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Zpráva o činnosti v roce 2012 
 

Od 1. listopadu 2012 došlo ke zm ěně na pozici ředitele knihovny, 
PhDr. Kv ětu Cempírkovou vyst řídal Mgr. Ivo Kareš. 

 
 

 
 

I. Hlavní úkoly v oblasti: 
 
a) služeb čtenářům 

• zajistili jsme poskytování knihovnických a informa čních služeb  
uživatel ům knihovny 

• nákup knih a další dokument ů jsme zabezpe čovali podle pot řeb  
uživatel ů, hlavním limitem byla výše finan čních prost ředků 

• pokra čovali jsme v zp řístup ňování e-knih – p ůjčování 4 čteček                     
             s volnými díly, on-line p řístup k českým a zahrani čním e-knihám                
             (cca 100 českých, 3000 zahrani čních) 
• pokra čovala spolupráce s Akademickou knihovnou JU  
• s pov ěřenými knihovnami jsme uzav řeli na r. 2012 smlouvy a provedli  

jsme kontroly čerpání finan čních prost ředků na regionální funkce za rok 
2011 a průběžně jsme kontrolovali i čerpání za rok 2012 

•    v březnu jsme uspo řádali akci "Dotkn ěte se historie“. P ři příležitosti  
 dokon čení zpracování historických fond ů do elektronického katalogu  
a  propojení záznam ů s digitalizovanými dokumenty byla uspo řádána 
dvoudenní výstava 5 starých tisk ů, během níž si návšt ěvníci mohli vzácné 
knihy prohlédnout netradi čně  zblízka, nikoli jen za sklem vitríny, v četně 
možnosti se dotknout i opatrn ě listovat a s individuálním výkladem; akce 
se setkala s obrovským zájmem ve řejnosti, p řišlo více než 2000 lidí 
(obdobnou akci jsme p řipravili v říjnu v Prachaticích) 

• s podporou grantu m ěsta České Bud ějovice jsme zahájili s velkým  
ohlasem návšt ěvníků pořádání poslechových po řadů Jiřího Černého, 
v přednáškovém sále probíhala odborná setkání členů literárního kroužku 
Historického klubu p ři Jiho české muzeu s p řednáškami i pro ve řejnost, 
pro hendikepované spoluob čany byla po řádána p ředstavení 
komentovaného kina a cyklus p řednášek 

• pro naše čtenáře a návšt ěvníky jsme uspo řádali v budov ě na Lidické t ř.      
 i Na Sadech n ěkolik desítek výstav 
• pokra čovali jsme v regionáln ě zaměřené edi ční činnosti  
• pořádali jsme akce na podporu čtenářství (akce Prv ňáček, informatická  

výchova,besedy, p řednášky, exkurze, ú čast na Jiho českém kompasu 
a výstav ě Vzdělání a řemeslo, burza d ětských knih) 

• navázána spolupráce s Jiho českým muzeem – po řádání výstav b ěhem  
rekonstrukce budovy muzea 
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b) v investicích a údržb ě 
 

•           zahájili jsme p řípravy na opravy budovy skladu v Kn ěžských Dvorech 
•           v budov ě Na Sadech 26 pokra čovalo osazování nových oken 
•           byly po řízeny nové bezpe čnostní brány na ochranu knihovního fondu     
            v budov ě Na Sadech 27 
•           v budov ě Lidická 1 byly vym ěněny klimatiza ční jednotky  
•           v budov ě Na Sadech 27 byly částečně vym ěněny zdroje osv ětlení, což     
            povede k úsporám elektrické energie 

 
 
c)  národní a mezinárodní spolupráce, projekty 

 
•       organiza čně jsme zajistili dvoudenní zasedání České národní skupiny    
           IAML spojené s mezinárodní muzikologicko u konferencí Bohemikální   
           prameny ve fondech a sbírkách knihoven, archiv ů 
•       prob ěhlo pracovní setkání s kolegy z Polska (Wojewódzka Biblioteka   
           Publiczna v Opole) 
•       připravili jsme  projekty do program ů VISK, které vyhlašuje Ministerstvo    
           kultury ČR a provedli jsme vyhodnocení projekt ů z r.2011 
•       podíleli jsme se na řešení problematiky dalšího pokra čování  
           analytického zpracování českých periodik 
•      účastnili jsme se Slovensko- českého bibliografického kolokvia v    
           Prešov ě  
•      s Lesy České republiky jsme p řipravili a prost řednictvím knihoven   
           v Jiho českém kraji vyhlásili i výtvarnou sout ěž „Lesy a p říroda kolem   
           nás“, která byla vyhodnocena v podzimníc h měsících. 
•      Připravili jsme literární sout ěž pro cizince ze t řetích zemí „Žijeme tady,        
          v  jižních Čechách“ 
•      „V knize ukryté“ – akce pro d ěti ve spolupráci s Alšovou jiho českou      
          galerií 
•     Spolupráce s Domem d ětí a mládeže na projektu „Klí če pro život /     
          Mediální výchova“ 
•     Spolupráce na projektu „Druhý život d ětské knihy“ 
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II. Nákup, zpracování a zp řístupn ění knihovních fond ů 
 
Akvizice 
 
Plánované prostředky ve výši 1600000 byly vyčerpány.  

- Vytvořeno 332  objednávek v elektronickém systému , 16 stálých objednávek  
( z nich nakoupeno 149 titulů za 40.520 Kč), další svazky nakoupeny přímo na 
základě výběru z novinek.  

- Změnila se skladba dodavatelů – přibyli dva noví – Nakladatelský servis              
a Krameriova D.K. – nabídli největší rabaty (32 a 35%). V souvislosti s tím jsme 
s některými dosavadními dodavateli omezili nebo úplně ukončili spolupráci, jiní, 
vzhledem ke snížení objemu spolupráce, zvýšili rabaty (např. Euromedia         
z 19 na 34%, Zlatý klas – z 30 na 36, ale jen u vybraných nakladatelství) 

- Dále prováděny urgence PV, evidence darů, příprava ukázek pro akviziční 
komisi, vyřizování faktur, evidence došlých výtisků, příprava předávacích 
protokolů pro jednotlivé pobočky a další činnosti související s akvizicí, evidencí   
a distribucí knih a map, včetně odpisů vyřazených dokumentů v místním 
katalogu. Pravidelná účast na celostátních akvizičních poradách a seminářích. 
 
