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 Ohlédnutí za rokem 2015 
 

 
130. výročí zaloţení knihovny 
Rok 2015 byl rokem oslav 130. výročí zaloţení 
knihovny. Od začátku měl koncept oslav jasný zá-
měr - připravit pro veřejnost kvalitní program. Po-
zornost nebyla upnuta jen na jednu velkou akci, 
snahou bylo drţet trend pořádání kvalitních kultur-
ních akcí zahrnující pořady literární, hudební, diva-
delní, výstavy nevyjímaje.  
 

K příleţitosti oslav vydala knihovna ke konci roku 
publikaci „Poklady ze sbírek Jihočeské vědecké 
knihovny“, kde jsou uvedeny nejvýznamnější knihy, 
mapy, periodika a hudební nosiče, které jsou zají-
mavé, krásné, či jinak jedinečné. Podařilo se také 
uspořádat slavnostní setkání všech zaměstnanců 
knihovny.  
 
 

Kniha o Josefu Bartuškovi 
Knihu „Kouzelník s hračkami, hledač nových krás“, 
jeţ knihovna vydala na konci roku 2014, byla za 
účasti autorky V. Košnarové, představena veřejnosti 
v lednu v Literární kavárně Měsíc ve dne. Kniha je 
věnována výtvarnému pedagogovi a zakladateli 
českobudějovické avantgardní umělecké skupiny 
Linie Josefu Bartuškovi. Představení knihy dopro-
vázela také výstava „Josef Bartuška a umělecká 
skupina Linie“, kterou připravilo regionální oddělení. 
Knihovně se od roku 2005 podařilo vydat šest publi-
kací v jedné ediční řadě a tímto svazkem do ní 
přibyla kníţka sedmá. 
 
 

Mladí hudebníci 
V lednu byl zahájen nový hudební cyklus, ve kterém 
jsme veřejnosti představovali mladé českobudějo-
vické hudebníky. Milovníci hudby měli moţnost 
setkat se s mladými hudebníky při pravidelném 
ţánrově pestrém pořadu, který se jednou za měsíc 
konal v audiosále knihovny na Lidické třídě.   
 
 

Ocenění čtenáře roku 
Knihovna se zapojila do projektu „Tátové čtou   
dětem“, který vyhlásil SKIP (Sdruţení knihovníků    
a informačních pracovníků) a poprvé v historii oce-
nila čtenáře roku, jeţ se, pro rok 2015, hledal mezi 
tatínky. Vybraný kandidát vyhrál zároveň čtenáře 
roku i za celý Jihočeský kraj. Kritériem pro výběr byl 
nejen počet vypůjčených knih za předchozí rok, ale  
i to, zda například vede ke čtení své děti, dětem 
sám čte. Přihlédnuto bylo také k tomu, ţe se tatínek 
aktivně zapojoval do činnosti knihovny.  
 
 

 
 
 

Divadlo a hudba v knihovně 
S velkým ohlasem se setkala všechna tři divadelní 
představení, která knihovna pro své návštěvníky 
připravila. Máchův Máj v podání Jakuba Doubravy a  
TEArTRu Rajdo sklidil díky autorsky pojatému 
přednesu celého díla a hudebnímu doprovodu velké 
ovace. Stejně jako obě představní v podání Divadla 
Víti Marčíka. V čase velikonočním uvedené Morav-
ské pašije a v adventním čase uvedené Setkání 
před Betlémem. 
 

Příznivci hudby měli v průběhu roku moţnost na-
vštívit koncert Jitky Šuranské, při kterém zazněly 
nádherné moravské lidové písně, koncert známého 
hudebníka Luboše Pospíšila, či swingový večer 
Swing Tria Avalon. Hudební uskupení REBRELOVÉ 
poskytlo nevšedním záţitek svým recitálem fran-
couzského šansonu a ruského romansu.  
 
 

Besedy se spisovateli  
Velkou oblibu mají setkání se spisovateli. V rámci 
projektu "Knihovna Ţivé místo" představila knihovna 
na svých pobočkách regionální autory. V jednotli-
vých pobočkách proběhly od května do konce roku 
vţdy dvě autorská čtení. Návštěvníci se setkali        
s Jiřím Hájíčkem, Daliborem Váchou, Jiřím Březi-
nou, Janem Houskou, Vlastou Duškovou, Pavlem 
Kozákem, Davidem Janem Ţákem a Danielem 
Kovářem. Akce byla velmi úspěšná. Celkem se 
zúčastnilo 260 diváků. 
 

Úspěch u veřejnosti sklidila beseda se spisovatelem 
historických románů Vlastimilem Vondruškou a také 
setkání s mimořádně zajímavým člověkem, léka-
řem, evangelickým kazatelem a spisovatelem 
Zdeňkem Susou, který se věnoval své knize Tělo a 
duše ve zdraví a nemoci.   
 
 

Noc literatury 
Ve spolupráci se sdruţením Na půl cesty proběhla  
v květnu poprvé Noc literatury také v Č. Budějo-
vicích. Na šesti místech v centru zazněly ukázky      
z novinek evropské literatury. Knihovna zpřístupnila 
pro čtení prostory moderní dostavby knihovny Na 
Sadech. Četlo se také v prostorách vodní elektrárny 
u Jiráskova jezu, na střešní terase budějovické 
radnice, na střeše divadla SUD v Hroznově ulici, ve 
studentském kostele Svaté rodiny i v literární kavár-
ně „Měsíc ve dne“ v Nové ulici.  
 
 
 
 

 



Stránka | 7  

Zauzlína mimo knihovnu 
Čtenářské dílny „Páteční čtení se Zauzlínou“ určené 
pro děti ve věku od 3 do 6 let se z domovské po-
bočky ve Č. Dvorech přesunuly také na pobočky 
Roţnov a Vltava. Všude tam si mohly děti jednou za 
měsíc  v pátek číst kníţky se Zauzlínou. V květnu   
a červnu se pak Zauzlína vydala netradičně do 
centra Budějovic, aby dětem přiblíţila budějovické 
pověsti ze zahrady pod Bílou věţí, z Černé věţe     
a  z Galerii Na dvorku.  
 
 

Výročí Mistra Jana Husa  
Knihovna si dvěma výstavami připomněla 600. vý-
ročí upálení Mistra Jana Husa. Výstavou „Mistr Jan 
Hus v literatuře“ představila knihovna zajímavé 
dokumenty ze svého fondu. Mladší generaci byla 
určena putovní výstava s prvky komiksu. K této 
příleţitosti uspořádala knihovna také jednodenní 
akci pod názvem „Dotkněte se historie“, kdy mohla 
veřejnost spatřit a také se dotknout vzácných knih, 
které pocházejí z historického fondu JVK ve Zlaté 
Koruně. Drobnou výstavkou „Významná výročí        
v tisku“ přispělo i oddělění periodik.  
 
 

Seznamovací středy 
Se začátkem roku byly v knihovně zavedeny pravi-
delné akce, kdy si mohou zájemci kaţdou první 
středu v měsíci prakticky vyzkoušet jak pracovat     
s katalogem knihovny, dozvědět se mohou také 
více o našich on-line sluţbách či se seznámit 
s databázemi. Setkání je v dopoledních i odpoled-
ních hodinách a je určeno, jak pro nové čtenáře, tak 
i pro všechny ostatní zájemce zdarma.  
 
 

Proměna dětské knihovny Na Sadech 
Zajímavou proměnou prošlo přes letní prázdniny 
dětské oddělení knihovny Na Sadech. V rámci re-
konstrukce vznikla nová samostatná a prostorná 
herna. Zavedena byla moderní identifikační techno-
logie knih, která kromě jiného umoţňuje bezkon-
taktní rozpoznání knih, jejich samoobsluţné vypůj-
čování a také vracení. Díky tomu se zjednodušil 
celý proces půjčování a samotné knihy lze lépe 
ochránit. Slavnostní otevření rekonstruovaného 
oddělení proběhlo v rámci Festivalu dětských knih, 
časopisů a her.  
 
 

Festival dětských knih, časopisů a her 
Dvoudenní říjnová akce proměnila knihovnu Na Sa-
dech a přilehlou zahradu v prostor, kde se děti naţi-
vo setkaly se spisovateli dětských knih a dozvěděly 
se, jak se knihy ilustrují. Nechybělo loutkové diva-
dlo, či oblíbené Páteční čtení se Zauzlínou.  

 
Samostatný program byl připraven i na pobočce    
Č. Dvory. Po oba dva dny bylo nachystáno velké 
mnoţství deskových her. Počasí přálo a do knihov-
ny přišlo kolem 2700 návštěvníků. Kaţdý nový dět-
ský čtenář do 15 let měl během festivalu moţnost 
registrovat se zdarma. 
 
 

Jihočeský úsměv  
Šestého ročníku dětské literární soutěţe, určené 
pro děti ve věku 6 aţ 15 let, se zúčastnilo 128 auto-
rů se 130 příspěvky. Nejvíce přihlášených dětí bylo 
ve věku 13 let. Zapojily se školy základní, základní 
umělecké i víceletá gymnázia z celého Jihočeského 
kraje. Úroveň soutěţních prací byla vysoká. Nejú-
spěšnější práce společně s dalšími vybranými pří-
spěvky byly zařazeny do kniţního sborníčku, který 
obdrţel kaţdý ze soutěţících. Soutěţ pořádá 
knihovna ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce 
spisovatelů.   
 
 

Antidiskotéka Jiřího Černého 
S oblíbeným poslechovým pořadem zavítal známý 
hudebního publicisty Jiří Černý do knihovny hned 
osmkrát. Opět se setkal s velkým diváckým zá-
jmem. Dopolední pořady měl připraveny také pro 
studenty středních škol. Na tento projekt získala 
knihovna grant ve výši 36 400 Kč z rozpočtu statu-
tárního města Č. Budějovice. 
 
 

Lovci perel 
Lovci jsou děti, které se zapojily do stejnojmenné 
celorepublikové čtenářské soutěţe. Ve všech po-
bočkách knihovny a také v dětském oddělení Na 
Sadech se i letos s nadšením zapojilo přes 200 dětí. 
Děti v průběhu roku četly kníţky označené samo-
lepkou „perlorodka“. Za kaţdou knihu a správně 
zodpovězené otázky získaly perlu, za nepovinné 
otázky pak „knihovnické peníze“, které mohly na 
konci roku utratit v knihovně ve speciálním obchůd-
ku s odměnami v "Perlovém bazárku". 
 
 

Festival Poezie 
Studenti Česko-anglického gymnázia v Č. Budějo-
vicích píšící poezii měli chuť i odvahu představit se 
jako autoři v rámci celorepublikového Festivalu Den 
poezie. Současně předvedli díla těch, jejichţ poezie 
je čtení hodna. Připraven byl podvečer autorského 
čtení i čtení scénického s recitací. Nechyběl ani 
doprovodný program.  
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Kníţka pro prvňáčka 
„Uţ jsem čtenář“ takové osvědčení získali prvňáčci, 
kteří se zapojili do celorepublikového projektu         
s názvem „Uţ jsem čtenář/ kníţka pro prvňáčka“. 
Děti pravidelně jedenkrát v měsíci společně s třídou 
navštěvovaly svou pobočku a měly příleţitost tvůr-
čím způsobem pracovat s textem vybraných knih. 
Projekt probíhal od prosince do května na poboč-
kách knihovny v Č. Dvorech, Vltavě, S. Vrbném,     
a  v dětském oddělení Na Sadech. Celkem se zú-
častnilo 139 prvňáčků z 6 tříd budějovických škol.  
 
 

Kolokvium bibliografů  
V knihovně se uskutečnil třídenní mezinárodní se-
minář „18. Kolokvium českých, moravských a slo-
venských bibliografů“. Pozvání přijalo třicet účastní-
ků. Hlavním cílem akce bylo setkání odborníků        
z oblasti bibliografie, výměna zkušeností, odborná 
diskuse. Kromě odborného programu byl připraven   
i zajímavý doprovodný program. Např. exkurze do 
kláštera ve Zlaté Koruně s komentovanou prohlíd-
kou historických fondů JVK, návštěva zámecké 
knihovny v Č. Krumlově, prohlídka centra Č. Budě-
jovic a večerní koncert váţné hudby. 
 
 

Atlas motýlů  
Knihovna byla prvním z evropských míst, kde byl 
představen unikátní atlas mapující rozšíření den-
ních motýlů Evropy. Knihu „Distribution Atlas of 
European Butterflies and Skippers“ představil hlavní 
autor Dr. Otakar Kudrna. Toto dílo završilo dvaceti-
letý projekt „Mapování motýlů v Evropě“. Unikátní 
atlas je pro čtenáře k dispozici ve fondu knihovny.  
 
 

Týden knihoven 
V rámci "Týdne knihoven" byla pro veřejnost připra-
vena řada kulturních akcí, jak pro dospělé, tak i pro 
dětské návštěvníky. K vidění byla výstava Ex Libris 
věnovaná Adolfu Kunstovi, výstava plakátů ma-

turitních prací studentů SPUŠ Aneţky České                 
v Č. Krumlově. Týden vyvrcholil slavnostním ote-
vřením rekonstruovaného a modernizovaného dět-
ského oddělení Na Sadech a dvoudenním festiva-
lem.  
 
 

Dotkněte se historie 
Ve městech Jihočeského kraje jsme pokračovali     
s představováním historických fondů. Veřejnosti 
jsou představovány historické dokumenty, na které 
si mohou sáhnout a také jimi listovat. Setkání, která 
jsou mezi veřejností velmi oblíbená, navštívilo něko-
lik stovek lidí. 
 
 

Změny a nově upravené prostory 
Na pobočce S. Vrbné se během roku malovalo, 
měnila se okna a upravovaly prostory, které původ-
ně slouţily ke skladování knih. Díky tomu se vytvořil 
krásný prostor dětské herny. Pobočka Vltava pořídi-
la barevné kniţní regály, které nyní slouţí dětským 
čtenářům. V budově na Lidické bylo kompletně 
obnoveno vybavení studovny regionálního oddělení.  
 
 

Nové čtenářské průkazy 
S novým rokem byla zahájena výměna čtenářských 
průkazů. Čipové karty postupně nahrazují průkazky 
papírové. Díky výměně budou k dispozici moderní 
nosiče klíčových dat a s tím prostor pro zavedení    
a rozšíření dalších sluţeb. 
 
 

Moje ID 
Knihovna se stala validačním místem pro ověřování 
identifikátoru mojeID. Validace nabízí jednoznačné 
ověření identity jednotlivých uţivatelů sluţby moje-
ID. Stali jsme se tak prvním místem v Jč kraji, kde si 
můţe veřejnost tuto sluţbu vyřídit. V knihovně je 
tato sluţba k dispozici v oddělení bibliograficko-
informačních sluţeb. 
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 Hlavní úkoly 
 
 

Oblast sluţeb čtenářům 
 

 zajistili jsme poskytování knihovnických a informačních sluţeb uţivatelům knihovny 

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

 pokračovali jsme v zpřístupňování českých a zahraničních databází 

 s pověřenými knihovnami jsme uzavřeli na r. 2015 smlouvy a provedli jsme kontroly čerpání finančních 
prostředků na regionální funkce za rok 2014 a průběţně jsme kontrolovali i čerpání za rok 2015 

 pořádali jsme akce na podporu čtenářství (akce Prvňáček, informační vzdělávání uţivatelů, besedy, 
přednášky, exkurze) 

 organizovali jsme výstavy a pokračovali v regionálně zaměřené ediční činnosti 
 
 

Investice a údrţba 

 

 ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje realizace přípravných kroků pro přístavbu knihovny 
Lidická 1 (podklady pro změnu územního plánu, jednání o získání pozemků) 

 rekonstrukce dětského oddělení v budově Na Sadech 27 - přechod na RFID technologii, výměna 
podlahové krytiny, vytvoření nového prostoru pro nejmenší čtenáře 

 vybudování serverovny v budově Na Sadech 26 

 rozšíření dětského oddělení v pobočce Suché Dvory 
 

Národní a mezinárodní spolupráce, projekty 

 

 připravili jsme projekty do regionálních a národních dotačních programů v celkové výši dotací          
876  480 Kč  

 podíleli jsme se na práci odborných komisí a sekcí na národní úrovni 
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 Doplňování a zpracování knihovního fondu 

 

Akvizice 
 
Oddělení akvizice zajišťovalo tradičně nákup dokumentů nejenom pro knihovnu, ale i pro výměnný fond. V roce 
2015 bylo na nákup vynaloţeno z rozpočtu JVK celkem 3 084 092 Kč, a to včetně plateb za výpůjčky elektronic-
kých knih.  
 
