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1. ÚVOD  

Rok 2013 znamenal další zvýšení zájmu o služby knihovny, a to zejména o služby výpůjční. Mládež 
zřetelně projevila zájem v knihovně, konkrétně v klubu pro mladé, trávit svůj volný čas. Díky 
rekonstrukci dětského oddělení jsme i zde nabídli příjemné prostředí a možnost strávit v knihovně 
více času čtením a studiem, ale i hraním a relaxací. Z těchto důvodů knihovnu navštívilo více než 
14 000 dětí. Stejně tak do knihovny pravidelně chodili senioři, pro které jsme v rámci klubu seniorů 
připravovali pravidelné přednášky a semináře. 

Pozornost jsme věnovali propagaci knihovny. Kromě publikování v regionálním a odborném tisku 
jsme uspořádali první tiskovou konferenci v knihovně, na kterou jsme pozvali novináře a také 
zástupce všech profesionálních knihoven v našem regionu.  

Vydali jsme publikaci M. Bartoně „Jičínské zdravotnictví, lázně a sociální péče napříč staletími.“ 

Základním posláním knihovny je poskytovat knihovnické služby a budovat knihovní fond. Díky 
zvýšenému příspěvku od zřizovatele, darům i grantům se podařilo zvýšit prostředky na kvalitní nákup 
fondu.  

Naše poděkování za podporu finanční i materiální patří zejména firmě Ronal CR 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. (v rámci projektu Rosteme s knihou), s Akademií Jana Amose Komenského 
v Jičíně, ZUŠ v Jičíně a dalšími organizacemi. 

Základní ukazatele 

  2008 2009 2010 2011 2012  2013 

celkový počet registrovaných čtenářů 2 267 2 344 2 371 2 650 2 653 2 832 

     z toho dětí 538 632 621 785 901
1
 1 115 

návštěvníci - knihovnické služby 38 949 39 824 43 381 45 673 48 034 51 665 

návštěvníci akcí 3 668 8 858 8 323 10 381 10 428 10 061 

výpůjčky celkem 167 485 170 226 170 401 171 014 171 083 182 196 

uživatelé virtuálních služeb nesled. 89 660  103 502 105 655 51 147
2
 89 673 

 

 

                                                                 

1
 Významný nárůst byl 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, příspěvková organizace zřízená městem Jičín, má jednu pobočku a 
je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Plní poslání poskytovat rovným způsobem všem 
občanům a knihovnám v regionu bez rozdílu veřejné knihovnické, informační a další služby.  

Přehled hlavních činností: 

 Buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury a dalších 

dokumentů a informačních pramenů (periodika, audio 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 zabezpečuje 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 zavřeno 

Pátek 8,00 - 17,00 12,00 - 16,30 zavřeno 

Sobota 8,00 - 12,00 zavřeno zavřeno 

 

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

Knihovna měla otevřeno pro veřejnost celkem 40 hodin týdně. 
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3. ZAMĚSTNANCI  

 

3.1 POČET ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA  

 

celkový přepočtený počet 14,043 

z toho VŠ knihovnického směru 2,00 

              SŠ knihovnického směru 5,75 

              SŠ ostatní 4,86 

              zaměstnanci ostatní 1,43 

 

3.2 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

Knihovnictví je stále se rozvíjející obor, který využívá i další vědy (jako např. informatika, psychologie, 
pedagogika, literární věda apod.), proto vzdělávání zaměstnanců věnujeme velkou pozornost. 
Pracovnice se účastní školení, konferencí a dalších vzdělávacích akcí, pořádaných Studijní a vědeckou 
knihovnou v Hradci Králové a Národní knihovnou v Praze dle zaměření své práce. 

Knihovna uspořádala i vlastní vzdělávací akce: exkurze do nově otevřené Knihovny města Hradce 
Králové a divadla Drak, „Nebojte se promluvit“ – seminář A. Strejčka, „Nebojte se psát“ – seminář P. 
Rybáře, dílnu Montessori Mgr. M. Burešové a tematický zájezd do Muzea knihy Rožďalovice a 
Městské knihovny v Rožďalovicích, v letních měsících připravila literární cyklovýlet a literární 
vycházky „Židé v Jičíně“ a „Putování po sakrálních stavbách Mariánské zahrady“. Na tyto výlety byla 
přizvána i veřejnost, zejména klub seniorů. Dále knihovna pravidelně pořádá drobná školení 
o novinkách v oboru a započala se seminářem o české literatuře, který probíhá na základě vlastní 
četby knihovnic. 

 

 

                                                                 
3
 Včetně 2,6 úvazku na regionální služby a pracovnice v rámci projektu „Kudy kam“, na kterou knihovna dostala 

příspěvek od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové. 
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4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY  

Příspěvek od zřizovatele: 4 493 200 Kč + účelově na nákup fondu 80 600 Kč + 200 000 Kč na vybavení 
dětského oddělení. 
Granty z MK ČR  
Knihovna 21. století: nákup zvukových knih pro nevidomé 10 000 Kč. 
Knihovna 21. století: knihovnická dílna 10 000 Kč. 
VISK 3: nový katalog PORTARO 67 000 Kč. 
VISK 3: pokračování budování regionálního knihovnického systému 40 000 Kč 

Česká knihovna: knihy v hodnotě 13 814 Kč. 
 
Granty - Město Jičín  
Pořady Zahrada poznání 10 000 Kč. 
Publikace Jičínské zdravotnictví, lázně a sociální služby napříč staletími 13 000 Kč. 
Cyklus přednášek a besed pro Klub pro mládež Free Time 2 000 Kč. 
Cyklus pořadů pro Klub aktivních seniorů 11 550 Kč. 

Příspěvek od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové: 76 873 Kč 

Dary:  
Finanční i věcné v hodnotě 37 865 Kč. 

Čerpání z investičního fondu: 
Katalog PORTARO (doplatek grantu) 29 781 Kč.  
 
Kromě toho knihovna získala, protože je pověřená výkonem regionálních funkcí, účelovou 
neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na tyto funkce ve výši 1 068 000 Kč a dotace 
od jednotlivých obcí na nákup výměnného fondu celkem 353 400 Kč (viz kapitola 9. Výkon 
regionálních funkcí). 
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Příjmy celkem 630 858    

Výdaje:   

Mzdové náklady 2 472 046    

OON 27 000    

Nemoc 4 954    

SP a ZP 841 245    

Materiálové náklady 1 004 656 

   z toho nákup fondu (knihy, časopisy, CD)       693 991    

Energie 560 949    

Opravy - revize 14 548 

Nájemné 39 944 

Stravenky 47 454    

Cestovné 18 495    

Odpisy 36 904    

Výkony spojů 22 309    

Služby 328 447 

Ostatní náklady 133 446    

Anopress,ČNB,KpWIN 13 874    

    

Výdaje celkem 5 566 270    

Příjmy 630 858    

Rozdíl 4 935 412    

Hospodářský výsledek:  811 Kč.  
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5. SLUŽBY  

Výpůjční doba zůstala oproti předchozímu roku beze změny, tedy 40 hodin týdně - dva dny v týdnu je 
otevřeno do 17 hodin, dva dny do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.  
Služby byly poskytovány v těchto odděleních: oddělení pro dospělé čtenáře, čítárna a studovna, 
dětské oddělení, hudební oddělení, které zahrnuje klub mladých Free Time a zvukovou knihovnu pro 
nevidomé, a pobočka na Novém Městě.  
 
O služby knihovny je stálý zájem, o čemž svědčí stabilní, mírně vzrůstající počet čtenářů a výpůjček. 
V roce 2013 měla knihovna celkem 2 832 registrovaných čtenářů. Díky působení klubu mladých 
pokračoval nárůst počtu dětských čtenářů, kterých se zaregistrovalo 1 115, tedy o 214 více než 
v předchozím sledovaném období. 
 
