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1. ÚVOD  

Knihovna se v roce 2019 zaměřila především na připomenutí a oslavu stého výročí prvního 

knihovnického zákona. Zároveň plnila své úkoly a starala se o rozvoj čtenářství u dětí a nabízela 

možnost smysluplného trávení volného času všem věkovým kategoriím.  Statistické výsledky svědčí o 

pevném místě knihovny jako kulturní a výchovné instituce ve městě. Počty čtenářů i výpůjček jsou na 

stejné úrovni jako v předchozím roce, popř. maličko vzrostly. Potěšující je nárůst počtu dětských 

čtenářů. Fond knihovny se díky podpoře zřizovatele stále zlepšoval. 
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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. 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 a výchovné 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 8,00 - 11,00 

12,30 – 17,00 
12,00 - 17,00 12,00 - 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. Přibyly zde 

kreativní úterky spojené s mimořádným půjčovním dnem (1x měsíčně mimo léto). 

 

3. ZAMĚSTNANCI  

 

3.1 POČET ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA 

V lednu nastoupila nová pracovnice na úsek regionálních funkcí na úvazek 0,8. Koncem března odešla 

z úseku regionálních funkcí jedna pracovnice do důchodu. Knihovna opět zaměstnávala pracovnice 

z úřadu práce. Od roku 2018 pokračovala jedna pracovnice (veřejně prospěšné práce) na poloviční 

úvazek až do konce srpna. Od září nastoupily v rámci projektu veřejně prospěšných prací na poloviční 

úvazek dvě pracovnice, jedna do konce listopadu, druhá pokračovala ještě do roku 2020. Školní praxi 

vykonávaly dvě stážistky. 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců byl 14,67 (z toho 2,8 na výkon regionálních funkcí) 

Z toho: 

VŠ knihovnického směru 3,95 

VŠ ostatní 1 

SŠ knihovnického směru 5,45 

SŠ ostatní 2,65 

zaměstnanci ostatní 1,62 
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3.2 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

Vzdělávání je stále 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: 

Tematický zájezd – Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou 

Kluby Coder Dojo v knihovnách 

Akční a zážitkové hry v knihovnách 

Muzikoterapie 

Biblioterapie – práce se strachem v textu 

Literární výlet na Sobotecko 

Ochrana osobních údajů 

Tematický zájezd – Městská knihovna Písek 

Mediální gramotnost aneb vaše děti na síti 

Jak na stres a úzkost – MUDr. Radkin Honzák, CSc. 

Ochrana osobních údajů 

Tematický zájezd – Městská knihovna Písek 

Mediální gramotnost aneb vaše děti na síti 

Jedna pracovnice absolvovala kurz v Národní knihovně v Praze a získala profesní kvalifikaci „knihovník 

v přímých službách“. 
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4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY  

Příspěvek od zřizovatele: 6 600 000 Kč 

Granty MK ČR:  

Knihovna 21. století – 100. výročí knihovnického zákona 20 000 Kč a Knihovnická dílna: 18 000 Kč 

Česká knihovna (knihy): 8 525 Kč 

Cizojazyčná literatura (knihy): 33 131 Kč    

Příspěvek od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové: 159 379 Kč  

Dary:  

Finanční účelově určený 5 000 Kč  

Věcné (knihy od občanů) v hodnotě 14 035 Kč 

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

z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 1 641 000 Kč 

od obcí na nákup fondu: dotace 7 000 Kč a účelově určené finanční dary 361 320 Kč 

 

Příjmy:   

  Příjmy z hlavní činnosti (včetně věcných darů) 814 344,83 

  Příjmy z vedlejší činnosti 128 571,00 

Příspěvek zřizovatele 6 600 000,00 

Granty  38 000,00 

Příspěvek ÚP 159 379,00 

Použití rezervního fondu, fondu odměn, finančních darů 13 704,04 

Dotace KÚ na výkon RF 1 641 000,00 

Dotace a finanční dary na nákup fondu RF 368 320,00 

Výdaje:   

Mzdové náklady 3 731 276,00 

OON 55 000,00 

Nemoc 28 624,00 

SP a ZP 1 268 401,00 

Materiálové náklady 1 272 415,98 

   z toho knihovní fond (knihy, časopisy, CD)       963 358,61 

Energie 339 242,66 

Nájemné + úklid pobočka 42 144,00 

Odpisy 5 672,00 

Služby 531 740,00 

Ostatní náklady – včetně smluv s ÚP 445 400,60 

Anopress, AVG 24 799,45 

 Výdaje na RF hrazené z dotace na výkon RF 1 641 000,00 

Výdaje na RF od obcí 368 320,00 

Příjmy celkem 9 763 318,87 

Výdaje celkem 9 754 035,69 

Rozdíl (hospodářský výsledek) 9 283,18 
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5. SLUŽBY  

 

5.1 ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI CELKEM  

Do knihovny se zaregistrovalo 3 592 čtenářů, z toho 1 799 dospělých čtenářů a 1 793 dětských čtenářů. 

Oproti roku 2018 to je o 131 čtenářů víc. Dětští registrovaní čtenáři v roce 2019 tvořili skoro polovinu 

všech registrovaných čtenářů, souběžně s tím se zvýšil i počet návštěvníků v dětském oddělení. Počet 

návštěvníků poklesl ve Free Time, skoro o 9 %. Ve studovnách a půjčovnách naopak stoupl o 2 166, 

služby celkem využilo 54 234 návštěvníků. Internet použilo 7 904 uživatelů, o 153 méně oproti roku 

2018. Užívání internetu nejvíce kleslo ve Free Time, děti mají vlastní zařízení a volná data, snižuje se 

jejich zájem o využití internetu v knihovně a někteří návštěvníci se vrátili do dětského oddělení, kde 

mají větší klid. Knihovní služby celkem využilo 62 138 návštěvníků. 

Knihovna přestala registrovat čtenáře dle kalendářního roku, přešla na registraci na běžný rok.  

V letních měsících byla pro návštěvníky koupaliště otevřena druhým rokem knihovna na koupališti. 

Čtenáři zde mohli vybírat z 210 knih.  K zapůjčení nebyla potřebná registrace do knihovny. 

 

Rok Registrovaní čtenáři z toho děti Návštěvníci celkem Studovny půjčovny Internet 

2018 3 461 1 651 60 125 52 068 8 057 

2019 3 592 1 793 62 138 54 234 7 904 

Rozdíl +131 +142 +2 013 +2 166 -153 

 

Procentuální rozdělení registrovaných čtenářů podle oddělení: 

 

 

 

 

 

 

 

46,5

0,6

11,2

34,5

7,2

Registrovaní čtenáři

odd. pro dospělé hudební odd. Free time dětské odd. pobočka



10 
 

Procentuální rozdělení návštěvníků podle oddělení: 

 

 

 

5.2 VÝPŮJČKY  CELKEM 

V roce 2019 bylo v knihovně vypůjčeno celkem 216 890 dokumentů. Oproti roku 2018 sledujeme 

nárůst o 7 021 výpůjček. V mínusových položkách jsou naučná literatura a periodika, ostatní hodnoty 

jsou v plusových položkách. Nejvíce dokumentů se vypůjčilo v oddělení pro dospělé čtenáře. Skokový 

nárůst výpůjček zaznamenaly hudební a dětské oddělení. Je nutné zohlednit činnost Free Time, toto 

oddělení se na výpůjčky nezaměřuje.  

Rok Výp.celk. Na1 Be2 Mn3 Mb4 Periodika Ost.dok. Eknihy 

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 

2019 216 890 32 999 92 253 8 808 40 326 27 057 14 913 534 

Rozdíl oproti 2018 +7 021 -259 +1 261 -402 +3 978 -939 +3 246 +138 

 

 

Došlo ke sloučení katalogu hudebního oddělení s katalogem knižním a také výpůjčního systému, tím 

k žádoucímu rozšíření služeb. Nově se audio knihy současně nabízejí v ostatních odděleních knihovny. 

54,7

2,2

11,9

23,8

7,4

Návštěvníci

odd. pro dospělé hudební odd. Free time dětské odd. pobočka

63,3

4,3

1,5

22,7

8,2

Výpůjčky

odd. pro dospělé hudební odd. Free time dětské odd. pobočka
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K průzkumu zájmu a pro zkvalitnění služeb byla uspořádána anketa týkající se poslechu audioknih. 

Anketa probíhala v oddělení pro dospělé čtenáře. Z výsledků lze vyčíst, že zájem o půjčování audioknih 

v knihovně má asi jedna třetina dotázaných.  

 

5.3 ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ  ČTENÁŘE  

Volný knižní fond byl doplněn orientačními popisky a piktogramy. Stále je snaha vylepšit a zpřehlednit 

stavění fondu knih. Obsahová prověrka se prováděla průběžně po celý rok. Ve volném výběru zůstaly 

především novější přírůstky knih. Ostatní knihy se přeřazují do skladu. Čtenáři se naučili starší knihy 

objednávat, ústně i elektronicky. Službu využilo celkem 2 391 čtenářů. Statisticky se tento údaj nikam 

nezaznamenává, přidáno pro zajímavost. Knihy byly zpravidla do druhého dne připraveny k odběru, 

rezervují se po dobu deseti dnů. 

Obměňovaly se i výstavky knih na různá témata. Vystaveny byly knihy z žebříčku 100 nejlepších knih 

21. století respektovaného britského deníku The Guardian a rychle rozebrány.  

Nejsilnějšími výpůjčním měsícem byl měsíc říjen, jako druhý měsíc srpen. Zájem byl hlavně 

o beletristickou řadu dokumentů. Díky nákupu nových deskových her se v druhém pololetí zvýšil počet 

výpůjček deskových her. V oddělení je nabízen výběr audio knih, což přispělo ke zvýšení výpůjček 

zvukových dokumentů. Mezi výpůjčky dokumentů jsou řazeny i výpůjčky brýlí a deštníků, to je 

statisticky zanedbatelné, spíše jde o vstřícnost vůči uživatelům našich služeb. 

V oddělení pro dospělé byly nejčtenějšími tituly knihy od českých autorů. 

 

Autor Titul Počet vypůjčení za rok 

Hošková, Blanka Zlato(v)lásky 44x 

Mornštajnová, Alena Hana 42x 

Hartl, Patrik Prvok, Šampón, Tečka a 
Karel 

40x 

Körnerová, Marie Prosím vás, sestřičko 35x 

Hošková, Blanka Voňavé (na)dělení 35x 

Rudiš, Jaroslav Český ráj 34x 

Hošková, Blanka Trojhra 33x 

Hartl, Patrik Nejlepší víkend 31x 

Třeštíková, Helena Bábovky 31x 

Hošková, Blanka Trojhra 31x 

 

Knihovna se zapojila do projektu Fantastických knihoven, který zaštiťuje 

Akademie science fiction, fantasy a hororu. V rámci tohoto projektu vytvořila 

knihovna fantastický koutek se sci-fi a fantasy knihami. Koutek byl opatřen 

bannerem s drakem, který hlídá knihy.  

Spolupráce s psychiatrickým oddělením oblastní nemocnice Jičín pokračovala, klienti knihovnu 

navštěvovali jednou za čtvrt roku. 
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Rok Čtenáři Návštěvníci Výp.celk. Na1 Be2 Periodika Ostatní Eknihy 

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

2019 1 669 33 976 137 214 32 194 80 016 23 992 479 534 

Rozdíl +6 +271 +381 -440 +982 -318 +19 +138 

 

Do úseku bibliograficko informační služby a internetu patří přístup na internet, přístup do databází 

(např. Anopress, nově Právní systém CODEXIS Green), 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. 

Rok Internet Anopress Region. databáze Ostatní BIS mojeID 

2018 8 057 294 3 668 1 011 22 

2019 7 904 327 2 073 1 037   8 

Rozdíl -153 +33 -1 595 +51 -21 

 

Knihovna čtenářům opět nabídla službu donášky knih. Jedná se o službu pro občany Jičína, kteří se ze 

zdravotních důvodů nemohli dostavit do knihovny osobně. Tuto službu využili celkem čtyři čtenáři. 

Pověřená knihovnice je pravidelně navštěvovala a výměnu knih zprostředkovávala. 

 

5.4 HUDEBNÍ ODDĚLENÍ  

Součástí hudebního oddělení je zvuková knihovna pro nevidomé. Její činnost je vázána na počet 

uživatelů, kteří tuto službu využívají, každým rokem číslo kolísá. Od počtu nevidomých se odrážejí počty 

výpůjček. V roce 2019 se počet registrovaných čtenářů snížil o 30 %. 