Pro výměnný fond byl nákup pořízen v částce 534 694 Kč z finančních prostředků určených na regionální funkce.  
 
Část nákupu pro pobočky ve výši 50 000 Kč byla financovaná z rozpočtu města České Budějovice. Díky těmto 
financím se nám podařilo doplnit nejen všechny kvalitní novinky roku 2015, ale i řadu i několik titulů zahraniční 
literatury - především encyklopedického charakteru a literaturu se vztahem k regionu jiţních Čech. 
 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2015 
 

částka zdroje  

3 084 092 Kč JVK  

534 694 Kč regionální funkce           

50 000 Kč město České Budějovice 

3 668 786 Kč     celkem 

 
Celkový nákup činil 13 720 knih, z toho 2 871 bylo z dotace na regionální funkce a 224 z dotace od města, 166 
kartografických dokumentů, 3 CD a 10 integračních zdrojů, 135 her. 
 
Hudební oddělení si nákup dokumentů zajišťovalo v rámci svého oddělení viz níţe str. 10 - tabulka Knihovní fond 
k 31. 12. 2015. 
 
Kromě knih a dalších běţně doplňovaných dokumentů byly nakoupeny téţ hry pro děti i dospělé, které mají          
u uţivatelů velký úspěch. Celkem bylo nakoupeno 135 her za 68.677 Kč, 15 her jsme získali darem. Hodnota 
darovaných dokumentů se za rok 2015 vyšplhala na téměř 400 000 Kč. 
 
Dále bylo průběţně zajišťováno dodávání regionálních povinných výtisků (celkem dodáno 451 povinných výtisků 
knih, 7 map a 15 CD), evidence darů od nakladatelů i z jiných zdrojů, příprava ukázek pro akviziční komisi a pro-
váděny byly další činnosti potřebné v rámci doplňování knihovních fondů: evidence jednotek, kontrola faktur        
a předávání zpracovaných dokumentů do příslušných půjčoven a studoven, odpisy vyřazených dokumentů          
v místním katalogu. 
  
Díky zapojení dalších pracovníků akvizice a jedné pracovnice pracující v rámci dohody o provedení práce se 
podařilo výrazně zmenšit skluz v odpisování vyřazených exemplářů z lístkového místního katalogu. Hodně času 
bylo věnováno skenování obálek a obsahů nově nabytých knih i her.  
  



Stránka | 11  

KNIHOVNÍ FOND K 31. 12. 2015 
 

Knihovní jednotky 
Stav k 

31.12.2014 
Přírůstek Úbytek 

Stav k   
31.12.2015 

Knihovní jednotky celkem 1 371 263 25 955 12 549 1 384 669 

knihy celkem 1 077 363 18 271 12 151 1 083 483 

     z knih naučná 821 196 7 195 4 040 824 351 

     z knih beletrie 248 501 10 645 8 111 251 035 

netolická knihovna 7 666 431 0 8 097 

z netolické beletrie 660 0 0 660 

ostatní dokumenty neperiodické 91 497 3 594 37 95 054 

z toho:rukopisy 540 0 0 540 

          mikrografické 1 178 0 0 1 178 

          kartografické 7 628 251 8 7 871 

          hudebniny 21 250 299 23 21 526 

          zvukové 24 528 957 2 25 483 

               z toho CD 9 756 870 1 10 625 

               z toho magnet. kazety 2 264 0 0 2 264 

               z toho gramodesky 12 508 87 1 12 594 

     zvukově obrazové 1 075 265 4 1 336 

     obrazové 5 298 1 586 0 6 884 

         z nich grafika 680 32 0 712 

                   exlibris 4 618 1 554 0 6 172 

     elektronické 935 71 0 1 006 

     normy 18 901 0 0 18 901 

     patenty 0 0 0 0 

     drobné tisky 10 164 165 0 10 329 

zpracovaná periodika 152 575 3 935 361 156 149 

v tom pravá periodika 151 354 3 840 335 154 859 

         integrační zdroje 1 221 95 26 1 290 

docházející periodika 4 151 435 0 4 586 

malý inventář 6 437 474 949 5 962 

hry 244 150 0 394 

historické fondy 49 584 5 0 49 589 

       z toho rukopisy 1 408 1 0 1 409 
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Katalogizace 
 
Zavedení nových katalogizačních pravidel RDA přineslo určité zpomalení v katalogizaci. Pravidla některé kroky 
katalogizace komplikují, výrazně přibylo autorit, coţ se odrazilo i v počtu vytvořených bibliografických záznamů - 
běţná produkce roku 2015 se zpracovávala do 3 týdnů, retro se zpracovávalo podle času.  
 

 průběţná katalogizace přírůstků – doba zpracování u novinek 1- 3 týdny 

 retrokatalogizace fondu vědecké půjčovny - celkem zpracováno: 5 976 titulů věcně i jmenně, z toho 773 
paprsků, 930 kompletně přepracovaných záznamů z Památníku, 130 z krásné, 2343 naučné literatury, 
1800 tl. beletrie, u všech titulů doplněn téţ věcný popis   

 katalogizace posledních titulů Netolické knihovny - definitivně dokončeno 

 katalogizace her - stručný katalogizační záznam + holdingy - 108 bibl. záznamů 

 průběţné doplňování autorit, opravy věcných autorit, úprava věcných hesel převedených z Tinlibu     
(cca 180 hesel,  v souvislosti s tím upraven věcný popis v cca 1300 záznamů) 

 supervize bibliografických záznamů starých tisků 

 účast na jednání komise pro věcné zpracování při NK - 1x 

 zakládání místního katalogu a jeho průběţná redakce 

 řešení problémů a nejasností v souvislosti se zavedením katalogizačních pravidel RDA ve spolupráci     
s NK 

 
Statistika zpracování: 
 

katalogizace                                             jmenná                                      věcná 

nové knihy 7 605 7 605 

retro 5 976 5 976 

Netolice 352 352 

mapy 72 72 

mapy retro 0 0 

elektronické 65 65 

integrační zdroje 78 78 

hry 108 108 

celkem titulů 14 256 14 256 

 
 
 
 

Systémové knihovnictví 

Autority 
 
export návrhů jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit  681 autorit 
aktualizace jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit  101 autorit 
zasílání návrhů na tématické a geografické autority         57 autorit 
kontrola nově zaloţených autorit v cbvk_US_auth           19 553 autorit 
 

 tvorba regionálních korporativních záhlaví pro regionální periodika 

 úprava regionálních personálních autorit pro potřeby evidence významných výročí, doplňování autorit 
podle informací z elektronické publikace JVK Kohoutí kříţ 

 opravy chyb autoritních záhlaví v bibliografických záznamech hlášených systémem 

 průběţná oprava edic v souladu s příslušnými standardy, následné opravy v bibliografických zázna-
mech, oprava unifikovaných názvů v návaznosti na úpravu pouţívání polí 700 a 240 bib. záznamu 

 opravy záznamů autorit souvisejících s projekty VISK-5 a VISK-9 v oboru katalogizace a bibliografie 

 tvorba a zasílání statistik úspěšnosti vyuţívání Souboru národních autorit v JVK pro Oddělení národních 
jmenných autorit Národní knihovny ČR (úspěšnost nalezení autority v SNA byla 58,6%) 
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Bibliografické záznamy 
 

 kontrola katalogizace - supervize bibliografických záznamů (retro i běţný přírůstek) - správnost podle 
RDA nebo AACR2, MARC21 u všech druhů dokumentů 

 export a opravy bibliografických záznamů "Redemptoristé" z VISK5 za rok 2015 (prosinec 2015) do SKC 

 export retrokatalogizace  - 11 242 bibliografických záznamů vytvořených v roce 2012 

 kontrola záznamů retrokatalogizace v JVK - 11 242  bib. záznamů 

 spolupráce se SKC - kontrola a opravy údajů ve starších bibliografických záznamech  

 kontrola chybového logu záznamů zaslaných do SKC a následné opravy chyb v bib. záznamech 

 příprava globálních oprav v systému ve spolupráci s IT 

 doplňování věcného zpracování do retro záznamů (při běţné kontrole + průběţně oprava záznamů 
označených 40CNB) 

 
Ostatní činnosti 

 účast na školeních školitelů katalogizačních pravidel RDA a následná příprava 
a realizace školení v JVK pro speciální dokumenty, spolupráce s IT a Cosmotronem při úpravách sys-
tému v souvislosti s implementací nových pravidel 

 účast na poradách odborných skupin pro katalogizaci seriálů a monografií 
 
 
 

Revize fondů, správa inventářů atd. 
 

místo signatury            počet jednotek    

Vědecká půjčovna C54.000 - 64.999, MB, MC 23 297 

Oddělení periodik ČC1- 999  17 132 

Studovna celý fond mimo signaturu A 10 840 

Hudební oddělení  signatury HLP, HB + PHUD 8 946 

Region    drobné tiskoviny - nezahrnuje se  

Sady – dětské odd malý inv. a časopisy 1 781 

Sady - dospělí fond beletrie 36 245 

Pobočka Vltava  malý inv. a čísla časopisů 886 

Pobočka Suché Vrbné   malý inv. a čísla časopisů 1 255 

 
 

fond knihovních jednotek 

revidovaný fond celkem 100 382 

celkový počet ztrát 763 

z toho odepsáno 507 

návrhy na odpis (pro přehledání) 256 
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Odpisy 
 

ODPISY 2015 
 

dokument beletrie naučná bez rozlišení celkem 

knihy 8 111 4 040 0 12 151 

mapy 0 0 8 8 

periodika 0 0 361 361 

hudebniny 0 0 299 299 

zvukové  0 0 957 957 

auadiovizuální 0 0 4 4 

elektronické zdroje 0 0 0 0 

celkem odpisů 8 111 4 040 1 629 13 780 

malý inventář)*     949 949 

čísla časopisů)*     4 453 4 453 

Celkem odpisů       19 182 

)* - pomocná evidence, nezapočítává se do celkového stavu fondu 
 
Další činnosti na pracovišti revizí a odpisů: 

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

 katalogizace drobných tisků 746 sv. (nové:  165 sv., retro:  581 sv.) 

 opravy a věcný popis drobných tisků – 138 tl. 

 tvorba seznamů darů pro přehledání v.o.  

 tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám (1 218 nabídnutých sv.),  

 opravy duplicit v odpisech v ARL - 600 záznamů 
 

Fond výtvarně pozoruhodných knih 
 

 přírůstek: 25 sv., z toho nákup 23 sv., dva dary, kromě jiného i dvě autorské kniţní vazby od Heleny Klin-
derové a Elišky Čabalové 

 pokračuje retrokatalogizace fondu - dokončena signatura KKA, zahájena KB 

 pokračuje zpracování nových přírůstků grafiky (32) a Samkovy sbírky exlibris (1554 ks) 

 místo výstavy připravena prezentace několika titulů v rámci akce: Jiné tvary vazby, velikosti, z organizač-
ních důvodů se uskutečnila aţ 14.1.2016  

 

Retrokatalogizace - souhrn 
 

Na retrokatalogizaci knih se podílí oddělení katalogizace (fond krásné a paprsky + 2 pracovnice pro retrokatalogi-
zaci fondu vědecké knihovny), dále pracovníci ve vědecké půjčovně, v hudebním oddělení, v oddělení starých 
tisků.  
 

Část retrokatalogizace probíhala díky finanční podpoře MK z programu VISK5 – dokumenty z historických fondů. 
 

V katalogizaci se veškerá retrokatalogizace zpracovává včetně věcného zpracování. 
 

Celkem vytvořeno retro  11 256 záznamů knih 

Celkem zpracováno  14 880 svazků 

Hudební oddělení  

v pracovní době 208 sv.  

Historické fondy  

v rámci VISK 5 2480 sv 

běţnou katalogizací starých tisků  732 sv 

celkem  3182 sv 
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  Sluţby uţivatelům 
  

Statistické údaje (období 1.1. - 31. 12. 2015), pro srovnání výsledky za rok 2014. 
 
Počet čtenářů knihovny je stabilizovaný, došlo k navýšení počtu návštěvníků knihovny, a to jak v oblasti sluţeb 
knihovny, tak hlavně návštěv kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. Významný je i nárůst návštěvníků on-line 
sluţeb knihovny (web stránky, on-line katalog, digitální knihovna) 
 
 

ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY 
 

 2014 2015 

Počet čtenářů s platnou registrací 18 386 18 353 

Z toho čtenáři do 15 let 3 466 3 727 

Počet návštěvníků (knihovnické sluţby) 239 161 241 045 

Vybraná oddělení – počet návštěvníků   

Lidická, pult a registrace 49 559 51 658 

Lidická, odd. periodik  7 532 8 092 

Lidická, hudební odd. 5976 6 484 

Lidická, studovny 2 941 3 320 

Lidická, regionální odd. 1 315 1 217 

Lidická, internet a el. zdroje 8 707 6 834 

Na Sadech, odd. pro dospělé 61 179 71 548 

Na Sadech, odd. pro děti 31 643 30 773 

pobočka Čtyři Dvory 21 440 22 432 

pobočka Roţnov 12 113 12 313 

pobočka Suché Vrbné 15 377 14 938 

pobočka Vltava 9 705 11 606 

Zlatá Koruna, historické fondy  29 27 

              Uţivatelé internetu 14 313 13735 

 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ AKCE 
 

 2014 2015 

Vzdělávací a kulturní akce 450 519 

Počet návštěvníků 17 806 20 502 

Lidická 8 445 8 650 

Na Sadech 6 882 8 190 

Pobočky 2 224 3 462 

Zlatá Koruna 255 200 

 

Celkový počet návštěvníků (knihovnické sluţby a akce) 256 967  261 547 
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SLUŢBY - VÝPŮJČKY 
 
I u tohoto nejvýznamnějšího statistického ukazatele došlo ke zvýšení hodnot. Pozitivně jej ovlivnily i nové sluţby - 
půjčování  e-knih on-line, (3 071 výpůjček) i společenských her (8 589 výpůjček, v roce 2014 1 546). Stále se 
však projevuje trend sniţování počtu prezenčních výpůjček, tj. dokumentů, studovaných přímo v prostorách 
knihovny a sniţování počtu výpůjček jednotlivých čísel časopisů. 
 

Výpůjčky 2014 2015 

Výpůjčky absenční (tj. mimo knihovnu) 450 217 456 108 

Výpůjčky ve vybraných odděleních:   

Lidická ul. 91 176 103 107 

Lidická – hudební  10 599 11 751 

Na Sadech - dospělé 153 566  154 979 

Na Sadech – dětské 46 612  41 798 

pobočka Čtyři Dvory 50 757 49 327 

pobočka Roţnov 30 221 28 560 

pobočka Suché Vrbné 38 616 39 722 

pobočka Vltava 26 474 26 141 

Prolongace výpůjček 267 428 268 798 

Výpůjčky absenční včetně prolongací 717 645 724 906 

Výpůjčky prezenční (v prostorách knihovny) 70 232 65 999 

Výpůjčky e-knih on-line 1 773 3 071 

Výpůjčky celkem 789 650 793 976 

 
 
 
 
 

SLUŢBY - ON-LINE SLUŢBY 
 
On-line sluţby čtenářům vykazují výraznou stoupající tendenci, podstatně se zvýšil počet návštěv webových 
stránek knihovny, stejně tak počet zhlédnutých stran digitální knihovny JVK. 
 
 

ON-LINE SLUŢBY (POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES) 
 

 2014 2015 

Webové stránky knihovny 440 368 463 285 

IPAC (přihlášení do konta čtenáře) 202 189 213 121 

  z toho mimo budovu JVK 183 357 194 612 

Elektronická kniha JVK Kohoutí kříţ 91 073 91 948 

Digitální knihovna JVK (počet zobrazených stran) 20,08 mil. 25,11 mil. 
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SLUŢBY - MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŢBA 
 

MVS aktivní: 2014 2015 

Poţadavky 314 328 

Výpůjčky 202 203 

Kopie 64 54 

Vyřízeno z fondu JVK 26 30 

MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční sluţba) 8 13 

MVS pasivní:   

Poţadavky 1 052 1 126 

Výpůjčky 846 923 

Kopie 129 108 

 
 
 

SLUŢBY – PŘÍSTUP DO DATABÁZÍ 
 

České Zahraniční 

ASPI  70 EBSCO (on-line)  752/969 

ČSN – databáze českých norem  65 LibraryPressDisplay (on-line)  1 545 

Anopress (on-line)  2 650 Naxos Music Library (on-line)  1 379/9 466 
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  Odbor sluţeb 
 
Byly zajištěny základní funkce knihovny, tj. výpůjční a informační sluţby pro čtenáře (viz statistické údaje).  
 
