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1. ÚVOD  

Rok 2014 byl pro knihovnu úspěšný. Zaregistrovali jsme 2 989 čtenářů, což je zatím nejvyšší 
počet registrací od roku 1991. Totéž platí i u dětských čtenářů, kterých se přihlásilo 1 196. 
Návštěvníků fyzických i on-line bylo 128 668. 

Půjčili jsme celkem 196 490 dokumentů. Je to o 14 294 výpůjček více než v předchozím roce. 

Jsme přesvědčeni, že za zvyšujícím se počtem výpůjček stojí zejména dva momenty, a to jednak 
dlouhodobá práce se čtenářem (viz počty kulturních a vzdělávacích akcí, vzdělávání knihovníků 
a jejich přístup) a pak zejména finanční zajištění nákupu fondu ze strany zřizovatele.  

Došlo k investicím do rekonstrukce budovy a jejího vytápění.  

Vydali jsme další svazek edice Jičínsko, a to druhé doplněné vydání publikace „Samotářská dcera 
Boženy Němcové Theodora“. 

Pokračovala pro knihovnu a pro její uživatele 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, se ZUŠ v Jičíně a s dalšími organizacemi. Všem děkujeme za podporu. 

Získali jsme granty celostátní, krajský i městské. Za věcné dary (knihy) děkujeme zejména 
jednotlivým občanům.  

 

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, audiovizuální 
a elektronické dokumenty) se zřetelem k potřebám svých uživatelů.  

 Buduje, archivuje a využívá fond regionální literatury a zpřístupňuje ho široké 
veřejnosti. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o regionu. 

 Buduje interní databáze z univerzálních a speciálních fondů knihovny a využívá externí 
informační databáze. 

 Účastní se budování společných databází a výměny dat s ostatními knihovnami. 

 Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní fondy individuálním a institucionálním 
uživatelům svými výpůjčními službami, informačními, bibliografickými, rešeršními 
a kopírovacími službami v půjčovnách, studovnách a dalších speciálních odděleních. 
Zajišťuje přístup k informacím bez ohledu na místo jejich vzniku, využívá k tomu 
a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a informační zdroje, včetně zdrojů přístupných 
prostřednictvím sítě internet za předem stanovených podmínek. 

 Své činnosti zabezpečuje v hlavní budově knihovny a v pobočce na Novém Městě.  

 Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní 
poslání a činnost knihovny. 
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 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 fondů jiných knihoven prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby, a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňuje 
uživatelům jiných knihoven vlastní fond. 

 
Doplňkové činnosti: 

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

 

Půjčovní doba:   

 Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Hudební oddělení 
 + klub mladých  

Pobočka 

Pondělí 8,00 - 18,00 12,00 - 17,00 12,00 - 17,00 12,30 – 17,00 

Úterý 10,00 - 17,00 12,00 - 17,00 12,00 - 17,00 zavřeno 

Středa 8,00 - 18,00 8,00 - 11,00 

12,00 - 17,00 

8,00 - 11,00 

12,00 - 17,00 

12,30 – 17,00 

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 

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

Sobota 8,00 - 12,00 zavřeno zavřeno zavřeno 

 

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

3.1 POČET ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA 

 

Celkový přepočtený počet 14,441 

Z toho VŠ knihovnického směru 2 

               VŠ ostatní 1 

               SŠ knihovnického směru 5,5 

               SŠ ostatní 4,51 

               Zaměstnanci ostatní 1,43 

 

Během roku 2014 nastoupili do knihovny dva noví zaměstnanci. Prvním byla Bc. K. Piryová 
do hudebního oddělení a klubu pro mladé Free Time místo pracovnice, která odešla 
do ekonomického odd. Druhým byl P. Jonák, DiS, který pracuje v oddělení informačních služeb. 

Pracovnici pobočky J. Skřivánkové byl její pracovní úvazek zkrácen na polovinu. Ekonomka 
Vl. Krátká ukončila pracovní poměr odchodem do starobního důchodu.  

V roce 2014 jsme zaměstnávali 2 pracovnice, na které dostávala knihovna příspěvek od Krajské 
pobočky úřadu práce v Hradci Králové. 

3.2 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

Pracovníci si pravidelně doplňují svoji kvalifikaci, účastní se 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:  
 exkurzi do nové zrekonstruované židovské školy v Jičíně, 
 přednášku o K .V. Raisovi, 
 literární výlet Po Máchových stopách, 
 přednášku Knihovna jako místo setkávání (Mgr. Zlata Houšková), 
 tematický zájezd do knihovny Kryštofa Haranta na Pecce, na hrad Pecka a do MLK 

Vidonice, 
 tematický zájezd do Parlamentní knihovny a Parlamentu. 

 

 

                                                             
1
 včetně 2,6 úvazku na výkon regionálních funkcí (hrazeno z dotace Královéhradeckého kraje) 
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4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY 

Příspěvek od zřizovatele: 4 720 000 Kč  
Rekonstrukce (zřizovatel): topení 1 169 294 Kč, částečná výměna oken 414 748 Kč, malování 
a výměna koberce na sále 130 278 Kč 
 
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: Zkvalitnění přístupu k informacím a vzdělávání nejen seniorů a nezaměstnaných 
 50 000 Kč. 

Česká knihovna: knihy v hodnotě 13 814 Kč. 
  
Granty - město Jičín  
Pořady Zahrada poznání 15 000 Kč. 
Publikace Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora (2. doplněné vydání) 13 000 Kč. 
Cyklus přednášek a besed pro klub pro mládež Free Time 3 000 Kč. 
Cyklus pořadů pro Klub aktivních seniorů 15 000 Kč. 

Příspěvek od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové:  80 328 Kč 

Dary:  
Věcné (knihy) v hodnotě 10 218 Kč. 

Kromě toho knihovna získala, protože je pověřená výkonem regionálních funkcí, účelovou 
neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na tuto funkci ve výši 1 046 000 Kč 
a dotace od jednotlivých obcí na nákup výměnného fondu v celkové výši 353 280 Kč (viz 
kapitola 9. Výkon regionálních funkcí). 
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Příjmy celkem 614 775    

Výdaje:   

Mzdové náklady 2 527 208    

OON 60 000    

Nemoc 4 292    

SP a ZP 861 326    

Materiálové náklady 1 085 116 

   z toho nákup fondu (knihy, časopisy, CD)       815 341    

Energie 280 930    

Opravy - revize 46 701 

Nájemné 39 293 

Stravenky 48 151    

Cestovné 22 909    

Odpisy 49 875    

Výkony spojů 24 289    

Služby 275 091 

Ostatní náklady 144 562    

Anopress,ČNB,KpWIN 12 420    

    

Výdaje celkem 5 482 163    

Příjmy 614 775    

Rozdíl 4 867 388    

 

Hospodářský výsledek:  7 940 Kč.  
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5. SLUŽBY  

Základní služby knihovny jsou služby výpůjční. Představí se stručně pomocí grafu a tabulky. 