 
Utraceno :                  Rozpočet JVK:            1685643 Kč 
                                   Regionální funkce:       563363 Kč 
                                   Dotace od MÚ ČB          10000 Kč 
                                   Celkem:                     2259006 K č       
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Statistika p řírůstku 
Knihy Nákup  dary PV NHD sou čet bel nauč celkem  

PULT 2536 1851 0 53 4440 798 3642 4440

BIS+ST 308 16 0 0 324   324 324

HUD 0 0 0 0 0     0

PER 0 0 0 0 0     0

Celkem VK 2844 1867 0 53 4764 798 3966 4764

DOS 969 540 0 21 1530 1106 424 1530

DET 854 108 0 0 962 717 245 962

SV 398 308 0 0 706 554 152 706

CD 557 101 0 1 659 533 126 659

R 375 181 0 6 562 486 76 562

VA 436 74 0 1 511 392 119 511

Celkem MK 3589 1312 0 29 4930 3788 1142 4930

AKV 20 4 0 0 24 14 10 24

Celkem rozp 6453 3183 0 82 9718 4600 5118 9718

DK 3373 86 0 2 3461 2960 501 3461

REG 154 189 524 0 867 193 674 867

PREG 18 34 0 0 52 0 52 52

Celkem RF 3545 309 524 2 4380 3153 1227 4380

Celkem knih 9978 3488 524 84 14074 7739 6335 14098

Mapy 121 41 5 0 167    

CD 1 59 62  122    

Integrační 12 93 0 0 105    
 
 
 
 
 
Katalogizace 
 
1. Průběžná katalogizace přírůstků – doba zpracování u novinek 1-3 týdny, u starších 

darů a náhrad povodňových ztrát – cca  4-5 týdnů 
2. Retrokatalogizace fondu vědecké půjčovny - celkem zpracováno: 4471 titulů, 5085 

holdingů, u části titulů doplněn též věcný popis 
3. Pokračuje retrokatalogizace paprsků (876 titulů) a retrokatalogizace fondu výtvarně 

pozoruhodných knih (111 tl.), dokončena retrokatalogizace map z regionálního 
oddělení (vše úplný popis včetně věcné katalogizace 

4. Katalogizace posledních zbytků Netolické knihovny – nedokončeno 
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5. V rámci přípravy na fasetové vyhledávání podle skupin konspektu doplněny tyto 
údaje do všech záznamů v ARL, kde údaj chyběl, ale byl zde aspoň nějaký znak 
MDT – z větší části automaticky provedl Cosmotron do pomocného pole C72 na 
základě podkladů, které zpracovala M. Koldová, z menší části v průběhu přípravy 
podkladů doplněno ručně do pole 072. Celkově údaje doplněny do cca 250000 
záznamů 

6. Průběžná revize autoritních záznamů edic – provádí Bejlková 
7. Průběžné doplňování autorit, opravy věcných autorit, úprava věcných hesel 

převedených z Tinlibu . 
8. Účast na jednání komise pro věcné zpracování při NK – 1 porada 
9. Pokračuje zakládání místního katalogu a jeho průběžná redakce 
 
Statistika zpracování: 
 
Katalogizace jmenná  věcná 

Nové knihy 7717 8733

retro 5464 1794

Netolice 114 114

mapy 167 167

mapy retro 20 20

elektronické 139 139

integra ční zdroje 82 82

celkem titul ů 13703 11049

 
 
 
Retrokatalogizace v JVK 
 
Probíhala jednak v oddělení katalogizace ( katalogizátorky + 1 pracovnice pro retro 
fondu vědecké knihovny), dále ve vědecké půjčovně, v hudebním oddělení.. Část 
retrokatalogizace probíhala díky finanční podpoře MK z programu VISK-5 – dokumenty 
z historických fondů a z hudebního oddělení 
Katalogizátorky – kompletní popis jmenný i věcný – celkem 1.524 tl 
Ostatní – jednoduché záznamy v rozsahu retra 
Celkem vytvořeno retrozáznamů 9.132  
Celkem zpracováno svazků: 9.206 
Hudební oddělení -  v pracovní době - 552 sv., v rámci VISK5 -  1168 sv., celkem 1720 
sv   hudebnin    
Historické fondy – v rámci VISK5 – 2137 sv., běžnou katalogizací v prac. době 798 sv. , 
celkem 2935 sv.                         
 
Revize fond ů, správa inventá řů atd 
 
Revize: 
Vědecká půjčovna        signatury C85.000-95.999         12379 kn. jednotek 
Hudební oddělení         signatury HA, HC                       3107  kn. jednotek 
Region                          mapy                                           1568  kn. jednotek 
Periodika                      sign. ČB 4.000-4.999                  7701  kn. jednotek 
Pobočka Vltava            MI a časopisy                              1432  kn. jednotek                       
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revidovaný fond celkem:                          26 .187 kn. jednotek 
celkový po čet ztrát:                     113  kn. jednotek 
 z toho odepsáno:                                  89 kn. jednotek 
 návrhy na odpis (pro p řehledání):                     24 kn. jednotek  
 
Zahájeny další revize ve věd. půjčovně (C84.000-84.999) a v pobočce Čtyři Dvory 
 
Odpisy: 
Celkově z revizí, poškozených, ztracených nebo zužitých knih, včetně odpisů mimo 
ARL – multiplikáty vyřazené při retrokatalogizaci fondu vědecké půjčovny (88): 
 
 
 
Odpisy 2012 beletrie naučná bez rozlišení celkem 

Knihy 6997 1270 0 8267

Malý inventář 5649 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 odpis ů 7988 1272 7591 16851

 
 
 
Další činnosti  na pracovišti : 

• kontrola volných přír. čísel všech druhů dok a generování přír. 
seznamů – 2x ročně 

• katalogizace drobných tisků -  794 sv. (nové:  74 sv., retro:  720 
sv.) 

• opravy a věcný popis drobných tisků – ca  101 sv. 
• tvorba seznamů darů pro přehledání v.o.  
• tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám 

(180 nabídnutých sv.), vyřizování požadavků knihoven 
• opravy duplicit odpisů převedených z Tinlibu(105 stran formátu 

A4 - písmeno D-Ma) 
 
 
Fond výtvarn ě pozoruhodných knih 
 
Přírůstek: 17 sv. , z toho nákup 13 sv., zbytek dary, pokračuje retrokatalogizace        
(111 sv.).   
Pokračuje zpracování nových přírůstků grafiky a Samkovy sbírky exlibris 
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Celkový stav knihovního fondu k 31.12.2012 

 
Knihovní fond Jiho české vědecké knihovny v Českých Bud ějovicích  
k 31.12.2011 

Knihovní jednotky Stav k 31.12.2011 Přírůstek Úbytek 
Stav k 

31.12.2012 

Knihovní jednotky celkem 1 328 004  23 880 12 578 1 339 306  
 
Příklady zajímavých akvizic: 
půjčovny 
Jan Bauch / monografie Rea Michalová ; esej Petr Kováč. -- Praha : Galerie Art, 2012. -- 407 s., [72] s. 
složených obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 31 cm. -- 1500 výt.. -- Životopisná data, přehled 
výstav a realizací. -- ISBN : 978-80-254-3937-1 (váz.)  
 
Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi / Tomáš Sedláček ; 
[ilustrace Milan Starý]. -- 2. vyd. -- V Praze : 65. pole, 2012. -- 367 s. : il. ; 21 cm. – ISBN: 978-80-87506-
10-3 
 
Alchymie a Rudolf II. : hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století / editoři Ivo Purš a 
Vladimír Karpenko. -- 1. vyd. -- Praha : Artefactum, 2011. -- 839 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 
27 cm. -- ISBN : 978-80-86890-33-3 (váz.)  
 
periodika 
v rámci služby LibrarypresDisplay již více než 2200 titulů novin z 97 zemí v 54 jazycích. Nové tituly 
periodik: 
Forbes, Záhady života, Extra válka, Alkoholizmus a drogové závislosti, Zahrada v obrazech, Business 
Woman, Tajemství vesmíru, Bel mondo, Svět na dlani 
 
 
 
 
regionální 
CHVOJKA, Ondřej - MICHÁLEK, Jan. Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby 
bronzové a halštatské v jižních Čechách. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, 2011. 187 s. Fontes 
archaeologici Pragenses, vol. 35. ISBN 978-80-7036-320-1 (brož.).  
 
