
Zpráva o činnosti v roce 2013

I. Hlavní úkoly v oblasti:

služeb čtenářům

• zajistili jsme poskytování knihovnických a informačních služeb 
uživatelům knihovny

• nákup knih a další dokumentů jsme zabezpečovali podle potřeb 
uživatelů, hlavním limitem byla výše finančních prostředků

• pokračovali jsme v zpřístupňování e-knih
• pokračovala spolupráce s Akademickou knihovnou JU 
• s pověřenými knihovnami jsme uzavřeli na r. 2013 smlouvy a provedli 

jsme kontroly čerpání finančních prostředků na regionální funkce 
za rok 2012 a průběžně jsme kontrolovali i čerpání za rok 2013

• pokračovali jsme s představováním historických fondů ve městech 
Jihočeského kraje, akce ve Strakonicích, Táboře a Vimperku navštívilo 
několik stovek zájemců

• v rámci programu Porta Culturae jsme uspořádali Festival dětských 
knih, časopisů a her a výstavu českých bibliofilií

• s dotační podporou Jihočeského kraje a města České Budějovice 
pořádáme cyklus kulturních pořadu (cykly Živá kultura, hudba 

      - literatura - divadlo, poslechové pořady Jiřího Černého
• pokračovalo pořádání akcí pro děti a rodiče Na Sadech, byl zahájen 

cyklus čtenářských akcí v knihovně Čtyři Dvory 
• v knihovně na Lidické probíhala ve spolupráci s Akademickým klubem 

třetího věku České Budějovice výuka virtuální univerzity třetího věku
• v přednáškovém sále probíhala odborná setkání členů literárního 

kroužku Historického klubu při Jihočeské muzeu s přednáškami i pro 
veřejnost, pro hendikepované spoluobčany byla pořádána představení 
komentovaného kina a cyklus přednášek

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

• pokračovali jsme v regionálně zaměřené ediční činnosti 
• pořádali jsme akce na podporu čtenářství (akce Prvňáček, informatická 

výchova,besedy, přednášky, exkurze, účast na Jihočeském kompasu 
• pokračovala spolupráce s Jihočeským muzeem – pořádání výstav 

během rekonstrukce budovy muzea

a)   v investicích a údržbě

 zahájili jsme přípravy na opravy budovy skladu v Kněžských Dvorech
 v suterénu Eggertovy vily (fond naučné literatury) byla vyměněna 

podlahová krytina a reorganizováno využití regálů
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b)    národní a mezinárodní spolupráce, projekty

• připravili jsme  projekty do regionálních, národních a evropských 
dotačních programů (celková výše dotací 1.050.000,-Kč)

• s Lesy České republiky jsme připravili a prostřednictvím knihoven 
v Jihočeském kraji vyhlásili i výtvarnou soutěž „Lesy a příroda kolem 
nás“

• Připravili jsme literární soutěž pro cizince ze třetích zemí „Žijeme tady, 
v jižních Čechách“

• Spolupráce na projektu „Druhý život dětské knihy“
• převzali jsme organizaci nově založené sekce pro služby SDRUK
• aktivně jsme zajišťovali účast na jednání Rady SDRUK, bibliografické 

sekce SDRUK, účast v komisích VISK2, VISK3, VISK5, VISK6, 
bibliografické kolokvium, školení pro Souborný katalog ČR

 II. Nákup, zpracování a zpřístupnění knihovních fondů

Akvizice
Plánované prostředky ve výši 1600000 byly  v průběhu roku navýšeny o 400 000 Kč 
na konečné 2 000000 Kč . 

• Vytvořeno 430  objednávek v elektronickém systému, objednáno 5090 
titulů (5843 exemplářů). 

• 15 stálých objednávek ( z nich nakoupeno 113 titulů za 26678 Kč) 
• Další svazky nakoupeny přímo na základě výběru z ukázek novinek 

jednorázových nabídek apod.
• Největší dodavatelé: Euromedia (34% rabat, podíl na nákupu 35%) , 

Krameriova K.D. (35% rabat, podíl na nákupu 27%), Zlatý klas 
(rabat 30-36%, podíl na nákupu výrazně poklesl na 9,5%)

• Dary od nakladatelů – 978 monografií, 47 CD, 4 DVD
• 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:             1999906 Kč
                                   Regionální funkce:        555174 Kč
                                   Peníze od MÚ ČB           50000 Kč
                                   Celkem:                      2605080 Kč     
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Statistika přírůstků 2013

 Nákup dary PV NHD součet bel nauč celkem 
PULT 2513 1353 0 24 3890  3890 3890
SKL 316 400 0 612 1328 1328  1328
BIS+ST 212 17 0 0 229  229 229
HUD 0 0 0 0 0   0
PER 0 0 0 0 0   0
Celkem VK 2844 1867 0 636 5447 1328 4119 5447
DOS 1315 762 0 10 2087 1673 414 2087
DET 998 156 0 1 1155 879 276 1155
SV 566 297 0 1 864 689 175 864
CD 716 60 0 3 779 681 98 779
R 562 143 0 7 712 580 132 712
VA 541 114 0 0 655 507 148 655
Celkem MK 4698 1532 0 22 6252 5009 1243 6252
AKV 9 0 0 0 9 3 6 9
Celkem rozp 7551 3399 0 658 11708 6340 5368 11708
DK 2865 67 0 1 2933 2629 304 2933
REG 161 87 644 0 892 208 684 892
PREG 17 3 0 0 20 0 20 20
Celkem RF 3043 157 644 1 3845 2837 1008 3845
Celkem knih 10594 3556 644 659 15553 9177 6376 15553
Kartografické 75 40 5 6 126
CD 1 59 62  122
Integrační 12 93 0 0 105
Grafika 0 1536 0 0 1536
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: 3437 

titulů, 3815 holdingů, u 1576 titulů doplněn též věcný popis – věcná 
katalogizace zpracování mírně zpomalila, proto se zpracovalo méně titulů 
i svazků než v roce 2012

3. Retrokatalogizace vědecké půjčovny – beletrie – celkem zpracováno 2725 
titulů ( 4394 svazků) včetně věcného zpracování

4. Pokračuje retrokatalogizace paprsků (1111 titulů, 1682 svazků) 
a retrokatalogizace fondu výtvarně pozoruhodných knih (70 tl.) – kompletní 
katalogizace včetně věcné

5. Katalogizace posledních zbytků Netolické knihovny – nedokončeno, 
zpracováno 184 tl., 194 sv. 

6. Průběžné doplňování autorit, opravy věcných autorit, úprava věcných hesel 
převedených z Tinlibu .

7. Účast na jednání komise pro věcné zpracování při NK – 1 porada
8. Zakládání místního katalogu a jeho průběžná redakce
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Statistika zpracování:

Katalogizace jmenná věcná
nové knihy 8333 8738
retro 7343 6368
Netolice 184 184
mapy 109 109
mapy retro 0 0
elektronické 122 122
integrační zdroje 78 78
celkem titulů 16169 15569

Retrokatalogizace v JVK – souhrn

Na retrokatalogizaci knih se podílí oddělení katalogizace ( katalogizátorky fond 
Krásné a paprsky + 2 pracovnice pro retro fondu vědecké knihovny), dále pracovníci 
ve vědecké půjčovně, v hudebním oddělení, v oddělení starých tisků. Dokončena 
je retrokatalogizace periodik a map. 
Část retrokatalogizace probíhala díky finanční podpoře MK z programu 
VISK-5 – dokumenty z historických fondů a z hudebního oddělení
V katalogizaci se veškeré retro zpracovává od května včetně věcného zpracování
Celkem vytvořeno retro-záznamů knih: 10708
Celkem zpracováno svazků knih: 15257 sv.
Hudební oddělení -  v pracovní době - 438 sv., , z toho 77 hudebnin, 339 CD 
a 22 MC, v rámci VISK5 -  800 sv. hudebnin, 
Celkem 877 sv.  hudebnin, 361 zvukových dokumentů,    
Historické fondy – v rámci VISK – 2727 sv., běžnou katalogizací v prac. době 914 sv. 
Celkem hist. fondů 3641 sv.                       

