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1. Úvod 

Rok 2018 byl v knihovně ve znamení 100. výročí vzniku Československa a s tím spojených pořadů pro 

všechny generace. Vstoupili jsme do mezinárodního projektu „S knížkou do života“ (Bookstart), přešli 

jsme na novou verzi knihovního systému, postupně se připojovali do projektu Knihovny.cz. Výsledky 

naší práce ukazují čísla. Ačkoliv často slýcháme, že „se nečte“, nám se daří udržet počty čtenářů, 

výpůjček i návštěvníků již několik let na stejné úrovni, či s mírně vzrůstajícím trendem. Počet kulturních 

a vzdělávacích akcí a jejich návštěvníků stále mírně roste. Za výborný výsledek knihovny patří 

poděkování zejména zaměstnancům, zřizovateli, všem spolupracovníkům a také našim uživatelům. 

2. Základní údaje o organizaci 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je příspěvková organizace zřízená městem Jičín, má jednu pobočku a 
je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Jejím posláním je poskytovat rovným způsobem všem 
občanům a knihovnám v regionu bez rozdílu veřejné knihovnické, informační 
a další služby.  

Přehled hlavních činností: 

 Buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury 

a dalších dokumentů a informačních pramenů (periodika, audio, 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. 
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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 předchozích letech – celkem 13,5 hodiny týdně. 

 

3. Zaměstnanci 

3.1 Počet zaměstnanců a jejich vzdělanostní struktura 
Přepočtený počet zaměstnanců: 14,43 (v tom 2,6 na výkon regionálních funkcí) 
Z toho: 

VŠ knihovnického směru 3,94 

VŠ ostatní 1,00 

SŠ knihovnického směru 6,05 

SŠ ostatní 1,83 

Ostatní 1,61 

 

V srpnu 2018 odešla jedna pracovnice na mateřskou dovolenou. Na její místo nastoupila nová 

pracovnice. Knihovna zaměstnávala pracovníky z úřadu práce z programu Veřejně prospěšné práce 

(VPP) a Společensky účelné pracovní místo. Dvě pracovnice pokračovaly od r. 2017, v průběhu roku 

skončily. Dva noví nastoupili v lednu, pracovali celý rok.  V září přišla pracovnice z programu VPP na 

poloviční úvazek. 

Školní praxi v Knihovně Václava Čtvrtka vykonávaly tři stážistky. 
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3.2 Vzdělávání zaměstnanců 
Vzdělávání je věnována velká pozornost. Zaměstnanci se zúčastňují přednášek a seminářů pořádaných 
především Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Národní knihovnou v Praze.  
Zorganizovali jsme i vlastní vzdělávací akce: 

 Školení bezpečnosti práce a požární ochrany 

 Architekt Čeněk Musil. Komentovaná prohlídka v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně 

 Severská literatura v překladech 

 Tematický zájezd do Lán 

 Vzhůru na ovocnou túru. Literární výlet 

 Za Karlem Jaromírem Erbenem. Literární výlet 

 Jak najít společnou řeč. Seminář Mgr. Vandy Vaníčkové 

 Vývoj řeči a čtení u dětí – přednáška PhDr. Jeronýma Klimeše 

 FriendlyVox – seznámení s ozvučeným portálem, který zpřístupňuje informační a 
komunikační služby bez nutnosti užití zraku 

 Tematický zájezd – Vyšehradský hřbitov a Černínský palác v Praze 

 Nebojte se promluvit – seminář BcA. Ladislavy Dlouhé 

 Angličtina pro zaměstnance 
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4. Hospodaření knihovny 

Příspěvek od zřizovatele: 6 299 000 Kč, příspěvek na podporu vybraných akcí (100. výročí vzniku 

republiky): 12 000 Kč 

příjmy z hlavní činnosti: 631 081,87 Kč 

Granty MK ČR:  

Knihovna 21. století - 100. výročí vzniku republiky: 18 000 Kč a Knihovnická dílna: 15 000 Kč 

VISK   3 – Knihovny.cz: 24 000 Kč 

Česká knihovna (knihy): 4 771 Kč 

Příspěvek od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové: 331 979 Kč  

Dary:  

věcné (knihy) v hodnotě 13 038 Kč 

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

z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 1 574 000 Kč 

od obcí na nákup fondu: dotace 7 000 Kč a dary 360 260 Kč 

 (viz přiložená Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2018) 

 

 

 

Hospodářský výsledek: 8 704,04 

Příjmy celkem 780 510,87 

Výdaje:  

Mzdové náklady 3 543 241 

OON 55 000 

Nemoc 9 759 

SP a ZP 1 206 703 

Materiálové náklady 1 169 802,90 

   z toho fond (knihy, časopisy, CD)       821 757 

Energie 387 440,67 

Nájemné 39 294 

Stravenky 57 036 

Odpisy 8 544 

Služby 482 366,24 

Ostatní náklady – včetně smluv s ÚP 504 306,02 

Anopress, AVG 31 986 

   

Výdaje celkem 7 495 478,83 

Příjmy 780 510,87 

Rozdíl 6 714 967,96 
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5. Služby 

5.1 Výpůjční služby 

5.1.1 Čtenáři a návštěvníci 
Do knihovny se zaregistrovalo 3 461 čtenářů, z toho 1 810 dospělých a 1 651 dětských. Oproti roku 

2017 to je o 23 čtenářů víc. Nově pasovaných dětských čtenářů bylo 251 z pěti základních škol (o 32 

méně proti roku 2017). Počet návštěvníků studoven a půjčoven stoupl, i přes nevyhovující prostředí, 

o 1 144. Knihovní služby celkem využilo 60 125 návštěvníků. 

Rok 
Registrovaní 
čtenáři 

z toho  
děti 

Návštěvníci 
celkem 

Studovny 
půjčovny Internet 

2017 3 438 1 576 58 915 50 924 7 991 

2018 3 461 1 651 60 125 52 068 8 057 

rozdíl    +23   +75 +1210 +1144   +66 

 
Knihovna přistoupila k nařízení Evropské unie o ochraně osobních dat. Se všemi čtenáři byly postupně 

sepisovány nové smlouvy, nahrazující staré přihlášky. Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou, 

nahrazené přihlášky se následně skartují. 

Velkého ohlasu veřejnosti i médií se dostalo 

Knihovně na koupališti. Návštěvníkům 

koupaliště byl dán k dispozici regál 

s vyřazenými, přesto ale ke čtení lákajícími 

knihami. K zapůjčení nebyla potřebná 

registrace do knihovny. Knihy bylo nutno 

minimálně ob den rovnat a doplňovat.  

 

 

 

 

 

5.1.2 Výpůjčky  
V roce 2018 bylo vypůjčeno celkem 209 869 dokumentů. Oproti roku 2017 sledujeme nárůst o 3 784 

výpůjček. Kromě naučné literatury pro dospělé jsou hodnoty v plusových položkách.  

Rok Výp.celkem N B MN MB 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 

2017 206 085 33 995 90 718 8 317 35 553 27 669 9 619 214 

2018 209 869 33 258 90 992 9 210 36 350  27 996 11 667 396 

rozdíl +3 784    -737    +274  +893   +797    +327 +2048  +182 
N = naučná pro dospělé 
B = beletrie pro dospělé 
MN = naučná pro děti a mládež 
MB = beletrie pro děti a mládež 
Ost.dok = ostatní dokumenty (CD, hry) 
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Graf rozložení výpůjček dle oddělení. 
Vidíme v něm vysoký počet výpůjček v oddělení pro dospělé čtenáře. Počet výpůjček se také zvýšil 

v hudebním a dětském oddělení. Je nutné zohlednit činnost Free Time, toto oddělení se primárně na 

výpůjčky nezaměřuje. 

 

 

 

5.1.3 „Stoleté“ srovnání pro zajímavost 
Také knihovna slavila 100 let republiky. Níže uvedené grafy ukazují vývoj činnosti knihovny v průběhu 

sta let. Bez komentáře, s radostí v srdci knihovníka.  
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Rok Čtenáři Návštěvníci Výp.celk. N B Periodika Ostatní Eknihy 

2017 1 719 33 276 136 427 33 078 78 625 24 221 289 214 

2018 1 663 33 705 136 833 32 634 79 034 24 310 459 396 

Rozdíl -56 +429 +406 -444 +409     +89 +170 +182 

 

Volný knižní fond byl doplněn orientačními popisky a piktogramy. Stále máme snahu vylepšit a 

zpřehlednit stavění fondu knih. Obsahová prověrka byla provedena dvakrát, v zimě a o prázdninách. 

Ve volném výběru zůstávají především novější přírůstky knih. Ostatní knihy se přeřazují do skladu. 

Čtenáři se naučili starší knihy objednávat, ústně i elektronicky. Pracovnice stále podněcují k využívání 

této možnosti a počet objednávek se zvyšuje. Knihy jsou zpravidla do druhého dne připraveny 

k odběru, rezervují se po dobu deseti dnů. 

V letních měsících byl zvýšený zájem o beletristickou řadu knih, v zimních měsících o deskové hry. 

Prohloubila se spolupráce s psychiatrickým oddělením Oblastní nemocnice Jičín, díky níž se podařilo 

získat nejen nově registrované čtenáře, ale i nové pravidelné návštěvníky večerních pořadů. 

Akce registrace studentů zdarma během září a října nesplnila očekávání v nárůstu registrovaných 

čtenářů. Během listopadu a prosince se pokles registrovaných čtenářů podařilo zastavit. 

Čtenářům byly nabídnuty dárkové poukazy k Vánocům i k dalším příležitostem. Prodáno bylo celkem 

22 poukazů. 

 

5.1.5 Hudební oddělení 

 

Součástí hudebního oddělení je zvuková knihovna pro nevidomé čtenáře. Její činnost závisí na počtu 

uživatelů, kteří tuto službu využívají. Od počtu nevidomých se odrážejí počty výpůjček. Knihovna 

vybavila nově místo pro nevidomé počítačem, s nainstalovaným čtecím programem FriendlyVox. 

Půjčování hudebních dokumentů stagnuje, proto knihovna nakupuje pouze nosiče s mluveným slovem, 

které se půjčují všem čtenářům. Mezi návštěvníky hudebního oddělení se počítají registrovaní čtenáři 

z ostatních oddělení knihovny. Počet návštěvníků a výpůjček se významně zvýšil.  

 

 

 

                                                           
1 Pouze nevidomí a zrakově postižení registrovaní uživatelé. Ostatní jsou registrovaní v oddělení pro dospělé.  

Rok Čtenáři1 Návštěvníci Výpůjčky celkem Výpůjčky CD 
Výpůjčky pro 
nevidomé 

Ostatní 
výpůjčky 

2017 32 856 4 941 3 953 972 16 

2018 31 1 038 6 747 5 404 1 336 7 

rozdíl -1      +182         +1 806     +1 451         +364 -9 
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5.1.6 Free Time, klub pro teenagery 

Rok Čtenáři Návštěvníci Výp. celkem Knihy Periodika Hry na PC2 Stolní hry3 

2017 335 9 156 2 674 124 458 902 1 190 

2018 365 8 288 2 941 135 436 1 134 1 236 

rozdíl +30 -868 +267 +11 -22 +232 +46 

 

 

 

Starším dětem a mládeži nabízíme příjemné, podnětné, kulturní a bezpečné prostředí pro trávení 

volného času s kamarády. Snažíme se nabízet neustále nové podněty, k nimž patří hry různého druhu, 

X-box apod. Oddělení organizovalo různé soutěže a aktivity, jako „Objev QR kód“, celoroční 

fotografická soutěž o netradiční snímek knihy, pravidelně konverzační klub angličtiny. V zájmu 

zachování pravidel slušného chování byla zpřísněna pravidla klubu, vedlo to ke zlepšení celkové 

atmosféry klubu, ale také k mírnému poklesu návštěvnosti. Počet registrovaných uživatelů a výpůjček 

se lehce zvýšil. 

Sál hudebního oddělení slouží zároveň jako sál pro veřejnost a kulturně-vzdělávací činnosti. Obměňují 

se tu ve spolupráci se základní uměleckou školou výstavy. Pravidelně se tu střídá Virtuální univerzita 3. 

věku, Angličtina pro zaměstnance a seniory a nejrůznější další akce.  

                                                           
2 Počítačové hry, hry na herní konzoli X-box One 
3 Ping pong, stolní fotbal, stolní hokej, kulečník, deskové hry  
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5.1.6  Dětské oddělení  

Rok Čtenáři Návštěvníci Výp .celk. MN MB Periodika Ost. dok. 

