nákup knih do výměnného fondu rámci RF na rok 2013“  - jednání s obecními úřady o 
uzavření smlouvy  

Počet metodických návštěv: 100= 1,6 na jednu knihovnu. 

Metodické návštěvy  jsme prováděli  zároveň s rozvozem VS. Snažili  jsme se, aby se na 
rozvozu podíleli jak knihovníci, tak i obecní úřady. Z číselného údaje vyplývá, že 
standard, který ukládá navštívit obsluhovanou knihovnu  alespoň 1x za rok jsme splnili. 

Veškeré informace jsme zasílali na e-mailovou adresu knihovny. Knihovníkům jsme 
zasílali i seznamy VS, které si vystavili na své webové stránky a uživatelé tím měli 
přehled o novinkách.  

Konzultační dny nebyly stanoveny, časově jsme se přizpůsobovali   knihovníkům. Tento 
systém oběma stranám vyhovoval. 

Publikační činnost: 
V roce 2010 byla v regionálním tisku „Jičínský deník“ zřízena rubrika „Představujeme 
knihovny regionu“. V roce 2012 vyšlo 15 článků. 
Ředitelka Mgr. Jana Benešová je členkou redakční rady knihovnického zpravodaje „U 
nás“. 

Úsek regionálních funkcí využíval k propagaci akcí Facebook. 

Webové  stránky: 
„Oddíl informace pro knihovny“ – úpraven vzhled, pravidelná aktualizace. 
Novinky: 
Tipy na nové knihy – knihovnici mohli ovlivňovat nákup do VF, nejpůjčovanější knihy 
roku 2011 v našich knihovnách a fotogalerie -  foto z akcí, které pořádal úsek RF a z 
akcí místních knihoven. 
Elektronický deník – pravidelně aktualizován 
Pasování prvňáčků na čtenáře - MLK Chomutice, Sobčice, Radim, Valdice 
Webové stránky má 48 místních knihoven, 46 knihoven používá šablonu. 
Novinka: do menu byl přidán výňatek z knihovního řádu – Libošovice. 
 
Profesionální knihovny mají  všechny své webové stránky /12/. 
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9.3 VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ, SEMINÁŘE A PORADY  

  

Knihovnická dílna od 11. – 13. 9. 2012  - pro pracovníky dětských oddělení. 
Program: 
Jičínské inspirace Václava Čtvrtka – procházka Jičínem s Dr. Evou Bílkovou. 
Představení společnosti Albatros Media a. s. – programový ředitel Albatrosu 
Ondřej Müller.  
Beseda se spisovatelem a novinářem Ondřejem Neffem 
Celodenní seminář Dovednosti mezilidské komunikace. Cílem semináře bylo naučit se 
účinnému jednání a úspěšné komunikaci se čtenářem, práci s národnostními menšinami 
a s integrací cizinců do prostředí knihovny. Lektorka Alena Špačková. 
Dobrý proti severáku. Emailový "milostný balet" v rámci projektu LISTOVÁNÍ. 
 
Od 1 do 7. prosince 2012 pořádala knihovna prodej dětských knih v rámci projektu 
„Rosteme s knihou“ ve spolupráci se Světem knihy s. r. o.   

1.12. „Den pro dětskou knihu“ – proběhlo zahájení prodeje a zároveň vyhlášení dětské 
výtvarné soutěže „Moje nejmilejší literární postava“. Chodba knihovny – výstava 
dětských kreseb.  

 Název akce Počet 

účastníků 

Doba 
trvání  

v hod. 