Systémové knihovnictví

Autority

Export návrhů jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit…..... 756 autorit
Aktualizace jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit…….…  243 autorit
Zasílání návrhů na tématické a geografické autority  ………………………….……  137 autorit 
Kontrola nově založených autorit v CBVK_US_AUTH………………………...…. 22379 autorit
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Tvorba regionálních korporativních záhlaví pro regionální periodika
Úprava regionálních personálních autorit pro potřeby evidence významných výročí, 
doplňování autorit podle informací z elektronické publikace JVK Kohoutí kříž
Opravy chyb autoritních záhlaví v bibliografických záznamech hlášených systémem
Oprava odkazů viz též v souboru geografických  záhlaví
Průběžná oprava edic v souladu s příslušnými standardy, následné opravy v biblio-
grafických záznamech
Úprava původních věcných autorit z regionální bibliografie – bývalé předmětové 
kategorie z Tinlibu – synchronizace s národními autoritami, úpravy a slučování 
autorit apod.
Opravy záznamů autorit souvisejících s projekty VISK-5 a VISK-9 v oboru 
katalogizace a bibliografie
Tvorba  a zasílání statistik úspěšnosti využívání Souboru národních autorit v JVK 
pro Oddělení národních jmenných autorit Národní knihovny ČR (úspěšnost nalezení 
autority v SNA byla 52,8%)

Bibliografické záznamy
Kontrola katalogizace – supervize bibliografických záznamů (retro i běžný přírůstek) - 
správnost AACR2, MARC21 u všech druhů dokumentů
Export a opravy bibliografických záznamů "Redemptoristé" z grantu 2012 (leden 
2013) a 2013 (prosinec 2013) do SKC
Export a opravy souboru bibliografických záznamů starých tisků do SKC
Export retrokatalogizace - 10.417 bibliografických záznamů vytvořených v roce 2012
Kontrola záznamů retrokatalogizace v JVK – 10 666 bib. záznamů
Spolupráce se SKC - kontrola a opravy údajů ve starších bibliografických záznamech 
Kontrola chybového logu záznamů zaslaných do SKC a následné opravy chyb v bib. 
Záznamech
Příprava globálních oprav v systému ve spolupráci s IT
Doplňování věcné katalogizace do starších retrozáznamů

Revize fondů, správa inventářů atd.

Revize:

Vědecká půjčovna        signatury C79.000-84.999                     počet jednotek    6828
Hudební oddělení         signatury HK, HDVD,HVHS, HCD         počet jednotek    8873
Region                          fond pamatníku - nedokončeno 
Periodika                      sign. ČB 5000-6976                              počet jednotek     8627
Sady – dětské odd.       malý inv.+ časopisy                              počet jednotek     1869
Pobočka Rožnov          celý fond                                                počet jednotek  16858 
Pobočka Č. Dvory        celý fond                                                počet jednotek   21963
Pobočka Suché Vrbné  malý inv.+ časopisy                              počet jednotek     2057

revidovaný fond celkem: 49.902     knihovních jednotek
celkový počet ztrát:      534     knihovních jednotek

z toho odepsáno:      433     knihovních jednotek
návrhy na odpis (pro přehledání): 101                knihovních jednotek
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Probíhají další revize ve věd. půjčovně (C74.000-78.999), přehledání na pobočce 
Čtyři Dvory, a revize Památníku v reg. oddělení

Odpisy:
Celkově z revizí, poškozených, ztracených nebo zužitých knih, včetně odpisů mimo 
ARL – multiplikáty vyřazené při retrokatalogizaci fondu vědecké půjčovny:

Odpisy 2013 beletrie naučná
bez 
rozlišení celkem

Knihy 9620 952 0 10572
mapy 0 0 0 0
periodika 0 0 0 0
Hudebniny 0 0 4 4
Zvukové   7 7
elektronické 
zdroje 0 0 0 0
Celkem 
odpisů 9620 952 11 10583

Další činnosti na pracovišti:
- kontrola volných přír. čísel všech druhů dok a generování přír. seznamů 
– 2x ročně
- katalogizace drobných tisků -  827 sv. (nové:  109 sv., retro:  718 sv.)
- opravy a věcný popis drobných tisků – ca  115 sv.
- tvorba seznamů darů pro přehledání v.o. 
- tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám (702 
nabídnutých sv.), vyřizování požadavků knihoven
- opravy duplicit odpisů převedených z Tinlibu(105 stran formátu A4 - písmeno 
Me-Ž)

Fond výtvarně pozoruhodných knih

Přírůstek: 5 sv., z toho nákup 1 sv., zbytek dary, 
pokračuje retrokatalogizace (70 sv.). 
Pokračuje zpracování nových přírůstků grafiky (3) 
a Samkovy sbírky exlibris (1533 ks)
Proběhla výstava bibliofilií – historický průřez dějinami českých bibliofilií (září 2013)
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Celkový stav knihovního fondu k 31.12.2012

Knihovní jednotky Stav k 
31.12.2012 Přírůstek Úbytek Stav k 

31.12.2013
Knihovní jednotky 
celkem 1 343 608 23 505 10 583 1 356 530

Příklady zajímavých akvizic:

půjčovny
Dějiny legendárních zemí a míst / Umberto Eco ; [z italského originálu ...
přeložili Jindřich Vacek, Helena Lergetporer a Pavel Štichauer]. -- Vyd.
1. -- Praha : Argo, 2013. -- ISBN : 978-80-257-0908-5 (váz.)

Průvodce protektorátní Prahou : místa - události - lidé / Jiří Padevět. --
Vyd. 1. -- Praha : Academia : Archiv hlavního města Prahy, 2013. --
(Průvodce). -- ISBN : 978-80-200-2256-1 (Academia : váz.)

Móda v ulicích protektorátu / Miroslava Burianová. -- 1. vyd. -- Praha :
Národní muzeum : Grada, 2013. -- ISBN : 978-80-7036-397-3 (Národní muzeum
: váz.). -- 978-80-247-4791-0 (Grada : váz.)