V průběhu roku proběhla řada akcí pro čtenáře, některé z nich byly uskutečněny v rámci celostátních kampaní 
Týden knihoven, Březen – měsíc čtenářů, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, Kníţka pro prvňáčka, ale   
i mimo tyto kampaně (Páteční čtení se Zauzlínou na dalších pobočkách, Čtení nás baví). 
 
Počet kulturních a vzdělávacích akcí pro čtenáře i nadále roste -  a to v budově Na Sadech (oddělení pro děti, 
oddělení pro dospělé), v budově na Lidické ulici to jsou akce hudebního oddělení, na pobočkách, kde k tomu 
přispěl zejména projekt Knihovna - ţivé místo, podporovaný i městem České Budějovice.  
 
Podpora komunitní funkce knihovny - v knihovně probíhají akce Historického klubu při Jihočeském muzeu, před-
nášky pro zdravotně postiţené, Virtuální univerzita 3. věku, téměř denně je vyuţíván studijní salónek Na Sadech. 
 
 
 
Březen, měsíc čtenářů              Výběr akcí  

 

 Dopoledne pro nejmenší v dětském oddělení  

 Seznamovací středy v knihovně - seznámení s on-line sluţbami 

 Divadlo Víti Marčíka - Moravské pašije 

 Vlastimil Vondruška - setkáni se spisovatelem 

 Páteční čtení se Zauzlínou - pořad pro děti od 3 do 6 let na pobočce Čtyři Dvory 

 Z Limy na rovník - beseda s cestovatelem Bobem Stupkou 

 Trio À Vent -  koncert komorní hudby 

 Zdobení velikonočních perníčků v dětském oddělení 

 Noc s Andersenem ve všech pobočkách knihovny 

 Čtení z nových kníţek pro děti v dětském oddělení 

 Jiří Hájíček - setkání se spisovatelem  

 Jiří Černý - Antidiskotéka poslechový pořad 

 Hádanky a detektivky na pobočce Vltava 

 Jarní výměnná burza časopisů a knih na pobočce Suché Vrbné  

 Výstava exlibris - Jaroslav Mařík 

 Má vlast - putovní výstava 

 Kultura v knihovně - výstava fotografií z akcí knihovny 

 Výstavka literárních časopisů v oddělení periodik 

 Jules Verne - výstavka knih, na pobočce Roţnov 

 O nejhezčí jarní básničku - literární soutěţ, 6 -15let 

 Lovci perel - zahájení dětské čtenářské soutěţe 
 

 
Týden knihoven               Výběr akcí  

 

 MUDr. Zdeněk Susa - beseda; hudební oddělení  

 Dalibor Vácha - setkání se spisovatelem, dosp. oddělení Na Sadech 

 Jan Bauer - setkáni se spisovatelem; dosp. oddělení Na Sadech 

 Festival dětských knih, časopisů a her (9. - 10. 10. 2015) 

 Hvězdné dálky - divadelní představení na pobočce Č. Dvory 

 Výstavy exlibris 

  Výstavka 25 let Sdruţení Jaroslava Foglara, oddělení periodik 
 

 

http://www.czecot.com/cz/results/akce-info.php?id=342093
http://www.czecot.com/cz/results/akce-info.php?id=342082
http://www.czecot.com/cz/results/akce-info.php?id=338442
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  Knihovna Na Sadech 
 

Dětské oddělení 
 

Činnost dětského oddělení se zaměřuje na děti od jejich nejútlejšího věku aţ po teenagery do věku 15 let. V roce 
2015 byla činnost oddělení významně ovlivněna rekonstrukcí celého oddělení, která proběhla v letních měsících 
od 10. 6. do 28. 8. 2015 (vystěhování prostor včetně knihovního fondu, výměna podlah, malování, změna dispo-
zice). V rámci této rekonstrukce vznikla v oddělení nová samostatná a prostorná herna. Zavedena byla moderní 
identifikační technologie knih, která kromě jiného umoţňuje bezkontaktní rozpoznání knih, jejich samoobsluţné 
vypůjčování a také vracení.  
 

Přestoţe byl provoz oddělení velmi omezen (od června do konce srpna 2015 probíhalo půjčování a vracení knih  
v oddělení pro dospělé čtenáře), základní statistické ukazatele (počet čtenářů, výpůjček, pořádaných akcí) se 
zásadně nesníţil. Pracovnice oddělení po dobu uzavření oddělení zajistily navíc aktualizaci fondu, odpis více neţ 
5 000 knih a časopisů a hlavně kniţní fond opatřily etiketami RFID, nezbytnými pro nový výpůjční systém. 
 

prostory nové herny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivity oddělení lze rozdělit do dvou rovin, a sice vzdělávací a zábavné.  
 
Pro mateřské, základní školy i víceletá gymnázia jsou během roku připraveny besedy. Pravidelná spolupráce 
probíhá také s MŠ Riegrova, kde jsou sluchově postiţené děti, dále se Střediskem výchovné péče (problémy       
s výchovou, chováním, začleněním do kolektivu), ZŠ Viva Bambini. Besedy jsou zajišťovány i pro handicapované 
děti ze sdruţení ARPIDY.  Ţáci první třídy ze Základní školy Grünwaldova se účastnili aktivit spojených s akcí 
Kníţka pro prvňáčka.  
 

Zábavné aktivity pro veřejnost byly zaměřeny především na mladší děti. Během roku se uskutečnilo např. Čtení  
z nových knih, Zábavné odpoledne plné her, Včelí farma, Mikulášská nadílka, Vánoční a velikonoční pečení        
a zdobení perníčků, Den dětí, odpoledne plné her a hlavolamů. 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 výtvar-
ně tvořit.  Nelze pominout i celoroční akci Lovci perel, podporující čtení i pochopení literárního textu. Po úspěchu 
prvního ročníku se v roce 2015 do dalšího ročníku registrovala stovka dětí.  
 

Stěţejní akcí byl na podzim dvoudenní Festival dětských knih, časopisů a her, který celý probíhal v prostorách 
knihovny Na Sadech. Veřejností byl velmi kladně hodnocen, počet účastníků se pohyboval kolem 2 700. Ke zda-
ru akce přispělo jak nadšení zaměstnanců, tak jistě i příznivé počasí, kdy bylo moţné vyuţít prostor přilehlé za-
hrady pro pořádání divadelních představení i besed se spisovateli.  
 

Zajímavé aktivity se týkaly i přímo tvůrčího psaní dětí - děti se pravidelně v oddělení setkávaly se spisovatelem 
Hynkem Klimkem, výsledkem jejich celoročního snaţení byla kníţka Strašidla z knihovny, knihovna organizačně 
zajistila i víkendový kurz tvůrčího psaní v Hamru u Nových Hradů. Opět také proběhla literární soutěţ o nejhezčí 
jarní básničku. Úzká spolupráce pokračovala také s Evropským centrem jazykových zkoušek. Anglické čtenářské 
krouţky byly zajištěny pro 3 skupiny. 
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ČÍSELNÉ UKAZATELE 
 

 2014 2015 

návštěvnost 32 646 30 774 

internet 2 272 2 558 

prvňáček (školní rok) 91 94 

uspořádané akce 211 217 

účastníci akcí 6 802 7 993 

výpůjčky 46 441 47 532 

 
 
 
 
 

Oddělení pro dospělé 
 

Kromě výpůjční činnosti, organizace akcí pro čtenáře se pracovnice oddělení zaměřily na několik dalších úkolů, 
především na revizi fondu beletrie a odpis knih z příručního skladu poboček (suterén). 
 

Nejúspěšnějšími akcemi pro čtenáře byly 2 koncerty souboru Cantus firmus, přednáška Karla Řepy o Himálaji, 
cestovatelská beseda Kolem Labe kolem aţ k moři (a zpět), přednáška Ivo Prokopa o Janu Husovi. Pracovnice 
zajistily besedu se známým spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, která se pro velký zájem uskutečnila v budově 
na Lidické ul.  
 

Probíhá spolupráce s vyššími ročníky základních škol a středních škol. Je nutné připomenout i spolupráci s DS 
Staroměstská (měsíční příprava souboru knih) a Alzheimer centrem České Budějovice (beseda o J. Javořické). 
 

Oddělení se samozřejmě podílelo i na Festivalu dětských knih, časopisů a her, v jeho rámci byly v čítárně perio-
dik 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.  
 

Činnost oddělení byla negativně ovlivněna dlouhodobým onemocněním 3 pracovnic, situace byla částečně řeše-
na i krátkodobými zástupy z jiných poboček a oddělení, přesto základní statistické ukazatele mají stoupající  
tendenci. 
 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE 
 

 2014 2015 

návštěvnost 61 179 71 548 

výpůjčky 153 566 154 979 

 
Stejně jako v loňském roce došlo k nárůstu výpůjček, na coţ má jistě vliv velký přírůstek novinek, soustavná 
výměna opotřebených a poškozených exemplářů, přebalování do čisté fólie, nové regály pouze pro kniţní novin-
ky, biografie, komiksy.  
 
Zvýšení počtu oproti loňskému roku je zaznamenáno také u ţádanek a rezervací, které do jisté míry souvisí 
s přírůstkem atraktivních titulů. 
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  Pobočky 
 
Během roku došlo na pobočkách k řadě změn, které veřejnost vnímala velmi pozitivně. Byl rozšířen prostor pro 
nejmenší čtenáře na pobočce Suché Vrbné, který byl vytvořen ze stávající kanceláře, herna byla vybavena 
novými úloţnými boxy na leporela, sedacími vaky, taburety a nábytkem pro nejmenší děti. Pobočka Vltava byla 
vybavena novými barevnými regály v oddělení pro děti, do všech poboček byly nakoupeny nové sedací vaky, 
taburety, stolky a ţidle pro nejmenší čtenáře. 
Nadále pokračoval nákup deskových her a audioknih, jejichţ půjčování se setkalo s velkým zájmem čtenářů. 
Během roku byla na pobočkách připravena celá řada kulturních i vzdělávacích pořadů nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. S velkým ohlasem dospělé veřejnosti se setkal projekt Knihovna - ţivé místo. V rámci tohoto projektu 
proběhlo 8 besed s jihočeskými autory (J. Hájíček, D. Vácha, P. Kozák, J. Březina, V. Dušková, D. Kovář,          
D. J. Ţák, J. Houska). Úspěšná je i celoroční čtenářská soutěţ Lovci perel, do které se na pobočkách zapojilo 
139 dětských čtenářů. Do projektu Kníţka pro prvňáčka se na pobočkách zapojilo 5 tříd.  Noc s Andersenem byla 
s úspěchem realizovaná na všech pobočkách. 
Své místo si našel na pobočce Čtyři Dvory 
pravidelný pořad pro děti „Páteční čtení se 
Zauzlínou“, který se přesunul i na další dvě 
pobočky. Povedl se zde také projekt „Kníţka 
pro prvňáčka“, tentokrát na 3 pobočkách. 
Z dalších akcí zábavná odpoledne plné her  
a hlavolamů, Den pro dětskou knihu, Čtení 
nás baví. Velmi úzká je i spolupráce s ma-
teřskými i základními školami v místě pobo-
ček. 
 
 
VÝBĚR Z AKCÍ  

 

 Jarní výměnná burza časopisů a knih     Suché Vrbné 

 Č. Budějovice a konec II. světové války; přednáška Leoše Nikrmajera  Suché Vrbné 

 Dětské odpoledne – barevný pětiboj     Suché Vrbné 

 Vánoční kometa - zpívání, čtení, tvoření     Suché Vrbné 

 Čtení nás baví       Suché Vrbné 

 Hádanky a detektivky - kvízy pro děti     Vltava 

 Recepiště - oblíbené recepty čtenářů     Vltava 

 Koloputování po Podkarpatské Rusi - setkání s Rostislavem Gregorem  Vltava 

 Staré kriminální příběhy - setkání se spisovatelem St. Beranem  Vltava 

 Jules Verne - výstavka k připomenutí výročí     Roţnov 

 Hvězdné dálky - divadelní představení     Čtyři Dvory 

 Mikulášská Zauzlína       Čtyři Dvory 

 Kniţvent        Čtyři Dvory 

 Špunty, špunti, hračičky ...      Čtyři Dvory 

 Páteční čtení se Zauzlínou  (2x do měsíce)      Čtyři Dvory, Vltava, Roţnov 

 Odpoledne her a hlavolamů s Labyrintem    na všech pobočkách 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  
 

Pobočka návštěvnost výpůjčky 

Čtyři Dvory 21 440 22 432 50 757 49 327 

Roţnov 12 113 12 313 30 221 28 560 

Suché Vrbné 15 377 14 938 38 616 39 722 

Vltava 9705 11 606 26 474 26 141 

Celkem 58 635 61289 146 068 143 750 
 

Ze statistických ukazatelů dále vyplývá nárůst návštěvnosti knihovny včetně návštěvnosti kulturních akcí, klesající 
tendenci mají výpůjčky jednotlivých čísel časopisů (z 15 208 na 11 744 výpůjček). 
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  Knihovna Lidická 
 
Knihovna na Lidické půjčuje velké mnoţství dokumentů - knihy, mapy, časopisy, audioknihy, CD, LP, čtečky       
e-knih a řadu dalších - je nutné zmínit e-knihy on-line a půjčování společenských her. Pro registrované čtenáře je 
k dispozici přes 20 různě zaměřených databází, některé jsou k dostupné i přes vzdálený přístup. 
Během roku řešila knihovna průběţné úkoly a zajišťovala chod sluţeb ve všech svých odděleních (viz níţe). 
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 veřejnost přístupné zdarma a jsou hojně navště-
vovány.  
Probíhá spolupráce se základními a středními školami, které se pravidelně účastní exkurzí se svými ţáky a stu-
denty. Celkem bylo zajištěno 41 exkurzí pro 9. třídy ZŠ a SŠ regionu a kraje (993 účastníků). 
Ze statistických údajů letošního roku vyplývá, ţe došlo ke zvýšení počtu absenčních výpůjček (hudební oddělení, 
půjčovna), klesl počet návštěvníků studoven i počet prezenčních výpůjček. 
 

Lidická - pult a registrace 2014 2015 

návštěvnost 71 060 70 190 

výpůjčky 91 176 103 107 

Oddělení půjčovna Lidická  
 

Vedle základní činnosti, tj. zajištění absenčních výpůjček ze skladů pracovníci oddělení zajistili i retrokatalogizaci 
a revizi části fondu sg. C 57.000 - C 64.999 a superrevize sg. C 65.000 - C 74.290. Podstatnou měrou se podíleli 
i na skenování obálek a obsahů knih pro sluţbu Obalkyknih.cz. 

Oddělení studoven 
 

Také v letošním roce trvá vysoký počet poţadavků na rešeršní sluţby, především z řad vysokoškolských 
studentů. Odborná témata rešerší kladou vyšší nároky na výběr informačních zdrojů a přípravu. V roce 2015 bylo 
pro čtenáře připraveno 97 rešerší. 
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).  
Zajištěn byl nákup nejnovějších encyklopedických titulů zahraniční literatury, právnické literatury nakladatelství   
C. H. Beck i české odborné literatury. 
Oddělení zajišťuje novou sluţbu JVK – stalo se validačním místem MojeID. 
Přes vysokou odbornost poskytovaných sluţeb dochází k poklesu prezenčních výpůjček v oddělení. 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2014 2015 

návštěvnost 2 941 3 320 

výpůjčky 7 796 6 880 

Regionální oddělení 
 

V roce 2015 došlo k výrazným úpravám v oddělení - výměna koberce, nový nábytek, který umoţní rozšíření vol-
ného výběru studovny, moţnost připojení notebooků pro práci čtenářů.  
 