 1 Holocaust   5 1 

 2 Beseda se spisovatelkou  

PhDr. Markétou Hejkalovou 

  5 1 

 3 Čínská medicína a dnešek   3 1 

 4 Literární cyklovýlet -    3 6 

 5 Po stopách architekta Č.Musila   3 2 

 6 Jičínské inspirace V.Čtvrtka   5 1 

 7 Životospráva-cesta ke zdraví   3 1 

 8 Panenka a porcelán   5 1 
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 9 Trénování paměti 16 2 

10 Doteky poezie Věry Kopecké   3 1 

11 Západ USA na kole   6 1,5 

12 Nahlédnutí do Ruska O.Jakubcové   3 1 

13 Ptáci Českého ráje   3 1 

14 Stravou proti rakovině   3 1 

15 Finanční gramotnost aneb Banky 

jak je neznáte 

16 2 

16 Představení společnosti Albatros Media   5 1 

17 Beseda s Ondřejem Neffem   7 1 

18 Dovednosti mezilidské komunikace 16 7 

19 „Dobrý proti severáku“- Listování   7 1 

20 Beseda s ilustrátorkou Ludmilou Markovou-
Lojdovou 

  7 1 

 

21 „Nevšední zážitky Pavlou Jazairi“   4 1 

22 „Nebojte se promluvit“ – seminář s Alfrédem 
Strejčkem 

  3 1,5 

23 „Blues ze Josefa Kainara“- recitační pásmo - 
A.Strejček 

  5 1 

24 „Tyrolské fantazie: Havlíčkovy půlnoční vize“    4 1 

25 „Procházka jičínským hřbitovem“ – křest 
knihy V.Úlehly 

12 1 

26 Putování po Indii s Jitkou Pírkovou   3 1 

27 Literární pásmo R.Pachmana - „Jan Hus“ 11 2 

28 „Svět knihy Praha“- knižní veletrh 36 2 

29 Praha – prezentace knihovny pásmem 
„Svatební košile“ od K.J.Erbena 

36 1 

30 Praha – prezentace spolku LIS – V.Franc: 
„Pohádka o velikém zubu“ 

36 1 
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  274 47 

1-7 Akce RF - /v tabulce níže/   77 13 

Celkem 37  351 60 

Přehled akcí v rámci RF:  

 Název akce Počet 
účastníků 

Doba 
trvání 
v hod. 

1 Vyhledávání v souborném katalogu   5 1 

2 Elektronický statistický deník a evidence   4 1 

3 „Tvorba webových stránek“   9 3 

4 Program KpWin-SQL pro malé knihovny   4 1,5 

5 Práce se čtečkou e-knih   7 0,5 

6 Aktiv knihovníků spojený s tematickým 
zájezdem po knihovnách regionu 

24 4 

7 Muzeum Fráni Šrámka v Sobotce 24 2 

8 Dovednosti mezilidské komunikace   6 7 

9 „Svět knihy Praha“- knižní veletrh 17 2 

10 K.J.Erben: Svatební košile 17 1 

11 LIS – V.Franc: Pohádka o velikém zubu 17 1 

12 „Literární pásmo s Richardem Pachmanem“   6 2 

13 „Finanční gramotnost aneb Banky jak je 
neznáte“ 

  5 2 

14 „Trénování paměti“ 12 2 

 CELKEM 157 30 

 

Porady profesionálních knihoven se uskutečnily  3,  počet účastníků 29. 

Další vzdělávací akce- využití nabídek jiných knihoven: 

Festival Šrámkova Sobotka. Účast: 2 
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Mgr. Jana Benešová 
Anglo-americká literatura – Akademie Škvoreckého Praha 
Zákoník práce – Krajská knihovna Pardubice 
Mládež v knihovnách – Goethe institut Praha 
ISBN – NK Praha 
Společně – konference senioři a děti v dnešním světě – Měk Chrudim 
 
Věra Trybenekrová 
OKNA Chrudim  
Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež  v Národním pedagogickém muzeu a 
knihovně v Praze 
Storytelling – dílna 
„Jedna velká rodina“ – seminář Karviná 
 
Dana Rejmanová  
OKNA Chrudim  
 
Bc. Lenka Dědečková 
České databáze – Hradec Králové 
Společně – konference senioři a děti v dnešním světě – Měk Chrudim/ 
 
Iva Rodrová 
Školení k soubornému katalogu CASLIN - digitalizace 
Katalogizace e-zdrojů - NK Praha 
Školení k databázím /ASPI, Anopress, NewtonMedia/ - NK Praha 
 