Husité : na cestě za poznáním husitského středověku : slova, obrazy, věci = The hussites : on the way to 
understanding the hussite middle ages : words, images, things. Vyd. 1. Tábor : Husitské muzeum v 
Táboře, 2011. 207 s. ISBN 978-80-87516-00-3 (brož.).  
 
HAHNOVÁ, Eva - HAHN, Hans Henning. Die Vertreibung im deutschen Erinnern : Legenden, Mythos, 
Geschichte. Padeborn ; München ; Wien ; Zürich : Ferdinand Schöningh, c2010. 839 s. ISBN 978-3-506-
77044-8 (váz.).  
 
KOVÁŘ, Daniel. Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka. České Budějovice : Historicko-vlastivědný 
spolek v Českých Budějovicích, 2011. 359 s., civ s. obr. příl. ISBN 978-80-260-0407-3  
VÁCHAL, Josef. Jos. Váchala Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S.B., aneb, Theorie wampyrismu. 
[Praha] : Gallery, 2012. 403 s. ISBN 978-80-86990-85-9 (váz.).  
 
Bohuslav Reynek : (1892-1971) / Pavel Chalupa. -- Vyd. 1. -- V Řevnicích : Arbor vitae ve spolupráci s 
Fondem Bohuslava Reynka a nakladatelstvím Měsíc ve dne v Českých Budějovicích, c2011. -- 399 s. : il. 
(některé barev.), portréty, faksim. ; 29 cm. -- Monografie vydaná u příležitosti výstavy Bohuslava Reynka 
v Galerii hlavního města Prahy (od 22. listopadu 2011 do 29. ledna 2012). -- ISBN : 978-80-87164-84-6 
(váz.).  
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Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald / [Hermann Gräf]. -- [Ottendorf : s.n., 2008]. -- 257 s. : il., erby, 
mapy, noty, plány, portréty, faksim. ; 31 cm. -- ISBN : (Váz.).  
 
Binterová, Alena, ed. a Klíma, Jaroslav. Fotoateliér Seidel: poodhalené tajemství. 1. vyd. Český Krumlov: 
Českokrumlovský rozvojový fond, 2012. 154 s. ISBN 978-80-904328-3-3. 
 
Václav Vokolek.Neznámé Čechy 4. Posvátná místa jihovýchodních Čech. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 
2012. 231 s. Tipy na výlety. ISBN 978-80-204-2626-0. 
 
Bůžek, Václav a Jakubec, Ondřej. Kratochvíle posledních Rožmberků. Vyd. 1. Praha: NLN, 
Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7422-174-3.  
 
Bartuška, Josef. Vitorazsko. České Budějovice: Občanské sdružení Hortensia při Komorní galerii u 
Schelů, 2012. 61 s. 
 
Hájíček, Jiří. Rybí krev. 1. vyd. Brno: Host, 2012. 354 s. ISBN 978-80-7294-639-6 
 
Tureček, Dalibor a kol. České literární romantično: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. 
Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 978-80-7294-733-1. 
 
Žák, David Jan. Návrat Krále Šumavy: román o Josefu Hasilovi. 1. vyd. V Praze: Labyrint, 2012. 396 s. 
ISBN 978-80-87260-39-5. 
 
Hudební 
soubor  instrumentálních aranží edice Combocom (Bärenreiter) např. Balkan, Blues, Klezmer, 
Salonmusik, Samba - Salsa – Son ... 
soubor klavírních výtahů oper Gaetana Donizettiho např. Anna Bolena, Maria Stuarda, Don Pasquale, 
Lucia di Lamermoor... 
 
Studovna 
Encyclopedia of human behavior. Volume 1, A-D. 2nd ed. Oxford : Academic Press, 2012. xliv, 739 s. 
ISBN 978-0-12-375000-6.  
 
Encyclopedia of human behavior. Volume 2, E-O. 2nd ed. Oxford : Academic Press, 2012. xxvi, 769 s. 
ISBN 978-0-12-375000-6. Encyclopedia of human behavior. Volume 3, P-Z. 2nd ed. Oxford : Academic 
Press, 2012. xliv, 832 s. ISBN 978-0-12-375000-6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

III. Služby uživatel ům 
 
 
Celoknihovní statistické údaje (období 1.1. - 31. 1 2. 2012): 
 
počet čtenářů s platnou registrací : 18436 (3259 do 15 let) 
počet návštěvníků (knihovnické služby): 232723 
z toho: 

Lidická, výpůjční pult 63637 
Lidická, odd. periodik  7927 
Lidická, hudební odd.  5653 
Lidická, studovny  4961 
Lidická, regionální odd.  1705 
Lidická, internet a el. zdroje  8707 
Na Sadech, odd. pro dospělé  65582 
Na Sadech, odd. pro děti  24121 
pobočka Čtyři Dvory  20496 
pobočka Rožnov  11576 
pobočka Suché Vrbné  15206 
pobočka Vltava  8790 
Zlatá Koruna, historické fondy  15 
v tom uživatelé internetu celkem: 21104  
 
Vzdělávací a kulturní akce (celkem 330 akcí): 
Lidická 7321  
Na Sadech 4291 
Pobočky 810 
Zlatá Koruna, historické fondy  91 
Celkem 12513 
 
Návštěvníci celkem 245236  

 
 
celkový počet výpůjček: 821461 (v ARL 739957)   
on-line služby (počet návštěv z unikátních IP adres): 
webové stránky knihovny: 416620 
IPAC (přihlášení do konta): 206892 (z toho 186144 mimo budovy JVK) 
Kohoutí kříž: 90155         
Digitální knihovna: 15,6 milionu  zobrazených dokumentů 
MVS aktivní  309 požadavků, 227 výpůjček, 40 kopií, 6 MMVS 
MVS pasivní 1086 požadavků, 882 výpůjček, 137 kopií) 
rešerše: 101 rešerší / 4329 záznamů  

 
K právnímu řešení předáno celkem 167 případů, vyřešeno bylo 96 + 19 z let 
předchozích 

 
 
elektronické databáze (čísla za názvem udávají počet přístupů/počet zobrazených 
dokumentů, tam kde je to možné zjistit):  
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české zahraniční 
ASPI (jen prostřednictvím knihovníka)  120/142 OCLC First Search (on-line)  
ČSN – databáze českých norem (jen 
prostřednictvím knihovníka)  

EBSCO (on-line) 948/1967 

Česká národní bibliografie LibraryPressDisplay (on-line) 
2743/3354 

Biblomedica Naxos Music Library 2963/25743 
Anopress (on-line) 450/11523 Espace Preces (patenty, stř. Evropa) 
  
  
 
Odbor služeb  
 
• byly zajištěny výpůjční a informační služby pro čtenáře (viz statistické údaje) 
• organizační změna ve skladech (snížení počtu pracovníků) 
• sklad Kněžské Dvory - zabezpečení odvětrávání a obsluha vysoušečů 
• likvidace následků zaplavení budov po prudkých deštích (Na Sadech, sklad Kněžské 

Dvory) 
• akce k Týdnu knihoven: „Buďte první“ (výstavky dosud nepůjčených knih), výstavku 

časopisů k tématu Čti, žij zdravě (lékařské, zdravotnické a welness časopisy) 
• nabídli jsme možnost darování členství v knihovně formou dárkových poukázek 
• změna na pozici vedoucí odd. pro dospělé Na Sadech (od 1.7. vystřídala Alenu 