Celkem jsme vypůjčili 182 196 svazků – o 11 113 více, než v roce 2012. Nárůst výpůjček byl ve všech 
kategoriích, kromě naučné literatury pro mládež. U zvukových dokumentů se projevuje stálý ústup 
zájmu o hudební nahrávky. Proto jsme nakupovali pouze CD s mluveným slovem.  

 

     

  Výpůjční proces je plně automatizován, využíváme program firmy Kp-Sys. 

 

Naučná lit. 
11% 

Beletrie 
33% 

Naučná pro mládež 
3% 

Beletrie pro 
mládež 

11% 

Periodika 
8% 

Ost.dok. 
2% 

Prolongace 
28% 

Prezenční 
4% 

Výpůjčky dle druhu dokumentu 
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5.1 ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE, ČÍTÁRNA ČASOPISŮ A STUDOVNA 

Oddělení vykázalo nárůst výpůjček i návštěvníků. Stále evidujeme velký zájem o bezplatné využívání 

internetu, počet uživatelů opět vzrostl. V čítárně návštěvníci každý den studují či čtou denní tisk. 

Kapacita čítárny je vzhledem k jejímu současnému využívání nedostatečná. Tento problém potvrdila i 

hodnotící komise, složená ze zastupitelů a pracovníků městského úřadu s tím, že výhledově budou 

rekonstruovány nevyužívané prostory v knihovně a čítárna by se mohla rozšířit.  

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. V roce 2013 jsme jiným knihovnám zaslali celkem 60 požadavků, kladně bylo vyřízeno 58. 

Protože chceme svým čtenářům vycházet vstříc, tituly, které opakovaně žádali, jsme se snažili 

dokoupit do vlastního fondu. 

Půjčovali jsme knihy ze svého fondu i do jiných knihoven v ČR pouze za poštovné. Knihovny na 

Jičínsku si knihy mezi sebou půjčovaly bez tohoto poplatku, knihovnice si je vyzvedávaly samy. 

Celkem jsme evidovali 691 požadavků, tedy o 389 požadavků více, než v roce 2012. 

Nejvíce půjčované knihy roku: 

 

 

Nejpůjčovanější tituly časopisů: 

1. Vlasta 1 051x 

 2. Květy 979x 

 3. Tina 523x 

 4. Reflex 495x 

 

 

1.   Lži / T. Kelleová-Vasilková  83x 

2.   Nataša / T. Kelleová-Vasilková  80x 

3.   Střípky z ložnic / S. Monyová  80x 

4.   Československá generalita / R. Lášek   77x 

5.   Duhový most / T. Kelleová-Vasilková  64x 

6.   Lepší pozdě, než nikdy / I. Hlaváčková  64x 

7.   Romeo a Julie / W. Shakespeare  64x 

8.   Karel IV. / H. Whitton  63x 

9.   Pletky s osudem / S. Monyová  63x 

10. Česká služka po 20 letech / P. Braunová  63x 

11. Pozlátko / T. Kelleová-Vasilková  62x 

12. Z lodiček do holin / M. Mlynářová  62x 
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5.1.1 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 

Od roku 2012 jsou v knihovně otevřené dva zájmové kluby. Činnost obou klubů se v roce 2013 dále 
rozvíjela.  
 
Klub aktivních seniorů AKSE – senioři se scházejí pravidelně první čtvrtek v měsíci. Knihovna pro ně 
pořádá přednášky, semináře a besedy různých žánrů. V roce 2013 jich proběhlo celkem 25. Např. 
semináře „Trénink paměti“, semináře o genealogii, beseda s Mgr. T. Cikrtem „Příběhy léků“, beseda 
s V. Sedláčkovou „Moje cesta do rozhlasu“, seminář „Životní styl a medicína“, semináře „Média 
tvořivě“. Všechny informace o připravovaných akcích a také archív akcí najdou senioři na webových 
stránkách knihovny http://aktivni-seniori.webnode.cz. 
 
Klub pro mládež FREE TIME – klub měl v roce 2013 registrovaných 279 dětí. Zájem je především o 
využití výpočetní techniky (používání iPadu), ale také o stolní hry. Za rok 2013 jej navštívilo celkem 
5 987 dětí. Počty návštěvníků a jejich nadšení nás přesvědčily o tom, že klub se stal opravdu místem, 
kam mladí rádi chodí. Všechny informace o akcích a o novinkách v klubu jsou vystaveny na webových 
stránkách knihovny http://freetime-klub.webnode.cz. 
 
Oddělení pro dospělé uspořádalo celkem 103 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, kterých se 
zúčastnilo 3 058 návštěvníků. 

K zajímavým akcím patřila např. beseda I. Pírka „Transsibiřskou magistrálou na Bajkal“, která měla 
velkou návštěvnost (91 lidí), nebo další besedy, jako např. „Cestou necestou s Řehečským kvartetem 
aneb Vzpomínka na Izrael“ nebo beseda s reportérem V. Žmolíkem. 

Úspěšná byla také „13. komnata ane, Co vás čeká v podzemí“ – šlo o zpřístupnění skladů knihovny 
s možností půjčit si knihu. Tato akce se konala na jaře a na podzim a setkala se u čtenářů s velkým 
ohlasem. Celkem se jí zúčastnilo 108 lidí. 

Tradičně každý rok se v prostorách Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně konal pořad „Řehečská slepice“. 
V roce 2013 proběhl již 12. ročník této literární soutěže humoru. 

Z pořadů pro Klub aktivních seniorů AKSE stojí za zmínku minimálně beseda se spisovatelkou 
H. M. Körnerovou nebo přednáška o Mongolsku.  Zajímavým pořadem bylo monodrama 
M. Strafeldové „Osamělé večery Dory N.“, pořad o dceři spisovatelky B. Němcové, která žila a 
pracovala v Jičíně. Tento pořad jsme uspořádali v rámci Literárního festivalu.  

Knihovna i nadále spolupracovala s pořadateli řehečské literární soutěže. V dubnu jsme společně 
uspořádali 10. kolo přehlídky Řehečská slepice pod názvem „Všude dobře, v Řehči nejlíp“. 

Knihovna pokračovala v kurzech práce na počítači, nazvaných „Počítačové kurzy nejen pro seniory“. 
Kurzy probíhaly na jaře roku 2013, celkem jich bylo uspořádáno 23. V rámci Týdne knihoven byl 
potom uspořádán ukázkový kurz práce na počítači a předvedena práce s elektronickou čtečkou knih. 
Ukázkou práce na počítači, se čtečkou e-knih a nabídkou exkurze jsme se připojili i k Týdnu vzdělávání 
dospělých.  

 

 

 

http://aktivni-seniori.webnode.cz/
http://freetime-klub.webnode.cz/
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V Galerii radosti jsme uspořádali tyto výstavy: 

leden: „Příroda a lidé objektivem Zdeňka Mrkáčka“ - výstava fotografií 
únor - březen: „Šikovné ruce našich žáků“ – výstava Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace 
duben: „Naše tvoření“ – výstava bižuterie Boženy Machové a obrázků Martiny Vitvarové 
květen: „Jak tak život šel“ - výstava gobelínů Květy Rumlové 
červen: „Od Humprechtu po Valdštejn“ - výtvarná zastavení Mirky Procházkové 
červenec – srpen: „Pro vaše očička a srdíčka“ - výstava originálů Renaty Culkové 
září: ukázky z cyklu „Mundus superterraneus“ – výstava barevných dřevorytů Marka J. Vavřince 
říjen – listopad: „Ke hvězdám a do mraků“ – výstava dokumentů a fotografií o letci Vlastimilu 
Veselém 
prosinec: „Antonín Dvořák“ – výstava ilustrací Renáty Fučíkové 
V květnu jsme ve spolupráci s ČSBS Jičín a pod záštitou starosty města uspořádali velkou výstavu 
„Místa utrpení, smrti a hrdinství“, která byla hojně navštěvovaná zejména školami. Výstavu 
provázely vernisáž a besedy. 

