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 Ohlédnutí za rokem 2016 
 

Ocenění "Knihovna roku 2016" 
Za projekt ObalkyKnih.cz získala JVK ČB spolu 
s Moravskou zemskou knihovnou v Brně ocenění 
KNIHOVNA ROKU 2016. Ocenění bylo udělené 
v kategorii „významný počin v poskytování veřej-
ných knihovnických a informačních sluţeb“. Projekt 
se řadí mezi jeden z nejpřínosnějších projektů na 
národní úrovni. Významně obohacuje on-line kata-
logy knihoven o obálky a obsahy knih, periodik, 
hudebnin a dalších dokumentů. Součástí databáze 
jsou i anotace, komentáře a čtenářská hodnocení. 
Naše knihovna na projektu aktivně spolupracuje jiţ 
od roku 2013. Počtem naskenovaných obálek 
a vloţených dokumentů se řadí na první místo mezi 
zúčastněnými knihovnami. Ročně naši zaměstnanci 
vloţí více jak 60 tisíc stran obálek a obsahů knih. 
Naše knihovna aktivně pomáhá projekt vylepšovat 
a také odstraňovat případné potíţe. 
 

Poklady ze sbírek  
Na začátku roku 2016 představila knihovna svou 
novou publikaci nazvanou Poklady ze sbírek Jiho-
české vědecké knihovny. Kromě stručné historie 
knihovny odkazuje kniha na jedinečné poklady, 
které knihovna ukrývá ve svých sbírkách. Kniha 
byla uvedena v rámci lednové výstavy "JINÉ tvary, 
rozměry, vazby", na které byly veřejnosti představe-
ny knihy zajímavé grafickým a výtvarným provede-
ním, originální svou vazbou, rozměry či jinak jedi-
nečné.  
 

Jarní příměstský tábor "Na vlnách příběhu" 
Netradiční jarní prázdniny proţilo v knihovně 12 
školáků. Celý týden objevovali řadu míst, kde na ně 
čekaly příběhy v nejrůznějších podobách. Děti na-
vštívily fotoateliér U Beránka, zaţívaly příběhy 
v zákulisí Jihočeského divadla, zjistily jaké je pro-
středí velkého kina, kde prozkoumaly místa, kam se 
běţný návštěvník nedostane.  Zavítaly do Českého 
rozhlasu a do knihařské dílny budějovické knihovny.  
Během týdne navštívily děti také pobočky knihovny. 
Tábor organizovala JVK ČB ve spolupráci s DDM 
České Budějovice. 
 

Pŧjčování elektronických učebnic on-line 
Půjčování beletrie prostřednictvím elektronických 
knih on-line je pro čtenáře JVK od roku 2014 samo-
zřejmostí. V březnu rozšířila knihovna své sluţby 
také o půjčování elektronických učebnic a odborné 
literatury. Ve spolupráci s firmou FLEXIBOOKS jsou 
dostupné tituly od českých vydavatelů Grada, 
Fraus, Portál atd. K dispozici jsou nejrůznější učeb-
nice (např. matematiky, zeměpisu, jazykové učebni-
ce, učebnice pro autoškoly atd.), populárně naučné  

 
 
publikace i odborná literatura mnoha oborů. V kata-
logu knihovny má čtenář před vypůjčením e-knihy 
vţdy moţnost nahlédnout i do několika desítek 
stránek obsahu dané knihy. Půjčování elektronic-
kých knih on-line je snadné, k dispozici je pro čtená-
ře jednoduchý manuál, jak si knihu vypůjčit. Knihov-
na nabízí tuto sluţbu pro své čtenáře zdarma. 
 

Antistresové omalovánky 
Během března připravila knihovna ve svých půjčov-
nách 5 relaxačních večerů, při kterých si návštěvníci 
knihovny mohli vyzkoušet omalovánky pro dospělé. 
Hlavním cílem akce bylo zapomenout chvíli na 
shon, denní povinnosti, ulevit stresu a udělat něco 
pro sebe. Pastelky věnovala firma Koh-i-noor,a.s. 
 

Kniha do vlaku 
Knihy určené pro cestující vlakem jsou od května 
přichystány na budějovickém vlakovém nádraţí 
v knihovničce, kterou zde instalovala JVK ČB 
a připojila se tak ke čtyřem desítkám knihoven 
v ČR, které na nádraţích, v rámci projektu KNIHA 
DO VLAKU, jiţ své knihovničky zřídily. Knihy jsou 
zdarma k dispozici cestujícím, kteří je po přečtení 
mohou vrátit zpět nebo je mohou odevzdat do kni-
hovničky na jiném nádraţí. Pokud si knihu chtějí 
nechat, mohou výměnou přinést kníţku jinou. Kaţ-
dá kniha je na hřbetě opatřena štítkem s textem 
"KNIHA DO VLAKU". Uvnitř je pak průvodní leták se 
základními informacemi a kontaktem na knihovnu, 
aby se cestující mohli pochlubit, kam aţ kniha do-
cestovala. Pouţity jsou vybrané knihy, které jsou jiţ 
z fondu JVK ČB vyřazeny a dostávají tak ještě jed-
nu šanci, najít si své čtenáře. Za období květen aţ 
prosinec byla takto dána druhá šance 2840 knihám. 
 

Noc literatury 
Ve spolupráci se sdruţením Na půl cesty zorgani-
zovala knihovna v květnu podruhé ve městě Noc 
literatury. Na pěti místech v centru zazněly ukázky 
z novinek evropské literatury v českém přehledu. 
Četlo se na střešní terase budějovické radnice, na 
terase budějovické hvězdárny, ve studentském 
kostele, v kostele Panny Marie Růţencové a v Ra-
benštejsnké věţi. Čtení probíhalo paralelně na 
všech místech od 18:00-22:00 v půlhodinových 
intervalech. Kaţdý si mohl zvolit, která místa během 
večera navštíví.  
 

Kníţka pro prvňáčka 
Kaţdý ze 124 prvňáčků, který se, se svou třídou, 
zapojil do projektu "Uţ jsem čtenář – kníţka pro 
prvňáčka" získal v červnu jedinečnou kníţku 

http://flexibooks.cz/
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"Knihoţrouti". Navíc pak ještě osvědčení o tom, ţe 
uţ je čtenář. Zakončen byl tak celoroční projekt, 
který probíhal téměř celý školní rok od prosince do 
května na pobočkách knihovny ve Čtyřech Dvorech, 
Suchém Vrbném, Vltavě a v dětském oddělní Na 
Sadech. V letošním roce se do projektu zapojilo 6 
prvních tříd ze čtyř českobudějovických škol. 
 

Stěhování pobočky Čtyři Dvory  
Téměř po 40 letech provozu změnila největší po-
bočka ve Čtyřech Dvorech svou dosavadní adresu. 
O letních prázdninách se z původního objektu Do-
mu sluţeb v Opletalově ulici přestěhovala do areálu 
základní školy Emy Destinové, kde je umístěna 
v přízemí dvoupatrové budovy. Pro knihovnu byl 
nově vybudován samostatný boční vchod z ulice 
J. Opletala. Začátkem září zahájila knihovna slav-
nostně provoz. Nová knihovna nabízí větší prostory 
a dosud chybějící bezbariérový přístup.  
 

Knihovna Ţivé místo 
V rámci celoročního projektu "Knihovna Ţivé místo" 
představila knihovna na svých pobočkách regionální 
spisovatele a zajímavé osobnosti. Besedovali Jan 
Schinko známý budějovickým historik, hydrobiolog 
J. Vrba, B. Němec majitel budějovického naklada-
telství Veduta, V. Hlaváčková herečka Jihočeského 
divadla, L. Libánský majitel vegetárny, V. Paleček - 
člen Svazu letců České republiky, P. Hudičák 
z českokrumlovského Muzea a fotoateliéru Seidel 
a také I. Stehlík vydavatel, autor pohádek,muţ 
mnoha profesí a zájmů. Akce byla velmi úspěšná. 
Celkem se zúčastnilo 190 návštěvníků. 
 

Festival dětských knih, časopisŧ 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 píší a ilustrují knihy. Nechybělo loutkové 
divadlo, či oblíbené Páteční čtení se Zauzlínou. 
Samostatný program byl připraven v knihovně na 
Lidické i na pobočce Čtyři Dvory. Po oba dva dny 
bylo nachystáno velké mnoţství deskových her. 
Počasí sice nepřálo, ale i tak do knihovny přišlo 
kolem 2000 návštěvníků. Kaţdý nový dětský čtenář 
do 15 let měl během festivalu moţnost registrovat 
se zdarma. 
 

Jihočeský úsměv  
Sedmého ročníku dětské literární soutěţe, určené 
pro děti ve věku 6 aţ 15 let, se zúčastnilo 160 auto-
rů se 163 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.   
 

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 zapojilo přes 200 dětí. Děti 
v průběhu roku četly kníţky označené samolepkou 
„perlorodka“. Za kaţdou knihu a správně zodpově-
zené otázky získaly perlu, za nepovinné otázky pak 
„knihovnické peníze“, které mohly na konci roku 
utratit v knihovně ve speciálním obchůdku s odmě-
nami 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.  
 

Architektonická soutěţ na dostavbu knihovny 
V říjnu byla vyhlášena architektonická soutěţ 
na dostavbu objektu knihovny Lidická 1. Odborná 
porota z přihlášených uchazečů vybrala 6 zpracova-
telů soutěţních návrhů. O výsledcích soutěţe bude 
rozhodnuto v lednu 2017. S vítězem se předpokládá 
uzavření smlouvy na všechny projektové fáze. Cí-
lem architektonické soutěţe je získat ucelené kon-
cepční řešení celé stavby a jejího okolí. Předpoklá-
dané náklady stavby jsou 90 milionů Kč bez DPH. 
 

Jihočeši na olympijských hrách 
Účast Jihočechů na olympijských hrách mapovala 
výstava s názvem „Jihočeští olympijští medailisté“, 
kterou v předolympijském čase na celé prázdniny 
připravilo regionální oddělení JVK. Kaţdému z 32 
sportovců, kteří se zúčastnili olympijských her 
a získali cenné olympijské kovy, byl na výstavě 
věnován prostor. 
 

Přednášky, besedy a setkání na Lidické 
Také v roce 2016 měla veřejnost příleţitost 
v knihovně na Lidické navštívit řadu kulturních 
a vzdělávacích akcí. Poklady ze sbírek Jihočeské 
vědecké knihovny; slavnostní představení knihy/ 
Perly Beneluxu; cestovatelská přednáška s ochut-
návkou/ Putování do Santiaga de Compostela; 
setkání s Patrikem Kotrbou/ Jak na e-knihy; praktic-
ký seminář k půjčování e-knih/ Beseda o ţivotě lidí 
s autismem setkání s účastníky akce "Putování 
2016 na podporu porozumění autismu"/ Genetická 
genealogie; přednáška Dr. Vaňka o určování půvo-
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du předků pomocí analýzy DNA/ Pět zemí a pěšky 
do Říma; setkání s Patrikem Kotrbou/ Listování.cz; 
Gorila a já představení v rámci festivalu/ Hynek 
Klimek; beseda se školami/ Ondřej Sivok představil 
mládeţi fantasy literaturu/ Kde ţeny vládnou; origi-
nální přednáška o 4 neobvyklých kulturách, v nichţ 
mají navrch ţeny /Jiří Březina; jihočeský spisovatel 
představil svou novou knihu POLEDNICE/ Krajina 
pod hladinou; večer věnovaná zaniklému světu pod 
hladinou Lipna/ Jihočeský úsměv; slavnostní vyhlá-
šení vítězů dětské literární soutěţe/ Dalibor Vácha; 
jihočeský spisovatel představil svou novou knihu 
NIKAM/ Jak se píše WIKIPEDIE; úvodní seminář/ 
Vír očí - Festival poezie; studenti České-anglického 
gymnázia 
 

Mladí hudebníci 
Celý rok pokračoval další hudební cyklus, který 
veřejnosti představil mladé českobudějovické hu-
debníky. Milovníci hudby měli moţnost setkat se 
s mladými hudebníky při pravidelném ţánrově pest-
rém pořadu, který se jednou za měsíc konal v audi-
osále knihovny na Lidické třídě. Uskutečnilo se 10 
vystoupení. 
 

Antidiskotéka Jiřího Černého 
Připraveno bylo letos osm pořadů s hudebním pub-
licistou Jiřím Černým. Dopolední pořady byly připra-
veny také pro studenty středních škol. Na tento 
projekt získala knihovna grant ve výši 36 400 Kč 
z rozpočtu statutárního města Č. Budějovice. 
 

Divadlo a hudba v knihovně 
S velkým ohlasem se setkal program, který pro 
návštěvníky knihovny připravilo hudební oddělení.  
Divadelní představení: Studio dell'arte; Romeo a 
Julie/ Divadlo Víti Marčíka; O holčičce, která se 
ještě nenarodila a Setkání před Betlémem 
Koncerty: Recitál ruského romansu; duo Rebrelové/ 
FLOS FLORUM - pocta Karlu IV, koncert staré 
hudby/ Koncert Luboše Pospíšila - duo/ Jazzový 
kytarista Libor Šmoldas/ Trio Jitky Šuranské; mo-
ravské lidové písně/ Koncert - Swing Trio Avalon/ 
AMOR AETERNUS Praha; vánoční koncert staré 
hudby/  
Literární pořady: Jakub Doubrava, Lukáš Urbanec; 
4 z Kytice, autorský přednes Erbenovy Kytice/ Pu-
tování do Assisi a Říma za svatým Františkem"; 
autorské čtení MUDr. Zdeňka. Susy 
 

Delegace z Polska 
V říjnu navštívila knihovnu čtyřčlenná polská dele-
gace z partnerské knihovny v Opoli (Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Opolu). Dvoudenní program 
byl věnován prohlídce knihovny na Sadech a na 
Lidické, kdy byl prostor k vzájemné výměně zkuše-
ností. Do dvoudenního programu byla začleněna 

krátká prohlídka historické části města, návštěva 
budějovického archivu i výstavy „Příběhy města 
České Budějovice“ v Jihočeském muzeu. V rámci 
návštěvy se konala vernisáţ výstav, která byla vě-
nována polským laureátům Nobelovy ceny za litera-
turu. Na závěr setkání byla nově podepsána smlou-
va o spolupráci do roku 2020. Setkání proběhlo ve 
velmi přátelské atmosféře.  
 