Veselou Vladislava Klímová) 
• pokračuje spolupráce s jihočeskou univerzitou – studenti mohou používat 

identifikační karty JU (do konce roku 2012 využilo 729 čtenářů). V prostorách 
Akademické knihovny JU je možné (a hojně využívané) vracení dokumentů 
vypůjčených v Jihočeské vědecké knihovně; elektronické katalogy JVK                     
a Akademické knihovny JU jsou navzájem propojeny webovými odkazy 

• pobočky: obsahové prověrky fondu, prezentace RFID technologie v pobočce Čtyři 
Dvory 

• zajištění výstavy Rožmberská knihovna ve spolupráci s Knihovnou AV ČR 
• podpora komunitní funkce knihovny: v JVK probíhají akce Historického klubu při 

Jihočeském muzeu, přednášky pro zdravotně postižené, komentované kino pro 
nevidomé, 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 324 přihlášených dětí), každé první úterý v měsíci maminky 
s dětmi v dětském oddělení (navázána spolupráce s ateliérem Tvor), zábavný den 
29.5., Mikuláš… + akce ve spolupráci s dalšími institucemi, viz výše 

• pravidelné akce pro děti se zdravotním postižením v dětském oddělení 
• besedy a exkurze pro žáky základních, středních a vysokých škol 
• v hudebním oddělení zveřejňovány informace o hudebních akcích v jihočeském 

regionu, pořádány výstavy k hudebním výročím 
• hudební oddělení připravilo 4 přednášky pro Historický klub při Jihočeském muzeu 

• spolupráce s právníkem při vymáhání nevrácených publikací 
• bylo prováděno přehledávání a navolňování fondů 
• spolupráce s Ústavem bohemistiky Filozofické fakulty JU - semináře bibliografie       

a elektronické zdroje, spolupráce se Zemědělskou fakultou JU – průběžné rešerše 
• odborná pomoc studentům Jihočeské univerzity při zpracování bakalářských            

a diplomových prací (konkrétní bibliografické zdroje, informační portály a 
elektronické zdroje, bibliografické citace) 
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Vývoj hlavních ukazatelů ve službách za posledních 5 let: 

  2008 2009 2010 2011 2012 

čtenáři 18802 19161 19147 18962 18436 

návšt ěvníci  276314 277574 265544 259799 245236 

výpůjčky 803821 872160 885124 839435 821461 
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IV. Historické fondy 
 
 
 

• Po celý rok pokračovala katalogizace fondu starých tisků, signatura SC (akviziční 
fond historických tisků). Zkatalogizováno z tohoto fondu s knihou v ruce bylo ca. 
800 svazků, tzn. 522 signatur. 

• Dále bylo do konce roku zakatalogizováno s rukopisem v ruce 66 rukopisů z 
fondu NE. 

• Byla dokončena revize připravovaného elektronického katalogu starých tisků, 
který byl spuštěn v březnu na webových stránkách knihovny.  

• Dále probíhala zjednodušená digitalizace historických fondů – během roku 
zpracovány obrazy následujících titulů: fond PR- 350 titulů, RE- 300 titulů a SC- 
1100 titulů. Průměrný počet obr./titul představuje 5-6 obrázků (zahrnuje vždy titul, 
vazbu a to v každém svazku a další markanty) Tyto obrazové dokumenty jsou 
postupně vystavovány na webových stránkách JVK v prostředí Kramerius. 

• dotační tituly VISK nebylo v letošním roce zažádáno. Externě bylo 
spolupracováno s AVČR a NKP na projektu sledování a měření škodlivin 
v ovzduší depozitáře a jejich vliv na fondy a degenerace papíru v prvotiscích JVK 
ve srovnání s jinými knihovnami, práce skončily v listopadu. 

• V březnu proběhla u příležitosti spuštění katalogu historických fondů JVK na 
webu výstava „Dotkněte se historie“, kterou navštívilo v průběhu 2 dnů ca. 2000 
lidí. V říjnu proběhla obdobná krátkodobá výstava originálů knih v prachatické 
knihovně spojená s měsíc trvající profilovou výstavou o oddělení historických 
fondů JVK.  

• V roce 2012 opět probíhaly exkurze studentů vysokých a středních škol 
v oddělení ve Zlaté Koruně, zejména se prohloubila spolupráce s katedrou 
bohemistiky Jihočeské univerzity, pro jejichž studenty byl vytvořen tématický blok 
přednášek. 

• Statistické údaje: 
počet návštěvníků (badatelů) 9, počet jejich návštěv: 15 
exkurze: 7 (10-15 členné skupiny) 
prezenční výpůjčky: 117 

• Významná akvizice: Bible kralická jednodílná, vydaná v Kralicích 1613 - poslední 
vydání slavné bible předbělohorskou Jednotou bratrskou. Od předchozí 
jednodílné (i od šestidílné) se poměrně značně liší. V JVK, která má značné 
zastoupení historických českých biblí ve fondu, dosud obě jednodílná vydání 
Bible kralické kupodivu chyběla. 
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V. Regionální funkce v Jiho českém kraji 
 
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. Rozboru 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/RFJK2011.doc 
 
 
 
Regionální funkce – krajská úrove ň 
 
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. 2012 evidováno 621 knihoven, z toho v regionu ČB 138 
(včetně poboček) 

• Vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při vyplňování 
statistických 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 252 
konzultací knihovníkům, zřizovatelům či krajskému úřadu jako zřizovateli JVK. 
Bylo uskutečněno 14 metodických návštěv v knihovnách, z 5 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. 
století 

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

2012, které je vystavené na www stránce a vytištěné pro vybrané knihovny 
kraje 

o Bylo uskutečněno 7 školení či seminářů, z toho bylo 4 moduly školení 
počítačové gramotnosti VISK. Proběhla přednáška D.J. Žáka o dějinách 
komiksu, přednáška H. Pfeiferové o Současné rakouské literatuře a školení 
AKS Clavius – novinky a změny AKS.  

• aktualizace www stránky, týkající se regionálních funkcí knihovny. Seznam knihoven 
kraje doplněn o odkazy na on-line katalogy jednotlivých knihoven. 
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•  Pořádání exkurzí pro 9. třídy ZŠ a střední školy regionu a kraje – uskutečněno bylo 
45 exkurzí. V roce 2012 byl zkoušen nový způsob seznámení tříd s knihovnou a to 
pomocí pracovního listu na téma Rožmberkové a samostatné orientaci studentů 
v jednotlivých odděleních. 