 

5.2 ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB, INTERNET 

5.2.1. INFORMAČNÍ SLUŽBY  

Ústní dotazy bibliograficko-informační služby byly evidovány v sešitech. V roce 2013 jich všechna 
oddělení zodpověděla celkem 1955, tedy o 219 dotazů méně než v předchozím roce.  

Knihy z příruční knihovny si mohou čtenáři půjčovat na víkend domů za zálohu dle pořizovací ceny 
knihy. Tyto knihy se jinak půjčují pouze prezenčně, v roce 2013 jich bylo půjčeno celkem 438. 

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 

5.2.2 INTERNET 

Knihovna umožňuje občanům získávat informace z internetu zdarma dle knihovního zákona 
257/2001 Sb. Návštěvníci knihovny mohli využít 6 míst v oddělení internetu a informačních služeb, 
5 míst v Klubu pro mladé Free Time, 1 místo v dětském oddělení a 2 místa v pobočce. Počet 
internetových míst zůstal nezměněný, pouze 1 místo ubylo v oddělení pro mládež a 1 místo naopak 
přibylo v Klubu Free Time. 

Zájem o službu byl vysoký, hlavně mezi mladými. V případě velkého zájmu snižuje knihovna dobu 
využití Internetu na 30 minut. Celkově využilo internetového připojení 10 424 návštěvníků – o 474 
více než v roce 2012. Největší nárůst jsme zaznamenali v Klubu pro mládež Free Time, kde internet 
využilo 2 202 dětí. Do celkového počtu návštěvníků internetu byli započítáváni i ti, kteří použili 
v knihovně bezdrátového připojení WiFi. 
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5.3 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  

Základem práce byla systematická spolupráce se základními školami, kdy jsme jednotlivé třídy zvali 
na 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 jsme připravovali konkrétní programy.  

Mimořádnou pozornost jsme věnovali výběru knih a časopisů. Pro zvýšení zájmu o čtenářství byly 
uspořádány soutěže a jiné akce, např. soutěž o čtenáře roku dětského oddělení. Zde pokračovala 
spolupráce s Akademií Jana Amose Komenského v Jičíně.  

Oddělení mělo 797 registrovaných čtenářů, počet se zvýšil o 44 oproti předchozímu roku. Pokud jde o 
dětské uživatele, je třeba připočítat i registrované děti v klubu pro mladé (279) a 39 registrovaných 
dětí na pobočce. Dětské oddělení obsloužilo 8 175 návštěvníků a uskutečnilo 35 620 výpůjček.  

Nejvíce půjčované knihy: 

1.   Superkomiks 93x 

2.   Deník malého poseroutky: ošklivá pravda / J. Kinney 80x 

3.   Staré řecké báje a pověsti / E. Petiška 78x 

4.   Deník malého poseroutky: ponorková nemoc / J. Kinney 73x 

5.   Deník malého poseroutky: zápisky Grega Heffleyho / J. Kinney 73x 

6.   Deník malého poseroutky: psí život / J. Kinney 72x 

7.   Deník malého poseroutky: Roderick je king / J. Kinney 64x 

8.   Jak Krtek uzdravil myšku / Z. Miller 63x 

9.   Deník malého poseroutky: poslední kaoka / J. Kinney 58x 

10. Případ pro tebe a Klub Tygrů. Tajemství starého domu / T. Brezina 58x 

11. Šmoula reportér / L. Parthoens 57x 

12. Šmoulové na plovárně / A. Jost 56x 

13. Tajemství železné masky (příběhy Čtyřlístku) / H. a J. Lamkovi 56x 

14. Malý princ / A. de Saint-Exupéry 52x 

15. Hobit / J.R.R. Tolkien 51x 

Nejpůjčovanější časopisy: 

1. Čtyřlístek 503x 

 2. Tom a Jerry 90x 

 3. ABC 89x 

 4. Kačer Donald 72x 

 5. Junior 21. století 61x 

 

Oddělení připravilo 189 kulturních a vzdělávacích akcí pro děti s účastí 5 681. Celkem knihovna pro 
dětské uživatele uspořádala 232 akcí s účastí 7 003. 
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Nejvýznamnější pořady: 

Úvodní tradiční akcí roku bylo pasování prvňáčků na čtenáře. Na březen knihovna připravila v rámci 
Týdne čtení „Strašidelné čtení“, klání o nejpůsobivější přednes nejstrašidelnějšího textu 
v nejtemnějším prostoru knihovny. Děti četly své strašidelné texty v netradičním prostředí sklepa 
knihovny. 

V rámci „Noci s Andersenem“ prožila v knihovně čtvrtkovský program čtvrtá třída ze čtvrté ZŠ v 
Jičíně. Děti si na úvod připravily netradiční a často velice svérázně po svém připravené scénky na 
motivy pohádek Václava Čtvrtka.  

V březnu se v dětském oddělení konalo slavnostní vyhlášení soutěže „Čtenář roku 2012“. Nejlepším 
čtenářem dětského oddělení se stal Štěpán Rýgl, který za rok přečetl 303 knih. David Jung, ředitel 
Akademie J. A. Komenského v Jičíně věnovala výherci poukaz na prázdninový kurz angličtiny, 
šéfredaktorka nakladatelství Albatros Karolina Medková dětem předala krásné knihy a spisovatelka 
M. Drijverová oceněným dětem pogratulovala a poté všem vyprávěla o svých knížkách. 

V rámci 3. literárního festivalu bylo pro žáky a studenty jičínských škol připraveno na zahradu 
knihovny 11 pořadů. 

V dubnu po vernisáži výstavy „Místa utrpení, smrti hrdinství - vězni z českých zemí v nacistických 
koncentračních táborech“ následovala beseda s Astafem Auerbachem, jedním ze zachráněných dětí 
z Kindertransportu sira Nicholase Wintona.  

Dále to byly besedy se spisovateli J. Opatřilem, B. Šimkovou, M. Fišarovou, L. Karpianusem, ještě 
jednou beseda s A. Auerbachem, divadelní představení hry „Osamělé večery Dory N.“ v podání 
herečky M. Sovové, se svým pořadem „Kouzlo poezie“ vystoupil J. Brendl. 

První třídy jičínských škol navštívily pořad LiStOVáNí - scénické čtení knihy Arnolda Lobela Kvak a 
Žbluňk v podání Lukáše Hejlíka a Alana Novotného.  

Poslední květnový den se konalo místní kolo soutěže v umění vyprávět „Čteme všichni, vypráví jen 
někdo“. Vypravěčské přehlídky se zúčastnilo 16 dětí ve třech věkových kategoriích. 

Jako poslední bylo vystoupení pro nejmenší děti. Učitel mateřské školy Marek Šolmes Srazil četl 
dětem ze své knížky Pohádky do postýlky, vyprávěl si s nimi, učil je kreslit postavičky z pohádek a 
zpívat písně, které kniha obsahuje. 

Čtvrté třídě II. ZŠ byl věnován pořad „Oslava čtenářství“.  

Na konci června se u nás poprvé sešly dvojice kamarádů, které spolupracují v rámci programu Pět P, 
což je preventivní volnočasový program pro děti postavený na principu dobrovolného vztahu mezi 
dítětem a dobrovolníkem - studentem, který nabízí Pomoc, Podporu, Přátelství, Péči a Prevenci. 
V rámci programu biblioterapie, kdy jsme se soustředili na téma šikana a strach, se četlo z knihy 
Eckharta Tollea „Miltonovo tajemství“. Děti se tak díky hlavnímu hrdinovi dozvěděly o moci 
přítomného okamžiku, s jehož pomocí mohou lépe zvládat i vlastní problémy. 

