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V souladu s Plánem práce Jihočeské vědecké knihovny na rok 2010 
a v souladu s koncepcí rozvoje byly v r. 2011 provedeny následující činnosti: 

 
 

 

I. HLAVNÍ ÚKOLY V OBLASTI: 
 
a) služeb čtenářům 

 
• po vyhodnocení počtu návštěvníků, výpůjček i čtenářů na jednotlivých pobočkách 

jsme přistoupili ke změně výpůjčních hodin a zvýšení doby kdy jsou pobočky pro ve-
řejnost otevřené 

 
• nově jsme graficky zpracovali náš elektronický katalog, což se výrazně projevilo 

v zájmu čtenářů o rezervaci knih které prezentujeme naskenovanými obálkami 
 
• nákup knih a další dokumentů jsme v zajišťovali podle potřeb uživatelů, ale hlavním 

limitem byla výše finančních prostředků 
 

• zahájili jsme zkušební půjčování autorsky dostupných elektronických knih tím, že zá-
jemcům a našim čtenářům půjčujeme čtečky elektronických knih s naplněnou bází 
knih, odezva je velká, koncem roku jsme dokoupili další dvě čtečky 

 
• byla zahájena spolupráce s Akademickou knihovnou JU (více viz Služby uživatelům) 

 
• s pověřenými knihovnami jsme uzavřeli na r.2011 smlouvy a provedli jsme kontroly 

čerpání finančních prostředků na regionální funkce za rok 2010 a průběžně jsme kont-
rolovali i čerpání v roce 2011 

 
• pro naše čtenáře a návštěvníky jsme uspořádali v budově na Lidické tř. i Na Sadech 

několik desítek výstav – s úspěchem se setkala výstava „Rožmberkové v literatuře“, 
kterou jsme instalovali v rámci Rožmberského roku 2011; v přednáškovém sále pro-
bíhala odborná setkání členů literárního kroužku Historického klubu s přednáškami     
i pro veřejnost 

 
• pokračovali jsme v regionálně zaměřené ediční činnosti (více viz Ediční činnost) 

 
• pro studenty a další zájemce jsme připravili semináře citace v odborných pracích,         

o který je tradičně velký zájem, neboť nikdo jiný toto téma nepřednáší 
 

• pořádali jsme akce na podporu čtenářství (akce Prvňáček, informatická výcho-
va,besedy, přednášky, exkurze, účast na Jihočeském kompasu, burza dětských knih) 

 
• z důvodů rozsáhlé plísně, která se v letních vlhkých měsících objevila na vazbách pe-

riodik ve skladu v K.Dvorech jsme museli do doby než byla plíseň odstraněna ( prosi-
nec)  sklad pro potřeby uživatelů uzavřít 

 
• pro prezentaci i dalších institucí zřizovaných Jihočeským krajem jsme v přístupové 

hale postavili stojan s informačními materiály těchto institucí 
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b)       v investicích a údržbě 
 

• zahájili jsme projektovou přípravu na úpravu památkově chráněné zahrady Na Sa-
dech, nainstalovali jsme na zahradu světla k osvětlení cest v zimním období   

 
• provedli jsme nátěry dřevěných konstrukcí čítáren  

 
• byla vyměněna nevyhovující okna v osobním oddělení 

 
 
c)     národní a mezinárodní spolupráce, projekty 
 

• organizačně jsme připravili  celostátní konferenci se zahraniční účastí Knihovny sou-
časnosti, která úspěšně proběhla v září v Č.Budějovicích za účasti cca 380 účastníků  

 
• s vedením Akademické knihovny Jihočeské univerzity jsme dohodli způsob a časový 

harmonogram spolupráce za účelem zlepšení přístupu uživatelů obou dvou knihoven 
k informačních a výpůjčním službách knihoven v celém městě České Budějovice        
( vzájemné upozornění na elektronický katalog druhé knihovny, instalace boxu pro 
vracení knih JVK v areálu Akademické knihovny)  

 
• v rámci Rožmberského roku jsme připravili a nainstalovali výstavu Rožmberkové 

v literatuře, která měla vernisáž 13.5.2011 a setkala se s velkým ohlasem návštěvníků; 
k výstavě byla v knihovně připravena a vydána i dvojjazyčná publikace „ Knížka ro-
žmberská“ – výběr z německy píšících autorů od 13. do počátku 20.století. Dále 
k tomuto roku jsme zajistili přednášku  dr.Aleše Stejskala 

 
• přihlásili jsme další projekty do VISK, které vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR          

a provedli jsme vyhodnocení projektů z r.2010 
 

• pokračovali jsme v projektech pro maminky s dětmi, akce Prvňáček apod. 
 

• připravili jsme a vyhlásili jsme projekt – literární soutěž pro cizince z třetích zemí „ 
Žijeme tady v jižních  Čechách“ společně s Centrem pro integraci cizinců. Záštitu nad 
touto soutěží převzala nám.hejtmana p.I.Stráská. Vyhlášení proběhlo v letních měsí-
cích 

 
• s Lesy České republiky jsme připravili a prostřednictvím knihoven v Jihočeském kraji 

vyhlásili i výtvarnou soutěž „Lesy a příroda kolem nás“, která byla vyhodnocena 
v podzimních měsících . Pro velký zájem dětí budeme v této soutěži pokračovat i 
v dalších letech 
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II. NÁKUP, ZPRACOVÁNÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ  
KNIHOVNÍCH FOND Ů 

 
Akvizice 
Plánované prostředky ve výši 1600000 byly vyčerpány téměř beze zbytku, důraz kladen na 
nepřekročení rozpočtu. 
Vytvořeno 369 objednávek v elektronickém systému, 16 stálých objednávek ( z nich nakou-
peno 132 titulů za 38.984 Kč), další svazky nakoupeny přímo na základě výběru z novinek. 
Dále prováděny urgence PV (87), evidence darů, příprava ukázek pro akviziční komisi, vyři-
zování faktur, evidence došlých výtisků, příprava předávacích protokolů pro jednotlivé po-
bočky a další činnosti související s akvizicí, evidencí a distribucí knih a map. Pravidelná účast 
na celostátních akvizičních poradách a seminářích. 
 
 

 
Utraceno:                  Rozpočet JVK:                           1569511 Kč 
                                   Regionální funkce:                       561879 Kč 
                                   Další zdroje (dary, dotace)            19378 Kč 
                                   Celkem:                                     2150768 Kč       
 
 

Přírůstek 2011          
  

  Nákup PV dary a náhradyz dotací 
MR 

celkem

knihy 9446 544 5326 56 14722

z toho rozpočet 5398     

regionální funkce 4048     

kartogr. dok. 60 3 31 0 94

integrační zdoje 16 0 104 0 120

CD 1 16 44 0 61

grafika   0 1714 0 1714

z toho graf. listy
    

617
    

exlibris
    

1097
    

 
 

 
Katalogizace 
 
1. Dlouhodobá nemocnost jedné katalogizátorky (od 1.2.2001), práci převzaly ostatní kata-

logizátorky. Doba zpracování novinek se neprodloužila K 1.11. ukončen pracovní poměr 
dohodou. 

2. Retrokatalogizace fondu vědecké půjčovny – nová pracovnice pro retrokatalogizaci fondu 
půjčovny na Lidické – základní popis v rozsahu retrozáznamu. Celkem zpracováno: 1743 
titulů, 2022 holdingů 
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3. Pokračuje retrokatalogizace paprsků (1495 titulů) a retrokatalogizace fondu výtvarně 
pozoruhodných knih (464 tl.), map z regionálního oddělení (vše úplný popis včetně věc-
né katalogizace), dokončena katalogizace příruční knihovny oddělení ve Zlaté Koruně – 
zpracováno 113 retrozáznamů, a 211 nových přírůstků 

4. Průběžná revize autoritních záznamů edic – provádí Bejlková 
5. Průběžné doplňování autoritních záznamů, opravy věcných autorit, opravy duplicit 

v odpisech převedených z Tinlibu, úprava věcných hesel převedených z Tinlibu – prů-
běžně podle času 

6. Pokračuje zakládání místního katalogu 
7. Dokončena kolace a zpracování starších darů 
 
 
 
Statistika zpracování:  
 

Zpracování 2011    

  nové tituly retro celkem 

Celkem jmenná 7412 2537 9946

Celkem věcná 7885 2509 10394

 

 
Periodika 

 
Celkem je v ARL 14.876 souborných záznamů periodik (=135.353 svazků)  
Z toho v roce 2011 bylo vytvořeno  1.979 souborných záznamů periodik (v rámci grantu 
1.777 a nových 202) 
V roce 2011 bylo vytvořeno  23.147 svázaných ročníků periodik =  23.926 holdingů (svazků)  
z toho nových 5.545 svazků; retro 18.381 svazků 
REKAPITULACE: 

2011:   1.979 souborných záznamů 
            23.926 svazků 
 
 
Retrokatalogizace  
 
Rekatalogizace probíhala v oddělení katalogizace ( katalogizátorky + 1 pracovnice od dubna 
do srpna poloviční úvazek, od září celý), ve vědecké půjčovně, v hudebním oddělení.. 
 
Katalogizátorky provedly kompletní popis jmenný i věcný – celkem 2509 
 
Hudební oddělení zajistilo částečně kompletní záznam – celkem 552 
Ostatní – jednoduché záznamy v rozsahu retra 
Celkově zpracováno: 10061 sv. knih, 250 sv. map, 1772 sv. hudebnin. 
 
 Dále byla dokončena retrokatalogizace periodik s pomocí prostředků z VISK-5 
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Revize fondů, správa inventářů atd. 
 
Revize: 
 
Proběhla revize tzv. malého inventáře na pobočkách Čtyři Dvory, Suché Vrbné, Rožnov          
a v dětském oddělení, revize všech služebních příruček, dokončena revize hudebnin v hudeb-
ním oddělení, revize periodik v regionálním oddělení, dokončena revize signatur C200.000-
C204.999, B 35.000–B 44.999, C96.000-C99.999 ve vědecké půjčovně – většinou přímo spo-
jeno s retrokatalogizací, periodika – signatury ČB 3.000–ČB 3.999 
 
revidovaný fond celkem:                                   51.308 knihovních jednotek 
 celkový počet ztrát:                                      1.592 knihovních jednotek 
 z toho odepsáno:                                     1.500    
 návrhy na odpis (pro následné přehledání):       92    
 
 
Odpisy: 
 
Celkově z revizí, poškozených, ztracených nebo zužitých knih, včetně odpisů mimo ARL – 
multiplikáty vyřazené při retrokatalogizaci fondu vědecké půjčovny (88): 
 

Odpisy 2011 beletrie naučná bez rozlišení celkem 

Knihy 6997 1270 0 8267

Malý inventář 991 0 0 991

Jednot. čís. periodik 0 0 7303 7303

mapy 0 0 6 6

periodika 0 0 123 123

Hudebniny 0 0 159 159

elektronické zdroje 0 2 0 2

Celkem odpisů 7988 1272 7591 16851

 
 
Další činnosti : 
 
Průběžně zpracovávány drobné tisky (679 titulů) , dokončeny kolace darů (cca 2900 sv.), pří-
prava a vyřizování požadavků z nabídkových seznamů (nabídnuto 1455 sv.), dále příprava 
revizí v elektr. systému, ruční revize, generování a evidence odpisových seznamů atd. 
 
Fond výtvarně pozoruhodných knih 
 
Přírůstek: 16 svazků, většinou z darů (nákup 6 sv.), pokračuje retrokatalogizace (464 sv.). 
Soubor 38 knižních vazeb od Jindřicha Svobody zapůjčen na výstavu do Národního muzea 
v Praze 
Zpracovány všechny grafické listy a drobná grafika (novoročenky apod.) - celkem 617 tl.,         
zpracováno 1097 exlibris. 
V 2. pololetí potíže s plísní, celý fond ručně očištěn dezinfekčním prostředkem, následně za-
plynován. Zavedena opatření na snížení vlhkosti – odvlhčovače, průběžná kontrola, pokud to 
nebude stačit, fond bude přestěhován. 
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Příklady zajímavých akvizic: 
 
půjčovny 
 
Andy Warhol a Československo / [Rudo Prekop, Michal Cihlář]. -- Vyd. 1. -- Řevnice : Arbor 
Vitae, 2011. -- 447 s. : il., portréty, faksim. -- Rozložená tit. s. -- ISBN : 978-80-87164-37-2 
 
Ars sacra : křesťanské umění a architektura Západu od počátků do současnosti / editor Rolf 
Toman ; autoři statí Rainer Warland ... [et al.] ; fotografie od Achima Bednorze ; [z německé-
ho originálu ... přeložili Vladimír Čadský ... et al.]. -- V Praze : Slovart, 2011. -- 800 s. : ba-
rev. il. ; 45 cm. -- Obsahuje rejstříky. -- Pub. v češtině. -- Terminologický slovník. -- ISBN : 
978-80-7391-500-1 
 
Chudí v Lodži / Steve Sem-Sandberg ; [přeložila Dagmar Hartlová]. -- Vyd. 1. -- Praha ; Li-
tomyšl : Paseka, 2011. -- 526 s. : il., plán, faksim. ; 22 cm. -- Přeloženo ze švédštiny. -- Ter-
minologický slovník. -- ISBN : 978-80-7432-098-9 
 
Kameny domova / Václav Cílek. -- 1. vyd. -- Praha : Krásná paní, 2011. -- 167 s. : barev. il. ; 
20 cm. -- (Zelená hlava ; sv. 1). -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-80-86713-82-3 
 
periodika 
 
v rámci služby LibrarypresDisplay již více než 1700 titulů novin z 92 zemí v 48 jazycích 
 
regionální 
HinterNational : Johannes Urzidil / ein Lesebuch von Klaus Johann und Vera Schneider. -- 
Postdam : Deutsches Kulturforum östliches Europa, c2010. -- 369 s. : il., portréty. -- ISBN : 
978-3-936168-55-6 (váz.).  
 
Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit : die böhmische Biblio-
thek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit / 
herausgegeben von Jill Bepler und Helga Meise. -- Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2010. -- 
412 s. : il., portréty, faksim. -- (Wolfenbütteler Forschungen ; Band 126). -- ISBN : 978-3-
447-06399-9 (váz.).  
 
Odsun - die Vertreibung der Sudetendeutschen : Dokumentation zu Ursachen, Planung und 
Realisierung einer "ethnischen Säuberung" in der Mitte Europas 1848/49 - 1945/46. Band 2, 
Von der Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" im März 1939 bis zum offiziellen 
Abschluß der Vertreibung Ende 1946 / Auswahl, Bearbeitung und Zusammenstellung Roland 
J. Hoffmann, Kurt Heißig, Manfred Kittel ; Gudrun Heißig, Anne Rohstock = Vyhnání sudet-
ských Němců : dokumentace o příčinách, plánování a realizaci "etnické čistky" ve středu Ev-
ropy 1848/49-1945/46. Svazek 2. -- München : Sudetendeutsches Archiv, 2010. -- 891 s. : il., 
faksim. ; 30 cm. -- Souběžný český název a text. -- Svazek 2. má souběžný název: Od zřízení 
"Protektorátu Čechy a Morava" v březnu 1939 do oficiálního ukončení odsunu na konci roku 
1946. -- Na rubu tit. l. uveden Sudetendeutsches Institut. -- ISBN : 978-3-933161-08-6 (váz.).  
 
Jan Hus : religious reform and social revolution in Bohemia / Thomas A. Fudge. -- London ; 
New York : I.B. Tauris, 2010. -- xvi, 367 s. : il. ; 24 cm. -- (International library of historical 
studies ; 73). -- ISBN : 978-1-84885-142-9 (váz.). -- 978-1-84885-222-8 (soubor). 
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Růžena : příběh malířky Růženy Zátkové = Story of the painter Růžena Zátková / Alena Po-
majzlová. -- Vyd. 1. -- Praha : Arbor Vitae : Porte, 2011. -- 483 s. : il. (některé barev.), por-
tréty, faksim. -- Rozložená tit. s. -- ISBN : 978-80-904534-2-5 (brož.). 
 
Světy posledních Rožmberků / Václav Bůžek a kolektiv. -- Vyd. 1. -- Praha : NLN, Naklada-
telství Lidové noviny, 2011. -- 791 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim., 
erby ; 25 cm. -- Na zadní předsádce geneal. tabulka. -- ISBN : 978-80-7422-092-0 (váz.) 
 
Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami / [text Peter Balog ... et al.]. -- 
Vyd. 1. -- České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Čes-
kých Budějovicích, 2011. -- 751 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby 
; 32 cm. -- Kniha byla vydána v rámci aktivit Rožmberského roku a u příležitosti výstavy ..., 
Valdštejnská jízdárna v Praze, 18.5.-21.8.2011. -- 1750 výt. -- ISBN : 978-80-85033-31-1 
(váz.). 
 
Hudební 
 
W.A.Mozart: Sinfonia concertante K. 297b, New York, International music company 
B. Martinů: Etudes faciles, Paris, A. Leduck 
 
Studovna 
 
The encyclopedia of the novel. Volume I, A-Li / edited by Peter Melville Logan ; associate 
editors Olakunle George, Susan Hegeman, and Efraín Kristal. -- Chichester : Wiley-
Blackwell, 2011. -- xv, 490 s. -- (Wiley-Blackwell encyclopedia of literature). -- ISBN : 978-
1-4051-6184-8 (váz.). 
 
The encyclopedia of twentieth-century fiction. Volume I, Twentieth-century British and Irish 
fiction / general editor Brian W. Shaffer. -- Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. -- xxxiii, 420 
s. -- (Wiley-Blackwell encyclopedia of literature). -- ISBN : 978-1-4051-9244-6 (váz.).  
 
The encyclopedia of literary and cultural theory. Volume I, Literary theory from 1900 to 1966 
/ general editor Michael Ryan, [volume editor] Gregory Castle. -- Chichester : Wiley-
Blackwell, 2011. -- xxviii, 459 s. -- (Wiley-Blackwell encyclopedia of literature). -- ISBN : 
978-1-4051-8312-3 (váz.).   
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III. SLUŽBY UŽIVATEL ŮM 
 

Celoknihovní statistické údaje (období 1.1. - 31. 12. 2011): 
 
 počet čtenářů s platnou registrací : 18 962 (2 859 do 15 let) 
 celkový počet návštěvníků: 259799 
z toho: 
Lidická, výpůjční pult 76773 
Lidická, odd. periodik  8050 
Lidická, hudební odd.  6167 
Lidická, studovny  5594 
Lidická, regionální odd.  1831 
Lidická, internet a el. zdroje  10498 
Na Sadech, odd. pro dospělé  73274 
Na Sadech, odd. pro děti  24154 
pobočka Čtyři Dvory  20539 
pobočka Rožnov  9581 
pobočka Suché Vrbné  14538 
pobočka Vltava  8779 
Zlatá Koruna, historické fondy  21 
v tom uživatelé internetu celkem:  24287  
 
 celkový počet výpůjček: 839 435 (v ARL 757 937)  
 on-line služby (počet návštěv z unikátních IP adres): 
 webové stránky knihovny: 406 250 
IPAC (přihlášení do konta): 232702 (z toho 204700 mimo budovy JVK) 
Kohoutí kříž: 86 949         
Digitální knihovna: 6,97 milionu zobrazených dokumentů 
MVS   1198 (aktivní  325 požadavků, 247 výpůjček, 47 kopií, 4 MMVS;  
pasivní 1075 požadavků, 777 výpůjček, 123 kopií) 
            
rešerše: 97 rešerší / 2756 záznamů  

 
K právnímu řešení předáno celkem 187 případů, vyřešeno bylo 70 + 37 z let předchozích 

 
Kolektivní akce atd.: 387 
 
elektronické databáze (čísla za názvem udávají počet přístupů/počet zobrazených dokumentů, 
tam kde je to možné zjistit):  
 
české zahraniční 
ASPI (jen prostřednictvím knihovníka)  171/2383 OCLC First Search (on-line) 1314/2571 
ČSN – databáze českých norem (jen prostřednictvím 
knihovníka)  

EBSCO (on-line) 1013/2421 

Česká národní bibliografie LibraryPressDisplay (on-line) 4166/5381 
Biblomedica Naxos Music Library 3053/25851 
Anopress (on-line) 423/5480 Espace Preces (patenty, stř. Evropa) 
ČTK (on-line, jen prostřednictvím knihovníka, pouze 4 
měsíce) 20/161 

 

  



 9 

Odbor služeb  
 

• byly zajištěny výpůjční a informační služby pro čtenáře (viz statistické údaje) 
 
• od srpna do listopadu byly řešené problémy se zvýšenou vlhkostí a výskytem plísní ve 

skladu Kněžské Dvory – sklad byl uzavřen, probíhalo aktivní vysoušení a následně 
sanační a úklidové práce a čištění zasažených dokumentů; od začátku prosince je sklad 
opět otevřen, byla realizována část opatření, která by do budoucna měla zabránit opa-
kování problémů (nákup a instalace vysoušečů, změny v systému větrání), další opat-
ření budou následovat v roce 2012 

 
• rozšiřování výpůjční doby: v 1. pololetí o 5,5 hodiny prodloužena týdenní otevírací 

doba v pobočce Čtyři Dvory, o 2 hodiny v pobočce Suché Vrbné, o 3 hodiny na každé 
pobočce v letních měsících 

 
• studenti a učitelé Jihočeské univerzity mohou od září pro využívání služeb Jihočeské 

vědecké knihovny používat identifikační karty JU (do konce roku 2011 využilo 380 
čtenářů). V prostorách Akademické knihovny JU bylo umožněno vracení dokumentů 
vypůjčených v Jihočeské vědecké knihovně; elektronické katalogy JVK a Akademické 
knihovny JU byly navzájem propojeny webovými odkazy 

 
• byla připravena výstava Rožmberkové v literatuře (v rámci akcí k Rožmberskému 

roku) 
 

• bylo zahájeno půjčování čteček elektronických knih 
 

• byla dokončena rekatalogizace periodik, kompletní fond periodik je dostupný 
v elektronickém katalogu 

 
• pobočka ve Čtyřech Dvorech po přechodu na RFID technologii plní funkci 

vzorové/předváděcí knihovny pro Jihočeský kraj -proběhly akce pro ředitele                
a metodiky městských knihoven, knihovníky z městských a obecních knihoven 

 
• akce regionálního oddělení: 

Výstava o rakouském architektovi a designérovi Josefovi Hoffmannovi „Ornament     
a moderna“ (10.12. 2010 – 26.2.2011) v rámci spolupráce s Rakouským kulturním 
fórem 

• Praha 
Příprava a pořádání multimediální prezentace knihy HinterNational – Johannes Urzidil 
německých autorů Klause Johanna a Very Schneider ve spolupráci s Německým 
kulturním fórem střední a východní Evropy 
Účast na Kolokviu slovenských, českých a moravských bibliografů – Jihlava 2. až 4. 
10. 2011, prezentace na téma významné osobnosti regionu v kontextu bibliografického 
zpracování: Věroslav Mertl – soupis díla (příprava personální bibliografie 
významného jihočeského spisovatele) 
Účast na jednání skupiny Pracovní skupiny pro analytické zpracování – problematika 
dalšího pokračování kooperačního systému článkové bibliografie (28.11.2011, 
Městská knihovna Praha) 
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• podpora komunitní funkce knihovny: v JVK probíhají akce Historického klubu při Ji-
hočeském muzeu, přednášky pro zdravotně postižené, komentované kino pro nevido-
mé, je využíván studijní salónek, pořádáme školení práce s internetem pro seniory 

 
• akce na podporu čtenářství v dětském oddělení a pobočkách, 2. ročník akce Prvňáček 

(celkem 271 přihlášených dětí), každé první úterý v měsíci maminky s dětmi 
v dětském oddělení, zábavný den 29.5., Mikuláš… 

 
• uspořádání literární soutěže pro cizince ze třetích zemí „Žijeme tady, v jižních 
Čechách“ 

 
• uspořádání výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás 

 
• pravidelné akce pro děti se zdravotním postižením v dětském oddělení 

 
• besedy a exkurze pro žáky základních, středních a vysokých škol 

 
• v budově Lidická 1 byl instalován stojan pro prezentaci propagačních materiálů 

příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Jihočeským krajem 
 

• v hudebním oddělení zveřejňovány informace o hudebních akcích v jihočeském 
regionu 

 
• spolupráce s právníkem při vymáhání nevrácených publikací 

 
• bylo prováděno přehledávání a navolňování fondů 

 
• Uskutečnili jsme semináře pro posluchače oboru Bohemistika v praxi FF JU 

(bibliografie a elektronické informační zdroje, spolupráce se Zemědělskou fakultou JU 
– průběžné rešerše 

 
 
Účast v národních a mezinárodních projektech: 
 

• Fond malých projektu EU – příprava výstavy a vydání publikace k Rožmberskému 
roku 

 
• spoluúčast na projektech Národní knihovny v Praze (konsorciální přístup k data-

bázím): 
Databáze EBSCO, OCLC FirstSearch Service, Anopress, ČTK, ASPI 

 
• příprava  a zahájení realizace projektů MK ČR: 

Knihovna 21. století - zvukové knihy pro nevidomé 
VISK5 - dokončení zpracování generálního katalogu periodik 

 
• příprava projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR – konsorciální přístup 

k databázi EBSCO na roky 2014-2019, MŠMT ČR, Operační program Výzkum          
a vývoj pro inovace, nositel projektu Západočeská univerzita 
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• příprava projektu krajského digitalizačního centra ve spolupráci s Krajským úřadem   
a dalšími zřizovanými organizacemi 

 
• příprava projektů na rok 2012 v hudebním oddělení: Nadace ČEZ (audioknihy,  

multimediální pracoviště pro výuku cizích jazyků), Magistrát města České Budějovice 
(Antidiskotéka J. Černého), MK ČR, Knihovna 21. století – zvukové knihy pro 
nevidomé 

 
 
 
Vývoj hlavních ukazatelů ve službách za posledních 5 let: 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 

čtenáři 18846 18802 19161 19147 18962 

návštěvníci 271558 276314 277574 265544 259799 

výpůjčky 833026 803821 872160 885124 839435 
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IV. HISTORICKÉ FONDY 
 
 

• pokračovala práce na katalogizaci Netolické knihovny starých tisků; bylo zkatalogizo-
váno s knihou v ruce ca. 450 záznamů. 

