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Ohlédnutí za rokem 2014 

 
Půjčování e-knih a Knihovna roku 2014 
V dubnu spustila knihovna ve spolupráci  
s firmou eReading.cz novou on-line službu 
půjčování e-knih do chytrých mobilů, table-
tů a čteček. Po půl roce provozu pak zís-
kala ocenění Knihovna roku 2014 v kate-
gorii „významný počin v poskytování ve-
řejných knihovnických a informačních slu-
žeb“. Služba, jež umožňuje stahování      
e-knih do mobilních zařízení přímo z kata-
logu knihovny se setkala s velkým zájmem 
čtenářů.  
 
Digitalizace  
Knihovna se ve spolupráci s Jihočeským 
krajem podílela na projektu digitalizace 
kulturního dědictví Jihočeského kraje. Její 
zkušenosti v této oblasti byly pro úspěšný 
průběh projektu velkým přínosem. Knihov-
na je, co do počtu digitalizovaných dat, 
pátá největší v České republice. Díky digi-
talizaci je možné si on-line prostudovat 
některé staré dokumenty (např. staré no-
viny i vzácné monografie z fondu JVK). 
Přes odkaz kramerius.cbvk.cz je možné si 
prohlížet stará vydání Jihočeské pravdy či 
Iluminované rukopisy vyšebrodské a mno-
hé další z domova či ze školy.  
 
 
Knihovna - živé místo 
Jednotlivé pobočky připravily v rámci 
projektu Knihovna - živé místo cyklus 
8 besed se spisovateli. Šlo o projekt, jehož 
snahou bylo rozšířit spektrum nabízených 
aktivit poboček a přiblížit veřejnosti jiho-
české autory. V jednotlivých pobočkách 
proběhly od května do konce roku vždy 
dvě autorská čtení. Akce byla velmi 
úspěšná. Celkem se zúčastnilo 280 divá-
ků. Na tento projekt získala knihovna grant 
ve výši 10 000 Kč z rozpočtu statutárního 
města České Budějovice. 
 
 
Dotkn ěte se historie 
Pokračovali jsme s  veřejností oblíbeným 
představováním historických fondů ve 
městech Jihočeského kraje. Akce v Čes-
kém  Krumlově, Písku, Milevsku a Vyšším 
Brodě navštívilo několik stovek zájemců. 
 

Library Press Display 
V prostorách knihovny mají nově čtenáři 
možnost si zdarma do svých mobilních 
zařízení stáhnout aktuální vydání světo-
vých deníků a časopisů. Po připojení přes 
wifi síť knihovny si lze stáhnout denně až 5 
titulů pro pozdější čtení v klidu domova     
a na místech nepřipojených na internet. 
Databáze světových novin Library Press 
Display nabízí on-line přístup k více než   
2 000 novinovým titulům v 60 jazycích ze 
100 zemí světa. Používání aplikace je jed-
noduché a nevyžaduje žádné přihlašování. 
Aplikace v dosahu wifi knihovny nabídne 
možnost stažení jednotlivých titulů. Každý 
den tak lze v originálním formátu číst aktu-
ální vydání významných zahraničních        
i domácích deníků.  
 
Správným sm ěrem  
Na jaře byla v knihovně instalována výsta-
va plakátů s protidrogovou tématikou. Pla-
káty vytvořili studenti v rámci projektu 
Správným směrem, který zaštiťovala Ná-
rodní protidrogová centrála. Konalo se zde 
i slavnostní vyhlášení vítězů soutěže        
o nejlepší protidrogový plakát. V rámci této 
výstavy byly v JVK  zajištěny odborné se-
mináře pro studenty středních škol. Zú-
častnilo se kolem dvou stovek studentů. 
 
Antidiskotéka Ji řího Černého 
I v letošní roce pokračoval veřejností velmi 
oblíbený poslechový pořad známého hu-
debního publicisty Jiřího Černého. Diváci 
se s ním mohli setkat během roku celkem 
na čtyřech pořadech. Čtyři pořady byly 
připraveny také pro studenty středních 
škol. Veřejnost oceňuje vysokou kvalitu 
těchto pořadů a fundovanost pana Čer-
ného. Návštěvnost se pohybuje velmi 
vysoko. V prosinci (na pořadu věnovaném 
Zuzaně Navarové) bylo 150 diváků. Na 
tento projekt získala knihovna grant ve 
výši 36 400 Kč z rozpočtu statutárního 
města České Budějovice. 
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Virtuální pr ůvodce 
Pro historickou budovu knihovny Na Sa-
dech byl vytvořen on-line přístupný virtuál-
ní průvodce Google Street View. 
 
Hudba a divadlo v knihovn ě 
Dvě kvalitní divadelní představení mohli 
během roku vzhlédnout návštěvníci kniho-
vny. V obou případech to byl pro diváky 
hodnotný zážitek. Dubnové  představení 
Mysteria Buffa v podání Theátru Víti Mar-
číka i na podzim Studiem dell' arte uve-
dený Faust se setkali s velmi kladným 
přijetím diváků.  
 
Příznivci hudby měli v průběhu roku 
možnost navštívit také představení, při 
kterém v hudebním pořaduJ. N. Piskače 
zazněl francouzský šanson. Jistě neza- 
pomenutelným zážitek bylo pro diváky 
vystoupení hobojového kvarteta Thuri 
Ensemble. Na hudbu i divadlo získala 
knihovna grant ve výši 20 000 Kč z roz-
počtu Jihočeského kraje.  
 
Páteční čtení se Zauzlínou 
Celý rok měli děti a jejich rodiče příležitost 
jedenkrát za měsíc si vždy v pátek číst na 
pobočce Čtyři Dvory krásné knížky se 
Zauzlínou. Pořad provází "Zauzlína" - 
hadrová figurka, která je vždy připravená 
k pomazlení i hraní a která dokáže dětem 
odpovídat na všetečné otázky a kouzlit  
s každou knihou. Děti  mají možnost se-
známit se netradičně s jednou dětskou 
knihou. Součástí pořadu je jaké výtvarné 
tvořenís použitím nejrůznějších výtvarných 
potřeb a technik. Čas se svými dětmi 
v knihovně tráví maminky na mateřské 
i prarodiče, jež děti doprovázejí. Pořad je 
určen pro děti od  3 do 6 let. 
 
Týden knihoven  
V rámci Týdne knihoven byla pro veřejnost 
připravena řada kulturních akcí, kdy si na 
své přišli jak děti, tak dospělí. Uskutečnilo 
se divadelní představení i dvě besedy se 
spisovateli (F.Niedlem, J. Žákem). K vidění 
byly výstavy věnované Ex Libris, Matici 
české a také 1. světové válce. Pro děti byl 
připraven dvoudenní Festivalu dětských 
knih, časopisů a her. Zahájeny byly soutě-
že (fotografická"Mé kamarádky", literární 
"Jihočeský úsměv" nebo hra "120 vět        

a konec") a ankety o nejoblíbenější dět-
skou knihu. Knihovna se v tomto týdnu 
zapojila také do hry geocaching.  
 
Jiho český úsm ěv 
Dětské oddělení Na Sadech připravilo 
5. ročník literární soutěže, který proběhl 
pod záštitou knihovny a tradičně v režii 
hlavního organizátora Jihočeského klubu 
Obce spisovatelů.  Soutěž byla pro děti ve 
věku 6 - 15 let. V tomto roce se zúčastnilo 
129 autorů, odevzdáno bylo 140 prací. 
Nejúspěšnější práce společně s dalšími 
vybranými příspěvky byly zařazeny do 
knižního sborníčku, který obdržel každý ze 
soutěžících.  
 
 
Lovci perel  
Lovci perel jsou děti, které se zapojily do 
stejnojmenné celorepublikové čtenářské 
soutěže. Ve všech pobočkách knihovny 
a v dětském oddělení Na Sadech se 
s nadšením zapojilo celkem 250 dětí, které 
si vypůjčily na 2 400 knih. Některé z dětí 
během soutěže přečetly více než 30 knih, 
nejlepší více než 50 knih. Nejvíce dětí se 
zúčastnilo na pobočce Suché Vrbné 
a v dětském oddělení Na Sadech. Děti  
v průběhu roku četly knížky označené sa-
molepkou „perlorodka“. Za každou knihu 
a správně zodpovězené otázky získaly 
perlu, za nepovinné otázky pak "knihov-
nické peníze", které mohly na konci roku 
utratit v knihovně ve speciálním obchůdku 
s odměnami v "Perlovém bazárku".  
 
Knížka pro prv ňáčka 
Knihovny se letos poprvé zapojila do pro-
jektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáč-
ka“, jehož snahou je rozvíjet u dětí zájem 
o četbu. Celkem se zúčastnilo 15 prvňáč-
ků z třídy pro talentované děti na ZŠ Máj 
II. Během školního roku děti navštěvovaly 
jednou v měsíci pobočku ve Čtyřech Dvo-
rech, kde měly příležitost velmi krea-tivním 
způsobem pracovat s textem – vymýšlet, 
zkoušet předvídat děj, tvořit koláže, ilu-
strovat, pracovat s modelínou.  Prvňáčci, 
kteří projektem úspěšně prošli dostali za 
odměnu zdarma knížku, která byla napsá-
na speciálně pro ně a nedá se nikde kou-
pit                                                                                             
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Spolupráce s DS Starom ěstská  
Začátkem září byla zahájena spolupráce 
s Domovem pro seniory  Staroměstská, 
kam jednou za měsíc vozí soubor knih, CD 
a DVD. Zvláště audioknihy se staly velmi 
oblíbenými a žádanými.  
 
Festival d ětských knih, časopis ů a her  
Dva podzimní  dny patřila knihovna Na 
Sadech a přilehlá zahrada dětem, dětským 
knihám, časopisům, hrám, divadlu... Pro 
návštěvníky byl připraven zajímavý kultur-
ní program. Děti se setkaly se spisovateli  
a dozvěděly se, jak se píše knížka o stra-
šidlech. Prostor zahrady zaplnilo divadlo, 
skákací hrad, lesní pedagogika a připra-
veny byly tvůrčí dílny. Po oba dva dny bylo 
nachystáno velké množství deskových 
her. Počasí přálo a do knihovny přišlo 
1500 návštěvníků. O pořadu informoval 
mimo jiné dětský pořad na ČT Déčko. 
 
Geocaching 
Knihovna zapojila také do geocachingu  
a ve svých rozlehlých prostorách ukryla 
kešku. Cesta ke kešce provází všechny 
příznivce této hry po půjčovnách a poboč-
kách knihovny, kde je nutné získat jednot-
livé indicie, aby po jejich vyluštění mohl 
být úkryt s keškou na závěr odhalen.        
K získání všech potřebných indicií neroz-
hoduje, na které pobočce se začne. Není 
nutné mít čtenářský průkaz, jelikož 
knihovna je místo veřejné a tudíž přístup-
né všem. Jediné, co je potřeba dodržovat, 
jsou výpůjční hodiny, ve kterých jsou jed-
notlivé půjčovny otevřeny.  

 
Knižní skener 
V září jsme uvedli do provozu moderní 
knižní skener. Samoobslužné skenovací 
zařízení je umístěné v oddělení periodik 
na Lidické. Skenovat je možné dokumenty 
a knihy do formátu 320 x 450 mm. Kniho-
vna na nákup tohoto zařízení v hodnotě 
376 000 Kč získala dotaci z ministerstva 
kultury ve výši 252 000 Kč. Ovládání je 
velmi intuitivní a pro uživatele snadné. 

Nedochází k porušení knižní vazby. Lze 
tak pořizovat elektronické kopie knih          
a dokumentů velmi šetrným a rychlým 
způsobem s minimální pomocí knihovníků. 
 
Schránky na p řipomínky 
Do knihovny na Lidické a Na sadech byly 
poblíž vstupu instalovány schránky na 
připomínky. Jejich obsah je pravidelně 
kontrolován a podněty jsou předávány 
vedení knihovny k vyřízení. Odpověď ob-
držel každý, kdo uvedl kontaktní údaje. 
Mezi připomínkami jsou i tipy na nákup 
knih, doporučení pro provoz knihovny atp. 
Ve velké míře jsou tyto schránky využívá-
ny k pochvale zaměstnanců za jejich práci 
a ochotný přístup. Chváleny jsou tímto 
způsobem také akce pořádané knihovnou 
 
Nově upravené prostory 
Proběhla rekonstrukce budovy skladu  
v Kněžských Dvorech, během níž byla 
nově vyřešeno zajištění stability vnitřního 
prostředí instalací vyhovující moderní 
vzduchotechniky. Rozšířeny byly prostory 
pobočky Rožnov, bylo vytvořeno nové 
oddělení pro děti. V budově na Lidické 
bylo obnoveno vybavení studovny. 
 
Propaga ční předměty 
Nákup propagačních předmětů byl reali-
zován na konci roku. Podařilo se nakoupit 
zajímavé drobnosti. Využité budou mimo 
jiné jako dárkové předměty určené účast-
níkům soutěží vyhlášených knihovnou.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
8 

Hlavní úkoly 
 

Oblast 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 českých a zahraničních databází 
• pokračovala spolupráce s Akademickou knihovnou Jihočeské univerzity 
• s pověřenými knihovnami jsme uzavřeli na r. 2014 smlouvy a provedli jsme kontroly 

čerpání finančních prostředků na regionální funkce za rok 2013 a průběžně jsme 
kontrolovali i čerpání za rok 2014 

• pořádali jsme akce na podporu čtenářství (akce Prvňáček, informatická výchova, 
besedy, přednášky, exkurze, účast na Jihočeském kompasu) 

 
 

Investice a údržba 
• proběhly opravy a instalace vzduchotechniky ve skladu v Kněžských Dvorech 
• byla provedena oprava střechy budovy Lidická 1 
• projektová příprava na stavební akce " Výměna podlahové krytiny v dětském oddělení 

v budově Na Sadech 27 a vytvoření serverovny v budově Na Sadech 26 
 

 

Národní a mezinárodní spolupráce, projekty 
• připravili jsme  projekty do regionálních a národních dotačních programů v celkové 

výši dotací 1 121 248 Kč 
• podíleli jsme se na práci odborných komisí a sekcí na národní úrovni 
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Doplňování a zpracování knihovního fondu 
 

Akvizice 
 
Odděleni akvizice zajišťovalo tradičně nákup dokumentů nejenom pro knihovnu, ale 
i pro výměnný fond. V roce 2014 bylo na nákup vynaloženo z rozpočtu JVK celkem 
3 525 853 Kč. Pro výměnný fond byl nákup pořízen v částce 556 571 Kč z finančních pro-
středků určených na regionální funkce. Část nákupu pro pobočky ve výši 50 000 Kč byla fi-
nancovaná z rozpočtu města České Budějovice. Díky těmto financím se nám podařilo doplnit 
nejen všechny kvalitní novinky roku 2014, ale i řadu titulůza poslední tři roky. 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2014 
částka zdroje  

3 525 853 Kč JVK 

556 571 Kč regionální funkce           
50 000 Kč město České Budějovice 

4 132 424  Kč celkem 
 
Celkový nákup činil 15 688 knih, z toho 3 038 z regionálních funkcí, 166 kartografických  do-
kumentů, 5 CD, 20 integračních zdrojů. 
 
Hudební oddělení si nákup dokumentů zajišťovalo v rámci svého oddělení viz níže str. 10 - 
tabulka Knihovní fond k 31.12. 2014. 
 
Kromě knih a dalších běžně doplňovaných knihovních dokumentů byly nakoupeny též hry pro 
děti i dospělé, které mají u uživatelů velký úspěch. Celkem bylo nakoupeno 202 her za  
79 803 Kč. 
 