2017 1 125 11 625 44 825 7 723 32 846 1 959 2 297 

2018 1 158 12 945 46 404 8 763 33 309 2 241 2 091 

Rozdíl +33 +1 320 +1 579 +1 040 +463 +282 -206 

 

Oddělení zodpovídá za organizaci jarního literárního festivalu pro děti, podílí se na akcích o 

prázdninách v rámci prodloužených víkendů města Jičína, připravuje celostátní Knihovnickou dílnu. 

Důležitými činnostmi dětského oddělení jsou pasování prvňáků a Noc s Andersenem. Do života byl 

uveden nový projekt S knížkou do života (Bookstart), zaměřený na získání pozitivního vztahu ke 

knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí. Oddělení realizuje mnoho činností na podporu dětského 

čtenářství.  

Knihovnice kladou důraz na přátelské a vstřícné chování. Prostor půjčovny dětského oddělení slouží 

čtenářům i jako místo, kde tráví volný čas, kde mohou hrát deskové hry se spolužáky či rodiči 

a prarodiči, v klidu se připravovat na školní vyučování za přispění literatury prezenčně půjčené. 

Zejména dětské oddělení využívá ke své práci i Zahradu poznání.  

 

Pokračuje trend v navyšování počtu registrovaných čtenářů, počet návštěvníků vzrostl o 11 % a úměrně 

vzrostl i počet výpůjček. 
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5.1.7 Pobočka        

Rok Čtenáři Děti Návštěvníci Výp. celkem N B MN MB Periodika 

2017 227 115 4 019 17 218 917 12 093 470 2 707 1 031 

2018 244 128 4 149 16 944 624 11 958 312 3 041 1 009 

rozdíl    +17 +13        +147        -274 -293    -135 -158 +334         -22 

                                                  
Pobočka knihovny sídlí na Novém Městě, nabízí služby 
velkému množství obyvatel zejména ze sídliště, 
spolupracuje se III. základní školou. V uplynulém období 
jsme se na její služby hodně zaměřili. Zlepšila se nabídka 
pro školu, zavedli jsme přidaný výpůjční den doplněný 
výtvarnou dílničkou. Zútulnili jsme prostředí knihovny, 
zaměřili se na nadstandardní nabídku fondu.  Velkým 
problémem je častý nepořádek a špína na přístupové 
chodbě a chování některých návštěvníků sousedního 
EXITu. Rodiče nechtějí pouštět děti samotné, popř. se 
děti bojí projít chodbou. I pro dospělé je to nepříjemné.  
 

5.2 Donášková služba 
V roce 2018 knihovna čtenářům opět nabídla službu donášky knih. Jedná se o službu pro občany Jičína, 

kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do knihovny osobně. Tuto službu využili celkem čtyři 

čtenáři. Pověřená knihovnice je pravidelně navštěvovala a výměnu knih zprostředkovávala. 

5.3. Elektronické služby 

5.3.1 Webové stránky 
V roce 2018 byla dokončena struktura nového webu knihovny včetně spuštění všech sekcí (pro děti, 

pro seniory, pro knihovníky). Technické řešení využívá publikační systém WordPress, pro který si 

knihovna vyvinula vlastní responzivní šablonu. Na základě zkušeností docházelo průběžně k úpravám 

a vylepšení uživatelského rozhraní, přibyla tlačítka, funkce, odkazy. Další vývoj se zaměřil též na 

optimalizaci kódu a přístupnost stránek pro handicapované uživatele.  

Po celém webu byly přidány interaktivní prvky umožňující každému návštěvníkovi přímé sdílení obsahu 

jedním kliknutím na sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest). 

V sekci pro seniory jsme začali publikovat proběhlé akce včetně ilustrující fotografie. V rámci zvýšení 

návštěvnického komfortu jsme se snažili v přehledech plánovaných akcí poskytovat kompletní 

informační servis včetně přesného místa konání: z tohoto důvodu vznikly v rubrice „Co najdete 

v knihovně“ i dvě nové informační stránky: Sál knihovny a Zahrada poznání, další informační stránky 

byly doplněny o nové cílené odkazy z virtuální prohlídky interiérů. 

V průběhu roku došlo k významnému kroku z hlediska čtenáře využívajícího dálkový přístup k našim 

fondům: sjednocení dvou webových katalogů (knižní a hudební) do jednoho. Vyhledávání knihovních 

dokumentů a správa výpůjček jsou nyní pro čtenáře jednodušší, vše může spravovat z jednoho 

společného konta. 
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S přechodem na novou verzi Verbisu jsme získali i nové provedení webového katalogu Portaro. Vedle 

běžných funkcí umožňuje například zjednodušené přihlašování pro zaměstnance nebo individuální 

nastavení pravidel pro uchovávání historie výpůjček podle preferencí každého čtenáře (GDPR). 

5.3.2 Databáze 
Knihovna měla zakoupenu 1 licencovanou databázi z dotačního programu Ministerstva ČR VISK 8/A – 

Informační zdroje.  Jednalo se o databázi Anopress, což je plnotextová databáze novinových a 

časopiseckých článků. Vstupy do této databáze byly sledovány ve statistickém deníku knihovny. 

Databáze byla přístupná pro uživatele pouze z počítačů v knihovně.  

Kromě toho si knihovna vytvořila své vlastní databáze, které byly umístěny na webových stránkách. 

První byla „Výročí a archiv regionálních osobností“, s údaji o místních osobnostech, která je stále 

doplňována o nové údaje. Tato databáze byla přístupná on-line z webových stránek knihovny. Vstupy 

byly evidovány v elektronickém deníku. Druhou databází na webových stránkách knihovny byla 

databáze „Regionální zpravodaje“. Ta je rozdělena do dvou oddílů. Jsou zde regionální zpravodaje obcí 

a v druhé části jsou umístěny různé regionální tiskoviny, vše v digitální podobě. Databáze měla vlastní 

počítadlo, kde byly evidovány vstupy. Další databázi knihovna vytváří z recenzí zaměstnanců knihovny 

a je nazvána „Přečetli jsme a doporučujeme“.  

5.3.3. Knihovní automatizovaný systém 
Knihovna používá systém Verbis. V květnu byl spojen Verbis knižní a hudební (knihy a zvukové 

dokumenty), což bylo nutné pro přechod na novou verzi programu (Verbis 2.0), na kterou jsme přešli 

v prosinci. Sloučení se týkalo i on-line katalogů knihovny. Pro naše čtenáře se jedná o zlepšení služby, 

neboť nyní vidí u konkrétního titulu všechny druhy dokumentu, ve kterých titul knihovna vlastní. 

Knihovna poskytovala metodickou pomoc, týkající se automatizace jednotlivým knihovnám regionu a 

knihovně ve Slaném. Nadále pokračovala spolupráce s knihovnou Regionálního muzea a galerie 

v Jičíně, se kterou jsme si poskytovali vzájemnou pomoc při digitalizaci regionálních dokumentů a při 

odesílání záznamů do Souborného katalogu ČR.  

 

5.3.4 Centrální portál knihoven 
Knihovna se připojila k portálu knihovny.cz. Přípravné práce začaly již 

v roce 2017, další práce probíhaly od druhé poloviny roku 2018. Byla 

podepsána smlouva a dodatek o přistoupení k portálu.  Na pořízení 

software, potřebného k zapojení do portálu knihovny.cz, jsme získali grant 

v programu VISK 3 – Informační zdroje knihoven. Knihovna pověřila pracovníky Moravské zemské 

knihovny zastupováním vůči eduID, což byla jedna z podmínek pro zapojení do portálu. Přešli jsme na 

novou verzi knihovního systému, budeme jednat o dalším postupu a s tím souvisí i zprovoznění platební 

brány. 

 

5.3.5 Virtuální návštěvníci 
Knihovna vedle fyzických návštěvníků zaznamenává i virtuální návštěvníky. Na knihovním YouTube bylo 

zveřejněno sedm nových videozáznamů. Od 1. 1. do 31. 12. 2018 zaznamenala videa na našem 

YouTube 20 552 zhlédnutí. Toto číslo není započítáváno do statistiky stejně tak jako Facebook, 

Instagram aj.   
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Rok Virtuální návštěvníci dle 
KULT 12-01 

Z toho vstupy mimo 
knihovnu 

Z toho vstupy 
z knihovny 

Webové 
stránky 

2017 82 454 47 246 1 676 33 532 

2018 83 508 46 320 1 382 35 806 

Rozdíl +1 054 -926 -294 +2 274 

 

5.3.6 Služby pro virtuální návštěvníky 
 Vstup do on-line katalogu a čtenářského konta 

 Manuál k používání katalogu a čtenářského konta 

 Půjčování e-knih online 

 Vše o e-knihách a čtečkách 

 Kalendář akcí knihovny 

 Aktuality z knihovny 

 Webová sekce pro děti 

 Webová sekce Klubu aktivních seniorů AKSE 

 Webová sekce Virtuální univerzity třetího věku 

 Webová sekce pro knihovníky regionu 

 Co najdete v knihovně 

 Jak se stát čtenářem, poplatky 

 Knihovní řád 

 Meziknihovní výpůjční služba 

 Donášková služba knih 

 Zasílání novinek 

 Vaše tipy na nové knihy 

 Validace účtu mojeID 

 Databáze regionálních osobností 

 Databáze regionálních zpravodajů 

 Informace o nových přírůstcích ve fondu knih 

 Informace o nových přírůstcích ve fondu hudebního oddělení 

 Informace o přírůstcích ve fondu zvukové knihovny 

 Přečetli jsme a doporučujeme 

 Nabídka cizojazyčné literatury 

 Nabídka knih regionálních autorů 

 Nabídka časopisů a společenských her 

 Nabídka besed pro základní a střední školy 

 Počítačové kurzy (nejen) pro seniory 

 Výroční zprávy 

 Tiskové zprávy 

 Informace o historii knihovny 

 Václav Čtvrtek (stručný životopis, výběrová bibliografie z fondu Knihovny V. Čtvrtka) 

 Užitečné odkazy (literatura, veřejná správa, knihovny, informace) 

 Odkazy na sociální sítě knihovny 

 Adresář knihoven regionu Jičínska s mapou knihoven 
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5.4 Bibliograficko informační služba 
Do úseku bibliograficko informační služby a internetu patří přístup na internet, přístup do databází 

(Anopress), poskytování bibliografických informací, rešeršní a regionální činnost, služba MojeID. 

Místnost je vybavena čtyřmi počítači pro uživatele. V časovém omezení přístupu internetu na počítači 

se pokračovalo nadále. Do regionálních databází se nově začala započítávat rubrika „Přečetli jsme a 

doporučujeme“, proto zaznamenáváme nárůst.  

Rok Internet Anopress Region. databáze Ostatní BIS mojeID 

2017 7 991 306 478 960 43 

2018 8 057 294 3 668 1 011 22 

Rozdíl +66 -12 +3 190 +51 -21 

 

5.6 Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 
Knihy, které se v našem fondu nenacházejí, si čtenáři mohou objednat prostřednictvím MVS. V roce 

2018 bylo prostřednictvím MVS půjčeno z jiných knihoven celkem 113 knih. Bylo to o 44 knih víc 

v porovnání s rokem 2017. Tuto službu poskytovala knihovna svým čtenářům zdarma, čtenáři platili 

pouze poštovné za cestu tam a zpět podle tarifu České pošty. O došlé MVS byli čtenáři upozorňováni 

e-mailem nebo SMS zprávou. 

Knihovna Václava Čtvrtka také půjčila své knihy jiným knihovnám za paušální poplatek za poštovné. 

Celkem obdržela 948 požadavků na výpůjčku. Tuto službu nejvíce využívaly knihovny z Jičínska. V roce 

2018 zapůjčila o 170 knih méně než v předešlém roce.  

5.7 Nové (nepodstatné?) služby 
Zavedli jsme půjčování deštníků, které jsme pořídili díky 

sponzorovi a půjčování brýlí (ty pouze prezenčně), o jejichž 

darování jsme požádali čtenáře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 

 
Knihovna uspořádala celkem 648 akcí, kterých se zúčastnilo 15 623 posluchačů. Oproti roku 2017 

bylo zorganizováno o 26 pořadů více a přišlo o 1 223 návštěvníků více. 
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Akce 2018 podle oddělení 

Oddělení 
akce 
kulturní 

počet 
návštěvníků 

akce 
vzdělávací 

počet 
návštěvníků 

2017 
celkem 

Návštěvníci 
celkem 

Odd. pro 
dospělé 

56 1 091 99 2 326 155 3 417 

Dětské 
odd. 