 
• do konce roku zakatalogizováno s knihou v ruce ca. 590 titulů fondu SC (doplňovaný 

fond starých tisků nakupovaných knihovnou) 
 

• dokončovala se revize připravovaného elektronického katalogu starých tisků a koncem 
roku byl spojen s elektronickým katalogem celé knihovny a spuštěn na webových 
stránkách; dále probíhala  zjednodušená digitalizace historických fondů – od počátku 
roku byly zpracovány kopie všech stran cca. 270 prvotisků - tímto jsou téměř všechny 
prvotisky knihovny zdigitalizovány  (s výjimkou těch, které v našich podmínkách di-
gitalizovat nelze) a jsou postupně vystavovány na webových stránkách knihovny 
v prostředí Kramerius 

 
• dotační tituly VISK jsme letos nežádali;  externě jsme spolupracovali s Akademií věd 
ČR a NKP na projektu sledování a měření škodlivin v ovzduší depozitáře a jejich vliv 
na fondy a degenerace papíru v prvotiscích knihovny ve srovnání s jinými knihovna-
mi. 

 
• v rámci konference pracovníků historických fondů v Olomouci přednesl vedoucí od-

dělení přednášku na téma Moravské kořeny českobudějovické knihovny biskupa 
Schaafgotsche – o zdejší biskupské knihovně umístěné v našich depozitářích; téma by-
lo připraveno a text je přílohou této výroční zprávy 

 
•  letos opět stoupl zájem a tím i počet tématických exkurzí studentů Jihočeské  univer-

zity i dalších vysokých a středních škol do oddělení ve Zlaté Koruně. 
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V.  REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVNY 
 
 
 
Regionální funkce – kraj: 
 
Regionální funkce (dále RF) jsou od r. 2005 financovány z prostředků Jihočeského kraje a ze 
strany zřizovatele je tato služba podporována. Tyto funkce jsou realizovány na úrovni celého 
Jihočeského kraje – ty zajišťuje Jihočeská vědecká knihovna a jí pověřené knihovny, a na 
úrovni českobudějovického regionu – ty obstarává pouze Jihočeská vědecká knihovna. Roz-
boru regionálních funkcí na úrovni celého kraje se věnujeme samostatně v materiálu:  
Výkon regionálních funkcí v knihovnách Jihočeského kraje 
http://www.cbvk.cz/files/regionfce/reg_fce/RFJK2010.doc 
 
Regionální funkce – krajská úroveň 
 
Zajišťování regionálních funkcí vyplývá ze zákona č. 257/2001 a zahrnuje řadu činností, mj.: 
• Aktualizace smluv s knihovnami pověřenými zajišťováním RF a jejich příloh 
• Vypracování žádosti o dotaci na RF pro celý kraj, kontrola jejího naplňování 

v pověřených knihovnách 
• Koordinace RF – včetně porad ředitelek a metodiček pověřených knihoven 
• Evidence knihoven – evidence knihoven v Jihočeském kraji i v regionu České Budějovice 

– ke konci r. 2011 evidováno 621  knihoven, z toho v regionu ČB 138 (včetně poboček) 
• Vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při vyplňování statis-

tických  výkazů pro NIPOS 
Zjištěná statistická data jsou využívána pro další rozbory a analýzy činnosti, jsou základní 
součástí Přehledu činnosti veřejných knihoven v kraji a Hodnocení výkonu regionálních 
funkcí v Jihočeském kraji, který JVK každoročně vytváří 

• Metodická pomoc knihovnám regionu ČB a kraje: 
o V rámci konzultace a poradenské činnosti pro pověřené knihovny Jihočeského 

kraje, základní knihovny a jejich zřizovatel bylo poskytnuto 365 konzultací 
knihovníkům, zřizovatelům či krajskému úřadu jako zřizovateli JVK. Bylo 
uskutečněno 11 metodických návštěv v knihovnách, z 6 knihoven přijely na 
metodickou návštěvu do JVK. 

o Zajištěna byla metodická  pomoc při přípravě a zpracování žádostí o dotace 
z programů MK ČR –Veřejné informační služby knihoven a Knihovna 21. sto-
letí 

o Zajistili jsme realizaci grantu Česká knihovna pro knihovny regionu ČB 
o Zpracovali jsme  Kalendárium významných osobností jihočeského kraje pro r. 

2011, které je vystavené na www stránce a vytištěné pro vybrané knihovny 
kraje 

• Bylo uskutečněno 9 školení či seminářů, z toho bylo 3 moduly školení počítačové gra-
motnosti VISK. Z dalších školení - přednáška D.J.Žáka o českých literárních cenách,  se-
minář k marketingu Z. Helinské a seminář Informační vzdělávání uživatelů  

• aktualizace www stránky, týkající se regionálních funkcí knihovny. Seznam knihoven 
kraje doplněn o odkazy na on-line katalogy jednotlivých knihoven. 
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Regionální funkce – úroveň region České Budějovice 
 
• Region České Budějovice má celkem 138 evidovaných knihoven 
• i přes dlouhodobé onemocnění jedné z pracovnic oddělení byly všechny výkonové ukaza-

tele splněny 
• Pro knihovny regionu ČB se uskutečnilo 358 konzultací a 161 metodických návštěv, týka-

ly se pomoci při zpracování statistických výkazů, vypracování grantových projektů a dal-
ších odborných knihovnických činností. Z výměnného fondu bylo rozvezeno 152 souborů 
s 27 704 svazky 

• pomoc při aktualizaci fondu, vytřídění darů od čtenářů a roztřídění knihovního fondu, tj. 
abecední řazení nebo úprava třídění naučné literatury podle MDT ((Sedlec u ČB,   Dubné, 
Bečice, Češnovice, Kočín, Zborov, Velice, Lhota pod Horami, Třebeč, Hluboká u Boro-
van, Střížov, Záboří) 

• pracovnice poskytly knihovnám pomoc se servisem výpočetní techniky, zejména se 
stažením aktualizovaných verzí antivirového programu AVG a aktualizací Windows 
(Chotýčany, Modrá Hůrka, Záboří, Jankov, Horní Bukovsko, Slavče, Hranice, Dříteň, 
Neznašov, Sedlec u Temelína, Žimutice, Krasejovka, Něchov, Dobrkovská Lhotka, 
Petříkov, Horní Kněžeklady, Dobšice, Temelín, Olešnice, Hrdějovice, Třebín,  
Zvěrkovice, Radonice, Čejkovice, Boršov nad Vltavou, Bohunice, Dívčice, Rado-šovice, 
Hosín) V knihovně Ševětín byl předveden postup stahování záznamů ze systému ARL do 
systému Clavius 
Nákup knih pro výměnný fond JVK - vyčerpána částka 503.304 Kč, nakoupeno 3180 
svazků.  

 

 
 

VI. SYSTÉMOVÉ KNIHOVNICTVÍ A AUTOMATIZACE  
PROVOZŮ, SPRÁVA SÍTĚ 

 
Automatizace knihovny 
 
Zásadní činností byla údržba automatizovaného knihovního systému ARL. V tomto roce pro-
běhl upgrade knihovního katalogu na verzi 2.5.  
V roce 2011 jsme se zejména věnovali těmto činnostem: 
• spolupráce s firmou Cosmotron na implementaci nových funkcí do ARL (MVS, nová ver-

ze katalogu, propojení s externími zdroji - staré tisky, exlibris, obálky anglických knih v 
katalogu …) 

• rozšíření „reklamního systému“ pro zobrazování informací v katalogu o novou databázi 
exlibris a grafických listů, reklamní systém v roce 2011 dosáhl 1,2 mil. zobrazení (prů-
měrně 3370 zobrazení/den) 

• (průměrně 3 130 zobrazení/den) 
• zpracování náhledů starých tisků (18 000 signatur, 67 500 obrázku) – příprava pro propo-

jení s katalogem  
• převod databáze staré tisky do hlavního katalogu - zpřístupnění čtenářům  
• údržba a aktualizace webových stránek knihovny v průběhu roku - předělání webu pro 

snadnější dostupnost služeb návštěvníkům 
• propojení katalogu Akademické knihovny a JVK 
• nová služba čtenářům – půjčování čteček Kindle (k dispozici 2 ks) 
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• spolupráce s naším zřizovatelem – Krajský úřad - na výběrovém řízení projektu digitaliza-
ce a krajské digitalizační jednotky  

• reorganizace a rozšíření řešení tisku v JVK 
• školení zaměstnanců a regionálních knihovníků  
• podpora čtenářů 
• účast na konferenci - koncepce centrálního portálu knihoven ČR 
• technické zajištění konference Knihovny současnosti 2011 
• podpora regionálních knihoven v rámci regionálních funkcí (SW,HW, poradenství) 
• příprava, organizace výběrové řízení a převzetí serverů a diskového řešení 
• příprava a organizace výběrové řízení drobné výpočetní techniky, antivirového řešení na 

všechna knihovní PC, tonery a spotřební materiál 
• digitální knihovna dostupná na adrese http://archiv.cbvk.cz byla rozšířena o nové tituly – 

aktuálně obsahuje 38 titulů periodik (524 603 stran) a 202 titulů rukopisů, starých tisků a 
monografií (91 661 stran), počet zobrazeních stran za rok 2011 dosáhl 6, 97 mil. 

• udržování a aktualizace multimediálního serveru UltraNet (uloženo celkem 145 titulů, 
počet spuštěných titulů za rok  1 507) 

• rozšíření stanic veřejného internetu pro nezaregistrované čtenáře v pobočce Lidická 
• optimalizace počítačové sítě BUDLIN : 

o pravidelně byla prováděna údržba a aktualizace firewallu, aktivních prvku sítě, 
docházkového systému, kamerového systému, … 

o instalace a umístění nových PC (25 ks), aktualizace stávajících PC 
o údržba a upgrade antispam systému 
o vybudování systému blokování nevhodných www stránek na PC knihovny 
o upgrade firewallu 
o nákup a zprovoznění čteček identifikačních karet studentů a zaměstnanců JCU 
o zabezpečení provozu stávajícího technického vybavení jednotlivých pracovišť 

knihovny (PC, tiskárny, notebooky, …) 
o zálohování a archivace digitálních dokumentů a dat 
o čištění hardware  
o údržba rozšíření sítě WIFI pro čtenáře   
o vyřazení zastaralé výpočetní techniky 
o demontáž a likvidace antén a infrastruktury nefunkčního připojení poboček 

Síť BUDLIN zahrnuje: 
212 počítačů (94 je určeno čtenářům) 
9 fyzických serverů (plus 8 virtuálních) 
37 tiskáren  
43 dalších síťových zařízení 
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Statistika návštěvnosti www stránek knihovny za rok 2011 (zdroj toplist.cz): 
 
Počet návštěv z unikátních IP adres: 

 
leden 35 755 
únor 34 029 
březen 40 618 
duben 33 446 
květen 32 853 
červen 29 407 
červenec 25 478 
srpen 28 034 
září 32 047 
říjen 40 232 
listopad 40 797 
prosinec 33 554 
celkem 406 250 
Zhlédnutí za rok:  

 
leden 235 505 
únor 175 865 
březen 223 107 
duben 161 711 
květen 164 994 
červen 145 244 
červenec 123 363 
srpen 228 992 
září 341 720 
říjen 440 994 
listopad 418 969 
prosinec 316 881 
celkem 2 977 345 
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Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2011 (zdroj toplist.cz): 
 
Počet návštěv z unikátních IP adres: 

 
Leden 8 308 
Únor 7 457 
Březen 7 627 
Duben 6 940 
Květen 6 940 
Červen 6 542 
Červenec 5 614 
Srpen 6 460 
Září 6 613 
Říjen 8 043 
Listopad 8 624 
Prosinec 7 781 
celkem 86 949 
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Počet zobrazených stránek: 
 

 
Leden 30 473 
Únor 30 533 
Březen 27 972 
Duben 25 416 
Květen 23 960 
Červen 23 960 
Červenec 23 960 
Srpen 23 960 
Září 24 538 
Říjen 24 538 
Listopad 24 538 
Prosinec 28 167 
celkem 312 015 
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Statistika přihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz (zdroj knihovní systém):  
(interní přístupy z vnitřní sítě / externí přístupy z internetu) 
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 int. ext. 
Leden 2497 18024 
Únor 2585 17449 
Březen 3164 20840 
Duben 2286 17735 
Květen 2281 17231 
Červen 2010 14811 
Červenec 1198 13406 
Srpen 1754 14354 
Září 2675 15148 
Říjen 3045 19812 
Listopad 2629 19111 
Prosinec 1878 16779 

 
Celkem 28 002 204 700 
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Statistika přístupů do katalogu - katalog.cbvk.cz (zdroj knihovní systém):  
(interní přístupy z vnitřní sítě / externí přístupy z internetu) 
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 int. ext. 
Leden 15053 106353 
Únor 14756 111569 
Březen 17808 174115 
Duben 14796 100245 
Květen 15941 100923 
Červen 15074 132271 
Červenec 8418 144042 
Srpen 9410 146252 
Září 12009 102333 
Říjen 12377 155573 
Listopad 12006 87719 
Prosinec 9119 94655 
 
Celkem 156 767 1 456 050 
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Nový vzhled titulní stránky knihovny – 
„všechny podstatné informace přímo na úvodní stránce“ (http://www.cbvk.cz): 
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Nový vzhled titulní stránky katalogu – Ipac verze 2.5 (http://katalog.cbvk.cz): 
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„Reklamní systém“ pro zobrazování informací v katalogu – přidány nové databáze ex-
libris a grafických listů: 
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Nové tituly v digitálním archivu archiv.cbvk.cz: 
 
 
 

 
 

Postilla super evangelia, Hugo de Sancto Caro, 4. Id. Ian. [10.1.] 1482 
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Ottonis Phrisingensis Episcopi, viri clarissimi, Rerum ab origine mundi ad ipsius vsq[ue] 
tempora gestarum Libri octo ...,  Matthias Schurerius ductu Leonardi et Lucae Alantsae III.,  
1515 
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Propojení záznamů exlibris s náhleda v katalogu: 
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Systémové knihovnictví 
 
Zásadní a hlavní činností na úseku systémového knihovnictví je práce s AKS – ARL - po-
drobnější kontroly převedených záznamů, úpravy a připomínkování k funkcím systému ARL 
Všechny záznamy běžného přírůstku r. 2011 (tj. monografie, kartografické dokumenty, hu-
debniny, zvukové dokumenty, elektronické zdroje, seriály) jsou průběžně kontrolovány, zda 
odpovídají pravidlům AACR2, formátu MARC21. 
Nadále lze na základě klíčového slova vyhledat knihy jihočeských nakladatelů, získaných do 
fondu za daný rok – za rok 2011 to bylo 519  titulů. 
 