Hudební oddělení nabídlo nové služby: volný výběr hudebních nosičů a audioknih a půjčování 

audioknih v ostatních odděleních knihovny. Nejvíce oblíbené byly světové romány, pohádky a 

detektivky. Nejžádanějšími audioknihami byly: Pohádky od Zdeňka Svěráka, Karlík a továrna na 

čokoládu od Roalda Dahla, To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem a Občanský průkaz Petra Šabacha. 

Zájem o tento způsob četby potvrzuje i zvyšující se počet vypůjčených knih na nosičích, převážně ve 

formátu MP3. Zvýšil se i počet návštěvníků. Mezi návštěvníky hudebního oddělení se počítají 

registrovaní čtenáři z ostatních oddělení knihovny. Zároveň, v rámci nových služeb, je možné CD nosiče 

v ostatních odděleních knihovny vracet. 

Rok Čtenáři5 Návštěvníci 
Výpůjčky 
celkem 

Výpůjčky 
hudba 

Výpůjčky 
mluvené slovo 

Výpůjčky pro 
nevidomé 

Ostatní 
výpůjčky 

2018 31 1 038 6 747 nesledováno 1 336 7 

2019 22 1 353 9 457 1 301 7 235 898 23 

Rozdíl -9 315 +2 710 nelze porovnat -438 16 
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5.5 KLUB FREE TIME 

Klub Free Time je určen pro teenagery. Nabízí příjemné, podnětné, kulturní a bezpečné prostředí pro 

prožití volného času s kamarády. Mládeži jsme nabídli hry na konzoli XBOX ONE se senzorem pohybu 

Kinect, na kterou byly zakoupeny 4 herní novinky. Mladí uživatelé měli dále k dispozici 2 počítače a 3 

tablety, připojení k wi-fi, knižní fond, který se specializuje na sci-fi, fantasy a komiksy všech typů a je 

průběžně doplňován novými aktuálními tituly. Dále mladí využívali stolní fotbal, nově zakoupený stolní 

hokej a nové deskové hry. 

Pravidelně jsme 

připravovali setkání 

s rodilým mluvčím 

angličtiny. Mladí uživatelé 

si sem chodí odpočinout od 

organizované činnosti. 

Prostor klubu také využívají 

studenti k doučování. Pro 

ně tu bylo nově zřízeno 

jedno pracovní místo 

s počítačem vybaveným 

softwarovým balíčkem 

Office 2019 a internetem. 

Přísnější pravidla klubu a 

nabídka organizovaných 

aktivit odradila některé 

návštěvníky, návštěvnost se snížila. V zájmu zachování pravidel slušného chování bylo toto opatření ku 

prospěchu celkové atmosféry klubu. Počet registrovaných uživatelů a výpůjček se lehce zvýšil. 

 

K dispozici jsou facebookové stránky klubu: https://www.facebook.com/FreeTimeJicin, které jsou 

pravidelně aktualizovány. 

Rok Čtenáři Návštěvníci Výp.celk. Knihy Periodika Hry na PC6 Stolní hry7 

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

2019 405 7 399 3 302 143 250 1 354 1 555 

Rozdíl 40 -889 361 8 -186 220 319 

 

Sál hudebního oddělení slouží zároveň jako místo pro kulturně-vzdělávací činnosti. Prostor galerie byl 

pravidelně obměňován výtvarnými díly žáků Základní umělecké školy J. B. Foerstera v Jičíně. Pravidelně 

se tu střídala Virtuální univerzita 3. věku, Angličtina pro seniory a různé semináře. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FreeTimeJicin
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5.5 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 

Dětské oddělení zodpovídá za organizaci jarního literárního festivalu pro děti. Podílí se na akcích o 

prázdninách v rámci prodloužených víkendů města Jičína. Dále zaštiťuje knihovnickou dílnu, která 

probíhá v září pro pracovníky dětských oddělení knihoven celé republiky. Důležitými akcemi dětského 

oddělení jsou pasování prvňáků, Noc s Andersenem a S knížkou do života (Bookstart). 

Knihovnice kladly důraz na přátelské a vstřícné chování. Prostor půjčovny dětského oddělení sloužil 

čtenářům i jako místo, kde trávili volný čas, kde mohli hrát deskové hry se spolužáky či rodiči 

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

blízkosti autobusového a vlakového nádraží tu čekali na dopravní spoj či na další zájmovou činnost. 

 

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

úměrně vzrostl i počet výpůjček. Nejsilnějším výpůjčním měsícem byl listopad, jako druhý duben. 

Rok Čtenáři Návštěvníci Výp.celk. Mn3 Mb4 Periodika Ost.dok. 

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

2019 1 238 14 829 49 181 8 285 37 014 1 812 2 070 

Rozdíl +80 +1 884 +2 777 -478 +3 705 -429 -21 

 

 

5.6 POBOČKA  

Pobočka knihovny sídlí na sídlišti na Novém Městě. Budova a zejména vchod do ní nejsou ideální, ale 

knihovna je dobře zásobena novými knihami a má své stálé čtenáře. Všechny sledované položky až na 

časopisy jsou v plusových hodnotách. Řada čtenářů objevila, že žádanější tituly rychleji získá na 

pobočce. 

Pravidelně tu probíhala jedno úterní odpoledne v měsíci tvůrčí dílna a mimořádný půjčovní den pro 

dospělé. Celkem bylo uspořádáno 8 akcí. Výrobky z tvůrčí dílny je pobočka vyzdobena.  
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Rok Čtenáři Děti Návštěvníci Výp.celk. Na1 Be2 Mn3 Mb4 Periodika 

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

2019 258 149 4 581 17 736 805 12 236 380 3 312 1 003 

rozdíl +14 +21 +432 +792 +181 +278 +68 +271 -6 

 

5.7 VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍC I  

Knihovna zaznamenává i virtuální návštěvníky. Počty virtuálních návštěvníků byly evidovány 

v elektronickém deníku knihovny. Knihovna zaznamenala navýšení jejich počtu. Nárůst můžeme přičíst 

vzrůstajícímu zájmu veřejnosti o služby a informace v on-line prostředí. Knihovna šla zájmu vstříc 

přístupností webu z mobilních telefonů a dalších chytrých zařízení a přívětivým uživatelským 

rozhraním. 

V knihovním kanálu YouTube bylo v roce 2019 zveřejněno 11 nových videozáznamů z přednášek 

významných hostů a dalších pořadů nebo akcí knihovny. Od 1. 1. do 31. 12. 2019 zaznamenala videa 

na našem YouTube 28 706 zhlédnutí. Toto číslo je nezávislé na sledování knihovního portálu, do 

statistiky, stejně jako např. hojně navštěvovaná fotogalerie, se nepočítá. Zde přidáno pro zajímavost. 

Facebooková stránka knihovny má 842 sledujících, přičemž v roce 2019 jejich počet vzrostl o 132. 

Instagramových fanoušků má knihovna 227, nárůst v roce 2019 činí 97 sledujících. 

Rok 
Virtuální návštěvníci 
(VN) 

VN – vstupy 
mimo knihovnu 

VN - vstupy 
z knihovny 

Webové stránky 

2018 83 508 46 320 1 382 35 806 

2019 94 934 57 293 1 572 36 069 

Rozdíl +11 426 +10 973 +190 +263 

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 
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 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 mateřské, 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 

 On-line platby registračního a sankčních poplatků  

 

5.8 INFORMAČNÍ SLUŽBY  

V roce 2019 bylo zodpovězeno celkem 1 037 ústních dotazů, které byly evidovány v sešitech 

jednotlivých oddělení. 

 Odd. pro dospělé Hudební odd. Dětské odd. Pobočka Celkem 

2018 455 22 408 126 1 011 

2019 395 18 495 129 1 037 

Rozdíl -60 -4 +87 +3 +26 

Standardní službou čtenářům je poskytování odborné pomoci s vyhledáváním knih a studijních 
materiálů. Tuto odbornou pomoc využívají především studenti středních a vysokých škol. 

 

5.9 MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA  

Knihy, které se v našem fondu nenacházejí, si čtenáři mohli objednat prostřednictvím meziknihovní 

výpůjční služby. V roce 2019 bylo půjčeno z jiných knihoven celkem 67 knih. O 46 knih méně 

s porovnáním s rokem 2018. Tuto službu poskytovala knihovna svým čtenářům zdarma, čtenáři platili 

pouze poštovné za cestu tam a zpět podle tarifu České pošty. O došlém dokumentu byli čtenáři 

upozorňováni e-mailem nebo SMS zprávou. 

Knihovna Václava Čtvrtka také půjčila své knihy jiným knihovnám za poštovné. Celkem obdržela 933 

požadavků na výpůjčku. Tuto službu nejvíce využívaly knihovny z Jičínska. V roce 2019 zapůjčila o 15 

knih méně než v předešlém roce.  
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6. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST  

Knihovna v roce 2019 uspořádala celkem 753 akcí, kterých se zúčastnilo 16 891 posluchačů. Oproti 

roku 2018 bylo zorganizováno o 105 pořadů více a přišlo o 1 268 návštěvníků více. Od roku 2019 se do 

statistiky vykazují i akce, které knihovna nepořádá, ale uskuteční se v jejích prostorech. V tabulce 

uvedeny jako akce ostatní a zde nezapočítány. 

Neuvádíme Výroční jarmark, kde návštěvnost byla vysoká, avšak nedokážeme počet ani odhadnout. 

Akce podle oddělení: 

 

Oddělení 
Akce 
kulturní 

Počet 
návštěvníků 

Akce 
vzdělávací 

Počet 
návštěvníků 

Akce 
ostat. 

Počet 
návštěvníků 

Návštěvníci 
celkem 

Odd.pro dosp. 82 794 112 2818 52 1 187 4 799 

Dětské odd. 340 8 981 55 1 126 35 202 10 309 

Hudební odd.  18 414 32 207 7 167 788 

Free Time 31 809 25 392 0 0 1 201 

Pobočka 58 1 350 0 0 0 0 1350 

Celkem 529 12 348 224 4 543 94 1 557 18 448 

 

 

6.1 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POŘADY  ROKU 

K nejúspěšnějším pořadům roku co do počtu návštěvníků patřila přednáška Jak si poškozujeme zdravé 

srdce a zároveň beseda s profesorem Janem Pirkem. Tento pořad byl primárně určen seniorům v rámci 

Klubu aktivních seniorů, do knihovny přišlo 177 posluchačů. 

Druhým nejúspěšnějším pořadem byla přednáška MUDr. Radkina Honzáka Jak na stres a úzkost. 160 

posluchačů.  

Třetím nejúspěšnějším 

pořadem byla 

přednáška zaměřená 

k výročí okupace 

Československa v roce 

1939. Po říjnu březen, 

neb nedohlédli konců 

s profesorem 

Robertem Kvačkem. 

101 posluchačů.  
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Nejúspěšnějším pořadem pro děti byla slavnostní akce Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, předání 

speciálně vydaných knih v nakladatelství Triton žákům prvních tříd jičínských základních škol v rámci 

projektu, který podporuje čtenářskou gramotnost. Dvou akcí se účastnilo 244 dětí. 

Druhý nejúspěšnější dětský pořad byla Slam poetry. Dvou setkání se zúčastnilo 214 dětí. 

Třetím pořadem pro děti byla ekologická přednáška Africká savana, se kterou vystoupili zástupci 

organizace Prales dětem. Dvě přednášky vyslechlo 132 dětí. 

 

6.2 POŘADY VZTAHUJÍCÍ SE  K JIČÍNSKÉMU REGIONU  

Knihovna se zaměřila na regionální témata a regionální autory a uspořádala jak kulturní, tak vzdělávací 

pořady.  

Na konci ledna proběhla vernisáž výstavy Od imprese k abstrakci, kterou prezentovala Věra 

Hejduková. Vernisáže se zúčastnilo 40 hostů. 

V únoru se představil učitel Pavel Velešovský. V rámci autorského čtení přednesl tři povídky. Pořad byl 

doplněn klavírním vystoupením jeho dvou dcer. Tohoto pořadu se zúčastnili i jeho žáci a kolegové, 

celkem v počtu 59. 

V únoru představil knihu Prvních 100 dnů Charty 77 Radek Schovánek. Připomenout si období totality 

i hovořit o současném stavu společnosti přišlo 32 posluchačů. 

V březnu přednášel jičínský rodák, profesor Robert Kvaček. Svou přednáškou Po říjnu březen, neb 

nedohlédli konců připomněl 70. výročí okupace v roce 1939. 