Spolupráce s DS Staroměstská 
Pokračuje spolupráce s Domovem pro seniory Sta-
roměstská, kam se jednou za měsíc vozí soubor 
knih, CD a DVD. Zvláště v oblibě jsou audioknihy  
 

Seznamovací středy 
Druhým rokem pokračují pravidelné akce, na kte-
rých si mohou zájemci kaţdou první středu v měsíci 
prakticky vyzkoušet jak pracovat s on-line katalo-
gem knihovny. Dozvědět se mohou také více 
o našich dalších on-line sluţbách a databázích, 
které má knihovna k dispozici. Setkání probíhá 
v dopoledních i odpoledních hodinách a je určeno, 
jak pro nové registrované čtenáře, tak i pro všechny 
ostatní zájemce zdarma. 
 

Stěhování pobočky Vltava 
Na konci listopadu byla uzavřena pobočka 
v Jizerské ulici na sídlišti Vltava, která byla čtená-
řům k dispozici téměř 20 let. Důvodem bylo stěho-
vání pobočky do nového objektu KD Vltava. Nově 
zrekonstruovaný prostor bývalé restaurace nabídne 
zajímavé prostředí s moderním vybavením, bezba-
riérovým přístupem, zázemím pro dětské čtenáře 
a také odpočinkovou zónou pro prohlíţení knih 
a časopisů. V rámci rekonstrukce bude zavedena 
moderní identifikace knih (RFID technologie), která 
kromě jiného umoţňuje bezkontaktní rozpoznání 
knih, jejich samoobsluţné vypůjčování a také vra-
cení. Díky této technologii jsou knihy chráněny také 
před krádeţemi. Přestěhováno bylo 15.000 knih. 
Slavnostní otevření je plánováno na 6. ledna 2017. 
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 Hlavní úkoly 
 
 

Oblast sluţeb čtenářŧm 
 

 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. 2016 smlouvy a provedli jsme kontroly čerpání finančních 
prostředků na regionální funkce za rok 2015 a průběţně jsme kontrolovali i čerpání za rok 2016 

 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 se zřizovatelem realizace přípravných kroků pro přístavbu knihovny Lidická 1, zahájení  
architektonické soutěţe o návrh 

 ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice přestěhování sídlištních poboček Čtyři Dvory    
a Vltava do nových prostor 

 

Národní a mezinárodní spolupráce, projekty 

 

 připravili jsme projekty do regionálních a národních dotačních programů v celkové výši dotací 
1 495 210 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 
2016 bylo na nákup vynaloţeno z rozpočtu JVK celkem 3 039 940 Kč, a to mimo plateb za výpůjčky elektronic-
kých knih, které byly v roce 2016 hrazeny zvlášť.  
 
Pro výměnný fond byl nákup pořízen v částce 583 861 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 2016, ale i několik titulů zahra-
niční literatury - především encyklopedického charakteru a literaturu se vztahem k regionu jiţních Čech. 
 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2016 
 

částka zdroje  

3 039940 Kč JVK  

583 861 Kč regionální funkce           

50 000 Kč město České Budějovice 

3 673801 Kč     celkem 

 
Celkový nákup činil 14 296 knih, z toho 3 016 bylo z dotace na regionální funkce a 263 z dotace od města,        
49 kartografických dokumentů, 5 CD a 17 integračních zdrojů. 
 
Kromě knih a dalších běţně doplňovaných dokumentů byly nakoupeny téţ hry pro děti i dospělé, které mají          
u uţivatelů velký úspěch. Celkem bylo nakoupeno 115 her za 44.600 Kč, 25 hry jsme získali darem. Hodnota 
darovaných dokumentů se za rok 2016 vyšplhala na téměř 400 000 Kč. 
 
Hudební oddělení a oddělení periodik si nákup dokumentů zajišťovala samostatně a jejich nákupy byly pořizová-
ny také z rozpočtu JVK - přírůstky viz níţe str. 9 - tabulka Knihovní fond k 31. 12. 2016. 
 
Dále bylo průběţně zajišťováno dodávání regionálních povinných výtisků (celkem dodáno 696 povinných výtisků 
knih, 67 map a 20 CD a 4 integrační zdroje), evidence darů od nakladatelů i z jiných zdrojů, příprava ukázek pro 
akviziční komisi a prováděny byly další činnosti v rámci doplňování knihovních fondů: evidence jednotek, kontrola 
faktur a předávání zpracovaných dokumentů do příslušných půjčoven a studoven, odpisy vyřazených dokumentů 
v místním katalogu. 
  
Nadále jsou prováděny odpisy v lístkovém místním katalogu. Hodně času bylo věnováno skenování obálek 
a obsahů nově nabytých knih i her. 
 
Práci v akvizici výrazně zkomplikovaly dvě personální změny na dvou pracovních pozicích v akvizici v průběhu 
roku 2016, spojené s náročným zaučováním nových pracovnic. Situaci se podařilo zvládnout jen díky mimořád-
nému nasazení všech pracovnic akvizice a díky pomoci ostatních kolegyň v oddělení doplňování a zpracování 
a především odcházející akvizitérky.  
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KNIHOVNÍ FOND K 31. 12. 2016 
 

Knihovní jednotky 
Stav k  

31.12.2015 
Přírŧstek Úbytek 

Stav k  
31.12.2016 

Knihovní jednotky celkem 1 384 669 26 700 11 534 1 399 835 

knihy celkem 1 083 483 18 766 11 248 1 091 001 

     z knih naučná 824 351 8 826 4 683 828 494 

     z knih beletrie 251 035 9 940 6 565 254 410 

netolická knihovna 8 097 0 0 8 097 

z netolické beletrie 660 0 0 660 

ostatní dokumenty neperiodické 95 054 3 184 18 98 220 

z toho: rukopisy 540 1 0 541 

           mikrografické 1 178 0 0 1 178 

           kartografické 7 871 148 0 8 019 

           hudebniny 21 526 286 5 21 807 

           zvukové 25 483 852 6 26 329 

               z toho CD 10 625 852 6 11 471 

               z toho magnet. kazety 2 264 0 0 2 264 

               z toho gramodesky 12 594 0 0 12 594 

          zvukově obrazové 1 336 274 7 1 603 

          obrazové 6 884 1 440 0 8 324 

          z nich: grafika 712 5 0 717 

                     exlibris 6 172 1 435 0 7 607 

         elektronické 1 006 118 0 1 124 

         normy 18 901 0 0 18 901 

         patenty 0 0 0 0 

        drobné tisky 10 329 65 0 10 394 

zpracovaná periodika 156 149 4 610 268 160 491 

v tom: pravá periodika 154 859 4 491 268 159 082 

          integrační zdroje 1 290 119 0 1 409 

          docházející periodika 4 278 0 0 5 255 

          malý inventář 6 911 341 999 6 253 

          hry 394 140 0 534 

historické fondy 49 589 0 0 49 589 

       z toho rukopisy 1 409 0 0 1 409 
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Katalogizace 
 
Katalogizace probíhala výhradně podle platných katalogizačních norem a pravidel RDA. Praxe potvrdila, ţe dodr-
ţování těchto pravidel některé kroky katalogizace komplikuje, výrazně například přibylo autorit. Přesto se doba 
zpracování nových přírůstků nijak podstatně neprodlouţila a je udrţována na hranici 3 týdnů, především díky 
vyuţívání sdílené katalogizace a přebírání záznamů z jiných dostupných katalogů, především z katalogu Národní 
knihovny a Souborného katalogu. 
 

 průběţná katalogizace přírůstků – doba zpracování u novinek 1- 3 týdny, zpracováno nebo aktualizová-
no celkem 9 285 titulů 

 retrokatalogizace knih fondu vědecké půjčovny - celkem zpracováno: 5 656 titulů věcně i jmenně, z toho 
947 paprsků, 175 z krásné, 2 343 naučné literatury, 337 titulů beletrie, u všech titulů doplněn téţ věcný 
popis a kromě toho kompletně přepracováno a doplněno 3512 záznamů z fondu Památníku 

 katalogizace her - stručný katalogizační záznam + holdingy - 98 nových záznamů 

 průběţné doplňování autorit, opravy věcných autorit, úprava věcných hesel převedených z Tinlibu     
(cca 120 hesel, v souvislosti s tím upraven věcný popis v cca 600 záznamů) 

 supervize bibliografických záznamů starých tisků a rukopisů 

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

 zakládání místního katalogu a jeho průběţná redakce 
 
Statistika zpracování: 
 

Katalogizace jmenná věcná 

nové knihy 9 285 9 285 

retro  5 656 5 656 

mapy 129 129 

mapy retro 126 126 

elektronické 118 118 

integrační zdroje 5 5 

hry 98 98 

celkem titulů 15 417 15 417 

 
 
 
 

Systémové knihovnictví 

Autority 
 
export návrhů jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit  801 autorit 
aktualizace jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit  103 autorit 
kontrola nově zaloţených autorit v cbvk_US_auth              21 694 autorit 
 

 tvorba regionálních korporativních záhlaví pro regionální periodika 

 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%) 

 harmonizace a opravy tematických, chronologických a geografických autorit, úprava rejstříků formálních 
autorit (včetně oprav v bibliografických záznamech) 
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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 2016 do SKC 

 export retrokatalogizace  - 8 214 bibliografických záznamů vytvořených v roce 2016 

 kontrola záznamů retrokatalogizace v JVK - 11 242  bib. záznamů 

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

 kontrola chybových logů záznamů zaslaných do SKC a následné opravy chyb v bib. záznamech 

 příprava a návrhy globálních oprav v systému ve spolupráci s IT 

 doplňování věcného zpracování do retro záznamů (při běţné kontrole + průběţně oprava záznamů 
označených 40CNB - cca 4 250 záznamů) 

 
Ostatní činnosti 

 Příprava a realizace školení pravidel RDA (pro muzejní knihovny), spolupráce s IT a Cosmotronem  při 
úpravách systému ARL 

 účast na poradách odborných skupin pro katalogizaci speciálních druhů dokumentů a seriálů  
 
 
 

Revize fondŧ, správa inventářŧ atd. 
 

místo signatury 
počet  

jednotek  

Vědecká půjčovna C40.000 - 53.999, C248.000 - 253.999, CDK, CDS 17 811 

Oddělení periodik ČC1.000 - 1.999  15 347 

Regionální oddělení Příručka, regionální periodika 16 334 

Hudební oddělení HB 2.800 - 8.499 9 208 

Pobočka Vltava celý fond 17 107 

Zlatá Koruna - odd. rukopisů a st. tisků. Fond   trezoru+zápůjčka NPU v expozici 2 19 

Sady - dospělí    malý inv. a čísla časopisů  3 649 

Pobočka Roţnov malý inv. a čísla časopisů  744 

 
 

fond knihovních jednotek 

revidovaný fond celkem 83 019 

celkový počet ztrát 578 

z toho odepsáno 401 

návrhy na odpis (pro přehledání) 177 
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Odpisy 
 

ODPISY 2016 
 

dokument beletrie naučná bez rozlišení celkem 

knihy 6 565 4 683 0 11 248 

mapy 0 0 0 0 

periodika 0 0 268 268 

hudebniny 0 0 5 5 

zvukové  0 0 6 6 

audiovizuální 0 0 7 7 

elektronické zdroje 0 0 0 0 

celkem odpisŧ 6 565 4 683 286 11 534 

malý inventář)*     999 999 

čísla časopisů)*     5 222 5 222 

Celkem odpisŧ       6 221 

)* - 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 69 sv.  

 tvorba seznamů darů pro přehledání v.o. (6 239 sv.) 

 tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám (42 seznamů, v nich 4 700 sv.)  

 opravy duplicit v odpisech v ARL - 634 záznamů 

 příprava souborů knih pro projekt Knihy do vlaku 

 oprava údajů v poli 041 (doplnění jazyka originálu u překladů, oprava indikátoru) - 7 100 bibl. záznamů 
 

Fond výtvarně pozoruhodných knih 
 

 přírůstek: 9 sv., z toho nákup 8 sv., 1 dar, kromě jiného i tři autorské kniţní vazby od Jana Perůtky 

 pokračuje retrokatalogizace fondu - signatura KB 

 pokračuje zpracování nových přírůstků grafiky (5) a Samkovy sbírky exlibris (1435 ks) 

 prezentace 5 svazků ze sbírky při akci : Jiné tvary, vazby, velikosti s moţností prohlídky knih 
 

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, stejně jako v oddělení sta-
rých tisků a knih zpracovaných v rámci VISK-5. 
 

Knihy a mapy  10 544 bibliografických záznamů  

Celkem zpracováno  13 232 svazků 

Hudební oddělení  

v pracovní době 501 sv.  

Historické fondy 982 bibliografických záznamů 

v rámci VISK 5 2 062 sv. 

běţnou katalogizací starých tisků  743 sv. 

celkem  2 805 sv. 
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  Sluţby uţivatelŧm  
 
Statistické údaje (období 1.1. - 31. 12. 2016), pro srovnání výsledky za rok 2015. 
 
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. 
 
 

ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY 
 

 2015 
 

2016 

Počet čtenářů s platnou registrací 18 353 18 361 

Z toho čtenáři do 15 let 3 727 3 942 

Počet návštěvníků (knihovnické sluţby) 241 045 249 035 

Vybraná oddělení – počet návštěvníků   

Lidická, pult a registrace 51 658 51 082 

Lidická, odd. periodik  8 092 7 488 

Lidická, hudební odd. 6 484 7 236 

Lidická, studovny 3 320 3 458 

Lidická, regionální odd. 1 217 1 099 

Lidická, internet a el. zdroje 6 834 5 640 

Na Sadech, odd. pro dospělé 71 548 75 682 

Na Sadech, odd. pro děti 30 773 33 586 

pobočka Čtyři Dvory 22 432 19 004 

pobočka Roţnov 12 313 12 181 

pobočka Suché Vrbné 14 938 15 931 

pobočka Vltava 11 606 9 295 

Zlatá Koruna, historické fondy  27 16 

              Uţivatelé internetu 13 735 12 033 

 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ AKCE 
 

 2015 2016 

Vzdělávací a kulturní akce 519 627 

Počet návštěvníků 20 502 23 520 

Lidická 8 650 10 903 

Na Sadech 8 190 8 906 

Pobočky 3 462 3 511 

Zlatá Koruna 200 200 

 

Celkový počet návštěvníkŧ (knihovnické sluţby a akce) 261 547 272 555 
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SLUŢBY - VÝPŦJČKY 
 
I u tohoto nejvýznamnějšího statistického ukazatele došlo ke zvýšení hodnot. Pozitivně jej ovlivnily i nové sluţby - 
půjčování  e-knih on-line (4 075 výpůjček) i společenských her (5 857 výpůjček). Stále se však projevuje trend 
sniţování počtu prezenčních výpůjček, tj. dokumentů, studovaných přímo v prostorách knihovny a sniţování 
počtu výpůjček jednotlivých čísel časopisů. 
 

