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1. Úvod 

 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně předkládá výroční zprávu za rok 2015. Výsledky tohoto roku 

hodnotí jako úspěšné.  Došlo k nárůstu všech ukazatelů. Je však třeba sledovat okolí, ve kterém 
knihovna pracuje. Jak v zahraničí, tak u řady českých knihoven dochází k poklesu počtu výpůjček, 
čtenářů a návštěvníků klasických knihovnických služeb. Jičínská knihovna předem na tuto situaci 
reaguje a snaží se stát komunitním centrem pro různé skupiny obyvatel Jičína a okolí.  

O tom, jak se nám to daří, vypovídají čísla o nárůstu počtu kulturních a vzdělávacích akcí a jejich 
návštěvníků (od roku 2008 se ztrojnásobila), pravidelná práce s dětmi (knihovna se umístila na 
druhém místě v celostátní soutěži Kamarádka knihovna), s mládeží, seniory a dalšími. Toto vše je 
možné díky velkému nasazení zaměstnanců knihovny a výborné spolupráci s dalšími kulturními a 
školskými zařízeními ve městě a zejména se zřizovatelem.  

 

2. Základní údaje o organizaci 

 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je příspěvková organizace zřízená městem Jičín, má jednu 

pobočku a je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Plní poslání poskytovat rovným způsobem 
všem občanům a knihovnám v regionu bez rozdílu veřejné knihovnické, informační 
a další služby.  

Přehled hlavních činností: 

 Buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury 

a dalších dokumentů a informačních pramenů (periodika, audio, audiovizuální 

a elektronické dokumenty) se zřetelem k potřebám svých uživatelů.  

 Buduje, archivuje a využívá fond regionální literatury a zpřístupňuje ho široké veřejnosti. 

Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o regionu. 

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

informační databáze. 

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

 Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní fondy individuálním a institucionálním 

uživatelům svými výpůjčními službami, informačními, bibliografickými, rešeršními 

a kopírovacími službami v půjčovnách, studovnách a dalších speciálních odděleních. Zajišťuje 

přístup k informacím bez ohledu na místo jejich vzniku, využívá k tomu 

a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a informační zdroje, včetně zdrojů přístupných 

prostřednictvím sítě internet za předem stanovených podmínek. 

 Své činnosti zabezpečuje v hlavní budově knihovny v Denisově ulici a v pobočce na Novém 

Městě.  

 Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a 

činnost knihovny. 

 Na základě smlouvy s Královéhradeckým krajem a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci 

Králové a v závislosti na výši poskytovaných finančních prostředků plní funkci regionální 

knihovny. 

 Vydává a popř. i prodává příležitostné tematické publikace. 

 Zpřístupňuje uživatelům knihovní dokumenty i z fondů jiných knihoven prostřednictvím 

meziknihovní výpůjční služby, a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňuje uživatelům 

jiných knihoven vlastní fond. 
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Doplňkové činnosti: 

 Pronájem prostorů, které byly příspěvkové organizaci dány do výpůjčky (pouze omezeně, 

vzhledem k nutnosti ochrany majetku), reprografické služby a provozování nápojového 

automatu. 

 
Půjčovní doba:   

 Oddělení pro 
dospělé 

Oddělení pro 
děti 

Hudební odd. + 
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 12,00 – 14,30 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. 

 

3. Zaměstnanci 

3.1 počet zaměstnanců a jejich vzdělanostní struktura 

 

Celkový přepočtený počet            14,351 

Z toho VŠ knihovnického směru 2,00 

               VŠ ostatní 1,48 

               SŠ knihovnického směru 5,25 

               SŠ ostatní 4,17 

               Zaměstnanci ostatní        1,45 

 
 
V roce 2015 proběhlo v knihovně několik změn v obsazení pracovních míst. Z dětského oddělení 

odešla D. Rejmanová a místo ní nastoupila Mgr. P. Lustigová. 
Pracovníkům P. Jonákovi a Bc. K. Pyriové byl kvůli studiu na vlastní žádost zkrácen úvazek. Oba 

v roce 2015 absolvovali knihovnický rekvalifikační kurz v Národní knihovně v Praze. Z. Andrenková 
z úseku automatizace odešla na mateřskou dovolenou. Proto knihovna přijala M. Žantovského na 
zkrácený úvazek na tento úsek. 

                                                           
1
 včetně 2,6 úvazku na výkon regionálních funkcí (hrazeno z dotace Královéhradeckého kraje) 
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V roce 2015 zaměstnávala knihovna jednu pracovnici v rámci programu Společensky účelné 
pracovní místo (SÚPM) a dvě pracovnice byly zaměstnávány z programu Veřejně prospěšné práce. Na 
všechny tyto pracovnice dostávala knihovna příspěvek od Krajské pobočky úřadu práce v Hradci 
Králové. 

 

3.2 vzdělávání zaměstnanců 

Pracovníci jsou motivováni, aby si doplňovali a rozšiřovali 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, zejména exkurzi do Pedagogické knihovny a Muzea 
J. A. Komenského v Praze, literární výlet Po stopách J. Š. Kubína, kolokvium Nad rodiče při výchově 
není, seminář Knihovny bez bariér a tematický zájezd na Karlštejn. 

 
 
 
 

4. Hospodaření knihovny 

Příspěvek od zřizovatele: 5 062 600 Kč  
- v tom granty města:   Zahrada poznání - jarní literární festival  17 200 Kč 
                                          Senioři 15 400 Kč 
                                          Free Time 7 000 Kč 
 
Granty MK ČR  
Knihovna 21. století: Nákup zvukových knih pro nevidomé 6 000 Kč. 
Knihovna 21. století: Knihovnická dílna 15 000 Kč. 
VISK 3: Zahájení výpůjček e-knih 24 000 Kč. 
Česká knihovna: knihy v hodnotě 13 207 Kč. 
Cizojazyčná literatura: knihy v hodnotě 40 749 Kč  
 

Příspěvek od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové:  143 643 Kč 

Dary:  
Věcné (knihy) v hodnotě 12 547 Kč. 

Kromě toho knihovna získala, protože je pověřená výkonem regionálních funkcí, účelovou 
neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na tuto funkci ve výši 1 089 000 Kč 
a dotace od jednotlivých obcí na nákup výměnného fondu v celkové výši 356 460 Kč (viz Výroční 
zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015). 
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2 včetně dotací a darů 

Příjmy celkem 756 851    

Výdaje:   

Mzdové náklady 2 600 980    

OON 30 000    

Nemoc 6 020    

SP a ZP 884 758    

Materiálové náklady 1 171 418 

   z toho fond (knihy, časopisy, CD)       916 8032    

Energie 362 896    

Opravy - revize 130 895 

Nájemné 39 293 

Stravenky 46 431    

Cestovné 26 428    

Odpisy 46 229    

Výkony spojů 30 579    

Služby 332 162 

Ostatní náklady 244 540    

Anopress,AVG,Konzultant 20 956    

    

Výdaje celkem 5 973 585    

Příjmy 756 851    

Rozdíl 5 216 734    

 
Hospodářský výsledek:  34 508 Kč.  
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5. Služby 

5. 1 výpůjční služby 

Do knihovny se v roce 2015 přihlásilo celkem 3 149 čtenářů. Je to o 160 nových čtenářů více než 
v předchozím roce. Dětských čtenářů jsme měli celkem 1314 (947 v oddělení pro mládež, 324 v Klubu 
pro mládež Free Time, 43 na pobočce), což je nárůst o 118 dětí. 