V dubnu proběhla pravidelná literární soutěž Řehečská slepice. Poprvé po 18 letech se držitelkou titulu 

stala žena. Celého pořadu se zúčastnilo 95 posluchačů. 
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V květnu se sešla s druháky I. ZŠ spisovatelka Terezie Schliková. 24 dětem povyprávěla o tom, jak se 

dostala ke psaní, čím vším se zabývá. Přečetla jim dva příběhy ze své knihy Andělské pohádky. Děti 

vyzývala k tomu, aby měly dost odvahy jít si za svým snem, protože jedině tak je pak v životě člověk 

opravdu šťastný. 

Oblíbené jsou vycházky po Jičíně. V červnu 12 nadšenců prošlo jednotlivá stanoviště hromadné 

dopravy. PhDr. Eva Bílková přiblížila dopravu od zhruba 18. století za vlády Marie Terezie, kdy se začaly 

stavět tzv. císařské silnice. Od koňských poštovních vozů po současnost, kde se Jičín může pochlubit i 

městskou veřejnou autobusovou dopravou. V červenci a v srpnu se zopakovala prohlídka jičínského 

hřbitova, zájem projevilo 45 posluchačů. 

V září pokřtil autorskou knihu vydanou knihovnou Česká krajina a baroko Mgr.Pavel Hájek. Křtu bylo 

přítomno 32 posluchačů. 

V listopadu se na desítkách míst celé republiky odehrával literární festival DEN POEZIE. V Jičíně se 

oslavil po patnácté s názvem Život ve verších aneb Poezie od kolébky po rakev. Představili se Literární 

skupina DIV a Písničkáři Ze šuplíku, pořad vyslechlo 16 návštěvníků. 

V prosinci pokřtila svou prvotinu, historický román Králova třetí žena, Jindřiška Kracíková. Slavnostního 

křtu se zúčastnili senátor Tomáš Czernin, odpovědná redaktorka nakladatelství CPres Andrea Brázdová, 

odpovědný spolupracovník Pavel Čech. Zúčastnilo se  45 posluchačů. 

 

6.3 VÝROČNÍ JARMARK (100  LET KNIHOVNICKÉHO ZÁKONA)  

V roce 2019 knihovny oslavily sté výročí prvního knihovnického zákona. 

Jičínská knihovna připravila pro širokou veřejnost netradiční 

Výroční jarmark. Na Zahradě poznání i v dalších prostorách 

knihovny po celý den probíhal bohatý kulturní program pro 

všechny věkové kategorie. Pro nejmenší diváky zahrálo 

divadlo Srdíčko a proběhla kynologická ukázka. 

K poslechu zahrála kapela Brnkačka. Dále diváci shlédli divadelní představení Valdštejnův životopis a 

pořad Bejvávalo v Řehči s regionálním autorem Václavem Francem. O nastínění života lidí se 

zdravotním postižením se postaral Život bez bariér z Nové Paky a jičínská odbočka SONS. Na závěr 

přišel kouzelník s ukázkou černé magie. Příchozí mohli nakupovat rukodělné výrobky přímo od 

řemeslných tvůrců. Velkým lákadlem se stal výprodej vyřazených knih. Kreativní dílničky přibližovaly 

proces výroby a ochrany knih. Zájemci si mohli vyrobit vlastní leporelo nebo záložku. Pro přítomné byla 

připravena i ukázka balení knih. K dané události se připojila také Knihovna A. Bocha Libošovice, Místní 

knihovna Brada – Rybníček, Městská knihovna Nová Paka a Městská knihovna v Náchodě. O jarmarku 

bylo napsáno čtrnáct článků. 

Stému jubileu byla věnována celoroční nástěnka ve vstupních prostorech knihovny. V letních měsících 

byla nainstalována v Galerii Radosti expozice 100 let knihoven a knihovnictví v Jičíně a na Jičínsku. 

Vše se uskutečnilo za podpory Ministerstva kultury ČR z dotace z programu Knihovna 21. století.  
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Pro děti byly během roku chystány soutěže a kvízy. Úspěšní řešitelé byli pozváni na slavnostní 

vyhlášení, vyjma balíčku drobných cen získali i speciální prohlídku třináctých komnat knihovny, během 

níž se děti dozvěděly, jaký je provoz knihovny, který běžný čtenář nevidí. 

K danému jubileu bylo vytvořeno knihovnou logo, které bylo umisťováno na veškerých plakátech 

knihovny. 

 

 

6.4 POŘADY PRO DĚTI  

6.4.1 S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA  

Projekt S knížkou do života (vychází z mezinárodního Bookstart), úspěšně plnil svou funkci. V rámci 

tohoto projektu knihovna spolupracovala s matrikou města Jičína, která organizuje ve městě vítání 

občánků, během něhož získávali novopečení rodiče od matrikářky dopis, ve kterém byli pozváni do 

knihovny. Podobné dopisy rovněž předával i pan farář u příležitosti křtů. V dětském oddělení byl pro 

rodiče a jejich miminka připraven slavnostní program, děti získaly zdarma průkazku do knihovny 

a dárkové sety. Byl jim představen projekt i knihovna samotná. Zároveň byli rodiče pozváni na další 

setkávání, která probíhala každou první středu v měsíci, setkání proběhlo celkem sedmkrát a sešlo se 

92 maminek a dětí. Slavnostní vítání miminek do knihovny proběhlo v roce 2019 třikrát, během roku 

bylo nově zaregistrováno nebo si registraci z roku 2018 prodloužilo celkem 93 čtenářů z kategorie 

tohoto projektu. 
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6.4.2 PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ  

Poslední lednový týden proběhlo ve dnech 29. - 31. ledna již tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. 

Ve školním roce 2018/2019 bylo pasováno 219 dětí jičínských základních škol. Při pasování dostali 

prvňáčci od knihovny svůj první čtenářský průkaz do knihovny zdarma. Slavnostní akce se zúčastnili 

zástupci nakladatelství Albatros, zástupci města Jičína a ředitelé jednotlivých škol. Sváteční chvíli si 

nenechali ujít ani rodiče, prarodiče a sourozenci jičínských prvňáčků. 

Ze škol mimo Jičín byli v knihovně pasováni: 10 prvňáčků ze ZŠ Libuň, 11 z Veliše, 5 dětí z Jičíněvsi a 5 

ze Slatin. 

Celkem bylo na čtenáře pasováno 250 dětí. 

6.4.3 ČTENÁŘ ROKU  

Ve středu 27. března byli v knihovně vyhlášeni nejlepší čtenáři roku 2018. Vyhlášen byl jičínský Mistr 

četby, čtenář – muž, který za loňský rok přečetl nejvíce knih. Mistrem četby se stal dlouholetý čtenář 

knihovny Milan Sochor. Celkově si za rok 2018 vypůjčil 375 titulů, ať již v podobě knih, časopisů nebo 

e-booků. Věnuje se i překladatelské činnosti, a tak si značnou část literatury půjčuje i v německém 

originále. Ke čtenářství vede své děti a vnoučata. 

Dětské oddělení každoročně oceňuje tři nejlepší dětské čtenáře. Akce na podporu čtení a čtenářství 

probíhaly v dětském oddělení po celý rok. V březnu – měsíci čtenářství proběhlo v knihovně slavnostní 

oceňování čtenářů roku. Absolutní vítěz si vypůjčil 382 knižních titulů. Na slavnostní dopoledne ho 
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doprovodili všichni jeho spolužáci a paní učitelka. Pozvání přijali spisovatelka Ilona Fišerová a ředitel 

Akademie Jana Ámose Komenského, David Jung. Dětem předali hodnotné dary. 

6.4.4 NOC S ANDERSENEM 

Noci s Andersenem se zúčastnily děti z 3. A základní školy v Husově ulici společně s paní učitelkou 

Renatou Florianovou. Čekal je bohatý večerní program. Po jeho skončení v knihovně oddychovalo 23 

malých spáčů.  

6.4.5 ČTEME VŠICHNI – VYPRÁVÍ JEN NĚKDO  

Ve čtvrtek 6. června se v knihovně již po šestnácté sešly děti, které baví vyprávět, co si samy vymyslely 

či prožily, nebo převyprávět pohádku, kapitolu, knížku, kterou přečetly. V tomto ročníku se sešlo 20 

dětí ve věku od sedmi do čtrnácti let. Porota pozorně vyslechla všechny vystupující a vybrala z nich 

jedenáct do podzimního kola. 

Podzimní kolo proběhlo ve čtvrtek 10. října. V knihovně se sešlo sedmatřicet nejlepších vypravěčů 

místních jarních kol v Jičíně, Turnově a Semilech. Ty nejlepší z nejlepších porota ocenila diplomy a 

knihou. 

6.4.6 DALŠÍ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE  PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

Knihovna pořádala besedy k rozvoji čtenářství, k informační výchově a na různá témata především 

z vlastních zdrojů – besedy připravovaly a prováděly knihovnice. Také organizovala pro děti besedy se 

spisovateli a ilustrátory. Řada pořadů proběhla v rámci jarního literárního festivalu. 

V únoru přišlo do knihovny na dvě cestopisné besedy Wayway – na Bramboře kolem světa Kateřiny 

Kadlusové a Františka Nykla 119 žáků. 

V dubnu pozvala knihovna pamětnici holocaustu, paní RNDr. Michaelu Vidlákovou, rozenou 

Laucherovou, aby dětem převyprávěla svůj životní příběh. Pod názvem Terezínské ghetto očima dítěte 

přednášku vyslechlo 53 žáků devátých tříd základních škol. 

Ve spolupráci se středními školami se v dubnu uskutečnilo autorské čtení spisovatele Jaroslava Rudiše 

pro 60 studentů. 

V květnu v knihovně besedovala s dětmi třetích tříd spisovatelka Petra Braunová. Dětem vyprávěla o 

tom, jak dlouhá cesta je od nápadu přes psaní, spolupráci s nakladatelem, ilustrátorem a dalšími ke 

knize. Besedovalo 113 dětí. 

Pro mateřské školy knihovna také v květnu vybrala pohádku Zvířátka a loupežníci divadelního souboru 

Kubko. Pohádku vyslechlo 62 dětí. 

V květnu přijel mezi děti básník a písničkář Jiří Dědeček se svým pořadem Uleželé želé, Huňatá čuňata 

a další. S písničkářem si zazpívalo 88 dětí. 

Dvě besedy o sociálních sítích s šéfredaktorem časopisu ABC Zdeňkem Ležákem vyslechlo 118 dětí. 
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Že i knihovna může mít svou rockovou scénu, dokázali v červnu muzikanti z kapely Ostín. Mladí 

muzikanti, odchovaní Základní uměleckou školou J. B. Foerstera, rozbalili na zahradě knihovny pořádný 

koncert pro 53 páťáků z I. ZŠ. 

V červnu také navštívili knihovnu rytíři ze skupiny Nostra Ex, aby vzali děti na dobrodružnou cestu 

staletími. Zábavnou formou se 92 dětí dozvědělo řadu informací z historie. 

V červnu do knihovny přijely děti ze Základní školy v Dětenicích s paní učitelkou Vališkovou a na zahradě 

sehrály pro tři třídy jičínských škol a 82 dětí svoje představení U nás v Kocourkově. 

V září ve dvou přednáškách spolku Prales dětem Milan Jeglík seznámil 70 žáků s projektem, díky 

kterému funguje česko-indonéská pralesní rezervace na severní Sumatře Green Life. Posluchači se 

dozvěděli, jak fungují protipytlácké hlídky a fotopasti na záchranu ohroženého tygra sumaterského. 

V říjnu dvě cestopisné přednášky cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy o Zanzibaru a Tanzanské 

Safari pobavily a poučily 130 žáků. Informace o obyvatelích, zvířatech a přírodě pralesa vhodně 

zapadají do školního vzdělávacího plánu žáků základní školy. 

V listopadu byly zorganizovány u příležitosti Dne pro dětskou knihu dvě besedy se spisovatelem Petrem 

Stančíkem. Na první besedě hovořil o knize Jezevec Chrujda, druhá byla o knize H2O a tajná vodní 

mise. Spisovatel dětem četl ze svých knih ukázky, obou besed se zúčastnilo 106 dětí. 

K výročí 17. listopadu proběhla beseda s účastníkem studentského hnutí Martinem Mejstříkem. Do 

knihovny přišly dvě střední školy v počtu 111 studentů. 

Ve spolupráci s Akademií Jana Amose Komenského pokračoval seriál konverzačního klubu angličtiny 

na různá témata. Na šestnáct lekcí přišlo 80 dětí. 