Výpŧjčky 2015 2016 

Výpůjčky absenční (tj. mimo knihovnu) 456 108 461 752 

Výpůjčky ve vybraných odděleních:   

Lidická ul. 103 107 100 315 

Lidická – hudební  11 751 12 915 

Na Sadech - dospělé 154 979 153 692 

Na Sadech – dětské 41 798 53 192 

pobočka Čtyři Dvory 49 327 49 102 

pobočka Roţnov 28 560 28 418 

pobočka Suché Vrbné 39 722 39 929 

pobočka Vltava 26 141 23 403 

Prolongace výpůjček 268 798 273 961 

Výpůjčky absenční včetně prolongací 724 906 735 713 

Výpůjčky prezenční (v prostorách knihovny) 65 999 65 290 

Výpŧjčky e-knih on-line 3 071 4 075 

Výpŧjčky celkem 793 976 805 078 

 
 
 
 
 

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) 
 

 2015 2016 

Webové stránky knihovny 463 285 450 885 

IPAC (přihlášení do konta čtenáře) 213 121 198 510 

  z toho mimo budovu JVK 194 612 180 480 

Elektronická kniha JVK Kohoutí kříţ 91 948 87 228 

Digitální knihovna JVK (počet zobrazených stran) 25,11 mil. 28,62 mil. 
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SLUŢBY - MEZIKNIHOVNÍ VÝPŦJČNÍ SLUŢBA 
 

MVS aktivní: 2015 2016 

Poţadavky 328 357 

Výpůjčky 203 202 

Kopie 54 64 

Vyřízeno z fondu JVK 30 26 

MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční sluţba) 13 8 

MVS pasivní:   

Poţadavky 1 126 1 052 

Výpůjčky 923 846 

Kopie 108 129 

 
 
 

SLUŢBY – PŘÍSTUP DO DATABÁZÍ 
 

České Zahraniční 

ASPI  378 EBSCO (on-line)  1 051/1 471 

ČSN – databáze českých norem  82 LibraryPressDisplay (on-line)  3 566 

Anopress (on-line)  2 178/6216 Naxos Music Library/Jazz (on-line)  27 889/10 384 
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  Odbor sluţeb 
 
Byly zajištěny základní funkce knihovny, tj. výpůjční a informační sluţby pro čtenáře, základní statistické údaje 
(viz dále) vykazují setrvalou či stoupající tendenci.  
 
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 (Čtení se Zauzlínou, Čtení nás baví, Festival dětských knih, časopisů a her). 
 
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.  
 
 
Březen, měsíc čtenářŧ               
 

Čtenářská výzva ŠKODA TO NEČÍST / Čtenáři se mohli přidat ke čtenářské výzvě a číst české autory. Pět 
březnových týdnů, pět okruhů české literatury, ze kterých mohli vybírat. Zapojeny byly všechny pobočky, oddělení 
pro dospělé i dětské.  
Antistresové omalovánky pro dospělé / Připraveno bylo pět relaxačních podvečerů s antistresovými omalo-
vánkami. Posezení v klidu u kávy a čaje, bez kaţdodenních starostí. Kaţdý týden na jiném místě. Zapojeny 
všechny půjčovny knihovny. 
Jak na e-knihy / Praktický seminář. Účastníci se dozvěděli, jak si lze e-knihy půjčovat, jaké e-knihy knihovna 
nabízí a na čem si je lze nejlépe přečíst.   
Burza časopisŧ a knih / Celý březen byla na pobočce v Suchém Vrbném čtenářská výměnná burza časopisů    
a knih.  
Hudba knihovně / Antidiskotéka Jiřího Černého / Cyklus mladí budějovičtí hudebníci se představují / Kytarový 
recitál Pavla Černého 
Pátrání po předcích/ tvorba rodokmenu / Jak a kde začít s pátráním po předcích se dozvěděli návštěvníci     
na genealogické přednášce Tomáše Sternecka. Akce proběhla na pobočce Vltava. 
Literární pořady / Dva březnové čtvrtky byly v knihovně na Lidické věnovány literárním pořadům Vladimíra  
Jandy a Jiřího Kršky.  
Lovci perel / V březnu odstartovala celoroční dětská čtenářská soutěţ Lovci perel, kdy děti za přečtené kníţky 
označené symbolem perlorodka a zodpovězené otázky získávají perlu.  
Knihovna dětem  
Páteční čtení se Zauzlínou (Roţnov a Čtyři Dvory), 
Zdobení velikonočních perníčků (dětské oddělení Na Sadech)  
Odpoledne her a hlavolamů (Vltava, Roţnov).   
V průběhu měsíce se děti mohly zapojit také do literární soutěţe „O nejhezčí jarní básničku“. 
Výstavy  
Fotografická výstava pacientského spolku Lupus / „Některé nemoci nejsou vidět“ 
Národní putovní výstava „Má vlast - cestami proměn“, která poskytla svědectví o zvelebujících proměnách archi-
tektury a krajiny napříč republikou.  
Výstava obrazů Vladimíra Jandy „Stopy v čase“.  
 

Týden knihoven                
 

4.10.  Dopoledne pro nejmenší / dětské oddělení / Na Sadech 
5.10.  Seznamovací středy v knihovně / Lidická 
5.10.  Knihovna Ţivé Místo / beseda s herečkou Věrou Hlaváčková / Suché Vrbné 
6.10.  Mladí budějovičtí hudebníci se představují / Lidická 1 
7.- 8.10. Festival dětských knih časopisů a her / Na Sadech, Lidická, Čtyři Dvory 
7.10.  Listování.cz / Gorila a já / Lidická 1 
8.10. Loutková opera Karmen / Čtyři Dvory 
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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 
2016 došlo k významnému nárůstu ve všech statistických ukazatelích - počet návštěvníků, počet výpůjček, počet 
akcí a jejich účastníků atp. To bylo částečně ovlivněno i tím, ţe v roce 2015 byla knihovna 3 měsíce uzavřena 
z důvodu rekonstrukce, ale i tím, ţe nové prostory přilákaly více rodičů s dětmi, stejně jako zajímavé akce v oddě-
lení. 
 
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, Noc s Adersenem, Mikulášská nadílka, Vánoční a velikonoční peče-
ní a zdobení perníčků, Den dětí, odpoledne plné her a hlavolamů, Den pro dětskou knihu. Velmi se osvědčily 
pravidelné akce pro maminky s dětmi pod názvem Dopoledne pro nejmenší, které byly obohaceny i o tvořivé 
dílničky, kde si děti mohly výtvarně tvořit.  Úspěšné bylo i Kníţkování, kdy děti vyráběly knihu a rodiče malovali 
antistresové omalovánky, stejně jako vyrábění Dárku pro maminku. Nelze pominout i celoroční akci Lovci perel, 
podporující čtení i pochopení literárního textu. Po úspěchu prvního ročníku se v roce 2016 do dalšího ročníku 
znovu registrovala stovka dětí.  
 

Stěţejní akcí byl na podzim dvoudenní Festival dětských knih, časopisů a her, který celý probíhal v prostorách 
knihovny Na Sadech a v její zahradě. Veřejností byl velmi kladně hodnocen, počet účastníků se pohyboval kolem 
2 000.  
 

Z dalších aktivit jmenujme podíl pracovnic oddělení na příměstských táborech DDM, Caplíku, Anglického jazyko-
vého krouţku.  
 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE 
 

 2015 2016 

návštěvnost 30 774 33 586 

internet 2 558 2 971 

uspořádané akce 217 256 

účastníci akcí 7 993 6378 + fest. 

výpůjčky 47 532 53 175 

 

Oddělení pro dospělé 

Kromě výpůjční činnosti, organizace akcí pro čtenáře se pracovnice oddělení zaměřily na několik dalších úkolů, 
především na pravidelnou prověrku fondu, tentokrát i s přihlédnutím k seznamu dlouhodobě nepůjčených knih. 
Došlo k úpravě prostor - poezie a drama získaly nové místo v bývalém studijním salónku, naopak se uvolnil 
prostor v místnosti v prvním nadzemním patře, kde je umístěn fond fantasy literatury a vzniklo zde i místo pro 
čítárnu, která bude vyuţívána i k akcím pro veřejnost (snazší bezbariérový přístup).  
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Pro návštěvníky byly připraveny 4 kulturní pořady. Mezi úspěšné akce patřila beseda se spisovatelkou A. Bola-
vou a pásmo o ţivotě A. Christie. 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 Budě-
jovice. 
 

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. 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE 
 

 2015 2016 

návštěvnost 71 548 75 682 

výpůjčky 154 979 153 837 

 
 

Pobočky 
 

Během uplynulého roku došlo ke dvěma zásadním změnám. Dvě pobočky se dočkaly nových prostor. Pobočka 
Čtyři Dvory se přestěhovala do areálu Základní školy E. Destinové a pobočka Vltava do přízemí kulturního domu 
Vltava. V obou případech se jednalo o nově rekonstruované prostory, které jsou nyní lépe přístupné pro všechny 
čtenáře, včetně maminek s kočárky či pro starší čtenáře. 
 

pobočka Vltava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

pobočka Čtyři Dvory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herna pro nejmenší čtenáře přibyla na pobočce Suché Vrbné. Ve všech třech případech se jednalo o řadu 
náročných prací - vedle vlastního stěhování knih a nábytku pro pobočky bylo nutné provést i aktualizaci fondu, 
vyřadit tituly, o které čtenáři neprojevují zájem, na pobočce Vltava byl celý fond označen etiketami RFID. 
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nová herna v Suchém Vrbném 

Během roku byla na pobočkách připravena celá řada kulturních i vzdělávacích pořadů nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. Pokračuje projekt Knihovna - ţivé místo. V rámci tohoto projektu proběhlo 8 besedy s jihočeskými autory 
a osobnostmi. Úspěšná je i celoroční čtenářská soutěţ Lovci perel, do které se na pobočkách zapojilo 139 
dětských čtenářů. Řada jiţ osvědčených akcí nyní probíhá na všech pobočkách - ať se jedná o Noc s 
Andersenem, Kníţku pro prvňáčka, Čtení se Zauzlínou či Odpoledne her a hlavolamů. Velmi úzká je i spolupráce 
s mateřskými i základními školami v místě poboček. 
 
 
VÝBĚR Z AKCÍ na pobočkách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Čtení nás baví - 2x do měsíce       Suché Vrbné 

 Knihovna Ţivé místo (V. Hlaváčková, J. Vrba)    Suché Vrbné 

 Jarní výměnná burza časopisů a knih     Suché Vrbné 

 Přednáška o Janu Čarkovi      Suché Vrbné 

 Dětské odpoledne - s pohádkou a šermováním    Suché Vrbné 

 Vánoční zpívání         Suché Vrbné 

 Svět fantasy literatury - přednáška R. Janeček    Suché Vrbné 

 Knihovna ţivé místo (V. Paleček, L. Libánský)    Čtyři Dvory 

 Karmen - divadelní představení     Čtyři Dvory 

 Jóga smíchu        Čtyři Dvory 

 Čtení se Zauzlínou        Čtyři Dvory + čtení na pobočkách 

 Krásná Asie - japonské písmo      Čtyři Dvory 

 Jiří Březina / Polednice      Čtyři Dvory 

 Kniţvent        Čtyři Dvory 
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VÝBĚR Z AKCÍ na pobočkách 

 Špunty, špunti, hračičky ...      Čtyři Dvory 

 Vítání prázdnin       Vltava 

 Pátrání po předcích - přednáška T. Sternecka    Vltava 

 beseda s Františkem Niedlem      Vltava 

 Knihovna ţivé místo (J. Hudičák, I. Stehlík)    Vltava 

 Karel Řepa/Turistou v Indii      Roţnov 

 Knihovna ţivé místo (B. Němec, J. Schinko)    Roţnov 

 Odpoledne her a hlavolamů      na všech pobočkách 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  
 

Pobočka návštěvnost výpŧjčky 

Čtyři Dvory 22 432 18 914 49 327 49 102 

Roţnov 12 313 12 070 28 560 28 418 

Suché Vrbné 14 938 15 830 39 722 39 929 

Vltava 11 606 9 186 26 141 23 403 

Celkem 61 289 56 000 143 750 140 852  
 

 
Statistické ukazatele byly ovlivněny stěhováním, a také dočasným uzavřením 2 poboček (4 týdny Čtyři Dvory,     
6 týdnů pobočka Vltava). 
 
 
 
 

  Knihovna Lidická 
 
Knihovna na Lidické zajišťuje prezenční i absenční půjčování celé řady dokumentů - knihy, mapy, časopisy, zvu-
kové knihy, CD, LP, a to i včetně e-knih on-line či společenských her. Pro registrované čtenáře je k dispozici přes 
20 různě zaměřených elektronických databází, některé mají dostupné i přes vzdálený přístup z domova. 
O činnosti jednotlivých oddělení a studoven je podrobněji psáno níţe. 
Knihovna se během roku také stala 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 
navštěvovány.  
Probíhá spolupráce se základními a středními školami, které se pravidelně účastní exkurzí se svými ţáky a stu-
denty. Celkem bylo zajištěno 31 exkurzí pro 9. třídy ZŠ a SŠ regionu a kraje (760 účastníků). 
 

Lidická - pult a registrace 2015 2016 

návštěvnost 70 190 67 267 

výpůjčky 103 107 100 315  

Oddělení pŧjčovna Lidická  
 

Vedle základní činnosti, tj. zajištění absenčních výpůjček ze skladů pracovníci oddělení zajistili i retrokatalogizaci 
a revizi části fondu sg. C 40.000 - C 56.999 a superrevize sg. C 53.000 - C 64.990, dále revize map MB a MC. 
Podstatnou měrou se podíleli i na skenování obálek a obsahů knih pro sluţbu Obalkyknih.cz, časově náročné 
bylo i přehledání seznamů knih, které jsou vyřazovány v ostatních odděleních knihovny a jiţ by nezůstaly           
ve fondu JVK (přes 8.000 knih, do fondu Lidická převedeno více neţ 10%) 
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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 2016 bylo 
pro čtenáře připraveno 103 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 pokračuje i v nové sluţbě  JVK – validační místo MojeID. I kdyţ 
byl zastaven pokles počtu návštěvníků i prezenčních výpůjček, část úvazku dvou pracovnic oddělení byla 
věnována na skenování obálek a katalogizaci zvukových CD pro hudební oddělení. 