Realizovali jsme celkem 200 914 výpůjček. Oproti předchozímu roku došlo k celkovému nárůstu 
o 4 424 výpůjček.  

 
Výpůjčky dle druhu: 

 
Zavedli jsme půjčování elektronických knih (119 výpůjček). 

 
 

Nejvíce půjčované knihy - oddělení pro dospělé: 

 
TUČKOVÁ, Kateřina: Žítkovské bohyně 

JANEČKOVÁ, Klára:  Osudová posedlost 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Ulička hanby 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Olomoucký bestiář 

VÁŇOVÁ, Magda: Babí léto 

MRŠTÍK, Alois. Maryša 

JONASSON, Jonas: Analfabetka, která uměla počítat 

KÖRNEROVÁ, Hana Marie: Prosím vás, sestřičko 

MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Z lodiček do holin 

JAKOUBKOVÁ, Alena: Může-li se vdát dnes, neodkládej to na zítřek 

FUCHSOVÁ, Irena: Když se žena naštve 

KÖRNEROVÁ, Hana Marie: Děkuji, sestřičko 

VONDRUŠKA, Vlastimil: Podivná svatba na Lichnici 

 
 

 
 
 
 

Beletrie pro dospělé 

Beletrie pro mládež 

Naučné knihy pro dospělé 

Naučné knihy pro mládež 

Ostatní dokumenty 

Periodika 
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Nejvíce půjčované knihy – dětské oddělení: 
 

KINNEY, Jeff:  Deník malého poseroutky : psí život  

KINNEY, Jeff:  Deník malého poseroutky : Rodrick je king 

KINNEY, Jeff:  Deník malého poseroutky : ošklivá pravda 

KINNEY, Jeff:  Deník malého poseroutky : poslední kapka 

KINNEY, Jeff:  Deník malého poseroutky : fakt smůla 

KINNEY, Jeff:  Deník malého poseroutky : páté kolo u vozu 

KINNEY, Jeff:  Deník malého poseroutky : ponorková nemoc 

BOEHME, Julia: Pirátské příhody 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: Malý princ 

Tajemství železné masky 

KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky : zápisky Grega Heffleyho 

BAUEROVÁ, Insa: Dinosauři 

Příběhy rytířů a jejich hradů 

 

 
V roce 2015 jsme odebírali 106 titulů novin a periodik, což bylo celkem 130 exemplářů. Největší 

počet odebíraných časopisů byl umístěn v čítárně, poslední čísla se půjčovala pouze prezenčně do 
studovny. Pouze prezenčně se půjčovaly časopisy také v klubu pro mládež Free Time. 

 
Výpůjčky periodik podle oddělení: 

 
Oddělení Výpůjčky +/- 

Odd. pro dospělé 14 285 +974 

Čítárna 6 977 +576 

Dětské odd. 1 660 +139 

Free Time 560 + 319 

Pobočka 1294 -196 

Celkem 24 776 + 1812 

 

 
Klub pro mládež Free Time byl nově vybaven časopisy a komiksy. Díky tomu je zaznamenán 

nárůst jak návštěvnosti, tak výpůjček. Celkem bylo vypůjčeno 2 634 dokumentů. Výpůjčky jsou 
prezenční. Kromě časopisů a komiksů jsou v klubu k dispozici hry (stolní, karetní), k užívání tu mají 
děti stolní fotbal, hokej nebo mohou hrát ping pong. Vyšší nárůst výpůjček byl hlavně u časopisů (+ 
319). V roce 2015 byla pro návštěvníky klubu zakoupena herní konzole xBOX ONE se senzorem 
pohybu Kinect a 9 her. Pro podporu tvořivosti, logického myšlení, představivosti a trpělivosti jsme 
zprostředkovali putovní výstavu hlavolamů z iQlandia Liberec. 

V oddělení pro mládež jsme půjčovali dětem prezenčně společenské hry. Těchto výpůjček bylo 
celkem 581. Některé vybrané společenské hry byly půjčovány i domů. V roce 2015 bylo do oddělení 
zakoupeno 5 dalších nových her. 

Pravidelně 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.  
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5. 2 Návštěvnost studoven a půjčoven: 

Knihovnu v roce 2015 navštívilo více lidí, nárůst byl ve všech odděleních. Stouply i počty 
virtuálních návštěvníků. Jediný pokles byl v oddělení internetu. Pokles návštěvníků v tomto oddělení 
byl předpokládaný. S vývojem informatiky a mobilní výpočetní techniky jsou občané soběstační. Další 
důvod bylo zpřísnění podmínek, čímž jsme co nejvíce zamezili zneužívání internetu v knihovně k hraní 
her a sázkám. Pro potřeby internetu v odd. pro dospělé byly ponechány čtyři počítače (dříve 6 PC). 

Každý uživatel mohl využít internet po dobu jedné půlhodiny, která se mohla 1x opakovat, pokud 
nebyli další zájemci o internet -  a pouze 1x za příslušný den. Toto opatření se setkalo vcelku 
s kladnými ohlasy ze strany uživatelů, většina těch, co si zde vyřizují své e-maily, přijala s povděkem, 
že se oddělení zklidnilo. Někteří návštěvníci, kteří byli zvyklí být na internetu delší dobu, se přesunuli 
do čítárny, kde využívali možnosti si přečíst denní tisk a časopisy. 

 
 
Oddělení Počet návštěvníků +/- 

Odd. pro dospělé 23 366 + 1394 

Čítárna 5 677 + 428 

Hudební a zvuková kn. 875 + 17 

Free Time 5 430 + 1451 

Dětské odd. 10 588 + 1114 

Pobočka 2 886 + 406 

Celkem 48 822 + 4 810 

 
Návštěvnost internetu: 
 

Oddělení Počet návštěvníků +/- 

Oddělení internetu 4 458 - 3107 

Dětské odd. 109 - 53 

Free Time 3 603 + 1284 

Pobočka 555 - 187 

Celkem 8 727 - 2061 

 
 
 

5. 3 Donášková služba: 

V roce 2015 pokračovala knihovna v provozování donáškové služby. Tato služba je 
nabízena občanům Jičína, většinou seniorům, kteří se kvůli zdravotním problémům nemohou 
dostavit do knihovny osobně. Evidovali jsme celkem čtyři občany, kterým byla tato služba 
poskytnuta. Pravidelně byli navštěvováni a byly jim vyměňovány knihy. 

 

5. 4 Elektronické služby: 

5.4.1 Web knihovny a elektronické rozesílání informací 

Knihovna spravovala své vlastní webové stránky, kde byly vystavovány informace o činnosti 
knihovny a které byly pravidelně aktualizovány.  

Návštěvnost webových stránek byla sledována a údaje byly zapisovány do elektronického deníku 
knihovny. V roce 2015 navštívilo webové stránky knihovny celkem 36 730 lidí.  
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Své stránky mělo dětské oddělení, Klub pro mládež Free Time, Klub aktivních seniorů AKSE a 
Virtuální univerzita třetího věku VU3V. 