 
Prováděny byly dále urgence regionálních povinných výtisků (celkem dodáno 608 povinných 
výtisků knih, 7 map a 20 CD), evidence darů od nakladatelů, příprava ukázek pro akviziční 
komisi, vyřizování faktur, evidence došlých výtisků, příprava předávacích protokolů pro jednot-
livé pobočky a další činnosti související s akvizicí, evidencí a distribucí knih a map, včetně 
odpisů vyřazených dokumentů v místním katalogu. Vzhledem k velkému množství odpisů       
v roce 2014 je odpisování v místním katalogu v poměrně velkém skluzu, který je potřeba do-
hnat   v roce 2015. Novou činností bylo také skenování obálek a obsahů k nově nabytým kni-
hám. 
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KNIHOVNÍ FOND K31.12.2014 

Knihovní jednotky 
Stav 
k 31.12.2013 

Přírůstek Úbytek 
Stav 
k 31.12.2014 

Knihovní jednotky celkem 1 356 530  29 107 14 374 1 371 263 

knihy celkem 1 071 313 20 409 14 359 1 077 363 

     z knih naučná 814 291 11 000 4 095 821 196 

     z knih beletrie 249 871 8 894 10 264 248 501 

netolická knihovna 7 151 515 0 7 666 

z netolické beletrie 660 0 0 660 

ostatní dokumenty neperiodické 88 031 3 481 15 91 497 

z toho:rukopisy 540 0 0 540 

          mikrografické 1 178 0 0 1 178 

          kartografické 7 448 191 11 7 628 

          hudebniny 20 827 423 0 21 250 

          zvukové 23 642 889 3 24 528 

               z toho CD 8 870 889 3 9 756 

               z toho magnet. kazety 2 264 0 0 2 264 

               z toho gramodesky 12 508 0 0 12 508 

     zvukově obrazové 1 000 76 1 1 075 

     obrazové 3 616 1 682 0 5 298 

         z nich grafika 635 45 0 680 

                   exlibris 2 981 1 637 0 4 618 

     elektronické 817 118 0 935 

     normy 18 901 0 0 18 901 

     patenty 0 0 0 0 

     drobné tisky 10 062 102 0 10 164 

zpracovaná periodika 147 634 4 941 0 152 575 

v tom pravá periodika 146 534 4 820 0 151 354 

         integrační zdroje 1 100 121 0 1 221 

docházející periodika 3 899 252 0 4 151 

malý inventář 8 027 543 2 133 6 437 

hry 0 244 0 244 

historické fondy 49 552 32 0 49 584 

       z toho rukopisy 1 408 0 0 1 408 
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Katalogizace 
 

• Průběžná katalogizace přírůstků – doba zpracování u novinek 1-3 týdny, u starších 
darů a náhrad povodňových ztrát – cca  4-5 týdnů 

• Retrokatalogizace fondu vědecké půjčovny - celkem zpracováno: 5077 titulů           
v  7295 svazcích, z toho 2444 tl. (2498 sv.) naučné literatury, 2853 tl. (4794 sv.) be-
letrie, u všech titulů doplněn též věcný popis  

• Pokračuje retrokatalogizace paprsků (1042 titulů, 1100 svazků) a retrokatalogizace 
fondu výtvarně pozoruhodných knih (74 sv., 74 tl) – úplná katalogizace včetně věc-
né 

• Katalogizace posledních zbytků Netolické knihovny – nedokončeno, zpracováno 
515 tl., 752 sv.  

• Katalogizace her - stručný katalogizační záznam + holdingy - 160 bibl.záznamů, 
219 ks. her 

• Průběžné doplňování autorit, opravy věcných autorit, úprava věcných hesel převe-
dených z Tinlibu (cca 200  hesel,  v souvislosti s tím upraven věcný popis v cca 
2000 záznamů) 

• Účast na jednání komise pro věcné zpracování při NK – 2 porady 
• Zakládání místního katalogu a jeho průběžná redakce 

 
 

STATISTIKA ZPRACOVÁNÍ 

katalogizace jmenná věcná 
nové knihy 10 052 10 136 
retro 6 193 6 193 
Netolice 515 518 
mapy 144 144 
mapy retro 18 18 
hry 160 160 
elektronické 122 122 
integrační zdroje 78 78 
celkem titulů 17 282 17 369 

 
 

Systémové knihovnictví 
 

Autority 
 
export návrhů jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit 469 autorit 
aktualizace jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit  158 autorit 
zasílání návrhů na tématické a geografické autority    410 autorit 
kontrola nově založených autorit v CBVK_US_AUTH           21 482autorit 
 

• tvorba regionálních korporativních záhlaví pro regionální periodika 
• úprava regionálních personálních autorit pro potřeby evidence významných výročí, do-

plňování autorit podle informací z elektronické publikace JVK Kohoutí kříž 
• opravy chyb autoritních záhlaví v bibliografických záznamech hlášených systémem 
• průběžná oprava edic v souladu s příslušnými standardy, následné opravy v bibliogra-

fických záznamech 
• opravy záznamů autorit souvisejících s projekty VISK-5 a VISK-9 v oboru katalogizace 

a bibliografie 
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• tvorba  a zasílání statistik úspěšnosti využívání Souboru národních autorit v JVK pro 
Oddělení národních jmenných autorit Národní knihovny ČR (úspěšnost nalezení autori-
ty v SNA byla 58,6%) 

 
 

Bibliografické záznamy 
 

• kontrola katalogizace – supervize bibliografických záznamů (retro i běžný přírůstek) - 
správnost AACR2, MARC21 u všech druhů dokumentů 

• export a opravy bibliografických záznamů "Redemptoristé" zVISK5 za rok 2014 (listo-
pad 2014) do SKC 

• export a opravy souboru bibliografických záznamů starých tisků do SKC 
• 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, práce na přípravě projektu půj-

čování e-knih ve spolupráci s firmou eReading 
• doplňování věcného zpracování do retro záznamů (při běžné kontrole + průběžně 

oprava záznamů označených 40CNB) 
 
 

Revize fondů, správa inventářů atd. 
 
REVIZE 

místo signatury počet jednotek    
Vědecká půjčovna C69.000-78.900, A1-733 6 828 
Hudební oddělení          HLP, HMP, HCD, HSP                 8 985 
Region    fond památníku (průběh 2013-2014 36 541 
Sady – dětské odd  27 064 
Sady - dospělí              fond naučné literatura, příruček a skladu                 21 902 
Pobočka Rožnov           malý inv. a čísla čas 907 
Pobočka Č. Dvory         celý fond  (průběh 2012-2014) 21 729 
Pobočka Suché Vrbné   celý fond                                                       24 406 
 
 
 

fond knihovních jednotek  
revidovaný fond celkem 155 111   
celkový počet ztrát 735 
z toho odepsáno        215    
návrhy na odpis (pro přehledání) 520 
    

Odpisy 
 
Celkově z revizí, poškozených, ztracených nebo zužitých knih, včetně odpisů mimo ARL – 
multiplikáty vyřazené při retrokatalogizaci fondu vědecké půjčovny: 
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ODPISY 2014 
dokument beletrie naučná bez rozlišení celkem 
knihy 10264 4095 0 14 359 
mapy 0 0 11 11 
periodika 0 0 0 0 
hudebniny 0 0 0 0 
zvukové      7 7 
elektronické zdroje 0 0 0 0 
celkem odpisů 10 264 4 095 18 14 377 
 
 
Další činnostina pracovišti revizí a odpisů: 

• kontrola volných přír. čísel všech druhů dok a generování přír. seznamů – 2x ročně 
• katalogizace drobných tisků 1 623 sv. (nové:  102 sv., retro:  1 521 sv.) 
• opravy a věcný popis drobných tisků –   220 titulů 
• tvorba seznamů darů pro přehledání - pro studijní oddělení 
• tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám (2 141 nabídnutých 

sv.), vyřizování požadavků knihoven 
 

Fond výtvarně pozoruhodných knih 
• přírůstek: 9 sv., z toho nákup 9 sv.,  pokračuje retrokatalogizace (signatura KKA - 74 

sv.).  
• pokračuje zpracování nových přírůstků grafiky (45) a Samkovy sbírky exlibris (1637 ks) 
• proběhla výstava bibliofilií, vydaných v jihočeském regionu (říjen 2014) a výstava kniž-

ních vazeb umělecké knihařky Heleny Klinderové v dubnu 2014 (z fondu  vystavena 
pouze 1 kniha, ostatní z majetku autorky a 2 vazby z fondu Státního okresního archivu 
v Č. Budějovicích) 

 

Retrokatalogizace - souhrn 
 
Na retrokatalogizaci knih se podílí oddělení katalogizace (fond Krásné a paprsky + 2 pracovni-
ce pro retro fondu vědecké knihovny), dále pracovníci ve vědecké půjčovně, v hudebním od-
dělení, v oddělení starých tisků.  
 
Dokončena je retrokatalogizace periodik a map signatur MB, MC, zbývá dokončit mapy signa-
tur MA.  
 
Část retrokatalogizace probíhala díky finanční podpoře Ministerstva kultury z programu VISK5 
– dokumenty z historických fondů a z hudebního oddělení. 
 
V katalogizaci se veškerá retrokatalogizace zpracovává včetně věcného zpracování 
 
Celkem vytvořeno retro  14 223 záznamů knih 
Celkem zpracováno  14 552 svazků 
Hudební oddělení  
v pracovní době 208 sv.  
v rámci VISK5 800 sv.  
celkem  1 008 sv.  
Historické fondy  
v rámci VISK 5 3 173 sv 
běžnou katalogizací starých tisků  v pracovní době 503 sv 
celkem  3 676 sv 
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Služby uživatelům 
 

Statistické údaje (období 1.1. - 31. 12. 2014), pro srovnání výsledky za rok 2013. 
 
Počet čtenářů knihovny je stabilizovaný, došlo ke zvýšení počtu návštěvníků knihovny, a to jak 
v oblasti služeb knihovny, tak hlavně návštěv kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. Pokles  
je zaznamenán u návštěvníků, kteří využívají přístupu k internetu v knihovně. 
 

ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY 

 2013 2014 

Počet čtenářů s platnou registrací 18 740 18 386 

Z toho čtenáři do 15 let 3 208 3 466 

Počet návštěvníků (knihovnické služby) 238 577 239 161 

Vybraná oddělení – počet návštěvníků   

Lidická, odd. periodik  7 535 7 532 

Lidická, hudební odd. 5 576 5976 

Lidická, studovny 4 577 2 941 

Lidická, regionální odd. 1 296 1 315 

Lidická, internet a el. zdroje 7 758 8 707 

Na Sadech, odd. pro dospělé 68 548 61 179 

Na Sadech, odd. pro děti 29 245 31 643 

pobočka Čtyři Dvory 20 007 21 440 

pobočka Rožnov 12 569 12 113 

pobočka Suché Vrbné 14 402 15 377 

pobočka Vltava 9 138 9 705 

Zlatá Koruna, historické fondy  28  29 

Uživatelé internetu 17 674 14 313 
 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ AKCE 

 2013 2014 

Vzdělávací a kulturní akce 404 450 

Počet návštěvníků 13 994 17 806 

Lidická 6 763 8 445 

Na Sadech 5 684 6 882 

Pobočky 1 357 2 224 

Zlatá Koruna 190 255 

   

Celkový počet návštěvníků (knihovnické služby a akce) 252 571 256 967 

Návštěvníci on-line služeb 811 771 827 873 

Návštěvníci celkem 1 064 342 1 084 840 
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SLUŽBY - VÝPŮJČKY 
 
Velmi pozitivně je třeba hodnotit novou službu čtenářům - výpůjčky e-knih on-line, které do-
sáhly počtu 1 773 (od dubna do prosince 2014). Od ledna 2014 nabízí knihovna svým čtená-
řům také půjčování společenských her (půjčeno 1 546 her). Oba tyto nové druhy dokumentů 
jsou tedy čtenáři velmi dobře přijímány a využívány. 
 
 
Počet výpůjček ovlivnilo výrazně snížení počtu prezenčních výpůjček, tj. dokumentů, studova-
ných přímo v prostorách knihovny.  U absenčních výpůjček došlo hlavně k poklesu výpůjček 
jednotlivých čísel časopisů (z 36 581 na 32 884), zvýšily se počty výpůjček zvukových a audi-
ovizuálních dokumentů. 
 
 

Výpůjčky 2013 2014 

Výpůjčky absenční (tj. mimo knihovnu) 453 132 450 217 

Výpůjčky ve vybraných odděleních:   

Lidická ul. 97 743 91 176 

Lidická – hudební  9 269 10 599 

Na Sadech (dospělé/dětské) 202 530 
(153 566/46 612)  

 200 178 

pobočka Čtyři Dvory 53 080 50 757 

pobočka Rožnov 29 835 30 221 

pobočka Suché Vrbné 38 407 38 616 

pobočka Vltava 26 670 26 474 

Prolongace výpůjček 269 333 267 428 

Výpůjčky absenční včetně prolongací 722 165 717 645 

Výpůjčky prezenční (v prostorách knihovny) 78 143 70 232 

Výpůjčky e-knih on-line  1 773 

Výpůjčky celkem 799 927 789 650 
 

SLUŽBY - ONLINE SLUŽBY 
 
On-line služby čtenářům vykazují stabilní, popř. stoupající tendenci, podstatně se zvýšil počet 
návštěv webových stránek knihovny, stejně tak počet shlédnutých stran digitální knihovny 
JVK. 
 

ON-LINE SLUŽBY (POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES) 
 2013 2014 
webové stránky knihovny 412 836 440 368 

IPAC (přihlášení do konta čtenáře) 204 586 202 189 

  z toho mimo budovu JVK 185 266 183 357 

Elektronická kniha JVK Kohoutí kříž 98 882 91 073 

Digitální knihovna JVK (počet zobrazených stran) 16,1 mil. 20,08 mil. 
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SLUŽBY - MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA 
 
MVS aktivní: 2013 2014 

Požadavky 404 314 

Výpůjčky 274 202 

Kopie 64 64 

Vyřízeno z fondu JVK  26 

MMVS  8 

MVS pasivní:   

Požadavky 1 106 1 052 

Výpůjčky 930 846 

Kopie 130 129 
 

SLUŽBY – PŘÍSTUP DO DATABÁZÍ 
 

České Zahraniční 

ASPI  53 EBSCO (on-line)  671/1 530 

ČSN – databáze českých norem  70 LibraryPressDisplay (on-line)  3 090 

Anopress (on-line) z 5 956 Naxos Music Library (on-line)  1 379/9 466 

Česká národní bibliografie    

Bibliomedica    
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Odbor služeb 
 
Byly zajištěny základní funkce knihovny, tj. výpůjční a informační služby pro čtenáře (viz statis-
tické údaje).  
 

V průběhu roku proběhla řada akcí pro čtenáře, některé z nich byly uskutečněny v rámci celo-
státních kampaní Týden knihoven, Březen – měsíc čtenářů, Den pro dětskou knihu, Noc         
s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, ale i mimo tyto kampaně (Čtení se Zauzlínou, Čtení di-
vadelní...) 
 

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 - zde k tomu přispěl i projekt Knihovna - živé místo, podporo-
vaný i městem Č. Budějovice (besedy se spisovateli a regionálními osobnostmi  
(J. Mandžuková, V. Šindelář, D. Čechová, D. Kovář, F. Niedl, L. Nikrmajer, P. Hošťálek,        
H. Hosnedlová). 
 

Podpora komunitní funkce knihovny - v knihovně probíhají akce Historického klubu při Jiho-
českém muzeu, přednášky pro zdravotně postižené, Virtuální univerzita 3. věku, je využíván 
studijní salónek Na Sadech. 
 

Dotkněte se historie – ukázky vzácných tisků fondu JVK ve Zlaté Koruně se konaly 
v knihovnách v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Písku a Milevsku. 
 

