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1. Úvod 

 
Knihovna hodnotí uplynulý rok jako úspěšný. Hlavní statistické ukazatele, týkající se klasických 

knihovních služeb neklesly, jak lze podle zahraničních a některýchi okolních knihoven očekávat, ale 
mírně vzrostly. Oproti záměru jsme opět uspořádali více kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. 
Naším cílem není již zvyšování jejich počtu zejména vzhledem k prostorovým a také personálním 
možnostem. Je však těžké odmítat nové náměty a požadavky našich návštěvníků. Jsme přesvědčeni, a  
podle reakcí našich uživatelů soudíme, že knihovna má své pevné místo v kulturním životě města a 
stále více se stává jeho komunitním centrem. Je za tím velké nasazení zaměstnanců a výborná 
spolupráce s dalšími kulturními a školskými zařízeními ve městě a se zřizovatelem.  
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2. Základní údaje o organizaci 

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

pobočku a je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. 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. 

 
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 



7 
 

 
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 předchozích letech – celkem 13,5 hodiny týdně. 

3. Zaměstnanci 

3.1 Počet zaměstnanců a jejich vzdělanostní struktura 

 

Celkový přepočtený počet            13,571 

Z toho VŠ knihovnického směru 3,47 

               VŠ ostatní 1,79 

               SŠ knihovnického směru 5,08 

               SŠ ostatní 1,7 

               Zaměstnanci ostatní        1,45 

 
V hodnoceném roce vzrostl počet zaměstnanců s odborným vysokoškolským vzděláním. To je 

velmi pozitivní, protože práce v knihovně je stále náročnější. Negativem je nemožnost kvalitním 
zaměstnancům poskytnout odpovídající plat (nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v pozdějších zněních). 

Do konce srpna knihovna zaměstnávala dvě pracovnice z programu Veřejně prospěšné práce. Od 
září z téhož programu další pracovnici. Na tyto pracovnice dostávala knihovna příspěvek od Úřadu 
práce - krajské pobočky v Hradci Králové 

 

3.2 Vzdělávání zaměstnanců 

Pracovníci jsou motivováni, aby si doplňovali a rozšiřovali kvalifikaci, účastní se kurzů, školení, 
konferencí a dalších vzdělávacích akcí dle zaměření své práce, pořádaných především Studijní a 
vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Národní knihovnou v Praze. 

 
Knihovna uspořádala i vlastní vzdělávací akce, a to zejména: 

 V knihovně jako doma 

 Knihovnický zájezd do Prahy – Havlova knihovna, Národní divadlo 

 Svět knihy Praha – zájezd na knižní veletrh 

 Krajem Josefa Dlaska a Antonína Marka, literární výlet 

 Možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti se zaměřením na čtenářské dílny 

 Psychologické pozadí pohádek 

 Kurz angličtiny 
 
 

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

 
Příspěvek od zřizovatele: 5 134 000,-, v tom 50 000,- na podporu vybraných akcí 
 
Granty MK ČR: 
Knihovna 21. století: Knihovnická dílna 15 000,- 
VISK 3: Vytvoření nového serveru, zkvalitnění fungování celé sítě a záloha dat 37 000,- 
Česká knihovna: knihy v hodnotě 8 378,- 
Příspěvek od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové: 184 346,- 
Dary: věcné (knihy) v hodnotě 9 598,- 

 
Knihovna je pověřená výkonem regionálních funkcí, na tuto oblast získala: 

z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 1 141 000,- 
 od obcí na nákup fondu: dotace 7 000,- a dary 350 760,-  
 (viz Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2016) 
 
 

 

 

 

Hospodářský výsledek: 982,- 
 

 

                                                           
2 včetně dotací a darů 

Příjmy celkem 717 824 

Výdaje: 
 Mzdové náklady 2 708 981 

OON 55 000 

Nemoc 8 019 

SP a ZP 923 369 

Materiálové náklady 1 140 742 

   z toho fond (knihy, časopisy, CD)       826 088
2
 

Energie 366 432 

Opravy - revize 49 870 

Nájemné 37 672 

Stravenky 50 442 

Cestovné 46 317 

Odpisy 45 682 

Výkony spojů 30 739 

Služby 302 347 

Ostatní náklady 300 983 

Anopress, AVG 20 593 

  
 Výdaje celkem 6 087 188 

Příjmy 717 824 

Rozdíl 5 369 364 
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5. Služby 

5. 1 Výpůjční služby 

Do knihovny se zaregistrovalo 3333 čtenářů, z toho 1894 dospělých a 1439 dětských čtenářů. 
Vypůjčili jsme celkem 203 461 dokumentů. Oproti roku 2015 sledujeme nárůst o 2 547 výpůjček.  

 

Rok 
Výpůjčky 
celkem Naučná Beletrie 

Mládež 
naučná 

Mládež 
beletrie Periodika Ost.dok. E-knihy 

2015 200 914 33 074 92 956 9 030 33 589 24 776 7 370 119 

2016 203 461 33 173 94 071 9 413 34 504 25 239 6 820 241 

 
+2 547 +99 +1  115 +383 +915 +463 -550 +122 

 
 
Procentuální rozdělení výpůjček dle druhu dokumentu: 

 
 
Procentuální rozdělení výpůjček podle oddělení: 

 
 

16,3 

46,2 
4,6 

17 

12,4 

3,4 

0,1 

naučná pro dospělé 

beletrie pro dospělé 

naučná pro mládež 

beletrie pro mládež 

periodika 

ostatní dokumenty 

e-knihy 

66,7 
2,0 

1,3 

22,0 

8,0 odd. pro dospělé 

hud. odd. 

Free Time (nezaměřuje se 
na výpůjčky) 

dětské odd. 

pobočka 
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Nejvíce půjčované knihy (bez prolongací) - oddělení pro dospělé: 
 

 Titul/Autor Počet vypůjčení 

1. Dívka ve vlaku / P. Hawkins 40 

2. Žítkovské bohyně / K. Tučková 34 

3. Prosím, vás sestřičko /H. M. Körnerová 31 

4. Lakomec / Moliére 29 

5. Petr a Lucie / R. Rolland 29 

6. Osudová posedlost / K. Janečková 28 

7. Náhoda nebo osud / M. Váňová 28 

8. Srdce v písku / K. Janečková 28 

9. Svět je mi dlužný / E. Urbaníková 28 

10. Dokud se budeš smát / H. M. Körnerová 27 

 
Nejvíce půjčované časopisy – oddělení pro dospělé: 
1. Květy 

2. Vlasta 

3. Reflex 

4. Téma 

5. Svět motorů 

6. Týden 

7. Burda 

8. Instinkt 

9. Katka 

10. Epocha 

11. Tina 

12. Chatař a chalupář 

13. Dtest 

14. Ona dnes 

15. Magazín Práva 

Nejvíce půjčované knihy (bez prolongací) - dětské oddělení: 
 

 Titul/Autor Počet vypůjčení 

1. Deník malého poseroutky: psí život /J.  Kinley 39 

2. Deník malého poseroutky: fakt smůla /J.  Kinley 38 

3. Deník malého poseroutky: výlet za všechny peníze / J. Kinley 38 

4. Deník malého poseroutky: páté kolo u vozu / J. Kinley 37 

5. Deník malého poseroutky: zápisky Grega Heffleyho / J. Kinley 35 

6. Deník malého poseroutky: ošklivá pravda / J. Kinley 34 

7. Deník malého poseroutky: ponorková nemoc / J. Kinley 31 

8. Deník malého poseroutky: poslední kapka / J. Kinley 30 

9. Deník malého poseroutky: Rodrick je king / J. Kinley 30 

10. Deník malého poseroutky: staré dobrá časy /J.  Kinley 29 
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Nejvíce půjčované časopisy - dětské oddělení: 
1. Čtyřlístek: veselé obrázkové čtení 

2. ABC mladých techniků 

3. Sport Góóól 

4. 21. století Junior 

5. Časostroj: zábavná cesty do historie 

6. Koně a hříbata 

7. Méďa Pusík 

8. Pes přítel člověka 

9. Sluníčko: časopis pro malé a větší 

10. Raketa: časopis pro děti chytrých rodičů 

      Návštěvníků studoven a půjčoven bylo 49 299, internet využilo 8 183 uživatelů, o 544 méně oproti 
roku 2015. Klesající tendence využívání internetu je přirozená a očekávaná. Celkem knihovní služby 
využilo 57 482 návštěvníků. 
 

Rok 
Registrovaní 
čtenáři 

z toho 
děti 

Návštěvníci 
celkem 

z toho 
studovny a 
půjčovny 

Internet 

2015 3 146 1 314 57 549 48 822 8 727 

2016 3 333 1 439 57 482 49 299 8 183 

 
+184 +125 -67 +477 -544 

 
 
Procentuální rozdělení registrovaných čtenářů podle oddělení: 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

52,9 

1 

10,7 

29,8 

5,6 odd. pro dospělé 

hudební odd. 