Spolupráce se Souborným katalogem SK ČR 
 
V roce 2011 jsme zaslali do SK ČR 9.517 záznamů, využívali jeho služeb i při stahování zá-
znamů, MVS atd. Od roku 2010 jsou záznamy do souborného katalogu zasílány přes protokol 
OAI-PMH, což zjednodušilo práci při exportu záznamů, a zároveň jej zrychlilo – naše zázna-
my se tak v SK ČR objeví do týdně od zpracování. 
 
Katalog – autority 
 
Do  Souboru národních autorit při NK ČR  jsme přispívali záznamy osobních jmen, korporací 
a akcí, lokální supervizor JVK zajišťuje formální správnost zápisu včetně kontroly  vložených 
autorit,  případný export nových autorit do SNA a v případě nejasnosti dohledání a ověření 
správnosti zápisu. Tato práce představuje kontrolu více než 16 tisíc autoritních záhlaví           
a export nových záhlaví (733) do SNA, aktualizaci 83 autoritních záhlaví v SNA. 
 
Účast v projektech 
 
Jsme spoluúčastníky v projektech Národní knihovny (konsorciální přístup k databázím): 
Databáze EBSCO, OCLC FirstSearch Service, Anopress 
 
Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih pro nevidomé  
Grant Ministerstva kultury ČR, požadavek na dotaci 24.000,- Kč, z vlastních zdrojů  14.500,- 
Kč  
VISK 2 - Pokračování ve výuce informačních a komunikačních technologií v rozsahu ECDL 
ve výukovém centru JVK České Budějovice 
Grant Ministerstva kultury ČR, požadavek na dotaci 10.000,- Kč, z vlastních zdrojů  15.000,- 
Kč  
VISK5 – Retrokatalogizace fondu periodik JVK s využitím naskenovaných záznamů Gene-
rálního katalogu periodik 
Grant Ministerstva kultury ČR, požadavek na dotaci 108.000,- Kč, z vlastních zdrojů  
48.000,- Kč 

 
 
 
 
 

 



 28 

VII. EDI ČNÍ, VÝSTAVNÍ A P ŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
 
 
 
 
 
Vydali jsme publikace: 
 
Knížka rožmberská : výběr z německy píšících autorů od 13. do počátku 20. století = 
Rosenberger Büchlein : eine Auswahl deutschsprachiger Schriftsteller vom 13. bis zum 
beginenden 20. Jahrhundert / [průvodní slovo a překlady do češtiny Jan Mareš ; úvod Jindřich 
Špinar ; korektury německých originálů Václav Bok ; překlady do němčiny Eliška Boková ; 
odpovědný redaktor Ivo Kareš]. -- Vyd. 1. -- České Budějovice : Jihočeská vědecká knihovna 
v Českých Budějovicích, 2011 
 
Věroslav Mertl  : (*1929) : soupis díla / [zpracovala Tamara Pršínová ; redakční práce Robert 
Sak ; ukázky z dosud nepublikovaného 3. dílu deníku Kruhy pod očima Věroslav Mertl ; stať 
Jak to bylo s Archem Robert Sak ; závěrečné slovo Jaroslav Med]. -- Vyd. 1. -- České 
Budějovice : Jihočeská vědecká knihovna ; Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2011. -- 
159 s. : il. -- ISBN : 978-80-86964-08-9 (VK). -- 978-80-7415-052-4 
 
•  

Rrozšíření elektronické publikace Kohoutí kříž (1290 autorů), pravidelná dvojstránka 
z Kohoutího kříže v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, výběr z autorů 
Kohoutího kříže v publikaci Mizející tvář Novohradských hor, vydané Jihočeským 
krajem, spolupráce při tvorbě dokumentu České televize v rámci cyklu Ztracené adresy 
(příprava podkladů) 

 
• V médiích byla knihovna a její fondy a služby prezentovány ve 430 případech ( dle data-

báze Anopress) 
 
• V časopise Čtenář byla otištěna případová studie o zavedení RFID technologie  v pobočce 
Čtyři Dvory a zpráva o akcích pořádaných JVK k Rožmberskému roku. 

 
• Vydávali jsme propagační materiály o službách knihovny. 
 
• Přednášková činnost pro veřejnost: svět posledních Rožmberků, barokní hudba, seminář 

citace v odborných pracích, semináře pro posluchače oboru Bohemistika  v praxi FF JU, 
školení internet pro seniory 
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REPROGRAFIE – KNIHA ŘSKÁ DÍLNA - VÝSTAVY 
 
 
Reprografické oddělení 
 
Publikace 
 
únor Výroční zpráva za rok 2011 

červen Literární soutěž  

červen Přehled činnosti veřejných knihoven 

prosinec Plán práce na rok 2012 

 
Výstavy exlibris: 
 
Otakar Vaňáč 
Karel Votlu čka 
Ctibor Šťastný 
 
 
 
Knihařská dílna 
 
Zhotovení desek s tkanicemi 3.000 

Tuhá vazba 400 

Polotuhá vazba  224 

Časopisy 83 

Noviny 120 

Krabice 3 

Hudebniny 26 

Kazeta 1 

 
 
Řezání tiskopisů a drobné knihařské práce  
 
4 měsíce nemoc p. Vyroubalové 
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VÝSTAVY 
 
 
 

 

přesný termín vystavovatel název výstavy 

1.1.-31.1. JVK Exlibris Otakar Štáfl 

      

1.12.2010-26.2.2011 RKF Josef Hoffmann 

1.2.-3.3. Esperanto   

14.2.-18.2. Rodinné centrum Emanuel Výstava svatebních alb 

1.12.2010-26.2.2011 RKF 

"Ornament a Moderna. 
Josef Hoffmann 1870-1956.  
Architekt a designér" 

  JVK Exlibris - Otakar Vaňáč 

      

  JVK Umělecké knižní vazby-kuchařky 

 Brůhová - Mareš Foto- kresby 

  Francouzská aliance    

1.4. 30.4. Calla 20. výročí - Calla 

2.5.-30.6 JVK Exlibris - Karel Votlučka 

16.5.-24.6. ZŠ Dukelská Výtvarné  práce žáků 

15.5.-27.9. JVK Rožmberkové v čes. zemích 

2.5.-30.6 JVK Exlibris - Karel Votlučka 

16.5.-24.6. ZŠ Dukelská Výtvarné  práce žáků 

15.5.-27.9. JVK Rožmberkové v čes. zemích 

1.-31.7. Josef Hrdlička Fotografie-Chorvatsko 

do 28.7. 
výstava dětských kreseb ze soutěže 
 "Lesy a příroda"   

15.5.-27.9. JVK Rožmberkové v čes. zemích 

1.8.- 29.9. JVK Exlibris - Ctibor Šťastný 

1.8. - 31.8. JVK Jana Janoudová 

15.5.-27.9. JVK Rožmberkové v čes. zemích 

1.8.- 29.9. JVK Exlibris - Ctibor Šťastný 

1.9.-29.9. JVK Jana Janoudová-pokrač.výstavy 

15.5.-27.9. JVK Rožmberkové v čes. zemích 

30.9.-29.10. Kratochvíl Pavel Fotografie 

3.10.-30.10. 
výstava dětských kreseb ze soutěže  
"Lesy a příroda"   

11.10.-20.10. Hamri Bible včera, dnes a zítra 

31.10.-30.11. Jan Jelínek Fotografie 

      

  Jihočeští spisovatelé – putovní výstava   

1.12.-31.12. Adra Fotografie 

      

  Jihočeští spisovatelé – putovní výstava   

červeně – výstavy pořádané knihovnou 
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VIII.  LIDSKÉ ZDROJE 
 

• podle potřeb se zúčastňovali zaměstnanci knihovny práce v odborných komisích růz-
ných organizací a na jednáních o problematice hudebních knihoven, o práci s hendi-
kepovanými uživateli, o marketinku v knihovnách, informatické výchově, dětské po-
ezii, literárních  cenách, a  vizí kultury pro město 

• organizačně jsme připravili a aktivně jsme se zúčastnili celostátní konference se za-
hraniční účastí „Knihovny současnosti“, která proběhla v záři v Českých Budě-
.jovicích 

• účastnili jsme se  na jednáních souvisejících se zrušením analytického zpracování        
v NK ČR Praha a perspektivou kooperačního systému článkové bibliografie (SDRUK 
-  22. zasedání sekce pro bibliografii) a připravili jsme společně s dalšími krajskými 
knihovnami návrh nového projektu VISK k zajištění této práce 

• v oblasti platové nedošlo k žádným změnám, záležitosti týkající se pracovní problema-
tiky a odměňování byly konzultovány s odborovou organizací 

• aktivně jsme zajišťovali účast na školení pro Souborný katalog ČR, na semináři In-
formační vzdělávání uživatelů v Hradci Králové, bibliografické sekce SDRUK, jedná-
ní Rady SDRUK  účast v komisích VISK2, VISK5 

• zaměstnanci se zúčastnili školení bezpečnosti a ochrany práce a požární prevence, 
proběhla veřejná schůze zaměstnanců, kde byli všichni seznámeni s otázkami které se 
týkaly rozvoje organizace, rozpočtu a personální a platové politiky knihovny 

 
Práce ekonomického oddělení  : 

 
• byla zajištěna výplata mezd vždy k 18.dni daného měsíce 
• byly dodržovány termíny splatnosti došlých faktur 
• probíhala kontrola vnitropodnikových směrnic, bylo zajištěno jejich dopracování na 

podmínky nových právních předpisů 
• dodržovány byly lhůty pro výplatu cestovních náhrad jak ze strany zaměstnanců, tak 

ze strany pokladny JVK 
• odpisový plán byl dodržován dle nařízení zřizovatele 
• byly zajištěny revize všech technologií budov dle plánu revizních prací 
• byla prováděna údržba zahrady v areálu knihovny Na Sadech 
• dodavatelsky byla provedena instalace venkovního osvětlení u vstupu do budovy Na 

Sadech 27 
• provedeny byly nové nátěry dřevěných částí budovy Na Sadech 27 
• v budově Na Sadech 26 byla osazena nová okna ve dvou kancelářích 
• v areálu bývalého kláštera Zlatá Koruna byla provedena celková oprava osvětlení pro-

stor, kde jsou umístěny historické fondy 
• byly pořízeny nové servery a diskové pole 

 
Finanční hospodaření za rok 2011 
 
Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích /JVK/ byly financovány z 89,9 
% z příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, ze 0,3 % z účelo-
vých dotací poskytnutých z prostředků státního rozpočtu a územních samosprávních celků, 
9,8 % se na celkovém financování knihovny podílejí výnosy z vlastní činnosti. 
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Struktura a výše prostředků poskytnutých JVK v Kč 
 

i.Činnost/ 
Program 

Neinvestiční 
prostředky 

Investiční 
prostředky 

Zdroj 
financování 

Příspěvek na provoz 38.336.000,-  KÚ JK 
Regionální funkce knihoven 2.788.000,-  KÚ JK 
Příspěvek na kofinancování grantu FMP 27.532,80  KU JK 
Program VISK 2 24.000,-  MKČR 
Program VISK 5 108.000,-  MKČR 
Program Knihovna 21. století 10.000,-  MK ČR 
Příspěvek na nákup knihovního fondu 10.000,-  ÚM ČB 
CELKEM 41.303.532,80 0,-  
Vysvětlivky: 
KÚ JK – Krajský úřad – Jihočeský kraj 
MKČR – Ministerstvo kultury ČR 
ÚM ČB – Statutární město České Budějovice 
 
Výnosy a náklady 
 
Výnosy z vlastní činnosti (příspěvek na provoz, účelové dotace a vlastní výnosy JVK) jsou 
zaúčtovány v objemu 45.788.304,40 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK je mírně kle-
sající, zvláště u poplatků z prodlení. U registračních poplatků došlo k mírnému zvýšení oproti 
roku 2010. Pokles u ostatních výnosů je dán především nižším nekrytím investičního fondu ve 
prospěch ostatních výnosů oproti roku 2010 /tzv. skutečnost nekrytí investičního fondu fi-
nančními prostředky/. 
 
Vlastní výnosy z činnosti k 31.12.2011 
 

Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1.404.852,- 
Poplatky z prodlení 535.199,- 
Reprografické práce uživatelům 122.374,- 
Přijaté úroky 211.697,97 
Pronájmy nebytových prostor 128.801,- 
Ostatní výnosy - snížení /nekrytí/ investičního fondu 1.816.831,22 
Ostatní výnosy 265.016,41 
CELKEM 4.484.771,60 

 
 

Příspěvek na provoz a neinvesti ční dotace v tis. K č
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Trend vlastních výnos ů v tis. K č
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Trend tržeb z registra čních poplatk ů v tis. K č
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Registra ční poplatky v jednotlivých m ěsících v tis. K č
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Náklady na hlavní činnost dosáhly 45.612.297,78 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 37 %, 
podíl osobních nákladů (mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady 
mzdy) 63 %.  
 