Tichá srdce : kláštery a jejich lidé / Alena Ježková ; [fotografie Jiří
Chalupa]. -- Vyd. 1. -- Praha : Práh, 2013. -- ISBN : 978-80-7252-436-5

periodika

v rámci služby LibrarypresDisplay již více než 2200 titulů novin z 97 zemí v 54 
jazycích. Nové tituly periodik:
Make money, The art of giving, Šperk & móda, Marina Quilt

regionální odd.

Les Schwarzenberg : une famille dans l'histoire de l'Europe, XVIe-XXIe siecles / 
Olivier Chaline (dir.) ; avec la collaboration d'Ivo Cerman. -- Panazol : Charles 
Lavauzelle Editions, 2012. -- 395 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., mapy, noty, faksim., 
geneal. tabulky ; 23 cm. -- ISBN : 978-2-7025-1542-6 (brož.).
Chaline, Olivier, 1964-. Cerman, Ivo, 1976- 

 Adel und Wirtschaft : Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne / Ivo Cerman, 
Luboš Velek (Hg.). -- München : Meidenbauer, c2009. -- (Studien zum 
Mitteleuropäischen Adel ; Bd. 2). -- ISBN : 978-3-89975-056-0 (brož.) ISBN (chybné) 
3-89975-056-0. 

Josef Hlouch : devátý biskup českobudějovický v obrazech a dokumentech / [výběr 
dokumentů a text Vlastimil Kolda, Daniel Kovář, Václav Rameš]. -- Vyd. 1. -- V 
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Třeboni : Státní oblastní archiv ; České Budějovice : Biskupství českobudějovické, 
c2012. -- ISBN : 978-80-904938-4-1 (Státní oblastní archiv v Třeboni : brož.). 

Habsburgischer Adel und Aufklärung : Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. 
Jahrhundert / Ivo Cerman. -- Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2010. -- 
(Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte ; 
Bd. 72). -- ISBN : 978-3-515-09639-3 (váz.). 

Die hussitische Revolution : religiöse, politische und regionale Aspekte / 
herausgegeben von Franz Machilek.    Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2012  292 s. . 
ISBN 978-3-412-20891-2 (váz.)   

Erinnerungskultur und Lebensläufe : Vertriebene zwischen Bayern und Böhmen im 
20. Jahrhundert - grenzüberschreitende Perspektiven / Marita Krauss, Sarah Scholl-
Schneider, Peter Fassl (Hrsg.).    München : Volk Verlag, 2013  376 s. . ISBN 978-3-
937200-99-6 (váz.)   

Migrace městského a vesnického obyvatelstva : farnost České Budějovice 1750-
1824 / Josef Grulich.    České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, 2013  391 s., [16] s. obr. příl. . ISBN 978-80-7394-374-5 (váz.) 

Arena Sancto-Joannea : úcta Písečanů ke sv. Janovi Nepomuckému = Píseker 
Bürger verehren den Hl. Johannes von Nepomuk ; [Prácheňské muzeum v Písku, 4. 
května - 30. června 2013] / Jan Adámek.    V Písku : Prácheňské muzeum, 2013  159 
s. . ISBN 978-80-86193-39-7 (brož.)

Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und 
Moldau / Johannes Jetschgo ; mit Fotos Aleš Motejl.    Wien ; Graz ; Klagenfurt : 
Styria Regional, 2013  207 s. . ISBN 978-3-7012-0142-6 (váz.)   

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
The encyclopedia of global human migration.  / general editor Immanuel Ness, 
volume editor Peter Bellwood. -- Chichester : Wiley-Blackwell, 2013. -- ISBN : 978-1-
4443-3489-0 (váz.).

The international encyclopedia of media studies.  / general editor Angharad N. 
Valdivia, volume editor John Nerone. -- Chichester : Wiley-Blackwell, 2013. -- ISBN : 
978-1-4051-9356-6 (váz.).

8



III. Služby uživatelům

Celoknihovní statistické údaje (období 1.1. - 31. 12. 2013), ve druhém sloupci 
pro srovnání výsledky za rok 2012.

1. Čtenáři a návštěvníci knihovny

2013 2012
Počet čtenářů s platnou registrací 18 740 18 436
Z toho čtenáři do 15 let 3 208 3 259
Počet návštěvníků (knihovnické služby) 238 577 232 723
Vybraná oddělení – počet návštěvníků :

Lidická, odd. periodik 7 535 7 927
Lidická, hudební odd. 5 576 5 653
Lidická, studovny 4 577 4 961
Lidická, regionální odd. 1 296 1 705
Lidická, internet a el. zdroje 7 758 8 707
Na Sadech, odd. pro dospělé 68 548 65 582
Na Sadech, odd. pro děti 29 245 24 121
pobočka Čtyři Dvory 20 007 20 496
pobočka Rožnov 12 569 11 576
pobočka Suché Vrbné 14 402 15 206
pobočka Vltava 9 138 8790
Zlatá Koruna, historické fondy 28 15

Uživatelé internetu 17 674 21 104

Vzdělávací a kulturní akce 404 330
Počet návštěvníků (vzděl. a kulturní akce) 13 994 12 513

Lidická 6 763 7 321
Na Sadech 5 684 4 291
Pobočky 1 357 810
Zlatá Koruna 190 91

Celkový počet návštěvníků  
(knihovnické služby a akce)

252 571 245236

Návštěvníci on-line služeb 811 771 1 346 995

Návštěvníci celkem 1 064 342 1 592 231

Došlo tedy ke zvýšení počtu čtenářů i návštěvníků JVK – a to jak v oblasti služeb 
knihovny, tak návštěv kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. Pokles je 
zaznamenán u návštěvníků, kteří využívají přístupu k internetu v knihovně. 

9



Podle statistických ukazatelů došlo ke snížení počtu návštěvníků on-line služeb – 
zde však v r. 2013 došlo ke zpřesnění, z počtu přístupů byly vyloučeny IP adresy tzv. 
vyhledávacích robotů – číslo tedy lépe odpovídá skutečnosti.

2. Služby - výpůjčky

Výpůjčky 2013 2012
Výpůjčky absenční (tj. mimo knihovnu) 463 601 462 358
Výpůjčky ve vybraných odděleních:

Lidická ul. 97 743 98 722
Lidická – hudební 9 269 8 652
Na Sadech 202 530 211 258
pobočka Čtyři Dvory 53 080 52 179
pobočka Rožnov 29 835 30 311
pobočka Suché Vrbné 38 407 38 922
pobočka Vltava 26 670 27 710

Prolongace výpůjček 258 183 277 637
Výpůjčky absenční včetně prolongací 721 784 739 995
Výpůjčky prezenční (v prostorách knihovny) 78 143 81 224
Výpůjčky celkem 799 927 821 461

V celkovém souhrnu výpůjček došlo ke snížení jejich počtu. Z uvedených ukazatelů 
vyplývá, že se snížily výpůjčky prezenční, tj. přímo v prostorách knihovny, dále 
se snížil počet prolongací (prodloužení výpůjční doby). U samotných absenčních 
výpůjček došlo k mírnému nárůstu. Počet výpůjček a prolongací jistě ovlivnilo 
i prázdninové uzavření oddělení naučné literatury pro dospělé čtenáře v budově 
Na Sadech (výměna podlahové krytiny, čtenáři měli možnost výpůjčky na dobu 
3 měsíců)

Služby - Online služby

On-line služby (počet návštěv z unikátních IP adres):
                         

webové stránky knihovny 412 836 416 620
IPAC (přihlášení do konta čtenáře) 204 586 206 892
  z toho mimo budovu JVK 185 266 186 144
El. kniha JVK Kohoutí kříž 98 882 90 155
Digitální knihovna JVK (počet zobrazených stran) 16,1 mil. 15,6 mil.