 
 

 
Regionální funkce – úrove ň region České Bud ějovice 
 
 
• Region České Budějovice má celkem 138 evidovaných knihoven 
• přes personální výměnu v oddělení  byly všechny výkonové ukazatele splněny 
• Pro knihovny regionu ČB se uskutečnilo 321 konzultací a 177 metodických   
           návštěv, týkaly se pomoci při zpracování statistických výkazů, vypracování   
           grantových projektů a dalších odborných knihovnických činností. Z výměnného    
           fondu bylo rozvezeno 170 souborů s 30 005 svazky, celková finanční hodnota    
           zapůjčených knih v souborech byla 5 178 755 Kč.  
• pomoc při aktualizaci fondu, vytřídění darů od čtenářů a roztřídění knihovního  
           fondu, tj. abecední řazení nebo úprava třídění naučné literatury podle MDT  
           (Čakovec, Bošilec, Neznašov, Rudolfov, Jankov, Dubné, Hůry, Nesměň, Dasný,         
           Hluboká u Borovan, Sedlec u ČB, Třebeč, Dívčice, Dubenec, Čejkovice, Záblatí,  
           Mladošovice, Pištín) 
•  pomoc s provedením revize knihovnám Něchov, Pištín a Záblatí, zrevidováno  
           bylo 5 237 knih 
• pokračování v profilaci a odpisu  knih z výměnného fondu,  bylo připraveno 2.388  
           kusů, seznamy knih navržených k odpisu byly poskytnuty studijní knihovně           
           a  oddělením pro dospělé a mládež Na Sadech 
• pro profesionální pracovnice regionu České Budějovice byla uspořádány                 

• 2  porady, dále exkurze do nově zrekonstruované knihovny Týn nad Vltavou 
 

• Nákup knih pro výměnný fond JVK - vyčerpána částka 491 962 Kč, nakoupeno    
          3220 svazků.  
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VI. Automatizace provoz ů, správa sít ě, digitalizace 
 
Automatizace knihovny 
 
Zásadní činností byl upgrade serverové infrastruktury a datového úložiště knihovny. 
Byly nasazeny 2 nové servery HP ProLiant DL380 G7 a diskové řešení HP 
StorageWorks  - LEFTHAND umožňující synchronní zrcadleni dat na dvou nezávislých 
diskových polích. V případě poruchy diskové časti řešení nedojde ke ztrátě dat a 
výpadku dostupných služeb. Upgradem virtualizačního SW na VmWare vCenter 5.0 je 
možně za provozu přemigrovat běžící servery na jiný fyzický stroj.  
Druhým zásadním krokem byla  údržba automatizovaného knihovního systému ARL. 
V tomto roce proběhla zásadní virtualizace serveru zajišťující provoz databáze a 
webové vrstvy knihovního systému. Zároveň jsme přešli na 64bitovou technologii 
(Centos 6.3 64 bit,  
Cache 2010.22 64b). 
 
V roce 2012 jsme se zejména věnovali těmto činnostem: 
 

• spolupráce s firmou Cosmotron na vývoji a implementaci nových funkcí do ARL 
(obálky filmových DVD, napojení záznamů na filmové databáze, MVS, nová 
verze katalogu 3.0, vývoj mobilní verze Ipacu,  fasety, propojení s externími 
zdroji - staré tisky, …) 

• propojení databáze starých tisků s katalogem, čímž se data zpřístupnily 
veřejnosti  (jedná se o cca. 22700 titulů, přes 100 000 náhledů charakteristických 
znaků – titulní listy, vazby,  kresby, osobní poznámky, cca. 60 GB dat), za 7 
měsíců provozu bylo zobrazeno 56 980 náhledů  

• spolupráce na technickém zajištění výstavy „Dotkněte se historie“  
• rozšíření „reklamního systému“ pro zobrazování informací v katalogu o filmová 

DVD, nikdy nepůjčené tituly (vlastní řešení), elektronické knihy a dárkové 
poukazy  

• přepracování systému zobrazení nejvyhledávanějších pojmů v katalogu  
• obohacení seznamu novinek ve fondu o náhledy obálek 
• údržba a aktualizace webových stránek knihovny v průběhu roku –  
• rozšíření služby pro čtenáře – půjčování čteček elektronických knih                    

(k dispozici 3 ks) 
• spolupráce s naším zřizovatelem – Krajský úřad - na výběrovém řízení projektu 

digitalizace a krajské digitalizační jednotky  
• účast na přípravě podkladů koncepce centrálního portálu knihoven ČR 
• podpora regionálních knihoven v rámci regionálních funkcí (SW,HW, 

poradenství) 
• příprava a organizace výběrových řízení  
• dohoda s CESNET na upgradu rychlosti linky připojení JVK k Internetu              

na 1 Gbit/s 
• digitální knihovna dostupná na adrese http://archiv.cbvk.cz byla rozšířena           

o nové tituly – aktuálně obsahuje 38 titulů periodik (524 603 stran) a 249 titulů 
rukopisů, starých tisků a monografií (120 053 stran), počet zobrazeních stran za 
rok 2012 dosáhl 15, 6 mil. 

• udržování a aktualizace multimediálního serveru UltraNet (uloženo celkem 145 
titulů, počet spuštěných titulů za rok  1 411) 
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• 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 upgrade firewallu 
o aktualizace serverových certifikatů u spol. CESNET 
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 

Síť BUDLIN zahrnuje: 
214 počítačů (95 je určeno čtenářům) 
8 fyzických serverů (plus 10 virtuálních) 
38 tiskáren  
43 dalších síťových zařízení 
 
 
 
Statistika návšt ěvnosti www stránek knihovny za rok 2012  (zdroj toplist.cz): 
 
Počet návštěv z unikátních IP adres: 

 
leden 39 326 
únor 38 634 
březen 41 782 
duben 36 253 
květen 33 689 
červen 29 886 
červenec 27 588 
srpen 26 336 
září 30 443 
říjen 40 985 
listopad 40 177 
prosinec 31 521 
celkem 416 620  
Zhlédnutí za rok:  
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leden 383 099 
únor 401 572 
březen 420 270 
duben 366 525 
květen 336 415 
červen 296 901 
červenec 258 595 
srpen 250 675 
září 327 570 
říjen 428 305 
listopad 412 160 
prosinec 303 163 
celkem 4 185 250  
 
Statistika návšt ěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2012 (zdroj toplist.cz): 
 
Počet návštěv z unikátních IP adres: 

 
Leden 8 925 
Únor 8 305 
Březen 8 180 
Duben 7 506 
Květen 7 290 
Červen 6 340 
Červenec 6 275 
Srpen 6 817 
Září 6 934 
Říjen 7 862 
Listopad 7 891 
Prosinec 7 830 
celkem 90 155  
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Počet zobrazených stránek: 
 

 
Leden 31 555 
Únor 37 135 
Březen 32 718 
Duben 29 661 
Květen 33 141 
Červen 25 075 
Červenec 22 276 
Srpen 29 949 
Září 25 930 
Říjen 32 554 
Listopad 33 088 
Prosinec 29 244 
celkem 362 326  
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Statistika p řihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz  (zdroj knihovní systém):  
(interní přístupy z vnitřní sítě / externí přístupy z internetu) 

 

 
 

 int. ext. 
Leden 2122 17573 
Únor 1975 16983 
Březen 2226 17867 
Duben 1731 16425 
Květen 1569 15348 
Červen 1467 13401 
Červenec 1140 12547 
Srpen 1045 11864 
Září 1700 13357 
Říjen 2365 17517 
Listopad 2108 18171 
Prosinec 1300 15091 

 
Celkem 20 748 

186 
144 
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Statistika p řístup ů do katalogu - katalog.cbvk.cz  (zdroj knihovní systém):  
(interní přístupy z vnitřní sítě / externí přístupy z internetu) 
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 int. ext. 
Leden 11 731 112 282 
Únor 11 376 107 366 
Březen 12 464 114 178 
Duben 10 738 99 648 
Květen 10 883 85 425 
Červen 10 569 67 776 
Červenec 7 429 72 529 
Srpen 7 247 60 524 
Září 10 368 100 982 
Říjen 12 924 96 686 
Listopad 12 501 128 004 
Prosinec 8 424 113 137 
 
Celkem 126 654 1 158 537 
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Nový vzhled titulní stránky katalogu –  levé menu   DOPORUČUJEME - 
(http://katalog.cbvk.cz):
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Pro čtenáře jsou dostupné nové možnosti v katalogu … 
 