V rámci Týdne knihoven jsme v dětském oddělení uspořádali 10 ročník celostátního kola přehlídky 
vypravěčů Čteme všichni - vypráví jen někdo. Na jičínském klání se sešlo 26 vítězů z místních kol 
v Jičíně, Turnově, Semilech, Železném Brodě a Rychnově u Jablonce nad Nisou.  

V předvánoční době jsme připravili ve spolupráci se společností Svět knihy v Praze v rámci projektu 
„Rosteme s knihou“ prodejní výstavu knih pro děti a mládež. Součástí výstavy byly také besedy se 
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spisovatelkou Ivonou Březinovou a ilustrátorkou dětských knih Renatou Fučíkovou. 

V rámci festivalu Jičín – město pohádky jsme uspořádali tradiční celostátní knihovnickou dílnu na 
téma „Nebojme se promluvit a psát“. Třídenní akce se zúčastnilo 40 knihovnic a knihovníků 
z dětských oddělení celé republiky.  

Dle plánu byla provedena revize fondu dětského oddělení.  

Zásadním přínosem bylo dokončení rekonstrukce oddělení a jeho vybavení novými regály, stoly, 
sedáky.  

 

5.4 HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, ZVUKOVÁ KNIHOVNA A  KLUB MLADÝCH  

5.4.1 HUDEBNÍ ODDĚLENÍ A ZVUKOVÁ KNIHOVNA PRO NEVIDOMÉ  

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

Trvala spolupráce se základními a mateřskými školami. Pro MŠ to byly tematické tvořivé dílny, pro ZŠ 
byly uspořádány besedy k prohloubení učiva hudební výchovy. Odpoledních besed se účastnila i 
školní družina.  

Dalším ročníkem pokračovalo soutěžení třeťáků jičínských základních škol “Třeťáci mají talent“. Opět 
se ho zúčastnily celé třídy se svými třídními učitelkami. 

Máme za sebou další rok spolupráce se Stacionářem Kamarád, kdy jsou jednotlivé návštěvy 
koncipovány tematicky.  

Poskytnutí dotace na nákup zvukových knih ve výši 10 000,- Kč se projevilo zvýšením počtu 
vypůjčených zvukových knih. Toto číslo vzrostlo i přesto, že jsme měli menší počet registrovaných 
nevidomých. 

5.4.2 KLUB PRO MLADÉ  FREE TIME 

 

 

Zájem o návštěvy klubu stále trvá, ve spolupráci se školami byl uspořádán cyklus 
besed a přednášek. V klubu je registrováno 279 mladých, kteří uskutečnili 5 987 návštěv.  

Zájem je především o využití výpočetní techniky (používání iPadu), ale také o stolní hry. Počty 
návštěvníků a jejich nadšení nás přesvědčily o tom, že klub se stal opravdu místem, kam mladí rádi 
chodí. K dispozici jsou kromě počítačů, iPadů také stolní a karetní hry, časopisy.  

Přínosnou akcí byla putovní výstava hlavolamů, které byly zapůjčeny z IQ parku v Liberci. Návštěvy 
výstavy se účastnily celé třídy dětí. 
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Klubu jsme zřídili samostatné webové stránky: http://freetime-klub.webnode.cz/. 

 

5.5 POBOČKA  

Knihovna má pobočku, která nabízí své služby na Novém Městě. V hodnoceném roce měla 138 
registrovaných čtenářů, zaznamenala 3 310 návštěv a uskutečnila 15 292 výpůjček. Pokračovala 
spolupráce s III. ZŠ Jičín a klubem Exit.  

 

5.6 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY  

Knihovna poskytuje informace o své činnosti všem zájemcům na webových stránkách 
http://knihovna.jicin.cz. Stránky vytváří a spravuje zaměstnankyně knihovny. Vlastní www stránky má 
i dětské oddělení knihovny, klub seniorů a klub mladých. Návštěvnost stránek byla pravidelně 
sledována v elektronickém deníku. Sledujeme vstupy do on-line katalogu, do výpůjčního protokolu, 
vstupy do databáze regionálních osobností. 

V srpnu 2013 přešla Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně na nový knihovnický automatizovaný systém 
Verbis. Společně s novým systémem zakoupila knihovna i nový on-line katalog. V důsledku toho se 
změnila i statistika, týkající se virtuálních vstupů do katalogu a do čtenářských karet.  

Změny v systému statistiky v novém on-line katalogu se nejvíce projevily v přístupech do čtenářských 
karet. Přihlašování do čtenářských karet bylo problematické. Všechny potíže, které čtenáři knihovně 
nahlásili, byly postupně řešeny. Pro uživatele byl vytvořen manuál, který je vystaven na webu 
knihovny (Návod – Jak se přihlásit do čtenářského konta v novém on-line katalogu). 

V roce 2013 navštívilo virtuálně Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně celkem 54 811 lidí. Bylo to o 3 664 
více než v roce 2012. On-line katalogy (knihy, hudební) navštívilo v témže sledovaném období ze 
svých domovů celkem 33 196 lidí, tedy o 16 808 vstupů více. Z prostor v knihovně se do on-line 
katalogu přihlásilo 1 752 čtenářů, což je nárůst o 1301 uživatelů.  

Do čtenářských karet bylo zaznamenáno celkem 20 779 vstupů z domovů našich čtenářů a z prostor 
knihovny se do své karty podívalo v roce 2013 729 čtenářů.  

Knihovna od roku 2011 sleduje vstupy do databáze regionálních osobností. V roce 2013 ji navštívilo 
celkem 836 uživatelů.  

Návštěvníci stránek měli možnost požádat o veškeré nabízené služby prostřednictvím e-mailové 
pošty a kontaktů na všechna oddělení knihovny. 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 jejímž rámci posíláme informace o novinkách 
v knihovně jednou měsíčně zdarma na e-mail.  

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 jsme evidovali 469 vstupů, 

http://freetime-klub.webnode.cz/
http://knihovna.jicin.cz/
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což je obdobné jako v předchozím roce.  

 

5.7 EDIČNÍ ČINNOST  

Knihovna vydala jednu publikaci a jeden nabídkový leták.  

Soupis publikací: 

BARTOŇ, Miroslav. Jičínské zdravotnictví, lázně a sociální péče napříč staletími. 1. vyd. Jičín: 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2013. 245 s. Jičínsko, sv. 8. ISBN 978-80-905342-1-6. 

Tipy a rady pro maminky na mateřské dovolené: nabídkový leták z fondu Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně. 
Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2013. 4s. 

V regionálním a odborném tisku vyšlo 81 článků o knihovně a jejím působení. Příležitostně o 
knihovně vysílal Český rozhlas Hradec Králové a informovaly zpravodajské servery.  

V březnu knihovna uspořádala první tiskovou konferenci.  

 

6. KNIHOVNÍ FOND A INFORMAČNÍ ZDROJE  

6. 1 NÁKUP KNIH A OSTATNÍCH DOKUMENTŮ :  

 
Finanční částky na nákup knihovního fondu 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Knihy 580 137 611 507 443 637 426 734 447 199 556 456 583 836 

Časopisy 74 206 66 938 97 589 67 951 67 174 74 631 75 178 

CD,CD 

ROM 

69 213 89 751 73 399 30 501 7 909 12 864 10 677 

Zvukové 

knihy 

30 785 30 247 36 600 24 450 20 550 18 000 24 300 

Celkem 754 341 798 443 651 226 549 637 542 832 661 951 693 991 

Ačkoliv se finanční zajištění nákupu fondu jeví oproti roku 2012 jako vzrůstající, pokud si jej 
promítneme do počtu nakoupených svazků, zjistíme opak. Přesto došlo, ve srovnání s předchozími 
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roky, k významnému zlepšení situace. Rozpočet v této oblasti je třeba trvale posilovat a uspokojovat 
tak čtenářské potřeby občanů.  