Pro zajímavost jsme nahlédli do archivu a porovnali počty registrovaných čtenářů, z toho dětí, 
návštěvníků celkem (od roku 2009 včetně on-line návštěvníků) a počty výpůjček. Tabulka 
ukazuje odklon od využívání knihovny v roce 1991 a naopak nárůst využívání služeb knihovny 
v posledních letech.  

ROK ČTENÁŘI z toho děti NÁVŠTĚVNÍCI VÝPŮJČKY 

1987 3956 1335 32113 128552 

1988 3988 1302 31918 123782 

1989 3780 1264 30908 118486 

1990 3379 1340 27168 113426 

1991 1834 639 22719 93175 

1992 1735 539 24866 106723 

1993 2006 741 28586 126943 

1994 2106 731 28394 119339 

1995 2007 594 28751 116939 

1996 2335 637 32250 119814 

1997 2454 688 34802 124670 

1998 2184 557 38076 129109 

1999 2371 725 41826 173550 

2000 2493 757 43414 179659 

2001 2481 707 42787 176174 

2002 2461 689 41809 176488 

2003 2428 727 43130 175647 

2004 2730 948 46158 188343 

2005 2497 718 44511 187589 

2006 2503 691 42124 183303 

2007 2377 633 43465 169241 

2008 2267 538 42617 167485 

2009 2344 632 119504 170226 

2010 2371 621 129308 170401 

2011 2650 785 129750 171014 

2012 2653 901 109609 171083 

2013 2832 1115 116537 182196 

2014 2989 1196 128668 196490 
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Rozložení uživatelů dle oddělení: 

 

Se zvyšujícím se počtem návštěvníků i výpůjček se stále palčivěji ukazuje nedostatečný prostor 
k poskytování služeb. Zejména čítárna je zcela nevyhovující. Při kontrole plnění standardů MK 
ČR lze zjistit, že jedinými ukazateli, které nesplňujeme, je právě prostorové zajištění služeb. Je to 
plocha knihovny na 1000 obyvatel a s tím související nabídka knih ve volném výběru (velké 
množství knih musíme mít ve skladu). 

 

5.1 ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE, ČÍTÁRNA ČASOPISŮ A STUDOVNA 

Zájem o služby, zejména půjčovní, stále stoupá. Evidujeme také velký zájem o bezplatné 
využívání internetu, počet uživatelů opět vzrostl, avšak dle namátkových kontrol i pravidelného 
sledování obsluhy značná část uživatelů zde tráví celé dny a internet nevyužívá k vyhledávání 
informací, a to na úkor těch, kteří přicházejí za vzděláním a pro nové poznatky. Proto v roce 
2015 přistoupíme k omezení a zaměříme se ještě více na pomoc s vyhledáváním 
plnohodnotných informací potřebných k nalezení zaměstnání a k osobnímu rozvoji.  

Čítárna a studovna, které máme v jedné místnosti, jsou využívány návštěvníky, kteří zde čtou 
denní tisk, časopisy a studují. O nedostatečné kapacitě viz výše.  

Knihovna provozuje donáškovou službu knih. Tato služba je nabízena občanům z Jičína, většinou 
seniorům, kteří se kvůli zdravotním problémům nemohou do knihovny dostavit osobně.  V roce 
2014 jsme měli celkem 5 čtenářů, kterým byly na požádání knihy pravidelně doručovány až 
domů. 

 

 

 

 

 

21 972 

12 814 
858 

6 298 

9 636 

3 222 

uživatelé knihovnických služeb (celkem 54 800) 

odd. pro dospělé  

čítárna  

 hudební a nevid. 

klub pro mladé  

dětské odd.  

 pobočka  



10 
 

Nejvíce půjčované knihy roku: 

 

 

Nejpůjčovanější tituly časopisů: Vlasta, Reflex, Květy, Týden.  

 

 

5.1.1 INFORMAČNÍ SLUŽBY 

V roce 2014 bylo zodpovězeno celkem 1968 ústních dotazů, které byly evidovány ve statistikách 
jednotlivých oddělení. Je to o 13 dotazů více, než v roce 2013. 

Knihy z příruční knihovny a regionálního oddělení se půjčují pouze do čítárny. Jsou vedeny jako 
prezenční výpůjčky. V roce 2014 bylo vypůjčeno 1040 knih prezenčně, je to nárůst o 602 knih. 
Většinu tvoří knihy regionální, z příruční knihovny se půjčují pouze některé encyklopedie (např. 
Umělecké památky Čech, Encyklopedie měst, městeček a obcí ČR). 

V oddělení informačních služeb mohli čtenáři požádat o elektronickou kopii článku z novin nebo 
časopisu. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně má uzavřenou smlouvu s SVK HK o dodávání 
dokumentů. Tuto službu využívají především dálkově studující. Celkem jsme objednali 13 kopií 
článků. 

 

5.1.2 MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA 

Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme čtenářům zajistili 77 knih. Je to 
o 17 požadavků více než v roce 2013. Tuto službu poskytovala knihovna svým čtenářům zdarma, 
platilo se pouze poštovné za cestu tam a zpět, podle tarifů České pošty.  

Knihovna Václava Čtvrtka také půjčovala své knihy jiným knihovnám za paušální poplatek za 
poštovné.  Celkem bylo půjčeno 687 knih, což je o 4 knihy méně než v roce 2013. Tyto výpůjčky 
se realizují většinou pro knihovny v našem regionu, v tom případě, pokud si knihovnice 
žádajících knihoven samy knihu odvezou, neúčtujeme žádný poplatek.  

 

Romeo a Julie / Shakespeare, W. 59x 

Prostřeno ! s Primou od Aše po Jablunkov 58x 

Už mě vidíš / Bolton, S. J. 57x 

Žítkovské bohyně/ Tučková, K. 56x 

Krvavá lázeň / MacBride, S 55x 

Podzimní vražda / Kallentoft, M 55x 

Královský klam / Berry, S. 53x 

Praktická elektrotechnika / Bastian, P. 53x 

Předveďte mrtvé / Mantelová, H. 53x 

Případ Ludvík / Pötzsch, O 52x 
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5.1.3. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 

Knihovna uspořádala v Jičíně celkem 397 akcí různého charakteru, kterých se zúčastnilo celkem 
10 268 lidí. Je to o 62 akcí víc než v roce 2013. Z toho bylo celkem 138 akcí pro dospělé čtenáře 
(účast 2 677 lidí) a 259 akcí pro děti a mládež (účast 7 591 dětí). 