Nabídli jsme možnost darování členství v knihovně formou dárkových poukázek. 
 
Výběr akcí k akci Březen, měsíc čtenářů: 

• internet pro seniory 
• zpřístupnění nové databáze Music performance Video 
• přednášky: Maroko. Aljaška, Historie a současnost Rožnova 
• Antidiskotéka J. Černého 
• dopoledne pro nejmenší 
• odpoledne plné stolních her, Jsi na tahu, Člobrdo, nezlob se! 
• odpolední posezení nad knížkami B. MacDonaldové 
• výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás, literární soutěž O nejhezčí jarní 

básničku 
• zahájení hry Lovci perel na všech pobočkách knihovny 
• výstavy: B. Hrabal v českém tisku, Jaro s B. Hrabalem, Založte si, prosím (zá-

ložky našich čtenářů),  Čteme anglicky (beletrie v angličtině v různých stupních 
obtížnosti) 

 
Výběr akcí k Týdnu knihoven : 

• internet pro začátečníky 
• vylepšení služeb databáze LibraryPressDisplay - možnost stahovat zahraniční 

noviny a časopisy do mobilních zařízení čtenáře 
• přednášky a besedy: F. Niedl 
• anketa: Hledáme nejoblíbenější dětskou knihu, fotografická soutěž Mé kama-

rádky knihy, literární soutěž Jihočeský úsměv, 120 vět a konec 
• divadelní představení Studio dell'arte - Faust 
• otevření kešky JVK  (geocaching) 
• Festival dětských knih, časopisů a her ( 10.-11.října 2014) 
• výstavy: Květy slaví 180 let, Vzpomínky na první válku, Matice česká, Exlibris  

J. Váchal, Smíchovna (knižní a knihovnické vtipy), Knihy jihočeských autorů 
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Knihovna Na Sadech 

Dětské oddělení 
 
Činnost dětského oddělení se zaměřuje na děti od jejich nejútlejšího věku až po teenagery   
do věku 15 let.  
 
Aktivity oddělení lze rozdělit do dvou rovin, a sice vzdělávací a zábavné.Pro mateřské,  zá-
kladní školy i víceletá gymnázia jsou během roku připraveny besedy. V roce 2014 se uskuteč-
nilo 175 akcí pro 4700 žáků. Pravidelná spolupráce probíhá také s MŠ  Riegrova, kde jsou  
sluchově postižené děti, dále se střediskem výchovné péče (problémy s výchovou, chováním, 
začleněním do kolektivu). Besedy jsou zajišťovány také pro handicapované děti 
ze sdružení ARPIDY.   
 
 
Zábavné aktivity pro veřejnost byly zaměřeny především na mladší děti. Během roku se usku-
tečnilo např. Zábavné odpoledne plné her, Včeličky v knihovně, Mikulášská nadílka, Vánoční 
pečení s cukrářstvím Ambrózie a další.Velmi se osvědčily pravidelné akce pro maminky          
s dětmi pod názvem Dopoledne pro nejmenší, které byly obohaceny i o tvořivé dílničky, kde si 
děti mohly výtvarně tvořit.   
 
 
Stěžejní akcí byl na podzim dvoudenní Festival dětských knih, časopisů a her, který celý pro-
bíhal v prostorách knihovny Na Sadech. Veřejností byl velmi kladně hodnocen. Ke zdaru akce 
přispělo jak nadšení zaměstnanců, tak jistě i příznivé počasí, kdy bylo možné využít prostor 
přilehlé zahrady pro pořádání divadelních představení i besed se spisovateli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již několik let probíhá spolupráce s Lesy ČR. Také v letošním roce byla vyhlášena výtvarná 
soutěž, které se zúčastnily děti z knihoven po celém jihočeském kraji. Opět proběhly literární 
soutěže o nejhezčí jarní básničku a Jihočeský úsměv. Celý rok měly děti možnost účastnit se 
čtenářské soutěže Lovci perel.  
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Spolupráce probíhala také s Evropským centrem jazykových zkoušek. Anglické čtenářské 
kroužky byly zajištěny pro 3 skupiny. V letních měsících se uskutečnila také letní týdenní ang-
lická školička.  
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE  
 2013 2014  

návštěvnost 29 245 32 646 +3 401 

internet 3 793 2272 -1 521 

prvňáček (školní rok) 107 91 -16 

uspořádané akce 211 211 0 

účastníci akcí 5 324 6802 +1 478 
Statistické ukazatele naznačují stoupající tendenci v návštěvnosti, výpůjčkách dětských čtenářů 
a počtu účastníků akcí. 
 

Oddělení pro dospělé 
 

Díky finančním prostředkům na nákup knih bylo možné pokračovat v radikální obnově fondu, 
dokoupeny byly multiplikáty mnoha titulů školní četby, atraktivní novinky byly objednány ve 
více exemplářích, žádané tituly byly vyhledávány i v antikvariátech a na internetu.  
 
Kromě tradiční činnosti se pracovalo i na několika dalších úkolech:  

• revize zaměřená na naučnou literaturu   
• zredukování a aktualizace příruční knihovny (uvolněny 2 regály  pro novinky)  
• obměna fantasy literatury a další 

 
Probíhá spolupráce s vyššími ročníky základních škol. Na podzim oddělení navštívila skupina 
klientů a vychovatelek ARPIDY.  
 
Kromě tradičních činnost se kolegyně zaměřily na pořádání besed a zajímavých kulturních 
akcí. Písněmi se v dubnu zavzpomínalo na Karla Kryla, v červnu pak na legendární skupinu 
Beatles.  Uspořádána byla např. přednáška o Aljašce s Janem Cempírkem.  
 
U příležitosti roku B. Hrabala proběhla přednáška o jeho životě a díle doplněná výstavkou. 
V rámci Týdne poezie byly vystaveny artefakty z odepsaných knih, které pro nás vytvořily stu-
denti ze sekundy Biskupského gymnázia. Za odměnu mohli s učitelkou navštívit knihařskou 
dílnu, kde jim kolegyně předvedla všechny fáze vzniku knihy.  
 
Pro čtenáře byla vypsána fotografická soutěž "Mé kamarádky knihy".  Hlavní akcí října byl 
Festival dětských knih, časopisů a her. V jeho rámci byly v čítárně periodik vystaveny dětské 
časopisy z fondu knihovny, půjčovaly se CD a  DVD z hudebního oddělení a zájemcům se po 
oba dny festivalu balily do fólie učebnice. Velký ohlas sklidila prodejní výstava výrobků chrá-
něné dílny v Libníči.  
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Pro větší komfort čtenářů byl doplněn nábytek o nová pohodlná sedátka, křesla a pohovku.. 
Vznikla nová zákoutí, která návštěvníci rádi využívají. Do studijního salonku byly zakoupeny 
rozkládací židle využívané při kolektivních akcích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE  
 2013 2014  

návštěvnost 68 548 68 129 - 419 

internet 4 372 3 456 - 916 

 
 
Oproti loňsku narostl počet výpůjček o 2333 na což má jistě vliv velký přírůstek novinek, sou-
stavná výměna opotřebených a poškozených exemplářů, přebalování do čisté fólie, nové re-
gály pouze pro knižní novinky. Plus lze připsat také otevření zadní brány a s tím spojenou lep-
ší dosažitelnost autem a tudíž i možno nabrat si více knih. 
 
Zvýšení počtu oproti loňskému roku je zaznamenáno také u žádanek a rezervací, které do 
jisté míry souvisí s přírůstku atraktivních titulů a stále větší obeznámenost čtenářů 
s možností této služby. 
 
 S tím, jak roste počet chytrých telefonů i domácností s přístupem k internetu,  snižuje se zá-
jem o místo v internetové studovně. 
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Pobočky 
 
Během roku došlo na pobočkách k řadě změn, které veřejnost vnímala velmi pozitivně. Rozší-
řeny byly výpůjční doby poboček, a to zejména v dopoledních hodinách. Během roku byla také 
zpřístupněna bezplatná wifi síť na všech pobočkách knihovny. Vedle klasických tištěných do-
kumentů byly pro všechny pobočky zakoupeny audioknihy a deskové hry. Oba typy dokumen-
tů čtenáři projevili velký zájem. 
 

Na pobočce v Rožnově byl vytvořen nový a moderní prostor pro děti. Výměna oken 
a rekonstrukce přístupového schodiště proběhla na pobočce Vltava, výměna dveří pak na 
pobočce Suché Vrbné. Do všech poboček byly pořízeny nové židle, sedací vaky atp. 

Během roku byla na pobočkách připravena celá řada kulturních i vzdělávacích pořadů nejen 
pro děti ale i dospělé. S velkým ohlasem dospělé veřejnosti se setkal projekt Knihovna - živé 
místo, díky kterému proběhlo 8 besed s jihočeskými autory. Velmi úspěšná byla celoroční 
čtenářská soutěž Lovci perel, do které se na pobočkách zapojilo 136 dětských čtenářů. Noc    
s Andersenem byla s úspěchem realizovaná na pobočce Č. Dvory, S. Vrbné a Vltava. 

Své místo si našel na pobočce Čtyři Dvory pravidelný pořad pro děti "Páteční čtení se 
Zauzlínou. Povedl se zde také projekt "Knížka pro prvňáčka".  

Probíhá spolupráce s mateřskými i základními školami v místě poboček. 
 

 

 

 

 

 
VÝBĚR Z AKCÍ  

• Jarní výměnná burza knih a časopisů      Suché Vrbné 
• Edice AAA – výstava knih        Suché Vrbné 
• Historie a současnost Rožnov – přednáška 1. část D. Čechová   Rožnov 
• Hrajeme si - deskové hry        Čtyři Dvory 
• Japonský večer         Čtyři Dvory 
• Odpolední posezení s kávou - nad knížkami B.MacDonaldové  Vltava 
• Malované velikonoce        Vltava 
• Labyrint v Rožnově, odpoledne plné her a zábavy     Rožnov 
• Dobré roky jihočeských autorů – výstava knih vydaných 2004 - 2014 Suché Vrbné 
• ZA TRATÍ  - 2. dětské odpoledne v knihovně      Suché Vrbné 
• ČteDi – pravidelná zkouška souboru scénického čtení    Čtyři Dvory 
• Člobrdo, nezlob se! Vltava 
• Smíchovna - výstava knižních a knihovnických vtipů   Čtyři Dvory 
• ZALOŽENO - výstava toho, co čtenářům zůstává v knihách jako záložka Rožnov 
• Velké podzimní hraní, čtení a povídání       Vltava 
• KNIŽVENT aneb ADVENT ZAČÍNÁ S KNÍŽKOU     Čtyři Dvory 
• Špunty, špunti, hračičky ...       Čtyři Dvory 
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ČÍSELNÉ UKAZATELE  

pobočka návštěvnost výpůjčky 
celkem 
čtenářů z toho dětí dospělí 

Čtyři Dvory 21 440 50 757 1 538 392 1 146 

Rožnov 12 113 30 221 768 272 496 

Suché Vrbné 15 377 38 616 1 043 354 689 

Vltava 9 705 26 474 768 272 524 

celkem 58 635 146 068 4 117 1 290 2 855 

 
Ze statistických ukazatelů dále vyplývá nárůst návštěvnosti knihovny včetně návštěvnosti 
kulturních akcí, nárůst výpůjček knih. Klesající tendenci mají výpůjčky jednotlivých čísel 
časopisů.  

Knihovna Lidická 
 

Knihovna na Lidické půjčuje velké množství dokumentů - knihy, mapy, časopisy, audioknihy, 
CD, LP, deskové hry, čtečky e-knih a řadu dalších. Pro registrované čtenáře je k dispozici přes 
20 různě zaměřených databází. Některé jsou k dostupné i přes vzdálený přístup. 
 
Během roku řešila knihovna průběžné úkoly a zajišťovala chod služeb ve všech svých odděle-
ních (viz níže). 
 
Knihovna je také během roku centrem kulturních akcí. Pořádají se zde besedy, koncerty 
i hudební večery nebo divadla. Své místo mají pravidelné výstavy. Tyto akce jsou pro veřej-
nost přístupné zdarma a jsou hojně navštěvovány.   
 
Probíhá spolupráce se základními a středními školami, které se pravidelně účastní exkurzí se 
svými žáky a studenty. Celkem bylo zajištěno 38 exkurzí pro 9. třídy ZŠ a SŠ regionu a kraje. 
 
Ze statistických údajů letošního roku vyplývá, že došlo k poklesu počtu návštěvnosti, počtu 
výpůjček i počtu prolongací, počtu rezervací. Na počtu návštěvnosti a výpůjček se odrazil pře-
devším významný pokles prezenčních výpůjček ve studovnách. Situaci v prezenčních výpůjč-
kách ovlivnilo i dočasné uzavření skladu knihovny v Kněžských Dvorech (fond periodik). 

 
 

Oddělení studoven 
 
Také v letošním roce trvá vysoký počet požadavků na rešeršní služby, především z řad 
vysokoškolských studentů. Odborná témata rešerší kladou vyšší nároky na výběr informačních 
zdrojů a přípravu. V roce 2014 bylo pro čtenáře připraveno 90 rešerší s 6 540 
záznamy.Všechny požadavky byly vyřízeny ve stanovených termínech.  
 

největší počet zadání : Zdravotně sociální fakulta JU 
 Ekonomická fakulta JU 
 Zemědělská fakulta JU 
 Filozofická fakulta JU 
účel:     bakalářské a diplomové práce, seminární práce 
 
Byla zajištěna 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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Zajištěn byl nákup nejnovějších encyklopedických titulů zahraniční literatury, právnické 
literatury nakladatelství C.H.Beck  i  české odborné literatury. 
 
Ke konci roku byly upraveny prostory jedné ze studoven novým nábytkem. Nově byl  rozdělen 
fond na část humanitní a přírodovědnou. 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE  

 2013 2014 

Počet čtenářů 4 577 2 941 

Počet výpůjček 10 185 7 796 
 
Ze statistických údajů vyplývá klesající tendence prezenčních výpůjček i počtu návštěvníků. 

 

Regionální oddělení 

V letošním roce byla značná pozornost věnována digitalizaci dokumentů. V rámci projektu 
Jihočeského kraje byla dokončena 1. etapa digitalizace. Bylo digitalizováno cca 360000 stran, 
tj. ca 60 titulů periodik.  

Pokračovala práce na doplňování elektronické publikace Kohoutí kříž. Dokončena byla revize 
fondu regionální literatury. 

Oddělení se kromě běžné činnosti podílelo na zajištění dvou výstav, a sice k 100. výročí naro-
zení Bohumila Hrabala a k 100. výročí zahájení 1. světové války. 

V rámci ediční činnosti bylo připraveno vydání 7. svazku ediční řady Jihočeské vědecké 
knihovny. Na konci roku tak byla vydána publikace spisovatelky Veroniky Košnarové 
s názvem Kouzelník s hračkami, hledač nových krás - básnické dílo Josefa Bartušky 
v kontextu tvorby skupiny Linie a meziválečné avantgardy. 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  
 2013 2014 

Počet návštěvníků 1 296 1 315 

Počet výpůjček 4 285 4 296 
 
Ze statistických údajů vyplývá, že počet návštěvníků se oproti roku 2013 mírně zvýšil, klesající 
tendence lze vyčíst u prezenčních výpůjček.  
 

Oddělení periodik 
 
V roce 2014 získala knihovna 4 151 periodik jako povinný výtisk (bez regionálních periodik). 
Pokračují snahy o náhrady za časopisy, zničené při povodni 2002. Bylo nahrazeno dalších 22 
svazků, celkem je k dnešnímu dni nahrazeno 2 266 svazků z 16 870 odepsaných svazků. 
Zpracovávány jsou i nadále časopisy Netolické knihovny. 
 