 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2015 2016 

návštěvnost 3 320 3 458 

výpůjčky 6 880 7 254 

 

Regionální oddělení 
 

Z odborné činnosti oddělení vybíráme: 

 pokračování digitalizace dokumentů regionálního charakteru v rámci projektu Jihočeského kraje, bylo digi-
talizováno ca 37 titulů periodik, 11 monografií 

 analytický rozpis článků z regionálních periodik - 3 928 záznamů 

 harmonizace, kontrola a úprava jmenných autorit regionálních osobnosti - 769 záznamů 

 aktualizace a doplňování elektronické publikace Kohoutí kříţ, z další ediční činnosti - příprava publikace 
Emil Flusser - Válka jako nemoc 

 revize části fondu - příručky oddělení, ca 2,5 tisíce knihovních jednotek a fondu regionálních periodik         
- cca 13,5 tisíce svazků 

 příprava výstavy "Jihočeští olympijští medaillistéi" 
 
I kdyţ došlo k poklesu počtu návštěvníků studovny, počet výpůjček se oproti roku 2015 zvýšil. 

 

ČÍSELNÉ UKAZATELE 2015 2016 

návštěvnost 1 217 1 099 

výpůjčky 3 567 4 133 

 

Oddělení periodik 
 

V roce 2015 získala knihovna 4 542 periodik jako povinný výtisk (bez regionálních periodik). 
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. Zajímavou formou propagace fondu oddělení zůstaly výstavy 
časopisů a přehledu tisku k významným výročím i a novinek ve fondu. 
Více byly vyuţívány i elektronické databáze - Anopress (český tisk a média) - staţeno 6 216 článků (v roce 2015 
3960), Library Press Display - 3 566 přístupů (v roce 2016 1545). To se samozřejmě odrazilo na niţší 
návštěvnosti fyzických návštěvníků studovny periodik. 
Z činnosti oddělení je nutné podtrhnout i pokračování ve skenovaní obálek a obsahů jednotlivých čísel periodik. 
Naskenováno téměř 6 tisíc čísel periodik (5 743). Podle obsahu článků je pak moţné vyhledávat v elektronickém 
katalogu JVK. 
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ČÍSELNÉ UKAZATELE  2015 2016 

návštěvnost 8 092 7 488 

výpůjčky 54 448 53 857 

 

Hudební oddělení 
 

Realizován byl nákup a zpracování dokumentů pro hudební oddělení a zvukovou knihovnu za cca 390 000 Kč. 
Zkatalogizováno bylo 661 nových titulů a zrekatalogizováno 501 titulů starších, zejména CD, DVD a hudebnin.  
 
Důraz byl kladen i na nákup elektronických zdrojů - prodlouţena licence Naxos Music Library a Naxos Music 
Library Jazz, počet staţených záznamů podstatně vzrostl (např. Naxos Music Library z 15 304 na 27 889 zázna-
mů). Obdobně došlo i ke zvýšení výpůjček klasických nosičů hudby a mluveného slova. 
 
Oddělení organizovalo řadu hudebních a divadelních vystoupení, jejichţ počet se v roce 2016 zvýšil. Těchto akcí 
se zúčastnilo více neţ 2 400 posluchačů. 

 8 poslechových pořadů Jiřího Černého 

 8 koncertů v rámci pořadu Mladí budějovičtí hudebníci se představují 

 3 koncerty v rámci projektu Ţivá hudba v knihovně 

 5 divadelních představení a autorského čtení v rámci projektu Cyklus hudba - literatura - divadlo  
(Romeo a Julie - Studio dell arte, Erbenova Kytice - Jakub Doubrava, Francie a Rusko v písních 
arcibardů - Rebrelové, Smrtihry - Divadlo V. Marčíka, Putování do Assisi a Říma - Z. Sussa 

 Divadlo Víti Marčíka - Setkání před Betlémem, Swing Trio Avalon, Amor aeternus, Flos florum 
 

 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2015 2016 

návštěvnost 6 801 7 236 

výpůjčky 11 751 13 733 

 
 

Vývoj hlavních ukazatelŧ ve sluţbách za poslední 3 roky 
 

 2014 2015 2016 

registrovaní čtenáři 18 386 18 353 18 361 

výpůjčky 789 650 793 976 805 078 

návštěvníci 256 967 261 547 272 555 
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 Historické fondy 
 
Probíhala katalogizace - signatury SC, coţ je fond vzniklý vlastní sbírkovou činností knihovny. Celkem se jedná 
o 334 signatur s tím, ţe mnohé byly vícesvazkové, jiné konvoluty několika titulů. Katalogizováno bylo 23 rukopisů 
fondu PR, dále přírůstky-nákupy z předchozího roku. Kromě toho Mgr. Trnka a kolegyně z akvizičního oddělení 
v rámci projektu VISK 5 dokončily víceletou katalogizaci fondu 4RE. V loňském roce v počtu ca. 2 000 titulů. 
 

Zjednodušenou digitalizací historických fondů byly souběţně s katalogizací snímány výše uvedené knihy. V tomto 
případě jde o standardní postup focení markant v knihách, tzn. tit. strany, vazba, ilustrace, přípisky apod. Tyto 
obrazové dokumenty jsou postupně připojovány ke katalogizačním záznamům zpracovaným v ARL. 
V současnosti však nejsou vystaveny na stránkách JVK. Kromě toho jsou snímány plnotextově knihy evidované 
v Knihopisu českých a slovenských tisků vydaných do roku 1801. Počet těchto snímků nelze odhadnout, jedná se 
však o mnoho tisíc fotografií pořízených za jeden rok. V současnosti jsou výsledky ukládány pro prostředí 
Kramerius, ale k dispozici mohou být i pro jiné uţití. 
 

V závěru roku 2015 byla zpozorována plíseň neznámého stáří v několika exemplářích fondu biskupské knihovny. 
Tomuto výskytu plísní byla v průběhu roku 2016 věnována zvýšená pozornost. V součinnosti s odborníky Vyšší 
školy grafické v Praze a Konzervátorským oddělením NK byly provedeny stěry a odeslány k rozboru. Prozatím 
jsou výsledky příznivé, tzn. rozbor neprokázal ţivé struktury. Přesto byly v loňském roce vyţádány dvě 
konzultace přímo na místě. Několik svazků knih s podezřením na ţivou plíseň bylo opět odesláno do laboratoře a 
výsledky byly zatím opět negativní, ovšem degradace byla potvrzena. Problém je tedy nadále sledován. Mimoto 
probíhala nadále spolupráce s AV ČR ve sledování a měření škodlivin v ovzduší depozitáře, ale pouze pasívně, 
tzn., odběrem a stěry ze sond v depozitáři (netýká se plísní´, ale pouze prašnosti a vlivu chemických procesů na 
degradaci papírů).  
 

V závěru roku bylo ukončeno restaurování Bible kralické z r. 1613 za 13 000 Kč Vyšší školou grafickou (obor 
restaurování papíru) a kniha vrácena do knihovny. 
 

V roce 2016 nedošlo k nákupu rukopisů ani starých tisků, pouze několik svazků bylo převezeno z fary 
v Kamenném Újezdu s tím, ţe za nevelkou cenu proběhne nákup několika jednotlivostí v roce 2017.  
 

Začátkem roku 2016 byla slavnostně představena kniha připravená v předchozím roce „Poklady ze sbírek 
Jihočeské vědecké knihovny“. Během roku byla ve spolupráci s regionálním oddělením připravena další kniha 
z ediční řady JVK – Emil Flusser: Válka jako nemoc. Rovněţ poskytla knihovna materiály a prostor pro vydání 
knihy Lipno-krajina pod hladinou, na které bylo spolupracováno. 
 

Tradiční jsou jiţ exkurze studentů vysokých a středních škol v oddělení historických fondů ve Zlaté Koruně, stejně 
jako proběhly opět jarní tematické bloky přednášek pro studenty katedry bohemistiky FF Jihočeské univerzity. 
Rovněţ proběhla celá řada exkurzí pro vzácné návštěvy JU. Oddělení historických fondů je prezentováno také 
během přednášek při předmětu Historie staršího knihtisku na katedře PVH FF JU. 
 

Knihovna vedla dál soudní spor s řádem minoritů v Brně o vydání historického kniţního fondu CK. V první 
instanci knihovna soud vyhrála, v současné době běţí odvolací řízení. Průběh soudního sporu vázala část 
kapacity pracovníků pro dobrou připravenost podkladů. 

  

 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/RFJK2016.doc 
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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. 2016 evidováno    
644  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  
vytváří. 

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

zřizovatele bylo poskytnuto 134 konzultací knihovníkům, zřizovatelům či krajskému úřadu jako zřizovateli 
JVK. Bylo uskutečněno 5 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 2016, na www JVK  

 zajištěno 15 vzdělávacích akcí, z toho 3 moduly z programu VISK2, dále katalogizační pravidla RDA pro 
muzejní knihovny, Unifikované názvy a katalogizace podle RDA, Centrální adresář knihoven, AKS Tritius, 
Metodika práce se seniory, Centrální portál knihoven. V Č. Krumlově a ve Vimperku proběhla přednáška        
o zpracování a vyuţití statistických dat pro knihovníky z profesionálních knihoven regionu Č. Krumlov             
a Prachatice. Pro ředitele knihoven pověřených regionálními funkcemi JVK zajistila dvoudenní seminář          
o managementu a řízení neziskových organizací. 

 aktualizace www stránky, týkající se regionálních funkcí knihovny, jejíţ součástí je i adresář knihoven kraje. 
Údaje z tohoto adresáře se staly 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           
432 (2014 334) konzultací a 198 (2014 182) metodických návštěv, týkaly se pomoci při zpracování statistických 
výkazů, vypracování grantových projektů a dalších odborných knihovnických činností. Z výměnného fondu bylo 
rozvezeno 200 (2015 187) souborů s 36 138 svazky (2015 34 311), celková finanční hodnota zapůjčených knih    
v souborech byla 7 476 450 (2015 6 873 470) Kč.  Došlo tedy k dalšímu navýšení ve všech ukazatelích činnosti 
oddělení. 

Z dalších činností: 

 zapracování nových knihovníků v knihovnách: Dobřejovice, Dobrá Voda, Hosín, Petříkov, Pořeţany, 
Srubec, Tuchonice 

 pomoc při aktualizaci fondu, vytřídění darů od čtenářů a roztřídění knihovního fondu, tj. abecední řazení 
nebo úprava třídění naučné literatury podle MDT (Boršov, Čejkovice, Dívčice, Dobrá Voda, Dobřejovice, 
Drahotěšice, Hluboká u Borovan, Hosín, Hůry, Chotýčany, Jílovice, Lišov, Plav, Radonice, Radošovice, 
Srubec, Včelná, Záboří) 

 revize fondu byly provedeny v knihovnách Dívčice, pomoc s revizí v knihovně Pořeţany 

 pokračování v profilaci a odpisu knih z výměnného fondu (k odpisu připraveno téměř 1 835 knih) 

 pro profesionální pracovnice regionu Č. Budějovice byly uspořádány 2 porady, pro knihovny pouţívající 
AKS Clavius bylo uspořádáno informativní školení o novinkách programu, byla uspořádána exkurze          
do oddělení historických fondů JVK ve Zlaté Koruně 

 shromáţdění statistických výkazů všech knihoven v regionu, vypracovány příslušné komentáře 

 nákup knih pro výměnný fond JVK - vyčerpána částka 533 042,10 Kč, nakoupeno 2 806 svazků 
 
O dobré metodické práci oddělení svědčí i to, ţe Místní lidová knihovna v Boršově nad Vltavou získala v soutěţi 
Knihovna roku 2016 ocenění a diplom za vynikající spolupráci knihovny s obcí a efektivní naplňovaní role 
obecního centra kultury a vzdělávání. 

http://platon.cbvk.cz/regionfce
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 Automatizace provozŧ, 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 také v roce 2016 přispívala naskenovanými obsahy a obálkami. Celkem naše knihovna přispěla 
přibliţně 70 000 skeny obálek a obsahů, coţ činí cca 30% 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 na verzi 5.3.2. Začali jsme vkládat do Kraméria naši sbírku historic-
kých map z bibliograficko-informačního oddělení.     
 
Digitální knihovna je dostupná na adrese http://kramerius.cbvk.cz a aktuálně obsahuje 258 titulů periodik,     
392 titulů rukopisů, starých tisků a monografií a přes 831 historických a regionálních map. Celkem se jedná         
o 2,22 miliónu stran dokumentů. V roce 2016 si návštěvníci prohlédli přes 28,62 miliónu stran. 
 
V důsledku stěhování dvou našich poboček do nových prostor - pobočka Vltava a Čtyři Dvory - jsme realizovali 
přesun techniky a zprovoznění nové síťové infrastruktury. Zároveň na obou pobočkách jsme instalovali kamerový 
systém. Na pobočce Vltava byla nasazena technologie RFID (výpůjční stanice, brány selfcheck). 
 

V prosinci 2016 jsme zprovoznili nové diskové úloţiště pro ukládání záloh dat serverů a digitální knihovny. 
 
 
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 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:  219 počítačů (100 je určeno čtenářům), 8 fyzických serverů (plus 16 virtuálních), 34 tiská-
ren a 63 dalších síťových zařízení. 
 
  

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

Projekt ObalkyKnih.cz sdruţuje různé zdroje informací o dokumentech do jedné, snadno pouţitelné webové 
sluţby. V současnosti pro knihovní a jiné katalogy poskytujeme: 
 
Obálky knih a periodik - ale také obálky speciálních dokumentů - map, hudebnin, CD, DVD atd./  aktuálně přes 
1,42 miliónu obálek, nárůst za rok 2016 o cca 300 tisíc obálek 
 

Obsahy knih a periodik - naskenované obsahy zpřístupněné v podobě PDF souborů, aktuálně přes 238 tisíc 
obsahů, nárůst za rok 2016 o cca 78 tisíc obsahů 
 

Fulltexty obsahŧ - převedené obsahy na text pomocí technologie OCR a zpřístupněné pro indexaci  knihovním 
systémem  
 

Anotace - nakladatelské, autorské i knihovnické anotace získané z různých zdrojů, aktuálně přes 300 tisíc     
anotací 
 

Komentáře a hodnocení  - moţnost staţení dostupných komentářů a zároveň i moţnost exportu komentářů      
z jiných systémů na obálkyknih.cz a tím zpřístupnění ostatním knihovnám, aktuálně cca 60 tisíc hodnocení,       
14 tisíc komentářů 
 

Fotografie autorit - nově poskytujeme portrétové fotografie autorů a jiných osobností z Autoritní  databáze   
Národní knihovny ČR (http://aut.nkp.cz), aktuálně přes 47 tisíc fotografií  
 
Sluţeb projektu Obálkyknih.cz vyuţívá většina knihoven v České republice. Dále pak muzea, archivy, veřejné 
projekty aj.  
 