Na stránky přibyly nové odkazy. V souvislosti s půjčováním elektronických knih to byly odkazy 
„Půjčování e-knih on-line“ a „Jak si vypůjčit e-knihu přes eReading online“.  

Další odkaz se týkal krajské kampaně Rok služeb, kterou vyhlásila Studijní a vědecká knihovna 
v Hradci Králové na rok 2015. Odkaz se jmenoval „Představujeme naše služby“. 

Návštěvníci stránek mohli požádat o nabízené služby všechna oddělení knihovny prostřednictvím 
elektronické pošty. Celkem jsme takto zodpověděli 538 dotazů. 

Každý měsíc byly informace o dění v knihovně posílány zájemcům na jejich e-mail 
prostřednictvím služby „Informace z knihovny“. 

 

5.4.2 Databáze 

V roce 2015 měla Knihovna Václava Čtvrtka zakoupeny dvě licencované databáze. Byly to 
databáze  Anopress a Konzultant. Anopress je plnotextová, článková databáze. Vstupy do této 
databáze jsou sledovány v elektronickém deníku. Celkem jsme evidovali 302 vstupů. Do této 
databáze mohou čtenáři vstoupit pouze z prostor knihovny. 

Od října 2015 měla knihovna pro své čtenáře druhou databázi. Byla to databáze Konzultant. Je to 
právní databáze, obsahující plné texty zákonů a vyhlášek. Také do této databáze mohli čtenáři 
vstoupit pouze z prostor knihovny. Vstupy sledovány nebyly. 

Knihovna měla na stránkách také jednu databázi vlastní. Je to „Výročí a archiv regionálních 
osobností“, s údaji o místních osobnostech. Tato databáze je přístupná on-line ze stránek knihovny. 
Vstupy byly evidovány v elektronickém deníku. V roce 2015 tuto databázi navštívilo celkem 949 lidí, 
což je o 142 více než v roce 2014. 

 

5.4.3 Virtuální návštěvníci   

Počty virtuálních návštěvníků jsou evidovány v elektronickém deníku knihovny. Sledovány byly 
vstupy do on-line katalogu, vstupy do výpůjčního protokolu a vstupy do databáze regionálních 
osobností. 

 
Počet virtuálních návštěvníků webových stránek: 
 

Rok Počet návštěvníků 

2013 54 811 

2014 63 600 

2015 76 531 

 
V roce 2015 navštívilo knihovnu o 12 931 virtuálních návštěvníku více nežli před rokem. Využít 

možnosti navštívit knihovnu z domova využívá stále větší počet lidí.  
 

Srovnání vstupů do on-line katalogů a výpůjčního protokolu (knihy, hudební): 

 
 

Rok Katalogy celkem Výpůjční protokol celkem 

2014 57 840 7 974 

2015 68 681 8 966 

Rozdíl + 10 841 + 992 
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Od července jsme čtenářům nabídli možnost půjčovat si z našeho katalogu i elektronické knihy od 
společnosti eReading.cz. Službu jsme průběžně doporučovali a propagovali, oddělení pro dospělé 
čtenáře umístilo mezi knihy v regálech propagační záložky. V roce 2015 jsme těchto knih půjčili 
celkem 119. Očekávali jsme větší zájem, ale zkušenosti z jiných knihoven potvrzují tu naši. Je to tím, 
že výpůjčky je možno realizovat pouze na čtečky eReading (dvě jsme z grantu zakoupili a půjčovali) a 
nabídka není kompletní (zakoupili jsme, rovněž z grantu, „balíček“ výpůjček). 

 

5. 5 Informační služby: 

V roce 2015 bylo zodpovězeno celkem 1587 ústních dotazů, které byly evidovány v sešitech 
jednotlivých oddělení. Nejvíce dotazů zodpověděly pracovnice dětského oddělení, celkem 885 
dotazů.  

Knihy z příruční knihovny a regionálního oddělení se půjčovaly pouze do čítárny. Jsou vykazovány 
jako prezenční výpůjčky v elektronickém deníku. V roce 2015 bylo do čítárny půjčeno prezenčně 1162 
svazků, což je nárůst o 122 knih více. Ve velké míře se jednalo o knihy s regionální tematikou. 

V oddělení informačních služeb mohli čtenáři požádat o elektronickou kopii článku z novin, nebo 
časopisu. Tuto službu využívali především dálkové studující. V roce 2015 jsme objednali celkem 317 
článků. 

 

5. 6 Meziknihovní výpůjční služby: 

Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven půjčili celkem 99 knih.  Je to 
o 22 knih více, než v předešlém roce. Tuto službu poskytovala knihovna svým čtenářům zdarma, 
čtenáři platili pouze poštovné za cestu tam a zpět podle tarifu České pošty. 

Knihovna Václava Čtvrtka také půjčovala své knihy jiným knihovnám za paušální poplatek za 
poštovné. Celkem knihovna obdržela 793 požadavků na výpůjčku. Je to o 106 knih více než 
v předešlém roce. 

 

5. 7 Krajská kampaň – Rok služeb: 

V roce 2015 vyhlásila Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové další krajskou kampaň. 
Tentokrát byla zaměřená na služby knihoven. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně představila své služby 
prostřednictvím informativních letáků. Bylo vydáno celkem 7 letáků k této kampani. 
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6. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost  

 
V roce 2015 knihovna uspořádala celkem 471 akcí, z toho bylo 351 akcí kulturních a 120 akcí 

vzdělávacích. Bylo to o 74 pořadů více než v roce 2014. 
Úspěšně pokračovala činnost Virtuální univerzity třetího věku, Klubu aktivních seniorů, Klubu pro 

mládež Free Time. 
 Počet akcí různého druhu i jejich návštěvnost se stále zvyšuje, narážíme však již na nedostatek 

prostoru pro jejich pořádání.  
 
Akce 2015 podle oddělení 
 

Oddělení Počet akcí Počet 
návštěvníků 

Dospělí 124 2 579 

Děti 231 6 570 

Hudební 24    447 

Free Time 33    733 

Pobočka 59 1 177 

Celkem 471 11 506 

 
 
Srovnání akcí a počtu návštěvníků 2014/2015 
 

Rok Počet akcí Počet 
návštěvníků 

2014 397 10 268 

2015 471 11 506 

Rozdíl + 74 + 1 238 

 
 
 

6. 1 Nejúspěšnější akce knihovny v roce 2015:  

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) pokračovala ve své činnosti. V roce 2015 proběhly dva 
semestry. Letního semestru (Etika jako východisko z krize společnosti) se zúčastnilo 30 studentů. 
Zimního semestru (Kouzelná geometrie) se zúčastnilo 35 studentů.   

Již potřinácté byly děti v prostorách knihovny poslední lednový týden pasovány řediteli svých 
škol na čtenáře, tentokrát v rekordním počtu 267 dětí, které jsou v jedenácti třídách čtyř základních 
škol. Pohovořit o stále rostoucím významu čtení a popřát hodně chuti do čtení přišli dětem 
představitelé města, zástupce nakladatelství Albatros a autorka knihy Petra Braunová, jejíž knížku 
Kuba nechce číst, rodiče dětem zakoupili. Pasování prvňáčků na čtenáře je pro všechny zúčastněné 
velkou slavností. 

V lednu 2015 proběhl křest druhého vydání knihy V. Úlehly „Samotářská dcera Boženy 
Němcové Theodora“, kterého se účastnilo 56 lidí.  