Free time 

dětské odd. 

pobočka 
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Procentuální rozdělení návštěvníků podle oddělení: 
 

 

5.1.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 

V oddělení pro dospělé čtenáře se pravidelně obměňovaly výstavky knih na různá témata, 
upozorňovali jsme na celospolečenské dění včetně soutěží o nejlepší knihy roku (např. Magnesia 
Litera, Noc literatury), propagovali naše kulturní a vzdělávací pořady. Na výstavkách se objevovaly 
méně čtené knihy. Tato služba se osvědčila, knihy si čtenáři rozebírali, výstavka postupně zanikala a 
chystala se další. Během roku proběhla obsahová aktualizace knih dvakrát. Bylo to nutné vzhledem k 
malým prostorovým možnostem oddělení. Knihy takto neustále kolovaly mezi čtenáři, půjčovnou a 
skladem. Čtenáři se naučili knihy objednávat, ústně i elektronicky. Knihy byly zpravidla do druhého 
dne připraveny k odběru. Platilo to i pro rezervace knih. Bylo nutné přijmout opatření v podobě 
zkrácení rezervační doby na deset dnů. Byl zde zaznamenán nárůst ve všech statistických údajích. 

 

Rok Čtenáři Návštěvníci Výp.celk. Naučná Beletrie Periodika Eknihy 

2015 1 705 29 043 133 724 3 1697 8 0646 2 1262 119 

2016 1 762 29 218 135 608 3 2167 8 1363 2 1837 241 

Rozdíl +57 +175 +1884 +470 +717 +575 +122 

 
Na úseku internetu pokračovalo časové omezení přístupu k internetu. V průběhu roku dle 

očekávání klesal zájem o jeho využívání. V listopadu a prosinci se klesající trend zastavil.  
 

 

 
 
 

57,7 

1,3 

15,8 

19,5 

5,7 odd. pro dospělé 

hudební odd. 

Free time 

dětské odd. 

pobočka 

Rok Internet 

2015 4 458 

2016 3 950 

Rozdíl -508 
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5.1.2 Dětské oddělení 

V dětském oddělení věnujeme čtenářům maximální pozornost. Práce s dětmi je prioritní činnost 
knihovny. Knihovna díky tomu získává nové čtenáře, u dětí se tvoří se návyky na čtení a potřebu 
využívat knihovnu jako informační, vzdělávací a oddychovou instituci. Na tomto poli se knihovně daří. 
I v dětském oddělení byl zaznamenán nárůst ve všech statistických údajích. 

 

Rok Čtenáři Návštěvníci Výpůjčky 
celkem 

Ml. 
naučná 

Ml. 
beletrie 

Periodika Ostatní 
dokumenty 

2015 947 10 697 42 805 8 579 31 985 1 660 581 

2016 992 11 193 44 724 9 110 3 3305 1 717 592 

 +45 +496 +1 919 +531 +1 320 +57 +11 

 

5.1.3 Hudební oddělení, zvuková knihovna pro nevidomé 

 Součástí hudebního oddělení je půjčování zvukových knih pro nevidomé čtenáře. Tato činnost je 
vázána na počet uživatelů, kteří tuto službu využívají. Od počtu nevidomých se odrážejí počty 
výpůjček. V této oblasti nezáleží na statistických výsledcích, ale především na službě samotné.  

Pro klasické hudební oddělení nakupujeme pouze nosiče s mluveným slovem, které se půjčují 
všem uživatelům knihovny. Počet výpůjček se významně zvýšil. Mezi návštěvníky hudebního oddělení 
se počítají registrovaní čtenáři z ostatních oddělení knihovny. Hudební oddělení nabízí další služby, 
k nimž patří půjčování čteček ke stahování e-knih. Zájem o tyto služby klesá. 

 
 

Rok Čtenáři3 Návštěvníci Výpůjčky celkem Výpůjčky CD 
Výpůjčky pro 

nevidomé Ostatní výpůjčky 

2015 30 877 4740 2388 2324 28 

2016 34 745 4161 2931 1196 24 

 
+4 -132 -579 +543 -1128 -4 

 

5.1.4 Free Time 

Free-time je klub pro teenagery. Zvýšil se počet zájemců o využití výpočetní techniky a také o 
výpůjčky naučné literatury. Nadále stoupá počet zájemců o využití internetu. K dispozici jsou 
počítače, dva nové  iPady, připojení k wi-fi a také časopisy a knižní fond, který se specializuje na sci-fi, 
fantasy a komiksy všech typů, velké množství stolních a deskových her. Je zde umožněno hraní 
stolního tenisu 
pro 4 hráče, což je hojně využíváno. Využívána je také herní konzole xBOX ONE se senzorem pohybu 
Kinect. 

Pro pohodlné trávení volného času je zde moderní nábytek s relaxačními zónami a nové 
konferenční stolky. Na přání návštěvníků je jeden volný pracovní stůl vyčleněn pro ty, již si zde dělají 
přípravu do školy, domácí úkoly, případně zde probíhá doučování. Ve spolupráci s Akademií Jana 
Amose Komenského byl uspořádán seriál konverzačního klubu angličtiny na různá témata a také malý 
kurz aritmetiky.  

 

                                                           
3 Pouze nevidomí a zrakově postižení registrovaní uživatelé.  
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Galerie Free Time zušlechťuje prostředí a nabízí návštěvníkům možnost sebeprezentace. Výborně 
funguje spolupráce se ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně.  

Počty návštěvníků a jejich nadšení nás přesvědčily o tom, že klub, ačkoliv není tradiční ani 
obvyklou nabídkou knihoven, se stal opravdu místem, kam mladí rádi chodí. V klubu Free Time 
nadále nabízíme a udržujeme příjemné, podnětné, kulturní a bezpečné prostředí pro prožití volného 
času s kamarády. Oddělení není zaměřeno na počty výpůjček, jde nám o to, abychom nabídli kvalitní 
možnost trávení volného času. Přesto statistiku vedeme, v ní vidíme jako rozhodující počet 
návštěvníků.  

 

Rok Čtenáři Návštěvníci Výpůjčky celkem Ml. naučná Periodika Ostatní dokumenty 

2015 324 9 033 2 634 25 560 2 049 

2016 357 9 087 2 585 78 428 2 079 

 
+33 +54 -49 +53 -132 +30 

 

5.1.5 Pobočka 

Pobočka má své stálé čtenáře. Díky práci s dětmi v posledních letech se zvýšily jejich počty.  Po 
delší přestávce se podařilo opět navázat spolupráci s nízkoprahovým klubem Exit. Jeho klienti si 
půjčují především časopisy. V beletristických položkách jsou hodnoty plusové, což svědčí o dobrém 
nákupu knih. Při nákupu naučných knih zvažujeme jejich využití, nakupují se po jednom exempláři. 
Čtenáři pobočky si pro naučnou literaturu chodí do hlavní budovy. Dohromady za celou knihovnu 
jsou výpůjčky naučné literatury pak v plusu. Ačkoliv došlo k opravě toalet, trápí nás prostředí, v němž 
je pobočka umístěna. Vstup do budovy rozhodně není přitažlivý, pro děti se jeví i jako nebezpečný.  

 

Rok Čtenáři Děti Návštěvníci Výp. celkem Naučná Beletrie Ml. naučná Ml. beletrie Periodika 

2015 143 43 3 441 17 011 1 377 12 310 426 1 604 1 294 

2016 188 89 3 289 16 383 1 006 12 708 225 1 199 1 245 

 
+45 +46 -152 -628 -371 +398 -201 -405 -49 

 

5.2 Donášková služba 

V roce 2016 jsme našim čtenářům opět nabídli službu donášky knih. Jedná se o službu pro občany 
Jičína, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou přijít do knihovny osobně. Tuto službu využili celkem 
tři seniorští čtenáři. Pověřená knihovnice je pravidelně navštěvovala a starala se o výměnu knih. 

5. 3 Elektronické služby 

5.3.1 Web knihovny a elektronické rozesílání informací 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spravuje své vlastní webové stránky, kde vystavuje informace 
o činnosti knihovny. Své stránky má dětské oddělení, klub pro mládež Free Time, Klub aktivních 
seniorů a Virtuální univerzita třetího věku. Všechny stránky jsou přístupné z hlavní stránky knihovny. 
Na webové stránky přibyl odkaz na Facebook. 

Návštěvnost webových stránek byla pravidelně sledována. V roce 2016 navštívilo webové stránky 
celkem 77 320 návštěvníků. 