Jana Havlíková 
Budoucnost hudebních oddělení – Měk Louny 
Setkání s iPady – NK Praha 
Mládež v knihovnách - Goethe Institut Praha 
 
Zuzana Andrenková, DiS 
Setkání užiavatelů knihovnického systému KPWin-KpSys  /Pardubice/ 
Informační vzdělávání uživatelů – KK Vysočina Havl.Brod 
Informační den k evropským vzdělávacím  programům - Pardubice 
 
Lenka Knapová 
Projekt webovky.knihovna.cz – SVK Hradec Králové 
Marketing v knihovnách – SVK Hradec Králové 
 
Z. Andrenková, L. Knapová 
Informační nebezpečí – e-learningový kurz 
 
 
D. Michlová, L. Knapová, L. Dědečková 
Knihovnický Happening – SKIP ČR, MěK Písek 

36 

 



 
J. Benešová, L. Knapová, I. Rodrová  
         -   Kurz anglického jazyka /KVČ v Jičíně/ 
 
J. Benešová, L. Dědečková, D. Michlová 
Setkání knihovníků Královéhradeckého kraje – udělení titulu knihovník roku. 

9.4 TVORBA VÝMĚNNÝCH KNIHOVNÍCH FONDŮ, JEJICH CIRKULACE A 
DISTRIBUCE  

Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2012 47 

 
Počet obsloužených knihoven 62/60 MLK a MěK Kopidlno, MK Pecka./ 
O soubor v roce 2012 neměly zájem knihovny ve Zboží /malá obec, zájem byl o veřejný 
internet/ a Jeřice /uzavřené/. 
Celkem rozvezeno 163 souborů s 12 364 svazky / průměr 2,6  souboru na jednu 
knihovnu, 199 svazků na jeden soubor/. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 327 
souborů s 17 012 svazky z minulého roku.  
V knihovnách v roce 2012 bylo  celkem  490 souborů, což představuje 29 376 svazků. 
Knihovníci měli pro své čtenáře bohatou nabídku literatury. 
 
Rozvoz souborů realizujeme 2x ročně, vždy v jarních a podzimních měsících.  Knihovny, 
které si odebírají soubory vícekrát za rok, využívají služeb obecních úřadů nebo aut 
vlastních.  
Distribuce souborů z pověřené knihovny umožňuje cílený výběr dokumentů do souborů. 
 
Stav výměnného fondu: 
 
Rok 2009 – přírůstek  2315  svazků 
Rok 2010 -  přírůstek  2147  svazků  
Rok 2011-   přírůstek  2348  svazků 
Rok 2012 -  přírůstek  2409  svazků 
 
Celkový stav výměnného fondu za rok 2012 činí 40 723 svazků. 
 

9.5 POMOC PŘI REVIZI A AKTUALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ  

Revize: plán na rok 2012 – 12 knihoven. 
 
MLK 
Červená Třemešná /409/,  Skuřina /404/,  Slavhostice /325/,  Třebnouševes /489/,  
Lukavec /1527/, Stav /431/, Úhlejov /329/, Střevač /313/, Vidochov /257/ 
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Profesionální knihovny: 
Sobotka /15 005/, Libáň /12 787/, Lázně Bělohrad /14 238/ = 42 030 sv. 
 
K urychlení revizí byla zakoupena elektronická čtečka kódů, která byla použita u 
profesionálních a u 4 místních knihoven. 
 
Celkem  bylo zrevidováno 46 514  svazků. 
 
Aktualizace a obsahová prověrka: 
Třebnouševes, Lukavec, Stav, Slavhostice, Skuřina, Úhlejov, Střevač, Vidochov, Červená 
Třemešná, Běchary, Libuň, Milovice, Choteč 
 
Komplexní zpracování v roce 2012: Brada-Rybníček, Sukorady, Vrbice, Markvartice, 
Běchary, Mladějov, Stav, Milovice, Libuň, Choteč 
 