Správcem projektu Obálkyknih.cz je Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (JVK) společně s Mo-
ravskou zemskou knihovnou (MZK).  
 
 
Přehled vlastností projektu: 
  
• hlavní servery jsou provozovány v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, záloţní server 
 je umístěn v Moravské zemské knihovně v Brně  
• denně do databáze je nově nahráno nebo je upraveno průměrně 500 dokumentů 
• další dokumenty se automaticky sklízejí z externích zdrojů - nakladatelé, vydavatelé, webové portály, ... 
• denní přírůstek dat činí 6 GB, z nich se následně generují náhledy obálek v různých rozlišeních, PDF 
 dokumenty s obsahy a rozpoznává se text pomocí OCR 
• 20 Mbit za vteřinu je datový tok ven ze serveru a na server  
 
 
Statistiky vyuţití sluţby: 
 

V roce 2016 servery projektu odbavily více jak 1 miliardu poţadavků. Viz tabulka a graf níţe.  
Server "backend" vyuţívají knihovní systémy s implementovanou starší verzí API (API 1 a API 2). 
Servery "cache1" a "cache2" poskytují data přes aktuální API 3, dostupné jiţ od roku 2013. Umoţňuje oproti 
starším verzím rozšířit knihovní systémy o další prvky (obsahy, anotace, hodnocení, komentáře, texty obsahů      
k indexaci, citace ...),dotazování pomocí více identifikátorů, rychlejší načítání obálek, odolnost proti výpadkům, 
stahování fotografií autorit, ... . API 3 pracuje podstatně efektivněji a nevyţaduje tolik dotazů klientů vůči serve-
rům.  
V měsíci srpnu - září 2016 jsme spolupracovali s projektem Centrální portál knihoven (https://www.knihovny.cz/). 
V rámci vývoje Centrálního portálu došlo k opakovanému sklízení dat z projektu Obálkyknih.cz a testovacímu 
zatíţení serverů na 10 ti násobek běţného stavu. Servery jsou schopny obslouţit i takovou zátěţ. 
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Počty odbavených poţadavkŧ servery projektu Obálkyknih.cz 
 

 
cache1 cache2 backend 

2016-01 4 035 741 12 269 331 39 666 258 

2016-02 6 738 552 14 533 628 50 702 887 

2016-03 8 386 012 12 370 734 51 897 812 

2016-04 2 579 154 13 087 740 54 963 200 

2016-05 1 271 111 9 052 701 39 866 411 

2016-06 8 451 079 7 444 354 43 158 588 

2016-07 5 134 933 6 703 262 26 606 110 

2016-08 7 885 712 126 375 728 29 696 325 

2016-09 9 733 147 164 139 437 34 526 958 

2016-10 11 355 299 90 464 796 43 476 917 

2016-11 9 984 521 7 958 728 41 863 335 

2016-12 3 981 310 4 202 661 29 543 726 

 
79 536 571 468 603 100 485 968 527 

   
1 034 108 198 

 
Počty odbavených poţadavkŧ servery projektu Obálkyknih.cz 
 

 
 

Statistiky přispívání přes skenovacího klienta za období leden - prosinec 2016: 
Počet odeslaných dokumentů      99 748  
Počet uloţených obálek (COVER)      86 182 
Počet uloţených stran obsahu    155 369  
Počet uloţených obrázků autorit                  653 
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Úkoly řešené v rámci projektu v roce 2016: 
 
Push API 
 

Cílem úkolu bylo zrychlit načítání (aktualizaci) dostupných informací obohacujících kniţní katalogy. Jedná se       
o podporu urychlení přímo pro implementace kniţních katalogů. Push API bude slouţit k proaktivnímu informová-
ní ze strany infrastruktury projektu Obálkyknih.cz (front-end serverů (FE), případně back-end (BE) serveru) smě-
rem k serverům kniţních katalogů, které budou okamţitě na tuto informaci reagovat a budou schopny informace 
ve svých bázích aktualizovat. Kladný dopad se projeví i pro vyhledávání ve fulltextech obsahů, poskytovaných 
projektem 
OAI-PMH představuje opační postup o informování o změnách, kde bude o zaslání změn ţádat samotný knihovní 
systém. Databázový model byl doplněn o timestamp, který se mění s kaţdou změnou záznamu (tabulky books    
+ auth). Na BE bude spuštěna sluţba OAI serveru, která bude schopna vyhledávat v hodnotách timestampů 
těchto 2 tabulek a bude podporovat funkci stránkování pomocí „resumptionToken“. Metadatový kontejner,            
v odpovědi OAI-PMH serveru bude transformován na formát XML.  
Architektura řešení (viz. https://github.com/cbvk/obalkyknih/wiki/): 
 
 

Automatizované sklízení obsahŧ a obálek ze systému Kramerius 
 

V rámci úkolu bylo řešeno obohacování datového modelu obalkyknih.cz o sklízení obálek, TOC digitalizovaných 
objektů a URL na fulltext titulu v systému Kramerius navázaný na siglu knihovny (pro moţný výběr zdroje). Úloha 
umoţní vytěţování dokumentů pořízených v rámci projektu NDK a dalších projektů (např. krajské digitalizace). 
Technické řešení je realizováno cestou OAI-PMH. Jsou prohledávány modely Kraméria: monograph, periodicali-
tem, soundrecording, archive, graphic, sheetmusic, manuscript. 
 
 

Citace 
 

Implementace citací podle normy ČSN ISO 690 je  řešeno dvěma způsoby: 
1)  Sklízení bibliografických záznamů ze Souborného katalogu ČR a následným vytvořením citace. Uloţeny bu-
dou výsledky  transformace - výsledné citace, které jsou poskytovány pomocí API obálkyknih.cz. Tyto citace jsou 
určeny pro menší knihovny s minimální moţností úpravy svého katalogu.  Postačuje na poţadované místo 
knihovnách stránek vloţit IFRAME. Zdrojem dat pro generování textu citace jsou jiné katalogy, zejména NKP        
a knihovny zapojené do projektu jako přispěvatelé. Nevýhodou je, ţe text citace nebude generován pro všechny 
typy dokumentů a pro všechny záznamy. 
2) Umoţnění citování i jiných typů dokumentů, jako např. články, mapy, apod., které server obálkyknih.cz       
generuje dle pravidel na základě zaslaných dat knihovnou. 
Architektura řešení (viz. https://github.com/cbvk/obalkyknih/wiki/): 
  
 

Sklízení dalších zdrojŧ pro autoritní bázi 
 

Autoritní báze projektu byla obohacena o další zdroje obrázků a informací, které knihovny pouţívají pro vylepšení 
svých katalogů. Byla sklizena databáze WikiMedia a testovány další zdroje. Náhledy jsou dostupné ve vícerých 
rozlišeních. Stávající stav při zobrazování fotografií a informací o autorech v knihovních systémech je řešen indi-
viduálně kaţdou knihovnou.  Sklizením těchto individuálních zdrojů se data zpřístupní jakékoliv knihovně a jejím 
čtenářům. 
Aktuálně databáze obsahuje přes 47 tisíc fotografií autorit. Díky automatizovanému sklízení a  implementaci 
funkce odesílání autorit do skenovacího klienta přibývají měsíčně stovky nových fotografií. 
 
 

Vylepšení skenovacího klienta 
 

Cílem bylo upravit skenovacího klienta - program slouţící pro přispívání do projektu - pro zrychlení a zefektivnění 
práce s klientem při odesílaní obálek a obsahů na server. Podněty pochází z reálného provozu od uţivatelů  
pravidelně pouţívajících aplikaci skenovacího klienta (za rok 2016 knihovny přes klienta přispěli přes 155 tisíc 
stran). 
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Konkrétní řešené úkoly: 
• podpora skenování dvojstran, resp. menších formátů monografií 
• podpora skenování na pozadí (uţivatel nemusí čekat na kompletní odeslání dat na server a  pokračuje 
 ve skenování dalšího titulu) 
• moţnost doplnit sken do jiţ existující skupiny skenů obsahu  
• podpora více typů skenerů a větší kompatibilita se staršími skenery 
• změna workflow, pro podporu vyšší výtěţnosti skenování OCR obsahů děl 
• moţnost ukládat naskenované obrázky do vlastní sloţky 
• podpora reţimu proxy  
• skenování a odesílání hlavní autority titulu na server 
 
 
 

Další úkoly řešené v roce 2016 mimo projekt: 
 

• upgrade klíčových softwarových systému projektu - Node.js, Mongo. DB pro zvýšení výkonu a stability  
• implementace větších náhledů o velikosti 510px 
• vyšší rozlišeni PDF souborů s obsahy pro kvalitnější zobrazení 
• import cca. 55 tisíc hodnocení z katalogu Městské knihovny v Praze 
• import cca. 9800 obálek zahraničních dokumentů z fondu Národní technické knihovny 
• nastavení sklízení portálu zbozi.cz 
• spolupráce s vývojáři knihovních systému na implementaci API projektu 
• technická podpora pro zapojené knihovny    
 
 
 
V roce 2016 byl projekt prezentován na knihovnických akcích: 
Konference Knihovny současnosti 2016 
Setkání pracovní skupiny pro seriály NK Praha 
Seminář účastníků SK ČR, konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 
Setkání uţivatelů knihovního systému ARL 
 
V roce 2016 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně 
získala za rozvoj projektu ObalkyKnih.cz cenu KNIHOVNA ROKU 2016. 
 
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 2016 
 

(zdroj toplist.cz): 
 

 
POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 
 

 
 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 40 769 41 429 43 629 39 133 37 816 34 157 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 30 320 31 635 34 812 41 425  41 210 34 550 
 

  

 
Celkem návštěv: 450 885 

  

 
 
 
 
 

ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2016 
 

 
 
 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 364 734 386 889 377 290 333 409 324 650 298 579 

 

měsíc 07 08 09 10 11 06 

počet 250 619 252 692 295 415 372 222 358 010 284 295 

 
Celkem návštěv:  3 898 804 
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 Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2016 
 

(zdroj toplist.cz): 
 

 
POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES  

 

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 7 905 8 234 7 841 7 543 7 884 7 186 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 6 851 6 851 6 927 7 019 6 909 6 078 

 
Celkem návštěv: 87 228 
 
 
 
 
 

ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2016 

  
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

počet 29 045 32 094 27 880 27 445 27 751 25 200 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

počet 23 403 23 079 23 081 24 650 22 764 22 236 

 
Celkem návštěv: 308 628 
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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 1 763 1 714 1 831 1 670 1 542 1 372 

externí vstupy 18 140 18 171 18 851 16 918 16 996 14 898 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

interní vstupy 929 1 037 1 458 1 796 1 705 1 213 

externí vstupy 13 937 13 932 14 971 17 904 17 970 15 822 

 
Celkem interní vstupy:   18 030 
Celkem externí vstupy:  198 510 
 
 

  Statistika vyhledávání v katalogu - katalog.cbvk.cz  
 

(zdroj knihovní systém):  
 

INTERNÍ  Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ Z INTERNETU 
 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 

interní vstupy 22 672 25 299 24 663 22 798 23 835 20 574 

externí vstupy 95 871 117 402 172 653 160 314 118 790 176 923 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 

interní vstupy 12 705 14 341 23 913 24 491 25 108 16 617 

externí vstupy 135 957 85 092 111 363 118 286 97 358 84 450 

 
Celkem interní vstupy:    257 016 
Celkem externí vstupy:  1 474 459 
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  Účast v projektech 
 
V roce 2016 se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektů v celkové výši 1 495 210. Podrobný 
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           
podprogramů: 
 

VISK 2  Pokračovaní ve výuce informačních a komunikačních technologií v rozsahu   
 ECDL ve výukovém centru JVK ČB   
VISK 3 Obálkyknih.cz - rozvoj projektu v roce 2016 
VISK 3 Vybavení vyuţívající technologií RFID pro pobočku Vltava 
VISK 5  Retrokatalogizace fondu bývalé knihovny Koleje redemptoristů – 5. etapa 
VISK 8 /A Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Anopress a Pressreader (LibraryPressDisplay) 
VISK 9 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 
 

Celková výše dotací: 1 358 810Kč  
 
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: 40 000 Kč  Podpora kultury /Cyklus "hudba - literatura - divadlo"  
    Podpora kultury /"Ţivá hudba v knihovně" 
 
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 s osobnostmi  
 

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 prostředkŧ 
 

Poskytovatel Projekt 
Částka 

v Kč 
Celkem 

v Kč 

MK ČR 
Pokračovaní ve výuce informačních a komunikačních technologií 
v rozsahu ECDL ve výukovém centru JVK ČB 20 000 

1 358 810 

MK ČR 
Retrokatalogizace fondu bývalé knihovny Koleje redemptoristů-  
 5. etapa 120 000 

MK ČR Obálkyknih.cz - rozvoj projektu v roce 2016 678 810 

MK ČR Vybavení vyuţívající technologií RFID pro pobočku Vltava 498 000 

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 

40 000 JK Projekt "Knihovna - ţivé místo" 20 000 

 1 495 210 
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  Ediční, výstavní a přednášková činnost 
 

 rozšíření elektronické publikace Kohoutí kříţ (1 181 autorů), pravidelná dvojstránka z Kohoutího kříţe 
v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, prezentace v rámci představení činnosti 
příspěvkových organizací v Dráţďanech 

 vydání české překladu knihy E. Flussera Válka jako nemoc 

 konference Knihovny současnosti v Olomouci (přednáška J. Nechvátal, I. Kareš spolugarant bloku 
Knihovna jako bezpečný prostor a účast na panelové diskusi k problematice půjčování e-knih 

 mezinárodní odborný seminář TLib v Banské Bystrici, přednáška I. Kareš 

 přednášky a příspěvky na dalších akcích (KKS 2016, "Moderní informační a komunikační technologie     
v knihovnictví 2015" v NTK, Půjčování e-knih v knihovnách pro rekvalifikační kurz NK ČR Z. Hájková) 

 projekt Obálkyknih.cz byl prezentován na 5 celostátních setkáních odborné knihovnické obce                  
(Konference Knihovny současnosti 2016, setkání pracovní skupiny pro seriály NK Praha, seminář 
účastníků SK ČR, konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016, setkání  uţivatelů 
knihovního systému ARL) a napsán článek pro časopis Biblio (J. Nechvátal) 

 K. Cempírková - historie budov knihovny, přednáška o ex- libris 

 Marketing a propagace 
 
Propagační materiály 
 

Knihovna spolupracovala na přípravě třech propagačních materiálů Jihočeského kraje, které společně prezentují 
dvanáct zřizovaných organizací. Připraveny byly textové a fotografické materiály.  
 