Položka Skutečnost v Kč % k celkovým nákladům 
Materiál 4.161.128,67 9,1 
Energie 2.549.478,78 5,6 
Oprava a údržba 533.260,50 1,2 
Cestovné 75.257,45 0,2 
Ostatní služby 4.162.741,95 9,1 
Osobní náklady 28.740.133,46 63 
Jiné ostatní náklady 102.926,97  0,2 
Odpisy 5.287.370,- 11,6 
CELKEM 45.612.297,78 100 
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Trend provozních a osobních náklad ů v tis. K č
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Trend nákupu knihovního fondu v tis. K č
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Mzdy  
(platy a ostatní náklady celkem) byly vyplaceny ve výši 20.281.946,- Kč. Přepočtený po-
čet zaměstnanců byl 88. Průměrný měsíční plat zaměstnance dosáhl 19.206,- Kč. 
 

Členění zaměstnanc ů podle vzd ělání
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V Českých Budějovicích 10.02. 2012 
 

 



  

 
 
 

Přílohy  
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Moravské kořeny biskupské knihovny v Českých Budějovicích 
 
Jedním z dvanácti historických fondů, o které v současnosti pečuje Jihočeská vědecká 
knihovna (dále JVK), je knihovna biskupství českobudějovického. Jako jediná z uvedených 
fondů je deponátem, zatímco ostatní se dostaly do správy knihovny převážně následkem 
poválečných konfiskací nebo jinými akvizicemi v posledních šedesáti letech. Připomínka 
ostatních fondů není samoúčelná, naopak, je třeba na ně upozornit zejména ve vazbě na 
skutečnost, že se jedná převážně o církevní knižní soubory, které byly zejména v padesátých 
letech 20. století svezeny „pod jednu střechu“ do bývalého kláštera cisterciáků ve Zlaté 
Koruně a po několik prvních let uchovávány v nevhodných poměrech a s nedostatečnou péčí, 
kdy mohlo dojít a také docházelo k jistému, nikoli však zásadnímu promíchání jednotlivostí 
mezi historickými podstatami. Tyto skutečnosti společně s faktem, že některé 
z konfiskovaných či jiným způsobem do knihovny vtělených fondů stály svým osudem, 
dějinami, osobnostmi, které se podílely na jejich utváření, blízko biskupské knihovně, se 
mnohdy u odborné veřejnosti slily v nesprávný obraz o struktuře historických fondů ve správě 
JVK. Zejména se to týká fondu knihovny českobudějovického biskupského semináře, 
založeného v roce 1803, jehož fond přešel v roce 1950 do JVK. Budiž hned úvodem uvedeno, 
že obě sbírky – biskupská a seminární – jsou zcela svébytné celky, které nikdy v minulosti 
nijak nesplývaly ani se jinak neprolínaly. Přestože jejich zakladatelem byla tatáž osoba: první 
českobudějovický biskup Johann Prokop ze Schaafgotsche.1  
 
O českobudějovické biskupské knihovně dosud nebylo mnoho napsáno, ostatně, ač je to 
trochu zarážející, ani počátkům budějovické diecéze, stejně jako osobě prvních biskupů 
nebyla v odborné literatuře věnována velká pozornost. V roce 1885 vyšla jubilejní publikace 
Franze Mardetschlägera, ze které do značné míry vycházely dílčí práce, jež neměly zásadnější 
význam pro poznání prostředí, v němž vznikala biskupská knihovna.2 Jejich výčet shrnuje 
Rudolf Svoboda v teprve zcela nedávné moderní kritické monografii Jan Prokop 
Schaafgotsche, první biskup českobudějovický.3 Teprve tato práce pro dnešní dobu 
uspokojivě pojednává o osobě prvního biskupa, ačkoli i zde je v závěru knihy učiněn postesk 
nad skutečností, že knihovně, jež – jak bude dále naznačeno - měla klíčovou souvislost s tímto 
biskupem – nebylo možno v monografii věnovat dostatečnou pozornost a tudíž ani 
vysledovat, jaký vliv na její budování měl biskup, do jaké míry je spojena s touto osobou. 
Ještě před třemi lety bylo zřejmé, že podoba a charakter biskupské knihovny jsou pro 
odbornou veřejnost témata naprosto neznámá a neprobádaná. 
Je skutečností, že tato knihovna, čítající ca. 6000 svazků knih, uložená od roku 1961 
v depozitáři JVK ve Zlaté Koruně, nemá k dispozici standardní pomůcky jakými je katalog, 
jenž by nás orientoval ve fondu. Je to proto, že se jedná o deponát, na který není z kapacitních 
důvodů možno prozatím zaměřovat takovou pozornost, jakou by si zasloužil. K dispozici je 
pouze svazkový inventář a pak již nezbývá, než spoléhat na zkušenost, kterou s fondem může 
mít pouze pracovník, jenž je péči o fond pověřen. Na této neradostné situaci se odráží i 
frekvence studií věnovaných knihovně podobně jako zařazování bibliografických záznamů do 
soupisových prací jakkoli orientovaných. Pokud jde o ně, pak první moderní práce byly 

                                                 
1 Plným jménem česky Jan Prokop hrabě Schaaffgotsche, svobodný pán z Kynastu a Greiffensteinu. V literatuře 
je jméno biskupa uváděno v různých tvarech. Příjmení zejména v českých textech kolísá: např. Šáfgoč, 
Schafgotsch, Schaaffgotsche atd. vedle zde uváděné podoby Schaafgotsch (nominativ). Přidržuji se tohoto tvaru, 
ačkoli je zřejmé, že tím vznikají vědomé chyby v přechylování pádových koncovek, např. genitiv: Sch…tsche 
místo sice přesnějšího, ale toporného a neužívaného Sch…tscheho.  
2 Mardetschläger, Franz: Kurz gefasste Geschichte des Bisthums und der Diöcese Budweis. Budweis 1885. 
3 Svoboda, Rudolf: Jan Prokop Schaaffgotsche, první biskup českobudějovický. Brno 2009. Z něho čerpány 
nejčastěji životopisné údaje o Janu Prokopu ze Schaafgotsche pokud není uvedeno jinak.  



 2 

uveřejněny ve výroční zprávě Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, kde je 
bibliografický soupis prvotisků z této knihovny. Ten byl s jistými korekturami v podstatě 
převzat do Soupisu jihočeských prvotisků od Mirko Riedla a takto zůstal jedinou soupisovou 
prací týkající se knihovny.4 Pokud jde o předpokládané jazykově česká bohemika, která jsou 
uvedena v Knihopisu českých a slovenských tisků vydaných do r. 1801, pak jde o 
bezvýznamný fragment, neboť těch je v celé knihovně pouze zřejmě 26 exemplářů. První 
studií zaměřenou na biskupskou knihovnu je práce Václava Boka, týkající se německých 
osvícenských titulů, jež kromě svého tématu má do značné míry také osvětový charakter a lze 
ji chápat jako jakési entrée do problematiky této zajímavé, nicméně dosud neznámé 
knihovny.5 Teprve můj článek Biskupská knihovna uveřejněný ve zcela nedávné době 
v Jihočeském sborníku historickém zaměřuje svoji pozornost na knihovnu jako celek a na 
základě dílčích znalostí načerpaných z autopsie si dává za úkol přiblížit odborné veřejnosti 
téma bez ohledu na stav zpracování a bez možnosti hlubší sondy do povahy fondu, který 
může být skutečně kvalifikovanou sondou teprve po skončení katalogizace fondu. Z této 
studie vychází tento příspěvek, je jejím odrazem, ale všímá si více výseku, který knihovnu 
připoutává do prostředí moravských reálií.6 
 
Abychom mohli tuto moravskou stopu lépe sledovat, je nutno připomenout okolnosti vzniku 
biskupství v Českých Budějovicích a povšimnout si osobnosti prvního biskupa Johanna 
Prokopa ze Schaafgotsche. On byl jejím tvůrcem, či přesněji za jeho episkopátu byla 
podstatnou měrou vybudována knihovna, která – jak naznačuje staré inventární seznam z let 
1846-1887a jak je zřejmé z celé řady víceméně nepřímých důkazů na knihách samotných, ale 
také z osudů knihovny zaznamenaných v nečetných pramenech a zprávách z 19. a 20. století.7   
Českobudějovické biskupství vzniklo teprve v roce 1785 a naplnilo tak snažení o jeho vznik, 
která lze sledovat již od poloviny 17. století. Bylo vyčleněno z pražské arcidiecéze, neboť to 
bylo dosud příliš rozsáhlé a takto neumožňovalo efektivní řízení světské duchovenské správy 
v Čechách. Důležitým předstupněm založení bylo vytvoření generálního vikariátu pro kraje 
budějovický, klatovský, plzeňský, prácheňský a táborský se sídlem v Českých Budějovicích 
v roce 1783. Ještě v témže roce bylo stanoveno císařem, že generální vikář tu má být i 
světícím biskupem, což bylo následně provedeno. V roce 1785 bylo konečně v Českých 
Budějovicích zřízeno biskupství.  
 
Jak již bylo uvedeno, je knihovna tak jak se dosud zachovala, především dílem prvního 
biskupa Schaafgotsche. Všimněme si proto stručně jeho životních osudů.  
Jan Prokop ze Schaafgotsche se narodil 22. května 1748 na pražské Malé Straně, ovšem je 
svázán s rodem, který za svůj význam vděčil především mocenskému těžišti ve Slezsku. I 
později, za jeho života a pak ještě později, v 19. století míří kariéry některých příslušníků 
rodu do Slezska a na Moravu. A je to také kariéra vrcholící biskupským svěcením – 
připomeňme si vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaafgotsche (biskupem v letech 
1748-1795) nebo brněnského biskupa Antonína Arnošta Schaafgotsche (biskupem 1840-
1872).8  Pro J. P. Schaafgotsche se jako pro příslušníka vyšší aristokracie nabízela kariéra ve 
státních službách nebo duchovenská dráha s perspektivou ukotvení v řadách vyššího kléru. Po 

                                                 
4 Matouš, František: Soupis prvotisků z českobudějovických knihoven, In: Zpráva o činnosti Městského musea 
v Č. Budějovicích za léta 1932 a 1933. České Budějovice 1934, s. 40-94; Riedl, Mirko: Katalog prvotisků 
jihočeských knihoven. Praha 1974. 
5 Bok, Václav: Literatur der deutschen Aufklärung in den Buchbeständen der budweiser bischöflichen 
Bibliothek. Opera romanica 4, K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, České Budějovice 
2003, s. 393-400. 
6 Špinar, Jindřich: Biskupská knihovna českobudějovická. Jihočeský sborník historický 79, 2010, s. 180-220 
7 Gabriel, Carolus: Catalogus bibliothecae episcopalis budvicensis, rukopis z let 1846-87 (JVK sign. 1BI 2). 
8 Zejména vratislavský biskup byl pro našeho Schaafgotsche důležitý. 
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absolvování vídeňského Tereziana roku 1768 se rozhodl pro druhou možnost. V dalších třech 
letech absolvoval teologické přednášky na univerzitě, které završil získáním doktorátu 
z filozofie a roku 1771 byl vysvěcen na kněze. Léta strávená ve Vídni byla pro pozdější 
Schaafgotschovu kariéru důležitá, poznal tu prostředí myšlenkových proudů osvícenství, 
setkával se s osobnostmi, jež měly pro jeho myšlenkový i praktický význam zásadní význam. 
Zmiňme z nich vídeňského kardinála Migazziho, jehož knihy jsou přítomné v budějovické 
knihovně zřejmě díky tomuto kontaktu. Mnohem výmluvnějším svědkem působení 
vídeňských osobností na Schaafgotsche je biskupská knihovna v případě knih s exlibris 
Adriana Raucha (1731-1802), vídeňského piaristy, který vyšel z koleje v Lipníku nad Bečvou. 
Knihy s Rauchovými exlibris jsou v bibliotéce zastoupeny v mnoha desítkách exemplářů a 
jejich transfer do budějovické knihovny je nepochybně důsledkem osobního vztahu obou 
osobností.  
 