307 8 250 59 1 229 366 9 479 

Hudební 
odd.  

11 222 25 253 36 475 

Free Time 
 

24 756 18 319 42 1 075 

Pobočka 
 

49 1 177 0 0 49 1 177 

Celkem 
 

447 11 496 201 4 127 648 15 623 

 
 

6.1 Nejúspěšnější pořady roku 
Mezi nejúspěšnější pořady dle počtu návštěvníků patřil pořad Rodičovství jako cesta k sobě. Bylo to 

povídání Veroniky Hurdové, maminky tří dětí, ale také autorky několika knížek, bloggerky a 

cestovatelky.  

 

Druhým nejúspěšnějším pořadem byl křest první knihy mladé 

jičínské autorky Zuzany Vávrové – Jak se plní sny.  Třetím 

nejúspěšnějším pořadem byl zatím celkem neznámý nový 

žánr poezie slam poetry.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

6.1.1 100 let republiky 
Celoroční program k výročí republiky vycházel z projektu, na který knihovna získala 

grant Ministerstva kultury ČR. Uskutečnilo se 48 akcí včetně výstav, na které přišlo 

1 146 návštěvníků. Nabídka programu byla velmi pestrá, zaměřena na všechny 

věkové kategorie uživatelů.  
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6.1.2 Klub aktivních seniorů 
Senioři se scházeli pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. 

Knihovna pro ně organizovala přednášky či besedy 

z různých žánrů. Klub aktivních seniorů běží již sedmým 

rokem. Sedm pořadů bylo věnováno výročí republiky. 

Nejúspěšnějším pořadem byla beseda nad starými 

pohlednicemi Jičínska Ing. Arch. Karla Čermáka. Přišlo 71 

posluchačů. Dvanácti pořadů se zúčastnilo celkem 465 

posluchačů. Kromě přednášek pořádáme pro seniory i 

semináře (angličtina, počítače aj.) 

 

6.1.3 Virtuální univerzita 3. věku (VU3V) 
Letní semestr: Dějiny oděvní kultury II -21 studentů a České 

dějiny a jejich souvislosti – 47 studentů 

Zimní semestr: Dějiny oděvní kultury III – 22 studentů a 

Klenoty barokního sochařství v českých zemích – 52 

studentů 

Před každou přednáškou byly vystaveny knihy, doplňující univerzitní studium. 

Promoční osvědčení v lednu získali čtyři studenti, v květnu sedm studentů. Promoční a semestrová 

osvědčení studentům předal profesor, PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., přednášející kurzu České dějiny a 

jejich souvislosti. Poté odpřednášel na téma Masaryk jako symbol.  

Zorganizován byl autobusový zájezd do Lán, kde studenti navštívili muzeum TGM, hrob TGM a zámecký 

park, 47 studentů. Na závěrečný seminář v květnu jeli studenti do Turnova. 

Celkový počet návštěvníků akcí VU3V činil 792 posluchačů. Návštěvníků akcí VU3V proti roku 2017 bylo 

méně proto, že v roce 2017 knihovna pořádala závěrečný seminář pro studenty celé republiky. Byla to 

tehdy nejúspěšnější akce roku.  

 

6.1.4 S knížkou do života 
Knihovna se zapojila do pilotního ročníku mezinárodního projektu Bookstart, 

nesoucí v České republice název S knížkou do života. Při vítání občánků v Jičíně 

dostali novopečení rodiče od matrikářky dopis, v němž jsou pozváni do 

knihovny. Podobně i při příležitosti křtů malých dětí. V dětském oddělení je pro 

rodiče a jejich miminka 

připraven slavnostní 

program. Děti získají zdarma 

průkazku do knihovny 

a propagační sety. Rodiče 

získají průkazku jako rodinní členové, je jim 

představen projekt i knihovna samotná. Zároveň 

jsou pozváni na další setkávání, ať už se jedná o 

přednášky pro veřejnost či o pravidelná setkání 

rodičů s dětmi. Tato pravidelná setkání se konala 

vždy první středu v měsíci, maminky s dětmi se 

v uplynulém roce sešly celkem šestkrát. Slavnostní 



19 
 

vítání miminek do knihovny uspořádala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně třikrát, z tohoto projektu bylo 

zaregistrováno 34 dětí.  

 

 

6.1.5 Pasování prvňáčků 
Poslední lednový týden proběhlo ve dnech 22. - 24. ledna již tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. 

Ve školním roce 2017/2018 to bylo 236 dětí jičínských základních škol. Při pasování dostali prvňáčci od 

knihovny svůj první čtenářský průkaz do knihovny zdarma. Slavnostní akce se zúčastnila i spisovatelka 

Daniela Krolupperová, zástupci nakladatelství Albatros, zástupci města Jičína a ředitelé jednotlivých 

škol. Většina dětí nadále navštěvovala knihovnu se svými třídními učitelkami nebo vychovatelkami 

školní družiny. 

 

6.1.6 Čtenář roku 
Akce na podporu čtení a čtenářství probíhá v dětském oddělení po celý rok. V březnu – měsíci čtenářů 

proběhlo v knihovně slavnostní oceňování čtenářů roku. Nejaktivnější děti v roce 2018 dostaly od 

nakladatelství Albatros a Akademie Jana Ámose Komenského dary v podobě knih a deskových her, 

certifikáty na zvýhodněné ceny jazykových kurzů. 

Jedním ze zajímavých čtenářských příběhů je i cesta ke čtenářství dvojčat Jáchyma a Štěpána Elisových. 

Čerství pětiletí kluci totiž vyhráli celostátní soutěž Čtenář roku, kterou již od roku 2011 vyhlašuje Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR. Letošní ročník byl zaměřen na nejmladší čtenáře a jejich 

čtenářské příběhy. Kluci Elisovi se zúčastnili slavnostního předávání v přímém přenosu České televize 

v rámci vyhlašování vítězů cen Magnesia Litera.  

 

 

6.1.7 Noc s Andersenem 
V roce 2018 se Noci s Andersenem zúčastnili prvňáci z II. základní školy v Jičíně. Společně s paní 

učitelkou Mgr. Broňou Podhajskou se v podvečer v knihovně sešla dvacítka nocležníků. Začalo se 

hraním her a pokračovalo stezkou odvahy, během níž děti hledaly indicie k objevení pokladu. 

 

6.1.8 Noc literatury 
Ve středu 9. května 2018 proběhl v Jičíně již čtvrtý ročník mezinárodního literárního happeningu Noc 

literatury. Na organizaci se podílí knihovna ve spolupráci s občanským sdružením proVIZE o. s. V Jičíně 
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se četlo na čtyřech místech, a to v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně v Zahradě poznání, Rumcajsově 

ševcovně, u Korunovační kašny na Valdštejnově náměstí a v Židovské č. p. 100. Jako interpreti textů se 

představili regionální herci: Filip Richtermoc, Petr Prokeš, Radim Jíra a Gabriela Holbová Šťastná. 

 

6.1.9 Čteme všichni – vypráví jen někdo 
Na akci Čteme všichni – vypráví jen někdo, se přihlásilo 23 dětí, které předvedly skvělé výkony již od 

nejmenších. Ve čtvrtek 17. května se v knihovně sešli již po patnácté. Oblastní kolo proběhlo ve čtvrtek 

4. října. V knihovně se sešlo pětatřicet nejlepších vypravěčů v pěti kategoriích.  

 

6.1.10 Prodloužené víkendy 
Jde o program města, který se snaží zpříjemnit pobyt v 
Jičíně turistům i místním občanům. Prodloužené 
víkendy začínají v polovině června a pokračují celé 
prázdniny až do pohádkového festivalu. Knihovna se 
připojila k tomuto projektu již počtvrté. V rámci 
prodloužených víkendů knihovna nabídla devět akcí, 

kterých se zúčastnilo 160 návštěvníků. 

 

6.1.11 Jarní literární festival 
Již po osmé jsme uspořádali literární festival, ve kterém 

jsme nabídli pestrý program, který oslovil školy i 

veřejnost. Ze strany škol nás potěšil velký zájem, kdy učitelé ocenili kvalitu pořadů a finanční 

dostupnost pro všechny děti. 

 

6.1.12 Knihovnická dílna 
Knihovnická dílna byla opět třídenní a konala se v rámci festivalu Jičín město pohádky druhý zářijový 

týden. Finančně se na ní podílelo Ministerstvo kultury ČR v rámci dotace Knihovna 21. století a SKIP 08 

Východní Čechy.  Nabídkou programu byla oslovena knihovnická veřejnost z celé ČR, především 

pracovníci dětských oddělení veřejných knihoven. Celkem měla dílna 63 účastníků. 

 

6.1.13 Přehled všech uspořádaných kulturních a výchovných akcí 
 LEDEN 
2.1. Výstava Mezi světy - R. Krchňáková 
3.1. 2 besedy s II. ZŠ - Kuba nechce číst 
4.1. AKSE - Ochutnávka Paříže a Edith a Marlen - 
P. Bičiště 
 Kadetní jičínská setnina 
5.1. Vernisáž výstavy R. Krchňákové 
 2 besedy s II. ZŠ - Už žádné výmluvy 
 Beseda s ŠD II. ZŠ - Už žádné výmluvy 
9.1. AKSE - angličtina 
10.1. beseda II. ZŠ - Kluk a pes 
 Čtenářské kostky - I. ZŠ 
 Mateřský klub kapička - Jak pan Zelený 
ztratil zelenou 
11.1. Beseda IV. ZŠ - Kluk a pes 
 Kadetní jičínská setnina 

4.6. Setkání maminek z projektu S knížkou do 
života 
5.6. AKSE - angličtina 
 Beseda II. ZŠ - Kamil neumí lítat 
 Beseda II. ZŠ - Andělské pohádky 
6.6. AKSE - Zpíváme s Masarykem - T. Fišerová 
 AJ konverzační klub - Holliday 
 2 besedy II. ZŠ - Zahrada 
7.6. Exkurze psychiatric. odd. nemocnice Jičín 
 Návštěva MC Kapička 
8.6. Výstavka Toulky Českou republikou 
 Hudební kvíz Stacionář Kamarád 
 Kouzlo poezie v podání Jaroslava Brendla - I. 
ZŠ a II. ZŠ 
11.6. Beseda III.ZŠ - Tipy na výlet 2 
12.6. AKSE - angličtina 
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12.1. Beseda I. ZŠ - Jak pan Zelený ztratil zelenou 
 Beseda MŠ Volanice - Jak pan Zelený ztratil 
zelenou 
15.1. Země a svět okolo - APROPO 
 Apropo - encyklopedie 
 3. ZŠ - výměna knih 
16.1. AKSE - angličtina 
 Zkouška pasování III.ZŠ a I. ZŠ 
 Besedy Poezie II.ZŠ a ŠD II.ZŠ 
17.1. Výstava Čeňka Musila 
 Beseda II. ZŠ - O Vodníku Vojtíškovi 
 III. ZŠ - výměna knih 
18.1. Rodičovství jako cesta k sobě - V. Hurdová 
 Zkouška pasování IV. ZŠ a II. ZŠ 
 Kadetní jičínská setnina 
19.1. Výstavka TGM 
 Zkouška pasování II. ZŠ 
 Inspirativní čtení II. ZŠ 
22.1. Zkouška pasování II. ZŠ 
 III. ZŠ - výměna knih 
23.1. AKSE - angličtina 
 Pasování II. ZŠ 
24.1. III. ZŠ - výměna knih 
 Dílna pro čtenáře 
 Pasování IV. ZŠ 
 Beseda s Danielou Krolupperovou 
 Beseda s polským autorem M. Surozsem 
25.1. Pasování III. ZŠ 
 Pasování ZŠ Soudná 
 Kadetní jičínská setnina 
26.1. Besedy IV. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Jozífkův pekelný 
týden 
29.1.  VU3V 
30.1. Beseda I. ZŠ - Pověsti - region 
 AKSE - angličtina 
31.1. Turnaj v ping-pongu 
 Beseda ZŠ Soudná - Práce s knihou 
 ÚNOR 
1.2. Beseda II. ZŠ - Regionální pověsti 
 Kadetní jičínská setnina 
2.2. Knihohraní 
5.2. Komiksová dílna II.ZŠ 
6.2. Den bezpečnějšího internetu 
 2 besedy II. ZŠ - Kuba nechce číst 
7.2. Beseda II. ZŠ - Jak jsem dostal ségru 
 Beseda II. ZŠ - Vlkovi tě nedám! 
8.2. Apropo PC kurz 
 Kadetní jičínská setnina 
 2 besedy II. ZŠ - Sláva, nazdar výletu 
 Čtenářský klub II. ZŠ 
9.2. Beseda II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Kuba nechce číst 
 Beseda I. ZŠ - Marie Terezie 
12.2. Beseda I. ZŠ - Marie Terezie 
 Beseda II. ZŠ - Komiks 
13.2. Besedy IV. ZŠ, II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Objevování 
knihy 