Prezentace JVK ČB mimo knihovnu 
 

Knihovna se v průběhu roku prezentovala na několika akcích ve městě České Budějovice i za hranicemi republi-
ky. V dubnu se účastnila dětské akce "Včelkohraní" v obci Borek a dvoudenního literárního festivalu Literatura 
ţije na hlavním českobudějovickém náměstí. V srpnu se knihovna zúčastnila pouličního festivalu Lidé městu        
- město lidem probíhajícího v centru města. Spolu s kulturními organizacemi zřizovaných Jihočeským krajem se 
prezentovala na dvoudenním veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas a třídenní prezentaci v  Dráţďanech.  
 
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). Jihočeská televize uvedla některé reportáţe o našich akcích např. „KNIHA DO VLAKU“, „Knihovna roku 
- obálky knih“, Kníţka pro prvňáčka, Čtení z nových kníţek pro děti, stěhování pobočky Čtyři Dvory a reportáţe    
k výstavám „JINÉ tvary, rozměry, vazby“, „Jihočeští olympijští medailisté“, vyhlášení architektonické soutěţe     
na dostavbu knihovny Lidická.   
 
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     
přehledu kulturních akcí KAM. Pravidelně se vydává měsíční přehled kulturních akcí informující o konání jednotli-
vých akcí v knihovně.  
 

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. 
 
 

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 
 

 
Klub dětských knihoven SKIP (L. Talířová, Š. Hrádková) 
Seminář jmenného popisu podle RDA (L. Bejlková) 
Hudební seminář (P. Podrouţková) 
Marketing (K. Štěrbová, P. Mašínová) 
Knihovnický kurz - Učící knihovník (V. Nešporová) 
Seminář pro hudební knihovníky (P. Podrouţková) 
Seminář pro metodiky (L. Švíková) 
Semináře PR Akademie (P. Mašínová) 
Seminář „Jak efektivně propagovat knihovnu na facebooku - (K. Štěrbová, P. Mašínová) 
Rešeršní činnost (M. Kopáčková, L. Benešová) 
Seminář "trendy v knihovnictví"  - (I. Kareš) 
 

Zahraniční studijní cesta Polsko - (M. Volenová) 
 
Školení zaměstnancŧ JVK ČB - Zeptejte se kolegŧ  
Od dubna do listopadu proběhlo školení zaměstnanců, kteří pracují ve sluţbách. Pro pracovníky             
ve sluţbách bylo školení povinné. Ostatní zaměstnanci se dle zájmu o probíraná témata mohli také 
zúčastnit. Školení bylo zaměřeno na sluţby, které knihovna poskytuje a také na seznámení s provozem 
jednotlivých oddělení. Přednášeli jednotliví vedoucí pracovníci. Cílem školení bylo seznámit zaměstnance 
i s těmi sluţbami, které běţně při své práci nepouţívají a také snaha ukázat, co obnáší práce kolegů        
a kolegyň z jiných oddělení.  
 

Zúčastnilo se cca 70 osob, 16 přednášejících, probralo se 25 témat (např. databáze Anopress, Library 
Press Display, EBSCO, souborný katalog, katalog JVK, meziknihovní výpůjční sluţby, exlibris, Kohoutí 
kříţ, Obálky knih, Kramerius, atd.). Odučeno bylo 72 hodin. Školení bylo věnováno 36 dnů.   
 

 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 (M. Houšť), VISK8 (J. Nechvátal) 
Sekce SDRUK bibliografů (K. Cempírková, T. Pršínová) 
 

 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 dokončena a zkolaudována serverovna v budově Na Sadech 26 
 

Finanční hospodaření za rok 2016 
 

Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále JVK) byly financovány z 87,7 % z příspěvku 
na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, z 6,6 % z účelových neinvestičních dotací poskytnu-
tých z prostředků státního rozpočtu a územních samosprávních celků, 5,7 % se na celkovém financování   
knihovny podílejí výnosy z vlastní činnosti. 
 
 

STRUKTURA A VÝŠE PROSTŘEDKŦ POSKYTNUTÝCH JVK V KČ 
 

Činnost/Program Neinvestiční 
prostředky 

Investiční        
prostředky 

Zdroj                  
financování 

Příspěvek na provoz 43 786 000  KÚ JK 

Příspěvek na investice  2 000 000 KÚ JK 

Regionální funkce knihoven 3 000 000  KÚ JK 

Program VISK 2 20 000  MK ČR 

Program VISK 3  1 176 810 MK ČR 

Program VISK 5 120 000  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 

Dotace "Ţivá hudba v knihovně" 20 000  KÚ JK 

CELKEM 47 104 400 3 176 810  
 

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 
49 976 029,24 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 2015. 
 

 

VLASTNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI K 31.12. 2016 
 

Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1 319 224,00 

Poplatky z prodlení 564 163,00 

Reprografické práce uţivatelům 102 362,00 

Přijaté úroky 49 892,41 

Pronájmy nebytových prostor 38 999,10 

Ostatní výnosy 769 988,73 

CELKEM 2 871 629,24 
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Náklady na hlavní činnost dosáhly 49 969 603,21 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 37,2 %, podíl osobních nákladů 
(mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady mzdy) 62,8 %.  

 
 

Poloţka Skutečnost v Kč % k celkovým nákladŧm 

Materiál 5 746 534,84 11,5 

Energie 2 443 624,80 4,9 

Opravy a údrţba 354 344,69 0,7 

Cestovné 88 672,42 0,2 

Ostatní sluţby 3 932 825,26 7,9 

Osobní náklady 31 373 312,00 62,8 

Jiné ostatní náklady 2 270 720,20 4,5 

Odpisy  3 759 570 7,5 

CELKEM 49 969 603,21 100 
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38%

52%

10%

Členění zaměstnancŧ podle vzdělání

Vysokoškolské Středoškolské Ostatní

Mzdy byly vyplaceny ve výši 22 690 000 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 91. Průměrný měsíční plat    
zaměstnance dosáhl 20 778 Kč. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářský výsledek  
 

Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění činí 6 426,03 Kč. Výsledek z hlavní činnosti činí  
- 19 758,07 Kč a z hospodářské činnosti 26 184,10 Kč. 
 
Oproti roku 2015 nedošlo k ţádným velkým rozdílům na jednotlivých poloţkách nákladů a výnosů. JVK obdrţela 
v roce 2016 vyšší příspěvek na činnost o 900 tis. Kč, z tohoto důvodu bylo moţné navýšit některé nákladové 
poloţky, týkalo se to především osobních nákladů. Většího rozdílu oproti roku 2015 bylo dosaţeno na poloţce 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku, coţ bylo dáno především tím, ţe knihovna pořídila v roce 2016 nové 
vnitřní vybavení interiérů dvou nově otevřených poboček na území města České Budějovice. Poloţka odpisy byla 
niţší neţ v roce 2015, z důvodu ukončení odpisování některého uţívaného dlouhodobého hmotného majetku       
v průběhu roku 2016. Ostatní nákladové a výnosové poloţky jsou na přibliţně stejné úrovni jako v roce 2015. 

Investice 
 

Prostředky investičního fondu v objemu 1 992 103,80 Kč byly pouţity na přípravu a pořízení a technického zhod-
nocení hmotného dlouhodobého majetku. 

 Částka v Kč 

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

 Přípravné a projekční práce na rekonstrukci střechy budovy Na Sadech 27 58 240,00 

 Přípravné práce na přístavbu budovy Lidická tř.1 75 988,00 

 Pořízení 2 ks RFID pracovních stanic 91 960,00 

 Pořízení RFID bezpečnostních bran 197 109,00 

 Pořízení RFID samoobsluţného selfchecku 243 331,00 

 Realizace projektu "Obalkyknih.cz" 678 810,00 

 Pořízení nového serveru NAS 74 495,80 

ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

Ukazatel 
 

Stav 
k 1.1.2016 

Stav 
k 31.12.2016 

Návrh přídělu 
ze zlepšeného 

VH r. 2016 

Stav 
po přídělu 

(sl.2 + sl.3) 

 Fond odměn 62 000,00  100 000,00 0,00 100 000,00 

 Fond kulturních a sociálních potřeb 150 380,07 180 945,07 0,00 180 945,07 

 Rezervní fond 949 242,63 1 167 316,15 6 426,03 1 173 742,18 

 Investiční fond 10 968 433,26 15 141 720,93 0,00 15 141 720,93 

 Celkem 12 130 055,96 16 589 982,15 6 426,03 16 596 408,18 



Stránka | 42  

 PŘÍLOHA Č. 1 - Výběr z akcí JVK - fotogalerie 
 

 
 



Stránka | 43  

Výstavy 
 
„Poklady ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny" 
  

 
 
 
„Jihočeští olympijští medailisté“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  náhledy plakátů k výstavám 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Karel IV.“ 
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 PŘÍLOHA Č. 2 - Přehled výstav 

 

  měsíc  termín název výstavy, vystavovatel 

1. 

4.1.-30.1.     „Alpy ze Šumavy - Šumava z Apl“ - fotografie - Jan Cempírek starší 

5.1.-28.1.     „Kdo si hraje nezlobí“ - fotografie - Klub Aktiv České Budějovice 

14.1.-22.1.     „JINÉ tvary, rozměry, vazby“ - vzácné knihy ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 

2. 

1.2.-30.3.     „Některé nemoci nejsou vidět“ - fotografie - Spolek Lupus České Budějovice 

1.2.-29.2.     „Tvorba ţákŧ“ - kresby, předměty - OAŠ, SOU Třeboň 

3. 

1.2.-30.3.     „Některé nemoci nejsou vidět“ - fotografie - Spolek Lupus České Budějovice 

3.3.-31.3.     „Stopy v čase“ - obrazy - Vladimír Janda 

3.3.-30.3.     „Má vlast cestami proměn 2015“ - putovní výstava fotografií - Asociace Souznění 

4. 

1.4.-31.5.     „Václav Rytíř“ - výstava ex-libris ze sbírky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 

4.4.-29.4.     „8x8“ - fotografie - SUPŠ svaté Aneţky České Český Krumlov 

4.4.-29.4.     „Historické PC“ - pan Talíř 

5. 

1.4.-31.5.     „Václav Rytíř“ - výstava ex-libris ze sbírky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích  

3.5.-30.5.     „Útěk za ţivotem“ - fotografie - Společnost přátel jiţních Slovanů 

9.5.-31.5.     „Karel IV.“ - knihy z fondu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 

6. 

8.6.-29.8.     „O nás“ - fotografie - SUPŠ svaté Aneţky České Český Krumlov 

7.6.-30.6.     „Lesy a příroda kolem nás“ - vítězné práce dětí z výtvarné soutěţe 

2.6.-29.6.     „Tváře pomoci“ - forografie - CARE o.s. Praha 

7. - 8. 

8.6.-29.8.     „O nás“ - fotografie - SUPŠ svaté Aneţky České Český Krumlov 

1.7.-31.8.     „O lidech, kterým se nemusíme vyhýbat“ - noviny - FOKUS České Budějovice 

4.7.-30.9. 
    „Jihočeští olympijští medailisté“ - účast Jihočechů na olympijských hrách 
                                                             - z fondu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 

 

12.9.-30.9.     „Paměť tváře, tváře paměti“ - fotografie - společnost Ţivá paměť 

12.9.-30.9.     „Nalézání zmizelých osudŧ“ - koláţě ţáků - Gymnázium česká České Budějovice 

1.9.-28.9.     „Osa avantgardní Prahy“ - putovní výstava - Ústav pro českou literaturu Praha 

9. 22.9.-14.10.     „Narozeni v Čechách a na Moravě - u nás (ne) známí?“ - GT centrum České Budějovice 

10. 

3.10.-31.10.     „Antonín Burka“ - výstava ex-libris ze sbírky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 

10.10.-28.10.     „Tváře úmluvy CITES“ - fotografie - Agentura ochrany přírody a krajiny CITES Praha 

24.10.- 4.11.    "Polští Laureáti Nobelovy ceny za literaturu" - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu 

22.9.-14.10.     „Narozeni v Čechách a na Moravě - u nás (ne) známí?“ - GT centrum České Budějovice 

11. 

9.11.-30.11.     „Lipno, krajina pod hladinou“ - kniha - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

1.11.-29.11.     „Rozmluva se stromy“ - fotografie - Obec spisovatelů České Budějovice 

10.11.-29.11.     „Listoparis“ - koláţe Jan Juhaniak - Francouzská Aliance České Budějovice 

 
 
 
 

12. 