9.6 SERVIS AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU  

Instalace programu na stažení dat po revizi ze čtečky čárových kódů proběhla v 
knihovnách. Lázně Bělohrad a Libáň. 
Program KpWin SQL používají tyto knihovny: Vysoké Veselí, Sobotka, Libáň, Ostroměř, 
Nová Paka, Hořice, Miletín, Stará Paka, Kopidlno, Pecka, Železnice a všechny knihovny 
napojené do REKSu 
 
MěK Lázně Bělohrad – program Clavius 
 
Regionální knihovnický systém /REKS/ – celkem napojeno 32 MLK. 
31 místních knihoven - elektronicky zpracován fond  
23 místních knihoven – na svých webových stránkách mají vystaven on-line katalog 
/v rámci budování celookresního souborného katalogu/. Záznamy jsou zasílány do 
Souborného katalogu ČR.  
 
Jiné regiony: 
Konzultace byly poskytnuty: 
Městské knihovně Náchod – napojování knihoven do REKSu – zkušenosti našeho 
regionu a Městské knihovně Nymburk – obsluha a využití čtečky e-knih. 
 

9.7 ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUV O PŘENESENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 
STANOVENÉ KRAJSKOU KNIHOVNOU PRO POVĚŘENÉ KNIHOVNY V  ROCE 

2012  

 
 
Elektronické dodávání dokumentů ze SVK v Hradci Králové -  informovali jsme o této 
službě profesionální knihovny na poradě vedoucích. Na webové stránce v oddíle Pro 
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knihovny jsme prezentovali informace a potřebné materiály pro knihovny a jejich 
provozovatele. Evidováno – 1287 přístupů 
Na webových stránkách každoročně zveřejňujeme již několik let žebříček 
nejúspěšnějších knihoven. 
Místní knihovna ve Vrbici byla v popisovaném roce ohodnocena cenou Hejtmana 
Královéhradeckého kraje za vzorné vedení knihovny 
Průzkumy spokojenosti uživatelů provedly tyto knihovny: Nová Paka, Sobotka, Lázně 
Bělohrad, Pecka. 
Navázali jsme kontakty s evidovanými odbornými knihovnami v obvodu své  působnosti 
 
Ocenění knihovníka roku pro rok 2012 získal pan Zdeněk Prchal, bývalý knihovník v 
Lukavci.  
 
Fotografická soutěž /fotografie ze zajímavých akcí/ byla novinkou roku 2012 a 
vyhlášena byla v březnu. Dvě kategorie: profesionální a neprofesionální knihovny. 
Vyhodnocení první kategorie proběhlo dne 26. 11 .2012 v knihovně v Jičíně. Cenu si 
převzala knihovna Lázně Bělohrad  a mimořádné ocenění získal pan Petr Pavel z 
Pecky.  
Kategorie neprofesionálních knihoven: čestné uznání obdržely knihovny Radim, Brada-
Rybníček a Ostružno. 
 
Čtenář roku /výsledky za rok 2011/– došlé podklady jsme zpracovali a výsledky jsme 
vyhlásili na aktivu knihovníků. Všichni vyhodnocení čtenáři byli z mlázovické knihovny. 
Knižní ceny darovala jičínská knihovna a paní knihovnice uspořádala  slavnostní  
předání ve své knihovně. 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR zorganizoval pod záštitou Asociace krajů 
České republiky již třináctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci 
knihovny. Této soutěže se zúčastnily tyto knihovny: Valdice, Libošovice , Lužany. 
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9.8 STATISTICKÝ VÝKAZ  