Koncem roku jsme zahájili přípravu nového webu.  
Uživatelé mohou požadovat nabízené služby prostřednictvím elektronické pošty ve všech 

odděleních knihovny. V roce 2016 odpověděli pracovníci knihovny na 513 dotazů. 
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Každý měsíc byly informace o dění v knihovně posílány zájemcům na jejich e-mail 
prostřednictvím služby „Informace z knihovny“. 

 

5.3.2 Databáze 

Základní databází je on-line katalog knihovny, který je zároveň souborným katalogem i pro 
napojené vesnické knihovny. On-line katalog nabízí řadu služeb. Nejvíce jsou využívány vstup do 
čtenářské karty, prolongování výpůjček, rezervace dokumentů. Druhou vlastní databází je Výročí a 
archiv regionálních osobností, s údaji o místních osobnostech. Tato databáze je přístupná z 
webových stránek knihovny. V roce 2016 ji navštívilo celkem 1 059 lidí, o 110 návštěvníků více než 
v roce 2015. 

 Dále má knihovna zakoupeny dvě licencované databáze, do nichž mohou čtenáři vstoupit pouze 
z prostor knihovny. Anopress je plnotextová článková databáze. Celkem bylo evidováno 248 vstupů.  
Databáze Konzultant obsahuje plné texty zákonů a vyhlášek. Vstupy sledovány nebyly. 

 

5.3.3 Virtuální návštěvníci 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vedle fyzických návštěvníků zaznamenává i virtuální 
návštěvníky. Počty virtuálních návštěvníků jsou evidovány v elektronickém deníku knihovny. 
Zaznamenáváme očekávatelné zvyšování počtu virtuálních návštěvníků. Počty těchto návštěvníků  
v porovnání s fyzickými jsou vyšší.  Celkem jsme zaznamenali 115 317 virtuálních návštěv.  

 
Počet virtuálních uživatelů on-line služeb, tj. využití on-line katalogu a on-line služeb 

výpůjčního protokolu a vstupy do databází v letech 2014 – 2016 (pouze vstupy mimo knihovnu – 
dle výkazu KULT 12-01): 

 

Rok 
Virtuální uživatelé služeb 

dle KUL 12-01 

2014 63 600 

2015 76 531 

2016 77 320 

 
 
Srovnání vstupů do on-line katalogů a výpůjčního protokolu: 
 

Rok Katalogy celkem 
Katalogy z prostor 

knihovny 
Katalogy mimo 

knihovnu 

2015 68 681 1 900 66 781 

2016 68 703 1 735 66 968 

Rozdíl + 22 - 165 + 187 

 
 

Rok 
Výpůjční protokol 

celkem 
Výpůjční protokol 
z prostor knihovny VP mimo knihovnu 

2015 8 966 165 8 801 

2016 9 419 148 9271 

Rozdíl + 453 - 17 + 470 

Další virtuální návštěvníky jsme zaznamenali na webových stránkách knihovny, bylo jich 35 866 a 
vstupů do databází z prostor knihovny (248). 
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5.3.4 Služby pro virtuální návštěvníky: 

 Půjčování e-knih online 

 Jak si vypůjčit e-knihu přes eReading on-line 

 Představujeme naše služby 

 Nabídka besed pro střední školy 

 Vstup na stránky Virtuální univerzity třetího věku 

 Vstup na stránky Klubu aktivních seniorů AKSE 

 Vstup na stránky klubu pro mládež Free Time 

 Vstup na stránky dětského oddělení 

 Přečetli jsme a doporučujeme 

 Vstup do on-line katalogu knih a čtenářského konta 

 Vstup do on-line katalogu hudebního oddělení a čtenářského konta 

 Donášková služba knih 

 Výročí a archiv regionálních osobností 

 Knihovní řád, poplatky 

 Tiskové zprávy 

 Vaše tipy na nové knihy 

 Návod – Jak se přihlásit do čtenářského konta v novém on-line katalogu 

 Nabídka maturitní četby 

 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 

 Informace o ostatních profesionálních knihovnách na Jičínsku 

 Mapa knihoven regionu Jičín 

 Fotogalerie – ohlédnutí za akcemi knihovny 

 Zveme Vás na naše akce 

 Informace o historii knihovny 

 Elektronická podoba měsíčníku KAM 

 Nabídka cizojazyčné literatury 

 Informace o nových přírůstcích ve fondu knih 

 Informace o nových přírůstcích ve fondu hudebního oddělení 

 Informace o přírůstcích ve fondu zvukové knihovny 

 Návštěvní kniha 

 Václav Čtvrtek (stručný životopis, výběrová bibliografie z fondu Knihovny V. Čtvrtka, 
        weby obsahující životní data) 
 
V roce 2016 pokračovala nabídka půjčování elektronických knih od společnosti eReading.cz 

prostřednictvím elektronického katalogu. Půjčování elektronických knih je omezeno vhodností 
čtecího zařízení. Nabídka byla průběžně doporučována a propagována. Celkem bylo půjčeno 241 e-
knih.  
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5.4 Informační služby 

V roce 2016 bylo zodpovězeno celkem 1038 ústních dotazů v rámci bibliograficko-informační 
služby. 
      
Grafické rozdělení dotazů podle oddělení 
 

 
 
 
Knihy z příruční knihovny a regionálního oddělení se půjčovaly pouze do čítárny. Jsou vykazovány 

jako prezenční výpůjčky v elektronickém deníku. V roce 2016 bylo do čítárny půjčeno prezenčně1 188 
svazků, což je nárůst o 26 knih více. Ve velké míře se jednalo o knihy, které se týkaly historie naší 
oblasti. 

 

5.5 Meziknihovní výpůjční služby 

V roce 2016 bylo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) půjčeno z jiných knihoven 
celkem 95 knih. Tuto službu poskytovala knihovna svým čtenářů zdarma, čtenáři platili pouze 
poštovné za cestu tam a zpět podle tarifu České pošty. 

Knihovna Václava Čtvrtka také půjčila své knihy jiným knihovnám za paušální poplatek za 
poštovné. Celkem knihovna obdržela 966 požadavků na výpůjčku. Tuto službu nejvíce využívaly 
místní lidové knihovny z Jičínska. V roce 2016 bylo tímto způsobem půjčeno o 173 knih více než 
v předešlém roce. 

Žádanou službou je poskytování elektronických kopií článků z novin nebo časopisu. Tuto službu 
využívali především dálkově studující. V roce 2016 bylo objednáno celkem 81 článků.  

 

5.6 Krajská kampaň - vzdělávání v knihovnách 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlásila kampaň Vzdělávání v knihovnách. Mottem 
kampaně bylo, Vzděláváme pro život, tématem kampaně: Vzdělávání se zaměřením na zvyšování 
funkční gramotnosti obyvatel, cíl: Knihovny jsou motivovány a finančně podporovány svými 
zřizovateli, aby mohly být pro všechny občany místy plnohodnotného trávení volného času s bonusem 
získání znalostí. Knihovna Václava Čtvrtka se do kampaně zapojila svými vzdělávacími akcemi pro 
širokou veřejnost. Informace o těchto akcích byly označovány příslušným logem. 

 
 
 

403 

30 

472 

133 odd. pro dospělé hudební odd. 

dětské odd. pobočka 
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6. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost  

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně v roce 2016 uspořádala celkem 574 akcí, kterých se zúčastnilo 
13 250 posluchačů. Oproti roku 2015 bylo zorganizováno o 103 pořadů více a přišlo o 1744 
návštěvníků více. 

 
Akce 2016 podle oddělení: 
 

Oddělení Akce 
kulturní 

Počet 
návštěvníků 

Akce 
vzdělávací 

Počet 
návštěvníků 

Celkem 
počet akcí 

Návštěvníků 
celkem 

Dospělí   46       930 80 1 627 126   2 557 

Děti 273    7 893 26   601 299   8 494 

Hudební     8       152 20   330  28      482 

Free Time   17       289 20   434  37      723 

Pobočka   84       994 - -  84      994 

Celkem 428 10 258 146 2 992 574 13 250 

 

6.1 Neúspěšnější kulturní a vzdělávací akce 

Klub aktivních seniorů AKSE 
Senioři se scházejí pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Knihovna pro ně organizuje přednášky 

či besedy na různá témata. Klub aktivních seniorů funguje již pátým rokem. Pořady pro ně připravené 
bývají pestré, přihlíží se k jejich zájmu. Různí se zájem posluchačů, zřejmě podle nabízeného pořadu. 
K posluchačům se přidávají i frekventanti VU3V. Největší zájem byl o Tajemství lahodné kávy. Senioři 
mají zájem o počítačové kurzy, proběhly na jaře a na podzim v  17 lekcích. Angličtina pro seniory se 
ustálila na osmi frekventantech, sešli se celkem 33x.  