     V rámci festivalu Jičín – město pohádky proběhla dětská literární soutěž, jíž se zúčastnilo 93 
spisovatelů pohádek ve věku 6 až 18 let. Letošní ročník podpořila nakladatelství Fragment a Běžíliška, 
bylo uděleno celkem 9 hlavních cen a řada čestných uznání. Slavnostního vyhlášení za účasti hosta 
Josefa Dvořáka se zúčastnila stovka diváků a samotných soutěžících. 

Třídenní Knihovnická dílna se konala ve dnech 8. - 10. září 2015 v rámci 25. ročníku festivalu Jičín 
město pohádky ve spolupráci se SKIP 08 Východní Čechy. Projekt se uskutečnil za finanční podpory 
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Ministerstva kultury ČR, kdy knihovna dosáhla na grant Knihovna 21. století. Dílna byla určena 
knihovníkům a knihovnicím z celé ČR a jejím cílem bylo podílet se na vzdělávání pracovníků dětských 
oddělení. Zaměřili jsme se na nové možnosti práce s mládeží a inspirativní regionální impulsy. 

První den proběhl v duchu práce s regionálními reáliemi. Dopoledne na základě knihy Procházka 
jičínským hřbitovem, kterou v roce 2012 vydala jičínská knihovna, proběhla návštěva místního 
hřbitova s PhDr. Evou Bílkovou z jičínského archívu. V programu Živá knihovna se představilo AFS 
Mezikulturní programy, o. s. Jičín - knihami byli v tomto případě lidé, kteří sdíleli s účastníky dílny své 
příběhy a ti tak s knihami vešli do osobního dialogu. V další části programu vystoupily ostravské 
kolegyně Dana Mazurková a Marta Ulmannová s besedou Moravskoslezské pověsti, kterou využívají 
pro základní školy. Úterní program zakončilo vystoupení místní autorky Ilony Pluhařové s její novou 
knihou O popletené víle Komolíně  a setkání s básníkem a překladatelem Ivo Šmoldasem.  

Druhý den zahájila Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc. seminářem Cesty ke čtenářství, který vznikl 
na základě její knihy, kde sledovala cestu devíti předčtenářů k dovednosti čtení a výběru četby.  Bc. 
Lucie Mecová pokračovala na téma Rozvoj dětského čtenářství prostřednictvím dramatických dílen, 
kde přítomné učila pravidla práce s textem a s různými věkovými skupinami. Poté se účastníci 
knihovnické dílny přestrojili za postavu typickou pro oblast nebo obec, ze které do Jičína přijeli, a 
zúčastnili se pohádkového průvodu v rámci festivalu JMP. Večerní program zajistil místní hudebně-
divadelní spolek Řehečské kvarteto a MUDr. Václav Franc. 

Třetí den se konalo  kolokvium s PhDr. Václavem Mertinem v jičínském zámku na téma Nad 
rodiče při výchově dětí není. Jako přídavek bylo možné navštívit ještě odpoledne v knihovně další 
jeho přednášku na téma O důležitosti čtení v životě dítěte. 

 
 

6.2 Kulturní akce pro dospělé: 

V únoru byla instalována v prostorách knihovny výstava „Bohemia mia - Italové v Čechách za 1. 
světové války“ ke které byla pořádána vernisáž.  

V březnu se konala cestopisná beseda s P. Hirschem „Šesnáctitisícikilometrovej vejšlap“. 
Úspěšná byla přednáška A. Šorejse „Malotřídky na Jičínsku“, podvečerní povídání o malých 

školách v jičínském regionu. 
Knihovna se 13. května zúčastnila spolu s Baševi o.p.s. a proVIZE o.s. celostátní akce Noc 

literatury 2015. Pořad probíhal od 18 do 20,30 hodin a do knihovny přilákal na padesát návštěvníků 
a nových potenciálních čtenářů. 

Proběhly besedy se spisovateli T. Fischerovou, I. Šmoldasem, I. Fuchsovou nebo I. Pekárkovou. 
Krásnou akcí bylo setkání s hercem Stanislavem Zindulkou, které proběhlo v listopadu 2015 a 

kterého se zúčastnilo 105 lidí. 
Na závěr roku knihovna připravila pro své příznivce adventní koncert, ve kterém účinkovali R. 

Pachman a D. Hořínková. Na koncert přišlo 100 posluchačů. 
 

6. 3 Kulturní akce pro děti: 

V březnu se již po patnácté konala Noc s Andersenem. Již tradičně se připojila i jičínská knihovna 
a tak se v pátek 27. března po zavírací době budova zaplnila dětmi, které přišly přespat. Partnerem 
letošního ročníku se stala společnost Pleas a. s. a tak třeťáky 2. jičínské základní školy s paní učitelkou 
Romanou Zikmundovou přivítalo dětské oddělení plné nejen jejich krásných výkresů s pohádkovými 
postavami ze Čtvrtkových pohádek, ale i spousta balónků, které nocležníkům firma poslala. Děti se 
večer vydaly s baterkami nočním Jičínem po stopách Vašíka Cafourka (spis. Václav Čtvrtek). Ten jako 
malý kluk bydlel několik let u svého dědečka Fejfara v Jičíně a chodil do stejné školy na Husově ulici 
jako ony. Děti si tedy prošly cestu od školy k dědečkovu domu v lipové aleji a pak obdivovaly noční 
město z Valdické brány. Putování zakončily v ševcovně, kde si prohlédly fotografie Cafourkovy rodiny 
a nasály atmosféru Čtvrtkových pohádek.  
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Již popáté byl uspořádán literární festival. Naším cílem bylo přiblížit poutavou formou knihovnu, 
knihy a čtení dětem i dospělým. V programu se tak měli možnost návštěvníci seznámit se spisovateli, 
ilustrátory i vydavateli, s regionálními autory a s netradičními pohledy na knihu. V průběhu tohoto 
festivalu se dětští čtenáři setkali s autory a ilustrátory knih, v rámci programu Živé knihy mohli prožít 
knihu „Karlík a továrna na čokoládu“, bylo uspořádáno setkání dětských vypravěčů „Čteme všichni, 
vypráví jen někdo“, shlédli představení divadelních kroužků z Dětenic a Kopidlna. V pořadu 
LISTOVÁNÍ shlédli scénické čtení ke knížkám „Bertík a čmuchadlo“ a „Život k sežrání“ a na závěr se 
setkali s programovým ředitelem Albatrosu O. Müllerem v pořadu „Jak se vaří kniha“. Projektu, který 
finančně podpořilo Město Jičín, se zúčastnilo celkem 890 dětí a 34 dospělých. 

V letošním roce mělo dětské oddělení o prázdninách rozšířenou půjčovní dobu, otevřeno bylo 
v pondělí a ve středu. V rámci prodloužených víkendů bylo pro děti připraveno společně s hudebním 
oddělením několik programů.  V pondělí 20. července byl připraven pořad  „Jak se dostal Zebín do 
Jičína“, v pondělí 3. srpna proběhla pro předškoláky pátrací akce „Knihovna hledá detektivy“ pro 
pátrání po ztracených hračkách, které utekly z dětského oddělení a naposledy byly spatřeny, jak se 
toulají po Zahradě poznání, a v pondělí 17. srpna byl ve Free Time pro děti do 10 let uspořádán 
pořad o hudební skupině Chinaski spojený s hudebním kvízem.  