Počet nakoupených svazků dokumentů: 
   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4 230 4 169 3 132 2 666 2 742 3 680 3 481 

V roce 2013 přibylo do fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně celkem 5 970 svazků, z toho bylo 
celkem 5 775 svazků knih a 195 ostatních dokumentů. Je to celkově o 351 svazků méně než v roce 
2012. Pro potřeby Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně bylo nakoupeno celkem 3 481 svazků knih, což je 
o 199 svazků méně než v roce 2012. Zde se projevila neustále rostoucí cena knih, což se týká beletrie 
i naučných knih. Ačkoliv částka na nákup byla zhruba o 30 000 vyšší, knih bylo oproti předchozímu 
roku zakoupeno podstatně méně. 

Do výměnného fondu bylo nakoupeno celkem 2 294 svazků knih, oproti předchozím u roku je to 
méně o 162. 

Nákup fondu v procentech: 

 1032 sv. naučné literatury pro dospělé             (17,87 %) 

 3014 sv. beletrie pro dospělé                              (52,19 %)  

   129 sv. naučné literatury pro děti a mládež     (2,23 %) 

 1600 sv. beletrie pro děti a mládež                    (27,70 %) 

 

Ostatní dokumenty: 

Ostatních dokumentů bylo nakoupeno celkem 195 – do hudebního oddělení 181 dokumentů (68 CD a 
113 zvukových knih) a 14 dokumentů (CD-ROM) pro potřeby dětského oddělení. 

Časopisy: 

V roce 2013 knihovna odebírala celkem 101 titulů (117 exemplářů) různých druhů periodik. Je to 
nárůst o 14 titulů. Počet titulů denního tisku zůstal stejný jako v roce 2012 – celkem 5 titulů. Nadále 
odebíráme 14 titulů místních regionálních zpravodajů a 1 regionální týdeník. 

naučná pro dospělé 

beletrie pro dospělé 

naučná pro děti 

beletrie pro děti  
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Články z těchto zpravodajů jsou zpracovávány do katalogu knihovny (Články v časopisech). Za rok 
2013 bylo celkem zpracováno 1068 záznamů. 

6.2 ÚBYTEK  

V roce 2013 bylo vyřazeno celkem 3 737 knih a 415 ostatních dokumentů. 

Knihy:  

Celkem bylo vyřazeno 951 svazků naučné literatury pro dospělé, 1 733 svazků beletrie pro dospělé, 
289 svazků naučné literatury pro děti a mládež a 764 svazků beletrie pro děti a mládež. 

Největší úbytek byl v oddělení pro dospělé čtenáře (1291 sv.). Zde se vyřazovaly hlavně zastaralé 
knihy naučné literatury a beletrie. Dále jsme provedli obsahovou prověrku příručky knihovny, kde 
byly některé knihy vyřazeny jako zastaralé a některé se převedly do oddělení pro dospělé a na 
pobočku. 

V roce 2013 proběhla v oddělení pro mládež revize fondu, které předcházela ještě obsahová prověrka 
fondu. Bylo zde vyřazeno celkem 784 svazků. 

Byla dokončena superrevize na pobočce, kde se dohledávaly knihy po revizi v roce 2012. 

Z výměnných souborů bylo celkem vyřazeno 485 svazků knih. 

Ostatní dokumenty: 
Z hudebního oddělení bylo vyřazeno celkem 362 dokumentů – (158 kazet a 204 LP desek). 

Z výměnných souborů bylo vyřazeno 53 dokumentů (CD-ROM). 

Důvodem vyřazení všech dokumentů byla zastaralost, nevyužitost a opotřebení.  

 

6.3 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ FONDU  

Evidence knihovních jednotek a katalogizace nových knih i CD se provádějí na počítači 
prostřednictvím knihovnického programu KPwin-SQL a od druhé poloviny roku v programu Verbis. 
Byla dokončena retrokonverze hlavního skladiště knihovny. 

V roce 2013 jsme poslali celkem 12 souborů nových záznamů knih do souborného katalogu ČR, což 
bylo celkem 3 169 záznamů monografií. V srpnu došlo k přechodu na nový knihovní systém Verbis, 
v důsledku toho bylo nutné provést některé změny, aby bylo možné odesílat soubory do Caslinu (jiný 
kódovací jazyk, nastavení podpole 001 aj.). Proto se počet odeslaných souborů oproti roku 2012 
o něco snížil (celkem o 8 souborů) Všechny záznamy byly před odesláním zkontrolovány, aby 
odpovídaly zpracování v MARC 21 a byly odstraněny duplicity záznamů. Vyřazování v Caslinu bylo 
prováděno pomocí vzdálené správy, kam jsme získali přístupové heslo. 

Pokračovala spolupráce s portálem Národních autorit, který spravuje Národní knihovna ČR.  
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7. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ  

Nejvýznamnější bylo dokončení rekonstrukce dětského oddělení. Byl pořízen nový nábytek, 
zakoupeny nižší regály, aby knihy byly dětem lépe dostupné a 4 nové stoly. Novinkou jsou pojízdné 
regály, které se v případě, že se v oddělení koná nějaký pořad, dají snadno přesunout. Oddělení bylo 
doplněno novou výzdobou stěn a oken. Starší čalouněné pojízdné schody, které slouží také jako místa 
k sezení, byly opatřeny novým čalouněním. Kromě klasických míst k sezení, jako jsou židle,  byl dětem 
pořízen 1 sedací míč a 1 sedací vak. V oddělení pro děti se tak navýšila místa ke studiu a na čtení. 

Pro potřeby Klubu pro mládež Free Time byly zakoupeny 2 velké nové stoly. Vejde se k nim více dětí a 
je tedy lepší možnost, jak je zapojit do různých činností. Také v tomto oddělení se zvýšil počet míst ke 
čtení a studiu. 

Byl instalován zabezpečovací systém, napojený na služebnu Městské policie v Jičíně. 

Nákup výpočetní techniky: 

Do jednotlivých oddělení knihovna Václava Čtvrtka bylo v roce 2013 zakoupeno: 
 1 záložní zdroj k serveru 
Oddělení pro dospělé čtenáře: 1 nový počítač 
Zvuková knihovna a Free Time: 1 nový počítač 
Oddělení BIS a Internetu: 1 nový scanner 
Oddělení pro děti a mládež: 2 nové počítače, 2 nové tiskárny, 2 nové monitory 
Ředitelna: 1 nový počítač, 1 nová tiskárna 
Ekonomické oddělení: 1 nový počítač 

Kromě toho jsme využili nabídky vyřazených počítačů od Okresního soudu v Jičíně a získali tak další tři 
(2 v čítárně, 1 v BIS). 

Automatizace 

- nový automatizovaný knihovní systém Verbis  
- nový on-line katalog Portaro   
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8. KNIHOVNA V ČÍSLECH 

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

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oddělení pro dospělé 18 758 19 458 19 424 20 165 20 942 21 148 

Studovna a čítárna 5 088 6 720 10 551 11 099 12 869 12 119 

Oddělení pro děti 7 980 7 446 7 308 8 328 8 218 8 175 

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

2 257 1 951 1 808 1 491 2 733 890 

Klub Free Time - - - - - 5 987 

Pobočka 1 – Nové Město 3 209 2 663 2 791 3 192 3 272 3 310 

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

Celkem návštěvníků knihovny* 42 617 48 682 51 704 56 054 58 462 61 726 

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

Výpůjčky jednotlivých oddělení 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oddělení pro dospělé 100 809 101 253 100 751 104 331 113 426 119 505 

Studovna a čítárna 3 320 3 771 4 927 5 190 5 780 5 796 

Oddělení pro děti 26 629 29 981 29 097 28 365 31 245 35 620 

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

2 257 7 760 7 131 5 992 5 002 4 696 

Klub Free Time - - - - - 1 287 

Pobočka 1 – Nové Město 14 271 15 086 16 942 16 268 15 630 15 292 

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

Celkem 167 485 170 226 170 401 171 014 171 083 182 196 
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Registrovaní čtenáři 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oddělení pro dospělé 1 514 1 493 1 513 1 638 1 614 1 593 