Z odborné činnosti vybíráme: 

 pokračování digitalizace dokumentů regionálního charakteru v rámci projektu Jihočeského kraje, bylo digi-
talizováno ca 200 000 stran periodik i monografií 

 analytický rozpis článků z regionálních periodik - 4 352 záznamů 

 harmonizace, kontrola a úprava jmenných autorit regionálních osobnosti - 517 záznamů 

 aktualizace a doplňování elektronické publikace Kohoutí kříţ 

 podíl na zajištění výstav v JVK (Jan Hus, Josef Bartuška a umělecká skupina Linie) 

 zajištění Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů 



Stránka | 23  

        nová studovna                    Kolokvium bibliografů     výstava J. Bartuška 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2014 2015 

návštěvnost 1 315 1 217 

výpůjčky 4 296 3 567 

 

Oddělení periodik 
 

V roce 2015 získala knihovna 4 278 periodik jako povinný výtisk (bez regionálních periodik). 
Pokračují snahy o náhrady za časopisy, zničené při povodni 2002. Bylo nahrazeno dalších 9 svazků, celkem je   
k dnešnímu dni nahrazeno 2 275 svazků z 16 870 odepsaných svazků. Bylo dokončeno zpracování seriálů      
tzv. Netolické knihovny. 
Opravovány a doplňovány byly údaje o odebíraných časopisech pro Souborný katalog ČR včetně kaţdoroční 
pravidelné aktualizace odběru periodik. Ve spolupráci s IT se oddělení podílí na rozšiřování databáze Kramerius 
– vytipování titulů, smlouvy o replikaci titulů atp. 
Pro návštěvníky oddělení bylo připraveno 6 tematických výstavek časopisů a přehledu tisku k významným 
výročím i jedna stálá celoroční výstava novinek ve fondu. 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2014 2015 

návštěvnost 7 532 8 092 

výpůjčky 56 518 54 448 

 

Hudební oddělení 
 

Realizován byl nákup a zpracování dokumentů pro hudební oddělení a zvukovou knihovnu za cca 390 000 Kč. 
Zkatalogizováno bylo 764 nových titulů a zrekatalogizováno 350 titulů starších, zejména CD, DVD a hudebnin. 
Důraz byl kladen i na nákup elektronických zdrojů - prodlouţena licence Naxos Music Library, nákup Naxos Mu-
sic Library Jazz.  
Oddělení organizovalo hudební a divadelní vystoupení, jejichţ počet se v roce 2015 zvýšil. Těchto akcí se 

zúčastnilo více neţ 2 240 posluchačů. 

 8 poslechových pořadů Jiřího Černého 

 12 koncertů v rámci pořadu Mladí budějovičtí hudebníci se představují 

 Beseda s MUDr. Zdeňkem Susou 

 Koncert pro účastníky Kolokvia bibliografů 

 Koncert Swing Tria Avalon, Luboše Pospíšila, Jitky Šuranské 

 Večer s francouzským šansonem - J. N. Piskač, V. Podrouţek 

 Divadelní představení Máchův Máj - Jakub Doubrava a TEArTR RAJDO 

 Divadlo Víti Marčíka - Moravské pašije, Setkání před Betlémem 
 

 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2014 2015 

návštěvnost 6 284 6 801 

výpůjčky 10 599 11 751 
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  Vývoj hlavních ukazatelů ve sluţbách za poslední 3 roky 
 

 2013 2014 2015 

registrovaní čtenáři 18 740 18 386 18 353 

výpůjčky 799 927 789 650 793 976 

návštěvníci 252 571 256 967 261 547 

virtuální návštěvníci 811 771 890 712 1 449 729 
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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.  
 
Pokračovala zjednodušená digitalizace historických fondů - během roku zpracovány obrazy následujících titulů: 
fond SC - 700 titulů. Průměrný počet obr./titul představuje 5 - 6 obrázků (zahrnuje vţdy titul, vazbu, a to v kaţdém 
svazku, a další markanty). Tyto obrazové dokumenty jsou postupně vystavovány na webových stránkách JVK. 
 
Nadále probíhala spolupráce s AV ČR u 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. Vlastní 
projekt sice skončil v roce 2014, ale dlouhodobá měření kyselosti v depozitáři zatím budou pokračovat. V závěru 
roku byly v jednom místě zjištěny stopy plísně, jejichţ vzorky byly zaslány na rozbor Konzervátorského oddělení 
Národního archivu. Neprokázaly sice ţivou strukturu, ale protoţe se objevují další napadené exempláře, bude 
nutné věnovat problému zvýšenou pozornost. 
 
Do fondu JVK bylo na přelomu roku 2014/2015 zakoupeno 32 svazků historických knih z 16. - 18. století 
z někdejší farní knihovny ve Chvalšinách. Ke konci roku jsme zakoupili dalších 5 svazků z této knihovny. 
 
Na měsíc červen - říjen byla zpracována a instalována výstava k 600. výročí upálení M. Jana Husa v 2. poschodí 
knihovny na Lidické. V listopadu proběhlo další kolo populární prezentace historických fondů JVK „Dotkněte se 
historie". 
 
K 135 letům knihovny byla připravena s kolegyněmi z oddělení regionálního a akvizičního kniha „Poklady 
Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích“. 
 
V roce 2015 opět probíhaly exkurze studentů vysokých a středních škol v oddělení ve Zlaté Koruně, zejména 
s katedrou bohemistiky Jihočeské univerzity, pro jejichţ studenty pokračuje v jarních měsících tematický blok 
přednášek. V knize Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově (ed. M. Rywiková) byla prezentována studie   
o minoritské knihovně. 
 
O tuto knihovnu zaţádal Řád minoritů se sídlem v Brně. Protoţe se domníváme, ţe dotčený řád není oprávněný, 
byl otevřen soudní spor pro určení vlastnictví.  
 
V oddělení opět probíhaly personální změny. Na místě katalogizátora, které v loňském roce opustil zkušený   
Mgr. Ján Trnka, pracovala na dobu určitou v období do konce října 2015 Mgr. Pavla Marchalová, PhD.                 
V listopadu se na stejnou pozici opět vrátil Mgr. Ján Trnka.  
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  Regionální funkce v Jihočeském kraji 
 
Regionální funkce (dále RF) jsou od r. 2005 financovány z prostředků Jihočeského kraje (dále jen Jč kraj) a ze 
strany zřizovatele je tato sluţba podporována. Tyto funkce jsou realizovány na úrovni celého Jč kraje - ty zajišťuje 
Jihočeská vědecká knihovna (dále jen JVK) a jí pověřené knihovny, a na úrovni českobudějovického regionu - ty 
obstarává pouze JVK. Rozboru regionálních funkcí na úrovni celého kraje se věnuje samostatně materiál „Výkon 
regionálních funkcí v knihovnách Jč kraje“ http://www.cbvk.cz/files/regionfce/reg_fce/RFJK2015.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 ţádosti o dotaci na RF pro celý kraj, kontrola jejího naplňování v pověřených knihovnách 

 koordinace RF - včetně porad ředitelů a metodiček pověřených knihoven 

 evidence knihoven - evidence knihoven v Jč kraji i v regionu Č. Budějovice - ke konci r. 2015 evidováno     
643 knihoven, z toho v regionu ČB 136 (včetně poboček) 

 vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při vyplňování statistických výkazů pro 
NIPOS a benchmarkingu 

Zjištěná statistická data jsou vyuţívána pro další rozbory a analýzy činnosti, jsou základní součástí Přehledu 
činnosti veřejných knihoven v kraji a Hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jč kraji, který JVK kaţdoročně vy-
tváří. 

 Metodická pomoc knihovnám regionu ČB a kraje: 
o v rámci konzultace a poradenské činnosti pro pověřené knihovny Jč kraje, základní knihovny a jejich zři-

zovatele bylo poskytnuto 188 konzultací knihovníkům, zřizovatelům či krajskému úřadu jako zřizovateli 
JVK. Bylo uskutečněno 11 metodických návštěv v knihovnách 

o metodická pomoc při přípravě a zpracování ţádostí o dotace z programů MK ČR - Veřejné informační 
sluţby knihoven a Knihovna 21. století 

o realizace grantu Česká knihovna pro knihovny regionu ČB 
o aktualizace Kalendária významných osobností Jč kraje roku 2015, na www JVK  

 zajištěno 17 vzdělávacích akcí, z toho 3 moduly z programu VISK2, dále katalogizační pravidla RDA pro 
monografie a pro autority, Ptejte se knihovny, Centrální portál knihoven, Moderní knihovnické systémy, 
semináře ve spolupráci s unií zaměstnavatelských svazů (Prevence násilí na pracovišti, Přátelská místa, 
Nový občanský zákoník). V Táboře proběhla přednáška o informačním vzdělávání uţivatelů v knihovnách,     
v Plzni přednáška o RF v Jihočeském kraji a na exkurzi přijela skupina knihovníků z Českokrumlovska. 

 aktualizace www stránky, týkající se regionálních funkcí knihovny, jejíţ součástí je i adresář knihoven kraje. 
Údaje z tohoto adresáře budou v roce 2016 součástí Celostátního adresáře knihoven při Souborném katalogu 
ČR, naše knihovna se aktivně podílela na testování adresáře a jeho funkcí. 

Regionální funkce - úroveň region České Budějovice 
 

JVK obsluhuje v regionu Č. Budějovice celkem 136 evidovaných knihoven, pro knihovny se uskutečnilo 331 
(2014 391) konzultací a 182 (2014 195) metodických návštěv, týkaly se pomoci při zpracování statistických výka-
zů, vypracování grantových projektů a dalších odborných knihovnických činností. Z výměnného fondu bylo rozve-
zeno 187 (2014 183) souborů s 34 311 svazky (2014 31 908), celková finanční hodnota zapůjčených knih v sou-
borech byla 6 873 470 (2014 6 211 768) Kč. Činnost oddělení byla ovlivněna dlouhodobým onemocněním    
vedoucí, přesto se tato skutečnost významně neodrazila ve výsledcích (pokles počtu metodických návštěv          
a konzultací, počet souborů a knih v nich se však zvýšil). 
 

Z dalších činností: 

 zapracování nových knihovníků v knihovnách: Bečice, Dubičné, Hosty, Jankov, Lišov, Malečice, Olešnice, 
Planá, Plástovice, Štěpánovice 

 pomoc při aktualizaci fondu, vytřídění darů od čtenářů a roztřídění knihovního fondu, tj. abecední řazení 
nebo úprava třídění naučné literatury podle MDT (Kamenná, Štěpánovice, Zahájí) 

 revize fondu byly provedeny v knihovnách Komařice, Štěpánovice, Zahájí; pokračuje revize knihovny Pištín 

 pokračování v profilaci a odpisu knih z výměnného fondu (k odpisu připraveno téměř 1 100 knih) 

 pro profesionální pracovnice regionu Č. Budějovice byly uspořádány 2 porady, pro knihovny pouţívající 
AKS Clavius bylo uspořádáno informativní školení o novinkách programu 

 shromáţdění statistických výkazů všech knihoven v regionu, vypracovány příslušné komentáře  

 nákup knih pro výměnný fond JVK - vyčerpána částka 517 600 Kč, nakoupeno 2 717 svazků 

http://platon.cbvk.cz/regionfce
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  Automatizace provozů, správa sítě, digitalizace 
 

Automatizace knihovny 
 
Naše knihovna se společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně podílela na vývoji a provozu projektu Obál-
kyknih.cz, kam v roce 2015 začala také přispívat naskenovanými obsahy a obálkami. Celkem naše knihovna 
přispěla přibliţně 28 000 skeny obálek a obsahů, coţ činí cca 25% podíl všech přispívajících knihoven v ČR. 
Podrobněji viz Závěrečná zpráva k projektu níţe v textu. 
 
V rámci projektu krajské digitalizace byly průběţně zveřejňovány digitalizované dokumenty v systému Kramerius. 
Zároveň byl systém Kramerius upgradován z verze 4.8  na 5.10. Přechodem na vyšší verzi bylo umoţněno zve-
řejnit naši sbírku historických a regionálních map.  
 
Digitální knihovna je dostupná na adrese http://kramerius.cbvk.cz a aktuálně obsahuje 161 titulů periodik, 302 
titulů rukopisů, starých tisků a monografií a nově přes 700 historických a regionálních map. Celkem se jedná       
o 1,6 miliónu stran dokumentů. V roce 2015 si návštěvníci prohlédli přes 25,11 miliónu stran. 
 
Na jaře přešla knihovna na IP telefonii. Byly nahrazeny 2 staré analogové ústředny. Nahrazeny byly IP ústřednou 
včetně výměny všech koncových telefonních přístrojů. 
 
Dalším zásadním krokem byla údrţba automatizovaného knihovního systému ARL a jeho rozšíření o nové     
funkce. Došlo k zprovoznění zobrazování anotací a komentářů a konfiguraci systému pro zobrazování obálek      
a obsahů čísel periodik. Data byla získána z projektu Obálkyknih.cz.  
 
Během prázdnin jsme implementovali technologii RFID do dětského oddělení včetně samoobsluţného zařízeni - 
selfchecku - pro samoobsluţné výpůjčky a návraty dokumentů čtenáři.  
 
V prosinci 2015 jsme zprovoznili v oddělení studovny na Lidické 1 validační místo sluţby MojeID. Stali jsme se 
tak prvním místem v Jihočeském kraji, kde si můţe veřejnost tuto sluţbu vyřídit.  
 
 
 
Dále jsme se v roce 2015 zejména věnovali těmto činnostem: 
 

 údrţba a aktualizace webových stránek knihovny v průběhu roku   

 spolupráce s naším zřizovatelem – Jihočeský kraj - na projektu digitalizace historických fondů a zveřej-
nění výsledků v systému Kramerius - http://kramerius.cbvk.cz/ 

 podpora regionálních knihoven v rámci regionálních funkcí (SW,HW, poradenství) 

 příprava a organizace výběrových řízení  

 optimalizace počítačové sítě BUDLIN: 
o pravidelně byla prováděna údrţba a aktualizace firewallu, aktivních prvku sítě, docházkového 

systému, kamerového systému, … 
o instalace a umístění nových PC (15 ks), aktualizace stávajících PC 
o údrţba a upgrade antispam systému 
o aktualizace serverových certifikátů u spol. CESNET 
o zabezpečení provozu stávajícího technického vybavení jednotlivých pracovišť knihovny       

(PC, tiskárny, notebooky, …) 
o zálohování a archivace digitálních dokumentů a dat 
o čištění hardware  
o údrţba a rozšíření sítě WIFI pro čtenáře   
o vyřazení zastaralé výpočetní techniky 

 
Síť BUDLIN zahrnuje:  217 počítačů (98 je určeno čtenářům), 7 fyzických serverů (plus 15 virtuálních), 34 tiská-
ren a 55 dalších síťových zařízení. 
 
 
 

http://archiv.cbvk.cz/
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Projekt obálky knih  
 

Projekt sdruţuje různé zdroje informací o dokumentech do jedné, snadno pouţitelné webové sluţby. API sluţby 
vyuţívá aktuálně přes 200 registrovaných knihoven a stovky neregistrovaných uţivatelů.  
 

V současnosti naše databáze nabízí: 
Obálky knih a periodik  je však moţno uloţit obálku i u speciálních dokumentů/ map,  hudebnin,  
 CD, DVD atd.   
Obsahy knih a periodik   naskenované obsahy zpřístupněné v podobě PDF souborů 
Fulltexty obsahů   převedené obsahy na text pomocí technologie OCR  
    a zpřístupněné pro indexaci knihovním systémem  
Anotace   autorské, nakladatelské, ale i uţivatelské popisy dokumentů  
    pro snadnější výběr čtenáři  
Komentáře a hodnocení  moţnost staţení dostupných komentářů a zároveň i moţnost   
    exportu komentářů z jiných systémů na obalkyknih.cz a tím   
    zpřístupnění ostatním knihovnám  
 

Statistická data projektu:  

 denně je do databáze nově nahráno nebo je upraveno průměrně 250 dokumentů 

 hlavní server odbaví  měsíčně průměrně 55 miliónů poţadavků 
    denně cca 2 milióny 
    za vteřinu průměrně 20 dotazů, ve špičkách (9:00 - 15:00) odbavují   

   servery 40 - 80 poţadavků za vteřinu 

 databáze aktuálně obsahuje 1 200 000 obálek a 170 000 obsahů českých a zahraničních publikací 

 hlavní servery jsou provozovány v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, záloţní server je 
umístěn v Moravské zemské knihovně v Brně (v případě výpadku jednoho ze serverů mají knihovní systémy 
moţnost přejít během několika vteřin na záloţní stroj bez ztráty dostupnosti sluţeb pro své čtenáře) 

 denní přírůstek dat činí 3 GB 

 20 Mbit za vteřinu je datový tok sluţby  
 

 

 
V roce 2015 bylo v rámci projektu VISK3 řešeno několik nových funkcí: 
 

Rozšíření projektu obálky knih o propojení s databází autorit:  
Smyslem úlohy bylo poskytnout knihovním katalogům obrazové a jiné materiály napojené na ID autority. Napří-
klad fotografie osob, GPS souřadnice míst, www odkazy, ....  
 