Dětské oddělení knihovny se zúčastnilo soutěže Kamarádka knihovna, kdy děti vyplňovaly 
komiksové formuláře a hodnotily spokojenost v dětském oddělení jičínské knihovny. V celkovém 
hodnocení, kde rozhodovala vedle dětí i odborná porota na základě výsledků z předchozích let, jsme 
se umístili na 2. místě. 

 

6. 4 Vzdělávací akce pro dospělé:  

V roce 2015 bylo pro dospělé návštěvníky uspořádáno celkem 59 vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnilo celkem 747 lidí. 

V rámci Klubu aktivních seniorů proběhly kurzy angličtiny, semináře „Trénink paměti“ a 
semináře „Tvůrčí psaní“.  

 

6. 5 Vzdělávací akce pro děti:  

Celkem bylo pro děti uspořádáno 51 akcí vzdělávacího charakteru. 
V dětském oddělení bylo uspořádáno celkem 45 akcí s názvem „Práce s knihou“, kterých se 

zúčastnilo celkem 1 140 dětí. 
V Klubu pro mládež Free Time se konalo celkem 6 vzdělávacích pořadů pro děti. Byly zde 

pořádány bibliograficko-informační lekce pro studenty středních škol a cestopisná přednáška 
„Japonsko na kole“, těchto akcí se účastnilo celkem 175 dětí. 

 
 

6. 6 Propagace akcí: 

O všech svých akcích Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně informovala na svých webových stránkách 
http://knihovna.jicin.cz. 

Každý měsíc vyšel o dění v knihovně článek v měsíčníku Jičínský zpravodaj, kde má knihovna svůj 
sloupek „Okénko do knihovny“ a jeho prostřednictvím informovala své čtenáře o aktuálním dění v 
knihovně. 

O některých akcích informoval také regionální tisk (Jičínský deník, Nové noviny) a knihovnický 
zpravodaj U nás. Mimořádně vyšly dva velké články s barevnými fotografiemi v časopise Naše rodina.  

Celkem bylo v roce 2015 napsáno o knihovně 90 článků. 
Knihovna měla vytvořeny své stránky na sociální síti Facebook, jejímž prostřednictvím 

seznamovala své příznivce o svých akcích. 

http://knihovna.jicin.cz/
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Informace o chystaných akcích mohli zájemci nalézt také na Internetu na webových stránkách, 
které se věnují regionálním tématům (www.mojejicinsko.cz, www.jicinskozpravy.cz) 

Ke všem akcím byly vytvořeny plakáty, které byly vyvěšeny na nástěnkách uvnitř budovy 
v Denisově ulici a na vývěsní panel před budovou městského úřadu, spolupracovali jsme s městským 
informačním centrem a dalšími organizacemi. 

 
 
 
 

7.  Knihovní fond  

7. 1 Nákup fondu 

Celkem bylo nakoupeno 4 317 svazků knih a 249 zvukových dokumentů. Při akvizici sledujeme 
potřeby a požadavky čtenářů a také cenu. Využíváme nabídky velkododavatelů, kteří nabízejí vyšší 
rabat, dále požadujeme přivezení knih na ukázku. Pololetně porovnáváme ceny časopisů a výsledku 
přizpůsobujeme jejich odběr a dodavatele.  

 
Částka na nákup knih byla navýšena a tak jsme mohli přistoupit i k nakupování některých velmi 

žádaných titulů ve více exemplářích. Jednalo se především o nákup beletrie, jak pro dospělé, tak pro 
děti. Do Klubu pro mládež Free Time byla nakupována literatura komiksového charakteru pro děti a 
komiksové časopisy. 

 
Nákup podle oddělení : 
 

Oddělení Svazky 

Odd.pro dospělé 2 520 

Mládež 1 058 

Free Time 35 

Pobočka 704 

 
 
Ostatní dokumenty: 
V roce 2015 bylo nakoupeno celkem 249 CD. To je o 64 CD více, než v roce 2014. Jednalo se 

přírůstky do zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké a také do hudebního oddělení.  
Do hudebního oddělení přibylo 147 ks CD s mluveným slovem a do zvukové knihovny 102 ks CD. 
Prostředky na nákup zvukových knih byly nižší, než v roce 2014. Přesto jsme nezaznamenali příliš 

velký rozdíl v přírůstku těchto dokumentů. Je to tím, že jsme v rámci grantu získali přístup k digitální 
knihovně KTN, odkud jsou dokumenty stahovány. 

Naopak prostředky na nákup CD s mluveným slovem byly vyšší, bylo nakoupeno o 87 CD více. 
 
 
Nákup časopisů: 
Prostředky na nákup časopisů byly mírně navýšeny. V roce 2015 jsme odebírali celkem 106 titulů 

(130 exemplářů) různých druhů periodik. Je to celkem o 3 tituly a o 10 exemplářů více, než v roce 
2014. 

Z toho bylo 91 titulů placených a 14 titulů byly zpravodaje měst a obcí. Odebírali jsme 5 titulů 
denního tisku a 2 ks regionálního týdeníku (Nové noviny). 

 

http://www.mojejicinsko.cz/
http://www.jicinskozpravy.cz/
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7. 2 Úbytek 

V roce 2015 bylo vyřazeno 4 451 knih a 555 ostatních dokumentů, což je celkem 5 006 
dokumentů. Nejvíce dokumentů bylo vyřazeno v oddělení pro dospělé čtenáře. V roce 2015 zde 
proběhla revize knižního fondu. Revizi předcházela obsahová prověrka. Vyřazeny byly zastaralé a 
opotřebované knihy. 

V ostatních odděleních knihovny bylo vyřazeno celkem 503 svazků, důvodem byly zastaralost a 
opotřebení. 

Pokračovali jsme v obsahové prověrce příruční knihovny. Z té bylo celkem 329 knih přeřazeno 
k absenčnímu půjčování do jiných oddělení knihovny. 

Ve zvukové knihovně a hudebním oddělení bylo vyřazeno celkem 555 dokumentů. Jednalo se o 
magnetofonové kazety, které se přestaly půjčovat a často byly poškozené.  

 

7. 3 Souborný katalog ČR Caslin a Portál Národních autorit: 

Knihovna spolupracuje se Souborným katalogem ČR, kam jsme pravidelně zasílali do databáze 
naše nové přírůstky. Podařilo se nám zasílat záznamy pravidelně 1x měsíčně. Poslali jsme celkem 12 
souborů se záznamy monografií a 1 soubor se záznamy mluveného slova, což je celkem 13 souborů. 
Záznamů jsme odeslali celkem 3 146. 

Všechny záznamy byly před odesláním zkontrolovány, aby odpovídaly zpracování v MARC21. 
Zároveň byly odstraňovány duplicitní záznamy.  

V roce 2015 proběhl přechod na nová katalogizační pravidla. Pracovnice katalogizace se účastnily 
školení ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. 

     Pokračovali jsme ve spolupráci s portálem Národních autorit. Na portál jsme vytvářeli hlavně 
návrhy na záznamy regionálních autorit, které potom musí být schváleny v Národní knihovně ČR. Dále 
jsme doplňovali již hotové záznamy o nově zjištěné údaje. 