Služby - meziknihovní výpůjční služba

MVS aktivní 2013 2012
Požadavky 404 309
Výpůjčky 274 227
Kopie 64 40
MVS pasivní
Požadavky 1106 1086
Výpůjčky 930 882
Kopie 130 137
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Služby – přístup do databází. Čísla za názvem udávají počet přístupů/počet 
zobrazených dokumentů, tam kde je to možné zjistit)

České Zahraniční
ASPI 110 EBSCO (on-line) 823/1623
ČSN – databáze českých 
norem 

58 LibraryPressDisplay 
(on-line) 

478/3426

Anopress (on-line) z 459/7154 Naxos Music Library 
(on-line) 

1524/12197

Česká národní bibliografie
Bibliomedica

Uvedené databáze byly využity i při zpracování rešerší, v roce 2013 bylo pro čtenáře 
připraveno 89 rešerší s 4329 záznamy.

Odbor služeb 

• byly zajištěny výpůjční a informační služby pro čtenáře (viz statistické údaje)
• provoz knihovny výrazně omezila výměna podlahové krytiny v oddělení pro 

dospělé čtenáře Na Sadech, která trvala 2 měsíce
• v průběhu roku byla zajištěna řada akcí pro čtenáře, některé z nich byly 

uskutečněny v rámci celostátní kampaně Týden knihoven, Březen – měsíc 
čtenářů , Den pro dětskou knihu atp.
Výběr akcí k Týdnu knihoven:
- Internet pro seniory 
- Jak správně citovat - přednáška především pro studenty SŠ a VŠ 
- Vejděte s námi do zákulisí - dny otevřených dveří v budově na Lidické 

(komentované prohlídky) 
- Přijďte si přečíst, co se psalo v novinách před 100 lety - výstava originálů 100 

let starých novin
- Dopoledne pro nejmenší s tvořením výtvarného ateliéru TVOR 
- Páteční čtení se Zauzlínou  
- Poprvé v knihovně – exkurze pro děti z MŠ 
- Co nám namalovaly děti – výstava 
- Domino – služba pro osoby s duševním onemocněním (Charita ČB) 

• počet kulturních a vzdělávacích akcí pro čtenáře se podstatně rozšířil – 
především v budově Na Sadech (oddělení pro děti, oddělení pro dospělé), akce 
hudebního oddělení v budově na Lidické ul., akce na pobočkách, zvláště 
v pobočce Čtyři Dvory

• podpora komunitní funkce knihovny: v JVK probíhají akce Historického klubu při 
Jihočeském muzeu, přednášky pro zdravotně postižené, komentované kino pro 
nevidomé, Virtuální univerzita 3. věku, je využíván studijní salónek Na sadech

• akce na podporu čtenářství v dětském oddělení a pobočkách, 3. ročník akce 
Prvňáček (celkem 204 přihlášených dětí), každé první úterý v měsíci setkávání 
maminek s dětmi v dětském oddělení (navázána spolupráce s ateliérem Tvor), 
zábavný den, den plný her, Mikulášská besídka, Čtení se Zauzlínou

• ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek – anglické čtenářské 
kroužky

• pravidelné akce pro děti se zdravotním postižením v dětském oddělení
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• 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

• podíl JVK na organizování knižní a peněžní sbírky na stavbu knihovny v Burundi, 
beseda s iniciátory sbírky

• výtvarné a literární soutěže: Lesy a příroda kolem nás, Literární soutěž pro cizince 
z třetích zemí

• Festival dětských knih - ve dnech 20.-22. listopadu 2013 probíhal v Jihočeské 
vědecké knihovně Festival dětských knih, časopisů a her. Festival probíhal 
v budově JVK na Lidické 1, v dětském oddělení Na Sadech a pobočkách Čtyři 
Dvory a Rožnov. V rámci Festivalu zde byla autorská čtení, besedy, přednášky 
se spisovateli a ilustrátory z Dolního Rakouska, Vysočiny, jižní Moravy a jižních 
Čech (Ivana Měkotová, Jan Opatřil, Rosa Maria Griede-Bednarik, Aleš Čuma 
a Petr Němec, Hanka Hosnedlová, Stáňa Bumbová  a další). Součástí také byla 
prezentace různých organizací, v řadě případů zřizovaných jihočeským krajem 
( ZOO Hluboká, Divadlo Tábor, Hvězdárna a Planetárium ČB, Prachatické 
muzeum, Výtvarný ateliér TVOR spolu  s divadlem DIVOTVOR, Lesní 
pedagogika, Národní památkový ústav ČB atp. )

• akce hudebního oddělení JVK – 8 poslechových pořadů Jiřího Černého, recitál 
L. Pospíšila, literární pořad J.N. Piskače, poslechový pořad J. Rejžka, divadelní 
představení Teátr V. Marčíka, koncert Dyškanti – na tyto akce přišlo do knihovny 
více než 1 000  účastníků

• pravidelné výstavy studentů SUPŠ Sv. Anežky v Českém Krumlově, výstavy tisku 
k historickým výročím (28. října 1918, 17. listopadu apod., výstava Quo vadis, 
scientia a s tím související přednášky, výstavy Rožmberská knihovny a tisky 
a knihovny v době Rudolfa II., Vyjeďte za knihami do Zlaté Koruny

• Dotkněte se historie – ukázky vzácných tisků fondu JVK ve Zlaté Koruně 
– se konaly v knihovnách ve Strakonicích, Táboře a Vimperku

• čtenáři se mohli vyjádřit k akvizici fondu fantasy literatury (Na Sadech), rozšířila 
se nabídka komiksové literatury

• pokračuje spolupráce s jihočeskou univerzitou – studenti mohou používat 
identifikační karty JU). 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

• 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)

• spolupráce s právníkem při vymáhání nevrácených publikací
• nabídli jsme možnost darování členství v knihovně formou dárkových poukázek
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Vývoj hlavních ukazatelů ve službách za posledních 5 let:

 2009 2010 2011 2012 2013
čtenáři 19 161 19 147 18 962 18 436 18 740

návštěvníci
277 
574

265 
544

259 
799

245 
236 252 571

výpůjčky
872 
160

885 
124

839 
435

821 
461 799 927
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IV. Historické fondy

• Byla ukončena katalogizace fondu rukopisů 1NE, pokračováno bylo v katalo-
gizaci fondu tisků ZK (zkatalogizováno ca. 300 titulů) a SC (zkatalogizováno 
ca 130 titulů). 

• Souběžně s katalogizací byly digitalizovány na pracovišti ve Zlaté Koruně 
stejné tisky podle metodiky schválené a uplatňované již v minulých letech 
(SC a ZK) a kromě toho několik desítek jednotlivostí (někdy v plném rozsahu, 
někdy pouze markanty) dle požadavků – celkem ca. 2000 obrázků.