 Turnaj v ping-pongu 
 Výtvarná dílna s Pavlem Čechem III. ZŠ a II. 
ZŠ 
13.6. Beseda I. ZŠ - Útěk Kryšpína N. a šikana 
 Beseda ZŠ Jičíněves - Kluk a pes 
14.6. Beseda II. ZŠ - Knihy 
 Besedy I. ZŠ a II. ZŠ - Na chvíli rytířem 
15.6. Beseda III. ZŠ - Tipy na výlety 
 Beseda IV. ZŠ - Kamil neumí létat 
 Beseda IV. ZŠ - Žížalí pomazánka 
18.6. Beseda ŠD II. ZŠ  
19.6. AKSE - angličtina 
20.6. Beseda I. ZŠ - Děti a psi 
 Beseda I. A ŠD II. ZŠ - Práce s knihou 
21.6. Komiksová dílna 
 Vyhodnocení čtenářských deníčků - II. ZŠ 
 Tutorské čtení - II. ZŠ 
 Beseda I. ZŠ - Rozloučení s knihovnou 
22.6. Beseda III. ZŠ - Tipy na výlety 
 Beseda II. ZŠ - O líné babičce 
 Besedy I. ZŠ, II. ZŠ a ŠD II.ZŠ - Bojovník 
25.6. III. ZŠ - výměna knih 
 Zkouška divadla O modrém světle 
26.6. O modrém světle: divadelní představení pro 
žáky 1. tříd - II. ZŠ 
 Setkání prvňáčků (O Modrém světle) 
 AKSE - angličtina 
27.6. Beseda IV. ZŠ - O nevyřáděném dědečkovi 
 II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Závěrečná návštěva 
knihovny 
28.6. Školení Friendly Vox 
29.6. Zakončení školního roku 
 ČERVENEC 
2.7. Turnaj ve cvrnkání kuliček 
3.7. Asijské státy - fotografie O. Haken 
9.7. Povídání o pejskovi a kočičce 
10.7. Retro výstavka 
12.7. Zahradní slavnost s hrami našeho dětství 
16.7. Kotě z Kocourkova. Pohádkové čtení s 
výtvarnou dílnou. 
17.7. Setkání maminek z projektu BookStart 
19.7. Literární cyklovýlet 
23.7. Dášenka 
30.7. Aby se děti divily. Pohádkové čtení s 
výtvarnou dílnou. 
 SRPEN 
2.8. Kdo si hraje nezlobí - retrohry 
6.8. Jak se dostal Zebín do Jičína 
9.8. Exkurze zaměstnanců Úřadu práce 
13.8. Jak Jičín k Rumcajsovi přišel 
17.8. Osudové roky - výstavka 
 Příměstský tábor - seznámení s knihovnou a 
Teta to plete 
20.8. Prohlídka výstavy 
 Dětství našich prababiček 
27.8. Skládání z knih 
 ZÁŘÍ 
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14.2. Prvorepublikový masopust / odpolední 
dílnička pro čtenáře/ 
 Konzultace katalog. článků - MěK Slaný 
 Beseda I. ZŠ - Tvůrčí psaní 
 Beseda IV. ZŠ - Sláva, nazdar výletu 
15.2. IV. ZŠ - Výpůjčka knih 
 Beseda II. ZŠ - Bajky 
 Kadetní jičínská setnina 
16.2. Hudební kvíz Stacionář 
 Konzultace - odvádění peněz, upomínky … -
MěK Náchod 
 Beseda I. ZŠ - Tvůrčí psaní 
19. 2. Beseda ZŠ Bodláka a Pampelišky - Deník 
Anny Frankové 
20.2. Miniturnaj v ping-pongu 
 Beseda MŠ U Kina - Míšovo tajemství 
21.2. Turnaj v obíhané  
 ŠD IV. ZŠ - Výměna knih 
22.2. Kadetní jičínská setnina 
 Beseda IV. ZŠ - Kuba nechce číst 
23.2. Beseda IV. ZŠ - Kuba nechce číst 
 Beseda II. ZŠ - Orientace v knihovně 
 Beseda III. ZŠ - O líné babičce 
26.2. Beseda III. ZŠ - O líné babičce 
 Beseda IV. ZŠ - Orientace v knihovně 
 Beseda II. ZŠ - Tvůrčí psaní 
27.2. 2 besedy II. ZŠ - Kuba nechce číst 
 Beseda MŠ Fügnerova - Jak to chodí v 
knihovně 
28.2. Beseda II. ZŠ - Kuba nechce číst 
 Beseda ZŠ Jičíněves - Půjčování a orientace v 
knihovně 
 BŘEZEN 
1.3. PC kurz Apropo 
 AKSE - Ezoterika zdravého bydlení - P. 
Apostolaki 
 Kadetní jičínská setnina 
 Beseda ZŠ Soudná - Orientace v knihovně 
2.3. Světový den poezie - výstavka 
 2 besedy II. ZŠ - Jak si vybíráme knížky 
3.3. Magnezia litera - nominace - výstavka 
4.3. Výstava obrazů J. Šoltysové 
5.3. VU3V 
6.3. AKSE - angličtina 
 Knihohraní 
7.3. Tradice zavazuje - beseda se senátorem T. 
Czerninem 
 AJ s Elaine The Nature 
8.3. PC kurz 
 AKSE  - seminář - vyrábíme z knih - R. 
Kučerová 
9.3. Knihohraní 
12.3. VU3V 
 Beseda MŠ Konecchlumí - Malý lední 
medvídek 
 Beseda III. ZŠ - Seznámení s knihovnou 
13.3. Odpolední dílnička: Březen za kamna vlezem 

3.9. Zrání - výstava obrazů J. Lustiga 
 Knihohraní 
4.9. Podzim - čas přírodních materiálů - výstavka 
5.9. Setkání S knížkou do života 
6.9. AKSE - Jičín za 1. republiky - procházka s 
PhDr. E. Bílkovou 
 Beseda II. ZŠ - Kouzelná třída 
7.8. III. ZŠ - výměna knih 
 Beseda ZŠ Jičíněves - Dům pro Marťany 
 Beseda II. ZŠ - Kluk a pes 
10.9. Beseda IV. ZŠ - úvod do knihovny po 
prázdninách, Flouk a Líla 
11.9. Zahájení knih. dílny  /  Za K. J. Erbenem 
12.9. Setkání KLUBKA 
 Škola a knihovna  / Práce s lit. pro děti / 
Muzikoterapie / Slam poetry 
13.9. Vývoj řeči a čtení u dětí - PhDr. J. Klimeš 
14.9. Beseda IV. ZŠ - po prázdninové uvítání v 
knihovně, Bingo  
17.9. Beseda IV. ZŠ a II. ZŠ - Výběr literatury 
18.9. Osudové roky - pořad K. Pokorného 
 Beseda II. ZŠ - Záhada školní půdy 
 Beseda II. ZŠ - Škola pro koťata 
19.9. III. ZŠ - výměna knih 
 Prvorepubliková móda - výstavka 
 Beseda IV. ZŠ -  Ztraceni v čase 
 Beseda II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Pachatelé dobrých 
skutků 
20.9. Beseda IV. ZŠ - Nejhorší den v životě třeťáka 
Filipa 
 Beseda II. ZŠ - Záhada školní půdy 
21.9. Beseda III. ZŠ - Špaček: Chování 
 Beseda II. ZŠ - Lucka Luciferka 
 Beseda I. ZŠ - Začarovaná třída 
24.9. Besedy I. ZŠ - Miloš Kratochvíl 
25.9. Beseda I. ZŠ - Kluk a pes 
26.9. KIV Gymnázium 2 x 
 MŠ Fügnerova - Kašpárek 
27.9. KIV Obchodní akademie 2 x 
 ŘÍJEN 
1.10. Výprodej knih  
 Fotografický happening 
 QR kódy 
 ZŠ Soudná - Logopedické pohádky 
 VU3V 
2.10. AJ konverzační klub s Elaine 
 Beseda II. ZŠ - Josífkův pekelný týden 
 Výprodej knih 
 AKSE - angličtina 
3.10. Výprodej knih 
 Prvorepubliková móda - módní přehlídka 
 Móda 20. let - výstava 
 Reklama - seminář s Vandou Vaníčkovou 
 S knížkou do života - setkání maminek 
4.10. AKSE - Ženy za 1. republiky 
 Výprodej knih 
 Čteme všichni - vypráví jen někdo 
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 Besedy II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Velikonoce 
 Beseda IV. ZŠ - Jak vybírat knihu 
14.3. Fenomén USA s Vandou Vaníčkovou 
 Island - přednáška Ing. P. Bičíkové 
 Besedy II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Velikonoce 
 Beseda IV. ZŠ - Jak vybírat knihu 
15.3. PC kurz 
 AKSE - seminář - vyrábíme z knih - R. 
Kučerová 
 Kadetní jičínská setnina 
 Beseda II. ZŠ - Jak vybírat knihy 
16.3. Beseda I. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Komiks 
 Fenomén USA s Vandou Vaníčkovou 
 Beseda III. ZŠ - Velikonoce 
19.3. VU3V 
 Beseda III. ZŠ - Jaro je tu 
20.3. Beseda IV. ZŠ - objevování knihovny 
 MŠ Jičíněves a ŠD II. ZŠ - Pohádka 
21.3. Beseda III. ZŠ - Velikonoce 
 Beseda ŠD IV. ZŠ 
 Dílnička III. ZŠ - Velikonoce 
22.3. Kadetní jičínská setnina 
23.3. IV. ŠD a II. ZŠ Noc s Adersenem 
26.3. MŠ Dětenice a MŠ Větrov - Uvítání v 
knihovně 
 VU3V 
 Beseda III. ZŠ - Velikonoce 
27.3. AKSE - angličtina 
 Beseda se spisovatelkou Ilkou Pacovskou 
 I. ZŠ - Čtenář roku 
28.3. Besedy ZŠ Soudná, II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - 
Velikonoce 
29.3. PC kurz 
 DUBEN 
2.4. Výstava obrazů - Jana Pokorná 
3.4. VU3V 
 AKSE - angličtina 
 Beseda II. ZŠ - Kuba nechce prohrávat 
 Beseda MŠ J. Š. Kubína - Kamil neumí lítat 
 Vyhlášení dubnového kvízu 
4.4. Beletrie z období 1. republiky - výstavka 
5.4. S knížkou do života (Bookstart) 
 PC kurz 
 Seminář- Počítáme s Vámi 
 AKSE Slavná světová film. klasika - O. 
Slanina 
6.4. Magnesia litera - výstavka 
 Beseda II. ZŠ - části knihy 
 Beseda I. ZŠ - Ztracená náušnička 
7.4. Řehečská slepice - Na řehečské svatbě 
9.4. Beseda I. ZŠ - Tomáš Garrigue Masaryk 
 VU3V 
 Beseda III. ZŠ - čarodějnice 
10. 4.  AKSE - angličtina 
 Beseda I. ZŠ - Akrotisch 
11.4. Dítě jako naše největší životní lekce - M. 
Jáglová 