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2012 
1 Kraj    Královéhradecký                                
2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     KVČ v Jičíně 
3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 2,600 
4 Počet obsluhovaných knihoven 74 
5 Poradenská a konzultační činnost   
6   počet obsloužených knihoven 73 
7   počet poskytnutých konzultací 506 
8   počet metodických návštěv 100 
9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 74 
11   počet zpracovaných statistických výkazů 77 
12 Vzdělávání knihovníků, semináře   
13   počet obsloužených knihoven 33 
14   počet všech vzdělávacích akcí 37 
15       z toho: počet akcí v rámci RF 14 
16   počet všech účastníků 351 
17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 157 
18   počet všech vyučovacích hodin 60 
19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 30 
20 Porady   
21   počet obsloužených knihoven 12 
22   počet akcí 3 
23   počet účastníků 29 
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   
25   počet obsloužených knihoven 16 
26   počet revidovaných knihovních jednotek  46 514 
27   počet revidovaných knihoven 12 
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   
29   počet obsloužených knihoven 0 
30   počet nakoupených knihovních jednotek 0 
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    
32   počet obsloužených knihoven 0 
33   počet zpracovaných knihovních jednotek 0 
34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   
35   stav výměnného fondu k 31.12. 2012 40 723 
36   roční přírůstek VF 2 456 
37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 456 
38   zakoupeno z finančních prostředků obce 0 
39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 
40 Cirkulace VF   
41   počet obsloužených knihoven 61 
42   počet expedovaných souborů 490 
43   počet svazků v souborech 29 376 
44 Servis výpočetní techniky   
45   počet obsloužených knihoven 2 
46   počet akcí 2 
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47 Doprava v rámci výkonu RF   
48   počet obsloužených knihoven 53 
49   počet ujetých km 1 856 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   
50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2012 
51 Kraj Královéhradecký   
52 Název knihovny KVČ v Jičíně 
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 460 156,40 
54  z toho : nákup knihovního fondu 415 082,00 
55  z toho : nákup DDHM 29 244,00 
56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 79 957,65 
57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 
58 Cestovné (číslo účtu 512) 6 905,00 
59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 48 812,76 
60  z toho : doprava 16 752,60 
61  z toho : servis výpočetní techniky 3 500,00 
62  z toho : nákup licence na el. zdroje 14 427,00 
63  z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 
64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 611 000,00 
65  z toho : platy zaměstnanců 609 000,00 
66  z toho : ostatní osobní náklady 2 000,00 
67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 207 059,00 
68 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 26 109,19 
69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 
70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 0,00 
71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 1 440 000,00 
72 Investiční náklady 0,00 
73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 440 000,00 
74     
75 Přidělená dotace (krajská)  1 440 000,00 
76 Vráceno  0,00 
77     
78     
79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2012 
81 Náklady za rok   
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0,00 
83 z toho: na nákup knihovního fondu  0,00 
84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 
85  z toho : platy zaměstnanců 0,00 
86  z toho: ostatní osobní náklady 0,00 
87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0,00 
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) 0,00 
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 
90 Investiční náklady   
91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 0,00 

      
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*    
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 0,00 
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94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)  0,00 

      
  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2012 
  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2012 0,00 

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00 
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00 

      
98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   
99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu  0,00 

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

    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 



9. 9 ZÁVĚR – VÝZNAM REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 

Regionální služby knihoven jsou důležitou součástí práce pověřených knihoven. 
Znamenají pomoc i pro nejmenší knihovny, zajištění podpory dostupnosti kvalitních 
služeb i fondu v každé místní knihovně. Tím jistě přispívají i ke zlepšení kvality života na 
venkově. V roce 2012 byl oznámen záměr velkého snížení krajské dotace na r. 2013, 
který mohl vést k vážnému ohrožení výkonu regionálních služeb a tím samotné 
existence malých knihoven.  I když nedošlo ke schválení původního katastrofálního 
návrhu, plánované snížení dotace na rok 2013 o 25 % ovlivnilo, či spíš významně přidalo 
práci v popisovaném roce. Kromě běžné metodické práce, pořádání vzdělávacích akcí, 
realizování aktualizací a revizí fondu místních knihoven, zpracování záznamů knih do 
elektronického katalogu, zavádění nových technologií a v neposlední řadě vytváření 
výměnného fondu a poskytování výměnných souborů, bylo nutno projednat se zástupci 
všech obcí nutnost jejich příspěvku na nákup fondu v roce 2013 a podepsat s nimi 
smlouvy. Výsledek této činnosti se promítne do roku 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výroční zpráva 2012. 
Vydala: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, duben 2013 
fotodokumentace: http://knihovna.jicin.cz – fotogalerie  
Zpracovala: Jana Benešová, Dana Michlová 
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