Fotografický happening - setkání za účelem focení knih v netradiční pozici. Podmínky vyhlášených 

soutěží byly zřejmě těžké, proto účast nebyla velká. Cílem akce byla propagace knih i knihovny. Fotky 

byly pravidelně uveřejňovány na facebookovém profilu Free Time. 

V rámci knihovnicko-informačního vzdělávání proběhla čtyři setkání se žáky prvních ročníků středních 

škol. Do knihovny na podzim na exkurzi přišlo 97 studentů. 

 

6.5 POŘADY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY  

6.5.1 KLUB AKTIVNÍCH  SENIORŮ  

Senioři se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Knihovna pro ně organizuje přednášky či 

besedy z různých žánrů. Klub aktivních seniorů pokračoval již osmým rokem. Připravené pořady byly 

pestré, přihlíželo se zájmu. Nejúspěšnějším pořadem byla přednáška profesora Jana Pirka. Následné 

besedy se zúčastnilo 177 posluchačů. Dvanácti pořadů se zúčastnilo celkem 486 posluchačů, oproti 

loňskému roku o 21 návštěvníků více. Průměr návštěvníků je 40. 

Seniorům byly nabídnuty také semináře. Celoročně běží angličtina. Na jaře a na podzim se otevřely 
počítačové kurzy a semináře:  
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Nebojte se promluvit – BcA. Ladislava Dlouhá – leden, březen – sedm setkání, 70 posluchačů, 

Počítáme s vámi – Mgr. Hana Kubová – duben, květen, červen – tři setkání, 13 posluchačů, 

Trénování paměti – Stanislava Benešová – listopad, prosinec – tři setkání, 25 posluchačů, 

Cyklus počítačových kurzů na jaře a na podzim – školila vlastní knihovnice Bc. Andrea Scháňková - 16 
setkání, 113 frekventantů, 

Angličtina pro seniory - kurz se ustálil na 10 frekventantech – 30 setkání, 260 účastníků. 

  

 

6.5.2 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU  

Virtuální univerzita je jedním ze způsobů, jak získat nové poznatky na vysokoškolské úrovni. Dále je to 
i plnohodnotně strávený čas a možnost zlepšit vlastní pocit sebeúcty. Univerzita má i sociální aspekt. 

Letní semestr – Křesťanská ikonografie a hagiografie – 46 studentů a Kouzelná geometrie – 21 
studentů. 

Zimní semestr – Cestování, co jste možná ještě nevěděli – 29 studentů a  Gian Lorenzo Bernini – génius 
evropského baroka – 42 studentů. 

Před každou přednáškou byly vystaveny knihy, doplňující univerzitní studium. 

Promoční osvědčení v lednu získalo 15 studentů, v květnu 11 studentů. Promoční a semestrová 

osvědčení studentům předal Ing. Petr Tylínek, přednášející kurzu Dějiny odívání. Studentky se oblékly 

do dobového oblečení 20. století. Ing. Tylínek správně hádal a poté přednášel na téma Šaty dělají 

člověka. 

Zorganizován byl autobusový zájezd do Kuksu. Tematicky výlet navazoval na přednášky o barokním 

umění. V Kuksu seniory čekala prohlídka lázní, hospitálu a Braunova Betlému. Účast 49 studentů. 

Závěrečného semináře v Rychnově nad Kněžnou v květnu se zúčastnilo 40 studentů. 

Celkový počet návštěvníků akcí VU3V činil 842, což je o 50 návštěvníků více než v roce 2018. 

 

6.6 DALŠÍ KULTURNÍ  A VZDĚLÁVACÍ  AKCE PRO DOSPĚLÉ  

V únoru se představila malá staropacká čokoládovna. Odpoledne spojené s ochutnávkou navštívilo 55 

posluchačů. 

Březen, měsíc čtenářů byl na vzdělávací pořady velmi bohatý. Patřily k nim přednášky Jaký prospěch 

máme z čínské medicíny v běžném životě. Tři přednášky Jitky Žižkové vyslechlo 128 posluchačů. Na 
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přednášku Karla Nejedlého Metoda RUŠ (Rychlá a Účinná změna Skutečnosti) přišlo 92 posluchačů. 

Pořad Stanislava Motla Kam zmizel zlatý poklad navštívilo 66 diváků. 

Ve středu 9. května proběhl v Jičíně již pátý ročník mezinárodního literárního happeningu Noci 

literatury. Na organizaci se podílela knihovna a občanské sdružení proVIZE o. s. V Jičíně se četlo na 4 

místech, a to v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně v Zahradě poznání, v loutkovém divadle Srdíčko, u 

lavičky Václava Čtvrtka a Radka Pilaře s přechodem k Havlíčkově soše v lipové aleji a se závěrem v nově 

otevřené zahradě Apropa v Soudné. Jako interpreti textů se představili regionální osobnosti: Gabriela 

Holbová Šťastná, Tereza Beranová, Daniela Wehrenbergová a Kateřina Janečková.  

Na začátku října, v rámci Týdne knihoven, proběhla přednáška profesora Jana Černého Genetika a náš 

život, kterou si vyslechlo 40 posluchačů a beseda s Jožkou Wenkeovou na téma Moderní 

etikoprevence. Besedovat přišlo 63 posluchačů. 

V listopadu představilo kromě autorské tvorby své vlastní aranže francouzských chansonů 

a evergreenů Trio Chou Chou 40 posluchačům. V prosinci navštívilo pravidelný koncert Richarda 

Pachmana a Dity Hořínkové 76 diváků. 

Každý měsíc byla v Galerii radosti instalována nová výstava. V červenci a srpnu výstava k 100 letům 

knihovnictví v Jičíně a na Jičínsku.  

6.7 PRODLOUŽENÉ VÍKENDY  

Jedná se o speciální program města, který nabízí turistům i občanům města nejrůznější možnosti 

zábavy a poučení. Prodloužené víkendy začínají v polovině června a pokračují celé prázdniny až do 

pohádkového festivalu. Knihovna Václava Čtvrtka se připojila k tomuto projektu již popáté. Nabídla 11 

akcí, kterých se zúčastnilo 131 návštěvníků. Nejúspěšnější byla srpnová procházka hřbitovem s účastí 

31 posluchačů. 

 

6.8 KNIHOVNICKÁ DÍLNA  

23. ročník Knihovnické dílny byl opět třídenní a konal se v rámci festivalu Jičín město pohádky druhý 

zářijový týden za podpory dotačního programu K21 Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci se SKIP 08 

Východní Čechy. Nabídkou programu byla jako tradičně určena knihovníkům z dětských oddělení.  

První den byl zahájen prezentací projektu Kluby Coder Dojo v knihovnách v podání Mgr. Vladany 

Pillerové z Národní knihovny ČR a Ing. Dany Calábkové z Vědecké knihovny Olomouc. O klubech většina 

posluchaček slyšela poprvé a mnohé zaujaly natolik, že uvažovaly o jejich zřízení. S programem Akční 

a zážitkové hry v knihovnách vystoupil kolega knihovník z Městské knihovny v Praze Miloslav Linc. 

Ladislava Dlouhá seznámila posluchače s možnostmi muzikoterapie v knihovně. Byla to velká inspirace 

pro práci, např. v rámci Bookstartu či s dětmi prvního stupně základních škol. Večerní představení 

Cukrárna U šilhavého Jima bylo určeno široké veřejnosti. Na motivy stejnojmenné knihy připravili 

spisovatel Marek Toman a knihovnice Edita Vaníčková Makosová z Národní pedagogické knihovny J. A. 

Komenského v Praze zdramatizovaný příběh z Divokého západu o síle literatury a přátelství, z doby, 

kdy slovo muže a ženy ještě něco znamenalo. První den byl ukončen posezením s výtvarnou dílnou a 

vyměňováním zkušeností při práci v jednotlivých knihovnách. 
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Na druhý den si již několika dílnami osvědčená lektorka Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. z Katedry 

českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové připravila dílnu Biblioterapie – práce se strachem 

v textu, kde promluvila mimo jiné o realizaci biblioterapeutických aktivit s dětmi. Odpoledne se 

účastníci vydali autobusem na literární výlet na Sobotecko. Účastníky provázela bývalá kolegyně 

z dětského oddělení jičínské knihovny Alena Pospíšilová. Tato část Českého ráje je inspirací pro řadu 

umělců. Např. skalní světničky na Kosti inspirovaly Karla Václava Raise k povídce Ve skále, údolí 

Plakánek soboteckého rodáka Fráňu Šrámka. Obec Vesec svými exteriéry lákala řadu filmařů, 

knihovnicím jednotlivé filmy připomněla bývalá vesecká knihovnice Marie Šimůnková. V Sobotce 

účastníci navštívili Šolcův statek, Galerii Karla Samšiňáka a lapidárium. Na zámku Humprechtu vyslechli 

pořad Šlechtic na cestách mezi východem a západem, literární soirée s dobovou hudbou od hudební 

agentury Arte per tutti. 

Třetí den zaujal přednáškou Jak na stres a úzkost psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog MUDr. 

Radkin Honzák. Přednáška byla určena pro širokou odbornou veřejnost. Byl to druhý nejúspěšnější 

pořad roku. 

Třídenní dílna byla zakončena hodnocením programu. Celkem měla dílna 50 účastníků. 

 

6.9 OSTATNÍ AKCE  

V roce 2019 se nově statisticky sledují i akce pořádané v prostorech knihovny, které nejsou 

organizované knihovnou. Takto se v knihovně pravidelně konají setkání Sboru Křesťanské společnosti 

Jičín, v zimních měsících se zde scházely děti ze Setniny války 1866. V únoru v sále organizovalo akci 

Muzeum Český ráj. Jednalo se celkem o 94 pořadů a 1 557 posluchačů. 

7. PRÁCE S  KNIHOVNÍM FONDEM  

I v roce 2019 jsme se snažili udržet rovnováhu mezi nákupem dokumentů a jejich vyřazováním. Naše 

finanční situace, co se týká nákupu knižních dokumentů a časopisů, byla na velmi uspokojivé úrovni. U 

knih jsme tak mohli nakupovat více výtisků, hlavně u českých autorů. V časopisech jsme vyhověli 

přáním našich čtenářů a rozšířili naši nabídku o nové tituly, dle jejich požadavků. 

 

7.1 DOPLŇOVÁNÍ FONDU  

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je městskou veřejnou knihovnou. Slouží potřebám obyvatel města 

Jičína a přilehlého okolí. Svůj fond buduje s přihlédnutím na skladbu čtenářů knihovny, na jejich 

potřeby. Knižní fond je zaměřen na beletrii pro dospělé a pro děti a povinnou četbu pro studenty 

středních škol a naučnou literaturu populárního charakteru. Z ostatních druhů dokumentů jsme se 

zaměřili na nákup audioknih, dále se nakupovaly společenské hry jak pro mládež, tak i pro dospělé, což 

se setkalo u návštěvníků s příznivým ohlasem. Knihovna také vlastní 2 ks Albi tužky, ke kterým se 

přikupovaly příslušné knihy. 

Při získávání různých druhů dokumentů jsme vycházeli z materiálu Koncepce akvizice, který byl 

vytvořen pro potřeby knihovny. Dalším materiálem byl Standard pro dobrý fond, což je pomůcka pro 

budování dobrého fondu v knihovnách. 
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Při doplňování knihovního fondu byly pravidelně sledovány různé informační zdroje o vycházejících a 

dostupných titulech na trhu. V posledních letech jsou tradiční tištěné zdroje nahrazovány těmi 

elektronickými (internet, databáze).  Velkým pomocníkem při sledování vycházející produkce knih byly 

databáze Ohlášené knihy http://aleph.nkp.cz/web/ok.htm nebo Databáze knih databazeknih.cz. 

Velcí distributoři jako Euromedia nebo Albatros media posílali přehledy svých nově vycházejících titulů 

knih a audioknih přímo do e-mailů pracovníků knihovny. K získání informací o produkci nových knih 

byly sledovány knižní časopisy jako knižní měsíčník Krevue a časopis Euromedia.  

Také čtenáři knihovny přicházeli s upozorněními na různé nové tituly, které, pokud to bylo možné, 

knihovna pořídila do svého fondu. 

7.1.1 FINANČNÍ PROSTŘEDKY  

Většinu finančních prostředků na nákup získala knihovna od svého zřizovatele, ale bylo využito i jiných 

finančních zdrojů, jako byly programy na podporu nákupu české nekomerční literatury Česká knihovna, 

nebo na podporu nákupu literatury v cizích jazycích Cizojazyčná literatura. Některé dokumenty byly 

získány díky darům od čtenářů. 