 PC kurz 
5.10. Výstavka - Karel Čermák 
 Beseda s nakl. Albatros a P. H. Šlikem - II. ZŠ 
 Beseda III. ZŠ - Etiketa 
8.10. III. ZŠ - výměna knih 
 VU3V 
 Levandulová dílna 
9.10.  Jičín za 1. republiky - vlastivědná vycházka 
 AKSE - vlastivědná vycházka 
10.10. Reklama - seminář s Vandou Vaníčkovou 
 Literární cestovka - ZŠ Jičíněves 
 Význam raného dětství pro vývoj dítěte - 
Mgr. Emmerlingová 
11.10. BookStart 3 
 Čtenářská dílna 
 PC kurz 
12.10. III. ZŠ - výměna knih 
 Beseda IV. ZŠ -  Ilustrátoři 
 Beseda se spisovatelkou Monikou 
Eberlovou - II. ZŠ 
15.10. VU3V 
 Beseda IV. ZŠ - pohádky 
16.10. AKSE - angličtina 
 AJ konverzační klub s Elaine 
 Čtenářská dílna 
 Scénické čtení - IV. ZŠ 
 Beseda I. ZŠ a ŠD II. ZŠ -  Kuba nechce spát 
17.10. Scénické čtení - IV. ZŠ a II. ZŠ 
19.10. Beseda III. ZŠ - Halloween 
 Beseda II. ZŠ - Kuba nechce číst 
 Beseda I. ZŠ - Kuba nechce spát 
22.10. VU3V 
 Dílna - sovičky - III. ZŠ 
23.10. Beseda III. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Regionální pověsti 
24.10. Vítejte ve světě zvaném emigrace - výstavka 
 Čtenářský kroužek ZŠ Slatiny 
 Beseda II. ZŠ - Záhada školní půdy 
 Beseda II. ZŠ - Kuba nechce číst 
25.10. Beseda II. ZŠ - Propánakrále 
 Beseda I. ZŠ - Záhada školní půdy 
 PC kurz 
26.10. Hudební kvíz Stacionář 
 Beseda I. ZŠ - Lentilka pro dědu Edu 
 Beseda I.ZŠ - Zhudebněná poezie 
29.10. VU3V 
31.10. MŠ Fügnerova - Ježeček a podzim 
 LISTOPAD 
1.11. Beseda I. ZŠ - Zhudebněná poezie 
 Vánoční dílna - ŠD II. ZŠ 
 Pc kurz 
 Jičín a okolí před 100 lety - K. Čermák 
 Exkurze psych. odd.  
2.11. Beseda II. ZŠ - Vánoce 
 Šiju si ani nevím jak - výstava J. Novotné 
5.11. VU3V 
 Beseda III. ZŠ - Chaloupka na vršku - podzim 
 Besedy II. ZŠ a IV. ZŠ - Komiks 
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 Vyhodnocení březnového kvízu 
 Besedy II. ZŠ a ZŠ Jičíněves 
 AJ s Elaine - The Oscars Awards 
12.4. PC kurz 
 Čtenářský klub Z. Adolfové 
 Beseda I. ZŠ - Kuba nechce číst 
13.4. Chlapi a chlapci za velké války - výstavka 
 Beseda I. ZŠ - Tomáš Garrigue Masaryk 
 AFS živá kniha Gymnázium Jičín 
 Besedy III. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Kuba nechce číst 
16.4. VU3V 
 Beseda ZŠ Soudná - Seznámení s knihovnou 
17.4. AKSE - angličtina 
 Prohlídka nové výstavy ZUŠ Jičín 
 Beseda II. ZŠ 
18.4. Beseda II. ZŠ - Tipy na čtení 
19.4. Seminář - Počítáme s Vámi 
 PC kurz 
 Beseda se spisovatelkou Terezou Schlikovou 
- II. ZŠ 
 Beseda ŠD II. ZŠ - Ďasík a Ďáblík 
20.4. Island - cestopis Pavla Chluma a Petra 
Kvardy 
 Beseda III. ZŠ - čarodějnice 
 Beseda IV. ZŠ - Kuba nechce číst 
 Beseda I. ZŠ- Regionální pověsti 
22.4. PC kurz 
23.4. Beseda III. ZŠ - čarodějnice 
 Beseda II. ZŠ 
24.4. Čarodějnické odpoledne /dílnička/ 
 AKSE - angličtina 
 Knižní veletrh II. ZŠ 
25.4. Dílnička III. ZŠ - čarodějnice 
 Beseda II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Inspirativní čtení 
26.4. Drahá mamá, dear Alice - scénické čtení - D. 
Kolářová, M. Málková 
 Medvěd WRR - beseda s autory - II. ZŠ 
 PC kurz 
27.4. Hudební kvíz pro Stacionář 
 Beseda III. ZŠ - čarodějnice 
 2 Besedy IV. ZŠ - Záhada školní půdy 
 KVĚTEN 
2.5. Čs. Legion v Polsku - výstava, Bookstart - 
výstavka 
 AJ Travel 
3.5. Vernisáž výstavy 
 AKSE - angličtina 
 Beseda II. ZŠ - Kamil neumí lítat 
 Beseda II. ZŠ - Československý legion v 
Polsku 
4.5. AKSE - Chlapi a chlapci za velké války - R. 
Janků a L. Holubičková 
 Beseda II. ZŠ - Cestování s velrybou 
 Noc literatury - výstavka 
9.5. Noc literatury 
 Beseda I. ZŠ - Útěk Kryšpýna 
 Beseda II. ZŠ - Jenseptej 

6.11. Beseda ZŠ Soudná - Bajky 
 Beseda II. ZŠ - scénické čtení 
 AJ Konverzační klub s Elaine Halloween 
 Odpolední dílnička pro čtenáře na pobočce 
7.11. Rozhlasové úsměvy - J. Hubička 
 S knížkou do života 
8.11. Zvol si info 
 Vernisáž výstavy p. Novotné 
 PC kurz 
 Výtvarná dílna 
 Beseda ZŠ Jičíněves, II. ZŠ - Zahrada 
9.11. Výtvarná dílna s J. Fixlem - II. ZŠ 
 Zvol si info 
 Dílna: vánoční stromečky - III.ZŠ 
12.11. Exkurze výstavy 
 VU3V 
 Beseda IV. ZŠ - Pověsti 
 Beseda IV. ZŠ - Vánoce 
13.11. AKSE - angličtina 
 Beseda IV. ZŠ - pohádky 
 Beseda I. ZŠ - Kuba nechce spát 
14.11. Má vlast v poezii - MUDr. V. Franc 
 Besedy III. ZŠ, II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - pohádky 
15.11. PC kurz 
 Beseda II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Vánoce 
16.11. Nebojte se promluvit - seminář Bc. L. 
Dlouhé 
 Beseda ZŠ Soudná - Jak pan Zelený ztratil 
zelenou 
 Beseda I. ZŠ - Kuba nechce spát 
 Beseda III. ZŠ - Slušné chování ve škole 
19.11. Beseda I. ZŠ - pověsti 
 VU3V 
20.11. AJ konverzační klub s Elaine Halloween 
 AKSE angličtina 
 Beseda II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - scénické čtení 
21.11. Dílna III. ZŠ - vánoční stromek 
 Besedy II. ZŠ - GreenLife 
 Jihozápad USA - P. Nazarov 
22.11. AKSE seminář Počítáme s Vámi - Mgr. H. 
Kubová 
 Beseda - O cvrčkovi a mravencích - MŠ 
Větrov, MŠ Máj 
 PC kurz 
23.11. Mistrovství ČR v autostopu - J.Barták 
 Nebojte se promluvit - seminář L. Dlouhá 
 Beseda II. ZŠ - Už sněží, už chumelí - Dopis 
Ježíškovi 
26.11. VU3V 
 Beseda I. ZŠ - Advent, Dopis Ježíškovi 
27.11. Beseda se spisovatelem V. Dvořákem - IV. 
ZŠ 
 AKSE - angličtina 
28.11. Čtenářský klub 
 Beseda I. ZŠ - Lentilka pro dědu Edu 
 Beseda I. ZŠ - Vánoce 
29.11. PC kurz 
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 Beseda II. ZŠ  
10.5. VU3V - tematický zájezd Lány 
11.5. Beseda I. ZŠ - Kamil neumí lítat 
 Beseda II. ZŠ - Ztraceni v čase 
 Beseda IV. ZŠ 
 Beseda ŠD II. ZŠ 
14.5. Beseda III. ZŠ - O líné babičce 
15.5. Odpolední dílnička : S jehlou v ruce 
 PC kurz - excel pro pokročilé 
 Beseda II. ZŠ - GreenLife 
 AKSE - angličtina 
16.5. Skutečné příčiny nemocí - Mgr. A. Šmídlová 
 Turnaj v ping-pongu 
 Literární cestovka za V. Čtvrtkem - ZŠ 
Hradec Králové 
17.5. Čteme všichni - vypráví jen někdo 
18.5. Beseda I. ZŠ - Karel neumí lítat 
 Besedy I. ZŠ a ŠD IV. ZŠ - Ochrana knih 
 Beseda III. ZŠ - Tipy na výlet 
21.5.  MŠ Veliš - Kamil neumí lítat 
22.5. AKSE - angličtina 
 Muzikoterapie Ladislavy Dlouhé -  MŠ J. Š. 
Kubína, II. ZŠ, ŠD II. ZŠ, I. ZŠ 
23.5. Beseda III. ZŠ - Příběh ve vlaku 
 SONS - představení ZK, severská lit., Nové 
povídky od Z. Svěráka 
 Beseda II. ZŠ - Kraje ČR 
 Beseda IV. ZŠ - Tajemství knihovny a 
zahrada 
24.5. Literární výlet do Holovous 
25.5.  Nástrahy virtuálního světa, PČR - II. ZŠ a I. 
ZŠ 
 Beseda ŠD II. ZŠ, IV. ZŠ - Zahrada poznání 
26.5. Setkání prvňáčků (O Modrém světle) 
28.5. Zahrada - výstavka 
 Besedy ZŠ Soudná, ŠD II. ZŠ - Jak pan Zelený 
ztratil zelenou 
 Beseda III. ZŠ - Tipy na výlet 
29.5. AKSE - angličtina 
 Beseda III. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Malované dějiny 
Evropy 
 Beseda IV.ZŠ - Kamil neumí lítat 
30.5. VU3V - závěrečný seminář 
 Beseda IV. ZŠ a II. ZŠ - Pachatelé dobrých 
skutků 
 Literární cestovka za K. J. Erbenem ZŠ, 
Železnice 
31.5. S knížkou do života 2 - předávání průkazek 
 Čtenářský klub - tematické vyhledávání knih 
a Andělské pohádky 
ČERVEN 
1.6. Výstava - knihy a ilustrace K. Černé 
 Beseda I. ZŠ a ZŠ Robousy - Legionáři v boji 
za samostatnost 
 Pasování na čtenáře dětí Soukromé rodinné 
školy v Jc 
  

30.11. Beseda I. ZŠ - Scénické čtení 
 Beseda Advent - ZŠ Jičíněves 
 Setkání žen v kruhu  - A. Kozmová 
 PROSINEC 
1.12. Výstavka - Vánoce 
3.12. VU3V 
 Cvičení žen 
 Dílnička III. ZŠ - Vánoční stromek 
 Besedy ZŠ Soudná, II. ZŠ - Advent, Dopis 
Ježíškovi 
 Beseda II. ZŠ - Nabídka četby 
4.12. Odpolední vánoční dílna pro  čtenáře 
pobočky 
 AJ Konverzační klub 
 Koncert R. Pachmana 
 Besedy II. ZŠ, ZŠ Libuň, MŠ U Kina 
5.12. S knížkou do života 
6.12. Seminář Počítáme s vámi  
 A. Dvořák - MUDr. Hejduk 
 Beseda II. ZŠ - Kuba nechce číst 
 Beseda IV. ZŠ - Betlém 
7.12. Seminář Nebojte se promluvit 
 Beseda II. ZŠ - Kuba nechce číst 
 Beseda II. ZŠ - Betlém 
10.12. VU3V 
 Dílnička III. ZŠ - Vánoční stromek 
 Beseda IV. ZŠ - Pověsti 
11.12. AKSE - angličtina 
 Beseda I. ZŠ - Betlém 
 Beseda IV. ZŠ - Dary Tří králů 
12.12. Výstava - 100. výročí vzniku Československé 
republiky 
 Exkurze výstavy 
  Prohlídka knihovny - čtenářský klub ZŠ 
Slatiny 
 Besedy IV. ZŠ a II. ZŠ - Dary Tří králů 
 Beseda MŠ Větrov - Betlém 
13.12. Besedy MŠ Fügnerova, I. ZŠ - Betlém 
 Beseda II. ZŠ - Advent 
14.12. Dílnička III. ZŠ - Vánoční stromek 
 Seminář Nebojte se promluvit 
 Beseda I. ZŠ - Betlém 
 Beseda I. ZŠ - Dary Tří králů 
17.12. VU3V 
 Beseda I. ZŠ - Vánoce 
18.12. Beseda II. ZŠ - Dary Tří králů 
 Beseda II. ZŠ a ŠD II. ZŠ - Příběhy na dobrou 
noc 
 AJ konverzační klub 
 AKSE - angličtina 
19.12. Beseda III. ZŠ - Vánoce 
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6.2 Propagace akcí 

6.2.1 Sociální sítě 
Knihovna má svoji oficiální stránku na sociální síti Facebook, kde zveřejňuje zejména pozvánky na akce, 

propaguje své služby a projekty, publikuje momentky ze života knihovny nebo sdílí tematicky spřízněné 

cizí příspěvky. Stránka má 710 sledujících, přičemž v roce 2018 počet vzrostl o 91 sledujících. 