 

7. 4. Digitalizace dokumentů: 

V roce 2014 jsme dostali možnost digitalizovat některé naše dokumenty. Na konci roku 2014 byly 
tyto dokumenty (celkem 6 ks) převezeny do SVK HK, kde digitalizace probíhala. V roce 2015 byla 
digitalizace ukončena. Digitalizované dokumenty byly vráceny zpět do Jičína. Jsou vystaveny 
v hradecké digitální knihovně Kramerius, přístup je z IP adres knihovny v Jičíně.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

8.  Materiálně technické vybavení 

8. 1 Budova 

V roce 2015 pokračovala výměna oken v budově knihovny. Byla vyměněna okna v 1. patře a na 
schodišti. Budova knihovny získala výrazně lepší vzhled, blížící se původnímu návrhu architekta Čeňka 
Musila.  

Celá chodba (vestibul, přízemí, schodiště) byly nově vymalovány.  
Na schodiště bylo nainstalováno nové bodové osvětlení. 
U provizorního bezbariérového vchodu bylo namontováno madlo, kterého se mohou návštěvníci 

přidržovat.  Vchází se z boční ulice, kde je branka se zvonkem, který je napojen na domácí telefon. 
Zařízení je ovládáno z oddělení pro dospělé čtenáře. 

Hlavní dveře byly opatřeny zvonkem, především kvůli doručování pošty ve čtvrtek, kdy měla 
knihovna zavírací den. 

V přízemí chodby ve vstupních prostorách je umístěna kamera. Od roku 2013 má knihovna 
nainstalovaný bezpečnostní systém, který je napojený na služebnu Městské policie v Jičíně. 

 

8. 2 Nákup software a hardware: 

Do jednotlivých oddělení bylo v roce 2015 nakoupeno: 
1 modul eReading 
1 modul Office 2013 
1 modul Office 2016 
 
Ekonomické oddělení: 1 notebook  
Oddělení pro dospělé čtenáře: 1 čtečka čárových kódů 
Hudební oddělení: 2 čtečky  eReading, 1 externí disk 1TB, 1 herní konzole x BOX ONE   
s příslušenstvím 
Oddělení informačních služeb a internetu: 1 tiskárna 
Pobočka: 1 počítač, 1 tiskárna 
 

8. 3 Vybavení místností: 

V kanceláři dětského oddělení byl položen nový koberec a byla sem zakoupena nová 
pohovka. Nová pohovka a tři židle byla zakoupeny i do kanceláře ředitelky.  

Do víceúčelového sálu knihovny bylo  přikoupeno 30 židlí, které budou používány při 
akcích knihovny. 

Pro potřeby klubu pro mládež Free Time bylo zakoupeno celkem 12 skříněk, které slouží 
pro ukládání cenných věcí návštěvníků klubu. Dále bylo zakoupeno rádio s přehrávačem CD 
pro potřeby zvukové knihovny. Do oddělení pro dospělé, v souvislosti se spuštěním 
půjčování e-knih, byly pořízeny rozřaďovače, upozorňující čtenáře na možnost zapůjčení 
titulu i elektronicky. 

Nově byla uspořádána čítárna v oddělení pro dospělé čtenáře, kam byly přidány nové 
regály. Tím bylo možné zlepšit nabídku cizojazyčné literatury, která sem byla umístěna. 
Zůstal zde počítač bez připojení k internetu, který mohou čtenáři použít k psaní svých 
dokumentů. 

Do místnosti informačních služeb a internetu byly zakoupeny dva nové stolky pod PC.  
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9. Knihovna v číslech 

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

 2012 2013 2014 2015 

Oddělení pro dospělé 20 942 21 148 21 972 23 366 

Studovna a čítárna 12 869 12 119 12 814 10 135 

Oddělení pro děti 8 218 8 175 9 636 10 697 

Hudební oddělení (od 1. 10. 2012 do 31. 12. 
2012 vč. klubu  Free Time) 2 733 890 858 877 

Klub Free Time - 5 987 6 298 9 033 

Pobočka Nové Město 3 272 3 310 3 222 3 441 

Celkem návštěvníků knihovny 58 462 61 726 65 068 69 055 

 
 
Výpůjčky jednotlivých oddělení 

 2012 2013 2014 2015 

Oddělení pro dospělé 113 426 119 505 125 830 126 747 

Studovna a čítárna 5 780 5 796 6 401 6 977 

Oddělení pro děti 31 245 35 620 41 230 42 805 

Hudební oddělení (od 1. 10. 2013 do 31. 12. 
2013 vč. klubu Free Time) 5 002 4 696 4 603 4 740 

Klub Free Time - 1 287 1 535 2 634 

Pobočka Nové Město 15 630 15 292 16 891 17 011 

Celkem 171 083 182 196 196 490 200 914 

 
 
Registrovaní čtenáři 

 2012 2013 2014 2015 

Oddělení pro dospělé 1 614 1 593 1 663 1 705 

Oddělení pro děti 753 797 831 947 

Zvuková knihovna pro nevid. 
+ od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 klub Free Time 130 25 24 30 

Klub Free Time - 279 323 324 

Pobočka Nové Město 156 138 148 143 

Celkem 2 653 2 832 2 989 3 149 
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Stav knihovního fondu  

 2012 2013 2014 2015 

Knihovní jednotky celkem 123 410 125 228 126 287 127 771 

Naučná literatura 36 425 36 346 35 967 35 522 

Krásná literatura 79 073 81 190 82 991 85 226 

Audiovizuální dokumenty 7 520 7 339 6 976 6 670 

Elektronické dokumenty 392 353 353 353 

Počet exemplářů periodik 98 117 120 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Závěr 

 
Věřím, že jičínská knihovna nastoupila správný směr a již nyní se neorientuje pouze na klasické 

knihovnické služby, ale také nabízí mnoho možností, jak kvalitně trávit čas. Jediným problémem, 
který se právě díky zvyšující se aktivitě a většímu množství kulturních a vzdělávacích akcí stává stále 
více viditelným, je prostorová nedostatečnost budovy knihovny. Chybí prostory pro pořádání akcí, ale 
také příjemná čítárna a studovna pro dospělé čtenáře. Celé toto oddělení neodpovídá současným 
potřebám.  Dalším problémem je neexistence bezbariérového přístupu do prvního patra, kde je 
dětské oddělení a dámské toalety. Bezbariérové toalety také chybí. Toto vše řeší architektonická 
studie stavebních úprav a přístavby knihovny, kterou jsme příznačně nazvali „ V knihovně jako doma“ 
(http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/Architektonicka_studie_stavebnich_uprav_a_pristavby_Knihovny
_Vaclava_Ctvrtka_v_Jicine  a https://www.youtube.com/watch?v=u9F-nYqPcBM). Je prvním krokem 
na dlouhé cestě.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Benešová 
duben 2016 
 

http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/Architektonicka_studie_stavebnich_uprav_a_pristavby_Knihovny_Vaclava_Ctvrtka_v_Jicine
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/Architektonicka_studie_stavebnich_uprav_a_pristavby_Knihovny_Vaclava_Ctvrtka_v_Jicine
https://www.youtube.com/watch?v=u9F-nYqPcBM
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Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015 

1. Výchozí zajištění regionálních funkcí v roce 2015 

Výkon regionálních funkcí jsme zajišťovali dle smlouvy o přenesení regionálních funkcí krajské 

knihovny podle § 11 odst. 3 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. uzavřené se Studijní a vědeckou 

knihovnou v Hradci Králové, plněním zadaných úkolů. Především jsme pokračovali v náročném 

získávání finančních prostředků na nákup výměnných fondů formou dotací od zřizovatelů 

obsluhovaných knihoven.   
 