 
Virtuální univerzita 3. věku (VU3V) 
Vzdělávání je jedním ze způsobů, jak získat nové poznatky na vysokoškolské úrovni. Dále je to 

i plnohodnotně strávený čas a získání pocitu sebeúcty. Univerzita má i sociální aspekt. Rádi 
sledujeme, že frekventanti se scházejí již jako známí. Jsou také velkým obohacením pro knihovnu, 
protože právě oni přicházejí nejčastěji s novými náměty.  

Letní semestr – Umění rané renesance – 35 frekventantů. 
Zimní semestr – Život a dílo Michelangela Buonarotti – 32 frekventantů a Genealogie (Hledáme 

své předky) – 33 frekventantů. 
Za rok 2016 se uskutečnilo 21 přednášek, kterých se zúčastnilo 625 posluchačů. Z počtu 

dospělých návštěvníků vzdělávacích akcí (1627, viz tabulka výše) tvoří 38 % posluchačů. 
Zorganizovány byly dva autobusové zájezdy na závěrečný seminář do Smiřic a Jílového u Děčína.  
Pro velký zájem byly v zimním semestru otevřeny dva kurzy. První studenti dokončili šest 

semestrů a v lednu je čeká slavnostní promoce v Praze.  
 
Pasování prvňáčků 
Lednová slavnost pasování probíhá na podporu čtenářství již od roku 2003. Ze čtyř jičínských 

základních škol bylo pasováno 267 žáků prvních tříd. Děti získaly svůj průkaz do knihovny. Tato 
slavnost proběhla za přítomnosti spisovatelky Petry Braunové, zástupců Albatrosu, města Jičína 
a ředitelů škol a knihovny. Jednotlivé třídy během školního roku navštívily knihovnu několikrát. Děti 
po zvládnutí abecedy samy začaly objevovat tajemství knih. 

 
Literární výzva  
Knihovna Václava Čtvrtka vyzvala čtenáře knihoven Jičínska, aby se připojili se svými čtenářskými 

zážitky. Jarní výzva byla vyhlášena v březnu, měsíci čtení. Letní výzva začala v červnu a končila v září. 
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Letní prodloužené víkendy 
Město Jičín organizuje projekt Prodloužené víkendy. Jedná se o speciální program, který se snaží 

zpříjemnit pobyt v Jičíně místním občanům, ale také turistům. Prodloužené víkendy začínají v 
polovině června a pokračují celé prázdniny. Každý víkend od čtvrtka do neděle je nejen návštěvníkům 
Jičína připraven bohatý program plný kulturních zážitků, ponaučení, ale také relaxace. 

Knihovna Václava Čtvrtka se připojila k tomuto projektu již podruhé. Nabízí nejen návštěvníkům 
jičína příjemné posezení v čítárně nebo na terase, internet, mapy, časopisy a hry. Dětské oddělení 
v rámci tohoto projektu připravilo: 

22. srpna  - Jak Jičín k Rumcajsovi přišel 
29. srpna  - Jak se dostal Zebín do Jičína. 
Oddělení Free-Time připravilo: 
11. července -  Jak Kuba vyzrál na Papejše – představení audioknihy s povídáním 
1. srpna - Hrůzostrašné pohádky - představení audioknihy s povídáním a výtvarnou dílnou 
 
Knihovnická dílna 
Třídenní Knihovnická dílna se konala ve dnech 6. - 8. září 2016 v rámci 26. ročníku festivalu Jičín 

město pohádky ve spolupráci se SKIP 08 Východní Čechy. Projekt se uskutečnil za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, kdy knihovna získala grant Knihovna 21. století. Dílny byla určena 
knihovníkům a knihovnicím z celé České republiky a jejím cílem bylo podílet se na vzdělávání 
pracovníků dětských oddělení. Zaměřila se na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

 První den vzpomínaly zakladatelky knihovnických dílen Božena Blažková, Alena Pospíšilová, 
Eva Kordová a další účastnice dílen. Výprava za město pohádky aneb Vracíme se na místo činu byl 
pořad ve  Valdštejnské lodžii, kde před 20 lety knihovnická dílna začínala. O pestré odpoledne se 
postarali kastelán Jiří Vydra a Petr Nikl. Den byl zakončen ve společnosti Přemysla Ruta a Markéty 
Potužákové, kteří vystoupili s literárním programem Krotitelé bez biče. 

 Druhý den zahájila Mgr. Dita Nastoupilová seminář na téma Možnosti rozvoje čtenářské 
gramotnosti se zaměřením na čtenářské dílny. Odpoledne pokračovalo prezentací nového učebního 
nástroje na rozvoj čtenářských dovedností. Včelku posluchačům představil jeden z jejích zakladatelů, 
Ing. Michal Zwinger. Eva Kordová a Alena Pospíšilová představily sedmnáctiletou jičínsko-turnovskou 
aktivitu Čteme všichni, vypráví jen někdo. V podvečer vyjmenovala všechno, Co ještě patří do dětské 
knihovny, Mgr. Zlata Houšková. Na slavnostním večeru nakladatelství Albatros vystoupil PhDr. Z. K. 
Slabý, který promluvil ke 105. výročí narození Václava Čtvrtka. Zároveň byla otevřena Galerie Václava 
Čtvrtka, na jejíž podobě se podílel výtvarník Jiří Fixl.  

Třetí den na přednášce s názvem Psychologické pozadí pohádek, kam jsme pozvali i ostatní 
odbornou veřejnost, se představil PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD. Na pohádky se podíval velice 
netradičním způsobem očima psychologa. Závěr knihovnické dílny byl věnován hodnocení třídenního 
maratonu a nápadům, které by se mohly stát inspirací pro program dalšího ročníku knihovnické dílny 
v Jičíně. 

 
Čteme všichni, vypráví jen někdo 
V červnu proběhlo v knihovně místní kolo 13. ročníku přehlídky vypravěčů „Čteme všichni, 

vypráví jen někdo“, kterého se zúčastnilo více než 40 aktérů vyprávějících známá literární díla, často 
však i své vlastní autorské texty. 

V říjnu se uskutečnilo oblastní kolo vypravěčského setkání. Sešel se opravdový výkvět téměř 
šedesáti vypravěčů z Českého ráje.  

 
 
Hledači knih 
Na podzim zahájila Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně lovnou sezónu. Zapojila se do celostátního 

projektu „Hledači knih“. Projekt je inspirován hrou Pokémon GO, v níž lidé skrze mobilní aplikaci loví 
v reálném světě virtuální pokémony. Ve hře Hledači knih loví hráči skutečné knihy, které jiní hráči 
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umístili na turisticky frekventovaná místa. V rámci Týdne knihoven bylo rozmístěno celkem pět knih 
určených k odlovu. Výběr literatury byl různorodý – lovci mohli najít detektivku, historický román, 
dětskou pohádkovou knihu, paranormální romanci či ženský román. Dle pravidel projektu byly 
informace o hře vloženy i přímo do knihy, byla vyfocena místa s umístěnými knihami a fotografie 
vystaveny na facebookové stránce „Hledači knih“. Propagace projektu probíhala na webových a 
facebookových stránkách knihovny a v místním novinovém tisku, knihovnice také roznesly letáčky do 
škol a plakátky s pozvánkou ke hře umístily v prostorách samotné knihovny. Následná kontrola míst 
ukázala, že knihy si čtenáři skutečně rozebrali. 

 

6.2 Další kulturní a vzdělávací akce pro dospělé 

Uvádíme nejlépe hodnocené pořady.  
V lednu byl největší zájem o Tajemství lahodné kávy, kterého se účastnilo 69 posluchačů.  
V březnu se setkalo s profesorem Úlehlou při jeho 90. narozeninách 46 posluchačů. 
Literární soutěž Řehečská slepice byla nejúspěšnější akcí v dubnu, účast 65 posluchačů. Vernisáže 

výstavy Návraty Volyňských Čechů se zúčastnilo 61 diváků. 
V květnu bylo úspěšné divadelní představení Škola malého stromu, přišlo 63 diváků. Knihovna 

vydala novou knihu: Jak to viděli v Jičíně. Kniha byla slavnostně pokřtěna za účasti 50 diváků. 
Druhým rokem se knihovna spolupodílela na organizaci Noci literatury, které se zúčastnilo 45 
posluchačů. 

Druhé divadelní představení Pan Kdybych hledá kamaráda navštívilo 41 diváků. Pořad byl 
součástí jarního literárního festivalu. 