Na Facebooku funguje také uživatelský profil Čtipíska Knihovnického, který je maskotem dětského 

oddělení. Počet facebookových přátel Čtipíska Knihovnického je 294. Čtipísek 

na svém profilu uveřejňuje nejnovější aktuality z dětského oddělení, 

fotografie, sdílí informace z oficiálního facebookového profilu knihovny, 

aktivně komunikuje se čtenáři a zodpovídá na chatu dotazy.  

Veškeré sdílení facebookového obsahu je organické, bez placené reklamy. 

Knihovníci šíření obsahu pomáhají svým sdílením na osobních profilech. Díky 

tomu se informace mohou dostat k širšímu okruhu uživatelů. 

Čtipísek Knihovnický je maskotem na Instagramu knihovny. V reálném čase během akcí přidávají na 

Instagram obsah knihovnice, které mají přístupové údaje k účtu a staženou aplikaci ve svých mobilních 

telefonech. Instagramových fanoušků má knihovna zatím 131, počet oproti roku 2017 vzrost o 72 

followerů. Jedná se hlavně o knižní blogery a knihovny z České a Slovenské republiky. 

 

6.2.2 Publikační činnost 
O knihovně vyšlo celkem 114 článků, v denním a regionálním tisku (Jičínský deník, Nové noviny, Jičínský 

zpravodaj, Mladá fronta Dnes), na internetových zpravodajstvích (Dobré zprávy z Českého ráje, 

jicinsky.denik.cz), ve kterých knihovna informovala obyvatele o svých akcích. Články se objevily také 

v knihovnických zpravodajích U nás, Bulletin SKIP a Čtenář. 

Již několik let má knihovna v měsíčníku Jičínský zpravodaj svůj vlastní sloupek „Okénko do knihovny“, 

kde informuje o svých aktivitách. 

Akce byly propagovány formou plakátů, letáčků, výstavek knih, nástěnek.  

Informace z knihovny byly zasílány i elektronicky.  

Díky spolupráci s kreslířem Václavem Veverkou jsme získali obrázky na tašku a k další propagaci. 

 

7. Knihovní fond 

Na úseku nákupu, zpracování a zpřístupnění fondu jsme dosáhli urychlení cyklu zpracování 

dokumentů, nyní jsme schopni dodat knihu od zakoupení až ke čtenáři za zhruba 10 dní. Dařilo se 

udržet rovnováhu mezi nákupem fondu a vyřazováním z fondu, tak, jak to doporučuje metodická 

příručka Standard pro dobrý fond 

7.1 Akvizice 
Při budování knihovního fondu vychází knihovna z doporučení, stanovených v příručce „Standard pro 
dobrý fond“.  Při nákupu literatury se řídila také  vlastním dokumentem „Koncepce akvizice“. 
Nakupována byla beletrie pro dospělé a pro děti, naučná literatura populárního charakteru, periodika, 
společenské hry a CD s mluveným slovem. 
K pořizování nových dokumentů jsme využívali také různých projektů na podporu nákupu literatury, 
které vypisovalo Ministerstvo kultury ČR pro knihovny. Byl to především projekt Česká knihovna, na 
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podporu nákupu nekomerční české literatury a projekt Cizojazyčná literatura, pro získávání literatury 
v cizích jazycích.   
Kromě toho dostala knihovna v průběhu celého roku také knihy nebo časopisy formou darů od svých 
čtenářů.  
 

Počet nakoupených dokumentů včetně výměnného fondu – srovnání s rolem 2017 

Rok Na Be Mn Mb Celkem Ostatní Celkem 

2017 955 3506 203 1709 6373 423 6796 

2018 754 3814 185 1389 6142 320 6462 

Rozdíl -201 +308 -18 -320 -231 -103 -334 

 
Počet nakoupených dokumentů – pouze městská knihovna 

Rok Na Be Mn Mb Celkem Ostatní Celkem 

2017 784 1925 175 1048 3932 395 4327 

2018 646 2172 138 867 3823 280 4103 

Rozdíl -138 +247 -37 -181 -109 -115 -224 

 

7.1.1 Knihy 
Způsob nákupu knižních dokumentů je již několik let přibližně stejný, ale v posledních letech narůstá 
nákup prostřednictvím e-shopů. V roce 2018 došlo k této změně  u společnosti Albatros Media, která 
přestala vydávat svůj tištěný časopis DISTRI, podle něhož jsme objednávali a zavedla pro objednávání 
knih internetový obchod www.distri.cz.  Výběr knih vozí dealer společnosti Euromedia Group a knihy 
na ukázku nosí z jičínského Knihkupectví u Pašků. 
Rabaty u jednotlivých dodavatelů zůstaly beze změny. 
Při nákupu knih do fondu bylo přihlíženo k potřebám obyvatel města Jičína, k potřebám studentů 
vzdělávacích institucí ve městě a v neposlední řadě také k přímým požadavkům uživatelů knihovny.  
S velkými dodavateli knih měla knihovna uzavřenou smlouvu o spolupráci na dobu neurčitou (Albatros 
Media, Euromedia Group, Kosmas). S ostatními dodavateli byla smlouva o spolupráci uzavřena na 
jeden rok. 
 
 

 

 

 

Naučná
17%

Beletrie
57%

Mládež naučná
3%

Mládež beletrie
23%

Nákup knih

http://www.distri.cz/
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7.1.2 Ostatní dokumenty 
 

 

 

7.1.3 Stav fondu  
Stav bez výměnného fondu 

Rok Na Be Mn Mbe Celkem Ostatní Celkem 

2017 22 839 35 013 3 722 14 867 76 441 7 314 83 755 

2018 22 231 35 139 3 504 15 328 76 202 7 594 83 796 

Rozdíl - 608 + 126 - 218 + 461 - 239 + 250 + 41 

 

Stav celkem – včetně výměnného fondu 

Rok Na Be Mn Mbe Celkem Ostatní Celkem 

2017 28 337 61 458 5 597 25 553 120 945 7 379 128 324 

2018 27 740 61 465 5 392 25 639 120 236 7 699 127 935 

Rozdíl - 597 + 7 - 205 + 86 - 709 + 320 - 389 

 

7.1.4 Periodika 
Bylo odebíráno celkem 117 titulů novin a časopisů (134 exemplářů). Zahrnuje to celkem 111 titulů (126 

exemplářů) časopisů a 6 titulů (8 exemplářů) novin. Snažili jsme se o co nejpestřejší nabídku pro naše 

čtenáře, časopisy jsme během roku měnili. Některé tituly periodik byly v průběhu roku zrušeny. Ty jsme 

nahrazovali tituly jinými, takže počet odebíraných periodik zůstal na stejné úrovni jako v roce 2017. 
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7.2 Hodnocení využití knihovního fondu  
K hodnocení byla použita příručka Standard pro dobrý fond. 

Indikátor obratu ukazuje, kolikrát byla každá knihovní jednotka v průměru půjčena během jednoho 
roku. Obecně platí, že čím intenzivněji je knihovní fond využíván, tím vyšší je hodnota indikátoru 
obratu. Vysoký obrat je pozitivní zprávou pro knihovnu, protože ukazuje, že doplňování knihovního 
fondu odpovídá požadavkům uživatelů. Na druhé straně příliš vysoká hodnota obratu může 
naznačovat, že pro uživatele, může být obtížné získat požadované dokumenty, protože jsou častěji 
půjčeny. 
 
Vzorec výpočtu indikátoru: 
obrat = počet výpůjček / knihovní fond 

 
Hodnota obratu Hodnocení 

2-3 Ideální hodnota 

Méně než 2 Pouze malá část fondu je skutečně využívána 

Více než 4 Knihovní fond je silně využíván 

 
 

 

Obrat knihovního fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně v roce 2018 

Rok Počet výpůjček Knihovní fond Obrat 

2018 181 4774 83 796 2,17 

 

Podle tohoto vzorce je obrat knihovního fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně v ideální hodnotě. 

7.3 Práce s fondem 

7.3.1 Aktualizace a obsahové prověrky fondu 
Každé oddělení knihovny provedlo minimálně jednu aktualizaci knihovního fondu. V oddělení pro 

dospělé jsme pokračovali v označování vybraných druhů literatury piktogramy. Zahájili jsme 

obsahovou prověrku ve skladu oddělení pro děti, kde byla vyřazena starší, již nepůjčovaná dětská 

literatura. Bude pokračovat i v roce 2019. 

Na pobočce na Novém Městě proběhla během prázdnin rozsáhlá obsahová prověrka naučné literatury 

a beletrie pro dospělé čtenáře. Byl především snížen stav naučné literatury, která zde již nebyla 

využívána. Některé tituly naučné literatury byly vyřazeny a některé přeřazeny do oddělení pro dospělé. 

U beletrie pro dospělé byly ponechány na místě pouze novější přírůstky. 

V hudebním oddělení byly v průběhu celého roku vyměňovány poškozené obaly na CD za nové, byla 

provedena revize docházejících periodik a starší čísla byla poskytnuta čtenářům na pobočce. Na konci 

roku byl zakoupen nový nábytek pro zpřístupnění fondu hudebního oddělení k volnému výběru, 

k čemuž dojde v lednu roku 2019.  

 

7.3.2 Vyřazování fondu 
Podle Standardu pro dobrý fond má knihovna udržovat rovnováhu mezi doplňovanými a vyřazovanými 

dokumenty. V roce 2018 knihovna ze svého knihovního fondu vyřadila přibližně tolik dokumentů, kolik 

nakoupila. Celkem bylo vyřazeno 6 851 dokumentů (přírůstek činil 6 462 dokumentů). Jednalo se pouze 

o knihy, z ostatních dokumentů (CD, společenské hry atd.) nebyl vyřazen žádný dokument.  

                                                           
4 Počítáno bez výpůjček periodik a e-knih 
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Z vyřazených knih byly vytvářeny seznamy, které jsme nabízeli ostatním knihovnám v celé republice 

(Knihovnický zákon) prostřednictvím konference Akvizice. Tyto seznamy byly pro zájemce dostupné na 

webových stránkách knihovny. V další fázi jsme vyřazené knihy nabízeli ve výprodeji za symbolickou 

cenu. Neprodejné a poškozené knihy jsme využili k výtvarným účelům a až v poslední řadě jsme knihy 

prodali do sběrných surovin. 

 Úbytek celkem  

Rok Knihovna V. Čtvrtka Výměnný fond Celkem 

2017 4397 1325 5722 

2018 4062 2789 6851 

Rozdíl -335 + 1464 + 1129 

 

7.3.3 Revize 
Revize probíhá v knihovnách podle počtu svazků. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně má nad 100 000 

svazků knih, a proto zde revize probíhá jednou za 10 let. Je zde prováděna průběžná revize, tzn. dle 

jednotlivých oddělení v průběhu několika let.  

V roce 2018 byla provedena superrevize (dohledávání nenalezených knih) regionálního fondu. Poté 

byla revize regionálního fondu ukončena. O provedené revizi byl vyhotoven zápis o revizi.  

Revizí fondu regionální literatury byla ukončena revize fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, která 

průběžně probíhala v letech 2012-2017.  

7.3.4 Souborný katalog České republiky 
Pokračovala spolupráce se Souborným katalogem České republiky. Odesílali jsme naše nové přírůstky 

monografií 1x měsíčně, přírůstky mluveného slova 1x za celý rok 2018. Celkem jsme poslali 13 souborů 

a 2317 záznamů.  

V roce 2018 byla na webových stránkách Souborného katalogu vystavena mapa přispívajících 

knihoven. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (sigla JCG001) zde má uvedeno celkem 39 769 záznamů. 

7.3.5 Digitalizace 
Pokračovala  digitalizace regionálních dokumentů. Spolupracovali jsme s krajskou digitalizační 

jednotkou ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Naše digitalizované dokumenty byly 

umístěny v digitální knihovně Kramerius4 hradecké Studijní a vědecké knihovny. V této digitální 

knihovně má Knihovna Václava Čtvrtka vytvořenou virtuální sbírku, kde byly všechny tyto dokumenty 

umístěny. V roce 2018 bylo v této virtuální sbírce 20 regionálních dokumentů. Po dokončení 

digitalizace budou tyto regionální dokumenty přístupné čtenářům z prostor knihovny.  V on-line 

katalogu knihovny bylo již zpřístupněno celkem 9 takto digitalizovaných dokumentů. 