Pokračoval Klub aktivních seniorů i klub mladých Free Time, zahájili jsme činnost Virtuální 
univerzity třetího věku. Pozitivem pro frekventanty je mimo získávání nových poznatků 
na vysokoškolské úrovni i plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty a úspěšnosti. 
Přihlásilo se 21 studentů. V zimním semestru proběhl kurz Evropské kulturní hodnoty. 

Mezi úspěšné akce pro veřejnost patřilo setkání s básníkem, publicistou, moderátorem 
a překladatelem PhDr. Ivo Šmoldasem v říjnu 2014. Zúčastnilo se celkem 85 diváků.  Velký 
zájem je o besedy a přednášky týkající se regionu. S pěkným ohlasem se setkal adventní 
koncert D. Hořínkové a R. Pachmana, který atmosféru navíc doplnil čtením ze své knihy Tylda. 

Některé naše akce proběhly v rámci kampaně “Bohatství regionálních fondů a informací v našich 
knihovnách”, kterou pro rok 2014 vyhlásila SVK Hradec Králové. Byly to zejména ty pořady, při 
kterých se občané mohli seznámit s něčím novým z oblasti, kde žijí. Byly představeny regionální 
osobnosti, např. básnířka Irma Geisslová, jejíž poezii přednesla posluchačům H. Kofránková. 
V květnu jsme uspořádali vernisáž k výstavě „Plk. O. Hrubý, DFC“.  Někteří regionální autoři 
představili své nové knihy, jako např. Ilona Pluhařová, nebo Dana Beranová. Ze starých 
jičínských kronik četla J. Holá a v dubnu uspořádala knihovna besedu a výstavu obrazů 
K. Šoltyse na téma „Proměny jičínského Nového Města“, o tom jak se mění místo, kde žijeme. 
V roce 2014 uplynulo 100. let od začátku 1. světové války. Knihovna si toto výročí připomněla 
mimo jiné i přednáškou PhDr. R. Kvačka „V předvečer velké války“. Celkově bylo uspořádáno 
v rámci regionální knihovnické kampaně 18 akcí. 

Proběhly také „Počítačové kurzy nejen pro seniory“. Celkem bylo uskutečněno 20 kurzů. 
Kurzy probíhaly na jaře a na podzim. V rámci Týdne vzdělávání byl potom uspořádán ukázkový 
kurz práce s elektronickou čtečkou. 

Mimořádné byly literární výlety: výlet za K. H. Máchou a cyklovýlet po stopách války 1866. 

Pro Klub aktivních seniorů jsme pořádali pravidelná setkání jednou za měsíc, např. přednášky 
„Štítná žláza – nedoceněný orgán“ MUDr. Taubnerové, „Astrologie v denním životě“  
M. Gelnara, nebo besedu s historikem a diplomatem PhDr. J. Šedivým „Mé putování zmateným 
stoletím“. 

 Vedle přednášek a besed probíhaly semináře „Trénování paměti“, „Příroda v českém ráji“, 
„Styly a slohy ve víru století“ a „Angličtina pro seniory“. 

Pro odbornou knihovnickou veřejnost jsme uspořádali  9. – 11. září 2014 v rámci 24. ročníku 
festivalu Jičín město pohádky, ve spolupráci se SKIP 08 Východní Čechy, Knihovnickou dílnu.  
Po zahájení patřilo dopoledne pověstem a přednášce PhDr. Petra Janečka, PhD. z UK Praha a po 
obědě se konalo putování „Za Pelíškem na Prachov“. Po návratu vystoupily V. Křesadlová 
a H. Langrová se zážitkovým seminářem na téma „Mytologie – báje a pověsti“. Na závěr 
programu prvního dne ještě vystoupily ostravské kolegyně s prezentací nazvanou 
„Moravskoslezské pověsti“. Pozdní večer zakončil Radovan Sál vyprávěním své vlastní verze 
pověsti o Pelíškovi. 

Druhý den proběhl pokračovací seminář A. Strejčka „Nebojte se promluvit“ a odpoledne 
přednáška Doc. PaedDr. J. Tomana, CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma 
„Podíl knihovnických aktivit na rozvoji dětského čtenářství. Humor v dětské literatuře“. 
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Večer vystoupil Alfréd Strejček se svými hosty Jitkou Morávkovou, Radkou Tesárkovou a za 
hudebního doprovodu Jiřího Šámala v literárním pořadu „Žebřík do nebe“, který byl věnován 
tvorbě Jana Skácela. Pořad proběhl v nově zrekonstruované místnosti klubu mladých a zvukové 
knihovny, a stal se tak oslavou dokončení rekonstrukcí v knihovně.  

Třetí den patřil kolokviu na téma Kudy z pelíšku ven a závěrečnému setkání v knihovně.  

Knihovna provozuje již léta malou Galerii radosti, kde představuje zejména regionální umělce, 
případně fotografie týkající se především regionálních témat. Proběhly zde tyto výstavy: 

leden ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ, KAŽDÝ DEN - výstava fotografií 

únor FIMO STOKRÁT JINAK - výstava šperků Jany Herbrychové 

březen MANDALY – výstava prací dětí z kroužku Mgr. Zlatky Adolfové  

duben PROMĚNY JIČÍNSKÉHO NOVÉHO MĚSTA – výstava obrazů Karla Šoltyse 

květen PLK. OTAKAR HRUBÝ, DFC.  - výstava u příležitosti Dne vítězství 

červen UMĚLECKÉ A UŽITNÉ DRÁTOVÁNÍ - výstava Jana a Táni Procházkových 

červenec - srpen REMINISCENCE - výstava kreseb Ladislava Hojného        

září PATCHWORK – výstava Jaroslavy Hátlové   

říjen TVOŘIVÉ JIČÍNSKÉ KNIHOVNICE aneb Čím se bavíme ve volném čase               

listopad  BARVY LÉČÍ - výstava kreseb Ilony Rajnišové 

prosinec SPIRIT OF PENCILS -  výstava obrazů Nathalie Krzysztalowské 

 

Kromě Galerie radosti byla zavedena i Galerie na schodech. V lednu a v únoru na ní byly 
výstavy ROK 2013 – ROK CYRILA A METODĚJE a NAMALUJ SVOJI BABIČKU. Od poloviny února 
do dubna probíhala výstava prací žáků ZŠ v Soudné OTEVÍRÁM DVEŘE DO ZAHRADY SVÉ DUŠE.  
V listopadu a prosinci to byla VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ HOŘICE A JIČÍN.  