Počty získaných dokumentů celkem (včetně výměnného fondu) 

Rok Na1 Be2 Mn3 Mb4 Celkem Ostatní Celkem 

2018 754 3 814 185 1 389 6 142 320 6 462 

2019 916 3 905 147 1 622 6 590 361 6 951 

Rozdíl +162 +91 - 38 +233 + 448 + 41 +489 

 

 

Počty získaných dokumentů – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 

Rok Na1 Be2 Mn3 Mb4 Celkem Ostatní Celkem 

2018 646 2 172 138 867 3 823 280 4 103 

2019 835 2 235 125 1 125 4 320 297 4 617 

Rozdíl +189 +63 -13 +258 + 497 + 17 +514 

 

 

Knihy získané z dotací a od dárců 

2019 Počet ks knih Kč 

Česká knihovna 42 8 525 

Cizojazyčná literatura 138 33 131 

Dary 121 14 035 

Celkem 301 55 691 

 

7.1.2 KNIHY 

Nákup knih probíhal několika způsoby. Nejlépe se osvědčil nákup prostřednictvím dealerů, kdy jsme 

mohli knihy před nákupem vidět. Bohužel stále více nakladatelství vyžaduje nákup přes e-shop, kdy 

kupovanou knihu lze vidět pouze na vyobrazení. Pomocníkem při nákupu byly také nakladatelské ediční 

plány, recenze v novinách nebo na internetu. Největší položku nakoupených knih tvořila beletrie, kdy 

http://aleph.nkp.cz/web/ok.htm%20nebo%20Databáze%20knih%20databazeknih.cz
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zejména u beletrie pro mládež se projevil zvýšený nákup knížek pro projekt S knížkou do života 

(leporela). 

Počty nových knih 2019 celkem (včetně výměnného fondu) 

Rok Na1 Be2 Mn3 Mb4 Celkem 

2018 754 3814 185 1 389 6 142 

2019 916 3905 147 1 622 6 590 

Rozdíl +162 +91 - 38 +233 + 448 

 

Počty nových knih 2019 – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 

Rok Na1 Be2 Mn3 Mb4 Celkem 

2018 646 2 172 138 867 3 823 

2019 835 2 235 125 1 125 4 320 

Rozdíl +189 + 63 - 13 + 258 + 497 

 

Oddělení pro děti se zapojilo do projektu S knížkou do života (Bookstart), což se mimo jiné projevilo 

zvýšením požadavků na nákup knížek pro kategorii nejmenších čtenářů. Byla ve větší míře nakupována 

leporela pro nejmenší děti, zvukové knížky k Albi tužce, nebo například černobílá leporela pro 

nejmenší. Pro rodiče byly kupovány knihy z oblasti psychologie a pedagogiky, týkající se výchovy a 

vývoje malých dětí. Tyto knihy byly umístěny jak v oddělení pro děti, tak i v oddělení pro dospělé 

čtenáře.  

Nejžádanějšími, a také nejčastěji dokupovanými tituly byla v tomto oddělení různá leporela o autech, 

nebo jiných strojích. U starších dětí potom zůstává stále velmi populární Deník malého poseroutky, 

který se v roce 2019 dočkal již 14tého pokračování.  

Každý měsíc byla vypracována nabídka výběru z nově nakoupených knih, která byla vystavena na 

webových stránkách knihovny, vyvěšena na nástěnce ve vstupní chodbě knihovny a pravidelně 

rozesílána s informacemi z knihovny.   

 

 

7.1.3 OSTATNÍ DOKUMENTY  

Stav ostatních dokumentů k 31. 12. 2019 (včetně výměnného fondu) 

Rok CD hudba Audioknihy Zvukové knihy CD-Rom Hry Celkem 

2019  3 803   1 810   1 612   99  238 7 562 

 

7.1.3.1 AUDIOKNIHY, ZVUKOVÉ KNIHY 

V roce 2019 zakoupila knihovna do svého fondu celkem 171 CD s mluveným slovem 

(audioknihy), 122 zvukových knih a 68 společenských her. 129 audioknih, 122 zvukových knih 

pro nevidomé a slabozraké a 46 společenských her přibylo do fondu městské knihovny a 42 

nových audioknih a 22 her potom do výměnného fondu.   
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Nákup ostatních dokumentů celkem (včetně výměnného fondu) 

Rok Audioknihy Zvukové knihy Hry VF - Audioknihy VF - Hry Celkem 

2018 127 117 36 25 15 320 

2019 129 122 46 42 22 361 

Rozdíl + 2 + 5 + 10 +17 +7 +41 

 

Nákup ostatních dokumentů  -  Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 

Rok Mluvené slovo Zvukové knihy Celkem CD Hry Celkem 

2018 127 117 244 36 295 

2019 129 122 251 46 297 

Rozdíl +2 +5 +7 +10 +2 

 

7.1.3.2 SPOLEČENSKÉ HRY  

Zájem o půjčování společenských her domů stále přetrvává, proto knihovna i v roce 2019 nakoupila do 

svého fondu další různé druhy her, a to jak pro děti, tak i pro dospělé. Některé již starší opotřebované 

hry musely být vyřazeny, některé nahrazeny novým exemplářem. U některých her jsme se snažili 

doplňovat ztracené součásti. Velmi se nám osvědčila spolupráce s firmou ALBI, zvláště co se týká 

poztrácených náhradních dílů k různým hrám.  Pokud hru vyrábí samotná firma, lze požádat o zaslání 

chybějících dílů, čehož jsme rádi využili. 

Nákup společenských her v roce 2019 podle oddělení 

Oddělení Počet her 

Oddělení pro dospělé 11 

Oddělení pro děti 33 

Free Time 2 

Výměnný fond 22 

Celkem 68 

7.1.4 ČASOPISY  

V roce 2019 odebírala knihovna celkem 119 titulů novin a časopisů, bylo to 139 exemplářů. Počet 

novin se nezměnil, stále jsme odebírali celkem 4 tituly celostátních deníků a 2 tituly regionálních novin 

(Jičínský deník a Nové noviny). Největší pohyb byl v časopisech, kdy v průběhu roku některé časopisy 

zanikaly a my jsme je nahradili novými tituly. Počet titulů se celkově zvýšil o 2 nové časopisy, které 

jsme začali odebírat na základě požadavků našich čtenářů.  Počet exemplářů stoupl, protože některé 

regionální časopisy (Jičínský zpravodaj, Hurá muzeum apod.) odebírala knihovna ve 2 exemplářích. 

Časopisy – nákup 2019 

Rok Počet titulů Počet exemplářů 

2018 117 134 

2019 119 139 

Rozdíl +2 + 5 

 

Knihovna předplácela celkem 40 titulů časopisů a novin (4 tituly novin a 36 časopisů). Prostřednictvím 

tzv. remitendy, což je služba dodávání časopisů pro knihovny (časopisy jsou za poloviční ceny, ale 

dodání jsou zpožděna o 1 čtvrtletí) bylo odebíráno 38 titulů. 23 titulů novin a časopisů bylo odebíráno 
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z Knihkupectví U Pašků. 15 titulů byly noviny a časopisy regionálního charakteru, jako jsou regionální 

zpravodaje jednotlivých měst a obcí, nebo časopisy vydávané jičínským muzeem, které dostávala 

knihovna zdarma. U regionálního deníku Nové noviny došlo v roce 2019 ke změně v placení, knihovna 

platila předplatné. Proto je pro rok 2019 uváděn u titulů placených tímto způsobem. Pohyb v cenách a 

rabatech je u časopisů vyšší než u knih, proto pravidelně 2x ročně zpracováváme porovnání a vybíráme 

nejvýhodnější varianty.  

Nákup podle způsobu získání (počet exemplářů) 

Rok Předplatné Knihkupectví Remitenda Region Sponzor Ostatní Celkem 

2018 47 26 42 16 2 1 134 

2019 46 27 43 20 2 1 139 

Rozdíl -1 +1 +1 +4 0 0 + 5 

 

Nejnovější čísla časopisů byla nabízena pouze prezenčně k přečtení v čítárně knihovny. Nejpůjčovanější 

časopisy v oddělení pro dospělé byly časopisy Vlasta (494 x), Květy (446 x), Katka (288x), Téma (245x) 

a Týden (244x).  

Oddělení pro děti a také Klub mládeže Free Time bohužel v průběhu roku 2019 přišly o 2 časopisy, 

které se mezi dětmi těšily veliké oblibě – byly to tituly Já, Jůtůber a časopis Minecraft. Za oba časopisy 

se zatím nepodařilo najít dobrou náhradu. Časopisy pro děti na našem trhu stále chybí, a pokud začne 

nějaký vycházet, udrží se jen krátkou dobu. V oblíbenosti dětských čtenářů stále zůstávají časopisy 

komiksového charakteru jako např. časopis Jirka nebo Čtyřlístek. 

Počet časopisů odebíraných na pobočku na Novém Městě zůstal beze změny. Jednalo se především o 

společenské magazíny jako je Vlasta, Tina a Květy, pro děti potom Mateřídouška a Čtyřlístek. Dražší 

časopisy např. o bydlení si mohla pracovnice pobočky vypůjčit v oddělení pro dospělé čtenáře 

v Denisově ulici. 

Nákup časopisů podle oddělení (počet exemplářů) 

Oddělení 2018 2019 Rozdíl 

Oddělení pro dospělé 76 84 +8 

Oddělení pro děti 20 18 - 2 

Free Time 6 5 - 1 

Pobočka 12 12   0 

Region 20 20   0 

Celkem 134 139 +5 

 

7.2 VYŘAZOVÁNÍ FONDU  

V roce 2019 se vyřadilo celkem 9 248 svazků. Největší počet svazků byl vyřazen ve výměnném fondu, 

celkem 5 344 knih. Jednalo se o pravidelnou každoroční aktualizaci fondu. Vyřazovány byly hlavně 

duplikáty a zastarávající literatura. Oddělení pro dospělé čtenáře vyřadilo celkem 2 834 svazků knih. 

Zde se promítla hlavně aktualizace staršího knižního fondu, většinou románů ze 70. a 80. let minulého 

století. Jednalo se také o zastaralou literaturu, která, jak zní v doporučení ve Standardu pro dobrý fond, 

pokud o ní již není zájem, by měla být vyřazována. Každé oddělení knihovny provádělo během letních 

měsíců aktualizaci svého fondu a přeřazovalo nevyužívané knihy do skladů, vyřazovalo zastaralé a 
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opotřebované svazky. Pouze na pobočce se nevyřadilo téměř nic, protože velká aktualizace tam 

proběhla v roce 2018. Hudební oddělení vyřadilo celkem 495 nosičů CD s nahrávkami hudby, které byly 

velmi opotřebované a tudíž nepůjčovatelné. 

Úbytek celkem včetně výměnného fondu 

 Knihy Ostatní Celkem 

Knihovna V. Čtvrtka 3 406 498 3 904 

Výměnný fond 5 344 - 5 344 

Celkem 8 750 498 9 248 

 

Úbytek podle tematických skupin 

 Na1 Be2 Mn3 Mb4 CD Hry Celkem 

Knihovna V. Čtvrtka 1 303 1 531 276 296 495 3 3904 

Výměnný fond 1 503 2 081 517 1 243 - - 5344 

Celkem 2 806 3 612 793 1 539 495 3 9 248 

 

Všechny tyto knihy byly označeny jako vyřazené, byly z nich vytvořeny seznamy a ty byly nabízeny 

v elektronické konferenci Akvizice přednostně ostatním knihovnám (§ 17 knihovního zákona). Ty knihy, 

o které zájem nebyl, byly potom nabízeny ve výprodeji za symbolickou cenu. K tomuto účelu má 

knihovna umístěné dva regály na chodbě, kde je návštěvníkům k dispozici stálá nabídka těchto knih. 

Některé tyto knihy byly prodány na výročním jarmarku. Další část těchto vyřazených knih byla využita 

jako nabídka pro návštěvníky koupaliště, kde po dobu letních prázdnin měla knihovna pro zájemce 

z řad koupajících se připravený jeden regál s nabídkou oddechové četby. Až v poslední řadě prodáváme 

vyřazené knihy jako papír do výkupu.  

Vyřazená CD byla znehodnocena a odvezena do kontejneru pro tento druh odpadu, plastové obaly byly 

roztříděny. Ty, které nebyly poničené, jsme si nechali, ostatní byly odvezeny do kontejneru na plasty. 