• Proběhla inventarizace fondu vimperských modlitebních knih (ca. 3000 
svazků) a inventarizace části fondů PR a BE (19. stol.)

• JVK uspořádala několik prezentací historických fondů pro veřejnost: v okres-
ních knihovnách ve Strakonicích a v Táboře a v městské knihovně ve 
Vimperku – komentovaná výstavka starých tisků; přednášky v trezoru ve Zla-
té Koruně (o fondu ZK) a v Nár. pam ústavu v Č. Budějovicích (o fondu BI).

• K prezentaci JVK a odd. historických fondů patřila příprava publikace 
Zlatokorunští mniši (popudem k jejímu vzniku byla právě probíhající katalogi-
zace příslušného fondu), jejíž vydání bylo v plné režii JVK. Druhá publikace 
o dějinách Zlaté Koruny vyšla s podporou JVK a propaguje knihovnu ve svém 
obsahu.

• V oddělení probíhaly exkurze z vysokých škol a odborně zaměřených skupin.
• Digitalizace předkládaného projektu v rámci Manuscriptoria nebyla v loňském 

roce ukončena.
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V. Regionální funkce v Jihočeském 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/RFJK2012.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. 2012 evidováno 629 knihoven, z toho v regionu ČB 
137 (včetně poboček)

• Vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při 
vyplňování statistických výkazů pro NIPOS a benchmarkingu.
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 
364  (2012 252) konzultací knihovníkům, zřizovatelům či krajskému 
úřadu jako zřizovateli JVK. Bylo uskutečněno 15 (2002 14)metodických 
návštěv v knihovnách, z 3 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. 2013, které je vystavené na www stránce a vytištěné pro vybrané 
knihovny kraje

•  Proběhlo 12 vzdělávacích akcí, z toho 4 moduly z programu VISK2. Proběhl 
seminář o databázích EBSCO a Annopress, Kritické myšlení, Bezpečně on-
line především pro děti, Marketing a efektivita služeb, Elektronické informační 
zdroje pro knihovny a školení AKS Clavius – novinky a změny AKS. 
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V Českém Krumlově proběhl seminář Standardy pro dobrou knihovnu, 
na poradách  ve Strakonicích a Písku proběhla přednáška o statistikách 
a standardech. aktualizace www stránky, týkající se regionálních funkcí 
knihovny. Seznam knihoven kraje doplněn o odkazy na on-line katalogy 
jednotlivých knihoven.

•  Pořádání exkurzí pro 9. třídy ZŠ a střední školy regionu a kraje – 
uskutečněno bylo 36 exkurzí. 

Regionální funkce – úroveň region České Budějovice
• Region České Budějovice má celkem 139 evidovaných knihoven
• Pro knihovny regionu ČB se uskutečnilo 368  (2012 321) konzultací a  168 

(2012 177)  metodických návštěv, týkaly se pomoci při zpracování 
statistických výkazů, vypracování grantových projektů a dalších odborných 
knihovnických činností. Z výměnného fondu bylo rozvezeno 175 (2012 170) 
souborů s 30 731 (2012 30 005) svazky, celková finanční hodnota 
zapůjčených knih v souborech byla  5 772 196 (2012:  5 178 755) Kč.

• Zapracování nových knihovníků v knihovnách Boršov, Dasný, Chvalešovice, 
Mokrý Lom a Trocnov 

• pomoc při aktualizaci fondu, vytřídění darů od čtenářů a roztřídění knihovního 
fondu, tj. abecední řazení nebo úprava třídění naučné literatury podle MDT 
(Čakovec, Čejkovice, Dívčice, Dobšice, Hluboká u Borovan, Hrdějovice, 
Ledenice, Litvínovice, Mokrý Lom, Neznašov, Nové Hrady, Olešnice, Pištín, 
Úsilné, Velice, Vrcov) pomoc s provedením revize knihovnám Čejkovice, 
Horní Bukovsko a Nákří, zrevidováno bylo 5 290 knih

• pokračování v profilaci a odpisu  knih z výměnného fondu,  pro profesionální 
pracovnice regionu České Budějovice byla uspořádány 2  porady, dále 
exkurze do Akademické knihovny Jihočeské univerzity

• Nákup knih pro výměnný fond JVK - vyčerpána částka 551 949,50 Kč, 
nakoupeno 2938 svazků.
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VI. Automatizace provozů, správa sítě, digitalizace

Automatizace knihovny

V roce 2013 proběhl upgrade síťové infrastruktury pobočky Lidická 1. Došlo ke 
kompletní výměně zastaralých aktivních prvků (stáří 8-12 let) za prvky nové (HP 
5800AF,  HP 5120, POE injektory). Rychlost vnitřní sítě byla navýšena ze 100Mbit 
na 1000Mbit a rychlost páteřní sítě na 10Gbit.  
Zároveň rychlosti připojení k internetu byla navýšena na 1 Gbit/s (poskytovatele je 
sdružení  Cesnet).
JVK převzala od Moravské zemské knihovny správu a vývoj projektu obakyknih.cz 
– viz. Závěrečná zpráva projektu níže v textu.
Dalším zásadním krokem byla údržba automatizovaného knihovního systému ARL 
a jeho rozšíření o nové funkce. Počátkem roku mohli čtenáři začít využívat mobilní 
verzi našeho katalogu optimalizovaného pro tablety a chytré telefony. 
V katalogu bylo zpřístupněno upřesňující vyhledávání na základě kritérií – tzv. fasety.
Proběhla virtualizace serveru zajišťující online zálohu databáze knihovního systému.

V roce 2013 jsme se zejména věnovali těmto činnostem:

• spolupráce s firmou Cosmotron na vývoji a implementaci nových funkcí 
do ARL (obálky audio CD , mobilní verze ipacu, implementace obálek knih, 
fasety, …)

• rozšíření „reklamního systému“ pro zobrazování informací v katalogu 
• vizualizace backup serveru knihovního systému ARL
• naskenování cca. 7 500 obálek audio CD a jejich propojení s katalogem, 

obálka byly zároveň nahrána na server obalkyknih.cz 
• údržba a aktualizace webových stránek knihovny v průběhu roku  
• 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 
• digitální knihovna dostupná na adrese http://archiv.cbvk.cz byla rozšířena 

o nové tituly – aktuálně obsahuje 38 titulů periodik (524 603 stran) a 252 titulů 
rukopisů, starých tisků a monografií (122 008 stran), počet zobrazeních stran 
za rok 2013 dosáhl 16, 1 mil.

• zrušení multimediálního serveru UltraNet – systém již nebyl využíván, nové 
řešení zpřístupnění online databází 

• 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 (15 ks), aktualizace stávajících PC
o údržba a upgrade antispam systému
o aktualizace serverových certifikatů u spol. CESNET
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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 a rozšíření sítě WIFI pro čtenáře  
o vyřazení zastaralé výpočetní techniky

Síť BUDLIN zahrnuje:
214 počítačů (95 je určeno čtenářům)
8 fyzických serverů (plus 12 virtuálních)
39 tiskáren 
44 dalších síťových zařízení

Projekt VISK3 – Rozvoj serveru obálkyknih.cz – závěrečná zpráva

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o dokumentech do jedné, 
snadno použitelné webové služby.  Databáze aktuálně obsahuje přes 770 tisíc 
obálek a 75 tisíc obsahů českých a zahraničních dokumentů. API služby využívá 
aktuálně přes 150 registrovaných knihoven a stovky neregistrovaných uživatelů. 