V rámci akce Jičín – město pohádky v září proběhl v knihovně slavnostní večer nakladatelství 
Albatros, na který byl pozván spisovatel, literární kritik a publicista Zdeněk Karel Slabý. Nejen na 
Václava Čtvrtka společně vzpomínalo 66 posluchačů. Tímto večerem byla slavnostně otevřena nová 
Galerie Václava Čtvrtka, umístěna na schodišti knihovny. 

V říjnu do knihovny zavítal Pavel Hájek, Ph. D. a 26 posluchačům představil knihu Čertova 
kuchyně s regionálními pověstmi Jičínska. 

V listopadu řadíme mezi úspěšné pořady autorské čtení se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, 
které s napětím poslouchalo 40 posluchačů. 

V prosinci se opakoval vánoční koncert Richarda Pachmana, který navštívilo 77 diváků.  
Mezi nejúspěšnější seniorské aktivity se zařadil pořad Proč je Švédsko pro mnohé tak oblíbeným 

cílem s 53 posluchači. 
Představena byla architektonická studie V knihovně jako doma, kterou si vyslechlo 47 

posluchačů. 
Pořad o Himaláji přilákal především přátele manželů Čelišových, kteří vyprávěli o svém splněném 

snu. Přišlo 61 posluchačů. 
Velmi významné bylo setkání s paní Marií Kottovou a jejími životními příběhy Přežila jsem 

Terezín a Osvětim. 46 posluchačů. 
V letních měsících byl pro seniory zorganizován literární výlet Hrabalovo Polabí. Výletu se 

zúčastnilo 47 cestujících. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

6.3 Další kulturní a vzdělávací akce pro děti a mládež 

Dětskému oddělení se s pomocí ilustrátorky Markéty 
Vydrové narodil nový patron a maskot Čtipísek. V únoru 
proběhl slavnostní křest za přítomnosti dětí 2. B čtvrté základní 
školy v Jičíně. 

V průběhu roku byly nabízeny čtenářům literární kvízy, 
které příjemně zpestřovaly půjčovní odpoledne. Celkem osm 
literárních kvízů.  

Kromě téměř každodenních besed z tvůrčí dílny knihovnic 
byly úspěšné níže uvedené pořady.   

V březnu se s dětskými čtenáři sešel spisovatel Marek 
Toman. Dětem nastínil příběh, který je hlavní linií jeho knihy 

Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese. Na příběh navazovala instalovaná výstava v Galerii 
radosti. Expozice přinesla jedinečné dokumenty dosud veřejnosti většinou nepřístupné a vypověděla 
o domnělé synovraždě v Praze roku 1694 a o židovsko-křesťanském napětí té doby. Za účasti dvou 
tříd a 69 dětí.  

V březnu též proběhla malá slavnost na podporu čtenářství – Dětský čtenář roku – za účasti 
hlavního sponzora, Akademie Jana Amose Komenského v Jičíně, ředitele Davida Junga, ředitele 
Albatrosu Ondřeje Müllera, spisovatelky Sandry Vebrové a šéfredaktorky nakladatelství Fragment 
Karolíny Myškové. 

Noc s Andersenem, při které děti zkoumají, co knížky v noci v knihovně dělají, proběhla v dubnu. 
Děti tu zároveň přespí. Zúčastnily se jí děti 3. B druhé základní školy v Jičíně. Účast 24 dětí.  

V letošním roce byl již pošesté uspořádán literární festival. Festival probíhal v jarních měsících. 
Cílem opět 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 dubnu zavítali do knihovny dva významní regionální spisovatelé pro děti - Martina Komárková, 
autorka knih O pastelce bez barvy a Tarbíci a marabu, a Jan Sobotka, autor knih o čertu Pepiášovi. 
Obě besedy byly součástí jarního literárního festivalu pro děti. Besed se zúčastnilo 147 dětí.  

Jaroslav Brendl v pořadu Kouzlo poezie o Williamu Shakespearovi oslovil 71 studentů MOA Jičín. 
Pan Miroslav Matouš, již téměř pětadevadesátiletý autor mnoha sbírek dětské poezie, v 
pořadu Abeceda v přírodě si s 25 dětmi povídal o zpěvu ptáků, kráse květin a kráse českých slov, 
která dokonale vyjadřují zvuky, pocity a nálady. 

Studentka primy jičínského gymnázia a čtenářka naší knihovny Eliška Vojtěchová se stala 1. 
června rytířkou Řádu krásného slova. Každoročně jsou na nové rytíře pasovány jen ty nejlepší, 
nejkreativnější a nejúspěšnější děti celostátního knihovnického projektu výchovy ke čtenářství Kde 
končí svět, dále pak spisovatelé, interpreti a knihovníci. 

Červnová část literárního festivalu pokračovala v knihovně besedou s dětským spisovatelem 
Markem Šolmesem Srazilem. Autor se představil 118 dětem prvních tříd ve dvou pořadech svou 
knihou Pohádky do postýlky.  

Pan Kdybych hledá kamaráda – scénicky zpracovaná, nastudovaná hra dle příběhu Pavla Šruta 
byla vrcholem jarního festivalu. Hru pro děti i dospělé sehrály knihovnice. Celkem 95 posluchačů. 

O prázdninách mělo dětské oddělení opět rozšířenou půjčovní dobu, otevřeno bylo v pondělí a ve 
středu. V této době bylo možné si půjčovat knihy a využít prostory knihovny k setkání, děti si mohly 
zahrát si společenské hry apod. V rámci prodloužených víkendů byly pro děti připraveny i samostatné 
akce.  

V prosinci bylo několikrát sehráno divadelní představení Pan Kdybych hledá kamaráda, v 
dětském oddělení, na pobočce a jednou na Valdštejnově náměstí v rámci adventního městečka. 

V kooperaci se školami byl uspořádán cyklus besed, z nichž se některé osvědčily již v předchozím 
roce a tematicky zapadaly do školního vzdělávání a zájmů věkové skupiny návštěvníků, tj. 11 – 19 let. 
Zorganizovány byly cestopisné přednášky mladých cestovatelů Petra Kvardy a Pavla Chluma o Sýrii. 
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Dále beseda s fotografem a antropologem Liborem Balákem Za tajemstvím Darwina.  
Ve spolupráci s Policií ČR proběhl v dubnu Týden bezpečnosti pro střední školy, kterého se 

zúčastnily čtyři střední školy a 246 studentů. 
Pro podporu tvořivosti, logického myšlení, představivosti a trpělivosti byly zakoupeny nové 

deskové hry, zorganizována prezentace se společností MINDOK a zprostředkovaná putovní výstava 
hlavolamů z iQlandia Liberec.  

V součinnosti s Akademií Jana Ámose Komenského byl uspořádán seriál konverzačního klubu 
angličtiny na různá témata. 

V rámci knihovnicko informační výchovy proběhlo sedm setkání s prvními ročníky středních škol. 
Studenti se seznámili s knihovnou a jejími službami. Knihovnu navštívily čtyři třídy z Lepařova 
gymnázia, dvě třídy z Masarykovy obchodní akademie a jedna třída z průmyslové školy. Významné je, 
že se po roce opět podařilo navázat na dobrou spolupráci se středními školami a pomáhat studenty 
připravit na samostatné vyhledávání informací.  

Ekologický  projekt v listopadu představil dětem jičínských základních škol spolek Prales dětem a 
Oceán dětem. 107 dětí shlédlo poutavé filmy a fotografie o přírodě, zvířatech a dobrovolnících, kteří 
se rozhodli konat ve prospěch celku. 
 

6. 4 Propagace akcí 

O všech svých akcích Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně informovala na svých webových stránkách 
http://knihovna.jicin.cz a pravidelně měsíčně rozesílala elektronické “Informace z knihovny”. 

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. Spolupracovali jsme i s celostátním měsíčníkem Čtenář.  

Nově jsme začali zveřejňovat videa z některých našich akcí.  
Celkem bylo v roce 2016 uveřejněno o knihovně 96 článků a pořadů. 
Knihovna měla vytvořeny své stránky na sociální síti Facebook, jejímž prostřednictvím 

seznamovala své příznivce o svých akcích. 
K Březnu – měsíci internetu jsme uspořádali tiskovou konferenci spojenou se snídaní v knihovně.  
Informace o chystaných akcích mohli zájemci nalézt také na Internetu na webových stránkách, 

které se věnují regionálním tématům (zejména http://zpravyceskyraj.cz a www.mujicin.cz). 
Knihovnu jsme propagovali i na mezinárodním knižním Veletrhu Svět knihy Praha ukázkou práce 

s dětmi.  
Ke všem akcím vznikly plakáty, které byly vyvěšeny na nástěnkách uvnitř budovy v Denisově ulici 

a na panelu před budovou městského úřadu, spolupracovali jsme s městským informačním centrem a 
dalšími organizacemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://knihovna.jicin.cz/
http://zpravyceskyraj.cz/
http://www.mujicin.cz/
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7.  Knihovní fond  

7. 1 Nákup fondu 

Při nákupu byly sledovány nabídky distribučních firem a jednotlivých nakladatelství, byly 
sledovány nabídky autorů a ediční plány nakladatelství. Dávali jsme přednost výhodnějším cenovým 
nabídkám jednotlivých firem. 