Opravovány a doplňovány byly údajů o odebíraných časopisech pro Souborný katalog ČR 
včetně každoroční pravidelné aktualizace odběru periodik.Ve spolupráci s IT se oddělení 
podílí na rozšiřování databáze Kramerius.  
 



 
24 

Z dotací ministerstva kultury byl na oddělení pořízen moderní knižní skener, na kterém je 
možné bez pomoci knihovnic skenovat dokumenty a knihy do formátu 320 x 450 mm. Ovládá-
ní je velmi intuitivní a pro uživatele snadné. Nedochází k porušení knižní vazby.  
 
Pro návštěvníky oddělní byly připraveny tematické výstavky časopisů a přehledu tisku (Jan 
Palach, Zimní olympijské hry, Bohumil Hrabal, Česká nakladatelství a jejich periodika, Tak 
nám zabili Ferdinanda (1. světová válka), Květy slaví 180 let. 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE  
 2013 2014 

Počet návštěvníků 7 535 7 532 

Počet výpůjček 62 627 56 518 
 

Hlavním důvodem poklesu prezenčních výpůjček bylo uzavřením skladu Kněžské Dvory. 

Hudební oddělení 
 

Realizován byl nákup a zpracování dokumentů pro hudební oddělení a zvukovou knihovnu za 
cca 400 000 Kč. Důraz byl kladen i na nákup elektronických zdrojů - databáze Naxos Music 
Library, ASP Dance in Video, Opera in Video, Classical Music in Video. 

Oddělení organizovalo hudební a divadelní vystoupení, jejichž počet se v roce 2014 zvýšil. 
Těchto akcí se zúčastnilo více než 1560 posluchačů. 
 

• 8 poslechových pořadů Jiřího Černého 
• koncert Swing Tria Avalon 
• Soireé s francouzským šansonem J.N. Piskače 
• Komorní hudba – Thuri Ensemble, Praha 
• Divadlo Víti Marčíka – Mystéria buffa 
• Studio dell' arte – divadelní představení Faust 
• Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka - benefiční koncert pro organizaci 

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  

rok 
prezenční 
výpůjčky 

výpůjčky 
ARL 

výpůjčky 
celkem prolongace rezervace 

2013 1 046 9 699 10 745 4 996 179 
2014 994 10 548 11 542 5 681 144 

 
VÝPŮJČKY 

 hudebniny CD DVD MC LP 
2013 1 555 5 669 2 105 283 87 
2014 1 595 6 322 2 311 189 91 

 
 

Oddělení se pravidelně jednou za měsíc podílí na přípravě souboru zvukových dokumentů  
a DVD, který je určený klientům Domova pro seniory Staroměstská.  
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Vývoj hlavních ukazatelů ve službách za poslední 3 roky 
 

 2012 2013 2014 

Registrovaní čtenáři 18 436 18 740 18 386 

Výpůjčky 821 461 799 927 789 650 

Návštěvníci 245 236 252 571 256 967 

Virtuální návštěvníci jiná metodika 811 771 827 873 
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Historické fondy 
 
V průběhu roku probíhala katalogizace fondu starých tisků, signatura SC (akviziční fond 
historických tisků). Zkatalogizováno z tohoto fondu s knihou v ruce bylo cca 450 svazků. Dále 
bylo do konce roku zakatalogizováno 95 rukopisů z fondu BI, SE a RE. 
 
Probíhala zjednodušená digitalizace historických fondů – během roku zpracovány obrazy 
následujících titulů: fond SC - 2000 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. 
 
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, v září, v říjnu a v listopadu proběhly čtyři další prezentace historických fondů JVK 
„Dotkněte se historie". 
 
V roce 2014 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 tematický blok přednášek. 
 
Na konci října proběhla prestižní vědecká konference Tempus libri, která byla spolupořádána 
JVK. Také zde knihovna prezentovala část svých historických fondů. 
 
V oddělení došlo k personální výměně. Na místo katalogizátora, které v závěru roku opustil 
zkušený Mgr. Ján Trnka, přišla nová pracovnice Mgr. Pavla Marchalová, PhD., která se 
v závěru roku v nové pozici zapracovávala. 
 
 

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. Roz-
boru regionálních funkcí na úrovni celého kraje se věnujeme samostatně v materiálu:  
Výkon regionálních funkcí v knihovnách Jihočeského kra-
jehttp://www.cbvk.cz/files/regionfce/reg_fce/RFJK2013.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 pově-

řených knihovnách 
• koordinace RF – včetně porad ředitelek a metodiček pověřených knihoven 
• evidence knihoven – evidence knihoven v Jihočeském kraji i v regionu České Budějo-

vice – ke konci r. 2014 evidováno 646 knihoven, z toho v regionu ČB 139 (včetně po-
boček) 
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• vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při vyplňování statis-
tických výkazů pro NIPOS a benchmarkingu 
Zjištěná statistická data jsou využívána pro další rozbory a analýzy činnosti, jsou zá-
kladní součástí Přehledu činnosti veřejných knihoven v kraji a Hodnocení výkonu regi-
onálních 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 238 konzultací kni-
hovníkům, zřizovatelům či krajskému úřadu jako zřizovateli JVK. Bylo uskuteč-
něno 10 metodických návštěv v knihovnách. 

o metodická pomoc při přípravě a zpracování žádostí o dotace z programů MK 
ČR –Veřejné informační služby knihoven a Knihovna 21. století 

o realizace grantu Česká knihovna pro knihovny regionu ČB 
o aktualizace Kalendária významných osobností jihočeského kraje pro r. 2014, na 

www stránce knihovny 
o zajištěno 14 vzdělávacích akcí, z toho 5 modulů z programu VISK2 ( seminář 

o databance dětských programů, databázích EBSCO a hudebních licenco-
vaných zdrojích, Bipartitní dialog,Trendy v české katalogizační praxi, Trénování 
paměti, seminář Standardy pro dobrou knihovnu (Tábor), Standardy                  
a  regionální funkce pro zřizovatele a knihovníky (Chlum u Třeboně); exkurze 
a přednáška pro Střední knihovnickou školu, jednání Klubu dětských knihoven 
(Klubka) o databance a inspiraci pro informační vzdělávání uživatelů.  

•  aktualizace www stránky, týkající se regionálních funkcí knihovny 

Regionální funkce – úroveň region České Budějovice 
• region České Budějovice má celkem 139 evidovaných knihoven, v regionu byla ote-

vřena nová knihovna - ObK Planá, metodičky pomohly obci s potřebnou administrati-
vou a zapracováním knihovnice 

• pro knihovny regionu ČB se uskutečnilo 391 (2013 368) konzultací a  195 (2013/ 168) 
metodických návštěv, týkaly se pomoci při zpracování statistických výkazů, 
vypracování grantových projektů a dalších odborných knihovnických činností. 
Z výměnného fondu bylo rozvezeno 183 (2013/ 175) souborů s 31 908 svazky (2013/ 
30 731), celková finanční hodnota zapůjčených knih v souborech byla  6 211 768 
(2013/  5 772 196) Kč. 

• zapracování nových knihovníků v knihovnách: Bohunice, Břehov, Hůry, Roudné, 
Ševětín, Trhové Sviny, Vlkovice Zahájí a Žabovřesky 

• pomoc při aktualizaci fondu, vytřídění darů od čtenářů a roztřídění knihovního fondu, tj. 
abecední řazení nebo úprava třídění naučné literatury podle MDT (Dívčice, Dolní 
Bukovsko, Dubenec, Hrdějovice, Ločenice, Neplachov, Olešnice, Olešník, Pištín, 
Roudné, Srubec, Strážkovice, Temelín, Úsilné, Velice a Všemyslice) 

• revize fondu byly provedeny v knihovnách Dubenec, Olešnice, Sedlec, Úsilné 
a Všemyslice 

• pokračování v profilaci a odpisu knih z výměnného fondu 
• pro profesionální pracovnice regionu České Budějovice byly uspořádány 2 porady, pro 

knihovny používající AKS Clavius bylo uspořádáno informativní školení o novinkách 
programu 

• nákup knih pro výměnný fond JVK - vyčerpána částka 550 899 Kč 
• nakoupeno 2806 svazků 

 



 
29 

Automatizace provozů, správa sítě, digitalizace 
 
Automatizace knihovny 
 
Jaro bylo věnováno přípravám na zprovoznění výpůjček elektronických knih, které jsme pro 
veřejnost spustili na konci dubna. Během roku byla také zpřístupněna bezplatná wifi  síť na 
všech pobočkách knihovny. 
 
V roce 2014 proběhl celkový upgrade serverů a koncových stanic v síti knihovny. Servery byly 
upgradovány na 64bit OS Debian či Windows 2012.  Na stanicích došlo k přechodu  
z OS Windows XP na Windows 7 Professional z důvodu ukončení podpory systému Windows 
XP výrobcem. Zároveň bylo nahrazeno 50 stanic novějším hardware.  
 
V souvislosti s projektem krajské digitalizace byl upgradován systém Kramerius pro prezentaci 
digitálních sbírek knihovny. Stávající verzi 3.3 nahradila nová verze 4.8 s image serverem.  
Následně proběhla konverze všech obrazových dat z formátu JPG a DJVU na progresivní 
formát JP2000. Jednalo se o cca. 1 milión stran dokumentů z vlastních sbírek 
a sbírek NK Praha. Výhodou formátu JP2000 je bezproblémový provoz na koncových zaříze-
ních uživatelů (PC,tablety, chytré telefony,čtečky). 
 
O prázdninách proběhlo přesunutí racku s síťovými prvky a kabeláže v budově Eggertovy vily 
z prvního podlaží do sklepa. Zároveň byly přepracovány rozvody kamerového systému 
a napojení napájených zařízeni na POE. Důvodem bylo přehřívání prvků v letních měsících 
a prostorové nároky v prostoru výpůjčního pultu. 
 
Dalším zásadním krokem byla údržba automatizovaného knihovního systému ARL a jeho roz-
šíření o nové funkce. V závěru roku proběhla úprava systému pro přechod z papírových prů-
kazek čtenářů na čipově karty.  
 
Digitální knihovna je dostupná na adrese http://kramerius.cbvk.cz a aktuálně obsahuje 128 
titulů periodik a 267 titulů rukopisů, starých tisků a monografií. Celkem se jedná o 1,4 miliónu 
stran dokumentů. Počet zobrazených stran za rok 2014 dosáhl 20,08 miliónu. 
 
V rámci grantového projektu VISK 3 byl pořízen nový server pro provoz hlavního serveru služ-
by obakyknih.cz, který dosud provozovala MZK Brno. Knihovna realizovala i vývoj nových 
funkcí projektu. 
 
Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o dokumentech do jedné, snadno pou-
žitelné webové služby.  Databáze aktuálně obsahuje přes 920 tisíc obálek a 117 tisíc obsahů 
českých a zahraničních dokumentů. API služby využívá aktuálně přes 190 registrovaných 
knihoven a stovky neregistrovaných uživatelů.  
 
Pomocí skenovacího klienta se nahraje průměrně 300 titulů /den.  
Detailní statistiky za období leden - prosinec 2014:  
 Počet odeslaných dokumentů    89 902 
 Počet uložených obálek (COVER)    79 542 
 Počet uložených stran obsahů (TOC)   83 663 
 
V roce 2014 bylo mimo projekt do databáze obalkyknih.cz vloženo také cca. 31 000 obálek ze 
zrušeného interního systému obálek Vědecké knihovny v Olomouci a cca. 57 000 obálek ze 
systému Univerzity Karlovy. Obě instituce přešli ve svých službách na využívání databáze 
obalkyknih.cz.  
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Na projektu se podílela i Moravská zemská knihovna. Zejména při testování nových funkcí 
a implementačních postupech do knihovních systémů, konzultacích a připomínkách k vývoji   
a zároveň poskytují službu OCR pro obsahy dokumentů naskenované v projektu prostřednic-
tvím ABBYY Recognition Serveru MZK. 
 
 
Dále jsme se v roce 2014 věnovali těmto činnostem: 
 

• spolupráce s firmou Cosmotron na vývoji a implementaci nových funkcí do knihovního 
systému 

• údržba a aktualizace webových stránek knihovny v průběhu roku   
• spolupráce s naším zřizovatelem – Krajský úřad - na výběrovém řízení projektu 

digitalizace a krajské digitalizační jednotky, zveřejnění výsledků projektu 
• účast na přípravě podkladů koncepce centrálního portálu knihoven ČR 
• podpora regionálních knihoven v rámci regionálních funkcí (SW,HW, poradenství) 
• příprava a organizace výběrových řízení  
• 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 (50 ks), aktualizace stávajících PC 
o údržba a upgrade antispam systému 
o aktualizace serverových certifikátů u společnosti 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 a rozšíření sítě wifi pro čtenáře   
o vyřazení zastaralé výpočetní techniky 
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Statistika návštěvnosti www stránek knihovny za rok 2014 
zdroj toplist.cz 
 
 
POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 38 713 36 117 40 972 39 966 36 489 33 235 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 31 699 28 996 34 583 42 114 40 522 36 962 
 

 

 
Celkem návštěv: 440 368 
 
 
 
 
ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2014  

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 368 925 358 009 387 588 365 855 332 841 302 742 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 262 314 235 458 303 829 373 275 358 520 302 912 

 
Celkem návštěv: 3 952 268 
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Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2014 
(zdroj toplist.cz): 
 
 
POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES: 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 9 647 7 933 8 867 7 184 7 514 7 418 
 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 6 530 7 010 6 858 7 602 7 286 7 224 
 

Celkem návštěv:  91 073 
 
 
 
 
ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2014  

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 32 181 35 656 36 072 27 910 27 403 27 104 
 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 26 856 28 499 26 352 31 254 26 169 26 561 
 

Celkem návštěv:  352 017 
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Statistika přihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz 
(zdroj knihovní systém) 
 
INTERNÍ PŘÍSTUPY Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ PŘÍSTUPY Z INTERNETU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Statistika vyhledávání v katalogu - katalog.cbvk.cz 
(zdroj knihovní systém) 
 
INTERNÍ PŘÍSTUPY Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ PŘÍSTUPY Z INTERNETU 
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Účast v projektech 
 
V roce 2014 se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektů v celkové výši 
1 121 248 Kč. Podrobný přehled viz tabulky níže.  
 
Ministerstvo kultury ČR - Veřejné informační služby knihoven  
V roce 2014 jsme žádali o dotace z programu Veřejné informační služby knihoven. Díky těmto 
finančním prostředkům bylo možné realizovat aktivity v rámci níže uvedených podprogramů: 
 
VISK 2   Mimoškolní vzdělávání knihovníků 
VISK 3  Informační centra veřejných knihoven 
VISK 5   RETROKON– Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR 
VISK 8 /A Informační zdroje 
VISK 9  Rozvoj souborného katalogu CASLIN  a souboru národních autorit 
 
Celková výše dotací : 1 004 848 K č  
VISK 2  Pokračovaní ve výuce informačních a komunikačních technologií v rozsahu ECDL 
  ve výukovém centru JVK ČB 
VISK 3  Rozvoj projektu obalkyknih.cz 
VISK 3  Zkvalitnění služeb zavedením samoobslužného skenovacího pracoviště 
VISK 5  Retrokatalogizace fondu bývalé knihovny Koleje redemptoristů – 3. etapa 
VISK 5  Retrokatalogizace fondu hudebnin JVK III 
VISK 8  Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI a Pressreader    
  (LibraryPressDisplay) 
VISK 9  Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 
 
Jihočeský kraj - Grantový program Podpora kultury 
V roce 2014 jsme žádali o dotaci z programu "Podpora kultury". Díky poskytnutým finančním 
prostředkům bylo možné realizovat kulturní pořady v JVK zaměřené na divadlo, hudbu a litera-
turu.  
 