Hlavním cílem projektu v roce 2013 bylo řešení extrémní zátěže na hardware 
a občasných výpadků dostupnosti. Viz příklad statistik využití služby:
Za říjen 2013 server vyřídil 52 057 553 dotazů (poskytnutých obálek a obsahů), 
což odpovídá průměrně 19 dotazům každou vteřinu. Největší zatížení serveru 
je v pracovní dny mezi 9:00 – 15:00, kdy průměrná hodnota odbavených dotazů 
za vteřinu dosahuje 40 požadavků, ve špičkách dvojnásobek. Trvalý datový tok 
směrem k Internetu se pohybuje kolem 2 Mbps.

V červnu 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele programátorských prací 
v rámci řešení rozvoje projektu Obálkyknih.cz, jehož předmětem bylo:

• Návrh architektury řešení nového serveru obalkyknih.cz umístěného v síti 
JVKCB. Cílem je zajištění dostatečného výkonu dotazovacího API a možnost 
škálovatelnosti do budoucna.

• Návrh nového datového modelu s orientaci na využití NoSQL databází.
• Výběr a instalace konkrétní NoSQL databáze a aplikačního serveru pro 

funkční databázové a aplikační prostředí na serveru JVKCB.
• Zpracování funkčního a technického konceptu řešení nového serveru 

obalkyknih.cz.
• Realizace přechodu serveru obalkyknih.cz v JVKCB na 64-bitovou technologii.
• Realizace nové verze dotazovacího REST API rozhraní pro získávání obálek, 

obsahů, anotací, komentářů, hodnocení, případně dalších typů objektů dle 
konceptu, včetně podpůrné JavaScript knihovny pro zapojení do OPACu KIS 
Aleph.

• Realizace REST API rozhraní pro vkládání obálek dle konceptu na novém 
serveru obalkyknih.cz v JVKCB, ověřené vložením testovací obálky.
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• Realizace REST API rozhraní pro vkládání obsahů, anotací, komentářů, 
hodnocení, případně dalších typů objektů dle konceptu na novém serveru 
obalkyknih.cz v JVKCB, ověřené vložením testovacích objektů.

• Zajištění synchronizace dat ze stávajícího serveru obalkyknih.cz umístěného 
v síti MZK, tzn.  pravidelně aktualizovaná data na novém serveru 
obalkyknih.cz v JVKCB, získaná ze serveru v MZK.

• Optimalizace výkonu (rychlosti odezvy) pro vyšší zatížení doložená 
protokolem o zátěžovém testování.

• Pilotní implementace získávání obálek z nového serveru obalkyknih.cz 
do katalogu JVKCB jejímž výstupem bude funkční IPAC katalog JVKCB 
se správně zobrazovanými obálkami.

• Odevzdání zdrojových kódů a finální dokumentace projektu vložené 
do veřejného repozitáře na GitHub.

Do výběrového řízeni se přihlásily 2 firmy a jako vítězná  byla vybrána společnost 
Cosmotron Bohemia, s.r.o..

V létě 2013 došlo k přechodu z 32 na 64 bit platformu stávajícího serveru, což byl 
nezbytný předpoklad pro další postup. Následně byla zprovozněna kopie serveru 
a synchronizace mezi ostrým serverem běžícím v MZK a novým BackEndem v JVK.
Z důvodu extrémní zátěže serveru bylo nutné provádět vývoj a testy na kopii serveru.

Nové řešení aplikace obalkyknih.cz, nasazené do pilotního provozu nad ostrým 
katalogem JVKCB,  bylo rozděleno na dvě části:

 FrontEnd: jen pro čtení, poskytuje data knihovním katalogům
 BackEnd: „zápisová část“ zajišťující import nových obálek z jednotlivých 

zdrojů, udržující hlavní datový model pro deduplikaci, provázání jednotlivých 
entit

Zároveň bylo nutné vyřešit vzájemnou synchronizace FrontEndu a BackEndu.
Cílem bylo zajistit:

 dostatečný výkon dotazovacího API
 vybrat a implementovat technologii umožňující zajistit do budoucna 

odolnost x výpadkům 
 možnost škálovatelnosti do budoucna
 přechod na 64-bitovou platformu
 jednoduší implementace do knihovních systémů
 zrychlení fungování a odezev webové služby

Z důvodu úspory finančních prostředků a vysokých požadavků na výkon byly pro 
realizaci softwarové stránky projektu vybrány  opensource projekty Node.js 
a mongoDB běžících na 64bit OS Debian. 

Posledním krokem bylo zprovoznění FrontEndu poskytujícím obálky a obsahy pro 
„ostrý“ knihovní katalog JVK a úprava dotazovacího API.

Popis řešení a veškeré kódy aplikace jsou volně dostupné jako opensource 
na adrese https://github.com/cbvk/obalkyknih/wiki. (Z důvodu přehlednosti nejsou 
součástí této zprávy).
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Bylo pořízeno nové diskové pole pro provoz služby s důrazem na rychlost 
a bezpečnost - HP StoreVirtual 4330 - synchronní zápis na dvě samostatné jednotky 
v různých lokalitách. Celková kapacita dosahuje 2,4 TB (aktuálně projekt obsahuje 
cca. 1 TB dat, průměrný denní nárůst dat činní 1 GB). Data jsou zálohována na 
pořízený NAS store QNAP TS-879U-RP.
Zároveň došlo v JVK ke kompletní výměně centrální síťové infrastruktury (rychlost 
páteře navýšena na 10 GBit). Dohodou s poskytovatelem připojeni k Internetu 
– společnost Cesnet – byla navýšena vnější konektivita ze 100 Mbit na 1000 Mbit. 
Náklady plně hradila JVK.  
Cílem je zajištění dostatečného výkonu hardware pro přenos „ostrého“ serveru 
služby z MZK do JVK v průběhu roku 2014.

Pracovníci MZK vyvinuli v roce 2013 skenovacího klienta na obálky a obsahy 
a poskytli službu OCR prostřednictvím ABBYY Recognition Serveru MZK, čímž 
nahradili klíčovou část nefunkčního projektu TOC Národní knihovny a zároveň 
otevřeli možnost podílet se na skenování obálek a obsahů všem knihovnám.

V roce 2013 byla poskytnuta projektu řešeného v JVK dotace 578 000,-Kč na 
pořízení diskového pole, zálohovacího NASu a vývojářské práce (investiční 
prostředky). JVK z vlastního rozpočtu do projektu vložila 433 341,-Kč (42,85% 
podíl z celkových nákladů.