Rozšíření projektu obálky knih o podporu obálek zvukových dokumentů a hudebnin:  
 

Automatizované sklízení obsahů a obálek ze systému Kramerius:  
V důsledku krácení rozpočtu byl tento úkol řešen jen jako metodický postup stahování záznamů z Krameria do 
báze obálekknih.cz. V roce 2016 bylo zaţádáno o pokračování projektu a moţnost dokončení úlohy automatizo-
vaného sklízení. 
 

Deduplikace záznamů podle identifikátorů:  
Úkol řešil historický problém s ukládáním separátních záznamů stejného dokumentu pod různými identifikátory - 
ISBN, číslo ČNB, OCLC. Proces deduplikace byl spuštěn nad celou databází projektu obalkyknih.cz a dále byl 
vytvořen automatizovaný proces, který bude deduplikaci pravidelně provádět. 
 

Převzetí komentářů z jiných systémů, nebo sklízení dalších zdrojů dat:  

Bylo upraveno importní XML rozhraní projektu obalkyknih.cz, tzv. trawler.  
 

Bylo jednáno s dalšími portály - zboţí.cz, heuréka.cz, databázeknih.cz, ... - o moţné spolupráci.  
Mimo projekt byl proveden upgrade klíčových softwarových systému projektu 
V roce 2015 byl projet prezentován na 7 celostátních setkáních odborné knihovnické obce.  
 

V příštích letech bychom rádi do projektu zapracovali poskytování citací dle normy ISO 690, případně jiných 
norem a také dokončili automatizované sklízení obsahů a obálek ze systému Kramerius včetně obohacování 
datového modelu obalkyknih.cz o URL na fulltext titulu v systému Kramerius navázaný na siglu knihovnu          
(pro moţný výběr zdroje). Funkce umoţní vytěţování dokumentů pořízených v rámci projektu NDK a projektů 
krajských digitalizací 
 

Odkazy na projekt, technická dokumentace: http://www.obalkyknih.cz, https://github.com/cbvk/obalkyknih/wiki 
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  Statistika návštěvnosti www stránek knihovny za rok 2015 
 

(zdroj toplist.cz): 
 

 
POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 43 109 41 122 46 917 41 028 38 509 36 157 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 32 618 30 880 35 262 41 085 41 018 35 580 
 

  

 
Celkem návštěv: 463 285 

  

 
 
 
 
 

ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 367 731 367 966 391 115 329 473 291 032 295 289 

 

měsíc 07 08 09 10 11 06 

počet 254 866 249 584 305 456 366 783 358 185 295 850 

 
Celkem návštěv: 3 873 330 
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  Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2015  
 

(zdroj toplist.cz): 
 
 
 

POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 8 047 7 194 8 951 7 983 8 430 7 056 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 7 239 7 531 7 220 7 692 7 494 7 111 

 
Celkem návštěv: 91 948 

 
 
 
 
 

ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 29 050 30 493 34 718 33 536 34 316 28 472 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 28 971 32 367 30 440 31 151 3 709 25 449 

 
Celkem návštěv: 367 672 
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  Statistika přihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz  
 

(zdroj knihovní systém):  
 

INTERNÍ PŘÍSTUPY Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ PŘÍSTUPY Z INTERNETU 
 

 

 

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

interní vstupy 1 671 1 768 1 987 1 666 1 393 1 477 

externí vstupy 17 617 17 107 19 294 17 021 15 700 14 379 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

interní vstupy 1 011 983 1632 2 011 1 627 1 283 

externí vstupy 13 313 13 650  14 840 17 676  18 043 15 972 

 
Celkem interní vstupy:   18 509 
Celkem externí vstupy:  194 612 
 
 
 

  Statistika vyhledávání v katalogu - katalog.cbvk.cz  
 

(zdroj knihovní systém):  
 

INTERNÍ PŘÍSTUPY Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ PŘÍSTUPY Z INTERNETU 
 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

interní vstupy 19 951 19 362 23 675 18 852 14 991 17 052 

externí vstupy 64 486 62 876 71 382 61 674 95 820 154 259 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

interní vstupy 10 615 10 961 19 346 22 598 21 550 17 532 

externí vstupy 150 443 164 362 92 323 97 937 120 719 107 073 

 
Celkem interní vstupy:    216 485 
Celkem externí vstupy:  1 243 354 



Stránka | 33  

  Účast v projektech 
 
V roce 2015 se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektů v celkové výši 876 480 Kč. Podrob-
ný přehled viz tabulka níţe.  
 
Ministerstvo kultury ČR - Veřejné informační sluţby knihoven  
Z programu Veřejné informační sluţby knihoven bylo moţné realizovat aktivity v rámci níţe uvedených podpro-
gramů: 
 

VISK 2  Pokračovaní ve výuce informačních a komunikačních technologií v rozsahu   
 ECDL ve výukovém centru JVK ČB 
VISK 3 Mobilní knihovna 
VISK 3 Vybavení dětského oddělení vyuţívající technologií RFID 
VISK 5  Retrokatalogizace fondu bývalé knihovny Koleje redemptoristů – 4. etapa 
VISK 8 /A Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI a Pressreader  (LibraryPressDisplay) 
VISK 9 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 
 

Celková výše dotací: 760 080 Kč  
 
Jihočeský kraj - Grantový program Podpora kultury 
O dotace jsme ţádali z programu "Podpora kultury". Díky těmto finančním prostředkům bylo moţné realizovat 
kulturní pořady v JVK zaměřené na divadlo, hudbu a literaturu.  
 

Celková výše dotací: 20 000 Kč  Podpora kultury /Cyklus "hudba - literatura - divadlo"/ 
 
Město České Budějovice - Dotační program města na podporu kultury  
Z dotačního programu na podporu kultury bylo moţné realizovat v JVK kvalitní hudební pořady i besedy s jiho-
českými spisovateli.  
 

Celková výše dotací: 46 400 Kč  Podpora kultury /Klubový pořad "Antidiskotéka"/ 
    Podpora kultury/Projekt "Knihovna – ţivé místo" 
 
Město České Budějovice - rozpočet města  
Z rozpočtu statutárního města obdrţeli finanční částku na nákup kniţních novinek do poboček JVK. Tato částka 
byla poskytnuta nad rámec dotačního programu.  
 

Celková výše dotací: 50 000 Kč 
Rozpočet města Nákup kniţních novinek do poboček JVK 
 
 
 

Podrobný přehled získaných finančních prostředků 
 

Poskyto-
vatel 

Projekt 
Částka 

v Kč 
Celkem 

v Kč 

MK ČR 
Pokračovaní ve výuce informačních a komunikačních technologií 
v rozsahu ECDL ve výukovém centru JVK ČB 24 000 

760 080 

MK ČR Mobilní  knihovna 39 000 

MK ČR 
Retrokatalogizace fondu bývalé knihovny Koleje redemptoristů-  
 4. etapa 99 000 

MK ČR Vybavení dětského oddělení vyuţívající technologií RFID 498 000 

MK ČR Multilicenční zpřístupnění databází  58 080 

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 - ţivé místo 10 000 

M ČB Nákup kniţních novinek do poboček JVK 50 000 

JK Cyklus „hudba - literatura - divadlo“ 20 000 20 000 

 876 480 
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  Ediční, výstavní a přednášková činnost 
 

 rozšíření elektronické publikace Kohoutí kříţ (1 715 autorů), pravidelná dvojstránka z Kohoutího kříţe 
v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, prezentace v rámci představení činnosti 
příspěvkových organizací v Deggendorfu (Německo) 

 vydání publikace Poklady ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny 

 představování historických fondů JVK v městech Jihočeského kraje: celodenní akce ve Velešíně 

 konference Knihovny současnosti v Olomouci (přednáška J. Nechvátal, I. Kareš garant bloku věno-
vanému knihovním sluţbám) 

 uspořádání Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů (říjen), přednáška I. Kareš  

 festival ŠUMAVA LITERA ve Vimperku (přednáška I. Kareš) 

 přednášky a příspěvky na dalších akcích (KKS 2015, Inforum 2015, Knihovna pro všechny - odborný 
knihovnický seminář Havířov, Elektronické sluţby knhoven Zlín, Regionální funkce knihoven 2015 
Pardubice, "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2015" v NTK, Z. Hájková) 

 projekt Obálkyknih.cz byl prezentován na 7 celostátních setkáních odborné knihovnické obce (setkání  
uţivatelů knihovního systému Aleph, konference Knihovny současnosti 2015, setkání pracovní skupiny 
pro seriály NK Praha, seminář účastníků SK ČR, konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním 
světě 2015, setkání uţivatelů knihovního systému ARL, přednáška o zapojení knihoven do projektu 
Obálkyknih.cz na MUNI Brno)  a napsány články pro knihovnická periodika - Biblio, Čtenář. (J. Ne-
chvátal) 

 
 
 
 

  Marketing a propagace 
 

Nové propagační materiály 
 

Knihovna vydala v druhé polovině roku nové propagační materiály, jeţ moderní a stručnou formou charakterizují 
knihovnu a její sluţby.  Moderní a graficky zajímavý styl spolu se sloganem „MOJE KNIHOVNA“ sjednocuje 
všechny propagační tiskoviny. Ty jsou věnovány dětskému čtenáři, studijní knihovně, historickému fondu ve Zlaté 
Koruně a databázím. Novou podobu má i skládačka se stručnými souhrnnými informacemi o knihovně. Materiály 
jsou k dispozici zdarma návštěvníkům knihovny. Vydána byla také německá, anglická a francouzská jazyková 
mutace u vícestránkové broţury slouţící k reprezentaci knihovny. 
 

Společná prezentace kulturních organizací 
 

Knihovna se zúčastnila společného projektu Jihočeského kraje, který byl zaměřen na propagaci dvanácti kultur-
ních organizací zřizovaných Jihočeským krajem. Začátkem dubna se jednotlivé organizace prezentovaly Turistic-
kým informačním centrům (TIC) v Jihočeském muzeu. Knihovna měla připravenou prezentaci půjčování e-knih  
do chytrých mobilů a tabletů on-line a databázi Library press display, které mohou vyuţívat návštěvníci Jihočes-
kého kraje. Představena byla také moţnost půjčování e-knih pro hotely a penziony Jč kraje. Účast na zahranič-
ních prezentacích kulturních organizací zřizovaných Jihočeským krajem v Německu a ve Slovinsku. 
 

Média 
 

Pokračuje pravidelná komunikace s médii, zasílány jsou tiskové zprávy informující o událostech v knihovně.  
Knihovna byla v médiích (tisk, veřejnoprávní a soukromá rádia, Česká televize, Jihočeská televize, internetové 
servery) prezentována 125 krát. Údaje poskytla databáze Anopress. Pokračovala pravidelná spolupráce s Čes-
kým rozhlasem, kdy knihovna jednou do měsíce prezentovala novinky ze svého fondu. Jihočeská televize uvedla 
medailonek o knihovně, který byl realizován v rámci prezentace zřizovaných organizací Jihočeského kraje.          
V příloze Literárních novin, věnované kultuře jiţních Čech, (Jiţní Čechy husitské) byla prezentována knihovna 
spolu s ostatními zřizovanými organizacemi Jihočeského kraje. Během roku několikrát natáčela Česká televize 
vstupy pro dětský kanál Déčko v dětském oddělení Na Sadech. 
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Propagace  
 

Důraz je kladen na propagaci akcí. Probíhá propagace a komunikace knihovny přes sociální sítě Facebook, 
webové stránky knihovny, portál kulturních akcí města Č. Budějovice na www.inbudejovice.cz a v tištěném pře-
hledu kulturních akcí KAM. Pravidelně se vydává měsíční přehled kulturních akcí informující o konání jednotli-
vých akcí v knihovně. Pro návštěvníky knihovny byla instalována nástěnka, kde se inzerují jednotlivé akce           
v daném měsíci.  
 

V nákladu 1 600 ks jsme vydali rozvrhy pro prvňáčky, kde jsme propagovali registraci prvňáčků zdarma. Rozvrh 
obdrţeli všichni prvňáčci 1. září při zahájení školního roku. 
 

Vyuţili jsme nabídku ZOO Ohrada Hluboká n. Vltavou zdarma umístit v prostorách zoologické zahrady velkofor-
mátovou reklamu knihovny. 
 

Pokračujeme v propagaci e-knih. Do regálů jsou nově vkládány informativní záloţky, které upozorňují čtenáře   
na to, ţe vypůjčená kniha je k dispozici také jako e-kniha a čtenář nemusí čekat na její vrácení a můţe si jí          
z katalogu knihovny stáhnout on-line do čtecího zařízení. 
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 Lidské zdroje 

 

Vzdělávání 
 

 
Management (J. Dolejšková, Z. Hájková, I. Kareš, M. Kejzar, M. Koldová, M. Uhlíř, Nechvátal) 
Marketing (Z. Čencová, P. Mašínová) 
Účetnictví, personalistika - aktuální legislativa (pracovníci ekon. odboru) 
Seminář - Současná literatura pro děti a mládeţ (N. Holzerová, R. Machalová) 
Konference -  Současná literatura pro děti a mládeţ (Z. Čencová) 
Konference ISSS (I. Kareš, M. Kejzar) 
Seminář hudebních, zvukových knihoven (K. Nováčková) 
Hudební seminář - „Muzikoterapie - (K. Nováčková)) 
Seminář „Kreativní knihovny“ (V. Medalová, K. Štěrbová) 
Zkratka ke knihovnické angličtině - (A. Volfová) 
Seminář o knihovnických sluţbách - (L. Švíková) 
Seminář na seznámení s aplikací  -„Rozečti se“ a „Včelka“ - (P. Mašínová) 
Akviziční seminář - (M. Myslivečková) 
Konference „Digitální technologie“ - (Z. Hájková) 
Seminář k Regionálním funkcím - (Z. Hájková, L. Švíková) 
 

Studijní cesta SKIP po dánských knihovnách (N. Holzerová) 
Studijní cesta SKIP po Německých a Švýcarských knihovnách (M. Krupicová) 
Studijní stáţ v Bibliotheque Nationale de France - Conservation physique et numérique des collections 
des bibliothèques  - (Z. Hájková) 
 
 

Odborná činnost na národní úrovni 
 

 
Rada Sdruţení knihoven (SDRUK), Rada Centrálního portálu knihoven, porota Ceny Knihovna roku MK 
ČR (I. Kareš) 
Komise pro jmennou katalogizaci (L. Bejlková) 
Skupina pro implementaci pravidel RDA, sekce SDRUK pro regionální funkce, skupina pro Souborný 
katalog ČR, komise pro vzdělávání knihovníků, skupina pro aplikaci Národní soustavy kvalifikací               
a Národní soustavy povolání pro oblast knihovnictví (Z. Hájková) 
Sekce SDRUK pro sluţby (Z. Hájková, I. Kareš) 
Sekce SDRUK pro informační vzdělávání uţivatelů (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, záleţitosti týkající se pracovní problematiky      
a odměňování byly konzultovány s odborovou organizací. 
 