1. 1. Síť obsluhovaných knihoven  

1  základní knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí  
12  základních knihoven s profesionálním pracovníkem 
61  knihoven s dobrovolným knihovníkem 
2  pobočky  
Místní knihovna Skuřina: pobočka Markvartic 
Místní knihovna Vidonice: pobočka Pecky 
 

Místní knihovna Jeřice – uzavřena, není knihovník 
Místní knihovna Semínova Lhota – uzavřena, není knihovník 
Místní knihovna Střevač – uzavřena, není knihovník 
Místní knihovna Zboží – uzavřena, není knihovník 
 

Místní knihovna Volanice – knihovna nově otevřena na žádost obce, v nově zařízené samostatné 
místnosti v budově mateřské školy. 
Místní knihovna Radim – knihovna přestěhována do nově zařízené samostatné místnosti 
zrekonstruovaného Valešova statku. 
Místní knihovna Bystřice – knihovna přestěhována do nově zařízené samostatné místnosti 
v budově mateřské školy.  
Místní knihovna Sukorady – v obci byla instalována KNIHOBUDKA 
 

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/ 
 

1. 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. 
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2. Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí dle standardů 

 

2. 1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy 

 
 

 Rok 2014 Rok 2015 

Konzultace 314 498 

Metodické návštěvy 101 112 

Vzdělávací akce 27 35 

Akce v rámci regionálních funkcí 17 10 

Počet účastníků 285 313 

Účastníci v rámci regionálních funkcí 129 125 

Počet vyučovacích hodin 59 60 

Vyučovací hodiny v rámci regionálních funkcí 36 21 

Počet revidovaných knihoven 5 8 

Počet revidovaných knihovních jednotek 1 501 4 125 

Počet souborů 472 437 

Počet svazků v souborech 31 762 32 004 

 
 

2. 2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností 

Počet poskytnutých konzultací: 498, z toho 255 bylo uskutečněno emailem nebo telefonicky. 

Nejčastěji se konzultace týkala problematiky regionálního knihovnického systému, jednání s obecními 
úřady o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci 
regionálních funkcí na rok 2015 a pěti obecním úřadům byla poskytnuta praktická pomoc 
s vyplněním  žádostí o grant. 

 
Konzultace byla též poskytnuta pracovnicím Městské knihovny Slaný, které navštívily úsek 

regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. 
 

Počet metodických návštěv: 112, 1,8 návštěv na jednu knihovnu. Standard 2 návštěvy ročně 
neplníme z důvodů časového vytížení dobrovolných knihovníků, kteří nemají možnost se uvolnit 
v zaměstnání. Zvýšil se ale počet osobních návštěv knihovníků v pověřené knihovně z důvodu přání 
knihovníků plnit požadavky svých čtenářů. Zde jsou také řešeny případné problémy.  

V rámci regionu byla provedena kontrola statistických výkazů všech veřejných knihoven a 
příslušných komentářů. Při zpracovávání ročních statistických výkazů o knihovně pomáháme 
obsluhovaným knihovnám především přímou praktickou výpomocí, konzultacemi po telefonu a 
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elektronickou poštou.  Knihovnám nabízíme každý rok aktualizovaný statistický deník v elektronické 
podobě. 

 

Publikační činnost: 

Ředitelka knihovny Mgr. Jana Benešová je členkou redakční rady knihovnického zpravodaje „U 
nás“. Do zpravodaje bylo zasláno 16 příspěvků /Jičín, Pecka, Nová Paka /, z toho 6 příspěvků 
zpracovali knihovníci malých knihoven /Libošovice, Úhlejov, Bystřice, Markvartice /. 

V regionálním tisku a internetových zpravodajstvích bylo uveřejněno 6 článků o oceněných 
knihovnicích a knihovnách. 

Úsek regionálních funkcí využíval k propagaci akcí Facebook. 
 

Webové stránky: 
60 místních knihoven z toho 58 knihoven používá šablonu webknihovny.cz. 

 

2. 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady  

     35 vzdělávacích akcí (z toho 10 v rámci regionálních funkcí) se zúčastnilo celkem 313 
knihovníků125 v rámci regionálních funkcí). Odučeno bylo 60 hodin (v rámci regionálních funkcí 21 
hodin). 

 
Nejzajímavější akce roku 2015: 

Knihovnická dílna od 8. – 10. září 2015  - pro pracovníky dětských oddělení. Knihovnické dílny se 
zúčastnilo celkem 41 knihovníků. 

Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Národního pedagogického muzea a 
knihovny J. A. Komenského v Praze. Expozice muzea je jedinou výstavou v České republice, která 
shrnuje dějiny školství, učitelstva a vzdělanosti od středověku až po současnost včetně nadčasového 
odkazu J. A. Komenského. Pedagogická knihovna je veřejně přístupná, shromažďuje knihy a časopisy 
z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd. Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, 
která je součástí Pedagogické knihovny J. A. Komenského, je největší relativně úplnou sbírkou 
literatury pro děti a mládež, vydávané na území naší republiky od konce 18. století po současnost. 23 
účastníků. 

Beseda se spisovatelkou Irenou Fuksovou. 
Pro čtenáře a knihovníky jičínského regionu byla letos v březnu vyhlášena fotografická soutěž „V 

naší knihovně to žije”. Vítězové soutěže 8. října 2015 převzali v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně z 
rukou spisovatelky Ireny Fuchsové čestná uznání. Oceněné knihovnice -  Zdeňka Bittnerová z 
knihovny v Ostružně, Věra Jirková z knihovny v Milovicích, Lenka Knapová z Knihovny Kryštofa 
Haranta v Pecce a Eva Trojanová z knihovny v Železnici. 

Aktiv knihovníků. Na setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu proběhlo první slavnostní 
předání ceny Knihovna Jičínska 2015.  Titul Knihovna Jičínska 2015 převzala pro Lidovou knihovnu 
Mlázovice knihovnice Blanka Johnová.  
       Ve vzdělávací části aktivu jsme řešili často opakované chyby při vyplňování celoroční statistiky. 
Byla předvedena prezentace webových stránek – s nabídkou dalšího proškolení v úpravě stránek. Slzy 
smíchu Stanislava Zindulky - humorná celoživotní procházka na prknech, která znamenají svět, ale 
nejen o nich. Pořad byl uveden jako dárek za celoroční obětavou práci knihovníků.  
27 účastníků 

Porady vedoucí profesionálních knihoven: celkem 4, účastníků 42.  
Tisková konference za přítomnosti novinářů regionálního tisku a tiskové mluvčí Městského úřadu 
Jičín. 
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Knihovnicí roku se stala paní Jitka Šidáková z Obecní knihovny Sobčice a metodička Dana 
Michlová z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Cenu si převzaly 4. 11. 2015 na slavnostním večeru v 
konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.  