 

5.2 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  

S dětmi pracujeme od nejútlejšího věku. Zvykly si k nám chodit maminky na mateřské dovolené 
se svými dětmi. Nabízíme jim leporela i hračky. Speciálně pro ně máme přebalovací pult. Dále 
pracujeme s dětmi v mateřské školce. Kromě návštěv dětí u nás jsme se zapojili do kampaně 
Celé Česko čte dětem, do projektu „Babička a dědeček do školky“ a navázali jsme spolupráci 
s jičínskou mateřskou školou, která s knihovnou sousedí. Knihovnice docházela do školky 
a předčítala dětem z knížky Z. Pospíšilové Pohádky na dobrou noc. 
 
Samozřejmostí byla systematická spolupráce se základními školami, kdy jednotlivé třídy 
navštěvovaly besedy na předem domluvené téma. Děti z prvních tříd jsme slavnostně pasovali 
na čtenáře. Pravidelně naše 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. 

V dětském oddělení jsme zaregistrovali 831 čtenářů, což je o 34 více, než v předchozím roce, 
návštěvníků bylo 9 636 (+1 461), realizovali jsme 41 230 výpůjček (+ 5 610). 

Uspořádali jsme zde celkem 213 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 6 410 dětí. 

V rámci 4. literárního festivalu na Zahradě poznání bylo pro žáky a studenty jičínských škol 
připraveno na zahradě knihovny jedenáct pořadů. 

V březnu dětem představil svou novou knihu „Český ráj – věčná inspirace. Osobnosti 
a příroda českého ráje“ RNDr. Zdeněk Mrkáček. 



13 
 

V dubnu uvedl redaktor nakladatelství Albatros Petr Eliáš na besedě Petra Šrámka, editora 
knih Hrábky drápky odpadky a Nebe peklo ráj. S dětmi z páté třídy I. ZŠ v Jičíně si povídali 
o sběratelství, koníčcích, poezii, poetickém vidění světa, skládání básní apod. 

Poslední dubnový týden měla v knihovně několik besed a autorských čtení pro žáky základních 
škol jičínská rodačka Dana Beranová, a to nad svou novou knihou „Eva a Kniha poznání“. Je to 
první díl z plánované tetralogie fantasy o krocení čtyř živlů.  

Koncem dubna navštívily první ročníky Lepařova gymnázia v Jičíně a Masarykovy obchodní 
akademie v Jičíně pořad „Tak trochu sváteční shakespearovská pošta“, který jsme zařadili do 
programu u příležitosti 450. výročí narození Williama Shakespeara. Jednalo se o kombinovaný 
autorský pořad, který vznikl ve spolupráci překladatele a anglisty prof. Martina Hilského 
s hudebním skladatelem a interpretem Danielem Dobiášem. Zazněly v něm nejen 
Shakespearovy Sonety, ale i doprovodný komentář Martina Hilského.  

V květnu otevřela na jedno dopoledne naše knihovna ve spolupráci s AFS Mezikulturní 
programy, o. s. Jičín živou knihovnu. Knihami byli v tomto případě lidé, kteří sdíleli se čtenáři 
své příběhy a čtenáři s knihami tak vcházeli do osobního dialogu. Knihami tentokrát byli 
zahraniční studenti, kteří žijí jeden rok v české hostitelské rodině, a čeští studenti, kteří nějakou 
dobu pobývali v rodinách po celém světě.  

V pátek 23. května se konala na zahradě knihovny beseda se spisovatelem Milošem 
Kratochvílem.  

Koncem května vystoupil na Zahradě poznání s písničkovým recitálem pro malé děti a poté pro 
studenty Jiří Dědeček. Děti znaly některé jeho vtipné básničky a písničky z hodin českého 
jazyka a hudební výchovy, takže se mohly ke zpěvu často i přidat. 

V pátek 30. května se v naší knihovně sešli již pojedenácté vypravěči. Regionálního kola 
přehlídky v umění vyprávět prozaický text Čteme všichni, vypráví jen někdo se zúčastnilo 
osmnáct vypravěčů ve všech kategoriích, tj. od mateřských po střední školy. Někteří vystoupili 
se svým vlastním příběhem, někteří převyprávěli přečtené.  

V červnu se konal pořad Listování, oblíbené scénické čtení, projekt na podporu čtenářství u dětí 
i dospělých.  

Ve čtvrtek 5. června vyprávěla o své práci a o svých knihách dětem jičínských škol spisovatelka 
Petra Braunová. V besedě pro menší děti se soustředila na svou oblíbenou knihu „Ema 
a Kouzelná kniha“. Beseda pro starší děti byla především nad knihou „Klub radostí všedního 
dne“, o závislosti na internetu, která se dnes projevuje již na dětech předškolního věku a má 
podobné projevy jako závislost na alkoholu nebo na drogách.  

V úterý 17. června vystoupila na naší zahradě Helena Kriglová se svým programem „Knížka 
Helča“, ve kterém vtipným a zábavným způsobem malým posluchačům vysvětlila, jak knížka 
vzniká, jací lidé jsou u jejího zrodu nejdůležitější, jak by s ní měli její majitelé zacházet a co 
prožívá knížka, která se dostane do knihovny. 

Dětské oddělení se zapojilo do celostátní akce „Kamarádka knihovna“. Děti vyplňovaly 
komiksové formuláře a hodnotily spokojenost v dětském oddělení jičínské knihovny. Výsledky 
zpracuje SKIP v následujícím roce.  

Proběhlo celkem 24 pořadů „Práce s knihou“. 
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Nejvíce půjčované knihy: 

Superkomiks 101 x 

Hraničářův učeň / Flagan, J. 87 x 

Deník malého poseroutky – Poslední kapka /Kinney, J. 65 x 

Deník malého poseroutky - Ponorková nemoc /Kinney, J. 64 x 

Deník malého poseroutky – Páté kolo u vozu / Kinney, J.  64 x 

Deník malého poseroutky – Roderick je king / Kinney, J. 58 x 

Deník malého poseroutky - Psí život / J. Kinney 56 x 

Deník malého poseroutky – Zápisky Grega Heflleyho  / Kinney, J.  55 x 

Deník malého poseroutky – Ošklivá pravda / Kinney, J.  52 x 

Malý princ / Saint – Exupéry, A.  49 x 

 

Nejpůjčovanější časopisy:  Čtyřlístek, Kačer Donald, ABC, 21. století – Junior. 

 

5.3 HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, ZVUKOVÁ KNIHOVNA A KLUB MLADÝCH  

Stále se snižuje zájem o služby hudebního oddělení. Proto toto oddělení zároveň poskytuje 
služby nevidomým a silně zrakově postiženým občanům a zároveň je klubem pro mladé 
s názvem „Free Time“.  