Celková výše dotací : 20 000 K č 
Podpora kultury  Cyklus "hudba - literatura - divadlo"  
 
Město České Budějovice - Dotační program města na podporu kultury  
V roce 2014  jsme žádali o dotaci z dotačního programu na podporu kultury. Díky poskytnutým 
finančním  prostředkům bylo možné realizovat  v JVK kvalitní hudební pořady i besedy s jiho-
českými spisovateli.  
 
Celková výše dotací : 46 400 K č 
Podpora kultury   Klubový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého 
Podpora kultury   Projekt Knihovna – živé místo 
 
 
Město České Budějovice - rozpočet města  
V roce 2014 jsme z rozpočtu statutárního města obdrželi finanční částku na nákup knižních 
novinek do poboček JVK . Tato částka byla poskytnuta nad rámec dotačního programu.  
 
Celková výše dotací : 50 000 K č 
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PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH  

Poskytovatel Projekt 
Částka 

v Kč 
Celkem 

v Kč 

MK ČR 
Pokračovaní ve výuce informačních a komunikačních 
technologií v rozsahu ECDL ve výukovém centru JVK ČB 32 000 

1 004 848 

 MK ČR Rozvoj projektu obalkyknih.cz 500 000 

MK ČR 
Zkvalitnění služeb zavedením samoobslužného skenova-
cího pracoviště 252 000 

MK ČR 
Retrokatalogizace fondu bývalé knihovny Koleje re-
demptoristů – 3. etapa 120 000 

MK ČR Retrokatalogiace fondu hudebnin JVK III 24 000 

MK ČR 
Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI a 
Pressreader (LibraryPressDisplay)  34 848 

MK ČR Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 42 000 

M ČB Klubový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého 36 400 

96 400 

M ČB Projekt Knihovna – živé místo 10 000 

M ČB Nákup knižních novinek do poboček JVK 50 000 

JK Cyklus "hudba - literatura - divadlo" 20 000 20 000 

celkem 1 121 248 

 
MK ČR  Ministerstvo kultury ČR 
M ČB   město České Budějovice 
JK   Jihočeský kraj 

Ediční, výstavní a přednášková činnost 
 

• rozšíření elektronické publikace Kohoutí kříž (1605 autorů), pravidelná dvojstránka 
z Kohoutího kříže v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, prezentace 
v rámci přestavení činnosti příspěvkových organizací v Gmunden (Rakousko) 

• vydání publikace V. Košnarové Kouzelník s hračkami, hledač nových krás, básnické 
dílo Josefa Bartušky v kontextu tvorby skupiny Linie a meziválečné avantgardy 

• představování historických fondů JVK v městech Jihočeského kraje: v roce 2014 
proběhly celodenní akce v Českém Krumlově, Písku, Milevsku a Vyšším Brodě 

• školení internetu pro seniory 
• příspěvky na konferenci Knihovny současnosti (T. Pršínová, I. Kareš, Z. Hájková), 

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 
• přednášky a příspěvky na dalších akcích (Bibliotheca academica, "Moderní informační 

a komunikační technologie v knihovnictví 2014" v Národní technické knihovně, Profesia 
Knihovník II., SNK, Martin) - Z. Hájková) 

Marketing a propagace 
 
V uplynulém roce připravila knihovna řadu kulturních a vzdělávacích pořadů. Pestrý program 
a zajímavá nabídka pořadů se odrazila v návštěvnosti jednotlivých akcí. Propagovány byly 
nejen akce pořádané knihovnou, ale i služby, které knihovna poskytuje. 
 
V médiích byla knihovna, její fondy a služby prezentovány 124x (dle databáze Anopress): no-
viny, veřejnoprávní a soukromá rádia, Česká televize, Jihočeská televize.Pravidelná (1x mě-
síčně) prezentace novinek ve fondu v Českém rozhlase. Literární noviny: spolu s ostatními 
zřizovanými organizacemi článek v příloze, věnované kultuře jižních Čech. 
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V průběhu roku byla obsazena pozice marketingového pracovníka. Na částečný úvazek byla 
přijata pracovnice, která se mimo jiné věnuje grafickému úpravě a zpracování propagačních 
materiálů knihovny. 
 
Zahájena byla pravidelná komunikace s médii, zasílány jsou tiskové zprávy informující o udá-
lostech v knihovně. Zintenzivnila se propagace akcí. Probíhá propagace a komunikace 
knihovny přes sociální sítě Facebook. Nově se vydává pravidelný měsíční přehled kulturních 
akcí informující o konání jednotlivých akcí v knihovně.   
 
Velká pozornost byla věnována propagaci při zavedení nové služby půjčování e-knih on-line. 
Informace o této službě se objevily v tisku, zajímala se o ně televize a v neposlední řadě i in-
ternetové servery. Dětští čtenáři se s touto informací setkali v časopise ABC. Propagace pro-
bíhala také v přímém kontaktu s veřejností na hlavním náměstí Č. Budějovic. Čtenáři se o této 
službě dozvěděli také díky zaslaným informacím prostřednictvím e-mailové korespondence. 
 
Knihovna své služby na veřejnosti prezentovala v rámci Jihočeského Kompasu 2014 (veletrh 
cestovního ruchu) a v rámci aktivit Jihočeské univerzity - "Vítání prváků", kdy se zúčastnila 
studentského programu "Activ Day". Propagovány byly i další služby - půjčování audioknih, 
společenských her, mobilní služby jako např. on-line přístup do databáze světových novin Lib-
rary Press Display. 
 
Na jaře proběhlo focení knihovny Na Sadech pro nasnímání do Google Street View. Díky tomu 
se prostory dětského oddělení, oddělení pro dospělé a zahrady staly virtuálně dostupné. Na-
snímání proběhlo v rámci pilotního programu zdarma.   
 
Ve spolupráci s Jihočeským krajem byla uspořádána tisková konference k digitalizaci kulturní-
ho dědictví. 
 
Pro zlepšení komunikace se čtenáři byly zavedeny schránky, jejímž prostřednictví mohou uži-
vatelé knihovny vznášet podněty na zlepšení knihovny, své tipy pro nákup knih atp. 
 
Zakoupeny byly na konci roku nové propagační předměty. Počítá se s jejich využitím jako dár-
kových předmětů určených účastníkům soutěží vyhlášených knihovnou. 
 
 

Lidské zdroje 

Vzdělávání 
 
Management (I. Kareš) 
Nový občanský zákoník (I. Kareš, M. Kejzar) 
Marketing (Z. Čencová, P. Mašínová) 
Účetnictví, personalistika - aktuální legislativa (pracovníci ekon. odboru) 
Rekvalifikační kurz (K. Čondlová, V. Medalová) 
Školení Moje ID (J. Jaroš) 
Benchmarking  (L Švíková) 
Seminář hudebních, zvukových knihoven, Brno, Třebíč (K. Nováčková) 
Seminář OKNA – ukázky akcí pro děti (H. Kotalíková) 
Kramerius 4 (J. Nechvátal) 
Světový kongres IFLA – Lyon (Z. Hájková) 
Databáze SCI INFO (Z. Hájková) 
Ptejte se knihovny (Z. Hájková) 
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Vícezdrojové financování knihoven, Library Marketing (P. Mašínová) 
Česko čte dětem (Z. Čencová) 
Děti jako čtenáři - workshop MK Praha (V. Medalová) 
Studijní cesta SDRUK po německých knihovnách (L. Vlášková) 
Studijní cesta SDRUK po dánských knihovnách (I: Kareš) 

Odborná činnost na národní úrovni 
 
Rada SDRUK, Rada Centrálního portálu knihoven (I. Kareš) 
komise pro jmennou katalogizaci, skupina pro implementaci pravidel RDA, sekce 
SDRUK pro RF, skupina pro SK ČR, komise pro vzdělávání knihovníků, skupina pro 
aplikaci Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání pro oblast knihovnictví 
(Z. Hájková) 
sekce SDRUK pro služby (Z. Hájková, I. Kareš) 
sekce SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů (L. Talířová, Z, Čencová) 
komise pro věcnou katalogizaci (M. Koldová) 
komise VISK2 (Z. Hájková), VISK 3 (J. Nechvátal), VISK6 (J. Špinar) 

 

Ostatní 
 

Výše platů byla upravena v souladu s platnou legislativou, záležitosti týkající se pracovní 
problematiky a odměňování byly konzultovány s odborovou organizací. 
 
Zaměstnanci se zúčastnili školení bezpečnosti a ochrany práce a požární prevence, 
proběhla veřejná schůze zaměstnanců, kde byli všichni seznámeni s otázkami, které se 
týkaly rozvoje organizace, rozpočtu a personální a platové politiky knihovny. 

 

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

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

strany pokladny JVK 
• odpisový plán byl dodržován dle nařízení zřizovatele 
• byly zajištěny revize všech technologií budov dle plánu revizních prací 
• byla prováděna údržba zahrady v areálu knihovny Na Sadech a v Severní ulici 
• byla dokončena a zkolaudována oprava vnější fasády a instalace vzduchotechniky      

v budově skladu knih v Severní ulici 
• byla opravena střecha budovy na Lidické tř.1 
• dokončena byla projektová příprava na stavební akce " Výměna podlahové krytiny       

v dětském oddělení v budově Na Sadech 27 a vytvoření serverovny v budově Na 
Sadech 26 
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Finanční hospodaření za rok 2014 
 
Činnosti knihovny byly financovány z 88,1 % z příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem 
Jihočeským krajem, z 6,5 % z účelových dotací poskytnutých z prostředků státního rozpočtu 
a územních samosprávních celků, 5,4 % 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 42 386 000  KÚ JK 

Regionální funkce knihoven 2 800 000  KÚ JK 

Program VISK 2 32 000  MKČR 

Program VISK 3 0 752 000 MKČR 

Program VISK 5 144 000  MKČR 

Program VISK 9 42 000  MKČR 

Příspěvek na nákup knihovního fondu 50 000  ÚMČB 

Příspěvek na kulturní činnost 46 400  ÚMČB 

Dotace „Cyklus–hudba–literatura–divadlo 28 000  KÚ JK 
CELKEM 45 528 400 752 000  
 
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 48 089 198,78 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK je mírně klesa-
jící. Výše přijatých registračních poplatků a poplatků z prodlení je na stejné úrovni jako v roce 
2013. Pokles u ostatních výnosů je dán především, že v roce 2014 nedošlo k nekrytí investič-
ního fondu. Investiční fond byl čerpán jako doplňkový zdroj oprav majetku. 
 
VLASTNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI K 31.12.2014 (v Kč) 

Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1 321 117,00 

Poplatky z prodlení 623 054,00 

Reprografické práce uživatelům 87 679,00 

Přijaté úroky 88 715,42 

Pronájmy nebytových prostor 43 466,80 

Ostatní výnosy - čerpání investiční fondu 1 30743,00 

Ostatní výnosy 266 023,56 

CELKEM 2 560 798,78 
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Náklady na hlavní činnost dosáhly 48 087 386,72 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 37,1 %, 
podíl osobních nákladů (mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady mzdy) 
62,9 %.  
 

Položka Skutečnost v Kč % k celkovým nákladům 

Materiál 6 419 098,21 13,3 

Energie 2 608 487,95 5,4 

Opravy a údržba 531 462,95 1,1 

Cestovné 113 817,32 0,2 

Ostatní služby 3 721 664,34 7,7 

Osobní náklady 30 251 367,00 62,9 

Jiné ostatní náklady 1 276 681,85 2,7 

Odpisy 3 164 807,10 6,7 

CELKEM 48 087 386,72 100 
 

Trend provozních a osobních náklad ů v tis. K č
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Mzdy byly vyplaceny ve výši 21 312 000 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 90. Průměrný 
měsíční plat zaměstnance dosáhl 19 733 Kč. 

Členění zam ěstnanc ů podle vzd ě lání

36%

55%

9%

Vysokoškolské

Středoškolské
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Hospodářský výsledek 
 
Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění činí 1 812,06 Kč. Výsledek z hlavní činnosti činí - 
41 654,74 Kč a z hospodářské činnosti 43 466,80.  
 
Ve výsledku hospodaření je zahrnuto i plánované čerpání investičního fondu jako doplňkový 
zdroj oprav majetku ve výši 130 743 Kč, které je účtováno do výnosů z činnosti v roce 2014. 
 

Investice 
 
Prostředky investičního fondu v objemu 10 013 481,40 Kč byly použity na přípravu a pořízení 
a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. 
 
Technické zhodnocení budovy skladu knih v Severní ulici 8 848 401 

Pořízení serveru 205 139 

Technické zhodnocení SW Obalkyknih.cz 497 310 

Pořízení samoobslužného skeneru 376 794 

Pořízení aktivátoru knižních etiket 67 687,40 

Projektová dokumentace – náhrada podlahy v budově Na Sadech 27 18 150 
 
 
ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

 
Ukazatel 

 

Stav 
k 1.1.2014 

Stav 
k 31.12.2014 

Návrh přídělu 
ze zlepšeného 

VH r. 2014 

Stav 
po přídělu 
(sl.2 + sl.3) 

Fond odměn 122 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 143 220,07 140 580,07 0,00 140 580,07 

Rezervní fond 794 969,75 1 017 430,57 1 812,06 1 019 242,63 

Investiční fond 15 610 462,67 9 042 663,37 0,00 9 042 663,37 

Celkem 16 670 652,49 10 262 674,01 1 812,06 10 264 486,07 
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PŘÍLOHA Č. 1 – Výběr z akcí JVK – fotogalerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

přednáška - historické Mapy  Krymu  

E knihy - prezentace na náměstí  
v Č. Budějovicích  

beseda - J. Mandžuková 
  pobočka Č. Dvory 

koncert vážné hudby - Thuri Ensemble 

divadlo - Theátr Víti Marčíka 

poslechový pořad Jiřího Černého 
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odpoledne plné her, dětské oddělení  Noc s Andersenem, pobočka S. Vrbné 

Festival dětských knih, časopisů a her  



 
45 

 
 
 
 
 
 
  

březen - výstava knižnívazba 

duben - nejlepší protidrogové plakáty   

 červen - Lesy a příroda kolem nás 

výročí časopisu Květy, oddělení 
periodik 

Výstavy 

 

ocenění Ministerstva ČR   
Knihovna roku 2014  

Václav Hájek z Libočan 
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PŘÍLOHA Č. 2 – Přehled výstav 
 

TERMÍN VÝSTAVA 

2.12.2013 28.1.2014 Králové Šumavy – putovní výstava 

2.12.2013 28.2.2014 Malířské práce studentů SUP sv. Anežky České, Č. Krumlov 

6.1.2014 31.1.2014 
Světlo dne jižních Čech - výstava fotografií   
Akademického klubu třetího věku Aktiv 

3.2.2014  28.2.2014 
Správným směrem – Národní protidrogová centrála 
 výstava protidrogových plakátů 

10.2.2014 14.2.2014 
Národní týden manželství, výstava dětských kreseb,  
Rodinné centrum Emanuel 

2.12.2013 28.2.2014 Malířské práce studentů SUP sv. Anežky České, Č. Krumlov 

1.3.2014 30.4.2014 Bohumil Hrabal – výstava děl k 100. výročí narození  

1.3.2014 31.3.2014 Mít sluníčko v duši - fejetony, kresby Jany Bečvářové 

5.3.2014 28.3.2014 Srdce svázané knihami – knižní vazby Heleny Klinderové  

11.3.2014 28.3.2014 Cvak – 3 města, 2 generace, více pohledů – fotografická výstava 

1.4.2014 31.5.2014 Exlibris Svatopluka Samka 

1.4.2014 30.4.2014 Mapové sbírky po sto letech, UK, geogr. knihovna, Praha, 

5.5.2014 29.5.2014 Když obrazy pomáhají – výstava obrazů sdružení KVOČ 

5.5.2014 2.6.2014 
Správným směrem – Národní protidrogová centrála,                                           
výstava protidrogových plakátů  