Oddělení pro děti 482 585 594 760 753 797 

Zvuková knihovna pro nevid. 
+ od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 
klub Free Time 

32 27 32 30 130 25 

Klub Free Time - - - - - 279 

Pobočka 1 – Nové Město 139 143 143 144 156 138 

Pobočka 2 – Komenského 100 96 89 78 - - 

Celkem 2 267 2 344 2 371 2 650 2 653 2 832 

 

Stav knihovního fondu  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Knihovní jednotky celkem 123 173 126 221 126 614 126 674 123 410 125 228 

Naučná literatura 37 186 37 778 37 514 37 567 36 425 36 346 

Krásná literatura 78 473 80 401 80 864 81 273 79 073 81 190 

Audiovizuální dokumenty 7 033 6 852 7 741 7 336 7 520 7 339 

Elektronické dokumenty 481 495 495 498 392 353 

Počet exemplářů periodik 148 133 108 101 98 117 
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9. REGIONÁLNÍ FUNKCE  

9.1 ZÁKLADNÍ CÍLE A ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V  ROCE 2013 

 

 Uvést do praxe nový systém získávání financí na nákup výměnných fondů formou dotací od 
zřizovatelů obsluhovaných knihoven; 

 společně s krajskou knihovnou a ostatními pověřenými knihovnami stanovit priority rozvoje 
knihovnictví v Královéhradeckém kraji na léta 2014 – 2018; 

 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; 

 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; 

 podporovat kompetence knihovníků obsluhovaných knihoven v oblasti hodnocení výkonů 
vlastní knihovny a realizace průzkumů spokojenosti uživatelů. Zaměřit se na knihovny, kde 
v posledních pěti letech nebyl průzkum uskutečněn. 

 

Přehled o finančním zajištění RF v jednotlivých letech: 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Částka v Kč 1 520 000 1 430 000 1 390 000 1 440 000 1 068 000 

Dotace od obcí - - - - 353 400 

 

Síť obsluhovaných knihoven  

1 základní knihovna pověřena výkonem RF 

12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem 

MK Vysoké Veselí – knihovna se přestěhovala do prostor po celkové rekonstrukci 

62 knihoven s dobrovolným knihovníkem 

MLK Skuřina: pobočka Markvartic 

MLK Vidonice: pobočka Pecky 

MLK Jeřice – uzavřena, není knihovník 
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MLK Semínova Lhota – uzavřena, není knihovník 

MLK Žlunice – knihovna dočasně uzavřena, rekonstrukce fary, knihovna bude 

                        z MŠ přemístěna na faru 

MLK Libošovice – slavnostně přejmenována na knihovnu Antonína Bocha 

MLK Vidonice – domek knihovny prošel celkovou rekonstrukcí 

MLK Cerekvice – knihovna získala další místnost, OÚ obě místnosti upravil, vybavil novějším 
nábytkem 

MLK Třtěnice – úprava interiéru 

Jiné sítě: 

Knihovna regionálního muzea a galerie Jičín /evid.č.5377/ 

Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy /evid.č.3925/ 

Knihovna Státního okresního archivu v Jičíně /evid.č.5378/ 

Knihovna Městského muzea Nová Paka /evid.č.6239/ 

Pracovníci zajišťující regionální služby 

Počet pracovních úvazků 2,6. Zůstává beze změny. 
Metodička 1,0 úvazek – činnost týkající se knihoven okresu, revize, statistické rozbory 
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 financ 
Řidič 0,1 úvazku – rozvoz výměnných souborů, ochrana a údržba dokumentů 
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Regionální funkce v číslech 

 2009 2010 2011 2012  

KONZULTACE 495 613 761 506 307 

METODICKÉ NÁVŠTĚVY 132 134 129 100 96 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 26 29 27 37 45 

AKCE V RÁMCI RF 21 21 20 14 20 

POČET ÚČASTNÍKŮ 469 386 397 351 521 

ÚČASTNÍCI V RÁMCI RF 306 293 309 157 227 

POČET VYUČ. HODIN 55 67 83 60 75 

VYUČ. HODINY V RÁMCI RF 39 50 54 30 32 

POČET REVIDOVANÝCH 

KNIHOVEN 5 9 27 12 5 

POČET REVIDOVANÝCH 

KNIH.JEDNOTEK 28 046 20 044 14 210 40 025 1 803 

POČET SOUBORŮ 347 404 424 490 424 

POČET SVAZKŮ V SOUBORECH 22 630 25 322 27 080 29 376 28 392 

9.2 PLÁNY, ROZBORY, STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ  

Počet poskytnutých konzultací: 307, počet se snížil o konzultace s obecními úřady  
Konzultace se hlavně týkaly těchto problémů:  
REKS – problémy s programem KpWin-SQL a od září s novým programem Verbis 
VISK 3 - 7 obecním úřadům byla poskytnuta praktická pomoc s vyplněním žádostí o grant - „Smlouva 
o poskytnutí dotace na nákup knih do VF v rámci RF na rok 2014“  
Jednání s obecními úřady o uzavření smlouvy.  
Počet metodických návštěv: 96 = 1,5 metodické návštěvy na jednu knihovnu 
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Metodické návštěvy se realizovaly zároveň s rozvozem výměnných souborů. Během roku si soubory 
mimo náš rozvoz odváželi knihovníci osobně, nebo jim odvoz zajistil obecní úřad.  
Standard, který ukládá navštívit obsluhovanou knihovnu alespoň 1x za rok, jsme splnili. 
Konzultační hodiny nejsou termínem ani časem omezeny. 
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 
Ředitelka knihovny je členkou redakční rady knihovnického zpravodaje „U nás“. 
Do zpravodaje bylo zasláno 11 příspěvků, z toho 4 příspěvky zpracovali knihovníci malých knihoven 
/Brada-Rybníček, Lukavec, Prachov, Kopidlno-Mlýnec/ 
 
Úsek regionálních funkcí využíval k propagaci akcí Facebook. 
 
WEBOVÉ STRÁNKY 
„Oddíl informace pro knihovny“ – pravidelná aktualizace 
Elektronický deník – pravidelně aktualizován 
Pasování prvňáčků na čtenáře - MLK Chomutice, Sobčice, Radim, Valdice 
 
Webové stránky: 55 místních knihoven, 54 knihoven používá šablonu. Profesionální knihovny mají 
své webové stránky /12/ a 9 knihoven má On-line katalog. 

9.3 VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ, SEMINÁŘE A PORADY 

Knihovnická dílna od 10. – 12. 9. 2013 - pro pracovníky dětských oddělení 

V březnu byla vyhlášena výtvarná soutěž pro knihovny regionu na téma „Namaluj svoji babičku“. 
Soutěže se zúčastnilo 7 knihoven, které zaslaly 95 obrázků. 30. 11. 2013 proběhlo slavnostní 
vyhodnocení. Výstava výkresů se konala na chodbě knihovny. 

Od 30. 11. do 6. 12. pořádala knihovna prodej dětských knih ve spolupráci se Světem knihy. 
„Rosteme s knihou“  

 Název akce Počet 

účastníků 

Doba trvání  

v hod. 