Zaměstnanci se zúčastnili školení bezpečnosti a ochrany práce a poţární prevence, proběhla veřejná 
schůze zaměstnanců, kde byli všichni seznámeni s otázkami, které se týkaly rozvoje organizace, rozpočtu 
a personální a platové politiky knihovny. 
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  Práce ekonomického oddělení 
 

 

 byla zajištěna výplata mezd vţdy k 18. dni daného měsíce 

 byly dodrţovány termíny splatnosti došlých faktur 

 probíhala kontrola vnitropodnikových směrnic, bylo zajištěno jejich dopracování na podmínky nových 
právních předpisů 

 dodrţovány byly lhůty pro výplatu cestovních náhrad jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany pokladny JVK 

 odpisový plán byl dodrţován dle nařízení zřizovatele 

 byly zajištěny revize všech technologií budov dle plánu revizních prací 

 byla prováděna údrţba zahrady v areálu knihovny Na Sadech a v Severní ulici 

 byla provedena výměna podlahové krytiny v dětském oddělení v budově Na Sadech 27 

 byla vybudována serverovna v budově Na Sadech 26, kolaudační řízení bude provedeno na začátku roku 
2016 

 

Finanční hospodaření za rok 2015 
 

Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále JVK) byly financovány z 87,8 % z příspěvku 
na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, z 6,4 % z účelových dotací poskytnutých z prostředků 
státního rozpočtu a územních samosprávních celků, 5,8 % 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 42 886 000  KÚ JK 

Regionální funkce knihoven 2 800 000  KÚ JK 

Program VISK 2 24 000  MK ČR 

Program VISK 3 39 000 498 000 MK ČR 

Program VISK 5 99 000  MK ČR 

Program VISK 9 42 000  MK ČR 

Příspěvek na nákup knihovního fondu 50 000  MM ČB 

Příspěvek na kulturní činnost 46 400  MM ČB 

Dotace „Cyklus - hudba - literatura - divadlo“ 20 000  KÚ JK 

CELKEM 46 006 400 498 000  
 

Vysvětlivky: KÚ JK - Krajský úřad - Jihočeský kraj 
  MK ČR - Ministerstvo kultury ČR 
  MM ČB - Statutární město České Budějovice 
 
 

Výnosy a náklady 
 

Výnosy z vlastní činnosti (příspěvek na provoz, účelové dotace a vlastní výnosy JVK) jsou zaúčtovány v objemu 
48 849 548,24 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK je mírně rostoucí. Výše přijatých registračních poplatků 
a poplatků z prodlení je téměř na stejné úrovni jako v roce 2014. Růst u ostatních výnosů je dán především tím, 
ţe v roce 2015 bylo přijato pojistné plnění od pojišťovny a oproti roku 2014 došlo k navýšení výnosu z transferů   
u dlouhodobého majetku, který byl pořízen z dotačních titulů. 
 
 

VLASTNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI K 31.12. 2015 
 

Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1 364 760 

Poplatky z prodlení 569 247 

Reprografické práce uţivatelům 84 038 

Přijaté úroky 60 680,04 

Pronájmy nebytových prostor 58 882,20 

Ostatní výnosy 705 541 

CELKEM 2 843 148,24 
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Náklady na hlavní činnost dosáhly 48 593 474,72 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 37,6 %, podíl osobních nákladů 
(mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady mzdy) 62,4 %.  

 

Poloţka Skutečnost v Kč % k celkovým nákladům 

Materiál 5 491 621,61 11,3 

Energie 2 558 782,34 5,3 

Opravy a údrţba 458 107,80 0,9 

Cestovné 100 476,80 0,2 

Ostatní sluţby 3 832 908,94 7,9 

Osobní náklady 30 313 309 62,4 

Jiné ostatní náklady 1 681 954,82 3,5 

Odpisy  4 156 313,41 8,5 

CELKEM 48 593 474,72 100 
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Mzdy byly vyplaceny ve výši 21 990 000 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 89. Průměrný měsíční plat   
zaměstnance dosáhl 20 590 Kč. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářský výsledek  
 

Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění činí 256 073,52 Kč. Výsledek z hlavní činnosti činí 197 191,32 Kč     
a z hospodářské činnosti 58 882,20 Kč. 
 

 

 

Investice 
 

Prostředky investičního fondu v objemu 2 372 134,52 Kč byly pouţity na přípravu a pořízení  
a technického zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku. 

 Částka v Kč 

Realizace stavby - serverovna v budově Na Sadech 26 572 170,00 

Realizace stavby - náhrada podlahy v budově Na Sadech 27 674 468,52 

Pořízení 2 ks RFID pracovních stanic 115 772,80 

Pořízení RFID bezpečnostních bran 214 061,10 

Pořízení RFID samoobsluţného selfchecku 267 906,10 

Pořízení nového osobního vozu 527 756,00 

 

ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 
 

 
Ukazatel 

 

Stav 
k 1.1.2015 

Stav 
k 31.12.2015 

Návrh přídělu 
ze zlepšeného 

VH r. 2015 

Stav 
po přídělu 

(sl.2 + sl.3) 

Fond odměn 62 000,00 62 000,00 38 000,00 100 000,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 140 580,07 150 380,07 0,00 150 380,07 

Rezervní fond 1 017 430,57 949 242,63 218 073,52 1 167 316,15 

Investiční fond 9 042 663,37 10 968 433,26 0,00 10 968 433,26 

Celkem 10 262 674,01 12 130 055,96 256 073,52 12 386 129,48 

 
 
 

34%

57%

9%

Členění zaměstnanců podle vzdělání

Vysokoškolské Středoškolské Ostatní
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  PŘÍLOHA Č. 1 - Výběr z akcí JVK - fotogalerie 
 

 
Jihočeský úsměv            Páteční čtení se Zauzlínou v centru města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festival dětských knih, časopisů a her                   Noc s Andersenem, pobočka Vltava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antidiskotéka - J. Černý 
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Noc literatury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máchův Máj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prezentace knihy „Kouzelník s hračkami, hledač nových krás“ 
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 REBRELOVÉ Recitál francouzského šansonu                            Koncert Jitky Šuranské  
 a ruského romansu                                    „Moravské lidové písně“ 
         
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda D. J. Ţák - pobočka S. Vrbné                                            Dětský den, Na Sadech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Pletení pomlázek, dětské oddělení 
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Výstavy 
 
Mistr Jan Hus v literatuře                                                                                Reklamní a technická fotografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesy a příroda kolem nás                                                     J. Bartuška a umělecká skupina Linie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autostopaři.cz 
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  PŘÍLOHA Č. 2 - Přehled výstav 
 
 

měsíc  termín název výstavy 

1. 

2. 1.- 26. 2. „Obrázky malované voskem“ od autorky Barbora Machartová 

2. 1.- 21. 2. „Člověk a stromy“ - výstava fotografií Akademického klubu třetího věku 

do 15. 1. 2015 „Genius loci jihočeské krajiny - výstava fotografií Akademického klubu třetího věku Aktiv 

2. 

2. 1. - 26. 2. „Obrázky malované voskem“ od autorky Barbora Machartová 

2. 1.- 21. 2. „Člověk a stromy“ - výstava fotografií Akademického klubu třetího věku 

20. 1. - 26. 2. Josef Bartuška a umělecká skupina Linie 

3. 

27. 2.  - 31. 3. Exlibris/ Jaroslav Mařík -  výstava exlibris z fondu knihovny 

2. 3. - 31. 3. „Kultura v knihovně“ -  fotografií z  akcí pořádaných v knihovně v letech 2012 - 2014 

2. 3. - 31. 3 „Má vlast cestami proměn“ - svědectví o zvelebujících proměnách architektury a krajiny napříč republikou 

4. 

1. 4. - 30. 4. Autostopaři.cz - výstava fotografií Jana Cempírka.  

1. 4. - 29. 4. „Technická, reklamní a módní fotografie“ výstava prací studentů SUP sv. Aneţky České, ČK 

4. 5. - 29. 5. „Výstava fotografií“ autorky Veroniky Ţlůvové 

5. 

4. 5. - 29. 5. Výstava prací z výtvarné soutěţe„Lesy a příroda kolem nás“ 

4. 5. - 28. 5. „Šťastně aţ do konce“  osobnost a dílo profesora J. Křivohlavého/ Rodinné centrum Emanuel 

4. 5. - 15. 5. „O labutích a lidech“ - fotografie, práce studentů SUPŠ sv. Aneţky České, ČK 

6. 

1. 6. - 31. 8. „Literární a historický odkaz Jana Husa“ - putovní výstava s prvky komiksu  

1. 6. - 30. 6. „Mistr Jan Hus v literatuře“ - výstava dokumentů z fondu knihovny, souvisejících s J. Husem 

1. 6. - 29. 10. „O labutích a lidech“ - fotografie, práce studentů SUPŠ sv. Aneţky České, ČK 

7. - 8. 

1. 6. - 31. 8. „O labutích a lidech“ - fotografie, práce studentů SUPŠ sv. Aneţky České, ČK 

7. 7. - 31. 8. „Tváře vesmíru, fantazie a ţena“ Výstava obrazů Petry Korcové a Jaroslavy Zemanové 

1. 6. - 29. 10. „Mistr Jan Hus v literatuře“ - výstava dokumentů z fondu knihovny, souvisejících s J. Husem 

9. 

1. 9. - 30. 9. „Grafický design“ - fotografie/ výstava prací studentů SUP sv. Aneţky České, Č. Krumlov 

10. 9. - 30. 9. „Konfrontace“ - putovní výstava obrazů  

1. 6. - 29. 10. „Mistr Jan Hus v literatuře“ - výstava dokumentů z fondu knihovny, souvisejících s J. Husem 

10. 

1. 10. - 30. 11. " Adolf Kunst“  -  výstava exlibris z fondu knihovny 

1. 10. - 30. 10. „Grafika“ - výstava prací studentů SUP sv. Aneţky České, Č. Krumlov 

1. 6. - 29. 10. „Mistr Jan Hus v literatuře“ - výstava dokumentů z fondu knihovny, souvisejících s J. Husem 

11. 

1. 10. - 30. 11. "Adolf Kunst“  -  výstava exlibris z fondu knihovny 

4. 11. - 26. 11. „Knihy pro děti“ - výstava oceněných knih v Čechách a na Slovensku  

2. 11. - 27. 11.   „Apnée“ - E. Ledure, belgická fotografka 

 
 
 
 

12. 

1. 12. - 30. 12. „Malba“ - výstava prací studentů SUP sv. Aneţky České, Č. Krumlov 

1. 12. - 30. 12. „Malba“ - výstava prací studentů SUP sv. Aneţky České, Č. Krumlov 

1. 12. - 15. 12. „Lucembursko a my“ - výstava dětských kreseb 
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  PŘÍLOHA Č. 3 - Plakáty k akcím (výběr) 
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  PŘÍLOHA Č. 4 - Náhledy webových stránek 
 

Novinky v reklamním systému knihovny    http://katalog.cbvk.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náhledy obálek a obsahu u periodik    http://katalog.cbvk.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://katalog.cbvk.cz/
http://katalog.cbvk.cz/
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Digitální knihovna JVK - aktualizovaná verze systému Kramerius  
kramerius.cbvk.cz 
 

 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové tituly v digitální knihovně - kramerius.cbvk.cz 
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  PŘÍLOHA Č. 5 - Příklady zajímavých akvizic 
 

Zajímavé přírůstky do souboru půjčovny Lidická 
 
FOSTER, Hal et al. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus,  
postmodernismus. Druhé, rozšířené vydání. Praha: Slovart, 2015. 816 stran. 
ISBN 978-80-7391-975-7.  
 
 

 

 
STUCHLÝ, Ivan. Velká ilustrovaná kynologická encyklopedie: naučný slovník  
kynologický. 1. vydání. Praha: Vydáno vlastním nákladem autora, 2015. 914, xxi stran. 
ISBN 978-80-260-5119-0. 
 
 

 

 
VANĚK, Roman. Praţská kuchařka.  
Vydání první. Praha: Prakul Production, s.r.o., 2015. 686 stran.  
ISBN 978-80-87737-21-7. 
 

 

 

Zajímavé přírůstky do souboru jihočeské regionální literatury 
 
Památky jiţních Čech. 6. Vydání první. České Budějovice: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2015. 223 stran. Miscellanea;  
svazek č. 12. ISBN 978-80-85033-56-4. 

 

 
JANOUŠEK, Ivo - PALKOVIČ, Jan. 4 fotografové - 2 země - 1 region.  
[Benešov nad Černou]: Foto Mida pro Českokrumlovský rozvojový fond, 2014. [127] s. 
ISBN 978-80-87445-03-7. 
 

 

 
CICHROVÁ, Kateřina. Vlámské tapiserie na zámcích Hluboká a Český Krumlov.  
Vyd. 1. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2014. 287 s. Monumenta; sv. č. 6. 
ISBN 978-80-87890-02-8.  
 
 

 

 

Zajímavé přírůstky do souboru šumavské německé literatury: 
 
300 Jahre Christianberg: ["tief drin im Böhmerwald": 1694-1994]. 2. 
 Aufl. Christianberg: AACH, 1994. 281 s. 
ISBN 3-923824-31-9. 
 

 

 

Zajímavé přírůstky do souboru studovny 
 
McGraw-Hill encyclopedia of science & technology: an international reference work 
in twenty volumes including an index. 10, LIB-META. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 
c2012. 825 s. ISBN 978-0-07-179273-8. 
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Zajímavé přírůstky do souboru krásné literatury  

 
František z Assisi. Il cantico delle creatvre di Francesco di Assisi.  
[Itálie]: Errebi di Falconara, 2001. 349 stran. 
 

Kniha byla vydána pro mezinárodní knihařskou soutěž v roce 2004 a dostala se mezi  
30 nejlepších vazeb. Autorkou je Doc. Eliška Čabalová, která vede ateliér obalového  
a knižního designu na katedře umění Ostravské univerzity. Současně se věnuje  
umělecké knižní vazbě. 
 

 

 
SEIFERT, Jaroslav. Kamenný most. 1. vyd. Praha: Fr. Borový, 1944. 66 s. ISBN (Váz.).  
 

Knižní vazba je prací Heleny Klinderové, restaurátorky a knihařky Městského archivu v Praze, která  
svázala sbírku básní Jaroslava Seiferta Kamenný most s ilustracemi Karla Svolinského. Helena Klinderová  
se pravidelně umísťuje na předních místech knihařských soutěží a přehlídek, je známá vyhledáváním  
nových materiálů a používáním originálních technik. Svoje díla velmi nerada prodává, takže získání  
její vazby bylo  mimořádným úspěchem. 
 

 
SUCHÝ, Jiří. Černá vzducholoď. V Praze: Teapot, 2014. 81 s. Bonaventura; sv. 1. 
 

Bibliofilie vydaná nakladatelstvím Teapot v roce 2014 - sbírka básní Jiřího Suchého Černá vzducholoď  
s jeho vlastními ilustracemi. 
 

 

 
 
Zajímavé přírůstky hudebního oddělení   

 
Agrippina : Opera ind tre atti, HWV 6. Kassel; Basel; London; Nex York; Praha: Bärenreiter, 
 [2015]©2015. 1 klavírní výtah (xviii, 350 stran). Bärenreiter Urtext.  
 

 
Hausmusik für Weihnachten : alte und neue Weihnachtsmusik für Klavier zu zwei Händen / herausgegeben 
von Lothar Lechner. -- Mainz; London; Berlin; Madrid; New York; Paris; Prague; Tokyo; Toronto: Schott, 
[2007?]. -- 9790001049375. -- 979-0-001-04937-5. 
 

 
La voix de l'emotion. Bellaterra : Alia Vox, [2012]℗2012. 2 audiodisky 
(74 min., 48 sek.; 78 min., 55 sek.).  
 
 
 
 

 

 
BACH, Johann Sebastian et al. Les quatre ouvertures: suites pour orchestre,  
BWV 1066-1069. Bellaterra : Alia Vox, [2012]℗2012. 2 audiodisky (53 min., 12 sek.;  
61 min., 22 sek.). Alia Vox Heritage ; vol. 14.  
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  PŘÍLOHA Č. 6 - Výběr z příspěvků konferencí 
 
PhDr. Zuzana Hájková  
 
Příspěvek na semináři KNIHOVNA PRO VŠECHNY konaného ve dnech 12. aţ 13. 5. 2015 v Městské 
knihovně Havířov 
Zveřejněno ve sborníku na http://www.svkos.cz/data/soubory/2015_knihovnaprovsechny.pdf 
 
První rok s elektronickými knihami pro uţivatele v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích 
 

Zdá se, ţe se v oblasti českých elektronických knih přece jen začalo blýskat na lepší časy? V druhé polovině roku 
2015 počet knihoven, které začaly svým čtenářům půjčovat české elektronické knihy on-line, překročil první pa-
desátku. Naše knihovna, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, byla mezi těmi, která tuto sluţbu 
vyzkoušela jako první. 
Od chvíle, kdy se fenomén elektronických textů objevil na scéně, se naše knihovna snaţila vyuţít všech moţnos-
tí, které se knihovnám nabízely – tedy od půjčování čteček s klasiky české a světové literatury, přes projekt       
E–Knihy do kaţdé knihovny, aţ po nabídku zahraničních e–knih EBSCO. Kaţdá z těchto moţností však měla svá 
velká omezení.  
 