Detailní přehled nákladů projektu:
diskové pole HP StoreVirtual 4330                    606 984,- Kč 
zálohovací NAS QNAP TS-879U-RP                               155 097,- Kč 
programátorské práce                    249 260,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           1 011 341,- Kč

Další náklady projektu (hrazeny mimo projekt z rozpočtu JVK):
personální nároky (0,2 úvazku)                                   67 800,- Kč
server pro provoz, náklady provozu                    177 905,- Kč 
upgrade switchů, navýšení linky Cesnet (10% podíl)                                 82 999,- Kč 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem náklady              1 340 045 ,- Kč 
Dotace MKČR – VISK 3                578 000,- Kč 
Celkem náklady JVK v roce 2013                762 045,- Kč    (57%) 

Projekt byl prezentován na těchto knihovnických akcích:
11. září 2013 - Konference knihovny současnosti - Univerzita Palackého v Olomouci
21. listopadu 2013 - Setkání uživatelů ARL - Prušánky
26. listopadu 2013 - Porada ředitelů SDRUK - Hradec Králové
29. listopadu 2013 - Setkání uživatelů Souborného katalogu ČR 
- Městská knihovna v Praze

V Českých Budějovicích 13.1.2014
Ing. Jiří Nechvátall

Jihočeská vědecká knihovna 
v Českých Budějovicích
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Statistika návštěvnosti www stránek knihovny za rok 2013 (zdroj toplist.cz):
Počet návštěv z unikátních IP adres:

leden 38 721
únor 36 967
březen 38 962
duben 37 673
květen 34 153
červen 29 579
červenec 28 957
srpen 26 856
září 31 657
říjen 39 289
listopad 37 880
prosinec 32 142
celkem 412 836

Zhlédnutí za rok 2013: 

leden 380 805
únor 401 007
březen 343 855
duben 374 286
květen 332 018
červen 282 200
červenec 262 213
srpen 236 749
září 315 659
říjen 399 114
listopad 364 774
prosinec 295 222
celkem 3 987 902
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Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2013 (zdroj 
toplist.cz):
Počet návštěv z unikátních IP adres:

Leden 15 128
Únor 8 183
Březen 8 723
Duben 7 945
Květen 7 810
Červen 6 842
Červenec 6 713
Srpen 6 385
Září 7 090
Říjen 8 113
Listopad 8 056
Prosinec 7 894
celkem 98 882

Zhlédnutí za rok 2013: 

Leden 43 696
Únor 40 376
Březen 38 776
Duben 29 891
Květen 34 762
Červen 28 370
Červenec 26 408
Srpen 23 126
Září 30 022
Říjen 31 317
Listopad 31 461
Prosinec 27 112
celkem 385 317
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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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Leden 1 898 17 441

Únor 1 739 16 120

Březen 2 007 18 234

Duben 1 739 17 178

Květen 1 527 15 496

Červen 1 323 13 490

Červenec 1 116 12 852

Srpen 907 11 738

Září 1 646 13 731

Říjen 2 230 17 057

Listopad 1 901 16 657

Prosinec 1 287 15 272

19 320 185 266
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Statistika vyhledávání v katalogu - katalog.cbvk.cz (zdroj knihovní systém): 
(interní přístupy z vnitřní sítě / externí přístupy z internetu)

interní přístupy externí přístupy
Leden 21 276 50 670
Únor 19 956 51 779
Březen 22 637 55 588
Duben 19 045 45 999
Květen 17 848 39 668
Červen 14 224 35 008
Červenec 11 251 32 683
Srpen 9 159 29 106
Září 19 028 39 663
Říjen 21 837 55 999
Listopad 18 716 51 066
Prosinec 13 062 40 394

208 039 527 623
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Nasazení zpřesněného vyhledávání -  FASET - v katalogu - 
(http://katalog.cbvk.cz):

Mobilní katalog pro chytré telefony a tablety - (http://katalog.cbvk.cz):

Mobilní verze katalogu

6,25 %  přístupů
ze všech přístupů do katalogu v roce 2013

25

http://katalog.cbvk.cz/
http://katalog.cbvk.cz/


Novinky v reklamním systému – aktuální události:
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Novinky v reklamním systému – časopisy:
Jihočeská vědecká knihovna

www.cbvk.cz
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Novinky v reklamním systému – audio CD:
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Nové tituly v digitálním archivu archiv.cbvk.cz: 

KOMENSKÝ, Jan Amos. Janua lingvarum reserata aurea: Sive Seminarium 
lingvarum et scientiarum Omnium. Nynj w Latinsko-Německém Jazyku po gedenácté 

w Cžeském podruhé na Swětlo wydaný. Pragae : Typis Archi-Episcopalibus in 
Collegio S. Norberti excudebat Paulus Postrzihacz, 1669
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Biblij Cžeská W Benátkach tissťená. Venetiis : in Edibus Petri Liechtenstein 
Coloniensis Germani, 1506. [567] listů.
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SCHEDEL, Hartmann. Liber chronicarum. Norimbergae : Antonius Koberger, 
12.7. 1493 [Naskenovaný KAT lístek]. 1 sv.
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VII. Účast v projektech

Projekty EU  (celková výše dotací 62.000,-Kč /+ cca 250.000,-Kč projekt SCI-INFO/)
- Porta Culturae - Festival dětských knih, časopisů a her, výstava Česká bibliofilie
- projekt 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

Ministerstvo kultury ČR (celková výše dotací 921.000,-Kč)
- VISK 2 Pokračovaní ve výuce informačních a komunikačních technologií 

v rozsahu ECDL ve výukovém centru JVK ČB
- VISK 2 Aktualizace hardwarového a softwarového vybavení počítačové učebny 

JVK České Budějovice
- VISK 3 Rozvoj serveru obalkyknih.cz
- VISK 5 Retrokatalogizace fondu bývalé knihovny Koleje redemptoristů v Českých 

Budějovicích - 2
- VISK 5 Retrokatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích II
- VISK 6 Digitalizace rukopisů Jihočeské vědecké knihovny v Českých 

Budějovicích (dotace vrácena)
- VISK 9 Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná 

a věcná metadata
- spoluúčast na projektech Národní knihovny v Praze (konsorciální přístup 

k databázím):
VISK8A Databáze EBSCO, OCLC FirstSearch Service, Anopress, ASPI

Jihočeský kraj (celková výše dotací 50.000,-Kč)
- Živá kultura v JVK
- Cyklus "hudba - literatura - divadlo"

Město České Budějovice (celková výše dotací 79.000,-kč)
- Klubový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého
- Nákup knižních novinek do poboček JVK
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VIII. Ediční, výstavní a přednášková činnost

• Rozšíření elektronické publikace Kohoutí kříž (1500 autorů), pravidelná 
dvojstránka z Kohoutího kříže v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém 
lese, přednášky v Prachaticích, Českém Krumlově a Praze (Ivo Kareš, 
Jan Mareš)

• Vydání publikace Katalog mnichů Svatého Řádu Cisterciáckého kláštera 
Svaté Trnové Koruny, aneb, Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik 
a nekrologií (autor pracovník odd. historických fondů Ján Trnka)

• Podíl na přípravě publikace Dějiny Zlaté Koruny : Zlatá Koruna, Plešovice 
a Rájov v proměnách staletí (Jindřich Špinar)

• Představování historických fondů JVK v městech Jihočeského kraje: v roce 
2013 proběhly celodenní akce ve Strakonicích, Táboře, Vimperku a při 
příležitosti založení kláštera ve Zlaté Koruně