 1 Bezpečnost a ochrana spotřebitele   4 1 

 2 Transsibiřskou magistrálou na Bajkal   6 1,5 

 3 Smlouva s ďáblem   7 1 

 4 150. let TJ Sokol Jičín    3 2 

 5 Mongolsko – hory a buddhistické kláštery   3 1 

 6 Vzpomínky na Izrael – Řehečské kvarteto   7 1,5 

 7 Příběhy předmětů – V. Žmolík    7 1 

 8 Beseda se spisovatelkou H. M. Körnerovou 10 1,5 

 9 Pomozte nám pomáhat 10 1,5 

10 Životní styl a medicína – MUDr. I. Taubnerová   3 4 

11 Osamělé večery Dory N. – monodrama o životě  

spisovatelky Boženy Němcové  

16 1,5 

12 Židé v Jičíně   5 2 

13 Putování po sakrálních stavbách Mariánské zahrady   7 4 
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14 Nebojte se promluvit – seminář A. Strejčka 18 4 

15 Jak úspěšně psát pro noviny a časopisy 18 2 

16 Žít s radostí a odpovědně – PhDr. J. Šolcem   3 2 

17 Bibliohelp 18 1 

18 Komiks – O. Müller 18 1 

19 Z Holovous až na Srí Lanku   3 1 

20 Kdo je silnější – úvahy E. Koháka v podání 

A. Strejčka a RNDr. T. Míkové 

16 1 

 

21 Příběh léků – Mgr.T. Cikrt   7 1 

22 Ke hvězdám a do mraků – válečný pilot V. Veselý – 

regionální osobnost 

  6 1 

23 Moje cesta do rozhlasu – Mgr. V. Sedláčková   4 1 

24 Než děti začnou číst – dílna Montessori 19 2 

25 Den poezie   4 1 

26 Místa utrpení, smrti a hrdinství – Asaf Auerbach   4 1 

27 Vyprávění o zajímavostech hradů a zámků v Českém 

ráji – kastelánka J. Kottková 

  8 1 

28 Jdeme společně s láskou - kolokvium   9 1 

29 Jičínské zdravotnictví, lázně a sociální péče napříč 

staletími – regionální autor M. Bartoň 

 9 2 

30 Databanka vzdělávacích knihovnických programů – 

Mgr. H. Hubatková-Selucká 

17 2  

31 Tematický zájezd do nové Knihovny města Hradce 

Králové 

38 2 

32 Labyrint divadla Drak   38    1 

33 Literární cyklovýlet – krajinou Mariánské zahrady    6   4  

34 Tematický zájezd do Muzea klasického knihařství a 

knihařské dílny v Rožďalovicích 

 35   1 

35 Síň rodáků a knihovna v Rožďalovicích  35   1 

36 Aktiv knihovníků  17   1 

37 Seznámení s iPadem  11   1 

38 Cyklus – Současná česká literatura  10   4 

39 Školení – program Verbis    9   2 

40 Školení – textový editor    3   2 

41 Školení - internet    3   2 

42 Školení – základy na PC    3   2 

43  Školení – Šablona – webknihovny.cz    7   1 

44 Rodinné pasy – využití v knihovnách  24   0,5 

45 IQ hry - pro děti i seniory  13   1 

CELKEM  521 74 

 

Přehled akcí v rámci RF: 
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 Název akce Počet 

účastníků 

Doba trvání  

v hod 

1 Beseda se spisovatelkou H. M. Körnerovou    5   1,5 

2 Tematický zájezd do nové Knihovny města Hradce 

Králové 

 25   2 

3 Labyrint divadla Drak   25   1 

4 Osamělé večery Dory N. – monodrama o životě  

spisovatelky Boženy Němcové 

    6   1,5 

5 Nebojte se promluvit – seminář A. Strejčka   10   4 

6 Jak úspěšně psát pro noviny a časopisy   10   2,5 

7 Bibliohelp   10   1 

8 Komiks – O. Müller   10   1 

9 Než děti začnou číst – dílna Montessori   12   2 

10 Databanka vzdělávací knihovnických programů – 

Mgr. H. Hubatková Selucká 

  12   2 

11 Jdeme společně s láskou - kolokvium     3   1 

12 Tematický zájezd do Muzea klasického knihařství a 

knihařské dílny v Rožďalovicích 

  23   1 

13 Síň rodáků a knihovna v Rožďalovicích   23   1 

14 Aktiv knihovníků   17   1 

15 Školení – program Verbis     9   2 

16 Školení – textový editor     3   2 

17 Školení - internet     3   2 

18 Školení – základy na PC     3   2 

19 Školení – Šablona – webknihovny.cz     7   1 

20 Rodinné pasy – využití v knihovnách   11   0,5 

CELKEM  227  32 

 

Porady: celkem 3, účastníků 33. 
Tisková konference za přítomnosti novinářů regionálního tisku a tiskové mluvčí Městského úřadu 
Jičín. 
Cena českých knihovníků 2013 byla udělena paní Aleně Pospíšilové, knihovnici z Knihovny Antonína 
Bocha v Libošovicích, a Knihovníkem roku se stal pan Petr Pavel, knihovník z Místní knihovny Bělá 
u Pecky. Ceny převzali 30. 10. 2013 na slavnostním večeru v konferenčním sále Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. 
 
Ve spolupráci se SKIP – region východní Čechy se 7. 11. uskutečnilo setkání bývalých profesionálních 
knihovníků okresů Jičín a Hradce Králové. Účast: 26 
 
Další vzdělávací akce - využití nabídek jiných knihoven: 
Šrámkova Sobotka - účast 3 
Regionální setkání skupiny IVU - SVK Hradec Králové 
Mobilní aplikace pro knihovny - NK Praha 
Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy Kp-sys  Pardubice 

http://knihovna.jicin.cz/cena2013.pdf
http://knihovna.jicin.cz/knihovnik_roku.pdf
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E-knihy - NK Praha 
Knihovny jako místa vzdělávání – Goethe - Institut Praha 
Konference RF - Pardubice 
Knihovník roku – SVK Hradec Králové 
Power Point – SVK Hradec Králové 
Konference - Vzdělávání 3. věku příležitost pro společnost – Mladá Boleslav 
Celostátní akviziční seminář – Havlíčkův Brod 
Pracovní seminář IVU – SVK Hradec Králové 
Konference Knihovny budoucnosti – Mendlova universita Brno 
Setkání lokálních supervizorů – Městská knihovna Praha 
Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost při práci s knihou - KVK Liberec 
OKNA 2013 (O KNihovnických Aktivitách) – Knihovna J. Mahena Brno 
Čteme nahlas, čteme spolu - DAMU Praha 
Storytelling IV. aneb Tahle knížka stojí zato – KM Hradec Králové 
Mezinárodní konference Čtení dětem mění životy - STK Praha 
Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež - Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského Praha 
Setkání partnerů kampaně Rosteme s knihou – Městská knihovna Praha 
Královéhradecká knihovnická konference – SVK Hradec Králové 
 
Knihovnický happening v Kolíně – zúčastnily se 3 knihovnice 
Kurz anglického jazyka pro pokročilé /KVČ v Jičíně/ - 3 pracovnice 
 

 

9.4 TVORBA VÝMĚNNÝCH  KNIHOVNÍCH FONDŮ, JEJICH CIRKULACE A DISTRIBUCE 

Počet obsloužených knihoven 62 /60 MLK a MěK Kopidlno, MK Pecka/ 
Soubor v roce 2013 neměla knihovna ve Zboží. Činnost knihovny se bude řešit v roce 2014. 
Celkem rozvezeno 170 souborů se 14 685 svazky /průměr 2,7 souboru na jednu knihovnu/. Knihovny 
měly k dispozici ještě dalších 249 souborů s 13 707 svazky z minulého roku.  
 
V knihovnách v roce 2013 bylo celkem 419 souborů, což představuje 28 392 svazky. Knihovníci díky 
bohatému výměnnému fondu mohli uspokojovat požadavky svých čtenářů. 
 
Rozvoz souborů byl realizován 2x ročně, vždy v jarních a podzimních měsících. Knihovny, které si 
odebíraly soubory vícekrát za rok, využívaly služeb obecních úřadů nebo aut vlastních.  
 