Přidaná hodnota 
Chtěli jsme čtenářům nabídnout i něco navíc. Chtěli jsme jim nabídnout tituly současné produkce českých nakla-
datelství, a to nejen v klasické tištěné podobě, ale i jako e-výpůjčky. Zvláště proto, ţe nejmladší generace je 
zvyklá svůj ţivot ovládat hlavně podle svého mobilu či tabletu. Díky nim se propojuje se svým nejbliţším i vzdále-
nějším světem. Chce si prostřednictvím svého mobilu ihned knihu vyhledat v elektronickém katalogu knihovny, 
on-line vypůjčit a rovnou číst – nechce čekat na výpůjční dobu knihovny, nechce čekat, aţ se vypůjčená kniha 
vrátí.  
 
E-Reading 
Jednou z mála moţností, které mohou české veřejné knihovny vyuţít, je nabídka firmy eReading. Vyuţití ko-
merčních výpůjček i pro knihovny firma nabídla na sklonku roku 2013, Jihočeská vědecká knihovna v Českých 
Budějovicích byla první, která je realizovala. Začátek roku 2014 tak byl ve znamení technických příprav, a to na 
straně eReadingu a hlavně firmy Cosmotron, která zajišťuje náš knihovnický systém. Při přípravě e-výpůjček 
jsme sledovali dva hlavní cíle: vypůjčení e-knihy musí být pro čtenáře velmi jednoduché a zároveň je nutné vše 
připravit tak, aby čtenář půjčování e-knih povaţoval za sluţbu knihovny. Sluţba pro čtenáře musí být k dispozici 
kdykoli, není vázána na výpůjční dobu knihovny. Bylo tedy nutné záznamy e-knih provázat přímo do elektronic-
kého katalogu knihovny, zde také probíhá proces výpůjčky. Své e-výpůjčky čtenář vidí ve svém čtenářském kontu 
stejně jako výpůjčky ostatních dokumentů z fondu knihovny.  E-výpůjčka proto nyní probíhá velmi jednoduše.    
Je to otázka několika kliknutí a jen pár vteřin. Postačí najít knihu, souhlasit s podmínkami, odkliknout výpůjčku, 
stáhnout e-knihu...  a číst! 
 
Knihovníci a e-knihy 
Vedle těchto technických příprav bylo nutné sledovat i další záleţitosti, odborné zaškolení všech pracovníků 
sluţeb, tak aby byli schopni poradit případným zájemcům o tuto sluţbu, přípravu čtenářských manuálů k této 
sluţbě a v neposlední řadě i propagaci této sluţby.  Právě propagace a marketing u sluţby, na kterou čtenář 
dosud není zvyklý, je nezbytnou podmínkou pro její dobré fungování. Tento krok opravdu není moţné vynechat 
nebo podcenit. Prvotní propagace, kterou volila JVK, byla dvojího druhu: obecná, která se soustřeďovala na 
plakáty, informace na webu či facebookovém profilu knihovny, a cílená. V druhém případě jsme např. zaslali 
informační mail všem našim čtenářům, kteří měli zamluvenou knihu, jeţ byla nyní k dispozici i v elektronické 
podobě a jiţ tedy nemuseli čekat na vrácení tištěného výtisku. Další maily s informacemi o této nové sluţbě jsme 
rozeslali i těm čtenářům, kteří jiţ rok nenavštívili knihovnu a knihovna plánovala jejich vyřazení z evidence. Obě 
tyto cílené formy propagace se setkaly se značným úspěchem. V této propagaci je však nutné stále pokračovat- 
přibývají totiţ noví čtenáři, pro mnohé další je tato sluţba stále velkou neznámou. A tak pro propagaci vyuţíváme 
různých příleţitostí  - ať jiţ to jsou měsíce prázdnin, Vánoce, vyhlášení kniţních cen Magnezia litera, českobudě-
jovický festival ţivé literatury Literatura ţije, či nabídka pro jihočeské hotely a penziony, aby prostřednictvím 
vlastní registrace v knihovně mohly půjčovat e-knihy svým klientům… 
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Nová sluţba 
Půjčování e-knih jsme zahájili 23. 4. 2014, v Světový den knihy a autorských práv. I tento den se stal trochu sym-
bolický – chtěli jsme zdůraznit to, ţe ke čtenářům se dostává nabídka legálního čtení e-knih, aniţ by si ji museli 
koupit či získat jiným způsobem. Co jsme čtenářům nabídli? Na dobu 3 týdnů půjčení 3 titulů e-knih  z nabídky 
firmy eReading, kterých bylo  v té době kolem tisícovky, mezi nimi i bestselery typu Stoletý stařik, Muţ jménem 
Ove, knihy z nakladatelství Paseka - objev roku Magnesia litera, severské detektivky atd. Výpůjčku si čtenář 
provede přímo z katalogu knihovny, pak následuje jednoduché staţení do čtecího zařízení čtenáře (tablet, chytrý 
telefon s operačním systémem iOS nebo Android, čtečka eReading). 
Sluţba se jiţ od prvních dnů setkala s velmi kladnou odezvou, to jsme si mohli ověřit na počtu e-výpůjček, které 
evidoval náš knihovní systém. Přesto informaci, zda jsou čtenáři spokojeni, či nikoli, jsme si ověřit nemohli - díky 
tomu, ţe půjčování je velmi jednoduché, čtenář nepotřebuje dojít do knihovny, tato zpětná vazba nám chyběla. 
Proto jsme se rozhodli pro rychlý průzkum, který jsme realizovali po prvním čtvrt roku fungování sluţby, kdy jsme 
zaslali všem čtenářům (280), vyuţívajících e-výpůjček jednoduchý dotazník. Zde je několik výsledků: 

 dotazník vyplnilo téměř 40 % oslovených čtenářů, i to svědčí o spokojenosti se sluţbou 

 pro 12% oslovených se tato nová sluţba stala důvodem, proč se přihlásili do knihovny 

 41% si e-knihy půjčuje pravidelně 

 pro 20% čtenářů bylo přečtení e-knihy důvodem, aby si ji koupilo i v tištěné podobě (i jako dárek) 

 důvody, proč sluţbu vyuţívají: zájem o e-knihy 64%, zvědavost, jak to funguje 44% 

 
Zajímavé byly i konkrétní důvody, proč čtenáři volí půjčování e-knih: moţnost přečíst si knihu hned, není nutné jít 
fyzicky do knihovny, praktičtější např. v letadle, v nemocnici či na dovolené, moţnost číst na mobilním telefonu 
v autobusu. Kuriózní byla i odpověď – přimět vnuka číst, dostal čtečku za vysvědčení. 
 
Na konci dubna 2015 tedy uplynul rok od zavedení e-výpůjček české vydavatelské produkce do knihovny.      
Tuto sluţbu vyuţilo více neţ 605 čtenářů, kteří si vypůjčili přes 2.500 e-knih. Zjišťovali jsme, jací jsou naši čtenáři 
e-knih a došli opět k zajímavým výsledkům. Mezi e-čtenáři převaţují ţeny, tvoří 62 % (373). Věková struktura     
e-čtenářů je následující: 
 

Věk Počet čtenářů 

0 -15 let 43 

16-30 let 189 

31-50 let 247 

51-60 let 72 

61+ 54 

 
Nejmladší čtenář: 5,3 let, nejstarší čtenář: 90,5 let 
 
Tato čísla tedy trochu vyvrátila náš předpoklad, ţe sluţba cílí především na mladší a nejmladší generaci - vţdyť 
e-čtenáři do 30 let tvoří pouze necelých 40 procent. Můţe to být tím, ţe buď méně čtou, nebo mají jiné zdroje 
získávání e-knih? Stejně tak nás překvapil věk naší nejstarší e-čtenářky - zde se ale potvrdila domněnka, ţe čtení 
e-knih, ve zvětšeném písmu, je pro nejstarší generaci určitým ulehčením, navíc si ušetří mnohdy namáhavou 
cestu do knihovny. 
 
Výhody či nevýhody nové sluţby 

 Rozšíření nabídky - knihovna v současnosti nabízí vypůjčení téměř dva tisíce e-knih v českém jazyce, a to 
včetně velmi ţádaných knih, na jejichţ tištěnou podobu je řada rezervací 

 E-výpůjčky byly implementovány přímo do knihovního systému, čtenář si e-knihy půjčuje prostřednictvím 
katalogu 

 Vlastní provedení výpůjčky je pro čtenáře velmi jednoduché a rychlé 
 
V katalogu knihovny se v záznamu knihy, vedle moţnosti e-výpůjčky, nabízí i ukázka několika prvních stran 
knihy v PDF a v dalších formátech - to pomůţe i čtenářům  tištěné knihy pro prvotní a rychlou orientaci. Tato 
nabídka není omezena pouze na e-knihy, které jsou určeny k vypůjčení, ale na všechny e-knihy, které má  
eReading v nabídce (ca 4000 e-knih).  
Knihovna platí pouze za uskutečněné výpůjčky, nikoli za nabídku všech e-knih, můţe zároveň půjčit neomeze-
ný počet stejného titulu. 
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Tento poslední bod je moţné trochu rozšířit. Jak je uvedeno, z hlediska akvizice je to velmi výhodný způsob, 
který by řada knihoven jistě ráda uplatnila i u tištěných knih - platí se pouze za ty e-knihy, o které čtenář projevil 
zájem a vypůjčil si je. Zde je moţné představit si i další výhody e-výpůjček – knihovna šetří finance na nákupu 
případných multiplikátů titulů, o které je nyní zájem. Například nejúspěšnější titul e-knih, Analfabetka, která uměla 
počítat (J. Jonasson), se půjčila 140x. Kolik tištěných výtisků by knihovna musela zakoupit, aby uspokojila takový 
zájem? Kolik času by musela věnovat jejich zpracování, zabalení, uskladnění, půjčování? 
 
Velkou nevýhodou této sluţby je, ţe vypůjčené e-knihy je moţné číst pouze na některých tabletech a chytrých 
telefonech a čtečkách s OS iOS nebo Android. Toto výrazné omezení by se brzy nemuselo týkat zařízení s OS 
Windows. Firma totiţ na počátku května 2015 představila strategii, která má pomoci přinést do systému Win-
dows10 maximum aplikací, a to i z konkurenčních platforem Android, iOS nebo Win32.  
 
A na závěr… 
Nemyslíme si, ţe by e-knihy znamenaly omezení nebo zánik tištěné knihy. Ale naše roční zkušenosti ukázaly, ţe 
e-knihy si našly mezi čtenáři své nadšené příznivce, kteří rádi vyuţili a dále vyuţívají nové sluţby knihovny.  
 
 
 
PhDr. Zuzana Hájková  
 
Příspěvek na semináři KNIHOVNA PRO VŠECHNY konaného ve dnech 12. aţ 13. 5. 2015 v Městské 
knihovně Havířov 
Zveřejněno ve sborníku na http://www.svkos.cz/data/soubory/2015_knihovnaprovsechny.pdf 
 
IFLA je tu také pro nás  
 

Tento příspěvek přináší několik postřehů z konference IFLA, která se konala loni v srpnu ve francouzském Lyonu. 
Náš Svaz knihovníků a informačních pracovníků je totiţ jedním ze členů této asociace. IFLA-International Fede-
ration of Library Associations end Institution jiţ od r. 1927 totiţ sdruţuje knihovnické spolky a instituce, 
v současnosti zahrnuje 1500 členů z téměř 150 zemí celého světa. Kaţdoroční konference a generální shromáţ-
dění (IFLA General Conference and Assembly), se stává důleţitou odbornou konferenci, jejíţ účastníci řeší   
zásadní otázky, týkající se vývoje knihovnictví i knihovnické vědy. I já jsem měla moţnost zúčastnit se, jako zá-
stupce SKIP, této významné akce, stejně jako dalších 3650 účastníků ze 132 zemí.  
Jiţ den před oficiálním zahájením kongresu, zasedaly některé z pracovních skupin IFLA, ale také se účastníci 
scházeli na tzv. caucus – tj. na otevřených neoficiálních schůzkách, které soustřeďovaly účastníky podle společ-
ných pracovních zájmů, především z hlediska teritoriálního nebo jazykového. Např.  na Caucus Frechspeaking 
participants - schůzce frankofonních účastníků z celého světa jsme se dozvěděli více např. o aktivitách Comité 
français international bibliothèques et documentation(CFIBD),  o jejím podílu na organizaci kongresu, překlada-
telské práci,  přípravě programu  kongresu atp. Zároveň jsme byli upozorněni na řadu doprovodných akcí, spoje-
ných s francouzskými aktivitami na kongresu.  
 
Dalším otevřeným setkáním byla Newcomers Session, tj. schůzka těch účastníků, kteří se kongresu zúčastňují 
poprvé. Je totiţ poměrně sloţité se orientovat ve struktuře organizace IFLA stejně jako na samotném kongresu. 
Jen na letošním kongresu se uskutečnilo 227 jednání, ať uţ se jednalo o velká zasedání pro všechny účastníky, 
přes uzavřená jednání pracovních skupin a tematická plenární zasedání aţ po posterovou sekci.Bylo opravdu 
velmi těţké se v tomto počtu jen zorientovat, natoţ vše časově naplánovat tak, aby kaţdý stihl alespoň tu část 
příspěvků, které jej v programu zaujaly. U mne to byla témata e-půjčování, katalogizace podle nových pravidel     
i práce s dětským čtenářem. Šíři a rozmanitost jednání ukazuje i následující výběr některých programových bloků 
včetně odkazů na jednotlivé příspěvky: 

- Referenční a informační sluţby – Google přece nestačí                                     

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/318.html 

- Bigdata a vyhledávání – právní, sociální a technologické podmínky přístupu k Big datům 

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/335.html 

- Cloudové sluţby pro knihovny – bezpečnost i flexibilita                                  

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/289.html 

- Uţivatelská rozhraní pro audiovizuální a multimediální přístupy k dokumentům 

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/335.html 

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/318.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/335.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/289.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/335.html


Stránka | 54  

- Digitální uchování e-knih - http://library.ifla.org/830/ 

- Sémantický web http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/370.html 

- Gramotnost a čtení http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/387.html 

- Informační vzdělávání http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/387.html 

- Multikulturní populace a knihovny http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/387.html 

- Ochrana a dokumentace kulturního dědictví - strategický program        

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/387.html 

 
Řada jednání se týkala konkrétního typu knihoven - ať jiţ to byly knihovny lékařské, parlamentní, školní, země-
dělské, náboţenské, dětské či knihovny v rozvojových zemích především na africkém kontinentu. 
 
Jedno z celodenních jednání se věnovalo i jiţ zmiňované katalogizaci - http://conference.ifla.org/past-
wlic/2014/ifla80/node/303.html. Příspěvky se týkaly témat, která jsou blízká i nám, ať uţ to jsou autority, metada-
ta, FRBR, VIAF, jak obohatit naše katalogizační záznamy dalšími informacemi z webových stránek, atp. Zajímavé 
byly i výsledky studie, jak se zvýšila kvalita autoritních záznamů po přijetí pravidel RDA, stejně jako příspěvek     
o problému selfpublishingu, tj. vydávání bez nakladatele, které je pro knihovny těţko dostupné a pro národní 
katalogizační agentury i těţko evidovatelné. 
Aktuálním tématem zůstalo i e-vypůjčování http://www.ifla.org/node/8851. Jiţ loni, na kongresu IFLA v Singapuru, 
byly stanoveny principy e-vypůjčování pro knihovny http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/principles-
for-library-elending-rev-aug-2013.doc, letos byl tento materiál podstatně rozšířen a zveřejněn v tzv. Bílé knize    
e-výpůjčování. Popisuje situaci e-výpůjček v knihovnách Ameriky, Evropy či Asie, znovu se vrací k definici          
e-knihy a e-výpůjčky ve světle různých výkladů, věnuje se nejnovějšímu vývoji ve vydávání a distribuci e-knihy       
i současným výsledkům některých knihoven,které postoupily nejdále v e-výpůjčkách a nezapomíná ani na legisla-
tivní stránku celého procesu:  
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/documents/revised_background_paper_elendingjuly2014.pdf 
 
Vedle odborného programu nelze pominout i aktivity, spojené přímo s organizací IFLA. Vedle velmi oficiálních 
akcí, jako byl zahajovací či závěrečný ceremoniál za účasti významných představitelů města i francouzského 
státu, to byla jednání prezidentky IFLA paní Sinikka Sipil (FI), (IFLA presidents‘ session), tak shromáţdění členů 
IFLA (IFLA general assembly), či další jednání, kde např. byly vyhlášeny či diskutovány zásadní materiály IFLA - 
Lyonská deklarace či Trendy IFLA. 
 