 

2. 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 

     Počet obsloužených knihoven 61 /59 místních knihoven a Městská knihovna Kopidlno, Knihovna 
Kryštofa Haranta, Pecka/.  
     Soubor v roce 2015 neměla knihovna ve Zboží. Činnost knihovny se bude řešit v roce 2016. 
     Celkem rozvezeno 164 soubory s 15 231 svazkem / průměr 2,7 souborů na jednu knihovnu/. 
Knihovny měly k dispozici ještě dalších 273 soubory s 16 773 svazky z minulého roku. V knihovnách 
v roce 2015 bylo celkem 437 souborů, což představuje 32 004 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.  
 
Úbytek za rok 2015 = 740 dokumentů 

 

2. 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 

     Revize: 8 místních knihoven. K urychlení revizí byla u 6 knihoven použita elektronická čtečka kódů, 
která byla zapůjčena i profesionálním knihovnám.  

CELKEM bylo zrevidováno 4 125 svazků. Aktualizace a obsahová prověrka: Lužany, Mlázovice, 
Valdice. 

Dokončení komplexního zpracování v roce 2015: Třtěnice, Lukavec, Libunec, Bystřice 
 

2. 6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele 

Na nákup do výměnného fondu přispělo na základě smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih 
do výměnných fondů 54 obecních úřadů částkou 356 460,- Kč. Celá částka byla použita na nákup 
nových knih. 

  
Stav fondu:  
 

 2014 2015 

Stav fondu k 31.12. 41 801 42 985 

Roční přírůstek 2006 1924 

Roční úbytek 2684 740 

 
Nákup knih do výměnných souborů klesá dlouhodobě. Důvodem je nižší částka na nákup knih a 

neustále stoupající ceny knih. 
 

 

2. 7. Servis automatizovaného knihovního systému 

Automatizovaný knihovní systém je aktualizován dodavatelskou firmou formou vzdálené zprávy. 
Obslouženy servisním pracovníkem byly 3 knihovny. 

 



27 
 

Regionální knihovnický systém – celkem napojeno 37 knihoven a všech 37 místních knihoven má 
na svých webových stránkách vystaven on-line katalog /v rámci budování celookresního souborného 
katalogu/. 

 

3. Úkoly vyplývajících ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou 
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2015   

1. Zabezpečit aktualizaci a doplnění Celostátního adresáře knihoven za svoji obsluhovanou 

oblast dle metodiky a termínů daných Národní knihovnou.  

Každoročně aktualizováno.  

2. Spolupracovat s komisí soutěže Vesnice roku.  Poskytovat komisi informace o knihovnách 

přihlášených do soutěže o titul Krajská knihovna roku, aktivně nabízet přihlášeným 

knihovnám metodickou a praktickou pomoc při přípravě na soutěž. 

Komisi byly poskytnuty informace o zúčastněných knihovnách. Byla provedena metodická 

návštěva a knihovna připravena do soutěže. 

3. Připravit nominace na udělení titulu Knihovnice/knihovník roku 2015 za svoji obsluhovanou 

oblast. Informace zpracovat v rozsahu daných Krajskou knihovnou a s ohledem na potřeby 

celostátního Slovníku českých knihovníků. Postupně zajistit tyto informaci i zpětně o 

nositelích titulu z let 2009 – 2014.  

Nominována Jitka Šidáková z Místní lidové knihovny Sobčice a Dana Michlová metodička 

regionu. 

4. Spolupracovat s Krajskou knihovnou na úkolech souvisejících se zaváděním pravidel RDA pro 

katalogizaci.  Jmenovat odpovědného pracovníka pověřené knihovny, který bude 

zabezpečovat realizaci RDA v pověřené knihovně a bude podle potřeby poskytovat i 

poradenství k danému tématu pro obsluhované knihovny. Spolupracovat při organizaci 

školení k RDA. 

Knihovnice z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Iva Rodrová a Lenka Dědečková absolvovaly 
kurz k novým pravidlům RDA ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Potom obě 
pracovnice proškolily knihovnice profesionálních knihoven regionu. 
 

4. Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí  

 
Přehled finančního zajištění 
 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Částka v Kč 1 440 000,- 1 068 000,- 1 046 000,- 1 054 000,- 

Příspěvek od obecních úřadů 0,- 353 400,- 353 280,- 356 460,- 

 
Dotaci od Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních funkcí jsme zcela využili. 
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5. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 

 

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

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 2,600 

4 Počet obsluhovaných knihoven 75 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 71 

7   počet poskytnutých konzultací 498 

8   počet metodických návštěv 112 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 75 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 78 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 39 

14   počet všech vzdělávacích akcí 35 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 10 

16   počet všech účastníků 313 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 125 

18   počet všech vyučovacích hodin 60 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 21 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 12 

22   počet akcí 4 

23   počet účastníků 42 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 12 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  4 125 

27   počet revidovaných knihoven 8 

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

29   počet obsloužených knihoven   

30   počet nakoupených knihovních jednotek   

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

32   počet obsloužených knihoven   

33   počet zpracovaných knihovních jednotek   

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31. 12. 2015 42 985 

36   roční přírůstek VF 1 924 

37   roční úbytek výměnného fondu 740 

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

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 1 924 

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

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 61 
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43   počet expedovaných souborů 437 

44   počet svazků v souborech 32 004 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

46 
  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 49 

47   počet akcí, zásahů 3 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 48 

50   počet ujetých km 1 557 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

  (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2015 

51 Kraj Královéhradecký 

52 Název knihovny 
Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 21 629 

54  z toho : nákup knihovního fondu 0 

55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 69 475 

56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0 

57 Cestovné (číslo účtu 512) 5 930 

58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 108 383 

59  z toho : doprava 15 887 

60  z toho : servis AKS 66 090 

61  z toho : nákup licence na el. zdroje   

62  z toho : nákup knihovnických služeb   

63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 640 000 

64  z toho : platy zaměstnanců 638 000 

65  z toho : ostatní osobní náklady 2 000 

66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 215 328 

67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 20 772 

68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)   

69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68) 7 483 

70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69) 1 089 000 

71 Investiční náklady   

72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 1 089 000 

73     

74 Přidělená dotace (krajská)  1 089 000 

75 Vráceno  0 

76     

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2015 

81 Náklady za rok   
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82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)   

83 z toho: na nákup knihovního fondu    

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)   

85  z toho : platy zaměstnanců   

86  z toho: ostatní osobní náklady   

87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)   

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)   

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

90 Investiční náklady   

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)   

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*    

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

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

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2015 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2015   

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám   

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   

99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu  54 

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  356 460 

 

 

5. Závěr 

 
Poskytování regionálních služeb hodnotíme jako přínosné. Většina knihoven v malých obcích je 

plně závislá na budování a cirkulaci výměnných fondů. Knihovníci i jejich zřizovatelé oceňují péči 
profesionálů o jejich knihovny, odborné poradenství, pomoc při revizích i vzdělávací akce. Proto je 
důležitá náročná práce, kterou věnujeme zajištění smluv o poskytnutí dotace na nákup knih do 
výměnných fondů.  

Úroveň poskytovaných služeb dle standardu pro výkon regionálních funkcí byla zachována 
v porovnání s loňským rokem na stejné úrovni. Celkově se podařilo splnit všechny vytyčené úkoly pro 
dané období. 

 
 

Zpracovala: Helena Vejvarová 
Dne: 8. 1. 2016 

 