Bylo přihlíženo k požadavkům čtenářů a našemu záměru budovat univerzální fond.  
 

7.1.1 Nákup knih 

V roce 2016 získala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně celkem 4 040 svazků knih. 
 

Rok Naučná Beletrie Ml.naučná Ml.beletrie Celkem 

2015 898 2107 176 1136 4317 

2016 801 2053 150 1036 4040 

Rozdíl -97 -54 -26 -100 -277 

 
V roce 2016 byla částka na nákup knih mírně nižší než v předchozím roce a navíc dotace 

cizojazyčné literatury přešla až do následujícího roku. Nakupovali jsme také více dražších naučných 
knih. Některé velice žádané knihy jsme nakupovali ve více exemplářích. Pro potřeby Klubu mládeže 
Free Time byly nakupovány komiksy a pro dětské oddělení byla nakupována ve větším počtu edice 
„První čtení“. 

Průměrná nákupní cena knihy pro nás v roce 2016 činila 180 Kč (v roce 2010 to bylo 151 Kč). 
Došlo k navýšení ceny, přestože rabat zůstal procentuálně stejný. 
       Pro zpracování nákupu používáme modul Akvizice v systému Verbis , kde je zpracována každá 
faktura, jsou zde uváděny skutečné nákupní ceny. V roce 2016 byla DPH u knih 10%. 

 

7.1.2 Nákup časopisů 

 
V roce 2016 odebírala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně celkem 111 titulů periodik a 132 

exemplářů časopisů. Bylo to celkem o 6 titulů a 2 exempláře více než v roce 2015. 
Na nákup časopisů vynaložila knihovna celkem 80 000 Kč. Z toho jsme nakoupili celkem 92 titulů 

periodik (87 titulů časopisů a 5 titulů deníků), 1 titul (Chip) byl sponzorován a 18 titulů byly regionální 
periodika (zpravodaje obcí, Nové noviny, Muzejní noviny, časopis Hurá, muzeum). Celkem knihovna 
nakoupila či jinak získala 111 titulů a 132 exemplářů periodik. Nákup byl prováděn dle ceny buď 
v předplatném, u knihkupce nebo v remitendě. 

Nabídka titulů periodik byla obměňována podle požadavků čtenářů. V roce 2016 proběhla 
v knihovně anketa o spokojenosti čtenářů s nabídkou časopisů. Zúčastnilo se celkem 119 lidí.  

Na každé čtvrtletí byl vypracován přehled aktualizace cen odebíraných periodik. 
 
 
 

7.2 Katalogizace 

 
Dokumenty byly zpracovávány v knihovnickém systému Verbis. Knihy, které vycházely v roce 

2016, byly zpracovávány již podle nových pravidel RDA. Starší vydání knih mohla být zpracovávána 
ještě podle předchozích pravidel AACR2. 
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Většina záznamů byla stahována programem Z39.50, což značně urychluje práci – i když následně 
musíme záznamy kontrolovat a upravit pro naše potřeby. Někdy se přidávají ještě naše klíčová slova, 
u beletrie vkládáme anotaci. 

Stávající záznamy jsou kontrolovány a opravovány. Týká se to jak záznamů bibliografických, tak 
autoritních. 

 

7.3 Vyřazování dokumentů - úbytky 

Ve všech odděleních probíhala aktualizace fondu. V letních měsících proběhla obsahová prověrka 
na pobočce na Novém Městě. Knihy byly vyřazeny a převezeny do hlavní budovy. Byl vyhotoven 
seznam těchto knih a byly nabídnuty na webu ostatním knihovnám. Aktualizace proběhla i v dětském 
oddělení a oddělení pro dospělé.  

V rámci Týdne knihoven proběhl výprodej vyřazených knih, o které jiné knihovny neprojevily 
zájem. Tyto knihy byly nabídnuty za symbolických 5 Kč veřejnosti. Výprodej byl úspěšný, prodali jsme 
něco přes 700 knih. Zájem byl hlavně o knížky pro děti do 10 let a o naučnou literaturu. Během 
celého roku je výprodej vyřazených knih umístěný na chodbě knihovny. Zaznamenali jsme velký 
zájem o tento výprodej, někteří čtenáři jej navštěvují pravidelně. Tomuto způsobu nakládání 
s vyřazenými knihami dáváme přednost, jednak je finančně efektivnější nežli prodat knihy jako papír 
a hlavně mohou knihy ještě posloužit ke svému původnímu účelu.  

Celkem bylo v roce 2016 vyřazeno 5262 dokumentů a z výměnného fondu 1744 dokumentů.  
 
Úbytek podle oddělení 
 

Oddělení svazky 

Oddělení pro dospělé 2 510 

Oddělení pro mládež 1 023 

Pobočka  1645 

Region 5 

Hudební oddělení 79 

Celkem KVČ 5 262 

Výměnný fond 1 744 

Celkem knihovní fond 7 006  

 
V oddělení pro dospělé probíhala v roce 2016 superrevize (dohledávání knih po revizi v roce 

2015). Obsahové prověrky proběhly v dětském oddělení, na pobočce a ve výměnném fondu. 
 
 

7.4 Revize 

Revize knižního fondu probíhá podle počtu knižních svazků v naší knihovně jednou za deset let.  
Jedná se o revizi průběžnou. Podle jednotlivých oddělení v průběhu několika let. V roce 2016 
proběhla revize fondu hudebního oddělení. Této revizi předcházela obsahová prověrka. Byly při ní 
hromadně vyřazeny zastaralé multimediální nosiče (CD-ROM). Během roku 2017 bude provedena 
superrevize (dohledávání dokumentů). Celkem bylo revidováno 9 245 hudebních nosičů. 

Byla dokončena superrevize v oddělení pro dospělé. Tím byla dokončena celková revize fondu 
tohoto oddělení.  
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7. 5 Souborný katalog ČR Caslin a portál Národních autorit 

Pokračovali jsme ve spolupráci se Souborným katalogem ČR. Poslali jsme celkem 14 souborů se 
záznamy monografií. Celkem jsme do Souborného katalogu odevzdali 3210 záznamů. Je to celkově o 
1 soubor a 64 záznamů více než v roce 2015. 

Všechny záznamy byly před odesláním zkontrolovány, aby odpovídaly zpracování v MARC21 a 
byly odstraněny duplicitní záznamy. 

 
Počty odeslaných záznamů 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

3318 3169 4409 3146 32104 

 
      Pokračovali jsme ve spolupráci s portálem Národních autorit. Pro portál vytváříme hlavně návrhy 
na záznamy regionálních autorit, které potom musí být schváleny v Národní knihovně ČR. Dále jsme 
prováděli doplňování již hotových záznamů o nové údaje. 
 

7.6 Stav fondu k 31. 12. 2016  

 

Naučná Beletrie Ml.naučná Ml.beletrie Celkem Ostatní Celkem 

28 585 60 740 5 548 25 135 120 008 7 242 127 250 

 

 
 

Stav fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně (bez výměnného fondu) 
 

Naučná Beletrie Ml. naučná Ml. beletrie Celkem Ostatní Celkem 

23 244 34 760 3 689 14 927 76 620 7 205 83 825 

                                                           
4 Poslední soubor za listopad 2016 byl sice odeslán v prosinci 2016, příjem byl potvrzen, ale ve 
statistikách Souborného katalogu se neobjevil, není tedy započítán ani v tomto přehledu 
 

Naučná 

Beletrie 

Mládež naučná 

Mládež beletrie 

Ostatní 
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7.7 Digitalizace 

V roce 2016 bylo do našeho katalogu umístěno celkem 6 digitalizovaných dokumentů. Digitalizaci 
provedla v roce 2015 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Tyto dokumenty umístila ve své 
digitální knihovně Kramerius4. Čtenáři k nim měli přístup pouze z prostor naší knihovny. V našem on-
line katalogu dostal každý z těchto dokumentů poznámku digitalizovaný dokument a po otevření bylo 
možné se dostat přímo k požadovanému dokumentu do hradecké digitální knihovny. V roce 2016 
probíhala ve spolupráci s jičínským Muzeem hry digitalizace 1. dílu Menclovy Historické topografie. 

V roce 2016 jsme dostali další nabídku digitalizovat některé naše dokumenty. Vybrali jsme další 
regionální dokumenty a převezli je do Hradce Králové, kde digitalizace probíhala.  