• Seminář pro studenty (citace pramenů, databáze JVK, Zuzana Hájková)
• Školení internetu pro seniory
• Služba Obálky knih při knihovny (J. Nechvátal, příspěvek na konferenci 

Knihovny současnosti 2014 a Semináři Souborného katalogu ČR)
• Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci 

starých tisků a k minimálnímu záznamu pro Souborný katalog ČR (4-denní 
školení pro SK ČR, Zuzana Hájková)

• Ohlédnutí za školeními katalogizačních pravidel AACR2 (Příspěvek na 
Semináři Souborného katalogu ČR, Zuzana Hájková)
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Přehled výstav, konaných v roce 2013:
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IX. Marketing a propagace

• Úspěšná marketingová spolupráce se ZOO Hluboká nad Vltavou
• V médiích byla knihovna a její fondy a služby prezentovány 78x ( dle databáze 

Anopress): noviny, veřejnoprávní a soukromá rádia, Česká televize (Události)
• Pravidelná (1x měsíčně) prezentace novinek ve fondu v Českém rozhlase
• Podíl na přípravě propagačních novin 12 zastavení po Jihočeském kraji
• Vydávali jsme propagační materiály o službách knihovny.
• Jihočeský Kompas 2013 - prezentace na veletrhu cestovního ruchu
• Prohlídky historické budovy Na Sadech v rámci Mezinárodního dne památek 

(duben) a Dnů evropského dědictví (září), prohlídka moderní budovy Na 
Sadech v rámci dnů architektury (říjen)

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

• 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  a organizační řád

• 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 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 a v Severní ulici
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Finanční hospodaření za rok 2013

Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále JVK) byly financovány 
z 85,5 % z příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, z 7 % z 
účelových dotací poskytnutých z prostředků státního rozpočtu a územních samosprávních 
celků, 7,5 % se na celkovém financování knihovny podílejí výnosy z vlastní činnosti.

Struktura a výše prostředků poskytnutých JVK v Kč

Činnost/Program Neinvestiční
Prostředky

Investiční 
prostředky

Zdroj
financování

Příspěvek na provoz 38.260.000,- KÚ JK
Regionální funkce knihoven 2.788.000,- KÚ JK
Program VISK 2 176.000,- MFČR
Program VISK 3 0,- 578.000,- MKČR
Program VISK 5 132.000,- MKČR
Program VISK 9 35.000,- MKČR
Příspěvek na nákup knihovního fondu 50.000,- ÚMČB
Příspěvek na kulturní činnost 29.000,- ÚMČB
Dotace „Živá kultura“ 20.000,- KÚ JK
Dotace „Cyklus–hudba–literatura–divadlo 30.000,- KÚ JK
CELKEM 41.160.000,- 578.000,-

Vysvětlivky:
KÚ JK – Krajský úřad – Jihočeský kraj
MKČR – Ministerstvo kultury ČR
ÚMČB – Statutární město České Budějovice

Výnosy a náklady

Výnosy z vlastní činnosti (příspěvek na provoz, účelové dotace a vlastní výnosy JVK) jsou 
zaúčtovány v objemu 44.846.556,44 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK je mírně 
klesající. Výše přijatých registračních poplatků a poplatků z prodlení je na stejné úrovni jako 
v roce 2012. Pokles u ostatních výnosů je dán především nižším nekrytím investičního fondu 
ve prospěch ostatních výnosů oproti roku 2012 (tzv. skutečnost nekrytí investičního fondu 
finančními prostředky).

Vlastní výnosy z činnosti k 31.12.2013

Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1.325.434,-
Poplatky z prodlení 583.940,-
Reprografické práce uživatelům 101.171,-
Přijaté úroky 161.475,50
Pronájmy nebytových prostor 61.766,50
Ostatní výnosy - snížení (nekrytí) investičního fondu 912.619,44
Ostatní výnosy 188.150,-
CELKEM 3.334.556,44

36



Příspěvek na provoz a ne investiční dotace v tis . Kč
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Náklady na hlavní činnost dosáhly 44.686.095,62 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 
34 %, podíl osobních nákladů (mzdové náklady, zákonné sociální pojištění 
a náklady, náhrady mzdy) 66 %. 

Položka Skutečnost v Kč % k celkovým nákladům
Materiál 3.914.420,51 8,8
Energie 2.827.258,59 6,3
Oprava a údržba 305.148,83 0,7
Cestovné 98.104,82 0,2
Ostatní služby 4.158.869,11 9,3
Osobní náklady 29.433.287,- 65,9
Jiné ostatní náklady 1.138.401,36 2,5
Odpisy 2.810.605,40 6,3
CELKEM 44.686.095,62 100

Trend provozních a osobních nákladů v tis . Kč
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Mzdy byly vyplaceny ve výši 20.691.394,- Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 88. 
Průměrný měsíční plat zaměstnance dosáhl 19.594,- Kč.
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Hospodářský výsledek 
Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění činí 160.460,82 Kč. Byl docílen 
především snížením investičního fondu ve prospěch ostatních výnosů ve výši 
912.619,44 Kč. Vlastní hospodaření skončilo se ztrátou –752.158,62 Kč (v roce 2012 
činila ztráta –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 (912.619,44), 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 2013 pouze ve výši 38.260.000,- Kč. 
Snížení příspěvku na provoz v porovnání s rokem 2009 je 2.175.510,- Kč. V roce 
2013 se JVK podařilo snížit ztrátu oproti roku 2012 o 1.473.065,17 Kč.

Investice
Prostředky investičního fondu v objemu 2.162.706,45 Kč byly použity na přípravu 
a pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého 
majetku.

Náhrada epoxidové podlahy v budově Na Sadech 27 352 520,19
Pořízení serverů a diskových polí 762 081,-
Projektová dokumentace – oprava budovy skladu knih v Severní ulici 235 560,-
Pořízení software Obalkyknih.cz 249 260,-
Pořízení aktivních prvků sítě - Switche 529 889,26
Projektová dokumentace – úprava vytápění v budově Na Sadech 26 33 396,-

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
 Příděl ze
Ukazatel Stav Stav zlepšeného Stav
 k 1.1.2013 k 31.12.2013 výsledku po přídělu
 hospodaření (sl.2 + sl.3)
 r. 2013
Fond odměn 167 000,00 122 000,00 0,00 122 000,00
Fond kulturních a sociálních 
potřeb 143 730,07 143 220,07 0,00 143 220,07
Rezervní fond 711 995,59 794 969,75 160 460,82 955 430,57

Investiční fond
15 297 
183,16

15 610 
462,67 0,00

15 610 
462,67

Celkem
16 319 
908,82

16 670 
652,49 160 460,82

16 831 
113,31

39

Členění zam ěstnanců podle vzdělání
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Festival dětských knih, časopisů a her
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Akce v dětském oddělení

Dny evropského dědictví
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Vítězové výtvarné soutěže  lesy a příroda kolem nás

Prezentace na veletrhu Jihočeský kompas
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Nová podlaha v suterénu Na Sadech

Výstava Česká bibliofilie
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J. Černý – Antidiskotéka

Teátr V. Marčíka
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