 

 

 

 

Úbytek podle oddělení - 9248 svazků knih

Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Hudební oddělení

Pobočka Výměnný fond
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7.2 STAV FONDU 

Stav fondu k 31. 12. 2019 – celkem včetně výměnného fondu 

Rok Na1 Be2 Mn3 Mb4 Celkem Ostatní Celkem 

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

2019 25 850 61 758 4 746 25 722 118 076 7 562 125 638 

Rozdíl -1 890 + 293 -646 + 83 - 2 160 -137 -2 297 

 

 

Stav fondu k 31. 12. 2019 – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 

Rok Na1 Be2 Mn3 Mb4 Celkem Ostatní Celkem 

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

2019 21 763 35 843 3 353 16 157 77 116 7 393 84 509 

Rozdíl -468 + 704 -151 + 829 + 914 -201 + 714 

 

7.3 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ  

Knihovna nakoupila v roce 2019 celkem 6 590 knih a 361 ostatních dokumentů. Všechny knihy byly 

zkatalogizovány podle katalogizačních pravidel RDA (Resource Description and Access), ve formátu 

MARC21. Knihovna používá automatizovaný knihovnický systém Verbis. Záznamy byly ve většině 

případů stahovány prostřednictvím protokolu Z39.50. Ten nám umožňuje stahovat již hotové záznamy 

knih od jiných knihoven. Tyto stahované záznamy upravujeme pro naše potřeby, např. přidáváme naše 

klíčová slova a v případě beletrie i anotace.  V roce 2019 jsme pro zpracování beletristických knih 

používali centrální katalogizaci beletrie, kterou zajišťovala Městská knihovna v Praze.  Záznamy pro 

naučnou literaturu jsme většinou stahovali z Národní knihovny v Praze. Publikace vydávané v regionu 

jsme zpracovávali sami. Celkem bylo staženo 23 302 nových záznamů. Spadají sem, kromě nových 

záznamů, i opravy starých záznamů v katalogu knihovny. Ve zpracování knih se nám v roce 2018 

podařilo podstatně zkrátit dobu zpracování na zhruba 10 dní, což jsme udrželi i v roce 2019. 

Stav fondu 2019 - celkem

Naučná Beletrie Mládež naučná Mládež beletrie Ostatní
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Postup při zpracování knih: 

 

7.4 ČLÁNKY V  REGIONÁLNÍCH ČASOPISECH 

Jednou ze služeb, kterou knihovna v rámci zpracování dokumentů čtenářům nabízela, byl rozpis článků 

z místních zpravodajů. Většina obcí, které vydávaly svůj zpravodaj, posílala vždy 1 výtisk do Knihovny 

Václava Čtvrtka v Jičíně. Záznamy těchto článků mohli zájemci nalézt v našem katalogu. V roce 2019 

přibylo do této kategorie celkem 486 nových záznamů článků. Je to o 69 záznamů více než v roce 2018. 

Také jsme zpracovávali články z databáze Anopress, pokud se týkaly Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. 

Záznamy těchto článků byly čtenářům také přístupné v katalogu knihovny. Celkově měla knihovna ve 

svém katalogu 21 297 záznamů článků. 

 

7.5 SOUBORNÝ KATALOG ČR  

V roce 2019 bylo do Souborného katalogu České republiky odesláno 12 souborů s 2 111 záznamy. Bylo 

to o 1 soubor méně než v roce 2018. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spolupracuje se Souborným 

katalogem již od roku 2009. Posílali jsme sem pouze záznamy našich nově koupených knih.  

Ke konci roku 2019 měla knihovna v Souborném katalogu České republiky celkem 40 033 záznamů 

s označením vlastnictví (siglou) knihovny, podle mapy přispívajících knihoven vystavené na webu 

Souborného katalogu http://aleph.nkp.cz/web/skc/mapa_knihoven.htm. Každý rok se účastníme 

výročního setkání přispívajících knihoven, které pořádá Souborný katalog ČR a kde jsou probírány 

novinky ve zpracování a zasílání souborů. 

 

 

2016 2017 2018 2019

441
361 417 486

Počty článků  2016 -
2019

Nákup
přírůstko

vý 
seznam

zpracová
ní 

označení zabalení
načtení 

kódu

půjčování

http://aleph.nkp.cz/web/skc/mapa_knihoven.htm
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7.6 AUTORITY 

Pokračovala naše spolupráce s portálem Národních autorit.  Záznamy autorit jsme stahovali 

prostřednictvím protokolu Z39.50 ze stránek Národní knihovny v Praze. Záznamy regionálních autorit 

jsme vytvářeli sami.  

V roce 2019 jsme začali s aktualizací našich jmenných autoritních záznamů. Po sloučení našich katalogů 

(knižní + hudební) přibylo do báze autorit mnoho záznamů se jmény hudebníků, které je nutné opravit. 

Za rok 2019 jsme takto zaktualizovali celkem 4 248 jmenných autoritních záznamů. Ke konci roku 2019 

bylo v naší bázi celkem 115 104 autoritních záznamů. 

Záznamy autorit podle druhu 

Druh autority Počet záznamů 

Jmenné autoritní záznamy 102 906 

Korporace 12 032 

Akce 166 

Celkem 115 104 

 

7.7 DIGITALIZACE 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně má v plánu postupně zdigitalizovat své vzácnější regionální 

dokumenty, aby k nim měli čtenáři přístup dle možností, které dává autorský zákon. Za tímto účelem 

byla uzavřena smlouva se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové (SVK), která má vlastní 

digitalizační pracoviště.  

Knihovna nemá vlastní digitální knihovnu, naše dokumenty jsou postupně digitalizovány a vystavovány 

v digitální knihovně Kramerius v oddíle Virtuální sbírky na stránkách SVK. Ke konci roku 2019 bylo v této 

virtuální sbírce vystaveno celkem 20 knih. Pokud je dokument přístupný v digitální podobě, je v našem 

katalogu na webových stránkách označen jako elektronický dokument. Celkem máme zdigitalizováno 

a propojeno s katalogem 12 regionálních knih, 8 na propojení čeká. V digitálním zpracování budeme 

pokračovat i nadále, v SVK máme např. připravený ke zpracování Sborník Musejního spolku v Jičíně. 

 

 

8. AUTOMATIZACE 

 

8.1 HARDWARE 

Důležitým úkolem úseku automatizace je dbát na obnovu počítačové techniky v knihovně. Rokem 2019 

skončila podpora operačního systému Windows 7, který knihovna na svých počítačích používala. Bylo 

nutné postupně obměnit všechny počítače knihovny s tímto operačním systémem a nahradit jej za 

operační systém Windows 10, což se zatím zcela nepodařilo. S výměnou operačních systémů budeme 

pokračovat i v roce 2020.  
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8.2 WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY 

V roce 2019 přešel celý web knihovny na zabezpečený protokol https. Jedná se o současný 
bezpečnostní standard, který webu zajišťuje vedle bezpečnějšího prostředí pro návštěvníka i příznivější 
vyhodnocování současnými vyhledávači a prohlížeči. 
Na základě zkušeností i zpětné vazby ze soutěže Biblioweb (v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel 4. 
místo) docházelo průběžně k úpravám a vylepšení uživatelského rozhraní a optimalizaci kódu s 
ohledem na přístupnost a použitelnost. 
Významným krokem, který posunul nabídku našich on-line služeb o další stupeň výš, je zprovoznění 
platební brány k platbám registračního a sankčních poplatků v prostředí čtenářského konta.  
 

8.3 DATABÁZE  

V roce 2019 měla knihovna pro své čtenáře 4 databáze. Dvě byly licencované. Byla to databáze 

Anopress, která byla hrazena z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky VISK 8/A – 

Informační zdroje. Druhou licencovanou databází byla databáze Codexis, která obsahuje platné zákony 

a právní předpisy. Přístup do této databáze platil knihovně její zřizovatel. Databázi mohli čtenáři začít 

využívat až v závěru roku 2019. Vstupy do databází byly sledovány. 

Pokračovali jsme v budování vlastních dvou databází, „Výročí a archiv regionálních osobností“, kde 

jsou krátké životopisné údaje lidí, spjatých s naším městem a okolím a databáze „Regionální 

zpravodaje“, která shromažďuje regionální zpravodaje v online podobě. Obě tyto databáze byly 

umístěny na webových stránkách knihovny a on-line vstupy byly sledovány ve statistickém deníku. 

Z databáze o regionálních osobnostech byly každý měsíc pro naše webové stránky zpracovány přehledy 

osobností, které slavily významné jubileum. V roce 2019 bylo v této databázi již celkem 428 osobností.  

8.4 AUTOMATIZOVANÝ KNIHOVNICKÝ SYSTÉM VERBIS  

V roce 2019 proběhla implementace modulu on-line plateb do našeho systému a jeho úspěšné 

zprovoznění. Pro čtenáře je to určitě zkvalitnění našich služeb, neboť je již možné platit registrační 

poplatek nebo upomínky platební kartou z prostředí domova. Někteří čtenáři již tuto službu k zaplacení 

svých upomínek využili. Novinkou bylo zavedení průběžné dvanáctiměsíční registrace (pokud se čtenář 

zaregistruje např. v září, platí registrace až do září následujícího roku a nikoli do konce kalendářního 

roku, jako tomu bylo dříve). Další změna se týkala dětských čtenářů a jejich zákonných zástupců (pokud 

jsou oba čtenáři knihovny), nyní je možné propojit čtenářská konta tak, aby rodiče měli přístup ke 

čtenářským účtům svých dětí. 

 

9. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ  VYBAVENÍ  

V Zahradě poznání bylo vyrobeno nové pódium z kamenné dlažby, stávající dřevěné bylo již 

v havarijním stavu. Zároveň byla vytvořena dřevěná zástěna. Pro propagaci kulturních a vzdělávacích 

pořadů byl zakoupen kovový stojan. Do chodby v přízemí knihovny se pořídil nový koberec, na úklid 

nový vysavač. V prvním patře chodby je nový stolek a dvě křesla. Pro častou poruchovost byl vyřazen 

nápojový automat. Nový nápojový automat provozuje firma Fresh Style s.r.o. z Prahy. 

 



36 
 

9.1 VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ  

Věříme, že dojde k celkové rekonstrukci knihovny, proto výrazné úpravy neprovádíme. Kancelář 

vedoucí služeb byla vybavena novým pracovním stolem, uzamykatelnou skříní a počítačovým 

monitorem. Čítárna v oddělení pro dospělé byla částečně zmodernizována. Vyřazena byla čtyři křesla 

a dokoupeny tři odkládací stolky a nástěnné hodiny. Výpůjční pult byl vybaven novým počítačem. 

Půjčovna byla doplněna o dva odkládací stolky pro výstavy a půjčování audio knih. V prostoru 

bibliograficko-informační služby byly rozbité židle nahrazeny novými. Do kanceláře dětského oddělení 

byl přidán pracovní stůl, stávající nefunkční byl vyřazen. Na pobočce byla vyřazena křesla, konferenční 

stůl a nahrazena novými, modernějšími křesly, židlemi a stolkem. 

9.2 NÁKUP VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Free Time - tři repasované počítače, nový tablet a jeho příslušenství, notebook + Office 2019, 
dataprojektor. 

Kanceláře – dva monitory, počítač, Office 2019. 

Oddělení pro dospělé - počítač, Office 2019. 

Dětské oddělení – notebook. 

Pobočka - monitor, čtečka čárových kódů. 

Podařilo se nám vyměnit čtečky zapojené přes klávesnici za čtečky, které se nyní zapojují přes USB. 

 

 

10. KNIHOVNA V ČÍSLECH  

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

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oddělení pro dospělé a čítárna 21 972 29 043 29 218 29 561 30 056 30 337 

Studovna (internet) 12 814 4 458 3 950 3 715 3 649 3 639 

Oddělení pro děti 9 636 10 697 11 193 11 625 12 656 14 829 

Hudební oddělení  858 877 745 856 1 038 1 353 

Klub Free Time 6 298 9 033 9 087 9 156 8 288 7 399 

Pobočka Nové Město 3 222 3 441 3 289 4 019 4 149 4 581 

Celkem  
fyzických návštěvníků knihovny 

65 068 69 055 70 642 73 299 75 748 80 586 

 

Výpůjčky jednotlivých oddělení 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oddělení pro dospělé 132 231 133 724 135 608 136 427 136 833 137 214 

Oddělení pro děti 41 230 42 805 44 724 44 825 46 404 49 181 

Hudební oddělení  4 603 4 740 4161 4 941 6 747 9 457 

Klub Free Time 1 535 2 634 2585 2 674 2 941 3 302 

Pobočka Nové Město 16 891 17 011 16 383 17 218 16 944 17 736 

Celkem 196 490 200 914 203 461 206 085 209 869 216 890 
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Registrovaní čtenáři 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oddělení pro dospělé 1 663 1 705 1 762 1 719 1 663 1 669 

Oddělení pro děti 831 947 992 1 125 1 158 1 238 

Zvuková knihovna pro 
nevidomé 

24 30 34 32 31 22 

Klub Free Time 323 324 357 335 365 405 

Pobočka Nové Město 148 143 188 227 244 258 

Celkem 2 989 3 149 3 333 3 438 3 461 3 592 

 
 

11. PROPAGACE KNIHOVNY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST  

 

11.1 KNIHOVNA NA SOC IÁLNÍCH SÍTÍCH  

V knihovním kanálu YouTube bylo v roce 2019 zveřejněno 11 nových videozáznamů z přednášek 

významných hostů a dalších pořadů nebo akcí knihovny. Od 1. 1. do 31. 12. 2019 zaznamenala videa 

na našem YouTube 28 706 zhlédnutí. K divácky nejúspěšnějším v roce 2019 (bez ohledu na rok 

zveřejnění) patřila tato videa: Slam poetry (6418 zhlédnutí), Michal Černý: Cesta vojáka (5320), Ivo 

Šmoldas (4661), Radkin Honzák (3757), Jeroným Klimeš (3181) a Stanislav Zindulka (1183). 