Pro Schaafgotschovo duchovní zrání a definitivní zakotvení v myšlenkovém světě 
osvícenství, jak jej přijímaly osobnosti Schaafgotschovy osobní zkušenosti a jeho postavení 
v katolické části střední Evropy, mělo kromě vídeňských let studií zásadní význam jeho 
působení v olomoucké kapitule v letech 1768-1785, zejména ale období krátce po roce 1780. 
Rozhodnutí pro duchovní dráhu znamenalo často pro mladé příslušníky šlechtického stavu 
hledat své budoucí místo v kolegiu nějaké biskupské kapituly. V případě respektované 
olomoucké kapituly bylo spojeno se slušným hmotným zajištěním, díky kterému – a tak byly 
kanovnické příjmy také koncipovány – mohli zpočátku budoucí duchovní financovat svá 
studia. Ve dvaceti letech se tedy Schaafgotsche stal nesídelním kanovníkem, domicelářem, 
které bylo předstupněm budoucího udělení kanovnické rezidence. K tomu docházelo, stejně 
jako u Schaafgotsche s mnohaletým časovým odstupem. Pro některé šlechtické rody, včetně 
Schaafgotschů se stal zisk některého z prestižních kanonikátů způsobem, jak zajistit své 
rodinné příslušníky. Bylo běžnou praxí 18. století, že nesídelní kanonikáty (ale často i sídelní) 
se kumulovaly, protože nevyžadovaly účast na jednáních v kapitule. Tak se stalo i Johannu 
Prokopu Schaafgotschovi, který byl v letech 1772-1781 sídelním kanovníkem hradecké 
kapituly a od roku 1774 také generálním vikářem diecéze, po určitý čas biskupské 
sedisvakance pověřený jejím řízením. Je proto logické, že v 70. letech byla jeho příslušnost 
k olomoucké kapitule spíše formální a většinu času strávil plněním úkolů v Hradci Králové. 
Přestože toto období trvalo poměrně dlouhou dobu, můžeme již konstatovat, že na podobě 
později založené budějovické knihovny se hradecké období, alespoň co do eventuálních 
akvizicí nijak viditelně neprojevilo. Jedinou nepodstatnou výjimkou je několik nevýznamných 
jednotlivostí s prostými přípisky pozdějšího tamního biskupa (od r. 1780) Jana Leopolda 
Haye, kde ovšem musíme uvažovat také o možnosti, zda nepocházejí ještě z olomouckého 
(byl sekretářem a ceremoniářem olomouckého biskupa Leopolda Egkha) či jiného jeho 
moravského působiště (byl například i proboštem kapituly v Mikulově). I pro 
Schaafgotschovy historiografy je hradecké období poměrně velkou neznámou, do 
jeho budoucích jeho působišť nepřenáší výraznější stopu, jak bychom vzhledem k dlouhému 
období a významné funkci, kterou tam zastával, předpokládali. Od roku 1780 se 
Schaafgotsche stěhuje na Moravu. V únoru téhož roku získává výnosné beneficium, když se 
stal děkanem v Mohelnici. Z mohelnického období, které už je ale těsně spojeno s přítomností 
Schaafgotsche v olomoucké kapitule, známe dvě jeho sbírky kázání.9 Jinak se Schaafgotsch 
jako autor zřejmě nikdy neprofiloval. To jej mimo jiné také spojuje s olomouckými 
kanovníky. Mnozí, ač mnohdy velmi vzdělaní, s evropským rozhledem, literárně činní nebyli, 
pokud ovšem nepočítáme často velmi bohatou soukromou korespondenci, která mnohdy 
mohla saturovat tendence k vlastní literární tvorbě. Jak již bylo uvedeno, olomoucká kapitula 

                                                 
9Jejich citaci uvádí Bok, V.: Literatur, s. 394-395. 
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byla velmi prestižním ústavem a to nejen v česko-moravském, ale ve středoevropském 
kontextu. Bylo to způsobeno mnoha faktory, zmiňme tedy alespoň její stáří, ale i osobnosti, 
které v průběhu staletí dokázaly olomouckému biskupství zajistit nebývalou prestiž. V době 
Schaafgotschova působení se jednalo o sbor ca. 80 kanovníků, z nichž však jen menší část 
sídlila v Olomouci, vesměs příslušníků vyšší i nižší šlechty, kteří se svým způsobem života 
nevybočili z aristokratických zvyklostí rodin, z nichž pocházeli. Protože jim nechybělo 
kvalitní vzdělání a evropský rozhled, měli někteří z nich velmi kvalitně vybavené knihovny a 
projevovali velmi živý zájem o knihy. Tak například František Řehoř hrabě Giannini (1693- 
1758) nashromáždil knihovnu o 6600 svazcích, sledoval hlavní duchovní proudy své doby ať 
již uvnitř katolické církve (jansensimus a probabilismus), ale i obecně filozofická témata, jež 
zejména ovlivnil nástup osvícenství.10 Nechyběla u něj však ani díla historiografická, 
právnická, gramatická, z krásné literatury vyniknou soubory děl dramatických a to zejména ve 
španělštině, italštině a francouzštině. Podobně profilovanými knihovnami disponovali zřejmě 
kanovníci a světící biskupové jako Turri, Mayerswald, Glandorff, Podstatský, Freyenfels a 
řada dalších. Jak vypadaly jejich knihovny, dokážeme s odstupem staletí rekonstruovat sice 
jen velmi vzdáleně, protože žádná z nich se nedochovala. Avšak z některých se dosud 
zachovaly pozůstalostní seznamy, které už potřebou jejich vzniku svědčí o pozornosti, jež na 
sebe tyto kapitulní bibliotéky poutaly. 
 
Sídelním kanovníkem v Olomouci se Schaafgotsche stal na konci roku 1780, přičemž 
mohelnické beneficium si mohl podržet. O rok později se stal arcijáhnem a také ředitelem 
kněžského domu v Brně, kde zároveň zastupoval olomouckou kapitulu na zemském sněmu. 
Další působení v olomoucké arcidiecézi (a zároveň v brněnské diecézi) přerušil proces vzniku 
nové českobudějovické diecéze od roku 1783, který je stručně popsán výše. Dodejme, že 
Schaafgotsch se olomouckého kanonikátu nechtěl vzdát ani po jmenování biskupem. Kapitula 
jej musela výslovně přimět ke zvážení kumulace svých úřadů, takže v roce 1786 na svůj 
olomoucký kanonikát a všechny další funkce s ním více či méně spojené rezignoval. 
 
Sledujeme-li dnes povahu biskupské knihovny a to jak prohlídkou vlastního knihovního 
fondu, tak starých knižních katalogů, jsou na první pohled zřejmé následující skutečnosti. 
Drtivá většina knih pochází z období do přelomu 18. a 19. století, s tím, že k tomuto přelomu 
století přibývá datum vzniku většiny knih, než dojde k naprostému kvantitativnímu zlomu a 
mladší akvizice téměř zcela absentují. Sledujeme, že pouze menšina knih má nějaká exlibris 
nebo jiné vlastnické znaky s výjimkou biskupských signatur. Vidíme neopotřebované knihy, 
někdy dosud se slepenými ořízkami, tedy nikdy nečtené. Je evidentní dvojí charakter knih: 
starší, jež jsou častěji foliového formátu, mají reprezentativní charakter, jsou vázány do kůže, 
často se jedná o pergamenové bílé vazby. Druhou, poněkud rozsáhlejší část fondu tvoří 
vnějškově nenápadné knihy v šedivých a namodralých vazbách či přebalech v osmerkových 
formátech. Mnoho z těchto knih je v měkkých přebalech. Tyto knihy jsou mladší, většinou 
z posledních třech dekád 18. století a vazba je nakladatelská.  
Obsahově jde u starších a noblesnějších knih o spíše nehomogenní fond, přičemž převažují 
tituly latinské, francouzské a německé (s příměsí dalších evropských jazyků), díla 
encyklopedická, historická, církevně-historická, v menší míře teologická. Často jde o tituly 
spíše nadčasové, jimž bychom mohli přisoudit trvalejší platnost. 
Druhá část reprezentuje z největší části knihy vytištěné v době Schaafgotschova života. Tato 
část fondu je sice méně okázalá ve své formě, o to více však zaujme tematicky. Jedná se o 
často aktuální, vývojem rychle převrstvovaná, mnohdy rychle zastarávající témata, kterými se 

                                                 
10 Zuber, Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století 1695-1777. IV. Díl Dějin olomoucké arcidiecéze, Praha 
1987, s. 73-75. Rovněž další údaje z reálií olomoucké kapituly jsou čerpány, pokud není uvedeno jinak, z tohoto 
zdroje. 
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zabývali vzdělanci doby osvícenské ve středoevropských duchovních centrech. Jsou to tituly, 
jež přinášela doba vrcholného absolutismu ve Francii, či osvícenství, reprezentovaná předními 
filozofy a teology 18. století a také státem (zejména habsburským, josefinským) ovlivněné 
osvícensko-absolutistické teorie. Jsou to spisy dobově umírněných katolických reformátorů, 
ale také ostré společenské polemiky často již reagující na propuknuvší francouzskou revoluci. 
Mnohé ze spisů té doby mají povahu pamfletů, ostrých politických diskurzů, z dnešního 
hlediska i pokleslých hanopisů s židovskou, zednářskou či mravně etickou tematikou. 
Prakticky na všechny směry v této části fondu existují paralelní náhledy, na jakýkoli spis 
zařazený do knihovny, lze v téže knihovně najít soudobý pendant, takže tato část fondu svědčí 
o živém zájmu svého uživatele, o širokém rozhledu o snaze zabírat společenská témata 
v nejširším kontextu. Na této části knihovny se zřetelně podepsal myšlenkový svět 
Schaafgotsche. Jde o část knihovny, jež nese výrazné osobnostní preference svého 
zakladatele, je obsahově sevřená, promyšleně strukturovaná. 
 
Nás však zajímá zejména starší část fondu, ta která vznikla ze sbírek, které si Schaafgotsch do 
Budějovic přinesl nebo kterými se snažil co nejrychleji založit a obohatit knihovnu, tak aby 
byla co nejdříve důstojným reprezentantem ctihodné instituce, kterou se nové biskupství 
bezesporu mělo stát. 
I dnes po několikerém stěhování knihovny, stojí knihy, jak již uvedeno, vždy v několika 
vzájemně podobných exemplářích vedle sebe, v sousedství vazeb knih jiného provedení. Je to 
zbytek uspořádání do oborově řazené knihovny, jak prozrazují staré katalogy, zejména pak 
katalog z roku 184611 Z těchto katalogů a částečně i pohledem do dnešní knihovny je zřejmé, 
že snahou knihovníků bylo kromě oborového uspořádání respektovat i výtvarný účinek 
jednotných vazeb knih v rámci jednotlivých oborů. Respektovat tak vlastně torza starých 
knihoven, které alespoň ve svých částech vplynuly do biskupské knihovny českobudějovické. 
 
V knihovních regálech na první pohled zaujmou pozorovatele trsy jednotně provedených 
bílých či slonově béžových silně hlazených pergamenových vazeb s hnědými kolky a 
zlacenými zkrácenými kapitálkami jmen autorů a titulů knih. Uvedené světlé pergamenové 
vazby patří velmi dobře zachovalým a zcela jistě i velmi málo čtených knihám nejstaršího 
z předchůdců knižních donátorů Schaafgotschovy knihovny, jejichž knihy nejsou dochovány 
pouze v jednotlivostech či několika málo exemplářích a to hraběti Kasparu Florenzovi 
Glandorfovi. Připomeňme, že K. F. Glandorf (1693-1751) patřil mezi přední kanovníky 
kapituly před polovinou 18. století, od roku 1741 byl jejím generálním vikářem. Jeho knihy 
jsou většinou podepsané na titulních listech kaligraficky Ex libris F. de Glandorff Can. Cath. 
Eccl[es]iae Olomucensis, případně v menšině jen označené jménem. Jejich počet, stejně jako 
dalších bývalých vlastníků nelze pro nedostatečný stav zpracování prozatím přesně určit, ale 
spolehneme-li se na charakteristickou a jednotnou podobu knižních vazeb, u kterých byl 
přípisek ověřen, docházíme k počtu přesně jednoho sta svazků identifikovaných v knihovně. 
K nim však musíme přičíst další předpokládané a přehlédnuté jednotlivosti. Víme, že 
Glandorf získával také knihy z druhé ruky, některé nemusel opatřovat svým podpisem, ani je 
možná nenechával převázat do pergamenové vazby. Pak by mohl být počet jeho knih 
podstatně vyšší. Protože však nebyl nalezen jeho podpis v žádné knize s jiným typem vazby, 
předpokládám, že knihy z jeho knihovny byly opravdu zcela unifikovány. Ostatně tomu 
nasvědčují i záznamy z katalogu Vědecké knihovny v Olomouci.12 Lze tedy pouze uvažovat o 

                                                 
11 Již uvedený kombinovaný lokační a oborový katalog zpracoval r. 1846 knihovník biskupství Karel Gabriel. 
Vepisovalo se do něj do r. 1887 (JVK sign. 1BI 2). Zajímavostí je, že pro potřeby katalogu byly olepovány 
hřbety jen těch knih, které neměly reprezentativní charakter, knihy z olomoucké kapituly olepeny téměř žádné 
nebyly s výjimkou drobnějších tisků, většinou z Podstatského knihovny, o ní níže. 
12 Např. webový Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000601455 nebo 000601456. 
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typologicky velmi podobných vazbách, které v biskupské knihovně v menším množství také 
nacházíme, a které bychom hypoteticky mohli k jeho knihovně přiřadit. Tisky, které zcela 
jistě jsou z jeho knihovny, byly vydány vesměs v době jeho dospělého života. 
Mezi smrtí Glandorfovou a prvním příchodem do olomoucké kapituly, za který lze považovat 
rok 1768 uběhlo 17 let. Musíme si logicky položit otázku, jak se mohly v tak velkém 
množství Glandorfovy knihy dostat do biskupské knihovny v Českých Budějovicích. Zdálo 
by se, že pokus dávat je do souvislosti s působením Schaafgotsche v Olomouci není patřičný, 
že souvislost je spíše náhodná, a že pokud snad části knihoven jiných kanovníků mohly snad 
být přebírány pro nově založenou biskupskou knihovnu budějovickou, nelze totéž říci o starší 
knihovně Glandorfově. Rudolf Zuber v Osudech moravské církve v 18. století plasticky 
popisuje knižní kulturu na půdě olomoucké kapituly a praxi, jak bylo zacházeno s bohatými 
knižními sbírkami po smrti některých kanovníků, kteří za svůj život vybudovali někdy velmi 
rozsáhlé knihovny. Po smrti některých z nich byly tiskem vydávány pozůstalostní seznamy 
knih. Jedním z nich byl také právě generální vikář hrabě Glandorf.13 A protože Glandorfovu 
knihovnu zdědila stejně jako většinu ostatních fondů kanovníků kapitula, která ji rozprodávala 
až do roku 1807,14 lze předpokládat, že Schaafgotsch měl dost příležitostí se s ní v době jeho 
olomouckého kanonikátu seznámit a vybrat si z ní díla, která ještě byla k dispozici v 80. 
letech 18. století a která zapadala do akviziční strategie budějovického biskupa. Díla, která 
pochází z Glandorfovy knihovny, jsou základního encyklopedického rázu, kompendia, 
odborná díla, teologické spisy, díla církevní i světské historie. Například jsou to sebrané spisy 
Henrica Canisia, které vyšly roku 1725 v Antverpách pod názvem Thesaurus Monumentorum 
ecclesiasticorum et historicorum nebo De veteribus Germanorum aliarumque nationum 
sigillis od Johanna Michaela Heineccia z r. 1719, Le grand dictionnaire royal ve třech 
svazcích od Francoise Pomaye, Dictionnaire universel de commerce od bratří Savary z let 
1726-1732, pětisvazkový Thesaurus novus anecdotorum od E. Martena a U. Duranda a další 
rozsáhlá díla.15 
 