8. Materiálně technické vybavení 

8.1 Materiální vybavení knihovny  
Pro kulturní a vzdělávací pořady jsme vyrobili do sálu knihovny podium, v otevírací době klubu slouží 

k relaxaci. Zastaralý ozvučný systém byl nahrazen zakoupeným novým aktivním přenosným 

reproduktorem s digitální technologií DSP. 

Na dámské WC byl přidán fukar na ruce. 
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8.2 Vybavení jednotlivých oddělení 
Větší rekonstrukce byla provedena na pobočce. Byla zde vyměněna okna a celá místnost byla nově 

vymalovaná. Odvezen byl nepotřebný nábytek, pro pracovnici za pult koupena nová židle. Pro uživatele 

internetu byla vyměněna stávající počítačová technika za repasované počítače. Systém Windows Vista 

byl nahrazen systémem Windows 10. 

V hudebním oddělení pro pohodlné trávení volného času byla křesla nahrazena novým sedacím vakem 

a šesti sedáky. Nově se tu vybavilo místo pro nevidomé počítačem, s nainstalovaným čtecím 

programem FriendlyVox. Byl zakoupen nový nábytek pro zpřístupnění hudebního fondu k volnému 

výběru. V kanceláři hudebního oddělení bylo vybudováno nové pracovní místo. 

Druhé pracovní místo bylo vybudováno v kanceláři akvizice a katalogizace. Výpůjční pult byl vybaven 

novým počítačovým monitorem. 

Dětské oddělení bylo vybaveno novým počítačovým monitorem a novou audiotechnikou. V šatně byl 

vylepšen koutek pro maminky a malé děti. Pro lepší práci s dětmi se dokoupily drobné hudební nástroje 

a další hry. 

 

 

Nákup výpočetní techniky 

 systém Windows Vista nahrazen systémem Windows 10 

 nové ozvučovací zařízení – zesilovač, mikrofony 

 pět repasovaných počítačů 

 notebook 

 4x office 2019 

 čtečka e-knih C-Tech 

 CD přehrávač a malé reproduktory k počítači a dva tablety 

 nový počítač 

 dvě čtečky kódů 

 obměna tří monitorů  
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9. Knihovna v číslech 

 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

Oddělení pro dospělé a čítárna 21 972 29 043 29 218 29 561 30 056 

Studovna (internet) 12 814 4 458 3 950 3 715 3 649 

Oddělení pro děti 9 636 10 697 11 193 11 625 12 656 

Hudební oddělení  858 877 745 856 1 038 

Klub Free Time 6 298 9 033 9 087 9 156 8 288 

Pobočka Nové Město 3 222 3 441 3 289 4 019 4 149 

Celkem fyzických návštěvníků knihovny 65 068 69 055 70 642 73 299 75 748 

 

Výpůjčky jednotlivých oddělení 

 

Registrovaní čtenáři 

 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

Oddělení pro dospělé 1 663 1 705 1762 1719 1 663 

Oddělení pro děti 831 947 992 1125 1 158 

Zvuková knihovna pro nevidomé 24 30 34 32 31 

Klub Free Time 323 324 357 335 365 

Pobočka Nové Město 148 143 188 227 244 

Celkem 2 989 3 149 3333 3438 3 461 

 

 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Oddělení pro dospělé 132 231 133 724 135 608 136 427 136 833 

Oddělení pro děti 41 230 42 805 44 724 44 825 46 404 

Hudební oddělení  4 603 4 740 4161 4 941 6 747 

Klub Free Time 1 535 2 634 2585 2 674 2 941 

Pobočka Nové Město 16 891 17 011 16 383 17 218 16 944 

Celkem 196 490 200 914 203 461 206 085 209 869 



33 
 

Stav knihovního fondu (včetně výměnného)  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Knihovní jednotky celkem 126 287 127 771 127 250 128 324     127 935 

Naučná literatura 35 967 35 522 34 133 33 934       33 132 

Krásná literatura 82 991 85 226 85 875 87 011 87 104 

Audiovizuální dokumenty,  6 976 6 670 6 968 7 158 7 427 

Elektronické dokumenty 

(není započítána nabídka e-

knih) 353 353 274 99 

 

99 

Počet exemplářů periodik 120 130 132 134 134  

 

 

10.  Spolupráce s ostatními organizacemi 

 
Knihovna poskytovala metodickou pomoc jednotlivým knihovnám regionu. V roce 2018 byly 

poskytnuty konzultace o automatizovaném knihovním programu Verbis Knihovně Kopidlno, Místní 

knihovně Vysoké Veselí a Knihovně Václava Štecha Slaný. Při digitalizaci svých dokumentů 

spolupracovala se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové.  

Postup prací a programové vybavení potřebné k připojení do portálu knihovny.cz knihovna 

konzultovala s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. 

SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) – knihovna měla v roce 2018 celkem osm 

individuálních členů. Východočeský SKIP v Hradci Králové se spolupodílel na zářijové knihovnické dílně. 

Přispěl i na setkání knihovnických seniorů na Jičínsku. 

Z knihoven jiných sítí knihovna pravidelně již několik let spolupracuje s knihovnou Regionálního muzea 

a galerie v Jičíně. Obě knihovny si vzájemně poskytly pomoc v oblasti práce s knihovnickým systémem, 

odesíláním záznamů do Souborného katalogu nebo při digitalizaci regionálních dokumentů. 

Pro vzdělávání knihovníků celého regionu je využívána nabídka Studijní a vědecké knihovny v Hradci 

Králové. 

Nakladatelství Albatros je kmotrem dětského oddělení od roku 1999. V rámci spolupráce zajistilo pro 

knihovnu v roce 2018 zdarma jednu besedu a spolupodílelo se na pasování prvňáčků a akci Čtenář 

roku. 

S Nadačním fondem Jičín-město pohádky knihovna spolupracovala i v oblasti celostátní literární 

soutěže. 

K podpoře čtenářství se přidala Akademie Jana Amose Komenského v Jičíně. Výherci soutěže Čtenář 

roku získali poukazy na jazykový kurz a další hodnotné ceny. Spolupráce s akademií pokračovala v 

pořádání seriálů konverzačního klubu angličtiny na různá témata. 

Pořádání výstav a vystoupení se děje ve spolupráci se Základní uměleckou školou J. B. Foerstera. 



34 
 

Spolupráce s AFS, mezikulturní pořady pokračovala pořadem pro studenty Živá kniha. 

Konkrétní programy byly pravidelně připravovány pro klienty ze stacionáře Kamarád, klienty  Péče o 

duševní zdraví a SONS. 

10.1 Knihovna a školy  
Spolupráce se školami je na velmi vysoké úrovni. Nabídka besed, které knihovnice v dětském oddělní 

realizují, je formulována v souladu se spotřebami rámcově vzdělávacích programů pro základní 

vzdělávání. Nabídka kulturních a vzdělávacích akcí byla před začátkem školního roku doručena v 

papírové podobě učitelům všech čtyř základních škol v Jičíně. Na základě přímého osobního kontaktu 

je spolupráce s pedagogy intenzivnější. V rámci knihovnicko-informačního vzdělávání proběhla setkání 

se žáky prvních ročníků středních škol. Zájem o besedy, vzdělávání a informační lekce převyšuje naše 

prostorové i personální možnosti. 

V rámci Projektu mediálního vzdělávání v knihovnách proběhly čtyři semináře s Mgr. Vandou 

Vaníčkovou, PhD. o fenoménu REKLAMA – REalita nebo KLAM a dvě přednášky studentů Fakulty 

sociálních studií Masarykovy univerzity s názvem Fake news. Program byl připraven ve spolupráci se 

Studijní vědeckou knihovnu v Hradci Králové, nadace Open Society Fund Praha a lektory projektu Zvol 

si info. 

Dlouhodobá je spolupráce také s mateřskými školami, a dalšími školami v nejbližším okolí. Knihovnu 

navštěvují i školní družiny a Lesní školka Ostružinka.  

11. 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. 

12.  Závěr 

 

Knihovna v hodnoceném roce prokázala mírný růst ve všech ukazatelích. Je pevnou součástí kulturního 

života ve městě, stává se komunitním centrem a jedním z center mimoškolní výchovy. Stále se potýká 

s nedostatečnými prostory. Bohužel, nemůžeme zcela uspokojit požadavky našich uživatelů, ani 

realizovat všechny naše nápady.  V roce 2018 byl zpracováván projekt na přestavbu a rekonstrukci 

knihovny, bude dokončen v prvních měsících roku 2019. Rozšíření a zútulnění prostor jsou pro další 

rozvoj knihovny nevyhnutelné.  
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13.  Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí 

Pověřená knihovna: 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 

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.  Síť obsluhovaných knihoven  
 

1 základní knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí  

 

77 obsluhovaných knihoven 

 12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem 

 1 specializovaná knihovna - Knihovna regionálního muzea a galerie Jičín 

 61 knihoven s dobrovolným knihovníkem 

 3 pobočky  

Místní knihovna Skuřina: pobočka Markvartic 

Místní knihovna Vidonice: pobočka Pecky 

Mlýnec: pobočka Kopidlna  

Zůstává beze změny. 

 

Místní knihovna Jeřice – uzavřena, není knihovník 

Místní knihovna Semínova Lhota – uzavřena, není knihovník 

Místní knihovna Zboží – uzavřena, není knihovník 

 

Místní knihovna Dětenice – stavba nové budovy obecního úřadu a knihovny - plánované dokončení 

knihovny jaro 2019, bude se hledat i nová knihovnice. 

Místní knihovna Vrbice – nový knihovník 

 

2. Pracovníci zajišťující regionální služby 

 
Počet pracovních úvazků 2,6. Zůstává beze změny. 

 

Metodička 1,0 úvazek – činnost týkající se knihoven okresu, pomoc při tvorbě webových stránek, revize, 

statistické rozbory, komplexní zpracování kmenového fondu knihoven. 

Ředitelka 0,1 úvazku – vzdělávání, porady.  

Pracovnice oddělení služeb knihovnám – 0,8 úvazku – příprava výměnných souborů, jejich evidence, 

aktualizace webových stránek místních knihoven, pomoc při revizích. 

Akvizice 0,4 úvazku – nákup a zpracování fondu. 

Pracovnice 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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3. Finanční zajištění regionálních funkcí  

 

Přehled finančního zajištění 

 

Rok 2017 2018 

Dotace od Královéhradeckého kraje 1 488 000 1 574 000 

Příspěvek od obecních úřadů 364 100 367 260 

 

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

 

3.1 Výsledky podpory RF formou dotací a darů od zřizovatelů obsluhovaných knihoven 
Na nákup knih do výměnného fondu přispělo na základě darovacích smluv a jedné dotační smlouvy.  55 obecních 

úřadů částkou 367 260,- Kč.  

Uzavírání smluv na nákup knih do výměnných fondů od zřizovatelů obsluhovaných knihoven je 

administrativně náročné, musí mu být věnován pracovní čas, který byl původně určen na praktickou 

metodickou pomoc. 
Pro pokračování systému získávání finančních prostředků na nákup výměnných fondů v následujícím roce byly 

v prosinci rozeslány návrhy nových darovacích smluv všem zřizovatelům obsluhovaných knihoven. 

 

4. Hodnocení dle standardů a priorit daných krajskou knihovnou 
 
4.1 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 

 Rok 2017 Rok 2018 

Konzultace 459 474 

Metodické návštěvy 107 100 

Vzdělávací akce 41 52 

Akce v rámci regionálních funkcí 11 12 

Počet účastníků 475 489 

Účastníci v rámci regionálních funkcí 141 153 

Počet vyučovacích hodin 85 142 

Vyučovací hodiny v rámci regionálních funkcí 23 29 

Počet revidovaných knihoven 18 6 

Počet revidovaných knihovních jednotek 7 375 1 871 

Počet souborů 157 160 

Počet svazků v souborech 14 679 15 084 
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Počet poskytnutých konzultací: 474, z toho 242 bylo uskutečněno emailem nebo telefonicky. 

Nejčastěji se konzultace týkala problematiky ochrany osobních údajů, 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 2018. V listopadu byly rozeslány zprávy o činnosti oddělení regionálních funkcí a využití 

poskytnutých finančních prostředků všem zřizovatelům obsluhovaných knihoven. 

Čtyřem obecním úřadům byla poskytnuta praktická pomoc s vyplněním žádostí o grant na rok 2019.  

V roce 2017 bylo podáno 7 žádostí programu VISK 3, všem byla dotace v roce 2018 přidělena. 
 