V průběhu měsíců července a srpna hudební oddělení, které slouží zároveň jako přednáškový 
sál, prošlo rekonstrukcí. Byla zde vyměněna okna, vymalováno a položen nový koberec. Dále 
byly zakoupeny nové pohovky na sezení s možností snadného přemístění podle potřeby (konání 
besed, klub pro mládež Free Time). Celé oddělení muselo být mimo provoz, což jistě ovlivnilo 
počet výpůjček. Prostředí se ale stalo příjemnějším.  

Opravené prostory byly využívány i k náhradní výuce II. ZŠ, kde probíhala rekonstrukce 
a v září tam byl vyhlášen kalamitní stav. Dále prostory hudebního oddělení také využila 
v listopadu MŠ J. Š. Kubína z důvodu výměny oken a ZUŠ J. B. Foerstera pro zahájení vernisáže 
svých výtvarných prací vystavených v Galerii na schodech.    

Dalším rokem pokračovala spolupráce se stacionářem Kamarád, o kterou je stále zájem  
a bude nadále pokračovat. 

Z dotace na nákup zvukových knih ve výši 10 000,- Kč jsme mohli rozšířit fond zvukových knih 
pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany a postupně tak nahradit nevyhovující 
magnetofonové kazety a CD disky. Dále probíhala úzká spolupráce se Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých. 

I v tomto roce jsme půjčovali čtečky e-knih. Byla do nich uložena povinná četba. Tímto jsme 
získali vhodnou alternativu pro zájemce o povinnou četbu. Přesto zájem o půjčování čteček, dle 
očekávání, již poklesl.  

Nadále pokračoval nákup CD s mluveným slovem, o které je zájem a počty výpůjček 
se v uplynulém roce zvýšily. 
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Hudební oddělení a zvuková knihovna 2013 2014 

Registrovaní uživatelé 122 92 

Registr. nevidomí a zrakově postižení uživatelé 25 24 

Registrovaní uživatelé celkem 147 116 

Výpůjčky CD, MG 1958 2368 

Výpůjčky zvuk. knih pro nevidomé a zrak. postiž. 2691 2209 

Výpůjčky elektr. dok. (čtečka e-knih) 43 26 

Celkem výpůjčky 4692 4603 

Akce pro děti/počet návštěvníků          8/214 8/225 

Akce pro dospělé/počet návštěvníků  7/164 31/298 

Akce celkem 15/378 39/523 

 

 

          

 

 

Naopak zájem o návštěvy klubu pro mladé „Free Time“ stále trvá a stoupá počet nově 
registrovaných návštěvníků. Ve spolupráci se školami byl uspořádán cyklus cestopisných 
besed, které se osvědčily v předchozím roce a tematicky zapadají do školního vzdělávání. Na 
základě přání a dobrých zkušeností z loňského roku jsme uspořádali besedu se šéfredaktorem 
časopisu ABC, panem Ležákem o historii počítačového hraní. Probíhaly zde knihovnicko- 
-informační lekce, které využívali studenti středních škol.  

Zvýšil se počet zájemců o využití výpočetní techniky, půjčování PC her a her deskových 
 a stolních, viz výpůjčky ostatních dokumentů. Nadále stoupá počet zájemců o využití internetu.     
K dispozici jsou kromě počítačů, iPadů a her také časopisy a nově i komiksové publikace 
(Simpsonovi, Garfield, mangy: Bleach, Naruto, Útok titánů, Usagi, aj.). Dále nabízíme naučné 
publikace týkající se témat, o jaká mají návštěvníci klubu zájem. Je zde umožněno hraní stolního 
tenisu pro čtyři hráče, což návštěvníci hojně využívají.   

Novinkou pro pohodlné trávení volného času jsou dvě moderní pohovky. 

Počty návštěvníků a jejich nadšení nás přesvědčily o tom, že klub se stal opravdu místem, kam 
mladí rádi chodí. Klub Free Time nadále nabízí příjemné, podnětné, kulturní a bezpečné 
prostředí pro prožití volného času s kamarády.  

V rámci propagace a uveřejňování informací o klubu, novinkách a akcích, jsou 
k dispozici webové stránky klubu: http://freetime-klub.webnode.cz/. 

http://freetime-klub.webnode.cz/
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Free Time 2013 2014 

Registrovaní uživatelé 279 323 

Akce kulturní/počet návštěvníků 8/344                            8/433 

Akce vzdělávací/počet návštěvníků  0 2/33 

Návštěvníci  5 987 6 298 

- z toho návštěvníci internetu 2 202 2 319 

Výpůjčky časopisů    288 241 

Výpůjčky naučné literatury 0 43 

Výpůjčky ostatních dokumentů    999 1 251 

Výpůjčky celkem 1 287 1535 

 

 

 

5.4 POBOČKA  

Pobočka knihovny sídlí na sídlišti na Novém Městě v budově, která se říká „bunkr“. Sama 
knihovna je zde solidní, významně horší je přístup do ní. Na chodbě je často špína a hlavně 
zápach. 

Pobočka měla 148 registrovaných čtenářů (o 10 více oproti roku 2013), z toho 42 dětí (+3), 
navštívilo ji 3 222 uživatelů (-88), uskutečnila 16 891 výpůjček (+1 599). Zejména 
u registrovaných čtenářů jsou počty ovlivněny tím, že se lidé mohou zaregistrovat v hlavní 
budově nebo na pobočce a využívat služby v obou.  

Pobočku využívá III. jičínská základní škola. Během roku se uskutečnilo 32 návštěv školních tříd 
(703 návštěvníků) spojených s besedou. 

 

5.5 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY  

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně má své vlastní webové stránky http://knihovna.jicin.cz, na 
kterých informuje o své činnosti. Kromě toho využívá i Facebook.  

Své vlastní stránky mělo dětské oddělení, klub pro mladé Free Time a Klub aktivních seniorů 
AKSE. Tyto stránky jsou přístupné z hlavní stránky knihovny. 

Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány. V roce 2014 přibyly dva nové odkazy – stránky 
s informacemi o Virtuální univerzitě třetího věku a odkaz Přečetli jsme a doporučujeme 
s doporučující četbou pracovníků Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.  

http://knihovna.jicin.cz/
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Návštěvníci stránek mohli požádat o nabízené služby všechna oddělení knihovny elektronickou 
poštou. Tato služba začala být využívána více, než v předešlém roce. Celkem o službu 
prostřednictvím e-mailu požádalo 467 občanů, což je zvýšení o 176 dotazů. 

Pokračovala služba „Informace z knihovny“, kdy jsou zájemcům posílány jednou za měsíc 
na jejich e-mail informace o dění v knihovně.  