Další osobností z okruhu olomoucké kapituly, která zanechala nepřehlédnutelnou stopu 
v biskupské knihovně je Leopold Podstatský z Prusinovic (1717-1776). V Olomouci dodnes 
známý zejména možná nejvíce díky epizodní roli, kterou v její historii zanechal jako hostitel 
rodiny Mozartů včetně jedenáctiletého Wolfganga Amadea Mozarta. Byl olomouckým 
kanovníkem a rektorem univerzity.16 Jeho knihy jsou v biskupské knihovně přehlédnutelné 
mezi podobnými hnědými teletinovými vazbami, většinou ovšem kvalitně řemeslně 
provedenými ve francouzském stylu. Jejich nenápadnost a jistá variabilita provedení vazeb 
svědčí o tom, že alespoň ve větší míře si Podstatský nenechával knihy převazovat. S tím 
souvisí ztížení kvantifikace jeho knih v biskupské knihovně. Je ovšem zřejmé, že počet 
svazků tu převyšuje počet knih z pozůstalosti generálního vikáře Glandorfa a půjde zřejmě do 
více stovek. Na rozdíl od jeho knih, které jen výjimečně mají menší než kvartový formát a 
spíše jsou v jeho případě typická velká folia, jsou knihy z Podstatského knihovny velmi často 
v osmerkových i menších formátech. Ačkoli byl Podstatský církevním hodnostářem, ve 
fragmentech jeho knihovny převzaté Schaafgotschem zaujmou zejména dramatická díla, 
divadelní hry i nenáročné dobové vaudevilly. Tyto knihy tištěné většinou ve francouzštině 
pocházely z nizozemských a francouzských tiskáren. Za všechny jmenujme například edici 

                                                 
13 Catalogus Librorum, oder Verzeichnuß deren jeniger ... Büchern, welche bey der nach ... Herrn Casparo 
Florentino Freyherrn von Glandorff …hinterbliebenen Verlassenschaft befindlich seynd . S. l. et a. [2.pol. 
18.stol.], [46] ff. Srv. Pumprla: Soupis starých tisků Státní věd. knihovny v Olomouci, I., č. 1003, nebo webový 
Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000569905. 
14 Zuber, s. 74. 
15 Signatury JVK uvedeny za sebou dle řazení v textu: BI 76-81, BI 73, BI 363-365, BI 225-227, 3276-3280 
16 Zuber s. 172, 173. 
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prvních či ranných vydání divadelních her Louise de Boissy vydávané v Paříží za jeho života, 
Wodwardovo dílo Geographie physique, Vybrané bajky od La Fontaina, La logique ou 
systeme de reflexions od J.P. Crousaze, lipské souhrnné vydání Moliera z roku 1740.17 
 
V literatuře bývá zmíněna mezi olomouckými kanovníky nepřehlédnutelná knihovna Jana 
Václava Xavera Freyenfelse. Je zmiňován i její osud: byla po smrti svého majitele z velké 
části prodána rajhradskému klášteru. Na padesát provenienčně výrazně označených knih však 
nacházíme také v biskupské knihovně českobudějovické. Nejedná se ovšem z velké většiny o 
knihy právnické, kterými Freyenfelsova knihovna měla být proslulá,18 ale o díla z patristiky, 
asketiky, z církevních dějin. Kromě jednoho tištěného právnického slovníku je juristického 
obsahu jeden velmi výrazně biograficky laděný rukopis z přednášek jezuity Bernarda de 
Vargas z doby Freyenfelsových studií v Římě, a dále kromě opsaných vratislavských statut se 
jedná o různá témata, jež však svědčí o vzdělanosti tohoto olomouckého a také vratislavského 
kanovníka a od roku 1772 také světícího biskupa olomouckého.19 Zaujme jednotně svázaná 
řada děl italských jezuitů Paola Segnera a Carla Gregoria Rosignoliho nebo například 
souhrnné dílo Anselma z Canterbury v pařížském vydání z roku 1721. Freyenfelsovy knihy 
jsou v tmavých teletinách, jedná se zejména o foliové formáty. Snad tu při výběru 
spolupůsobila Schaafgotschova snaha po rychlém obohacení kvalitní literatury a zároveň 
reprezentativních objemných knih v duchu pozdně barokní estetiky, kterými měla knihovna 
přispívat k respektu biskupství, zatímco sám biskup nebo jeho prozatím neznámí knihovníci 
doplňovali knihovnu o moderní tituly v běžných a nenápadných nakladatelských přebalech, 
které byly tištěny nejčastěji v osmerkových formátech. Knihy světícího biskupa Freyenfelse 
poznáme snadno podle zlacených supralibros, heraldických tištěných exlibris vlepovaných na 
přední přídeští a podle kolků na hřbetech monotónně obsahující vedle maximálně 
zestručněného názvu a eventuálně i autora hlavně jméno majitele a objednatele vazeb v jedné 
osobě, tedy svobodného pána Freyenfelse. Heraldická exlibris s legendou odpovídají 
z literatury známém popisu jejich podoby.20 Při pohledu na zbytky jeho knihovny 
s opakujícími se majuskulemi jeho jména se nabízí otázka po povaze majitele knihovny, 
otázka po vyznění, jež musela mít, obsahovala-li stále se opakující L.B.Freyenfels na hřbetech 
zřejmě jednotně svázaných knih. Ačkoli světící biskup Freyenfels měl mít ve své knihovně již 
knihy svého otce, z fragmentů knihovny uložených v naší knihovně nelze vlastnictví jiných 
osob včetně předků Freyenfelse vyčíst. I knihy tištěné před dobou jeho dospělosti mají totiž 
jednotnou vazbu s výše uvedenými individuálními vlastnickými znaky a v knihách nejsou 
žádné starší vlastnické přípisky či exlibris.  
 
Kromě trosek knihoven těchto třech kanovníků olomoucké kapituly, jejichž knihy stojí 
v desítkách až stovkách exemplářů v základech biskupské knihovny českobudějovické, 
najdeme tu řadu dalších jmen spjatých buď přímo členstvím k olomoucké kapitule, nebo 
alespoň rodinnými vazbami k jejím příslušníkům. Jejich přípisky však odkazují pouze 
k jednotlivostem. Knihy od nich zcela jistě také putovaly z prostředí kapituly do Budějovic 

                                                 
17 Oeuvres de Théatre, Paris 1738 (JVK, sign. BI 1709-1717), Wodward, Jean: Geographie physique, Paris 1735 
(BI 313), La Fontaine, Jean de: Fables choisies, Amsterdam  1713 (BI 573), Jean Pierre de Crousaz: La logique, 
ou systeme de reflexions, qui peuvent contribuer à la netteté & à l'étendue de nos connoissances, Amsterdam 
1725 (BI 1638-1641), Moliere, Jean Baptiste: Le Opere di …, Lipsia 1740 (BI 1921-1924). 
18 Zuber, s. 72. 
19 Celkem tři Freyenfelsovy rukopisy jsou uložené v biskupské knihovně, srv. Ryba, Bohumír: Soupisy rukopisů 
z fondů Krajské knihovny v Č. Budějovicích, sv. 1, Rukopisy Biskupské knihovny v Č. Budějovicích, s. 12, 42-44 
(JVK, sign. 1BI 6, 1BI 40, 1BI 41). 
20 Lifka, Bohumír: Exlibris a supralibros v českých korunních zemích v letech 1000-1900, Praha 1980, s. 130 a 
Dokoupil, Vladislav: Dějiny moravských klášterních knihoven, Brno 1972, s. 50. Popisu však lépe odpovídá 
Dokoupil. 
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prostřednictvím J. P. Schaafgotsche, bývalého kanovníka olomouckého. Jmenujme alespoň 
některé z těchto osob: Gottfried Freyenfels, prastrýc světícího biskupa Jana Václava, rada 
olomouckého biskupa, kardinála Wolfganga Schrattenbacha, přísedící jeho lenního soudu 
a biskupský "Kammer - Direktor", který od něj obdržel knihu Norma perfecti episcopi21 
s kardinálovým věnováním. Povšimněme si tu opět příslušníka rodu Freyenfelsů, kteří byli 
povýšeni do šlechtického stavu až v druhé polovině 17. století. Jejich opěrnými základnami 
byly kromě postupně se rozrůstajících statků na Moravě vazby na církevní kruhy kolem 
olomoucké kapituly. Několika obsahově značně různorodými tituly jsou zastoupeny knihy 
hraběnky Elenonory Salmové, rozené Zárubové z Hustířan. Knihy tištěné ve francouzštině, 
občas s nenápadnými poznámkami svědčícími o četbě, prozrazují vzdělanou aristokratku.22 
Výrazné heraldické exlibris s aliančním znakem datované rokem 1749 obsahuje titulaturu a 
držbu panství Svojanov, které zmiňuji pro totožnost provedení exlibris s kamenným znakem 
nad vstupem do svojanovského starého paláce. Připomíná vazby, které její rod i rod jejího 
muže Karla Otto Salma- Neuburga směřovaly k Moravě a mimo jiné též angažmá hraběnky 
ve prospěch jejího synovce, olomouckého kanovníka Šubíře, kterého se snažila prosadit na 
biskupský stolec v Litoměřicích nebo Hradci Králové.23 Ostatně jestliže hraběnce Zárubové, 
provd. Salmové můžeme díky výrazným exlibris přiřknout minimálně sedm děl v biskupské 
knihovně, jiné nejméně tři tituly jsou označeny shodným exlibris jejího muže Karla Otta 
Salm-Neuburga, pána na Malenovicích a mimo jiné také krajského hejtmana a přísedícího 
zemského soudu v Olomouci.24 Další aristokratická exlibris náleží Erasmu Antonovi a 
Johannu Christophu Oedtovi25, kteří byli sice rakouští šlechtici, jejich rod se svými osudy 
často proplétal s olomouckou kapitulou a vzhledem ke kontextu lze předpokládat, že i jejich 
knihy putovaly do Budějovic z Olomouce. Obdobně u nádherného tisku Tabula 
Chronographica od Jacoba Gaultera s exlibris Václava ze Sinzendorfu zařazeného ve 
výtvarně obdobných knihách Glandorfa je nutno vzhledem ke vztahu této rozvětvené hraběcí 
rodiny se vztahy k olomoucké kapitule uvažovat o moravském kontextu.26 V biskupské 
knihovně, která obecně, jak už zmíněno, neoplývá bohatstvím provenienčních záznamů 
starších vlastníků knih, nalézáme z moravského prostředí také jednotlivosti z klášterů v Louce 
nebo například ze Žďáru nad Sázavou, ale také z kolejí jezuitů v Olomouci a v Brně a jejich 
rezidence v Tuřanech. Knih z různých jezuitských kolejí z českých zemí je však 
v nevýrazném rozptylu v biskupské knihovně větší množství, tudíž nelze moravské 
provenience považovat za hodné pozornosti a spíše je nutno jejich přítomnost v knihovně brát 
za doklad obecně rozsáhlých knižních přesunů doznívajících ještě dlouho po zrušení 
jezuitského řádu. 
 