8.  Materiálně technické vybavení 

8. 1 Budova 

V suterénu byla provedena výměna oken, opadané zdi ve skladech a na schodišti byly pokryty 
sanační omítkou a nato bylo vše vymalováno. Hlavní dveře budovy byly přetřeny na bílo tak, aby 
odpovídaly původnímu vzhledu budovy.   

8. 2 Nákup software a hardware: 

Zakoupením licencí, optických převodníků, switche a zálohovacího zařízení byla ukončena první 
fáze přechodu na virtuální server. Došlo ke zrychlení počítačové sítě knihovny a páteřního spoje mezi 
knihovnou a městem. Server byl virtualizován a stal se součástí technologického centra města Jičína. 
Zálohovací zařízení zajišťuje zálohování a obnovu dat při poruše nebo výpadku celého knihovnického 
systému.  

Do hudebního oddělení byly v roce 2016 nakoupeny dva tablety. 

Do dětského oddělení přibyl nový počítač, repasovaný počítač, čtečka kódů, Office 2016 

8. 3 Vybavení místností: 

Do oddělení pro dospělé čtenáře byl zakoupen nový stolek pro on-line katalog. V čítárně byly 
upraveny regály na časopisy. 

Do hudebního oddělení a Free time byl zakoupen nový konferenční stůl. Nově koupený 
dataprojektor, laminátor a sluchátka nahradily nefungující zařízení. 

Pro lepší prezentaci knihovny byl zakoupen fotoaparát NIKON s příslušenstvím. Pro rychlé a 
efektivní balení knih byl koupen balící stroj na knihy. 

Pracovnicím knihovny se vylepšilo pracovní prostředí tím, že byly vyměněny rozbité židle za nové 
a zakoupeny podnožky. 

Do dětského oddělení přibyl hrací koberec.  
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9. Knihovna v číslech 

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

 2012 2013 2014 2015 2016 

Oddělení pro dospělé a čítárna 20 942 21 148 21 972 29 043 29 218 

Studovna (internet) 12 869 12 119 12 814 4 458 3 950 

Oddělení pro děti 8 218 8 175 9 636 10 697 11 193 

Hudební oddělení (od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 vč. 
klubu  Free Time) 2 733 890 858 877 745 

Klub Free Time - 5 987 6 298 9 033 9 087 

Pobočka Nové Město 3 272 3 310 3 222 3 441 3 289 

Celkem fyzických návštěvníků knihovny 58 462 61 726 65 068 69 055 70 642 

 
Pokud připočteme virtuální návštěvníky, dostaneme se k počtu 185 959 návštěvníků za rok 

celkem.  
 
Výpůjčky jednotlivých oddělení 

 
 

 
Registrovaní čtenáři 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Oddělení pro dospělé 1 614 1 593 1 663 1 705 1762 

Oddělení pro děti 753 797 831 947 992 

Zvuková knihovna pro nevid. 
+ od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 klub Free Time 130 25 24 30 65 

Klub Free Time - 279 323 324 357 

Pobočka Nové Město 156 138 148 143 188 

Celkem 2 653 2 832 2 989 3 149 3364 

 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Oddělení pro dospělé 119 206 125 301 132 231 133 724 135 608 

Oddělení pro děti 31 245 35 620 41 230 42 805 44 724 

Hudební oddělení (od 1. 10. 2013 do 31. 12. 
2013 vč. klubu Free Time) 5 002 4 696 4 603 4 740 4161 

Klub Free Time - 1 287 1 535 2 634 2585 

Pobočka Nové Město 15 630 15 292 16 891 17 011 16383 

Celkem 171 083 182 196 196 490 200 914 203 461 
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Stav knihovního fondu  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Knihovní jednotky celkem 123 410 125 228 126 287 127 771 127 250 

Naučná literatura 36 425 36 346 35 967 35 522 34 133 

Krásná literatura 79 073 81 190 82 991 85 226 85 875 

Audiovizuální dokumenty,  7 520 7 339 6 976 6 670 6 968 

Elektronické dokumenty 392 353 353 353 274 

Počet exemplářů periodik 98 117 120 130 132 

10. Povinně zveřejňované údaje podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím  

Počet podaných žádostí o informace: 0, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0, počet 
podaných odvolání proti rozhodnutí:0, opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí: 0, výčet poskytnutých výhradních licencí: 0, počet stížností 
podaných podle § 16a: 0. 

11. Závěr 

 Knihovna poskytuje kvalitní knihovnické služby, je významným kulturním, vzdělávacím a 
komunitním centrem města. Zájem o její služby vzrůstá. Velkým problémem jsou nedostatečné a 
nevhodné prostory včetně nevyhovujícího přístupu do prvního patra. Knihovna si plně zaslouží 
rekonstrukci a přístavbu. Projektové práce v roce 2017 nás k ní přiblíží. 

Na úplný závěr: plnění standardů veřejných knihovnických služeb5, kde se ukazuje kvalitní práce 
knihovny, ale také to, že prostor je nedostačující: 

 
 

 
 

 
Zpracovala: Mgr. Jana Benešová 
únor 2017 

                                                           
5  Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a 

informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na 
území České republiky.  
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Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2016 
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1. Výchozí zajištění regionálních funkcí v roce 2016 

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.  

1.1 Síť obsluhovaných knihoven  

1 základní knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí  
76 obsluhovaných knihoven 
12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem 
61 knihoven s dobrovolným knihovníkem 
3 pobočky  
Místní knihovna Skuřina: pobočka Markvartic 
Místní knihovna Vidonice: pobočka Pecky 
Mlýnec: pobočka Kopidlna  
 
Místní knihovna Jeřice – uzavřena, není knihovník 
Místní knihovna Semínova Lhota – uzavřena, není knihovník 
Místní knihovna Zboží – uzavřena, není knihovník 
 
Místní knihovna Střevač – nová knihovnice, knihovna od října opět pracuje 
Místní knihovna Třebnouševes – nová knihovnice 
Místní knihovna Cerekvice – rekonstrukce obecního úřadu, provoz knihovny omezen 
Místní knihovna Běchary – rekonstrukce obecního úřadu, provoz knihovny omezen 
Místní knihovna Úlibice - rekonstrukce obecního úřadu, provoz knihovny omezen 

 

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 2015 Rok 2016 

Konzultace 498 492 

Metodické návštěvy 112 106 

Vzdělávací akce 35 40 

Akce v rámci regionálních funkcí 10 11 

Počet účastníků 313 378 

Účastníci v rámci regionálních funkcí 125 132 

Počet vyučovacích hodin 60 73 

Vyučovací hodiny v rámci regionálních funkcí 21 30 

Počet revidovaných knihoven 8 21 

Počet revidovaných knihovních jednotek 4 125 7 237 

Počet souborů 437 170* 

Počet svazků v souborech 32 004 14 489 

*Došlo ke změně vykazování. Jsou zapisovány pouze soubory a svazky fyzicky dodané v roce 

2016 do obsluhovaných knihoven. 

 

2. 2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností 

Počet poskytnutých konzultací: 492, z toho 253 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 2016 a devíti obecním úřadům byla poskytnuta praktická pomoc s 
vyplněním žádostí o grant. O možnosti založení knihovny jednalo v prosinci zastupitelstvo obce 
Ohaveč, proto bylo zastupitelům a starostce poskytnuto několik konzultací. 

Počet metodických návštěv: 106, to znamená 1,7 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 knihovníkům poskytovány 
informace z knihovnických informačních služeb, praktická pomoc při řešení nejrůznějších problémů 
vyskytujících se v jejich knihovnách. Pomocníkem při jejich práci je i zpravodaj U nás. 

V rámci regionu byla provedena kontrola statistických výkazů všech veřejných knihoven a 
příslušných komentářů. 78 statistických výkazů včetně komentáře bylo v daném termínu zasláno SVK 
HK a vloženo do databáze NIPOS. 

Při zpracovávání ročních statistických výkazů o knihovně pomáháme obsluhovaným knihovnám 
především přímou praktickou výpomocí, konzultacemi po telefonu a 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 10 příspěvků, autorkami jsou většinou zaměstnanci jičínské 
knihovny, 1 příspěvek zpracovala knihovnice Místní knihovny Choteč. 
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V regionálním tisku a internetových zpravodajstvích byly uveřejněny články o knihovnicích a 
knihovnách regionu.  

Každý měsíc přispívá jičínská knihovna do Jičínského zpravodaje v rubrice Okénko do knihovny. 
Úsek regionálních funkcí využíval k propagaci akcí Facebook. 
Stránka informace pro knihovny na webu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně měla 1 512 návštěv. 
Pasování prvňáčků na čtenáře – Místní knihovna Radim, Lužany, Sobčice 
Webové stránky: 60 místních knihoven z toho 58 knihoven používá šablonu webknihovny.cz. 
BIBLIOWEB - zúčastnily se Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce a Místní knihovna v Bystřici. 