Nejvyhledávan ější pojmy v katalogu ( http://katalog.cbvk.cz): 
 
 

 
 
 
Nikdy nep ůjčené tituly: 
 
Knihy získané za posledních 6 let do fondu knihovny, které unikly zájmu čtenářů a ještě 
si je nikdo nevypůjčil. 
(http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=izdroje&pg=neprectene): 
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Filmová DVD v katalogu obohacené o obálky 
(http://katalog.cbvk.cz/i2/i2.search1250.cls?ictx=cbvk&src=cbvk_us_cat&show_lim=0&fl
d=SIG&term=HDVD&ipaclink=14) : 

 
 
S propojením na filmové databáze www.csfd.cz a www.imdb.com.   
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E-knihy: 
přístup k elektronickým verzím nejnov ějších českých titul ů.  
Aktuálně je k dispozici celkem 88 titulů. 
(http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=izdroje&pg=eknihy): 
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Staré tisky ve fondu: 
(http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg= zk-fond&ipaclink=11) 
22 700 titul ů , 100 000 náhled ů , 60GB dat 
 
SE - fond bývalého biskupského semináře v Č. Budějovicích  
BE - fond františkánského kláštera v Bechyni  
CK - fond knihovny kláštera minoritů v Č. Krumlově  
NH - fond knihovny bývalého kláštera servitů v Nových Hradech  
PR - fond prelátské knihovny v Č. Krumlově  
ZK - fond původně farní, od r. 1936 řádu oblátů z Kájova  
KA - knihovnu kaplanů v Č. Krumlově  
NE - fond Městského muzea v Netolicích  
SC - fond starých tisků vzniklý samostatnou akviziční činností JVK  

 



 26 

 
Detail náhledu: 
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Nové tituly v digitálním archivu archiv.cbvk.cz:   
 
 
Chronicon. Pars I., Antonius de Rampegollis, ca 136 0-ca 1423, Norimbergae : 
Antonius Koberger, 31.7.1484 
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Biblia germanica. Volumen I., Grüninger, Johannes, 1455-1532, Argentinae : 
[Johannes Grüninger], 2.5. 1485 
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"DOTKNĚTE SE HISTORIE": 
 
Při příležitosti dokončení zpracování historických fondů do elektronického katalogu       
a propojení záznamů s digitalizovanými dokumenty byla uspořádána 22-23.3 2012 
dvoudenní výstava 5 starých tisků, během níž si návštěvníci mohli vzácné knihy 
prohlédnout netradičně úplně zblízka, nikoli jen za sklem vitríny, včetně možnosti        
se dotknout i opatrně listovat a s individuálním výkladem.  
Akce se setkala s obrovským zájmem veřejnosti, příšlo více než 2000 lidí.  
 

 
 
 
Vystavené tituly: 
 
Komenský, Jan Amos: Janua linguarum reserata aurea / Zlaté dveře jazyků otevřené. 
Praha 1669. 

   
 Kniha známá spíše pod jménem Brána jazyků otevřená. 
Slavná učebnice Komenského byla poprvé vydána v 
polském Lešně r. 1631 za účelem reformovat zastaralé   
a těžkopádné vyučování latině. Janua přehledně 
informovala o různých oblastech lidského vědění. Byla 
mnohokrát vydávána a měněna jak ve vydání 
dvojjazyčných tak polyglotních. Byl to jediný titul, který 
vycházel i v českých zemích s uvedením autora, ostatní 
jeho díla nesměla být v katolických zemích vydávána. 
Vystavený titul byl prvním ze tří vycházejících péčí 
pražských jezuitů. Kniha byla tištěna v letech 1667-1669 
v několika variantách. Tento exemplář pochází z někdejší 
knihovny českokrumlovských minoritů a byl v nedávné 
době restaurován. 
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Atlas novus terrarum. Norimbergae [=Nürnberg], mezi lety 1710-1750. 150 map a 
grafických listů 

   
Velký barokní atlas světa vyšel v tiskárně Johanna 
Baptisty Homanna v Norimberku. Vedle Matthäuse 
Seuttera v Augsburgu byla právě Homannova tiskárna 
specializovaná na vydávání kartografických děl. Mapy 
byly tištěny postupně během 30. a 40. let 18. století a 
vázaly se do různě koncipovaných mapových souborů 
- atlasů. Pro ně pak byly tištěny zvlášť souhrnné titulní 
listy. Tímto způsobem vznikal i vystavený atlas. Když 
měl majitel sbírku map, s níž byl spokojen, nechal si 
ručně napsat rejstřík map a objednal si titulní list. Kdo 
byl původním majitelem vystaveného atlasu nevíme, 

dnes je majetkem Jihočeské vědecké knihovny. 
 
 
Kralická bible, šestidílná. Kralice 1579-1594. 1. díl - Pět knih Mojžíšových, 1579 

  
Stěžejní dílo české reformace a národního písemnictví. 
Šestidílná bible vznikla v poloilegálních podmínkách kralické 
tvrze na panství Jana ze Žerotína za účasti několika vynikajících 
bratrských vzdělanců - biblistů a filologů. Jednalo se o nový 
překlad vycházející částečně z původních biblických jazyků i z 
pozdějších překladů, zejména kalvínského reformátora Teodora 
Bezy. Kniha se pro svojí jazykovou kvalitu stala vzorem všem 
uživatelům češtiny až do nástupu národního obrození v Čechách 
i na Slovensku. Jak dokládají razítka patřil vystavený exemplář 
proslulému "nálezci" Rukopisů králodvorského a 
zelenodvorského, Václavu Hankovi, ten jej věnoval založenému 
Národnímu muzeu v Praze, ale později se - snad opět zásluhou 
Hankovou - dostal do fondu knihovny českobudějovického 
kněžského semináře. 
 

 
 
 
 
Jacob Sprenger - Heinrich Kramer / Institoris: Malleus malificarum. Speyer, ca. 1490-
1491 

Kladivo na čarodějnice, dílo v českém povědomí známé díky 
stejnojmennému románu Václava Kaplického a jeho zfilmované 
verzi. Jeho autory byli dva dominikáni, zejména zřejmě druhý z 
nich. Zpočátku byla kniha vydávána jako anonymní práce, 
teprve od jedenáctého vydání jsou oba uváděni. Předložené dílo 
vzniklo asi čtyři roky po napsání a patří do skupiny třech 
nejstarších vydání (první vyšlo ca. 1487) z tiskárny Petra 
Dracha ve Špýru. Záhy se stalo velmi oblíbeným, takže jen do 
konce 15. století vyšlo sedmkrát. Spis, který nebyl katolickou 
církví nikdy autorizován obsahuje teologický výklad temných 
nadpřirozených sil prodchnutý ovšem lidovými představami o 
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čarodějnictví, dokumentuje různé případy odpadlictví od církve a podává návody jak 
vysledovat a vyšetřovat projevy čarodějnictví. Byť si autoři přáli papežské uznání a 
oficiální schválení jejich díla, největšího rozšíření se dočkalo mimo katolickou inkvizici, 
která jej pro svoji činnost prakticky nepoužívala. Hlavní z obou autorů se dokonce sám v 
roce 1490 dočkal odsouzení od inkvizice a jeho dílo se dostalo na index zakázaných 
knih, protože bylo shledáno v mnoha bodech scestným, neetickým a odporujícím učení 
katolické církve. 
 