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně měla i v roce 2014 zakoupenou 1 licencovanou databázi 
ANOPRESS. Vstupy do této databáze byly sledovány v elektronickém deníku. Do databáze 
mohou zájemci vstoupit pouze z prostor knihovny. Celkově se počet vstupů do této databáze drží 
přibližně na stejné úrovni jako v předchozích letech. V roce 2014 bylo zaznamenáno 460 vstupů, 
což je o 9 méně, než v roce 2013. 

Na svých webových stránkách má knihovna také jednu vlastní databázi. Je to Výročí a archiv 
regionálních osobností, kde jsou údaje o místních osobnostech. Tato databáze je přístupná 
on-line na webových stránkách knihovny. V roce 2014 navštívilo tuto databázi celkem 
807 návštěvníků, což je o 29 méně než v roce 2013. 

Od konce roku 2013 je v Knihovně Václava Čtvrtka připojení na portál Rozečti se, což je 
bezplatná výuka rychlého čtení. Kurz je přístupný z webových stránek knihovny. 

Virtuální návštěvníci 

Počty těchto návštěvníků jsou sledovány v elektronickém deníku. Sledovaly se vstupy do on-line 
katalogu, do výpůjčního protokolu, do databáze regionálních osobností. Počet lidí, kteří 
knihovnu navštíví virtuálně, rok od roku stoupá. 

Počty virtuálních návštěvníků: 

Rok Počet 

2012 51 147 

2013 54 811 

2014 63 600 

 

V roce 2014 navštívilo Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně virtuálně celkem 63 600 lidí. Je to 
o 8 789 vstupů více, než v roce 2013. Je zajímavé, že v tomto roce se počty virtuálních 
návštěvníků (63 600) téměř vyrovnaly počtu fyzických návštěvníků (65 068). Rozdíl činil 1468 
návštěvníků. Využít možnosti navštívit knihovnu z domova využívá stále větší počet čtenářů. 

On-line katalogy (knihy, hudební) navštívilo v roce 2014 celkem 55 050 návštěvníků, což je 
o 21 854 návštěv více. Z prostor knihovny se do on-line katalogu přihlásilo celkem 2 790 
uživatelů, což je o 1038 více než v roce 2013. 

Problematické nadále zůstávají vstupy do výpůjčního protokolu. V roce 2014 se do svých 
čtenářských kont přihlásilo z domova 7 743 uživatelů, což je o 13 036 vstupů méně, než v roce 
2013. Z prostor knihovny bylo zaznamenáno celkem 231 vstupů, což je o 498 méně než 
v předešlém roce. Přetrvávají technické problémy z minulého roku, jsou řešeny s každým 
čtenářem individuálně. Byl vytvořen návod jak se přihlásit do čtenářského konta v novém on-
line katalogu, který je vystaven na webu knihovny. 
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Služby pro virtuální návštěvníky  

Nové odkazy na webových stránkách: 

 Virtuální univerzita třetího věku 
 Přečetli jsme a doporučujeme 
 Návod jak se přihlásit do čtenářského konta v novém on-line katalogu 
 1. světová válka v literatuře – nabídkový leták 
 Dárkový poukaz na čtenářský průkaz 

 
Ostatní služby pro virtuální návštěvníky: 

 Vstup na stránky Klubu aktivních seniorů – AKSE 
 Vstup na stránky klubu pro mládež – FREE TIME 
 Vstup do on-line katalogu knih a čtenářského konta 
 Vstup do on-line katalogu hudebního oddělení a čtenářského konta 
 Vstup na stránky dětského oddělení 
 Donášková služba knih 
 Výročí a Archiv regionálních osobností 
 Knihovní řád, poplatky 
 Tiskové zprávy 
 Vaše tipy na nové knihy 
 E-knihy ke stažení, čtečky 
 Nabídka maturitní četby 
 Zajímavé odkazy 
 Počítačové kurzy (nejen) pro seniory 
 Časopisy a noviny on-line 
 Nenašli jste u nás dokument? Chcete být informováni? 
 Nabídka knih regionálních autorů 
 Na úřad přes internet 
 Václav Čtvrtek (stručný životopis, výběrová bibliografie děl z fondu Knihovny V. Čtvrtka, 

weby obsahující životní data) 

 Informace o připravovaných akcích knihovny 
 Fotogalerie – ohlédnutí za akcemi knihovny 
 Informace o ostatních profesionálních knihovnách na Jičínsku 
 Informace o historii knihovny 
 Elektronická podoba měsíčníku KAM 
 Návštěvní kniha 
 Nabídka cizojazyčné literatury 
 Informace o nových přírůstcích ve fondu knih 
 Informace o nových přírůstcích ve fondu hudebního oddělení 
 Informace o nových přírůstcích ve fondu zvukové knihovny 
 Tipy a rady pro maminky na mateřské dovolené – nabídkový leták 
 Příručka pro nezasvěcené čtenáře 
 Mapa knihoven regionu Jičín 
 Zveme Vás na naše akce 
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5.6 EDIČNÍ ČINNOST  

V roce 2014 vydala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně celkem 3 neperiodické publikace. 

ÚLEHLA, Vladimír. Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora. 2. dopl. vyd. 
Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2014. 123 s. Jičínsko, sv. 9. ISBN 978-80-905342-2-3. 
 

2 bibliografické letáky: 

První světová válka v literatuře : výběrový leták z fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. 
Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka, 2014. 4 s. 
 
Hans Christian Andersen : bibliografický soupis díla z fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. 
Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2014. 4 s. 

 

 

 

6. KNIHOVNÍ FOND A INFORMAČNÍ ZDROJE  

 

6.1 NÁKUP KNIH A OSTATNÍCH DOKUMENTŮ: 

V roce 2014 bylo získáno celkem 4 057 svazků knih. Celkově je to o 576 svazků knih více než 
v roce předchozím. Nakupujeme od dodavatelů, kteří nabízejí nejvyšší slevy.  

Nejvíce (44%) bylo nakoupeno beletrie pro dospělé.  Mohli jsme koupit i dražší naučnou 
literaturu pro dospělé. Zvýšen byl nákup literatury pro děti a mládež. Do klubu pro mládež Free 
Time jsme pořídili komiksovou literaturu.  

Kromě knih jsme doplnili 185 ostatních dokumentů (zvukové knihy pro nevidomé a CD 
s mluveným slovem), odebírali jsme 103 titulů (120 exemplářů) periodik.  

Celkový stav fondu je 126 287 svazků. 

Grafy zřetelně ukazují, jak výše finanční částky na nákup fondu ovlivňuje počet výpůjček, tedy 
základní funkci knihovny a spokojenost čtenářů.   
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6.2 ÚBYTEK FONDU  

V roce 2014 bylo vyřazeno 4 641 svazků knih a 548 ostatních dokumentů, což je celkem 5 189 
dokumentů. 