2. 3 Vzdělávání knihovníků, semináře a porady  

35 vzdělávacích akcí (z toho 11 v rámci regionálních funkcí) se zúčastnilo celkem 378 knihovníků 
(132 v rámci regionálních funkcí). Vzdělávání probíhalo celkem 73 hodin (v rámci regionálních funkcí 
30 hodin). 

Nejzajímavější akce roku 2016:  
Knihovnická dílna od 6. – 8. září 2016  - pro pracovníky dětských oddělení. 
Knihovnické dílny se zúčastnilo celkem 42 knihovníků. 
Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Knihovny Václava Havla a prohlídka 

Národního divadla se konal ve čtvrtek 14. dubna 2016. Knihovnice uvítal ředitel Knihovny Václava 
Havla Michael Žantovský. 28 účastníků. 

Regionální setkání knihovníků 
Na setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu proběhlo podruhé slavnostní předání ceny 

Knihovna Jičínska 2016.  Titul Knihovna Jičínska 2016 převzala pro Lidovou knihovnu Úhlejov 
knihovnice Daniela Valentová. Na zahájení setkání byla uvedena jednoaktová divadelní hra na motivy 
knihy Pavla Šruta – Pan Kdybych hledá kamaráda, kterou sehrály knihovnice. 18 účastníků 

Tematický zájezd po knihovnách regionu se konal v pátek 30. 9. 2016. Navštívili jsme Místní 
knihovnu v Bystřici, Městskou knihovnu Libáň, Barokní zámek Dětenice nebo výstavu Emmy Srncové. 
16 účastníků 

Porady vedoucí profesionálních knihoven: celkem 4, účastníků 43.  
Tisková konference za přítomnosti novinářů regionálního tisku a tiskové mluvčí Městského úřadu 

Jičín. 
Knihovnicí roku se stala paní Světla Krausová z Místní knihovny Valdice. Cenu si převzala 19. 10. 

2016 na slavnostním večeru v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.  

  

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

Výměnný fond byl budován s ohledem na potřeby především malých obecních knihoven. 
Průběžně probíhá aktualizace výměnného fondu.  
Počet obsloužených knihoven 65 /62 místních knihoven a Městská knihovna Kopidlno, Knihovna 

Kryštofa Haranta, Pecka, Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka/.  
Celkem rozvezeno 170 souborů, které obsahovaly 14 489 svazků / průměr 2,8 souborů na jednu 

knihovnu/. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 289 souborů, které obsahovaly     18 301 svazků z 
minulého roku.  

V knihovnách v roce 2016 bylo celkem 459 souborů, což představuje 32 790 svazků. 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 2016 = 1 744 dokumentů 
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2. 5 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 

Revize: 21 místních knihoven  
K urychlení revizí byla u 10 knihoven použita elektronická čtečka kódů, která byla zapůjčena i 

profesionálním knihovnám.  
CELKEM bylo zrevidováno 7 237 svazků. 
Aktualizace a obsahová prověrka: Střevač, Ostroměř, Valdice 

  

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

Na nákup knih do výměnného fondu přispělo na základě darovacích smluv a jedné dotační 
smlouvy 54 obecních úřadů částkou 357 760,- Kč. Celá částka byla použita na nákup nových knih. 

Na nákup dokumentů do výměnného fondu z dotace od Královéhradeckého kraje jsme původně 
plánovali 60 593,-Kč, vzhledem k úsporám ve spotřebě energií jsme tuto částku navýšili na 70 619,- 
Kč. Bylo nakoupeno i 37 audio knih za 10 026,- Kč. Zvukové knihy budeme poskytovat knihovnám jako 
rozšíření nabídky výměnného fondu.  

Stav fondu:  
 2014 2015 2016 

Stav fondu k 31.12. 41 801 42 985 43 425 

Roční přírůstek 2006 1924 2 184 

Roční úbytek 2684 740 1 744 

  

2. 7 Servis automatizovaného knihovního systému 

Automatizovaný knihovní systém je aktualizován dodavatelskou firmou formou vzdálené zprávy.  
V letošním roce jsme přešli na nový virtualizovaný server v rámci technologického centra Města 

Jičína, proto je systém zálohování a obnova dat při poruše nebo výpadku celého knihovnického 
systému bezpečnější. Zkvalitněním zálohy dat se zmenšuje riziko spojené se ztrátou dat. 

Servisní pracovník města provedl 40 zásahů pro 37 knihoven pomocí vzdálené zprávy v důsledku 
tohoto přechodu. Problém byl u 3 knihoven, které mají počítače se zastaralým operačním 
programem. 

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 2016  

3. 1 Centrální adresář knihoven 

Adresář knihoven byl aktualizován a doplněn o informace požadované k propojení s portálem 
Knihovny.cz.  

3. 2 Vesnice roku – Knihovna roku   

Komisi byly poskytnuty informace o zúčastněných knihovnách. Byla provedena metodická 
návštěva a knihovny připraveny do soutěže. 
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3. 3 Nominace Knihovník Královéhradeckého kraje 2016 a doplňování Slovníku českých 
knihovníků 

Nominována Světla Krausová z Místní knihovny Valdice. Slovníku českých knihovníků byl doplněn 
informacemi o všech oceněných v letech 2009 – 2016. 

3. 4 Standard RDA  

Proškolená knihovnice z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Iva Rodrová poskytuje konzultace dle 
požadavků knihovnic. 

3. 5 Oznámení o podpoře knihoven Královéhradeckým krajem.  

Oznámení vystaveno na všech obsluhovaných knihovnách. 
 

4. Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí  

Přehled finančního zajištění 

Rok 2014 2015 2016 

Dotace od Královéhradeckého kraje 
1 046 000 1 054 000 1 141 000 

Příspěvek od obecních úřadů 
353 280 356 460 357 760 

 
Dotaci od Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních funkcí jsme zcela využili. 

5. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2016 
1 Kraj                                  Královéhradecký 

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

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 2,600 

4 Počet obsluhovaných knihoven 76 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 73 

7   počet poskytnutých konzultací 492 

8   počet metodických návštěv 106 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 73 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 76 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 35 

14   počet všech vzdělávacích akcí 40 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 11 

16   počet všech účastníků 378 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 132 

18   počet všech vyučovacích hodin 73 
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19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 30 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 12 

22   počet akcí 4 

23   počet účastníků 43 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 25 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  7 237 

27   počet revidovaných knihoven 21 

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 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2016 43 425 

36   roční přírůstek VF 2 184 

37   roční úbytek výměnného fondu 1 744 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 336 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 1 848 

40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 65 

43   počet expedovaných souborů 170 

44   počet svazků v souborech 14 489 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

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

47   počet akcí, zásahů 40 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 46 

50   počet ujetých km 2 247 

  
 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

  (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2016 

51 Kraj Královéhradecký 

52 Název knihovny 
Knihovna 
V.Čtvrtka v Jičíně 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 95 446,06 

54  z toho : nákup knihovního fondu 70 619,00 

55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 73 763,24 

56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 

57 Cestovné (číslo účtu 512) 6 212,30 
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58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 59 246,45 

59  z toho : doprava 23 756,45 

60  z toho : servis AKS 13 737,00 

61  z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 

62  z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 

63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 657 450,00 

64  z toho : platy zaměstnanců 655 450,00 

65  z toho : ostatní osobní náklady 2 000,00 

66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 222 453,00 

67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 26 428,95 

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) 1 141 000,00 

71 Investiční náklady 0,00 

72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 1 141 000,00 

73     

74 Přidělená dotace (krajská)  1 141 000,00 

75 Vráceno  0,00 

76     

77     

78     

79     

   

   

   
  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2016 

81 Náklady za rok 0 

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0 

83 z toho: na nákup knihovního fondu  0 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0 

85  z toho : platy zaměstnanců 0 

86  z toho: ostatní osobní náklady 0 

87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 0 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 0 

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

90 Investiční náklady 0 

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

      

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

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

94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)  0 
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  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2016 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2016 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 

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  357 760,00 

5. Závěr 

     Cílem regionálních služeb je podpořit kvalitní služby malých knihoven, aktualizovat knihovní 
fondy neprofesionálních knihoven a v neposlední řadě umožnit vzdělávání pracovníků všech 
knihoven regionu. 

     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 výměnného fondu.  

Poskytování služeb dle standardu pro výkon regionálních funkcí bylo zachováno v porovnání s 
loňským rokem na stejné úrovni. Celkově se podařilo splnit všechny vytyčené úkoly pro dané období. 
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