1.6.2014 30.6.2014 Výstava prací z výtvarné soutěže„Lesy a příroda kolem nás“  

2.6.2014 30.6.2014 Výstava fotografií studentů SUP sv. Anežky České, Č. Krumlov 

1.7.2014 31.7.2014 Výstava fotografií studentů  SUP sv. Anežky České, Č. Krumlov 

1.8.2014 31.8.2014 Výstava fotografií studentů  SUP sv. Anežky České, Č. Krumlov 

1.9.2014 30.9.2014 Ondřej Vitha poprvé - výstava fotografií  

1.9.2014 27.10.2014 
Matice česká – výstava o historii Matice české, 
Knihovna národního muzea 

22.9.2014 24.10.2014 Výstava Jihočeského muzea k 1. světové válce 

1.10.2014 29.11.2014 Exlibris - Josef Váchal, Anna Macková 

27.10.2014 26.11.2014 Václav Hájek z Libočan, výstava u příležitosti 460. výročí úmrtí 

10.11.2014 29.11.2014 Výstava bibliofilií + Josef Váchal 

1.10.2014 29.11.2014 Exlibris -Josef Váchal, A. Macková 

1.12.2014 15.1.2015 
Člověk a stromy - výstava fotografií   
Akademického klubu třetího věku Aktiv 

1.12.2014 15.1.2015 
Genius loci jihočeské krajiny - výstava fotografií  
 Akademického klubu třetího věku Aktiv 

1.12.2014 30.12.2014 Malířské práce studentů SUP sv. Anežky České, Č. Krumlov, výstava 
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PŘÍLOHA Č. 3 -  Plakáty k akcím (výběr) 
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PŘÍLOHA Č. 4 -  Náhledy webových stránek 
  
 
E-knihy si může vypůjčit každý čtenář    http://katalog.cbvk.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-knihy v reklamním systému knihovny     http://katalog.cbvk.cz  
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Novinky v reklamním systému     http://katalog.cbvk.cz  
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Digitální knihovna JVK - nová verze systému Kramérius - kramerius.cbvk.cz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nové tituly v digitální knihovně - kramerius.cbvk.cz 
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PŘÍLOHA Č. 5 -  Příklady zajímavých akvizic 
 
půjčovny 
Kája Saudek  / Helena Diesing.  V Řevnicích : Arbor vitae, 2013 527 s.. ISBN 978-80-7467-046-6  Sg. B 
53.803    B53.907/1,2   B54.350  
Muriel a and ělé : [barevný comics / námět a scénář Miloš Macourek ; režie Kája Saudek ; autorem 
doslovu je Tomáš Prokůpek].  V Praze : Plus, 2014 143 s.. ISBN 978-80-259-0265-3 (váz.)  Sg. B 
109.315 
100 illustrators . / ed. Steven Heller & Julius Wiedemann.  Praha : Slovart ; [Köln] : Taschen, c2013. 2 
sv.. ISBN 978-80-7391-808-8  Sg. B 53.907/1 
Mies / Detlef Mertins.  London ; New York : Phaidon, 2014 543 s.. ISBN 978-0-71483-962-2 (váz.)  Sg. 
B 54.350 
 
regionální oddělení 
Die Erben der Vertreibung  : Sudetendeutsche und Tschechen heute / Ralf Pasch.  Halle : Mittel-
deutscher Verlag, 2014 232 s.. ISBN 978-3-95462-236-8  Sg. C 358.910 
Arena Sancto-Joannea  : úcta Písečanů k sv. Janovi Nepomuckému = Píseker Bürger verehren den Hl. 
Johannes von Nepomuk / Jan Adámek.  V Písku : Prácheňské muzeum, 2014 159 s.. ISBN 978-80-
86193-45-8 (brož.)  Sg. C 358.363 
Život staré Šumavy  : Šumava a její lid : cesty za obživou : všední a sváteční dny / Vlastimil Vondruš-
ka.  V Praze : Vyšehrad, 2014 252 s.. ISBN 978-80-7429-219-4 (váz.) :  Sg. C 356.044 

 
hudební oddělení 
Riemann Musik Lexikon  : aktualisierte Neuauflage in fünf Bänden / herausgegeben von Wolfgang Ruf 
; in Verbindung mit Annette van Dyck-Hemming.  Mainz : Schott, 2012. 5 sv.. ISBN 978-3-7957-0006-5 
Sg. C 357.252/4 
Ludwig van Beethoven  : thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis. Band 1 / bearbeitet von Kurt 
Dorfmüller, Norbert Gertsch und Julia Ronge ; unter Mitarbeit von Gertraut Haberkamp und dem 
Beethoven-Haus Bonn.  München  : G. Henle, 2014. 2 sv. ISBN 978-3-87328-153-0  Sg. B 54.587 
 
audio CD jazykové kurzy – vybraná díla nejen anglic ké a německé literatury, anglicky a n ěmecky 
namluvená, nap ř.  
Geschichte vom braven Kasperl -- [zvukový záznam] / Clemens Brentano ; Sprecher Stefan 
Born.  München : Naxos Hörbücher, 1998 1 CD (7507)  Sg. HCD 8.232 
Frau Holle  [zvukový záznam] : u. a. Märchen / Gebrüder Grimm.  München : Naxos Hörbücher, 2007 1 
CD (7043)  Sg. HCD 8.235 
Pride and prejudice  [zvukový záznam] / Jane Austen ; read by Emilia Fox.  [Mnichov] : Naxos Audio-
Books, p2005 11 CD (130230)  Sg. HCD 8.258 
A christmas carol  [zvukový záznam] / Charles Dickens.  [S.l.] : Naxos AudioBooks, p2004 3 CD 
(31309)  Sg. HCD 8.259 
South of the border, west of the sun  [zvukový záznam] / Haruki Murakami ; read by Eric Lo-
ren.  [Mnichov] : Naxos AudioBooks, p2014 5 CD (63322)  Sg. HCD 8.265 
 
studovna 
The encyclopedia of romantic literature   / general editor Frederick Burwick, associate editors Nancy 
Moore Goslee and Diane Long Hoeveler.  Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. 3 sv. .. ISBN 978-1-4051-
8810-4 (soubor)  Sg. B 54.320 
 
The encyclopedia of the gothic  / general editors William Hughes, David Punter, and Andrew Smi-
th.  Chichester : Wiley-Blackwell, 2013. 2 sv. . ISBN 978-1-4051-8290-4 (soubor)  Sg. B 54.319/ 
 
The encyclopedia of political thought  / editor-in-chief Michael T. Gibbons ; associate editors Diana 
Coole, Elisabeth Ellis and Kennan Ferguson.  Chichester : Wiley-Blackwell, 2015. 8 sv. ISBN 978-1-
4051-9129-6 Sg. C 359.672 
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PŘÍLOHA Č. 6 - Výběr z příspěvků konferencí 

Mgr. Ivo Kareš 
Příspěvek na konferenci KNIHOVNY SOUČASNOSTI 14 
konané ve dnech 9. až 11. zá ří 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci  
 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY:  
ŠANCE NA ZMĚNU 
Interlibrary loan: chance to changes 
 

Mgr. Ivo Kareš 
Jiho česká vědecká knihovna v Českých Bud ějovicích 
 

Abstrakt 
Příspěvek je věnován snaze o změnu přístupu k meziknihovním výpůjčním službám. Vychází 
z popisu současného stavu MVS se zvláštním přihlédnutím k finanční zátěži na knihovny        
a jejího vlivu na fungování MVS. Nastíněny budou rovněž příležitosti, které by pro MVS nabí-
zel Centrální portál knihoven. 
Další část příspěvku shrnuje aktivity v 1. polovině roku 2014: 

- diskuse o změně pravidel MVS 
- rozsáhlému celorepublikovému průzkumu nákladů na poštovné v rámci MVS 

 

Abstract 
The paper isfocused onan attemptto change the approachtointerlibraryloanservices.Based on 
thedescription of the presentsituation of ILLwithparticular accent to thefinancial burdenonthe 
libraryand its impacton the functioning ofILL. Outlinedwill also beopportunitiesfor ILL which 
could be offering by Central Portal of Czech Libraries. In the anotherpart of the paperare 
summarized activities inthe firsthalf of 2014:  

- discussiononchanging the ILL rules 
- extensivenation-widesurvey of expenses of postage withinILL 

 

Klíčová slova: meziknihovní výpůjční služby, optimalizace služeb, problematika financování 
služeb 
 

Trocha teorie na úvod: 
Meziknihovní služby mají samozřejmě oporu i v knihovním zákoně1. Jsou zde definovány jako 
soubor "výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují 
knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich 
uložení. Jsou založeny na principu kooperace a reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny 
vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní služby z vlastních knihovních fondů, jsou-li o ně 
požádány.  
 

Meziknihovní službám je věnován samostatný paragraf, který definuje práva a povinnosti 
knihoven:  
 

§ 14 Meziknihovní služby  
1) Pokud v knihovním fondu knihovny není knihovní dokument, jehož zpřístupnění si její uživa-
tel vyžádal, má provozovatel této knihovny (dále jen "žádající knihovna") povinnost v rámci 
meziknihovních služeb požádat provozovatele jiné knihovny o zprostředkování tohoto knihov-
ního dokumentu, popřípadě o poskytnutí informace o něm (dále jen "dožádaná knihovna").  
(2) Dožádaná knihovna je povinna žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze 
svého knihovního fondu zprostředkovat tak, že požadovaný knihovní dokument žádající 

                                                
1Zákon ze dne 29. června 2001 č. 257/2001 Sb., O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihov-
nických a informačních služeb (knihovní zákon) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2004 [cit. 2014-07-03]. 
Dostupné z www: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm 
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knihovně zapůjčí nebo jí poskytne jeho kopii, popřípadě jí poskytne informace, kde se poža-
dovaný knihovní dokument nalézá. 
 
 
(3) Pokud je žádost o zprostředkování knihovního dokumentu vyřízena jeho zapůjčením, je 
žádající knihovna povinna vrátit zapůjčený knihovní dokument dožádané knihovně v dohodnu-
té lhůtě a odpovídajícím stavu. Po dobu výpůjčky knihovního dokumentu nese odpovědnost za 
jeho poškození nebo ztrátu.  
(4) Meziknihovní výpůjční a informační služby je knihovna povinna poskytovat bezplatně. Za 
poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může 
dožádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Provozovatelé knihoven mohou 
požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu. 
 

Další náležitosti jsou definovány ve vyhlášce k tomuto zákonu2, např. údaje nutné pro žádanku 
MVS atp.  
 

Na stránkách Národní knihovny, v sekci věnované knihovnám, najdeme i materiál Zásady me-
ziknihovních služeb v ČR3, který vytvořila Ústřední knihovnická rada na jaře 1999, ale také 
Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice4. Právě posledně zmiňovaný 
materiál, který vznikl v roce 2002, by mohl, po svém přepracování, ujasnit a zjednodušit me-
ziknihovní služby v ČR. V posledních letech totiž sílí hlasy po jednoznačném materiálu, který 
by knihovnám i jejich zřizovatelům jednoznačně určil podmínky pro poskytování MVS. Nejpal-
čivější je jistě problém finanční - na jedné straně knihovní zákon ukládá, aby služba byla 
zdarma, na druhé straně umožňuje knihovnám požadovat úhradu nákladů spojených s pře-
pravou materiálů. Zůstávají zde i problémy spojené s tím, které knihovní dokumenty jsou 
knihovny ochotné/povinny ze svých fondů poskytovat, lhůty dodání, způsob a evidence žáda-
nek atp., viz níže. 
 

Snaha o optimalizaci MVS: 
Je třeba zdůraznit, že meziknihovní výpůjční služby jsou důležitou a často využívanou součás-
tí knihovních služeb. Knihovny jsou obecně schopny a ochotny předat svým uživatelům infor-
maci o možnosti výpůjčky dokumentu z jiné knihovny a zprostředkovat ji a naopak zpravidla 
vyhoví požadavkům na výpůjčku z jiné knihovny. V oblasti veřejných knihoven bylo v roce 
2013 odesláno celkem takřka 300.000 požadavků na MVS výpůjčku (aktivní i pasivní) a více 
než 94% procent bylo kladně vyřízených. Není to tedy podle mého názoru tak, že by systém 
byl nefunkční a vyžadoval totální přestavbu. Zdá se ale, že dozrála doba na úpravy, které po-
vedou k jeho efektivnějšímu fungování. 
 

Přestože existuje zákonná úprava i metodické pokyny, došlo v průběhu let mezi jednotlivými 
knihovnami k poměrně významným rozdílům v pojetí poskytování MVS. Jde jednak o vylouče-
ní některých dokumentů z MVS a o různé přístupy ke zpoplatňování těchto služeb. 
V současné době tedy řada knihoven přistupuje k "místním" a "vzdáleným" uživatelů rozdílně. 
 

Z MVS jsou vyloučeny v některých knihovnách například dokumenty určené k prezenčnímu 
studiu, skripta, beletrie, audio a audiovizuální dokumenty, novinky ve fondu atd. 
Stejně tak rozdílné jsou přístupy k úhradě nákladů na přepravu: některé knihovny poskytují 
MVS zcela bezplatně, jiné tyto náklady přenášejí na uživatele, další pak na žádající knihovny, 
popřípadě jsou kombinovány oba přístupy. 

                                                
2Ministerstvo kultury ČR. Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2002 [cit. 2014-07-03]. 
Dostupný z www: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257Vyhl.htm 
 
3 Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČR : doporučení Ústřední knihovnické rady ze dne 15.3. 1999. Národní 
knihovna. 1999, roč. 10, č. 3. ISSN 0862-7487. Dostupné též na www: 
 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zasady_meziknihovni_vypujcni_sluzby.htm 
4 Národní knihovna ČR. Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice : organizace a metodika [online]. Pra-
ha : Národní knihovna ČR, 2002 [cit. 2014-07-03]. Dostupný z www:  http://www.nkp.cz/sluzby/mvs-metpokyny 
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Tyto "restrikce" rozhodně nelze šmahem odmítnout jako úplně neopodstatněné. K vylučování 
některých dokumentů z MVS vede jistě především snaha poskytovat služby především svým 
uživatelům, klasickým příkladem jsou dokumenty z prezenčního fondu - v něm jsou mimojiné 
proto, aby byly čtenářům k dispozici vždy a výpůjčka MVS není chvilková záležitost. I tlak ze 
strany zřizovatele knihovny může směřovat k přednostnímu poskytování služeb obyvatelům 
obce, města, regionu… 
Obdobné je to s úhradou nákladů - především vychází z konkrétního stavu rozpočtu dané 
knihovny. Pokud má knihovna zajímavý fond a je ochotna jej meziknihovně půjčovat, množství 
požadavků může rozpočet zatížit natolik, že je nucena ke zpoplatňování přistoupit (u někte-
rých knihoven bylo zavedeno účtování nákladů na poštovné žádajícím knihovnám přímo na 
pokyn zřizovatele). V takovém případě se ovšem řada požadavků přesune ke knihovnám ji-
ným, které ke zpoplatnění zatím nepřistoupily, a rostoucí náklady vedou k regulačním opatře-
ním i u nich. 
 

Jakkoli jsou tedy pohnutky, které vedení knihoven vedou k určitým regulačním prvkům omezu-
jícím MVS logické, výsledek je neradostný: meziknihovní služby jsou distribuovány nerovno-
měrně a v konečném důsledku se snižuje jejich kvalita. 
 

V minulých letech se řada knihoven snažila vzájemnými dohodami tyto nepříznivé vlivy elimi-
novat, úhradu poštovného si navzájem neúčtovaly krajské knihovny, podobně to bylo i uvnitř 
některých krajů. V okamžiku, kdy řada velkých knihoven byla nucena přistoupit k přeúčtování 
nákladů, rovnováha se začíná hroutit. 
 