Nejvíce knih, celkem 2 684, bylo vyřazeno ve výměnném fondu, kde v roce 2014 probíhala 
revize fondu.  

V ostatních odděleních knihovny bylo vyřazeno celkem 1957 knih. Důvodem vyřazení byla 
většinou zastaralost, opotřebení a nevyužívání.  

V oddělení pro děti a mládež byla dokončena superrevize, kdy byly dohledávány knihy po revizi 
v roce 2013. 

Byla provedena obsahová prověrka příruční knihovny. Některé knihy byly přeřazeny 
do oddělení pro dospělé k absenčnímu půjčování. Celkem se jednalo o 264 knih. 

V hudebním oddělení bylo vyřazeno celkem 548 ostatních dokumentů. Jednalo se většinou  
o hudební CD. Důvodem bylo opotřebení těchto dokumentů. 
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6.3 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ FONDU  

Evidence knihovních jednotek a katalogizace nových knih i CD se provádějí na počítačích 
prostřednictvím knihovnického programu Verbis. 

Pokračovali jsme ve spolupráci se Souborným katalogem ČR, pravidelně jsme posílali do 
databáze naše záznamy. Bylo to celkem 21 souborů se 4 409 záznamy monografií. Je to 
o 9 souborů více, než v roce 2013.  

Nadále jsme spolupracovali s portálem Národních autorit. Pro portál vytváříme hlavně návrhy 
na záznamy regionálních autorit, které potom musí být schváleny v Národní knihovně ČR. V roce 
2014 proběhlo v Praze setkání lokálních supervizorů, kde byla zhodnocena dosavadní činnost 
Portálu a v souvislosti s novými katalogizačními pravidly RDA zde byly probírány některé 
připravované změny, které se budou zpracování autoritních záznamů týkat. 

 

7. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ  

Zásadní v oblasti péče o budovu byla rekonstrukce vytápění v celé budově a výměna oken na 
části budovy. Knihovna byla napojena na centrální vytápění, všude byly instalovány nové 
radiátory. Ve sklepních prostorách bylo nainstalováno vytápění, které reaguje na vlhkost ve 
skladech. Nová okna plní svoji funkci, znamenají významný příspěvek k zateplení budovy. 
Zároveň plní funkci estetickou a vracejí budově původní vzhled dle návrhu architekta Čeňka 
Musila.  

Nákup výpočetní techniky: 
- 1 čtečka na revize 
- 1 notebook 
- 1 multifunkční tiskárna 
- 1 laserová tiskárna 
- 5 nových počítačů 

 
Vybavení místností: 

Největší proměnou prošel víceúčelový sál knihovny, kde je umístěno hudební oddělení, zvuková 
knihovna a klub pro mládež Free Time. Byla zde vyměněna okna, položen nový koberec a celá 
místnost byla vymalována. Prostor tím získal nový, příjemný vzhled. Byly sem zakoupeny dvě 
pohovky, které využívají děti k odpočinku a dva nové stoly pod PC. Některé starší počítače 
v oddělení byly vyměněny za novější. 

Ve všech místnostech, kde byla vyměněna okna, a bylo vymalováno. V kanceláři hudebního 
oddělení a v ekonomickém oddělení byly položeny nové koberce. Oddělení informačních služeb 
a internetu získalo čtyři nové židle k PC pro čtenáře a dvě nové kancelářské židle pro 
zaměstnance.  

Do oddělení pro dospělé byly přidány čtyři regály, aby mohl být rozšířen volný výběr knih. Byl 
zde vyměněn počítač, na kterém je on-line katalog knihovny. 

Nový vzhled získala i místnost s příruční knihovnou. Knihy z příruční knihovny byly přeřazeny 
z větší části do volného výběru, byly zde odebrány regály a vytvořena nová kancelář se zázemím 
pro akvizici. 
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8. KNIHOVNA V ČÍSLECH  

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

 2012 2013 2014 

Oddělení pro dospělé 20 942 21 148 21 972 

Studovna a čítárna 12 869 12 119 12 814 

Oddělení pro děti 8 218 8 175 9 636 

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

2 733 890 858 

Klub Free Time - 5 987 6 298 

Pobočka Nové Město 3 272 3 310 3 222 

Celkem návštěvníků knihovny 58 462 61 726 65 068 

 

Výpůjčky jednotlivých oddělení 

 2012 2013 2014 

Oddělení pro dospělé 113 426 119 505 125 830 

Studovna a čítárna 5 780 5 796 6 401 

Oddělení pro děti 31 245 35 620 41 230 

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

5 002 4 696 4 603 

Klub Free Time - 1 287 1 535 

Pobočka Nové Město 15 630 15 292 16 891 

Celkem 171 083 182 196 196 490 
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Registrovaní čtenáři 

 2012 2013 2014 

Oddělení pro dospělé 1 614 1 593 1 663 

Oddělení pro děti 753 797 831 

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

130 25 24 

Klub Free Time - 279 323 

Pobočka Nové Město 156 138 148 

Celkem 2 653 2 832 2 989 

 

Stav knihovního fondu  

 2012 2013 2014 

Knihovní jednotky celkem 123 410 125 228 126 287 

Naučná literatura 36 425 36 346 35 967 

Krásná literatura 79 073 81 190 82 991 

Audiovizuální dokumenty 7 520 7 339 6 976 

Elektronické dokumenty 392 353 353 

Počet exemplářů periodik 98 117 120 
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9. REGIONÁLNÍ FUNKCE  

Tento oddíl představuje zkrácenou Výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí za rok 2014. 
Celá zpráva je uveřejněna na http://knihovna.jicin.cz a k dispozici také v oddělení regionálních 
služeb.  

9. 1 ZÁKLADNÍ CÍLE A ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2014 

Zaměřili jsme se na hlavní úkoly, které vyplývaly ze smlouvy o přenesení regionálních funkcí. 
Nejvíce náročný úkol pro nás bylo získávání financí na nákup výměnného fondu formou dotací 
od zřizovatelů obsluhovaných knihoven.  

Síť obsluhovaných knihoven:  
1 základní knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí (RF) 
12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem, 
62 knihoven s dobrovolným knihovníkem 
MLK Skuřina: pobočka Markvartic 
MLK Vidonice: pobočka Pecky 
MLK Jeřice – uzavřena, není knihovník 
MLK Semínova Lhota – uzavřena, není knihovník 
MLK Úhlejov – budova obecního úřadu po celkové rekonstrukci, knihovna přemístěna z patra do 
přízemí do samostatné novým nábytkem vybavené místnosti 
MLK Vidochov – knihovna vybavena novým nábytkem 
 
Jiné sítě: 
Knihovna Regionálního muzea a galerie v Jičíně /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/ 

 

9.  2 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 financí. 
Řidič 0,1 úvazku – rozvoz výměnných souborů, ochrana a údržba dokumentů. 
Pracovnice úseku regionálních funkcí úspěšně ukončila rekvalifikační kurz pořádaný NK Praha. 