Počet metodických návštěv: 100, to znamená 1,6 návštěv na jednu knihovnu. Standard 2 návštěvy ročně neplníme 

z důvodů časového vytížení dobrovolných knihovníků, kteří nemají možnost se uvolnit v zaměstnání.  Knihovníci 

využívají možnost osobní, emailové nebo telefonické konzultace v pověřené knihovně, z důvodu přání knihovníků 

plnit požadavky svých čtenářů. Zde jsou také knihovníkům poskytovány informace z oblasti 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 každoročně probíhají konzultace a přímá pomoc se zpracováním statistických výkazů. Byla 

provedena kontrola statistických výkazů všech veřejných knihoven a příslušných komentářů. 77 statistických 

výkazů včetně komentáře bylo v daném termínu zasláno SVK HK a vloženo do databáze NIPOS. 

 

Knihovnám nabízíme každý rok aktualizovaný statistický deník knihovny v elektronické podobě. 

 

Publikační činnost: 

Paní ředitelka Mgr. Jana Benešová je členkou redakční rady knihovnického zpravodaje „U nás“. Do zpravodaje bylo 

zasláno 9 příspěvků, autorkami jsou zaměstnanci jičínské knihovny a vedoucí městských knihoven regionu. 

V regionálním tisku a internetových zpravodajstvích bylo uveřejněno 168 článků o knihovnách a knihovnících 

regionu.  

Každý měsíc přispívá jičínská knihovna do Jičínského zpravodaje v rubrice Okénko do knihovny. 

 

4.1.1 Soutěž Vesnice roku – Knihovna roku  

Komisi byly poskytnuty informace o zúčastněné Místní knihovně Vidochov. Byla provedena metodická 

návštěva a ve spolupráci s knihovnicí a starostkou obce, byla knihovna připravena na návštěvu komise 

v soutěži Vesnice roku. V soutěži Vesnice roku 2018 Královéhradeckého kraje získal Vidochov Cenu 

hejtmana za moderní knihovnické a informační služby a knihovna byla nominována do celostátní soutěže 

Knihovna roku 2018. Návštěvy komise soutěže Knihovna roku se zúčastnila krajská i okresní metodička. 

4.1.2 Příklady zapojení knihoven do kampaně Elektronické zdroje a služby v knihovnách 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně v rámci krajské kampaně Elektronické zdroje a služby v knihovnách 

propagovala služby na informačních letácích a na webu knihovny. 

Ostatní knihovny regionu nabízely elektronické dodávání dokumentů, využívání volně přístupných 

databází, rešerše, katalog knihovny, konto čtenáře, rezervace, objednávky, web knihovny, internet a wifi. 
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4.1.3 Web Pro knihovníky 
Portál pro knihovny na webu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně měl 2 015 návštěv. 

Na webové stránce byly zveřejněny informace o připravovaných a uspořádaných akcích. Pravidelně jsou 

doplňovány materiály pro obsluhované knihovny a jejich zřizovatele, v roce 2018 především pokyny a 

vzorové dokumenty k problematice ochrany osobních údajů. 
 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně využívala k propagaci akcí Facebook, Instagram a uživatelský profil Čtipíska 

Knihovnického na Facebooku. 

 

4.2 Hodnocení knihovnických činností 
Byl zpracován rozbor plnění standardu VKIS v jednotlivých profesionálních knihovnách našeho regionu a s výsledky 

byly seznámeny knihovnice na poradě vedoucích. 

 

  4.2.1 Oceňování knihovníků  

Knihovnicí roku se staly paní RNDr. Věra Černá, knihovnice Místní knihovny Brada-Rybníček a paní 

Ing. Dana Malá, knihovnice Místní knihovny Prachov v kategorii Knihovnice malé veřejné knihovny a 

paní Stanislava Benešová, vedoucí Městské knihovny Nová Paka v kategorii Knihovnice veřejné 

knihovny. Cenu si převzaly 10. října 2018 na slavnostním večeru v konferenčním sále Studijní a vědecké 

knihovny v Hradci Králové. Byly také představeny paní starostka Ing. Miloslava Erlebachová a 

knihovnice Věra Poláková z Místní knihovny Vidochov, která byla oceněna jako nominovaná knihovna 

v soutěži Knihovna roku 2018 za účasti ministra kultury Antonína Staňka v Zrcadlové kapli Klementina. 

Titul Knihovna Jičínska 2018 získala Knihovna Antonína Bocha Libošovice. 

4.2.2 Průzkumy spokojenosti uživatelů   
Průzkumy se připravují na rok 2019 v doporučené lhůtě jednou za pět let. 

 

4.2.3 Aktualizace centrálního adresáře 

Adresář knihoven byl aktualizován a podle požadavku Národní knihovny České republiky byly doplněny 

informace o knihovnách, které půjčují zvukové dokumenty zdarma v rámci výměnných souborů. 

 

4.3 Vzdělávání knihovníků, semináře a porady  

52 vzdělávacích akcí (z toho 12 v rámci regionálních funkcí) se účastnilo celkem 489 knihovníků (153 v rámci 

regionálních funkcí). Vzdělávání probíhalo celkem 142 hodin (v rámci regionálních funkcí 29 hodin). 

 

Nejzajímavější akce roku 2018:  

 

Knihovnická dílna od 11. – 13. září 2018 - pro pracovníky dětských oddělení. 

Knihovnické dílny se účastnilo celkem 63 knihovníků. 
 

Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu ke 100. výročí vzniku Československa do Muzea T. G. 

Masaryka v Lánech se konal 10. května 2018. Po komentované prohlídce muzea knihovníci navštívili hrob T. G. 

Masaryka, odpoledne proběhla prohlídka zámeckého parku a palmového skleníku z roku 1879. 45 účastníků  
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Regionální setkání knihovníků 

Na setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu 1. listopadu 2018 proběhlo počtvrté slavnostní předání ceny 

Knihovna Jičínska.  Titul Knihovna Jičínska 2018 převzaly pro Knihovnu Antonína Bocha Libošovice knihovnice Eva 

Pantlíková a Alena Pospíšilová.  

Beseda Ing. arch. Karel Čermák: Jičín a okolí před 100 lety byla uvedena jako dárek za celoroční obětavou práci 

knihovníků. 29 účastníků 

 

Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Černínského paláce a na Vyšehradský hřbitov – místo 

národní hrdosti se konal 18. října 2018. 46 účastníků 

 

Porady vedoucí profesionálních knihoven: celkem 4, účastníků 35.  

Tisková konference za přítomnosti novinářů regionálního tisku a tiskového mluvčí Městského úřadu Jičín. 

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je od roku 2014 zapojena do projektu Cizojazyčná literatura. Knihovny regionu 

byly informovány o možnosti zapůjčení cizojazyčné literatury pro své čtenáře formou MVS. Seznamy nových 

přírůstků byly vystaveny na webu knihovny a jsou pravidelně rozesílány e-mailovou poštou všem knihovnám s 

profesionálním pracovníkem. Možnost zapůjčení cizojazyčné literatury využilo v loňském roce pět knihoven.  

 

4.4 Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, revize a aktualizace 

Výměnný fond byl budován s ohledem na potřeby především malých knihoven. Revize výměnného fondu proběhla 

plánovaně v roce 2014. 

Počet obsloužených knihoven: 64 místních knihoven a poboček. 

Celkem rozvezeno 160 souborů, které obsahovaly 15 084 svazků / průměr 2,5 souborů na jednu knihovnu/. 

Knihovny měly k dispozici ještě dalších 280 souborů, které obsahovaly 17 493 svazků z minulého roku.  
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Složení výměnných souborů v knihovnách dle tematické skupiny: 

 

V knihovnách v roce 2018 bylo celkem 440 souborů, což představuje 32 577 svazků. Knihovníci díky bohatému 

výměnnému fondu mohli uspokojovat požadavky svých čtenářů. Novinku ve výměnném fondu - půjčování 

deskových her - využily 4 knihovny, které si zapůjčily 13 her. Možnost půjčování audio knih využilo 10 knihoven, 

které si půjčily 80 audio knih. 

 

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.  

 

Na nákup knih do výměnného fondu přispělo 55 obecních úřadů částkou 367 260,- Kč. Celá částka byla použita na 

nákup nových knih.  

Na nákup dokumentů do výměnného fondu z dotace od Královéhradeckého kraje bylo vyčerpáno 108 500,- Kč. 

 

 

 2017 2018 

Stav fondu k 31. 12. 44 569 44 139 

Roční přírůstek 2 469 2 359 

Roční úbytek 1 325 2 789 
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4.5 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů obsluhovaných knihoven 

Revize: 6 místních knihoven  

K urychlení revizí byla u 4 knihoven použita elektronická čtečka kódů.  

CELKEM bylo zrevidováno 1 871 svazků. 

 

Aktualizace a obsahová prověrka: 6 místních knihoven 

Ve 2 knihovnách se uskutečnila aktualizace a obsahová prověrka a ve 4 knihovnách proběhla aktualizace před 

plánovanou revizí. 

V rámci aktualizace byl vytvořen nový přírůstkový seznam ve formě tabulkového procesoru Microsoft Excel pro 

knihovnu Žlunice. 

 

4.6 Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele 

Metodické oddělení zapsalo a zkatalogizovalo do Regionálního knihovního systému pro 13 místních 

knihoven 92 dokumentů pořízených z prostředků obcí do vlastních knihovních fondů. 
 

4.7 Servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí 
Automatizovaný knihovní systém je aktualizován dodavatelskou firmou formou vzdálené zprávy. V roce 2018 byl 

převeden knihovní systém na novou verzi Verbis2.0. 

Servisní pracovník města provedl 12 zásahů po přechodu na novou verzi knihovního programu pro knihovny, které 

se připojují prostřednictvím vzdálené plochy.  

 

Regionální knihovní 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/.  

Místní knihovna Vidonice byla napojena na Verbis Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce, pod kterou jako pobočka 

patří. 

 

5. Úkoly ze smluv o přenesení regionálních funkcí pro rok 2018 

 

5.1 Aktualizace výměnných fondů (výsledky analýzy a aktualizace)  

Aktualizace probíhá pravidelně každý rok, v roce 2018 byla zaměřena především na beletrii. Obsahovou prověrkou 

procházejí všechny výměnné soubory přivezené z knihoven regionu. Tímto způsobem bude analýza stavu VF z 

hlediska aktuálnosti pokračovat i v dalších letech. 

 

5.2 Aktualizace fondů v obsluhovaných knihovnách – příklady metodické i praktické pomoci  

Pravidelně probíhá aktualizace vlastních fondů obsluhovaných knihoven z hlediska parametrů Standardu pro 

dobrý fond. Při napojování knihovny do regionálního knihovního systému je vždy nejprve aktualizován a následně 

zpracován vlastní fond knihovny. 
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5.3 Podíl oblasti na zpracování Koncepce rozvoje veřejných knihoven kraje na léta 2019-2023. 

Členkami pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019 – 2023 

byly vedoucí Městské knihovny Hořice a metodička regionu. 

 

5.4 Stav zapojení oblasti do portálu Knihovny.cz k 31. 12. 2018 

Byla podepsána smlouvu a dodatek potřebný pro vstup do projektu Centrální portál knihoven na portálu 

Knihovny.cz. Díky přidělené dotaci z programu VISK 3 byly provedeny přípravné práce pro zapojení do portálu. V 

nové verzi našeho knihovního systému byly implementovány modul OAI a protokol NCIP. 

 

5.5 Metodická pomoc při budování webových stránek obsluhovaných knihoven  

Webové stránky: 60 místních knihoven z toho 59 knihoven používá šablonu webknihovny.cz. 

Pomoc s weby obsluhovaných knihoven probíhá dle požadavků knihovníků. 

Přílohou čtvrtého čísla zpravodaje „U nás“ byla příručka Webové stránky malých knihoven – metodické 

doporučení. Vedoucí Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce a metodička regionu byly členkami pracovní skupiny, 

která doporučení zpracovala. 

 

 6. Závěr 

Pro práci malých knihoven jsou regionální služby velkým přínosem. Letitým problémem jsou časové možnosti 

především pracujících knihovníků malých knihoven ve využití nabídek vzdělávání a možnosti účasti na metodické 

návštěvě. 

Bez dotace na regionální funkce by stagnovala činnost knihoven i tam, kde mají zřizovatelé i čtenáři o knihovnu 

zájem. 

Nákup nových knih do obecních knihoven není tak efektivní jako budovat výměnný fond. O knihy z výměnných 

fondů je mezi knihovnami regionu a jejich čtenáři velký zájem. Proto je důležitá náročná práce, kterou věnujeme 

zajištění smluv o poskytnutí dotace od zřizovatelů 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. 

 

 

 

 

 