Lyonská deklarace o přístupu k informacím a rozvoji - http://www.lyondeclaration.org/, český překlad 
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull14_320.htm 
patří k zásadním materiálům IFLA posledních let, vyzývá členské státy Spojených národů, aby přijaly mezinárod-
ní závazek, ţe zajistí, aby kaţdý člověk měl přístup k informacím a byl schopen porozumět, vyuţít i sdílet infor-
mace, které jsou nutné k podpoře udrţitelného rozvoje a demokratické společnosti.  
 
Z dalších aktivit IFLA jiţ zmíním pouze dvě – IFLA Market a Vyhlášení cen IFLA (IFLA Awards).  
Z cyklu IFLA Market mne zaujal projekt 1001 knihoven, které musíte vidět: http://1001libraries.wordpress.com/. 
Velmi zajímavý projet, do kterého se můţe zapojit kaţdý, můţe nominovat svou knihovnu, ať uţ hlediska archi-
tektonického, inovativního programu či aktivit v místní komunitě. Zároveň v rámci tohoto setkání byly předány 
ceny dánské Agentury pro kulturu a dánské firmy Schmidt hammerlassen architects pro nejlepší veřejnou knihov-
nu, která byla otevřena veřejnosti v posledních dvou letech. Doporučuji se podívat na knihovny např. 
v Spijkenisse (NL) http://www.deboekenberg.nl/, http://www.dezeen.com/2012/10/04/book-mountain-library-
pyramid-by-mvrdv/ či Orestadu (Dánsko) https://bibliotek.kk.dk/biblioteker/orestad 
http://www.mimoa.eu/projects/Denmark/Copenhagen/%D8restad%20Library 
IFLA Awards 
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/349.html Letošní ceny IFLA znamenaly i velkou českou   
radost. Jednu z cen, 1. cenu IFLA za marketing, získala Mahenova knihovna v Brně za svůj projekt Knihovna      
v tramvaji - Tramvají do knihovny. 
 
Vedle konferenčních vystoupení jsou nedílnou součástí odborného programu postery i odborní vystavovatelé. 
Posterová sekce v letošním roce zahrnovala více neţ 200 posterů z knihoven celého světa. Byli zde i čeští zá-
stupci s Českou digitální knihovnou, seznam všech posterů je uveden zde: http://conference.ifla.org/past-
wlic/2014/ifla80/poster-sessions.html 
A vystavovatelů bylo více neţ 100 http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/floorplan-exhibition-listing.html 

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/370.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/387.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/387.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/387.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/387.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/303.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/303.html
http://www.ifla.org/node/8851
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/principles-for-library-elending-rev-aug-2013.doc
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/principles-for-library-elending-rev-aug-2013.doc
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/documents/revised_background_paper_elendingjuly2014.pdf
http://www.lyondeclaration.org/
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull14_320.htm
http://1001libraries.wordpress.com/�ed�ny
http://www.deboekenberg.nl/
http://www.dezeen.com/2012/10/04/book-mountain-library-pyramid-by-mvrdv/
http://www.dezeen.com/2012/10/04/book-mountain-library-pyramid-by-mvrdv/
https://bibliotek.kk.dk/biblioteker/orestad
http://www.mimoa.eu/projects/Denmark/Copenhagen/%D8restad%20Library
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/349.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/poster-sessions.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/poster-sessions.html
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/floorplan-exhibition-listing.html
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Závěrem bych se ještě vrátila k tématu trendů IFLA -  tento materiál, který se jiţ objevil na konferenci IFLA 
v Singapuru, zůstal předmětem diskusí i velké řady příspěvků konference v Lyonu. Jedná se totiţ o zásadní aktu-
ální dokument, ve kterém bylo definováno pět hlavních trendů, ovlivňující informační prostředí knihoven a knihov-
ny na ně musí reagovat či hledat moţnosti řešení. Co tedy knihovny ovlivňuje? O čem by měli knihovníci přemýš-
let a diskutovat? 

1. Nové technologie umoţní na jedné straně rozšířit okruh lidí, kteří mají přístup k informacím,      

na druhé straně je budou i určitým způsobem omezovat. Nové technické prostředky, mobilní aplika-

ce - to vše přispěje k růstu informační gramotnosti lidí. Na druhé straně se bude zvyšovat tzv. digitální 

propast. Skupiny osob, nejen v méně rozvinutých zemích, se totiţ k řadě informací vůbec nedostanou -  

ať uţ z důvodu neznalosti informačních technologií, nebo z důvodu technické či finanční náročnosti. 

2.  On-line vzdělávání demokratizuje, ale i naruší metody vyučování na celém světě. On-line metody 

vzdělávání mohou rozšířit moţnosti celoţivotního vzdělávání, které se tak stane rozmanitějším, levněj-

ším i dostupnějším. Stejně tak budou narušeny tradiční modely vzdělávání, výuky na školách, budou 

uznávány a certifikovány i výsledky neformálního vzdělávání. 

3.  Definice ochrany dat a soukromí na internetu bude upravena - i zde je moţné si pokládat řadu otá-

zek - údaje, které nám umoţňují nastavit si určité sluţby na míru, mohou ohrozit naše soukromí.       

Tzv. digitální stopa, tj. pohyb uţivatele v rámci internetu, není zdaleka tak anonymní, jak by se na první 

pohled mohlo zdát. 

4. Vysoce propojené (virtuální) skupiny a společnosti budou naslouchat novým hlasům a skupinám 

a umoţní jejich širší veřejnou podporu. Tato hyperkonektivita celé společnosti umoţní prezentaci nej-

různějších názorů a hnutí. To bude mít své klady i zápory: mezi klady určitě patří zvýšené poţadavky 

např. na průhledné zpřístupnění informací z veřejné sféry, stejně jako větší důraz kladený na veřejné 

sluţby. Mezi zápory zcela jistě patří nebezpečí extremizmu a jeho globalizace, celková zranitelnost ce-

lého informačního prostředí. 

5.  Nové technologie ovlivní celosvětovou vzdělanost a dostupnost informací. Co tahle jednoduchá 

věta znamená?  Představme si jiţ současné moţnosti, které člověk má - přístup k informacím přes mo-

bilní zařízení odkudkoliv; strojové překlady zjednodušující dostupnost informací, informační technologie 

umoţňující být déle ekonomicky aktivní bez ohledu na místo našeho působeni ... 

Více můţete najít zde: http://trends.ifla.org/ 
 
 
PhDr. Zuzana Hájková pracuje v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, v současné době         
ve funkci náměstkyně pro knihovnické služby. Ve své přednáškové činnosti se mj. zaměřuje na aplikaci katalogi-
začních pravidel (RDA) v české katalogizační praxi, ale i na problematiku e-knih v českých veřejných knihovnách. 
Je členkou předsednictva výkonného výboru SKIP, zúčastnila se posledního kongresu IFLA v Lyonu v r. 2014.   

http://trends.ifla.org/
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  PŘÍLOHA Č. 7 - O knihovně v médiích (výběr) 
 
 

Týden.cz - 12. 1. 2015                                       Českobudějovický deník - 20. 3. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kniha připomíná hledače nových krás 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 24.01.2015,  
Číslo: 20, Str.: 7 
 

Kouzelník s hračkami Josef Bartuška 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 30.03.2015 
Číslo: 75, Str.: 5 

 

Kouzelník s hračkami, hledač nových krás je název knihy, kterou vydala Jihočeská 
vědecká knihovna. Věnuje se Josefu Bartuškovi, výtvarnému pedagogovi, zaklada-
teli budějovické avantgardní umělecké skupiny Linie, jeho literární tvorbě. 
 

Oním kouzelníkem je jeden z vůdčích představitelů Linie Josef Bartuška  
(1898-1963), jehoţ dílem od konce 20. let do poválečné doby se autorka primárně 
zabývá.  
 

 

Spisovatelskému řemeslu učí školáky Hynek Klimek 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 11.02.2015 
Číslo: 35, Str.: 10 

 

Jihočeská vědecká knihovna Na Sadech v Českých Budějovicích pořádá aţ  
do letních prázdnin cyklus tvůrčího psaní se šumavským spisovatelem  
Hynkem Klimkem, mj. autorem oblíbeného kniţního cyklu Strašidlář.  
 

 

Vědecká knihovna učí on-line sluţby 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 16.02.2015 
Číslo: 39, Str.: 3 

 

České Budějovice Seznamovací první středy v měsíci jsou určeny všem, kteří  
v knihovně tápou. Vţdy od 10 a od 16 hodin se můţete vydat na dvouhodinovou 
exkurzi knihovnickým světem.  
 

 

Za čtenáři dorazí Vondruška i Hájíček 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 03.03. 2015 
Číslo: č. 279, Str.: 15 
 

 

Kaţdá z knihoven v okresních městech zve na autorská čtení  
a besedy.  
Dva spisovatele přivítá Jihočeská vědecká knihovna (JVK),  
Vlastimila Vondrušku a Jiřího Hájíčka, drţitele ceny Kniha roku  
za román Rybí krev. 
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Ocení nejlepšího tátu čtenáře 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 16.03.2015 
Číslo: 63, Str.: 2 
 

Knihovna vybírala čtenáře roku 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 16.03.2015 
Číslo: 63, Str.: 2 

 

Poprvé v historii ocení Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích  
čtenáře roku. Hledala ho mezi tatínky, a připojila se tak do projektu  
Tátové čtou dětem.  
 

Poprvé v historii ocenila Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
čtenáře roku. Stal se jím Jiří Merta…. 

 

epůjčování 
Zdroj: Literární noviny, Datum: 14.05.2015 
Číslo: 5, Str.: 58 

 

Jihočeská vědecká knihovna se sídlem v Českých Budějovicích je největší knihov-
nou v Jihočeském kraji. Ročně knihovnu navštíví přibliţně 250 000 návštěvníků, 
kteří realizují kolem 800 000 výpůjček. Vyuţívat její sluţby můţe široká veřejnost. 

 

Prvňáci jsou zdatní čtenáři 
Zdroj: Právo,  Datum: 05.06.2015 
Číslo: 130,Str.: 9 

 

Na pobočkách Jihočeské vědecké knihovny ve Čtyřech Dvorech, Na Sadech  
a Vltavě dostanou osvědčení, o něţ celý rok usilovali, a navíc si odnesou i kníţku 
Housličky pro medvěda spisovatele Jiřího Ţáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka, 
kterou autoři pro tuto příleţitost připravili. 

 

Dětské oddělení půjčuje do zásoby 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 08.06.2015 
Číslo: 132, Str.: 2 

 

Obvyklou výpůjční lhůtu prodlouţí přes prázdniny dětské oddělení Jihočeské 
vědecké knihovny v budově v ulici Na Sadech. Kvůli rekonstrukci, kdy dojde  
k úpravě vnitřního prostoru, bude provoz od 10.6. od do 28. 8. uzavřen. 

 

Dotkněte se historie se vzácnými knihami 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 09.06.2015 
Číslo: 133, Str.: 6 

 

Jednodenní výstavu starých tisků Dotkněte se historie, zaměřenou na mistra  
Jana Husa, připravila na dnešek. 
Jihočeská vědecká knihovna na Lidické třídě č. 1. 

 

Vědecká knihovna dnes slaví výročí 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 01.08.2015 
Číslo: 178, Str.: 1 

 

Sto třicet let od svého vzniku si letos připomíná Jihočeská vědecká knihovna  
v Českých Budějovicích.  

 

Knihovna slaví sto třicet let. Přeţila války i tisíciletou vodu 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 01.08.2015 
Číslo: 178, Str.: 3 

 

Po 130 letech má Jihočeská vědecká knihovna dvě hlavní pracoviště, čtyři pobočky 
a téměř devatenáct tisíc stálých čtenářů. Začátky vůbec nebyly jednoduché. … 

 

Jihočeský kraj zbrojí na dotace. Chce stavět silnice i knihovnu 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 06.08.2015 
Číslo: 182, Str.: 1 

 

Modernizovaná Jihočeská vědecká knihovna za čtvrt miliardy, obchvat Srubce, 
který bude zároveň přivaděčem k dálnici D3, za bezmála 500 milionů korun  
a několik desítek dalších akcí. 

 

Jihočeský úsměv hledá mladé autory 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 03.09.2015, Číslo: 206, 
Str.: 7 

 

Do šestého ročníku vstupuje literární soutěţ Jihočeský úsměv, kterou vyhlašuje 
Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeský klub Obce spisovatelů. …  

 

Týden knihoven láká na spisovatele i výstavy 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 05.10. 2015,  
Číslo: č. 234, Str.: 14 

 

 

Po letní rekonstrukci je opět v provozu dětská knihovna v budově Jihočeské vědec-
ké knihovny Na Sadech, kde vznikla samostatná  
a prostorná herna a zavedli tam i moderní identifikační technologii, která umoţňuje 
bezkontaktní rozpoznání, samoobsluţné vypůjčování  
a vracení knih.  

 

Dětské oddělení knihovny v Č. B. prošlo proměnou 
Zdroj: Právo, Datum: 07.10.2015 
Číslo: 234, Str.: 10 
 

V knihovně na děti čeká nová herna 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 07.10.2015 
Číslo: 234, Str.: 3 

 

Proměnou, která potěší malé čtenáře, prošlo přes prázdniny dětské oddělení 
českobudějovické knihovny Na Sadech. Rekonstrukcí vznikla v oddělení nová 
samostatná a prostorná herna.  
 

Ať uţ děti raději čtou Ferdu Mravence nebo Děti z Bullerbynu, v Jihočeské vědecké 
knihovně si je nyní mohou vypůjčit bez pomoci knihovnice. Umoţňuje to nová 
technologie, která je jednou z novinek v dětském oddělení Na Sadech. 

 

Knihovnu o víkendu obsadí malí čtenáři 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 08.10.2015 
Číslo: 235, Str.: 2 
 

Na Sadech pořádají Festival dětských knih 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 09.10.2015 
Číslo: 236, Str.: 14 

 

Tento pátek a sobota budou v budějovické knihovně patřit dětem.  
„Knihovna pořádá kaţdoročně Festival dětských knih, časopisů a her.  
Je to veliká akce, která se uskuteční v naší budově v Eggertově vile Na Sadech  
a na přilehlé zahradě,“ řekl Ivo Kareš, ředitel Jihočeské vědecké knihovny. 
 

 

Festival poezie a školáci 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 05.11.2015 
Číslo: 258, Str.: 8 
 

Literární večer mladých autorů v sále knihovny 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 01.12.2015 
Číslo: 279 

 

V pondělí 16. listopadu se v budově Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě 
od 18.30 hodin uskuteční akce nazvaná Vír poezie, při které se návštěvníci dočkají 
autorského a scénického čtení od studentů Českoanglického gymnázia.  
 

Během tohoto večera, který se odehrával v Jihočeské vědecké knihovně, se měli 
představit mladí autoři a básníci se svou vlastní tvorbou. Bylo zajímavé poslouchat, 
ţe kaţdý mladý autor má svůj vlastní styl psaní a úplně jiné básně. 

 

Knihovna vznikla z muzea. Budovu teď čekají úpravy za 100 
milionů 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum:  01.12. 2015,  
Číslo: č. 279, Str.: 15 

 

Jihočeská vědecká knihovna u Malše v Českých Budějovicích se má dočkat zásad-
ní proměny. Přibude k ní přístavba, kde se čtenáři konečně dostanou přímo ke 
knihám. Jihočeský kraj chce na úpravy získat dotace. Práce mohou začít v roce 
2017. 

 