Na facebookové stránce knihovny jsme v roce 2019 zveřejňovali zejména pozvánky na akce, provozní 

informace, momentky ze života knihovny, zjišťovali preference uživatelů nebo sdíleli tematicky 

spřízněné externí příspěvky. Facebooková stránka knihovny měla 842 sledujících, přičemž v roce 2019 

jejich počet vzrostl o 132. 

Ve větší míře jsme začali propagovat akce na Facebooku pomocí funkce „událost“, kterou pak podle 

potřeby a významu akce i vícekrát sdílíme. Funkce „událost“ byla zakládána takřka ke každé veřejné 

akci, tedy daleko nad rámec „středečních“ akcí, na něž jsme původně cílili zejména. 

Na webových stránkách oddělení pro děti knihovna provozuje facebookový profil Čtipíska 

Knihovnického. 

Dalším propagačním kanálem knihovny v on-line světě je Instagram. Na Instagramu jsme se soustředili 

především na sdílení fotografií z pořadů nebo běžného dění v knihovně, a to i z terénu, s ohledem na 

to, že jde primárně o mobilní platformu. Instagramových fanoušků měla knihovna 227, nárůst v roce 

2019 činí 97 sledujících. 

V roce 2019 začala knihovna používat nové logo, které bylo navrženo s ohledem na snadnou integraci 

v on-line prostředí a příznivé zobrazování na různých velikostech displeje. 

 

11.2 TIŠTĚNÁ A JINÁ MÉDIA 

Knihovna využívá ke své propagaci i tištěná a jiná média. V roce 2019 vyšlo o Knihovně Václava Čtvrtka 

v Jičíně celkem 164 článků, v denním a regionálním tisku (Jičínský deník, Nové noviny, Jičínský 

zpravodaj, Mladá fronta Dnes) a internetových zpravodajstvích (Dobré zprávy z Českého ráje, 
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jicinsky.denik.cz), ve kterých knihovna informovala obyvatele o svých akcích. Články se objevily také 

v knihovnickém zpravodaji U nás. 

Již několik let má knihovna v měsíčníku Jičínský zpravodaj svůj vlastní sloupek Okénko knihovny, kde 

informuje o svých aktivitách. 

Televize VČTV uveřejnila o knihovně dva pořady, a sice k Březnu – měsíci čtenářů a pak o práci se 

seniory.  

Akce byly propagovány formou plakátů, letáčků, výstavek knih, nástěnek. Informace z knihovny byly 

zasílány i elektronicky jednotlivým lidem na základě jejich požadavku.  

V rámci Března – měsíce čtenářů knihovna uspořádala tiskovou konferenci spojenou se snídaní 

v knihovně. Konference se kromě místních novinářů zúčastnili vedoucí většiny profesionálních 

knihoven našeho bývalého okresu.  

 

11.3 VLASTNÍ VYDAVATELSKÁ ČINNOST  

Knihovna vydala ve spolupráci s městem Jičín a za maximální součinnosti autora knihu: 

HÁJEK, Pavel. Česká krajina a baroko: Urbanismus českého baroka na příkladu města Jičína a jeho okolí. 

2. doplněné vydání. Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2019. ISBN 978-80-905342-4-7. 

Kniha byla za přítomnosti autora slavnostně pokřtěna 27. září. 

 

 

12. SPOLUPRÁCE S  OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 

Za výbornou a vstřícnou spolupráci všem děkujeme. 

Knihovna spolupracuje s organizacemi na území města (Městský úřad Jičín, příspěvkové organizace 
města, Akademie J. A.. Komenského aj.) i mimo něj (knihovny v České republice, Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků ČR, Albatros media a.s., SONS aj.) 

Mimořádná je spolupráce se školami. Nabídka besed, které knihovnice dětského oddělení realizují, je 

formulována v souladu s potřebami rámcově vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Nabídka 
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kulturních a vzdělávacích akcí je pravidelně před začátkem školního roku doručována v papírové 

podobě učitelům základních škol v Jičíně. Na základě přímého osobního kontaktu je spolupráce s 

pedagogy intenzivnější. 

Knihovna spolupracuje s místní akční skupinou Otevřené zahrady z. s. Spolupráce v rámci místního 

akčního plánu nabídla nové možnosti financování akcí na podporu čtenářské gramotnosti. Jednalo se 

o spolupráci se zapojenými pedagogy z Jičína i okolí. Pro děti byly ve spolupráci uspořádány pořady na 

podporu čtenářství a pro pedagogy byly na přelomu srpna a září uskutečněny tři semináře, během 

nichž jim byly podrobně představeny zajímavé knižní tituly pro děti a mládež. 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně dlouhodobě výborně spolupracuje také s mateřskými školami, 

Základní uměleckou školou J. B. Foerstera v Jičíně a dalšími školami v nejbližším okolí. Knihovnu 

navštěvují také školní družiny a Lesní školka Ostružinka.  

 

13. CENY A OCENĚNÍ  

V celostátní soutěži o nejlepší dětské oddělení knihovny v České republice Kamarádka knihovna získala 

knihovna 3. místo v kategorii nad 15 000 obyvatel.  

Pracovnice dětského oddělení Mgr. Michaela Sehnalová získala na soutěžní přehlídce knihovnických 

aktivit OKNA (O Knihovnických Aktivitách) ocenění za nadšený, otevřený, a přátelský přístup 

k dětskému čtenáři. Byla také nominována do soutěže MARK 2019. Cenu uděluje Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity 

mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní 

mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. 

V projektu Fantastická knihovna, zaštítěném Akademií science fiction, fantasy a hororu, byla soutěž o 

nejlepší plakát. Knihovna se umístila na 3. místě a získala tak balíček knih od sponzorů. 

 

14. 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. 

15. VÝROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  

 

15.1 SÍŤ OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN  

1 základní knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí  

77 obsluhovaných knihoven 
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• 12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem 

• 1 specializovaná knihovna – Knihovna regionálního muzea a galerie Jičín 

• 61 knihoven s dobrovolným knihovníkem 

• 3 pobočky  

 

Místní knihovna Dětenice – plánované dokončení a vybavení knihovny je jaro roku 2020, nová 

knihovnice. 

Místní knihovna Vrbice – v přilehlém prostoru, dosud využívaného jako sklad, vznikla společenská 

místnost, která bude využívána na pořádání kulturních akcí a 

bude sloužit jako dětský koutek. 

Místní knihovna Žlunice – se přestěhovala do nově zařízené 

místnosti v přízemí obecního úřadu.  

V listopadu požádala Obec Jičíněves o registraci nové 

knihovny na Ministerstvu kultury. Slavnostní otevření je 

plánováno na únor 2020. 
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15.2 PRACOVNÍCI ZAJIŠŤUJÍCÍ REGIONÁLNÍ SLUŽBY  

Počet pracovních úvazků zvýšen na 2,8. Změna pro rok 2019. 

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. 

Pracovnice oddělení služeb knihovnám – 0,8 úvazku – období leden–březen. Zaučení a proškolení nové 

pracovnice. 

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. 

 

15.3 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  

Na rok 2019 poskytl Královéhradecký kraj na zajištění regionálních funkcí naší knihovně 1 641 000,- Kč. 

Z této dotace byla hrazena zejména metodická práce, zpracování knih, materiál a ostatní služby.  

Dotaci od Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních funkcí jsme zcela využili. 
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15.3.1 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 368 320,- 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.  

 

15.4 VÝSLEDKY ČINNOSTI DLE STANDARDŮ A PRIORIT DANÝCH KRAJSKOU KNIHOVNOU 

15.4.1 PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST,  METODICKÉ NÁVŠTĚVY,  PLÁNY, ROZBORY  

 

 2018 2019 

Konzultace 474 660 

Metodické návštěvy 100 105 

Vzdělávací akce 52 59 

Akce v rámci regionálních funkcí 12 12 

Počet účastníků 489 574 

Účastníci v rámci regionálních funkcí 153 233 

Počet vyučovacích hodin 142 132 

Vyučovací hodiny v rámci regionálních funkcí 29 37 

Počet revidovaných knihoven 6 5 

Počet knihoven s aktualizovaným fondem 6 11 

Počet revidovaných knihovních jednotek 1 871 1 169 

Počet souborů 160 200 

Počet svazků v souborech 15 084 13 620 

Publikační činnost: 

Ředitelka knihovny Mgr. Jana Benešová je členkou redakční rady knihovnického zpravodaje „U nás“. 

Do zpravodaje bylo zasláno 12 příspěvků, autorkami jsou zaměstnanci jičínské knihovny a dobrovolné 

knihovnice knihoven regionu. 

V regionálním tisku a internetových zpravodajstvích bylo uveřejněno 258 článků o knihovnách a 

knihovnících regionu. V roce 2019 nejvíce media zaujal Výroční jarmark – 100 let knihovnické 

legislativy, o kterém bylo zveřejněno 13 článků. 

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

zveřejňuje pozvánky na rozmanité akce, které pořádá.  
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15.4.1.1 ZHODNOCENÍ ZÁJMU O METODICKOU POMOC 

Počet poskytnutých konzultací: 660, z toho 342 bylo uskutečněno emailem nebo telefonicky. 

Nejčastěji se konzultace týkala problematiky regionálního knihovnického systému, webových stránek 

knihoven, jednání s obecními úřady o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do 

výměnných fondů v rámci regionálních funkcí na rok 2019. V listopadu byly rozeslány zprávy o činnosti 

oddělení regionálních funkcí a využití poskytnutých finančních prostředků všem zřizovatelům 

obsluhovaných knihoven. 

Nárůst poskytnutých konzultací souvisí s přípravou na registraci nové knihovny v Jičíněvsi a dokončení 

rekonstrukce knihovny v Dětenicích. 

Šesti obecním úřadům byla poskytnuta praktická pomoc s vyplněním žádostí o grant VISK 3 na rok 2020 

na počítače, notebook, tiskárnu a promítací zařízení. Žádost byla zpracována také pro nově 

zaregistrovanou knihovnu v Jičíněvsi. 

Počet metodických návštěv: 105, 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, aby splnili 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. 

15.4.1.2 REALIZACE KAMPANĚ KNIHOVNY A ŠKOLY (PŘÍKLADY AKCÍ PRO VEŘEJNOST) 

Knihovny regionu se pravidelně účastní krajských knihovnických kampaní a celostátních knihovnických 

akcí. 

 Noc s Andersenem a pasování čtenářů je dobrým příkladem dlouholeté spolupráce knihovny a školy. 

Knihovny pravidelně spolupracují se školami. V některý případech probíhá úspěšná spolupráce i když 

škola je ve vedlejší obci. Proběhlo velké množství besed a podobných akcí. Významná v tomto směru 

byla spolupráce s místní akční skupinou Otevřené zahrady Jičínska z.s.. 

15.4.1.3 REVIZE WEBŮ OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN  

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

Pomoc s weby obsluhovaných knihoven probíhá dle požadavků knihovníků. Byla provedena revize 73 

webů knihoven s dobrovolným knihovníkem i knihoven s profesionálním pracovníkem. K revizi byla 

využita doporučení Standardu pro dobrou knihovnu a příručka Webové stránky malých knihoven. Zápis 

o provedení revize, byl předán knihovnám a zřizovatelům. 
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15.4.1.4 VYUŽÍVÁNÍ WEBU PRO KNIHOVNÍKY  

Portál pro knihovny na webu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně měl 2 282 návštěv. 