V první polovině roku 2014 byla na půdě Sekce pro služby SDRUK zahájena jednání o mož-
nostech optimalizace systému meziknihovních výpůjčních služeb. Po úvodní únorové schůzce 
zástupců SDRUK, Knihovny Akademie věd, Národní knihovny ČR a Knihovnického institutu 
byly v Národní knihovně (dík patří především Karolíně Košťálové) vytvořeny podkladové mate-
riály pro diskusi5. Tato diskuse nebyla omezena pouze na Sekci pro služby SDRUK, k jednání 
byli přizváni zástupci městských knihoven, vysokoškolských knihoven a muzejních a galerij-
ních knihoven. 
 

Rozšířené jednání Sekce pro služby proběhlo 15. dubna v Praze, zápis z jednání je k dispozici 
v plném znění na webu SDRUK6. Ve stručnosti je možné podněty a návrhy (záměrně se vyhý-
bám slovu "závěry") shrnout takto: 
• Knihovna by při poskytování MVS měla být povinna poskytnout dokumenty, které svým 

lokálním uživatelů půjčuje absenčně, přístup k místnímu a vzdálenému uživateli by tedy 
měl být stejný. Právo knihovny určit, které dokumenty půjčuje pouze prezenčně, by mělo 
být zachováno, ale opět se stejnou platností pro místní i vzdálené uživatele. Při poskyto-
vání MVS by se tedy nemělo rozlišovat mezi jednotlivými druhy dokumentů. 

• Měla by být stanovena a dodržována lhůta, ve které je oslovená knihovna povinna MVS 
výpůjčku vyřídit. Navrženo bylo vyřízení ihned po obdržení žádanky, opět zrovnoprávňují-
cí místní a vzdálené uživatele. 

• Je potřeba vytvořit jednotný formulář e-žádanek MVS, integrovaný do všech automatizo-
vaných knihovnických systémů, popř. vhodného rozhraní (CPK?) 

• Pokud se nepodaří vyřešit externí financování poštovného MVS, knihovny si mohou vzá-
jemně účtovat náklady. Spíše než skutečné náklady by měl být účtován jednotný poplatek 
za zásilku/výpůjčku, odpovídající "průměrnému" poštovnému. Vzájemné zúčtování mezi 
knihovnami by se mělo provádět 1-2x za rok vždy ke konci pololetí. ¨ 

• Opět v případě, že se nepodaří prosadit externí financování poštovného MVS, mělo by být 
legalizováno právo knihovny na zpoplatnění MVS ve vztahu k uživateli. Tento poplatek by 
měl mít především regulační funkci, o jeho aplikaci by rozhodovala konkrétní knihovna. 

                                                
5Sdružení knihoven ČR. Zápis z 2. jednání sekce [pro služby]. Podkladové materiály NK ČR [online]. Ostrava, Sdružení 
knihoven, 2014. [cit. 2014-07-03]. Dostupný z www:  
http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2014/podkladove_materialy_NK.pdf 
 
6 Sdružení knihoven ČR. Zápis z jednání sekce pro služby Sdružení knihoven ČR[online]. Ostrava, Sdružení knihoven, 2014. 
[cit. 2014-07-03]. Dostupný z www: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2014/Zapis%20Praha%2020140415.pdf 
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Pokud by se knihovna rozhodla pro zpoplatnění MVS vzhledem k uživatelům, musela by 
použít výše zmíněný jednotný poplatek za zásilku/výpůjčku.  

• V případě, že se podaří prosadit externí financování poštovného MVS, odpadne tedy re-
gulační funkce poplatku, bude zapotřebí uvažovat o omezení počtu současných MVS vý-
půjček pro jednoho uživatele, aby nedošlo k výraznému zvýšení objemu MVS a nákladů. 

• Z hlediska knihovny by MVS vždy měla zůstat jako dotovaná služba, tj. knihovny hradí na 
svůj náklad veškeré další náklady spojené s výpůjčkou (vyřízení objednávky, balení 
apod.).  

------------------------------------ 
• Možným řešením v krajích by byla dohoda krajských a pověřených knihoven, že požadav-

ky z knihoven v rámci příslušného kraje nebudou účtovány. MVS by mohlo být součástí 
standardu regionálních funkcí. Ve většině krajů ale nejsou rezervy na úhradu nákladů na 
MVS v rozpočtu regionálních funkcí a vyjednání navýšení je nejisté až nepravděpodobné. 

 

Rozhodně se ale nedá říci, že došlo k všeobecné shodě, naopak se podle mého názoru uká-
zalo, že platforma Sekce pro služby není pro nalezení řešení ideální, nabízí totiž spíše prostor 
pro výměnu názorů a zkušeností, než prosazení závazného dokumentu pro celý systém 
knihoven. 
 

Následovat by tedy měla ve spolupráci s Národní knihovnou ČR aktualizace metodického po-
kynu pro meziknihovní služby. V brzké době se dá také očekávat určitá dohoda krajských 
knihoven alespoň v oblasti účtování úhrady za poštovné MVS. 
 

Pokud budou naplněny ambiciózní cíle Centrálního portálu knihoven, právě vzájemné posky-
tování dokumentů mezi knihovnami by se mohlo dočkat podstatných změn - například zjedno-
dušení vyhledávání knihoven, které požadované dokumenty vlastní a ve kterých jsou v danou 
chvíli k dispozici, zastřešení procesu vyžádání výpůjčky MVS, možnost přímého vstupu kon-
cového uživatele do procesu výpůjčky prostřednictvím vzdálené registrace s ověřeným účtem 
MojeID, volbu knihovny, kde bude výpůjčka vyzvednuta, popř. dodávku přímo uživateli, vytvo-
ření jednotné platformy pro elektronické dodávání dokumentů atd. 
 

Jako zásadní se nicméně v současné době jeví problém finančního zabezpečení meziknihov-
ních výpůjčních služeb, zejména nákladů na poštovné, a právě zjištění reálných nákladů na 
poštovné MVS byl věnován rozsáhlý průzkum, který v první polovině roku 2014 probíhal ve 
všech knihovních sítích v republice. 
 

Průzkum nákladů na poštovné MVS za rok 2013 v knihovnách ČR: 
Zjišťování nákladů na poštovné MVS probíhalo na základě pověření 31. zasedání Ústřední 
knihovnické rady pro posouzení možností externího financování (např. formou paušálu ze 
státního rozpočtu).  
Prioritně, pokud to bylo možné, byly zjišťovány skutečné náklady na poštovné MVS 
z účetnictví. U řady knihoven i částí regionů tuto přesnou částku nebylo možné zjistit, 
v takovém případě byly využívány statistiky Kult a koeficient 50 Kč na 1 vyřízenou zásilku 
MVS. 
 

Do průzkumu byly zahrnuty veřejné knihovny ve všech krajích, ústřední knihovny, knihovny 
vysokých škol, muzejní a galerijní knihovny, knihovny ústavů AV. 
 

knihovna / region / knihovní síť Částka (Kč) 
Národní knihovna 521 700 
Národní technická knihovna 223 100 
Národní lékařská knihovna 30 000 
Národní pedagogická knihovna 8 600 

  
muzejní a galerijní knihovny 100 000 
univerzitní knihovny 633 293 
ústavy AV 135 355 
    
Jihočeský kraj 685 468 



 
56 

Jihomoravský kraj 428 408 
Karlovarský kraj 618 408 
Královéhradecký 269 451 
Liberecký kraj 233 324 
Moravskoslezský 753 275 
Olomoucký kraj 615 785 
Pardubický kraj 501 639 
Plzeňský kraj 191 000 
Praha 17 906 
Středočeský kraj 460 000 
Ústecký kraj 195 904 
Kraj Vysočina 246 648 
Zlínský kraj 618 044 

celkem ČR 7487308 
 

Průzkum ukázal, že zvolený koeficient 50 Kč za MVS výpůjčku/zásilku byl vzhledem ke sku-
tečnosti příliš vysoký, celková částka podle statistiky Kult by jen ve veřejných knihovnách 
v krajích při vynásobení počtu výpůjček převýšila 14 000 000 Kč. 
 

Další tabulka ukazuje náklady na MVS výpůjčku v jednotlivých krajích (v této části se věnuje-
me pouze síti veřejných knihoven). Výsledky jsou zcela jistě ovlivněny tím, do jaké míry bylo 
pracováno se skutečnými náklady a do jaké byl k výpočtu využit koeficient. 
 

Ke snížení reálných nákladů na poštovné MVS logicky výrazně přispívá snaha ušetřit: 
sdružování co nejvíce výpůjček do jedné zásilky, využití rozvozu v rámci regionálních funkcí, 
osobní vyzvedávání zásilek atd. (Příklad za všechny z Ústeckého kraje: v Regionální knihovně 
Teplice v roce 2013 bylo kladně vyřízeno 104 požadavků MVS a pouze 7 z nich odesíláno 
poštou.) 
 

I tak jsou mezi zjištěnými náklady v jednotlivých krajích poměrně velké rozdíly (a při detailněj-
ším pohledu najdeme podobné rozdíly i mezi jednotlivými malými regiony v rámci krajů). 
 

kraj 
požadavky do 

knihovny vyřízené 
požadavky  
z knihovny vyřízené 

náklady na 
poštovné 

Kč/za 
MVS 

Jihočeský 15 553 14 408 13 866 13 511 685 468 25 
Jihomoravský 23 307 22 216 11 173 10 726 428 408 13 
Karlovarský 3 904 3 782 6 062 5 873 618 408 64 
Královéhradecký 9 038 8 968 9 676 9 496 269 451 15 
Liberecký 6 439 6 314 4 920 4 778 233 324 21 
Moravskoslezský 10 963 10 578 8 019 7 795 753 275 41 
Olomoucký 13 380 13 078 6 536 5 925 615 785 32 
Pardubický 6 356 6 322 9 090 8 815 501 639 33 
Plzeňský 7 724 7 508 6 843 6 638 191 000 14 
Praha 5 095 4 724 1 530 1 365 17 906 3 
Středočeský 47 106 39 726 21 335 21 067 460 000 8 
Ústecký 11 363 11 184 4 447 4 273 195 904 13 
Vysočina 10 654 10 564 9 027 8 781 246 648 13 
Zlínský 5 897 5 690 7 543 7 256 618 044 48 

Celkem 176 779 165 062 120 067 116 299 5 835 260 21 
Dá se tedy předpokládat, že skutečné současné náklady na poštovné MVS v rámci celé ČR 
jsou ještě o něco nižší (i s vědomím toho, že z průzkumu mohly některé knihovny vypadnout 
nebo data nedodat). 
 

Celkové náklady na poštovné MVS mezi se tedy v celé ČR v současné době pohybují mezi 
7-8 mil. Kč. Výše této částky je ale ovlivněna tím, že řada knihoven využívá k přepravě výpůj-
ček MVS i jiné cesty než poštovní zásilky. 
 

Dalšími kroky na cestě k optimalizaci meziknihovních výpůjčních služeb by tedy měly být: 
- aktualizace metodického pokynu pro MVS 
- příprava návrhu dotování MVS ze státního rozpočtu 
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Mgr. Tamara Pršínová 
Příspěvek na konferenci KNIHOVNY SOUČASNOSTI 14 
konané ve dnech 9. až 11. zá ří 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci  
 

ČESKÁ (NÁRODNÍ?) ČLÁNKOVÁ BIBLIOGRAFIE – P ŘEŽITEK  
NEBO MODERNÍ SLUŽBA ČTENÁŘŮM?  
CZECH (NATIONAL?) BIBLIOGRAPHY OF ARTICLESFROM CZEC H NEWSPAPERS AND 
PERIODICALS –AN ANACHRONISM OR A MODERN SERVICE FOR  READERS? 
Mgr. Tamara Pršínová 
Jiho česká vědecká knihovna v Českých Bud ějovicích 
 

Abstrakt 
Co to je článková bibliografie, proč vznikla, čemu měla – má sloužit; od tištěných 
svazků národní článkové bibliografie (Články v českých časopisech) 
ke kooperativnímu systému článkové bibliografie (KOSABI) a databázi ANL 
(1955–2010). Projekt ANL+ jako kvalitativně vyšší rovina (náhrada) databáze 
ANL (podzim 2010 – zrušeni Odděleni analytického zpracováni v NK ČR). Pokračováni 
kooperativního systému v přechodném režimu (období 2011–2014) 
– zajištěno krajskými knihovnami za pomoci grantu z programu VISK 9. 
 
Abstract 
What the bibliography of articles is, why did it come to existence, what it had 
to serve to in past and what it has to serve to? From printed volumes of National 
bibliography of articles from Czech newspapers and periodicals to the cooperative 
system (KOSABI) and database ANL (1955–2010). The project ANL+ 
as a supreme level of the ANL database. Continuance of cooperative system in 
an interim mode (2011–2014) – guaranteed by regional libraries and supported 
from the VISK 9 programme. 
  
Průkopníkem české článkové bibliografie byl ředitel Československého ústavu bibliografického 
Jan Ladislav Živný (1872-1949). Již na začátku 20. století si uvědomoval důležitost informací, 
které poskytují články v periodickém tisku. Ve 30. letech se pak pokusil ve spolupráci s Janem 
Emlerem o první českou článkovou bibliografii. Česká článková bibliografie (tj. soupis novino-
vých a časopiseckých článků, statí a studií) začala pravidelně vycházet jako zvláštní řadaBib-
liografického katalogu ČSRs názvemČeské časopisy v roce 1953 pod vedením Jaroslava 
Kunce. Dodatečně pak byla zpracována Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952, která 
však nevyšla tiskem. Veřejnosti ji zpřístupňuje Referenční centrum NK ČR. 
 

Národní knihovna chápala tuto svou činnost jako nedílnou součást české národní bibliografie. 
Hlavním úkolem článkové bibliografie bylo podávat co možná nejúplnější obraz české novino-
vé a časopisecké produkce. “Svým charakterem a posláním „České časopisy“ nijak neomezují 
ani nepotírají vydávání jednotlivých speciálních bibliografií,“stojí v úvodu prvního ročníku.       
O době, ve které tato bibliografie vznikla, vypovídá poznámka, že pro zpravodajskou a infor-
mační službu bude k dispozici katalog článků a studií, které v Českých časopisech nebudou 
publikovány. 
 

Za titulovou základnu bylo vybráno přibližně 400 novin a časopisů, měsíčně se excerpovalo 
cca 3000 záznamů. Katalog byl vydáván 12 x ročně, každý svazek byl opatřen autorským 
rejstříkem a na konci ročníku byl pak vydán rejstřík předmětový. Od 3. ročníku, vydaného v 
roce 1955, došlo ke změně původně zavádějícího názvu České časopisy na Články v českých 
časopisech, změnil se také formát z A5 na A4.  V letech 1955-1959 působil jako vedoucí re-
daktor této řady katalogu významný český bibliograf Boris Mědílek. Poslední tištěné svazky 
vyšly v roce 1993 (roč. 38, 1990). 
 

Během 60. let začaly též krajské vědecké knihovny v rámci edice Prameny k souběžné regio-
nální bibliografii Čech a Moravy zpracovávat soupisy regionálních publikací a článků, ty pak    
v tištěné podobě vydávaly také většinou až do začátku 90. let 20. století. Zlom přišel právě 
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začátkem 90. let, kdy se začalo ustupovat od publikování tištěných svazků a přecházelo se na 
automatizované knihovnické systémy. 
 