 
Pavel Kristián z Koldína: Práva městská Království českého. Praha, 1579 

   
Děkan pražské artistické fakulty a kancléř Starého města 
pražského je autorem nejúspěšnějšího právnického textu doby 
předbělohorské v českých zemích. Jeho návrh schválený 
českým sněmem navazuje na starší snahy o kodifikaci 
městského práva. Vychází z tehdejších právních zvyklostí 
pražských měst a českého zemského práva včetně zřetelného 
pronikání prvků římského civilního práva do české právní 
praxe. Kniha byla využívána magistráty českých královských i 
nekrálovských měst a proto byla hojně rozšířena. Dočkala se 
deseti vydání, dokonce ještě v 18. století (1755). Vystavený 
exemplář byl v nedávné době restaurován. Zřejmě záhy nebyl 
kompletní, proto obsahuje ručně dopisované rejstříky a další 
chybějící části díla. 
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VII. Systémové knihovnictví 
 

Zásadní a hlavní činností na úseku systémového knihovnictví je práce s AKS – ARL - 
podrobnější kontroly převedených záznamů, úpravy a připomínkování k funkcím 
systému ARL 
Všechny záznamy běžného přírůstku r. 2012 (tj. monografie, kartografické dokumenty, 
hudebniny, 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 2012 to bylo 521 titulů. 
Spolupráce se Souborným katalogem SK ČR 
V roce 2012 jsme zaslali do SK ČR 25.767 záznamů, využívali jeho služeb i při 
stahování záznamů, 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 záznamy se tak v SK ČR objeví do týdne od zpracování. Výrazný 
nárůst počtu záznamů (v roce 2011 to bylo necelých 10.000 záznamů), byl ovlivněn i 
prací na retrokonverzi fondu za přispění dotačních programů MK ČR. SK ČR se zaměřil 
i na kontrolu a opravy údajů v záznamech odeslaných do SK ČR  - i zde jsme velmi 
úzce spolupracovali.  
 
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 
téměř 25 tisíc autoritních záhlaví  a export nových záhlaví (926) do SNA, aktualizaci 92 
autoritních záhlaví v SNA. Ve všech ukazatelích došlo k nárůstu (v roce 2011 bylo 
zkontrolováno 16 tisíc záhlaví), to bylo ovlivněno i úspěšným pokračováním projektů 
VISK5 a VISK9, hrazených z prostředků MK ČR. 
 
VIII. Účast v projektech 
 
- Fond malých projektu EU (Kulturní most) – prezentace na výstavě Vzdělání a 

řemeslo (Festival dětských knih a časopisů) 
- spoluúčast na projektech Národní knihovny v Praze (konsorciální přístup k 

databázím): 
Databáze EBSCO, OCLC FirstSearch Service, Anopress, ASPI 

- 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 

- příprava projektu krajské digitalizace a krajského digitalizačního centra ve spolupráci 
s Krajským úřadem a dalšími zřizovanými organizacemi, příprava podkladů pro 
digitalizaci 

- příprava projektů na rok 2013 v hudebním oddělení: Magistrát města České 
Budějovice (Antidiskotéka J. Černého), Jihočeský kraj (Živá kultura) 

 
 
Granty z prostředků MK ČR 
VISK 2 - Pokračování ve výuce informačních a komunikačních technologií v rozsahu 
ECDL ve výukovém centru JVK České Budějovice 
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Grant Ministerstva kultury ČR, požadavek na dotaci 32.000,- Kč, z vlastních zdrojů  
18.000,- Kč  
VISK5 – Retrokatalogizace fondu bývalé knihovny Koleje redemptoristů v Českých 
Budějovicích 

Grant Ministerstva kultury ČR, požadavek na dotaci 80.000,- Kč, z vlastních zdrojů  
35.000,- Kč 
VISK5 – Retrokatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích 
Grant Ministerstva kultury ČR, požadavek na dotaci 32.000,- Kč, z vlastních zdrojů  
14.300,- Kč 
VISK9  Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná 
metadata 

Grant Ministerstva kultury ČR, požadavek na dotaci 38.000,- Kč, z vlastních zdrojů  
17.000,- Kč 
 

 

 
 
 
 
IX. Ediční, výstavní a p řednášková činnost 
 

• Rrozšíření elektronické publikace Kohoutí kříž (1394 autorů), pravidelná 
dvojstránka z Kohoutího kříže v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém 
lese, spolupráce při tvorbě dokumentu České televize v rámci cyklu Ztracené 
adresy (příprava podkladů) 

• V médiích byla knihovna a její fondy a služby prezentovány ve 64 případech        
( dle databáze Anopress) 

• Vydávali jsme propagační materiály o službách knihovny. 
• Přednášková činnost pro veřejnost: barokní hudba, semináře pro posluchače 

oboru Bohemistika v praxi FF JU, školení internet pro seniory 
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Přehled výstav, konaných v roce 2012: 
 

 
 

 

 
 

měsíc  místo p řesný termín  vystavovatel název výstavy 

přízemí  JVK 
Exlibris - Vojt ěch 
Preissig 

I. patro       1. II. patro       

přízemí 30.3. JVK 
Exlibris - Vojt ěch 
Preissig 

I. patro 13.2.-17.2. Rodinné centrum Emanuel Výstava svatebních alb 2. II. patro       

přízemí 2.1.-30.3. JVK 
Exlibris - Vojt ěch 
Preissig 

I. patro       3. II. patro 13.3.-31.3. Francouzská aliance  Fotografie 

přízemí 2.4.-30.4 Mgr. Helena Nováková Fotografie 

I. patro       

4. II. patro 4.-30.4. JVK 
Někomu život… 
Heydrichiáda 

přízemí 2.5.-31.5. Mokráček Grafika, ilustrace, 

I. patro 30.4.-31.5. ZŠ Dukelská Výtvarné  práce žáků 5. II. patro       

přízemí 4.6..-30.6. UPŠ Sv.Anežky I.ročník fotografie 

I. patro 1.6.-30.6. České lesy + d ětské odd. JVK Lesy a p říroda-obrázky  6. II. patro       

přízemí 9.7.-27.9. JVK ČB a okolí 

I. patro 9.7.- 27.9. JVK Otta Sepp 7. II. patro      

přízemí 9.7.-27.9. JVK ČB a okolí 

I. patro 9.8.-27.9. JVK Otta Sepp 8. II. patro       

přízemí 1.9.-27.9. JVK ČB a okolí 

I. patro 1.9.-27.9. JVK Otta Sepp 9. II. patro       

přízemí 1.10.-31.10. Caletka Fotografie 

I. patro 5.10.-10.10 Jč. kraj Obrazy 10. II. patro 1.10. - 30.11. Jihočeské muzeum Jihočeský tramping 

přízemí 1.11.2012 - 2.1.2013 JVK exlibris-Alois Moravec  

I. patro       11. II. patro 1.10. - 30.11. Jihočeské muzeum Jihočeský tramping 

přízemí 1.11.2012 - 2.1.2013 JVK exlibris -Alois Moravec  

I. patro      12. II. patro 1.12.-31.12 putovní výstava Rožmberská knihovna 
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X. Lidské zdroje 
 
• podle potřeb se zúčastňovali zaměstnanci knihovny práce v odborných komisích 

různých organizací a na jednáních o problematice analytického zpracování článků 
z periodik, hudebních knihoven, o práci s hendikepovanými uživateli,                        
o marketinku v knihovnách, informatické výchově, práci dětských knihoven 