STAV FONDU: 
Rok 2009 - přírůstek 2 315 svazků 
Rok 2010 - přírůstek 2 147 svazků  
Rok 2011- přírůstek  2 348 svazků 
Rok 2012 - přírůstek 2 409 svazků 
Rok 2013 - přírůstek 229 svazků 
 
Úbytek za rok 2013 = 538 dokumentů, z toho 485 knih a 53 CD-ROM. 
Celkový stav výměnného fondu za rok 2013 činí 42 479 svazků. 
 
Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele knihovny 
Na nákup knihovního fondu přispělo 54 obecních úřadů celkovou částkou 353 400,- Kč,  
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54 000,- Kč bylo na nákup fondu hrazeno z finančních prostředků kraje. 
Za celkovou částku /407 400,- Kč/ bylo nakoupeno 2 294 knih, kterým byla přidělena lokace VF. 
Při evidenci přírůstků nerozlišujeme z jaké dotace byly knihy nakoupeny. 

 

9.5 POMOC PŘI REVIZI  A AKTUALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ  

Revize: 5 místních knihoven 
Klesl počet revidovaných knihoven. Důvod: profesionálním knihovnám nebyla poskytnuta praktická 
pomoc pouze metodická a konzultační. 
K urychlení revizí byla použita elektronická čtečka kódů. 
 
CELKEM bylo zrevidováno 1 803 svazků. 
 
Aktualizace a obsahová prověrka: Libošovice, Chomutice 
 
Komplexní zpracování v roce 2013: Holovousy, Chomutice, Libošovice 

 

9.6 SERVIS AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU  

Od poloviny srpna přešla knihovna na nový program - Verbis. Tato změna se týkala všech připojených 
knihoven. Obslouženo bylo 9 knihoven servisním pracovníkem. 

Program KpWin SQL používají tyto knihovny: Vysoké Veselí, Sobotka, Libáň, Ostroměř, Nová Paka, 
Hořice, Miletín, Stará Paka, Kopidlno, Železnice. 

MK Pecka si z grantu pořídila program Verbis.  

MěK Lázně Bělohrad – program Clavius. 

Regionální knihovnický systém /REKS/ – celkem napojeno 37 knihoven. 

33 místních knihoven má na svých webových stránkách vystaven on-line katalog /v rámci budování 
celookresního souborného katalogu/. 
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9.7 ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLUV O PŘENESENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ STANOVENÉ 

KRAJSKOU KNIHOVNOU PRO POVĚŘENÉ KNIHOVNY V  ROCE 2012  

Uvést do praxe nový systém získávání financí na nákup výměnných fondů formou dotací od 
zřizovatelů obsluhovaných knihoven.  

SPLNĚNO - v regionu 56 obecních úřadů zřizuje knihovnu. Z tohoto počtu dva OÚ nepřispěly, 
protože knihovna je uzavřená. 
Na nákup do VF přispělo 54 obecních úřadů.  
Všechny OÚ obdržely v listopadu 2013 smlouvu pro rok 2014. 

Společně s krajskou knihovnou a ostatními pověřenými knihovnami stanovit priority rozvoje 
knihovnictví v Královéhradeckém kraji na léta 2014 – 2018.  

SPLNĚNO – do pracovní skupiny byla jmenována D. Michlová 
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.  

SPLNĚNO – informace byla podána na poradě vedoucích profesionálních knihoven dne 13. 
února 2013 

Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály pro knihovny 
a jejich provozovatele na území své působnosti.  

SPLNĚNO - 1473 přístupů do tohoto oddílu  
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. 

SPLNĚNO - na webových stránkách každoročně zveřejňujeme žebříček nejúspěšnějších 
knihoven; 

Podporovat kompetence knihovníků obsluhovaných knihoven v oblasti hodnocení výkonů vlastní 
knihovny a realizace průzkumů spokojenosti uživatelů. Zaměřit se na knihovny, kde průzkum nebyl 
uskutečněn v posledních pěti letech.  
              SPLNĚNO – průzkum provedly tyto knihovny: Pecka a Miletín 
 

9.8 STATISTICKÝ VÝKAZ 

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok 2013 

1 Kraj                                  Královéhradecký 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     
Knihovna V. Čtvrtka v 
Jičíně 

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 2,600 

4 Počet obsluhovaných knihoven 74 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 70 

7   počet poskytnutých konzultací 307 

8   počet metodických návštěv 96 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 74 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 77 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   
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13   počet obsloužených knihoven 46 

14   počet všech vzdělávacích akcí 45 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 20 

16   počet všech účastníků 521 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 227 

18   počet všech vyučovacích hodin 74 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 32 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 12 

22   počet akcí 3 

23   počet účastníků 33 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 8 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  1 803 

27   počet revidovaných knihoven 5 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven   

30   počet nakoupených knihovních jednotek   

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven   

33   počet zpracovaných knihovních jednotek   

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31. 12. 2013 42 479 

36   roční přírůstek VF 2 294 

37      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce **** 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce **** 

39      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů   

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 62 

42   počet expedovaných souborů 419 

43   počet svazků v souborech 28 392 

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven 9 

46   počet akcí 9 

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 51 

49   počet ujetých km 1 410 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2013 

51 Kraj Královéhradecký 

52 Název knihovny 
Knihovna V.Čtvrtka v 
Jičíně 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 75 349,02 

54  z toho : nákup knihovního fondu 54 000,82 

55 nevyplňujte!  0,00 

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 109 483,81 

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 
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58 Cestovné (číslo účtu 512) 7 015,50 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 53 277,86 

60  z toho : doprava 13 701,60 

61  z toho : servis výpočetní techniky 0,00 

62  z toho : nákup licence na el. zdroje 23 573,00 

63  z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 597 000,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 595 000,00 

66  z toho : ostatní osobní náklady 2 000,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 202 561,00 

68 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 23 312,81 

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) 1 068 000,00 

72 Investiční náklady 0,00 

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 068 000,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  1 068 000 

76 Vráceno  0,00 

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2013 

81 Náklady za rok 0 

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 0,00 

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

      

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

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

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

    0,00 

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2013 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2013 0,00 

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00 

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00 
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98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 0,00 

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu  54,00 

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  353 400,00 

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

   přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31)  
   

    **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských 
   grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: 
 

  
v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. 

knihovna získala 
 

  
v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna 
získala 

 

  
a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí 

financí na RF.  
   

  

  
***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce i na 
nákup do výměnného fondu (viz. výměnnjé fondy v ř. 38) 

  

 

9.9 ZÁVĚR – VÝZNAM REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  

Výkon regionálních funkcí v roce 2013 poznamenalo významné snížení finanční dotace ze strany 
Královéhradeckého kraje. Došlo k jejímu snížení o 25%, což by - v případě nedodání financí odjinud - 
znamenalo výrazné snížení množství a kvality poskytovaných služeb. Zejména by se to dotklo 
budování výměnného fondu. Díky pochopení situace obecními úřady, které zřizují místní knihovny, a 
také díky jejich uznání potřeby zachování regionálních funkcí v rozsahu, na jaký byly knihovny zvyklé 
doposud, se podařilo získat částku ve výši 353 400,- Kč právě od těchto obecních úřadů. Tím se téměř 
zcela pokryl schodek v rozpočtu. Ze strany pověřené knihovny to znamenalo jednat se starosty, 
zpracovat rozbory, přepracovat smlouvy navržené KÚ. Považovali jsme za svoji povinnost informovat 
obecní úřady o nakládání s jejich prostředky, proto jsme rozbor zpracovali i v pololetí a všem obcím 
ho zaslali.  

Rok 2013 znamenal velký zlom ve financování regionálních funkcí, přinesl další práci a povinnosti pro 
metodičku a ředitelku (aniž by se zvyšoval mzdový fond). Zároveň se potvrdilo, že práce oddělení 
regionálních služeb je dlouhodobě kvalitní, potřebná a oceňovaná.  
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