S přípravou přechodu na automatizované zpracování české národní článkové bibliografie se 
již začalo v polovině 80. let. Systém článkové bibliografie původně počítal s propojením oboro-
vých a regionálních databází, po roce 1990 se však ustoupilo od této koncepce a nastoupila 
se cesta kooperace mezi Národní knihovnou a regionálními (krajskými) vědeckými knihovna-
mi. Důraz se kladl na analytické zpracování periodik (novin, časopisů a periodických sborníků) 
především z oblasti společenských a přírodních věd. Technické obory a obory jako medicína, 
pedagogika, zemědělství podchycovaly a dodnes zpracovávají specializovaná informační pra-
coviště. Cílem národní článkové bibliografie mělo být zajištění excerpční základny tak, aby na 
jedné straně nedocházelo k duplicitnímu analytickému zpracování a na druhé, aby se nestalo 
to, že by některé významné tituly nebyly excerpovány vůbec. Tento úkol byl velmi náročný 
vzhledem k nárůstu titulů po roce 1989 a zároveň k častým změnám, které souvisely se vzni-
kem a zánikem jednotlivých periodik. S tímto problémem se potýkají regionální bibliografická 
pracoviště i v současné době. Excerpční základna byla postavena na tom, že Národní knihov-
na se zaměřovala na tituly s celostátním dosahem, krajské vědecké knihovny na tzv. regionál-
ní periodika a spolupracující oborová bibliografická pracoviště na odborné tituly.  
 

V letech 1992-1993 se začala rozbíhat činnost Kooperačního systému článkové bibliografie – 
KOSABI, nejprve v Národní knihovně, poté v regionálních vědeckých knihovnách. Od roku 
1994 postupně přistoupily do systému i některé odborné knihovny (Státní pedagogická 
knihovna Komenského Ústavu pro informace ve vzdělávání, Státní technická knihovna, Ústav 
zemědělských a potravinářských informací a další). Základem celého kooperačního systému a 
tím i báze ANL byly bibliografické záznamy zpracovávané v oddělení analytického popisu Ná-
rodní knihovny ČR, v první polovině 90. let se v tomto oddělení zpracovávalo cca 280 titulů 
oproti 150 regionálním titulům. Po roce 2000 se v NK ČR zpracovávalo 212 titulů, regiony pak 
excerpovaly 217 titulů, odborné knihovny 108 titulů, tj. celkem 537 titulů. 
 

V letech 1994-2008 vycházela řada Články v českých novinách, časopisech a sbornících také 
na CD-ROM (od roku 2004 na DVD-ROM) v rámci Česká národní bibliografie vydávané Ná-
rodní knihovnou ve spolupráci s firmou Albertina icome. 
 

Na úrovni městských knihoven, především bývalých okresních knihoven, zastřešuje Sdružení 
uživatelů knihovních systémů LANius souborný katalog článků SKAT. MeziLANiem a Národní 
knihovnou (resp. Oddělením analytického zpracování)probíhaly i jednání o případné kooperaci 
týkající se excerpce titulů a omezení duplicit při zpracování. 
 

Spolupráce v rámci KOSABI též probíhala mezi Národní lékařskou knihovnou a NK ČR, tato 
spolupráce se ale týkala pouze výběru titulů, aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování ve 
zpracování periodik s lékařskou či zdravotnickou tematikou. 
 

Během let byly učiněny i pokusy o navázání spolupráce s dalšími bibliografickými pracovišti. 
Např. Ústav státu a práva AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR zaslaly i zkušební várky 
do databáze ANL, ale bohužel nedošlo k trvalejší spolupráci. Byla oslovena též pracoviště z 
oblasti vysokoškolské sféry, ale ani tam se nepodařilo navázat takové kontakty, které by zaru-
čovaly kontinuální kooperaci.  
 

V roce 2004 obsahovala báze ANL cca 880 000 záznamů (NK ČR dodala cca 620 000 zá-
znamů, regiony cca 167 000 záznamů a specializované knihovny (cca 96 000 záznamů)  
z celkového počtu 593 excerpovaných titulů periodik. 
 

Na přelomu tisíciletí vznikala v rámci projektů financovaných Ministerstvem kultury ČR plno-
textová varianta báze ANL – báze ANL FULL(viz http://full.nkp.cz), jednalo se o výzkumný 
záměr Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů 
(1999-2003). Dalším projektem byla Souborná databáze Kooperačního systému článkové bib-
liografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat (2000-2004). Hlavním řešitelem 
obou projektů byla za NK ČR PhDr. Ivana Anděrová, jako spoluřešitel se podílela v letech 
1999-2001 firma Anopress IT, a.s., která provozovala bázi TAMTAM. Plné texty byly v Národní 
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knihovně dále zpracovávány (věcně indexovány) v rámci linky automatické indexace a zpří-
stupňovány v systému TOPIC v bázi ANL FULL. Pro přístup do celé databáze TAMTAM bylo  
v roce 2000 založeno konsorcium Anopress. Inspirací a vzorem pro koncipování báze ANL 
FULL byla databáze ProQuest 5000. Plné texty báze ANL FULL byly přístupné interním uživa-
telům NK ČR, externí uživatelé měli k dispozici pouze metadata. Na základě zkušební regis-
trace bylo možno získat na dobu 7 dnů přístup k plným textům.  
 

Bohužel oba projekty byly ukončeny bez možnosti dalšího rozvoje, další projekty podané řeši-
telkou PhDr. Ivanou Anděrovou nebyly přijaty.  Nezúčastněný pozorovatel se může pouze 
dohadovat, co stálo za touto situací, určitě to byl souhrn problémů počínaje nevyřešenou pro-
blematikou autorských práv, finanční a personální situace v Národní knihovně ČR. 
 

Rok 2010 byl posledním rokem činnosti Oddělení analytického zpracováníNK ČR, a tím 
i posledním rokem činnosti původního kooperačního systému  KOSABI, který byl tímto oddě-
lením metodicky zastřešován a veden. V posledních letech bylo ročně vystavováno v rámci 
kooperačního systému v bázi ANL  cca 70.000 analytických záznamů z cca 680 periodicky 
vycházejících titulů a cca 660 titulů s řídkou periodicitou, monografických a monotematických 
čísel seriálů a sborníků. V samotném Oddělení analytického zpracování NK ČR se excerpova-
lo cca 40 000 záznamů ročně z 240 periodicky vycházejících titulů. V roce 2010 báze ANL 
obsahovala přes 1 300 000 záznamů. 
 

Koncem roku 2010 bylo vedením NK ČR rozhodnuto o zrušení Oddělení analytického 
zpracování a v březnu roku 2011 došlo v NK ČR k faktickému ukončení činnosti tohoto 
oddělení. S tím se nechtěly smířit knihovny zapojené do kooperačního systému KOSABI, a na 
základě vyvinutého tlaku se tedy NK ČR rozhodla rozjet testovací projekt ANL+ , který byl 
oficiálně oznámen na konferenci Knihovny současnosti v září 2011. Na tomto projektu 
spolupracovali vedle NK ČR též společnost Newton Media, Moravská zemská knihovna 
a Knihovna AV ČR. 
 

Báze ANL+ byla prezentována jako experimentální databáze, která byla od června 2011 do 
konce října 2012 přístupná prostřednictvím JIB na bázi indexu vyhledávače Primo Central. 
Tituly zpracovávané před rokem 2011 Oddělením analytického zpracování NK ČR měly být  
nahrazeny jednak zdroji z Anopress IT a z Newton Media, jednak daty získanými na základě 
vlastní digitalizace NK v rámci projektu, který NK ČR realizovala v roce 2011 pod názvem 
„Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR“ v progra-
mu VISK 7. 
 

Tyto záznamy obsahovaly kromě základního jmenného popisu, ovšem bez věcných metadat 
a bez vazby na jmenné autority, také náhled, plné texty a digitalizovanou podobu článků. 
 

Zájem o spolupráci s Národní knihovnou na tvorbě databáze ANL+ projevila i Knihovna AV 
ČR, která cítila příležitost k oživení projektu Digitální knihovna AV ČR. Kolegové z Knihovny 
AV začali zpracovávat články z vybraných časopisů vydávaných ústavy Akademie věd (cca 42 
titulů). 
 

V roce 2012 se také do projektu ANL+ zapojily krajské knihovny, které měly především zájem 
o udržení kontinuity české národní článkové bibliografie, a to tím, že si podaly žádosti o granty 
v programu VISK 9/I  pod společným názvem Obohacení záznamů článků zobrazených 
v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu „Analytické zpracování vybra-
ných periodických titulů z fondů Národní knihovny ČR“ realizovaného v roce 2011).  Koordina-
ce těchto kooperativních projektů se ujala díky iniciativě paní ředitelky Mgr. Evy Svobodové 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.  Dalším důvodem k zapojení krajských kniho-
ven do projektu ANL+ bylo, že záznamy článků zobrazovaných v lokálním indexu ANL+ neob-
sahovaly věcná (věcný popis) a jmenná metadata (vazba na autoritní záznamy), tak aby se 
mohly stát plnohodnotnou náhradou záznamů dodávaných do databáze ANL do roku 2010 
zrušeným oddělením článkové bibliografie NK ČR.  
 
Pozitivním výsledkem experimentálního projektu ANL+  bylo odzkoušení modelu kooperativní-
ho zpracování článků, který byl založen na přebírání záznamů z indexu ANL+ prostřednictvím 
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protokolu Z 39.50. Bibliograf pracoval ve svém lokálním systému, převzatý záznam zkontrolo-
val, doplnil ho o chybějící pole, většinou se jednalo o pole věcného popisu a autoritní záznamy 
(přitom ponechal identifikátor z digitalizace nebo ze zdrojů Anopress IT a Newton Media)a 
samozřejmě uložil v lokálním systému knihovny. Následně byly záznamy exportovány do da-
tabáze ANL, resp. do ANL+, stejným způsobem jako při běžném exportu článků v rámci sys-
tému KOSABI. V databázi ANL+ se takto naimportovaný záznam propojil prostřednictvím iden-
tifikátoru s digitalizovaným článkem nebo s plnými texty  dodanými ze zdrojů Anopress IT       
a z Newton Media. 
 

V říjnu 2012 byl experimentální projekt ANL+ zpřístupněný prostřednictvím vyhledávače Primo 
Central ukončen v souvislosti s výběrem nového systému EBSCO Discovery Service. 
 

Na základě připomínek Pracovní skupiny pro analytickou bibliografii při Bibliografické sekci 
SDRUK  byl přehodnocen projekt„Analytické zpracování vybraných periodických titulů z fondů 
Národní knihovny ČR“ v programu VISK 7, který byl primárně určen pro záchranu kulturního 
dědictví, nikoliv pro digitalizaci současné produkce, u které již existují elektronické předlohy.  
Žádost Národní knihovny ČR o dotaci z podprogramu VISK 7 na rok 2013 byla zásadně pře-
pracována a na svět přišel nový pilotní projekt ANL RETRO, který měl propojit databázi člán-
kové bibliografie s plnými texty digitalizovaných periodik. Tento projekt se zaměřil na tituly, 
jejichž vydávání bylo již ukončeno a nejsou k dispozici jejich elektronické tiskové předlohy. 
Průběh a zhodnocení projektu ANL RETRO byly prezentovány Mgr. Tomášem Foltýnem z NK 
ČR na 26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 
ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. 
 

I přes uvedené změny a problémy pokračují v letech 2013-2014 krajské knihovny, KNAV 
a další spolupracující knihovny a bibliografická pracoviště (např. Knihovna Divadelního ústavu, 
Moravská zemská knihovna, Národní technická knihovna, Zemědělská a potravinářská 
knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací) jak v rámci projektů VISK9/ tak 
v rámci původního kooperačního systému v doplňování databáze ANL - Články v českých 
novinách, časopisech a sbornících. Záznamy jsou zpracovávány opět v klasické podobě, tzn. 
bez vazby na plné texty, oproti původnímu stavu byla excerpční titulová základna značně zre-
dukována. Správu databáze ANL zajišťuje oddělení souborných katalogů NK. 
 

Doufejme, že vynaložené úsilí i finanční prostředky vložené do tvorby (přípravy) experimentál-
ní databáze ANL + a pilotního projektu ANL RETRO, budou využity v dalších, 
a hlavně definitivních, projektech (snad i při přípravě projektu Centrálního portálu knihoven). 
V tomto bodě se však nemohu ubránit pokušení uvést citaci z rozhovoru Tomáše Gece 
s Bohdanou Stoklasovou pro časopis Duha z 30. 6. 2011 
 

„ ... Od července [2011] začneNK ČR výpadek své excerpce postupně vyrovnávat s tím, že do 
konce roku nahradí variantní formou všechny excerpované tituly. Finanční možnosti nám ne-
dovolují pokračovat v nákladném klasickém analytickém zpracování, přístup ke článkům pro-
střednictvím záznamů v katalogu bude nahrazen přístupem prostřednictvím metadat 
a plných textů, které získáme od firem zajišťujících monitoring médií, a z vlastní digitalizace. 
Vyhledávání umožní centrální index. Nový projekt dostal pracovní název ANL +. Znak + může 
v někom evokovat konec ANL v ČR, pro mne osobně však představuje novou dimenzi  
a přidanou hodnotu plných textů a výraznou finanční úsporu, tedy skutečně plus. Centrální 
index propojí vyhledávání v metadatech a plných textech s metadaty z dosud budované data-
báze ANL“ 
 

Co k tomu dodat. Projekt ANL+  proběhl pouze jako experiment, bez výhledu na brzkou konti-
nuální návaznost, a znak + opravdu evokuje křížek, který NK nad databází ANL udělala. 
 

Tento příspěvek je pokusem o shrnutí dosud publikovaných materiálů o vzniku a vývoji české 
článkové bibliografie. Opírá se především o podklady vytvořené bývalou dlouholetou vedoucí 
Oddělení analytického zpracováníNK ČR Ivanou Anděrovou, ale také o další důležité doku-
menty. Českou článkovou bibliografii chápu především jako službu uživatelům knihoven, stu-
dentům, literárním vědcům, historikům a badatelům z dalších oborů, či samotným knihovníkům 
a informačním pracovníkům, především pak rešeršérům. Samotná bibliografie zaznamenala 
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dlouhý vývoj od běžných soupisů článků, lístkových kartoték, přes tištěné a periodicky vydá-
vané katalogy až po podobu elektronické databáze. Určitě nastal čas na přechod k další mo-
dernější formě – tedy ke spojení bibliografických záznamů s plným textem. Ve hře jsou samo-
zřejmě otázky finanční, otázky autorských práv atd. 
 
Nechci se zde pouštět do dalekosáhlých úvah, zdá se však, že v současné době čeští knihov-
níci v otázce české (národní) článkové bibliografie zastávají protichůdné názory. Jedni se při-
klánění k názoru, že národní článková bibliografie je již překonaná, druzí naopak ji chápou 
jako významnou službu uživatelům a jako důležitý pomocník rešeršérů. Především rešeršéři 
mají strach, že se budou muset opět vrátit k listování jednotlivých čísel časopisů a k dalším 
zdlouhavým a dávno překonaným postupům při tvorbě rešerší. Samozřejmě máme k dispozici 
moderní oborové databáze, máme k dispozici nové zahraniční systémy s plnými texty. Ale 
otázkou zůstává, zda se česká knihovnická veřejnost definitivně vzdává služby, která se po 
desetiletí kontinuálně vyvíjela a sloužila svým uživatelům, a kdy ji případně nahradí nový kvali-
tativně vyšší systém. 
 
Bude to ještě dlouhá, finančně náročná cesta, a bude se muset překonat mnoho obtíží. Dnes 
všude slyšíme „plné texty, plné texty“, máme však dostatek finančních prostředků, máme vy-
řešenou problematiku autorských práv, máme opravdu promyšlenou koncepci přechodu na 
modernější technologii? 
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PŘÍLOHA Č. 7 - O knihovně v médiích (výběr) 
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