 

 

http://knihovna.jicin.cz/
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9.3 ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE  SMLUV O PŘENESENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 
STANOVENÉ KRAJSKOU KNIHOVNOU PRO POVĚŘENÉ KNIHOVNY V  ROCE 

2014  

 Pokračovat v získávání financí na nákup výměnných fondů formou dotací nebo darů 
od zřizovatelů obsluhovaných knihoven.  
Zajistili jsme uzavření smluv a sledovali jejich plnění. Připravili jsme podmínky 
pro pokračování systému v roce 2015. 

 Společně s krajskou knihovnou a ostatními pověřenými knihovnami realizovat úkoly 
stanovené v Koncepci rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 
2014-2018 s výhledem do roku 2020, včetně kampaně Bohatství regionálních fondů 
a informací v našich knihovnách. 
K tomuto bodu jsme připravili besedy, přednášky a propagační materiály. 

 Uzavřít s krajskou knihovnou smlouvu o uživatelském kontě pro elektronické dodávání 
dokumentů pro případné využívání této služby.  
Profesionální knihovny našeho regionu byly proškoleny jak tuto službu využívat. 

 Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály 
pro knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti.  
Zaznamenali jsme 1148 přístupů do tohoto oddílu. 

 Sledovat plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) 
v knihovnách své působnosti, analyzovat a vyhodnocovat výsledky, napomáhat motivaci 
k dosažení optimálních výsledků, zvláště u knihoven přihlášených do soutěže Knihovna 
roku.  
Zpracovali jsme rozbor plnění standardu VKIS v jednotlivých profesionálních 
knihovnách našeho regionu a s výsledky jsme seznámili knihovnice na poradě 
vedoucích. 

Na webových stránkách jsme jako každý rok zveřejnili žebříček nejúspěšnějších 
knihoven. 

Do soutěže Vesnice roku se přihlásilo 6 obcí s knihovnou. Metodickou pomoc 
využily 4 knihovny /Třebnouševes, Vrbice, Vidochov a Lužany/. 

 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.  
V roce 2014 průzkum spokojenosti uživatelů uskutečnily tyto knihovny:  Kopidlno, 
Ostroměř, Pecka. 

 Provést revizi nejméně 20% výměnného fondu. 
               Revize byla provedena u celého výměnného fondu.  
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9.4 KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  

Na zajištění regionálních funkcí jsme zcela využili dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 

1 046 000. Od obcí se podařilo získat 353 280 Kč. Celou částku od obcí jsme využili na nákup 

výměnného fondu. Počet nakoupených svazků z krajské dotace je 68, z dotace od obcí 1 938 

svazků, celkem 2 006 svazků.  

9.5 STATISTICKÝ VÝKAZ  

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2014 

1 Kraj                                  Královéhradecký 

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

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 2,6 
4 Počet obsluhovaných knihoven 74 
5 Poradenská a konzultační činnost   
6   počet obsloužených knihoven 71 
7   počet poskytnutých konzultací 314 
8   počet metodických návštěv 101 
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 32 
14   počet všech vzdělávacích akcí 27 
15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 17 
16   počet všech účastníků 285 
17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 129 
18   počet všech vyučovacích hodin 59 
19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 36 
20 Porady   
21   počet obsloužených knihoven 12 
22   počet akcí 4 
23   počet účastníků 47 
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   
25   počet obsloužených knihoven 9 
26   počet revidovaných knihovních jednotek  1 501 
27   počet revidovaných knihoven 5 

28 
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních 
KF   

29   počet obsloužených knihoven 0 
30   počet nakoupených knihovních jednotek 0 

31 
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  
vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven 0 
33   počet zpracovaných knihovních jednotek 0 
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34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   
35   stav výměnného fondu k 31.12. 2014 41 801 
36   roční přírůstek VF 2 006 
37   roční úbytek výměnného fondu 2 684 

38 
     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na 
regionální funkce 68 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 1 938 

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 
41 Cirkulace VF   
42   počet obsloužených knihoven 61 
43   počet expedovaných souborů 472 
44   počet svazků v souborech 31 762 
45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46 
  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje 
podporu automatizovaného systému 50 

47   počet akcí, zásahů 8 
48 Doprava v rámci výkonu RF   
49   počet obsloužených knihoven 51 
50   počet ujetých km 1 527 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

  (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2014 

51 Kraj Královéhradecký 

52 Název knihovny 
Knihovna V. Čtvrtka v 
Jičíně 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 77 769,00 
54  z toho : nákup knihovního fondu 15 000,00 
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 59 854,00 
56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 
57 Cestovné (číslo účtu 512) 3 604,00 
58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 87 742,00 
59  z toho : doprava 14 448,00 
60  z toho : servis AKS 54 950,00 
61  z toho : nákup licence na el. zdroje 6 050,00 
62  z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 597 000,00 
64  z toho : platy zaměstnanců 595 000,00 
65  z toho : ostatní osobní náklady 2 000,00 
66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 200 884,00 

67 
Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 
528) 19 147,00 

68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 

69 
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 
68) 0,00 

70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69) 1 046 000,00 

71 Investiční náklady 0,00 

72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 1 046 000,00 
73     

74 Přidělená dotace (krajská)  1046000 
75 Vráceno  0,00 
76     
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77     
78     
79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2014 
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   
87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 0,00 
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 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*    

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 

      
  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2014 
  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014 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  54,00 

100 
Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce 
celkem)  353 280,00 

 

9.6 ZÁVĚR  

Význam regionálních funkcí knihoven je nesporný. Spočívá zejména v zajištění kvalitního 

fungování, mnohde i existence malých obecních knihoven a také v nemalém ekonomickém 

přínosu. Nepočítaje ekonomický přínos poskytování informačních a výpůjčních služeb na 

vesnicích, je zřejmý přínos díky budování výměnného fondu a poskytování výměnných souborů. 

V roce 2014 jsme se zaměřili opět na spolupráci s obcemi a informování jejich představitelů. 

Sledovali jsme výsledky komunálních voleb a nová zastupitelstva jsme oslovili. Úsilí jsme 

věnovali zlepšování služeb a také prostředí malých knihoven. Zaměřili jsme se na úkoly, které 

vyplynuly ze smlouvy o přenesení regionálních funkcí, stanovené Studijní a vědeckou knihovnou 

v Hradci Králové. 
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