Českobudějovická biskupská knihovna se nevyznačuje množstvím jmen bývalých vlastníků 
knih. Jak již bylo uvedeno, jen část fondu, necelá polovina, byla vybudována s pomocí 
starších knih z druhé ruky. Ostatní jsou nové knihy nakoupené či jinak získané pro biskupství. 
Mezi množstvím starších titulů, díky nimž mohla knihovna narůst do respektované velikosti 

                                                 
21 Norma perfecti episcopi …, Romae 1719 (JVK, sign. BI 310). 
22 Pro ilustraci o šíři zájmu uveďme zcela rozdílné tituly jako např. foliové čtyřsvazkové, bohatě ilustrované dílo 
Isaac de Larrey: Histoire d´Angleterre … Rotterdam 1697-1713 (JVK sign. BI 149-152) nebo zcela drobné, ale 
zajímavé dílko [J.P.Varenne]: Les Hommes, Paris 1727 (JVK, sign. BI 148). 
23 Zuber, s. 70. 
24 Knih z vlastnictví Salma-Neuburga je ovšem více. Lze odhadovat ovšem jen podle totožných knižních vazeb. 
Ostatně u vícesvazkových titulů bývá jeho exlibris se čtvrceným heraldickým znamením vlepeno jen do prvního 
svazku nebo nepravidelně. 
25 Heraldické exlibris J. Ch. Oedta kvalitního provedení na předním přídeští je rozdílné od jiného exempláře, 
který uvádí Lifka, s. 109. (Srv. JVK sign. BI 377).  
26 Jacobus Gaulter: Tabulae chronographicae a Christo nato ad annum MDCXIV …Lugudni 1636 
s mědirytovým titulním listem ve formě zádi dobové plachetnice (JVK sign. BI 146). 
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již brzy po roce 1785, tedy po založení biskupství, je největší část knih, které nenesou vůbec 
žádné přípisky. Z těch, které je mají, je dobrá polovina knih, které mají jasný původ na 
Moravě a zejména v prostředí kapituly olomoucké. Musíme tedy ovšem také předpokládat, že 
u starších titulů, jež jsou bez vlastnických značek a na svoje bývalé majitele nic neprozrazují, 
je ještě velké množství dalších knih s vazbami na Olomouc nebo obecně na Moravu, zejména 
pak prostředí moravské šlechty, jež měla nějaké vazby opět na olomouckou kapitulu. Je 
úkolem budoucích badatelů, aby postupně rozkrývali archivní fondy vztahující se 
k moravským kapitulám. Je také nutno prozkoumat pozůstalostní inventáře olomouckých 
kanovníků a pečlivým porovnáváním údajů z nich excerpovaných s dochovanými exempláři 
těch, kterých kanovníků se dopátrat potřebných identifikací i pro knihy, jež na možné 
souvislosti upozorňují pouze vnějšími znaky bez explicitně vyjádřených provenienčních 
přípisků, exlibris či supralibros. Tím získáme poměrně plastický obraz nejen o sledovaném 
transferu knih z Olomouce či obecně z Moravy do Českých Budějovic, ale obecně o pohybu 
knih v zlomové době knižní kultury vyvolané josefinskými reformami 2. poloviny 18. století. 
 
                                                                       Mgr. Jindřich Špinar 
                                                          vedoucí oddělení historických fondů JVK 
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 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2011. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě,  ve znění 

 Kult (MK)  12 - 01120 21 PRAHA 2
 Vypln ěný výkaz laskav ě doru čte do 20. 1. 2012

 Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku

krásná literatura

1 178

1 940

0101 1 132 970

248 171

mikrografické dokumenty

0339 2 041 319

Č.ř.

 Kontrolní sou čet (ř.0301 až 0317)

Celkem
1

0401

ob
dr

že
né

 
po

ža
da

vk
y 

z 
jin

ýc
h 

kn
ih

ov
en

294

2a

Celkem

 Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb.*

výpůjčky periodik

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

 Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb.*

 Státní podnik dle zák. č. 111/1990 Sb.*

323 413

krásná literatura dětem (knihy)

krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)

16 009

0311

 Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až 0315)

Č.ř.

0301

0308

kartografické dokumenty

naučná literatura dětem (knihy)

0302

0304

0305

288 872

0306

0109

III. VÝPŮJČKY

81 750

4 055

rukopisy

v 
to

m

mikrografické dokumenty

109 171

5

zvukově obrazové

kartografické dokumenty

tištěné hudebniny

zvukové

po
ža

da
vk

y 
do

 ji
ný

ch
 

ze
m

í

0203

0105

2

0119

0108

 Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně 5 0118

obrazové

jiné

 Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně 6

zvukové

0116

elektronické dokumenty

0139 4 009 922

návštěvníci půjčoven a studoven

návštěvníci kulturních akcí

295 340

2 859

a

M
ez

in
ár

od
ní

 m
ez

i- 
  

kn
ih

ov
ní

 v
ýp
ů

jč
ní

 
sl

už
ba

počet kladně vyřízených 
požadavků

 počet požadavků

20 568

573

811

28 788

 Přírůstky3

3 636 Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114

22 923

 Kontrolní sou čet (ř.0101 až 0119)

0201 18 962

 Počet knihovních jednotek ve volném výběru 0115 0

II. UŽIVATELÉ
Č.ř. Celkem

 Registrovaní uživatelé ve sledovaném období

 Prolongace (z ř. 0301)7

0

počet kladně vyřízených 
požadavků

 počet požadavků

1 963 822

259 799

počet kladně vyřízených 
požadavků

206 171

po
ža

da
vk

y 
   

   
 

z 
jin

ýc
h 

   
   

ze
m

í

0403

0207

10 168

0407

0404za
sl

an
é 

po
ža

da
vk

y 
jin

ým
 

kn
ih

ov
ná

m

M
ez

ik
ni

ho
vn

í v
ýp
ů

jč
ní

 
sl

už
ba

 v
 r

ám
ci

 s
tá

tu

0402

 počet požadavků

počet kladně vyřízených 
požadavků

 počet požadavků

0312

0314

0405

0

4

0316 81 498

0410

0411

27 704

0

0408

0412

návštěvníci vzdělávacích akcí 0208

V
ým
ě

nn
é 

fo
nd

y

1 Obsluhovaná populace=počet obyvatel okruhu působnosti knihovny,tj. počet obyvatel samostatné obecní 

resp. městské části, pro jejiž obyvatele je vykazující knihovna zřízena. K 31.12.                

http://web.mvcr.cz/adresa/

321

0

počet svazků

7 Vyplňují všechny knihovny

0

280 951

1520409

4

počet souborů

 Organizační složka kraje dle zák. č.  129/2000 Sb.*

tistěné hudebniny

0313

0309

0310

0

2 060

0317

9 059

0

2 466

půjčené od jiných 
knihoven

0315

251

1 075

IV. DALŠÍ ÚDAJE

900

2 324

0406

 Prezenční výpůjčky evidované (z ř. 0301)7

4 244 805

zvukově obrazové

obrazové

elektronické dokumenty

jiné

 Bezbariérový p řístup (ozna čte X) Ano � Ne

 Zřizovatel (vyplní se slovn ě)

 Velikost obsluhované populace 1 92 067

Jihočeský kraj

1

0205

24 287

2

�

 Kontrolní sou čet (ř.0201 až 0209)

Návštěvníci on-line služeb                                                                   
(virtuální návštěvy z ř. 0505+0507+0511)

v 
to

m

1 676

0112

0209 1 668 482
počet souborů

půjčené jiným 
knihovnám

počet svazků



NE

Č.ř.
Základní knihovny         

s neprofesionálními 
pracovníky

b 6

0901 -

0902 -
0903 -

0939 -

 Počet studijních míst k 31.12.

 Počet počítačů pro uživatele k 31. 12.

517 206

 Příjmy (výnosy) celkem                                                                             
(ř. 0701 + ř. 0703 - 0707 + ř. 0709 + ř. 0710)

 Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu

 Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje

 Dotace a granty na investice z rozpočtu obce

5 575

 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb

0
0813

90 797

   z toho napojených na internet

2 244 8640710

0711

0803

0

28 740 133

11 481 868

2
Celkem v K č

��

 Kontrolní sou čet (ř. 0701 až 0718)

 ostatní osobní náklady

162 460

162 460

 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí
0

0707

0708   z toho z fondů EU

Počet titulů vydaných elektronických dokumentů včetně internetu

 Náklad (počet v ks)

 Počet titulů vydaných audiovizuálních děl dle zák. č. 273/19993 
Sb., ve znění pozdějších předpisů

0423

Lidmila Švíková

0
1  Dary a sponzorské příspěvky 0709

44

212
5 000

Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z ř. 0801 včetně 
periodik a pořízení licencí na elektronické zdroje)

v 
to

m

IX. SÍŤ KNIHOVEN k 31. 12. 2011

 Počet knihoven celkem

Základní knihovny 
pov ěřené výkonem 

regionálních funkcí 12

1 3

-
8

-

Knihovny 
celkem

Ostatní základní 
knihovny s 

profesionálními 
pracovníky

10Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delsí než jeden rok (§26 ZDP)

9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují pouze

8 Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou

5

0639 176,00

74

127 074 769

týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje.

Ostatní knihovny 
evidované dle 

knihovního zákona 
č. 257/2001 Sb.

Národní 
knihovna 
ČR

 Počet poboček

x

- 4

4
-

12 Základní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávají statistická zjišťování.

-

 Výkaz vyplnil - jméno (h ůlkovým písmem) a podpis:

Případné p řipojení komentá ře s dopl ňujícími nebo vysv ětlujícícmi údaji je vítáno.

-
   z ř. 0902 pojízdných - -

-- -

0601

a

Č.ř.
1

 Poradenská a konzultační činnost (pro knihovníky a v rámci RF)

          z toho v oblasti ICT (inform. a komunikačních technologií)

0811

5 287 370

4

 Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů

0427

0420

0812

z 
to

ho

 Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.)

Dokon čení oddíl IV Č.ř. Celkem

 Vzdělávání knihovníků (pro knihonvíky a v rámci RF)

 Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy, aj.

0413 721

a

 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje

 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce

   z toho nájmy

VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY 

a
Č.ř.

0421

0422

0424

1 2

 hmotný majetek10

 nehmotný majetek11

 Kontrolní sou čet (ř. 0801 až 0819)

 Razítko: Odesláno dne:

 Jméno (h ůlkovým písmem) a podpis vedoucího
 zpravodajské jednotky:

PhDr. Květa Cempírková

0

60417

0418

820

0

 Počet titulů vydaných neperiodických publikací                                    
dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

0505

0439

0419

Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované období

0502

 Náklad (počet výtisků v ks)

 Počet titulů vydaného periodického tisku                                                                                  
dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 Náklad (počet výtisků v ks)

0428

0510 2 428

0509

0503

0506

0507

156 767

204 700

9

406 250

12
0415 24
0414

0416 363

0429

a 1

 Počet hodin pro veřejnost týdně8

 Kontrolní sou čet (ř.0401 až 0429)

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY

2
ANO

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru                                           
knihovny

Č.ř.

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo 
knihovnu

Elektronický katalog knihovny na internetu

0501

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny

Webová stránka knihovny

Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                              
a databází celkem z prostoru knihovny

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru 
mimo knihovnu

Počet vlastních specializovaných databází

 Plocha knihovny pro uživatele v m2

Celkem

0513

0504

28 002

Kontrolní sou čet (ř. 0503 až 0513) 2 349 0220539

0508

0512

Počet

0603

SŠ ostatní

0602

dobrovolných pracovníků
hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky 
ročně

VŠ knihovnického směru

SŚ knihovnického směru 0604

VŠ knihovnického směru

45 788 304

0

0

0716

00712

0

 Dotace a granty na investice od ostatních subjektů

51

 Ostatní provozní výnosy výše neuvedené

0819v 
to

m

2

� �

38 381

Celkem

1 456 050

94

0

7,00
0

0839

0818

0804

0806

0715

 Dotace a granty na investice ze zahraničí

2

527 997

6 934 316

0817

0816

9,00

133

12 130

17,00

VI. ZAMĚSTNANCI 

 Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem

0814

93 811 564

20 281 946 mzdy (resp. platy)

 Daně a poplatky (bez daně z příjmů)

 nákup a předplatné periodik

 náklady na zdravotní a sociální pojištění

 zákonné sociální náklady

 Ostatní provozní náklady výše neuvedené

0714

0739

0608

1 600 632

414 400

 Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807)

0805

88,00  Daň z příjmů (účt. skupina 59)

 nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje 

0717

0801

   z toho z fondů EU

1

 Odpisy dlouhodobého majetku

0809

0802

2 830 574

146 596

0

1 2

0706

0704

132 000

2 072 496

2 072 496

0

995 874

0701

10 000

0

0718
 Dotace a granty na investice celkem                                                         
(součet ř. 0712 až 0716)

0713

 Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží

 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu

VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY

41 161 484

Celkem v K čČ.ř.

   z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti

a

0702

0703

45 612 298

0425

0426

25,00

0511

 Výdaje (náklady) celkem                                                                          
(součet ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0811 až 0814)

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů)

0807

0810

0808

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                                     
a databází celkem z prostoru mimo knihovnu

86 949Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů

7 732

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)9

0815

-

-

-

-
-

4

-
a

v 
to

m

2

Krajské 
knihovny

Kontrolní sou čet (ř. 0601 až 0608)

30,00

0607

ostatní

od
bo

rn
í

0606

0605

x -4

-

-

1 400 802
199 830

11Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§32a ZDP).

   z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815) 0

0705

 Kontrolní sou čet                                        
(ř.0901 až 0903)

Moravská 
zemská 

knihovna v Brn ě

 e-mail: svikova@cbvk.cz

řádek 0601 a pouze mají-li uzavřenou řádnou pracovní smlouvu.

 Telefon: 386 111 221

--



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednáška Z. Helinské  o marketinku v knihovnách 
- pro knihovníky (duben) 

 
Pergamenový fragment rukopisu „De septem donis Spiritus sancti“ 14.stol 

(nákup – únor) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. J. Pánek – zahájení výstavy „Rožmberkové v literatuře“ 13. května 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“ (září) 

Výstava vítězů výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“ (září) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Konference knihoven současnosti 
České Budějovice 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předání medaile Z.V.Tobolky vedoucí oddělení zpracování Mgr. Marii Koldové 
 

Účastníci konference 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednáška o J.Urzidilovi 