1.12.-31.12.     „Česko-Slovensko znovu sjednocené v EU“ - koláţe - Eurocentrum České Budějovice 

1.12.-31.12.     „Stáří mladýma očima“ - fotografie - Klub Aktiv České Budějovice 

2.12.-31.12.     „Ţivá knihovna v komiksech“ - komiks - Amnesty International České Budějovice 



Stránka | 45  

 PŘÍLOHA Č. 3 - Plakáty k akcím (výběr) 
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 PŘÍLOHA Č. 4 - Příklady zajímavých akvizic 
 

Zajímavé přírŧstky do souboru pŧjčovny Lidická 
 
Zdenek Seydl a knihy / editoři Jiří Hůla, Irena Lehkoţivová, Barbora Špičáková ; texty: 
Denisa Bytelová, Ladislav Daněk, Jiří Hůla, Irena Lehkoţivová, Jan Liška, Jakub Macháň, 
Radoslava Schmelzová, Marta Sylvestrová, Barbora Špičáková.  Praha : Archiv  
výtvarného umění, 2015. 2 svazky. ISBN 978-80-905744-5-8  Sg. B 55.831 
 

 

 
Dobrodruţný svět Zdeňka Buriana : ilustrační tvorba z let 1927-1942 pro nakladatel-
ství J.R. Vilímek a další / sestavili Ondřej Müller a Rostislav Walica ; slovo úvodem 
 Ondřej Neff.  Praha : Plus, 2016. 415 stran. ISBN 978-80-259-0561-6  Sg. B 55.911 

 
 
Lada / Jiří Olič, Lev Pavluch.  Praha : Slovart, [2016] ©2016. 743 stran. 
ISBN 978-80-7529-292-6  Sg. B 56.040 
 
 
 

 

 
 

Zajímavé přírŧstky do souboru jihočeské regionální literatury 
 
Lipno : krajina pod hladinou / Petr Hudičák, Zdena Mrázková,  
Jindřich Špinar.  Český Krumlov : Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., 
2016. 239 stran. ISBN 978-80-905916-6-0  Sg. C 368.727 

 

 
Kříţ zvaný Závišŧv : světový unikát a národní kulturní památka České republiky / 
text: Jiří Franc.  Libice nad Cidlinou : Gloriet, 2013. 16 nečíslovaných stran. 
 ISBN 978-80-87216-38-5  Sg. C 368.580  
 
 

 

 
Jiţní Čechy krásné i zrádné : v dobových fotografiích a dokumentech : lehké  
opevnění - okupace - ţelezná opona / Jan Lakosil.  Praha : Mladá fronta, 2016.  
302 stran. ISBN 978-80-204-4214-7  Sg. C 369.518 
 
 

 

 
Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor : příklad  
archeologické transformace / Michal Bureš.  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 
2015. 369 stran. ISBN 978-80-261-0335-6  Sg. B 55.720 
 
 

 

 
Johann Georg de Hamilton (1672-1737), malíř zvířat a lidí / Ludmila Ourodová-
Hronková.  České Budějovice : Národní památkový ústav, 2015. 319 stran. 
ISBN 978-80-85033-66-3  Sg. B 55.573 
 
 

 

 

 

http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1451200/preview510
http://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0666626-Lipno/?disprec=1&iset=18
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1438213/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1458333/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1352424/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1338493/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1377876/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1618575/preview510
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Zajímavé přírŧstky do souboru studovny 

 
The Sage encyclopedia of economics and society.  / Frederick F. Wherry general editor, 
Juliet Schor consulting editor. -- First edition. -- Los Angeles ; SAGE Publications, [2015].  
-- ©2015. -- ISBN : 978-1-4522-2643-9 (vázáno). 

 

 
Post-Soviet politics. From the USSR to a postcommunist Russia / edited by Stephen 
White and Cerwyn Moore. -- Los Angeles ; SAGE, 2012. -- (Sage Library of Political 
Science). -- ISBN : 978-1-4462-0809-0 (soubor : vázáno). 

 

 
 

Zajímavé přírŧstky do oddělení periodik 
 
Jirka : komiks Jirky Krále. -- 01 (květen 2016)-. -- Praha : Blue Milk, s.r.o., 2016-.  
časopisy pro mládeţ * komiksy 
 
 
 

 

 
 

 
NaCestu : po Čechách, Moravě a Slezsku i blízkém příhraničí. -- 1. ročník, 2017/1-.  
-- Plzeň : Vlastivědný ústav, z.ú., 2016-. -- ISSN : 2533-378X.  
turistické zajímavosti - Česko * časopisy pro volný čas 
 

 

 

 
Prďáckej časák : pro všechny malý srdcaře. -- Podzim/zima 2015-. -- [Praha] : Rodina 
Čepických, 2015-. -- ISSN : 2464-4978. 
časopisy pro děti 

 
 

 

 
Šaman magazín : magazín o duševní a tělesné harmonii. -- Ročník 1, 1/2016-. -- Praha : 
Bylinky revue, s.r.o., 2016-. -- ISSN : 2464-6466.  
léčitelství * ţivotní harmonie * zájmové časopisy 
 
 

 

 
Zázraky medicíny : rádce pro vaše zdraví. -- Číslo 7-8 (červenec-srpen 2016)-. -- Brno : 
Extra Publishing, s.r.o., 2016-. -- ISSN : 2464-7659.  
péče o zdraví * nemoci * populárně-naučné časopisy 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1381194/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/729887/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1368964/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1623604/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1179156/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1639127/preview510
http://cache2.obalkyknih.cz/file/cover/1383068/preview510
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Zajímavé přírŧstky hudebního oddělení   

 
A. Vivaldi, J.S. Bach: Magnificat & concerti, Jordi Savall, AliaVox 
 

 
 

 
Montserrat Figueras: La Voix de L'Emotion, 2 díly po 2 CD + DVD, AliaVox 
 

 
 

 
 
Philippe Jaroussky: Caldara in Vienna: forgotten castrato arias, Warner Music 
 
 

 

 
 
Hana Hegerová: Cesta : písně 1960-2016 – komplet 10 CD, Supraphon 
 

 
 

 
DVD s filmy oceněnými či nominovanými (Oscar, Český lev, Evropské filmové ceny): 
Ztraceni v Mnichově, Fotograf, Wilsonov, Kód Enigmy, Teorie všeho., Whiplash., Zmizelá, Leviatan,   
Americký sniper, Divočina, Jak vycvičit draka, Hobit: Bitva pěti armád a řada dalších 
 
DVD s animovanými filmy pro děti a mládeţ - Biblické příběhy SZ a NZ, Velikáni světových dějin (Samuel) 
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  PŘÍLOHA Č. 5 - Výběr z příspěvkŧ konferencí 
 
PhDr. Zuzana Hájková  
 
Příspěvek na konferenci KNIHOVNA SOUČASNOSTI konané ve dnech 6. aţ 8. 9. 2016 v areálu Univerzity 
Palackého v Olomouci 
 
Krizový plán v knihovně 
 
Kaţdá knihovna, nejen ta s největšími či vzácnými fondy, ochraňuje dokumenty, které jsou pro ni cenné a mimo-
řádné – staré tisky, vzácné mapy, hudebniny, regionální fondy. Pokud je tento fond ohroţen – vodou, ohněm, 
biologickými škůdci, trestnou činností -  jsme na to připraveni? Víme, jak nejrychleji zachránit právě nejcennější 
části fondu nebo třeba jen počítačová data s katalogizačními záznamy, údajích o čtenářích, výpůjčkách? 
 
Ţivelná pohroma v knihovně je většinou nepředvídatelná a nečekaná událost, která můţe váţně narušit provoz 
knihovny, ohrozit či poškodit její sbírky. A právě krizový plán předvídá moţná rizika, připravuje předem postup 
zásahů, které mohou alespoň minimalizovat moţné škody. 
Francouzská národní knihovna (Bibliothèque nationale de France - BnF) patří mezi největší a nejvýznamnější 

světové knihovny. Její fondy čítají více neţ 14 milionů dokumentů, jiţ od r. 1537 má právo povinného výtisku, 

který se během staletí rozšířil i na další druhy dokumentů – např. pro elektronické dokumenty platí od r. 1993.  

Právě velikost i význam těchto fondů je jedním z důvodů, proč BNF věnuje takovou pozornost jejich ochraně, a to 

i v případě ţivelných katastrof.  Potřebuje předvídat různá rizika případných škod, která by mohla postihnout její 

fondy, předem se na ně připravit. Proto na jejich webových stránkách najdete obsáhlý materiál, který se věnuje 

právě krizovému plánu – http://www.bnf.fr/documents/plan_urgence.pdf. 

Co je tedy obsahem takového krizového plánu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Obsah z krizového plánu BNF - Plan d’urgence pour le sauvetage des collections en cas de sinistre :      
du projet au déploiement. Zdroj: autorka příspěvku 
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Krizový plán můţeme rozdělit do tří časových fází: 
 
1. fáze / Před událostí  
Je samozřejmé, ţe na tuto část má knihovna relativně nejvíc času, zahrnuje také řadu časově náročných činnos-
tí. V prvé řadě jde o to, aby odhadla reálná nebezpečí, která fondům hrozí, zjistila, jak je knihovna na ně připra-
vena. Je vhodné projít všechny prostory knihovny, systematicky prohlídnout, kde by mohlo dojít ke škodám (popř. 
doplnit o místa, kde ke škodám uţ došlo) - stav stropů, podlah, oken, elektroinstalace, topení…a hlavně pořídit 
podrobný soupis. Je dobré věnovat pozornost i jiţ existující preventivní technice - detektory tepla, ohně, kouře, 
autom. hasicí systém, měřicí přístroje vlhkosti, teploty atd., vedle pravidelné kontroly a jejich správného rozmístě-
ní je nutné ověřit i informovanost personálu. Ţádné sebevíc přesné měření není nic platné, pokud o jeho výsled-
cích nikdo neví a nenásledují další kroky. 
 
Zásadní prací této přípravné fáze je příprava následujících materiálů: 

 Schémata a plány budov, plány uloţení fondů 

 Seznam kontaktů – odpovědných osob, ale i dobrovolníků, expertů 

 Seznam dodavatelů, partnerů, dopravců 

 Seznam míst pro provizorní uloţení sbírek (předem připravit smlouvy) 

 Plán lokalizace a evakuace majetku – stanoveny priority při záchraně 
 
Je vhodné tyto materiály umístit i přímo do konkrétních prostor knihovny, aby zůstala moţnost se k nim včas       
a bez překáţek dostat. Je ale také nezbytné je ochránit před moţným zneuţitím. 
 
2. fáze / Práce během krizové události 
V této fázi krizový plán přesně definuje postupy, které by měly být prováděny - mezi první kroky patří evakuace 
osob, upozornění všem osobám uvedených v krizovém plánu, vyhlášení poplachu, případná evakuace prostor. 
Pokud je jiţ moţný přístup do zasaţených prostor, je třeba zjistit jejich stav - je vhodné pořizovat podrobnou 
dokumentaci s fotografiemi, plánky, která ukazuje stav sbírek před všemi zásahy. Určuje se také zdroj škod, jejich 
rozsah, dokumentují se příklady poškozených dokumentů. Pak nastává doba věnovat se záchranným pracím     
ve fondu. Pokud je to moţné, vytvoříme co nejdříve vhodné podmínky pro jiţ zasaţené fondy – v případě      
např. povodní připravíme ventilátory, odvlhčovače a připravíme místa pro přemístěné fondy 
 
Zde je ukázka z jiţ citovaného Krizového plánu BnF Paris, týkající se např. přemístění vlhkých dokumentů: 
Obr. 2 Výňatek z krizového plánu BNF – Plan d’urgence pour le sauvetage des collections en cas de sinistre :    
du projet au déploiement. Zdroj: autorka příspěvku 
 

 
Je zde např. přesně definované, jak rozdělovat dokumenty – separovat od sebe kontaminované a nezasaţené 
fondy, nyní je třeba určit, které dokumenty mohou počkat, které je třeba chránit před dalším poškozením.  
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Tab. 1 Přehledné rozdělení dokumentů 

 
 
Krizový plán můţe určit pracovní skupiny s přesně stanovenými úkoly (vyklízení regálů, třídění, dohled nad    
přepravou, zaznamenání obsahu krabic …). Při evakuaci dokumentů je totiţ důleţitá jednoznačná identifikace 
dokumentu, na základě čárového kódu, signatury, umístění v regálu atp. V případě velkých přesunů se připravují 
seznamy dle přepravních boxů či krabic, je nutné evidovat veškerou historii přesunu fondu (kdy, odkud, kam, 
komu) 
 
Podstatná část krizového plánu se velmi detailněvěnujepéči o zasaţené dokumenty(např. sušení na vzduchu, 
zmrazení, lyofilizace), jsou zde uvedeny velmi podrobné postupy v případě poškození vodou, ohněm. Zde jen 
zdůrazním časovou naléhavost všech úkonů u dokumentů poškozených vodou – do 8 hodin se objevuje defor-
mace svazků, do 48 hodin se objevují první stopy plísní! Dá se říci, ţe nejdůleţitější a zásadní je prvních           
72 hodin od události! 
 
3. fáze Návrat k normálnímu reţimu knihovny 
Pokud jsou prostory vyklizené, zasaţené dokumenty jiţ přemístěné, je nutné určit priority péče o tyto dokumenty. 
Je třeba je rozdělit na ty, které je moţné znovu zakoupit, ty, u kterých je třeba drobnější oprava – převazba nebo 
např. reformátování, i na ty, které vyţadují náročnější péči – list po listu, restaurování.  Posledním krokem pak 
zůstává úklid a dezinfekce zasaţených prostor. – a vše se můţe vrátit k normálnímu stavu, knihovna můţe zcela 
obnovit své sluţby. 
 
Od uvedeného krizového plánu BnF nečekejte kompletní návod, který je pouţitelný pro kaţdou knihovnu.          
Je třeba si však pokládat otázky: Víme, která část fondů je nejcennější, víme, jak ji co nejdříve zachránit?       
Jsou všichni dostatečně informováni, pokud v knihovně nebude ihned přítomna odpovědná osoba? Víme, co       
– kdo - kdy – jak má dělat? Pokud na všechny tyto otázky můţeme odpovědět kladně, tak jsem na krizovou   
situaci v knihovně připraveni! 
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 PŘÍLOHA Č. 6 - O knihovně v médiích (výběr) 
 

Čtenáři si knihy sami vyberou z regálŧ 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 29.12.2016, Číslo: 302, Str.: 3 

Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Lidické ulici rozšíří její kapacitu   
pro volný výběr knih. Porota bude vybírat z šesti návrhů.  

Finále architektonické soutěţe na dostavbu Jihočeské knihovny  
Zdroj: ČRo - České Budějovice, Datum: 29.12.2016,  

Šest návrhů českých, slovenských a rakouských architektů poslala odborná 
porota do finále architektonické soutěţe na dostavbu Jihočeské knihovny   
v Českých Budějovicích.  

Sítem prošlo šest finalistŧ 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 24.11.2016, Číslo: 274, Str.: 3 

Kolem 120 milionů korun by mohla stát přístavba Jihočeské vědecké 
knihovny (JVK) v Českých Budějovicích. Komise, která v architektonické 
soutěţi vybírá nejlepší návrh na přístavbu, uţ svou práci začala.  
Nastavila první síto, kterým z celkových 27 uchazečů prošlo šest ateliérů. 

Osud balvanu určí architekti 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 17.10.2016, Číslo: 243, Str.: 3 

Nové prostory o podlahové ploše přibliţně 1200 metrů čtverečních by měl 
získat v blízké budoucnosti objekt Jihočeské vědecké knihovny v Lidické.  

Jihočeská vědecká knihovna chystá přestavbu za 100 milionŧ 
Zdroj: budejovice.iDNES.cz 
Datum: 14.10.2016, Číslo: 288 

Dnes musí čtenáři počkat, aţ jim knihy vyberou a přinesou.  
Brzy se budou procházet mezi plnými regály a vybírat aţ ze 130 tisíc titulů. 
Budova Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě v Českých Budějovi-
cích se změní. Přestavba vyjde na 100 milionů. Po ní se prostor mnohem 
více otevře návštěvníkům.  