Na webové stránce byly zveřejňovány informace o připravovaných a uskutečněných akcích. Pravidelně 

jsou doplňovány materiály pro obsluhované knihovny a jejich zřizovatele. Každý rok je vystaven 

aktualizovaný statistický deník knihovny v elektronické podobě. 

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

uživatelský profil Čtipíska Knihovnického na Facebooku. 

 

15.4.2 HODNOCENÍ KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ  

Na poradě vedoucích profesionálních knihoven regionu byly zhodnoceny výsledky analýzy plnění 

standardu VKIS v jednotlivých profesionálních knihovnách. 

15.4.2.1 OCEŇOVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ A ÚČAST V SOUTĚŽI VESNICE ROKU  

Knihovnicí roku se stala paní Věra Jirková, knihovnice Obecní knihovny Milovice v kategorii Knihovnice 

malé veřejné knihovny. Cenu si převzala 16. října 2019 na slavnostním večeru v konferenčním sále 

Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.  

Titul Knihovna Jičínska 2019 získala Místní knihovna Holovousy. 

Do soutěže Vesnice roku se z jičínského regionu nepřihlásila žádná obec.  

 

15.4.3.2 PRŮZKUMY SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ  

Průzkum spokojenosti uživatelů proběhl ve třech knihovnách.  

Pecka 

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce připravila v roce 2019 dotazník na téma: Kulturní a vzdělávací akce 

v knihovně. Dotazník by spuštěn 1. října 2019 k Týdnu knihoven. Celkem odpovědělo 19 dotázaných.  

Hořice 

Průzkum zjišťoval zájem o půjčování audioknih. Probíhal v listopadu v prostorách knihovny ústní a 

papírovou dotazníkovou formou. Zúčastnilo se 227 respondentů a 42 % z nich má o půjčování 

audioknih zájem. 

Jičín 

V prosinci 2019 proběhl elektronický průzkum Audioknihy v knihovně. Z 21 účastníků průzkumu 86 % 

audioknihy poslouchá, ale pouze 29 % si je v knihovně půjčuje.  

15.4.3.3 AKTUALIZACE CENTRÁLNÍHO ADRESÁŘE 

Adresář knihoven byl aktualizován podle požadavků Národní knihovny České republiky. 
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15.4.3 VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ, SEMINÁŘE A  PORADY (VČETNĚ SOUPISU AKCÍ)  

59 vzdělávacích akcí (z toho 12 v rámci regionálních funkcí) se účastnilo celkem 574 knihovníků (233 v 

rámci regionálních funkcí). Vzdělávání probíhalo celkem 132 hodin (v rámci regionálních funkcí 37 

hodin). 

Největší zájem knihovníků je o tematické zájezdy. Součástí zájezdů je i aktiv knihovníků spojený s 

oborovým vzděláváním nebo informacemi o nejdůležitějších změnách a novinkách v knihovnictví. 

Podobně jako u metodických návštěv se vzdělávacích akcí zaměstnaní knihovníci účastní málo, protože 

nemají možnost se uvolnit v zaměstnání. 

Nejzajímavější akce roku 2019:  

• Tisková konference „Březen měsíc čtenářů“ – se zástupci tisku 

• Tematický zájezd do Městské knihovny v Chlumci nad Cidlinou 

• Setkání knihovníků – Koncepce knihoven Královéhradeckého kraje 2019–2023 

• Knihovny jako významní aktéři informační společnosti - doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 

• Tematický zájezd do Městské knihovny Písek 

 

Všem knihovnám byly v průběhu roku předávány informační letáčky o aktuálním dění v oboru, o 

připravovaných akcích, Knihovnicko-informační zpravodaj U nás a další knihovnické materiály. 

15.4.4 TVORBA VÝMĚNNÝCH KNIHOVNÍCH FONDŮ  

Výměnný fond byl budován s ohledem na potřeby především malých knihoven.  

Na nákup knih do výměnného fondu přispělo 55 obecních úřadů částkou 368 320,- Kč. Celá částka byla 

použita na nákup nových knih.  

Na nákup dokumentů do výměnného fondu z dotace od Královéhradeckého kraje bylo vyčerpáno       

114 740,- Kč. 

 

 

 

 

15.4.4.1 REVIZE A AKTUALIZACE VÝMĚNNÝCH FONDŮ 

Aktualizace probíhá pravidelně každý rok. V roce 2019 byla zaměřena především na duplicitní svazky v 

beletrii a naučnou literaturu. Obsahovou prověrkou procházejí všechny výměnné soubory přivezené z 

knihoven regionu. Tímto způsobem bude analýza stavu VF z hlediska aktuálnosti pokračovat i v dalších 

letech. 

 2018 2019 

Stav fondu k 31.12. 44 139 41 129 

Roční přírůstek 2 359 2 334 

Roční úbytek 2 789 5 344 
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Revize proběhne v termínu dle vyhlášky č. 88/2002 Sb. Ministerstva kultury ČR ze dne 21. února 2002 

k provedení zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb. 

15.4.4.2 CIRKULACE A DISTRIBUCE VÝMĚNNÝCH FONDŮ 

Počet obsloužených knihoven: 59 místních knihoven a poboček. 

Celkem rozvezeno 200 souborů, které obsahovaly 13 620 svazků / průměr 231 svazků na jednu 

knihovnu/. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 295 souborů, které obsahovaly 18 130 svazků z 

minulého roku.  

V knihovnách v roce 2019 bylo celkem 495 souborů, což představuje 31 750 svazků. Knihovníci díky 

bohatému výměnnému fondu mohli uspokojovat požadavky svých čtenářů. Možnost půjčování audio 

knih a deskových her využilo 16 knihoven, které si půjčily 88 audio knih a 17 her. 

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.  

15.4.5 POMOC PŘI REVIZI KNIHOVNÍCH FONDŮ  OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN 

Revize: 5 místních knihoven  

K urychlení revizí byla u 2 knihoven použita elektronická čtečka kódů.  

CELKEM bylo zrevidováno 1 169 svazků. 

Elektronická čtečka kódů byla zapůjčena na revizi do městských knihoven Ostroměř, Kopidlno a Vysoké 

Veselí. Metodička provedla na každé knihovně instalaci programu pro použití elektronických čteček. 

Proškolila knihovnice v postupu provedení revize, použití čteček.  

15.4.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ AKTUALIZACÍ FONDŮ V OBSLUHOVANÝCH KNIHOVNÁCH  

Aktualizace a obsahová prověrka: 11 místních knihoven 

V 7 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 Kacákova Lhota. Fondy dvou knihoven byly po aktualizaci zpracovány do 

regionálního knihovního systému. 

Pravidelně probíhá aktualizace vlastních fondů obsluhovaných knihoven z hlediska parametrů 

Standardu pro dobrý fond.   

15.4.7 NÁKUP, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE KNIHOVNÍHO FONDU Z PROSTŘEDKŮ 

PROVOZOVATELE 

Metodické oddělení zapsalo a zkatalogizovalo do Regionálního knihovního systému pro 14 místních 

knihoven 245 dokumentů pořízených z prostředků obcí do vlastních knihovních fondů. 
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15.4.8 SERVIS AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU VYUŽÍVANÉHO PRO VÝKON 

REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  

Automatizovaný knihovní systém je aktualizován dodavatelskou firmou formou vzdálené zprávy.  

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 je napojena na Verbis Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce, pod kterou jako 

pobočka patří. 

15.4.9 STAV ZAPOJENÍ  OBLASTI DO PORTÁLU KNIHOVNY.CZ K 31. 12. 2019 

Proběhla jednání Moravské zemské knihovny s poskytovatelem našeho knihovního systému firmou KP-

SYS o dořešení technických náležitostí potřebných pro zapojení knihoven s knihovnickým systémem 

Verbis do portálu Knihovny.cz. 

15.5 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB ZA ROK 2019  

Regionální služby jsou přínosem v podpoře veřejných knihoven. Díky dotaci na výkon regionální funkce 

je možné všestranně rozvíjet knihovnickou činnost. Významným prvkem regionálních funkcí jsou cíleně 

budované výměnné fondy pro využití v obsluhovaných knihovnách. Velmi důležitou součástí je finanční 

podpora zřizovatelů knihoven, díky jejichž příspěvkům je možné nabídnout čtenářům malých knihoven 

větší a širší nabídku titulů ve výměnném fondu. V roce 2020 bude metodické oddělení pokračovat v 

pomoci s aktualizací fondů knihoven dle doporučení Standardu pro dobrý knihovní fond.  

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. 

 

   
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  rok 2019 

1 Kraj                                  Královéhradecký 

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

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 2,60 

4 Počet obsluhovaných knihoven 77 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 77 

7   počet poskytnutých konzultací 660 

8   počet metodických návštěv 105 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 73 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 77 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 38 

14   počet všech vzdělávacích akcí 59 

15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 12 

16   počet všech účastníků 574 

17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 233 
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18   počet všech vyučovacích hodin 132 

19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 37 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 12 

22   počet akcí 4 

23   počet účastníků 42 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 20 

26  z toho počet revidovaných knihoven 5 

27 počet revidovaných knihovních jednotek  1 169 

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 14 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 245 

34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2019 41 129 

36   roční přírůstek VF 2 334 

37   roční úbytek VF 5 344 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 557 

39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 1 777 

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

41 Cirkulace VF   

42   počet obsloužených knihoven 59 

43   počet expedovaných souborů 200 

44   počet svazků v souborech 13 620 

45 Servis automatizovaného knihovního systému   

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

47   počet akcí, zásahů 57 

48 Doprava v rámci výkonu RF   

49   počet obsloužených knihoven 66 

50   počet ujetých km 1 678 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

  (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2019 

51 Kraj Královéhradecký 

52 Název knihovny 
Knihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 166 302,26 

54  z toho : nákup knihovního fondu 114 740,00 

55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 81 219,36 

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

57 Cestovné (číslo účtu 512) 6 496,40 

58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 124 484,14 

59  z toho : doprava 25 896,90 

60  z toho : servis AKS 74 230,00 

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

62  z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 

63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 914 115,00 



49 
 

64  z toho : platy zaměstnanců 910 115,00 

65  z toho : ostatní osobní náklady 4 000,00 

66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 309 540,00 

67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 38 842,84 

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) 1 641 000,00 

71 Investiční náklady 0,00 

72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 1 641 000,00 

73     

74 Přidělená dotace (krajská)  1 641 000,00 

75 Vráceno  0,00 

76     

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2019 

81 Náklady za rok 0,00 

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0,00 

83 z toho: na nákup knihovního fondu* 0,00 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 

85  z toho : platy zaměstnanců 0,00 

86  z toho: ostatní osobní náklady 0,00 

87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 0,00 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 0,00 

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 

90 Investiční náklady 0,00 

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

      

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

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

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

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)*** Rok 2019 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2019 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  55 

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  368 320,00 
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16. ZÁVĚR  

Výsledky knihovny v roce 2019 byly výborné. Podařilo se udržet i mírně zvýšit počet čtenářů, 

návštěvníků a výpůjček. Zvýšil se počet dětských čtenářů. Dařila se součinnost s některými komunitami 

a právě díky tomu a na základě přání návštěvníků knihovny se zvýšil i počet kulturních a výchovných 

akcí a jejich návštěvníků. V této oblasti je knihovna již na svém maximu, někdy je bohužel i přesahuje. 

Přestože např. k seminářům pro seniory využívala i šatnu - ne právě nejdůstojnější prostředí -, palčivé 

problémy s nedostatkem prostoru přetrvávaly. Stejně problematická byla situace s přístupem do 

prvního patra. Pokud má knihovna dále kvalitně sloužit občanům města, je třeba ji rekonstruovat a 

přistavět dle již zpracovaného projektu.  

Na stejné úrovni jako v předchozích letech se dařilo poskytovat služby v rámci výkonu regionálních 

funkcí. Tyto služby vnímáme jako velmi důležité pro udržení knihoven v malých obcích, které jsou často 

jedním z mála nebo jediným místem možného setkávání občanů. Nevyhovující je způsob financování 

formou dotace od Královéhradeckého kraje.  

 

17. VYSVĚTLIVKY  

 
1 Naučná literatura 
2 Beletrie 
3 Naučná literatura pro mládež 
4 Beletrie pro mládež 
5 Pouze nevidomí a zrakově postižení registrovaní uživatelé 
6 Počítačové hry, hry na herní konzoli Xbox One 
7 Ping pong, stolní fotbal, stolní hokej, kulečník, deskové hry 

 

 

 

 

                                                                 