• organizačně jsme zajistili dvoudenní zasedání České národní skupiny IAML spojené 
s mezinárodní muzikologickou konferencí Bohemikální prameny ve fondech             
a sbírkách knihoven, archivů 

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

• na základě výsledků kontroly provedené oddělením interního auditu a kontroly       
Jč. kraje byl aktualizován pracovní řád 

• aktivně jsme zajišťovali účast na školení pro Souborný katalog ČR, bibliografické 
sekce SDRUK, jednání 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 
 

 
 
 
XI. Práce ekonomického odd ělení: 

 
• 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 a v Severní ulici 
• v budově Na Sadech 26 byla osazena nová okna ve dvou kancelářích 
• bylo pořízeno nové bezpečnostní zařízení na ochranu knihovního fondu v budově 

Na Sadech 27 
• v budově Lidická 1 byly vyměněny klimatizační jednotky 
• v budově Na Sadech 27 byly částečně vyměněny zdroje osvětlení, které zajistí 

úsporu elektrické energie 
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Finanční hospoda ření za rok 2012 
 
Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích /JVK/ byly financovány z 89 % z 
příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, z 1 % z účelových dotací 
poskytnutých z prostředků státního rozpočtu a územních samosprávních celků, 10 % se na 
celkovém financování knihovny podílejí výnosy z vlastní činnosti. 
 
Struktura a výše prost ředků poskytnutých JVK v K č 
 
Činnost/Program Neinvesti ční 

prost ředky 
Investi ční 
prost ředky 

Zdroj 
financování 

Příspěvek na provoz 37.936.000,-  KÚ JK 
Regionální funkce knihoven 2.788.000,-  KÚ JK 
Dotace na zpracování PAP 65.000,-  MFČR 
Program VISK 2 32.000,-  MKČR 
Program VISK 5 115.000,-  MKČR 
Program VISK 9 70.000,-  MKČR 
Příspěvek na nákup knihovního fondu 10.000,-  ÚMČB 
Příspěvek na kulturní činnost 28.000,-  ÚMČB 
Příspěvek na studijní cesty 8.000,-  NK ČR 
CELKEM 41.052.000,-  0,-  
Vysvětlivky: 
KÚ JK – Krajský úřad – Jihočeský kraj 
MKČR – Ministerstvo kultury ČR 
MFČR – Ministerstvo financí ČR 
ÚMČB – Statutární město České Budějovice 
NK ČR – Nadace knihoven ČR 

Výnosy a náklady 
 
Výnosy z vlastní činnosti (příspěvek na provoz, účelové dotace a vlastní výnosy JVK) jsou 
zaúčtovány v objemu 45.608.106,51 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK je mírně 
klesající a to jak u registračních poplatků, tak i u poplatků z prodlení. Mírný nárůst u ostatních 
výnosů je dán především vyšším nekrytím investičního fondu ve prospěch ostatních výnosů 
oproti roku 2011 /tzv. skutečnost nekrytí investičního fondu finančními prostředky/. 
 
Vlastní výnosy z činnosti k 31.12.2012 
Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1.340.463,-   
Poplatky z prodlení   490.878,- 
Reprografické práce uživatelům   113.296,- 
Přijaté úroky 233.501,86 
Pronájmy nebytových prostor 53.100,57 
Ostatní výnosy - snížení /nekrytí/ investičního fondu 2.300.197,95 
Ostatní výnosy    29.590,- 
CELKEM 4.561.027,38 
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Příspěvek na provoz a neinvesti ční dotace v tis. K č
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Náklady na hlavní činnost  dosáhly 45.533.132,35 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 37 
%, podíl osobních nákladů (mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, 
náhrady mzdy) 63 %.  
 
Položka Skute čnost v K č % k celkovým náklad ům 
Materiál 3.379.677,42 7,4 
Energie 2.876.658,47 6,3 
Oprava a údržba 477.650,90 1,1 
Cestovné 108.375,06 0,2 
Ostatní služby 3.826.976,49 8,4 
Osobní náklady 29.165.666,- 64,1 
Jiné ostatní náklady 214.645,61 0,5 
Odpisy 5.483.482,40 12 
CELKEM 45.533.132,35 100 
 
 

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 byly vyplaceny ve výši 20.573.188,- Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 89. 
Průměrný měsíční plat zaměstnance dosáhl 19.263,- Kč. 
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Členění zaměstnanc ů podle vzd ělání

30%

62%

8%

Vysokoškolské

Středoškolské

Ostatní

 
Hospodá řský výsledek  
Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění činí 74.974,16 Kč. Byl docílen především snížením 
investičního fondu ve prospěch ostatních výnosů ve výši 2.300.197,95 Kč. Vlastní hospodaření 
skončilo se ztrátou –2.225.223,79 Kč. Tímto výsledkem hospodaření nebylo zajištěno krytí 
investičního fondu finančními prostředky. Dle §66, odst. 8, vyhlášky č.410/2009 v platném 
znění, byl proveden výpočet nekrytí investičního fondu /2.300.197,95 Kč/, tato částka byla 
zaúčtována do výnosů a současně snížen výsledkově investiční fond. Tento výsledek  je dán 
především snížením příspěvku na provoz od zřizovatele, který byl v roce 2009 ve výši 
40.435.510,- Kč, v roce 2011 pouze ve výši 38.336.000,- Kč resp. v roce 2012 ve výši 
37.936.000,- Kč. Snížení příspěvku na provoz v porovnání s rokem 2009 je 2.499.510,- Kč. 
 
Investice 
Prostředky investičního fondu v objemu 406.241,- Kč byly použity na přípravu a pořízení a 
technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. 
 
Instalace nových oken v budově Na Sadech 26 131 807,00 
Pořízení zařízení na ochranu knižního fondu 187 194,00 
Projektová dokumentace – realizace úpravy vchodu pro zaměstnance 
– Lid. 1 38 040,00 
Projektová dokumentace na změnu podlah v budově Na Sadech 27 15 600,00 
Vypracování odborného posudku – problém s vlhkostí budovy Severní 
2691 33 600,00 
 
Rozdělení zlepšeného hospodá řského výsledku 
    Příděl ze  
Ukazatel Stav Stav zlepšeného  Stav 
  k 1.1.2012 k 31.12.2012 výsledku po p řídělu  
    hospoda ření (sl.2 + sl.3)  
    r. 2012  

Fond odměn 167 000,00 167 000,00 0,00 167 000,00 
Fond kulturních a sociálních 
potřeb 180 257,07 143 730,07 0,00 143 730,07 
Rezervní fond 535 988,97 711 995,59 74.974,16 786 969,75 

Investiční fond 
12 520 
139,71 

15 297 
183,16 0,00 

15 297 
183,16 

Celkem 
13 403 
385,75 

16 319 
908,82 74.974,16 

16 394 
882,98 
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Dotkněte se historie - 22-23.3. 
 

 
OSOBNOST MÉHO NÁRODA (18.června 2012) - II. ročník literární soutěže 
vyhlášené pro cizince ze třetích zemí žijících na jihu Čech 
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LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS - II. ročník výtvarné soutěže, spolupráce mezi Lesy 
ČR, ZOO Ohrada a JVK 
 

 
JIHOČESKÝ KOMPAS (5. - 6. října 2012)- prezentace organizací z oblasti kultury 
zřizovaných Jihočeským krajem 
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Z akcí pro děti v dětském oddělení 
 

 
Antidiskotéka Jiřího Černého 
 
 