Knihovně chystají novou podobu 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 24.11.2016 
Číslo: 274, Str.: 1 

Celkem 27 uchazečů se přihlásilo do architektonické soutěţe, ve které  
se hledá nejlepší návrh na přístavbu budovy Jihočeské vědecké knihovny 
(JVK) v českobudějovické Lidické třídě. Velký zájem naznačuje,  
ţe se jedná o výjimečnou zakázku nejen v krajském městě,  
ale i v širším regionu.  

O Jihočeský úsměv je stále větší zájem 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 30.11.2016 
Číslo: 279, Str.: 5 

Literární soutěţ pro ţáky základních škol dnes bude znát vítěze.  
Slušnou tradicí se můţe pochlubit Jihočeský úsměv, coţ je literární soutěţ, 
zaštiťovaná Jihočeskou vědeckou knihovnou a Jihočeským krajem ve 
spolupráci s Jihočeským klubem Obce spisovatelů. 

Knihovna se stěhuje do nového 
Zdroj: Právo, Datum: 22.11.2016, Číslo: 272, Str.: 10 

Pobočka Jihočeské vědecké knihovny v Jizerské ulici na jednom ze tří 
největších českobudějovických sídlišť, Vltava, se po dvaceti letech stěhuje.  

Pobočka knihovny na Vltavě se stěhuje 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 22.11.2016, Číslo: 272, Str.: 16 

Jihočeská vědecká knihovna uzavřela svou pobočku na sídlišti Vltava  
v Českých Budějovicích. Důvodem je stěhování do nových prostor 
v přízemí KD Vltava. Slavnostní otevření je naplánované na 2. ledna.  

ŠESŤÁCI V KNIHOVNĚ 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 15.11.2016, Číslo: 267, Str.: 15 

V pátek 11. listopadu navštívili ţáci 6. B ZŠ a MŠ Nerudova Jihočeskou 
vědeckou knihovnu, konkrétně její pracoviště v ulici Na Sadech. 

7 knihoven roku 2016 
Zdroj: Literární noviny,  Datum: 27.10.2016, Číslo: 11, Str.: 2 

V polovině října byly tradičně vyhlášeny knihovny roku.  
„Ocenění je především připomenutím toho, ţe je neustále nutné mezi lidmi 
propagovat čtení“.  

Obálky přinesly knihovně ocenění 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 17.10.2016, Číslo: 243, Str.: 16 

Za projekt ObalkyKnih.cz získala Jihočeská vědecká knihovna  
v Českých Budějovicích ocenění Knihovna roku 2016. Bodovala  
v kategorii Významný počin v poskytování veřejných knihovnických  
a informačních sluţeb. 

Ministr Herman: V dnešní odlidštěné době je nutné mezi lidmi 
propagovat čtení 
Zdroj: parlamentnilisty.cz , Datum: 13.10.2016 

… Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Moravská  
zemská knihovna v Brně za vytvoření a rozvíjení projektu (projekt  
„Obálky ČR“) celostátního významu s dopadem na odbornou i širokou 
veřejnost i na úroveň poskytování veřejných knihovnických  
a informačních sluţeb v rámci systému knihoven ČR. 

Dvě jihočeské knihovny byly oceněny v rámci soutěţe Knihovna 
roku 
Zdroj: ČRo - České Budějovice, Datum: 3.10.2016 

Dvě jihočeské knihovny byly oceněny v rámci soutěţe Knihovna roku. 
Obecní knihovna v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku 
získala diplom za vynikající spolupráci s obcí a efektivní naplňování  
role obecního centra kultury a vzdělávání. Ve druhé kategorii získala 
diplom i Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. 

Inspirace, kam se podívat o víkendu 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 08.10.2016, Číslo: 236, Str.: 16 

Festival dětských knih, časopisů a her začal včera a pokračuje dnes  
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Dnes je 
například od 10 h ve Čtyřech Dvorech připravena loutková opera Karmen, 
pestrý program – pohádky, písničky, soutěţe, ukázku loutkohry a mnoho 
dalšího – nabídne od 9 do 16 h knihovna Na Sadech. 

Strašidlář dětem učaroval 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 08.10.2016, Číslo: 236, Str.: 4 

Víte, ţe Bílou paní se po smrti můţe stát jen ţena dobrých vlastností, 
zatímco ta nehodná se zjevuje po smrti jako Černá paní? Nejen to se včera 
dozvěděly děti v Jihočeské vědecké knihovně při besedě  
se spisovatelem Hynkem Klimkem a ilustrátorkou Zdeňkou Študlarovou. 

Festival dětské knihy zve na pohádky i loutky 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 08.10.2016, Číslo: 236, Str.: 18 

Jihočeskou vědeckou knihovnu Na Sadech v Českých Budějovicích obsadily 
děti. Včera tam začal sedmý ročník Festivalu dětských knih,  
který potrvá do dneška. 

Dva dny mezi knihami a příběhy 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 06.10.2016, Číslo: 234, Str.: 15 

O tom, ţe čtení můţe být zábava a velké dobrodruţství, se budou moci 
přesvědčit malí i velcí na Festivalu dětských knih, časopisů a her, který 
pořádá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 7. a 8. října 
2016. Největší část programu se odehraje v knihovně Na Sadech  
a přilehlé zahradě. 

Věra Hlaváčková zve do knihovny 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 05.10.2016, Číslo: 233, Str.: 13 

Herečka Jihočeského divadla Věra Hlaváčková se zapojila do Týdne  
knihoven. Dnes od 16.30 hodin bude mít besedu v pobočce Jihočeské 
vědecké knihovny v Suchém Vrbném. Zavzpomíná na své herecké  
začátky, promluví i o práci ve filmu či v televizi. 

Dobrá zpráva pro všechny 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 04.10.2016, Číslo: 232, Str.: 1 

Jubilejní dvacátý ročník Týdne knihoven začal včera v českobudějovické 
Jihočeské vědecké knihovně. Ten kromě besed a koncertů nabídne  
také akce pro děti.  
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Dobrá zpráva pro prvňáčky 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 12.09.2016, Číslo: 214, Str.: 1 

Všichni prvňáčci mohou získat v Jihočeské vědecké knihovně (JVK)  
registraci zdarma, a to ve všech jejích pobočkách. Jako propagační 
akci to nabízí malým čtenářům JVK jiţ několik let. 

Anketa Co říkáte na projekt Vnímání architekta Jana Šépky? 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 08.09.2016, Číslo: 211, Str.: 15 

Ivo Kareš ředitel Jihočeské vědecké knihovny. „Nápad zakrývat Samsonovu 
kašnu mi spíš vadí. Nejsem typ, který by potřeboval na českobudějovické 
památky upozorňovat. Naopak, kdykoliv jdu přes náměstí Přemysla Otakara 
II., tak se na Samsonovu kašnu s radostí podívám. Celý projekt na mě 
působí nepříjemně. Je pravda, ţe České Budějovice výstava Vnímání 
zviditelní a bude se tak i více mluvit o významných památkách“. 

Budějovická knihovna ve "Čtyráku" uţ je zase otevřená 
Zdroj: denik.cz, Datum: 08.09.2016, Číslo: 252 

Dětský koutek, bezbariérový přístup, ale hlavně větší prostor. Taková  
je zbrusu nová pobočka Jihočeské vědecké knihovny ve Čtyřech Dvorech. 
Pro současné i nové čtenáře se otevřela v pondělí odpoledne. 

Knihovna je na nové adrese. A bez schodŧ 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 07.09.2016, Číslo: 210, Str.: 14 

Moderní vybavení, dětský koutek i s přebalovacím pultem. Pobočka  
Jihočeské vědecké knihovny ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích  
se přestěhovala do nových prostor.  

Dobrá zpráva pro všechny 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 02.09.2016, Číslo: 206, Str.: 1 

Uţ za pár dní bude znovu otevřená pobočka Jihočeské vědecké knihovny 
v Českých Budějovicích ve Čtyřech Dvorech. Ta se z původního objektu  
v ulici J. Opletala přestěhovala do nedaleké budovy Základní školy  
Emy Destinové. 

Jihočeský úsměv láká malé čtenáře 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 30.08.2016, Číslo: 203, Str.: 5 

Jihočeský úsměv je literární soutěţ, kterou jiţ posedmé vyhlašuje  
Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeský klub Obce spisovatelů.  
Je určena chlapcům a dívkám do 15 let a téma představují záţitky 
 z prázdnin, ze školy, z domova nebo z četby. 

Jihočeši na olympiádě 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 26.08.2016, Číslo: 200, Str.: 17 

Účast Jihočechů na olympijských hrách (OH) mapuje výstava s názvem 
Jihočeští olympijští medailisté, kterou na celé prázdniny připravilo  
regionální oddělení Jihočeské vědecké knihovny (JVK) v hale budovy  
na Lidické 1 v Českých Budějovicích. 

Olympioniky představí výstava 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 02.07.2016, Číslo: 155, Str.: 16 

Účast Jihočechů na olympijských hrách mapuje výstava v hale Jihočeské 
vědecké knihovny na Lidické v Budějovicích.  

Do beden rovnají 28 tisíc knih 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 02.08.2016, Číslo: 179, Str.: 3 

Prázdniny mají knihovnice z pobočky Jihočeské vědecké knihovny  
ve Čtyřech Dvorech spojené s pořádnou rozcvičkou. Včera totiţ začaly 
připravovat stěhování pobočky do nových prostor.  

Čtenáři mohou pomoci se stěhováním knihovny 
Zdroj: Právo, Datum: 23.06.2016, Číslo: 147, Str.: 13 

Největší pobočka Jihočeské vědecké knihovny ve Čtyřech Dvorech, jejíţ 
sluţby ročně vyuţije přes 22 000 lidí, změní po téměř 40 letech adresu. 

Pŧjčte si hodně knih, pomŧţete se stěhováním 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 22.06.2016, Číslo: 146, Str.: 14 

Pobočka Jihočeské vědecké knihovny ve Čtyřech Dvorech se  
po 40 letech stěhuje do areálu Základní školy Emy Destinnové.  

Bárta, Smetana i kinematograf. Budějovice nabízejí 257 akcí 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 17.06.2016, Číslo: 142, Str.: 52 

Léto v Českých Budějovicích je tak nabité, ţe si jen těţko vydechnete. 
"Oproti loňsku přibylo téměř padesát akcí, nejvíc divadel. Dohromady  
je jich 257. Výrazně se zapojila Jihočeská vědecká knihovna, hvězdárna  
a klub Living Room, kteří vytvářejí aktivity jak pro rodiny s dětmi,  
tak pro dospělé. 

Foto: KNÍŢKU KNIHOŢROUTI   
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 16.06.2016, Číslo: 141, Str.: 3 

KNÍŢKU KNIHOŢROUTI  dostane v těchto dnech kaţdý ze 124 ţáků prvních 
tříd českobudějovických základních škol, které se v Jihočeské vědecké 
knihovně zapojily do projektu Uţ jsem čtenář – kníţka  
pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvíjet u dětí zájem o četbu  
a zábavnou formou je seznámit s prostředím knihovny. 

PRVŇÁCI DOSTÁVAJÍ ZA ODMĚNU KNIHOŢROUTY. 
Zdroj: Právo, Datum: 15.06.2016, Číslo: 140, Str.: 16 

Přes 120 českobudějovických prvňáků, kteří se účastnili projektu  
Uţ jsme čtenáři – kníţka pro prvňáčka se můţe těšit na jedinečnou 
kníţku Knihoţrouti a navíc i osvědčení, ţe jsou uţ čtenáři. 

Na nádraţí si lidé vyberou knihu do vlaku 
Zdroj: Právo, Datum: 13.05.2016, Číslo: 112, Str.: 10 

Čtení do vlaku najdou cestující od středy v bílé knihovničce  
na českobudějovickém nádraţí, kterou zde nainstalovala  
Jihočeská vědecká knihovna.  

NA NÁDRAŢÍ JE K DISPOZICI ČTENÍ DO VLAKU 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 13.05.2016, Číslo: 112, Str.: 10 

VYBER A PŘEČTI. Jihočeská vědecká knihovna se připojila k projektu  
s názvem Kniha do vlaku. Na ţelezničním nádraţí v Českých  
Budějovicích si pronajala prostor a instalovala v něm knihovničku,  
do které umístila vyřazené knihy. 

Kniha zdarma zpestří cestu vlakem 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 13.05.2016, Číslo: 112, Str.: 12 

Stačí si vybrat a jít. V polici jsou romány, pohádky pro děti nebo kuchařka. 

On-line učebnice v knihovně 
Zdroj: Právo, Datum: 09.03.2016, Číslo: 58, Str.: 11 

Novinku, především studentům, nabízí od 1. března Jihočeská vědecká 
knihovna. Po beletrii začíná s půjčováním elektronických učebnic on-line. 

Vědecká knihovna nabízí on-line i učebnice 
 Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 03.03.2016 
 Číslo: 53, Str.: 14 

Jihočeská vědecká knihovna rozšiřuje sluţby o půjčování elektronických 
učebnic a odborné literatury. 

Na táboře se děti vţily do příběhŧ z knih 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 27.02.2016, Číslo: 49, Str.: 8 

Netradiční jarní prázdniny "Na vlnách příběhu" tento týden proţívalo  
12 školáků kaţdý den v Jihočeské vědecké knihovně.  

Děti si v táboře uţívají prázdniny s knihovnou 
Zdroj: Právo, Datum: 26.02.2016, Číslo: 48, Str.: 10 

Řadu míst a příběhů objevuje 12 školáků v rámci příměstského tábora  
s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích. 

Mají první českou ilustraci i da Vinciho 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 16.01.2016, Číslo: 13, Str.: 7 

Jihočeská vědecká knihovna představila knihu pokladů ze svých sbírek. 
Jedním z nejstarších je kus gotické vazby. 

Da Vinci i ptáci. Lidé listovali obřími knihami 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum: 15.01.2016, Číslo: 12, Str.: 13 

Nasadit rukavice, opatrně otáčet obřími stránkami a kochat se skicami 
Leonarda da Vinci nebo obrazy amerických ptáků. 

Dobrá zpráva 
Zdroj: Českobudějovický deník, Datum: 06.01.2016, Číslo: 4, Str.: 1 

Zajímá vás, jak funguje knihovna? Jestliţe ano, neměli byste chybět  
na akci s názvem Seznamovací středa v knihovně. 

 


