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Ohlédnutí za rokem 2017
Architektonická soutěž - dostavba knihovny
Odborná porota z přihlášených uchazečů na architektonickou soutěž na dostavbu objektu knihovny
Lidická 1 vybrala šest zpracovatelů soutěžních
návrhů a v lednu 2017 rozhodla o vítězi. Zvítězil
návrh brněnského ateliéru Kuba & Pilař architekti
s.r.o. Na druhém místě se umístila studie ateliéru
Ivan Kroupa architekti. Třetí místo patřilo pražskému ateliéru Projektil architekti. Vítězný návrh rozšiřuje knihovnu lapidární formou "levitující" jednopodlažní dostavby, která je s původním objektem spojena pouze v místě současného vstupu. Soutěžní
studie byly v únoru představeny veřejnost na výstavě v knihovně na Lidické.

za služby – rezervace, meziknihovní služby, kopírování, tisk, sankční poplatky, příp. další).

Válka jako nemoc
Kniha „Válka jako nemoc“, kterou knihovna vydala
na konci roku 2016, byla představena veřejnosti
v únoru. Překlad knihy českobudějovického německy píšícího židovského lékaře Emila Flussera (1888
-1942) představil autor překladu a doprovodného
textu Jan Mareš a také Jindřich Špinar, který se
podílel na přípravě knihy. Zajímavostí jistě je, že
předmluvu k originálu knihy napsal Albert Einstein.
Knihovně se od roku 2005 podařilo vydat sedm
publikací v jedné ediční řadě a tímto svazkem do ní
přibyla knížka osmá.

Slavnostní otevření pobočky Vltava
Novoroční dárek si pro čtenáře a návštěvníky přichystala knihovna, když 6. ledna slavnostně otevřela v přízemí kulturního domu pobočku na sídlišti
Vltava. Původní prostor pobočky sloužil čtenářům
téměř 20 let a nacházel se na kraji budějovického
sídliště v nevyhovujících prostorách. Současnou
pobočku se podařilo umístit v přízemí kulturního
domu, který je v centru sídliště a kam je snadný
bezbariérový přístup. Rekonstrukci bývalé restaurace financovalo město České Budějovice, které je
i majitelem objektu. Knihovna ze svého rozpočtu
uhradila půl miliónu korun za stěhování fondu
a vnitřní vybavení knihovny.

Rozšíření výpůjční doby

Výstava "Krásná kniha stále živá"
Knihovna připravila ze své speciální sbírky výstavu
výtvarně pozoruhodných knih, které přibyly do fondu
za posledních 15 let. Výtvarná hodnota těchto knih
spočívá v originalitě jejich vazeb, kvalitě ilustrací
nebo ve výjimečné grafické úpravě. Naše knihovna
je jednou z mála českých knihoven, které takovouto
sbírku v současné době budují a každoročně doplňují. Ve sbírce najdeme knihy oceněné v anketách
a soutěžích za grafické zpracování nebo ilustrace.
Je zde velká řada bibliofilií a nejrůznějších zajímavých tisků českých i zahraničních a také řada pozoruhodných knižních vazeb, většinou originálních děl
od významných českých knihařských mistrů.
V posledních letech do sbírky přibývají především
aktuálně vycházející bibliofilie a knižní vazby současných autorů.

Knihovna od dubna navýšila téměř o 50 hodin týdně
dosavadní výpůjční dobu ve svých půjčovnách.
Sobotní provoz, na který byli dosud zvyklí pouze
návštěvníci knihovny na Lidické, se od dubna zavedl také v knihovně Na Sadech. Dětské oddělení
i oddělení pro dospělé je každou sobotu otevřeno
od 9.00 do 12.00 hodin. Výpůjční doba na pobočkách se sjednotila a otevřeno na nich je ve stejných
časech, což je pro návštěvníky knihovny snadno
zapamatovatelné. Na pobočkách je třikrát v týdnu
otevřeno celý den od 8.30 do 18.00. Páteční otevírací doba byla na pobočkách prodloužena o 3 hodiny do 15.00 hodin. Provoz knihovny na Lidické
zůstal beze změn.

V březnu v měsíci, který je věnovaný čtenářům si
knihovnice připravily akci „Rande naslepo“. Do
balících papírů připravily balíčky s neznámou knihou. Dopředu čtenáři nevěděli, jakou knihu si půjčují. Cílem bylo, aby čtenáři nesoudili podle obalu
a vyzkoušeli třeba i něco, po čem by nesáhli a co by
si nevybrali. Balíčky s překvapením byly pro čtenáře
po celý měsíc připraveny k vyzvednutí ve všech
půjčovnách knihovny. Akce se setkala s velkým
ohlasem. Takto vypůjčených knih bylo přes tisíc.

Nový web a zavedení finančního konta

Píšeme WIKIPEDII / Senioři píší WIKIPEDII

V říjnu spustila knihovna své nové webové stránky.
Se zavedením nového webu byla pro čtenáře zpřístupněna možnost nově využít výhody finančního
konta. Registrovaní uživatelé mají možnost otevřít si
v knihovně účet, na který složí finanční zálohu.
Z této částky mohou být hrazeny všechny poplatky,
které uživateli vůči knihovně vzniknou (poplatky

Knihovna navázala spolupráci s lektorkou Jitkou
Erbenovou a v listopadu 2016 proběhla první přednáška o otevřené encyklopedii WIKIPEDIE. Na ní
pak v únoru 2017 navázalo 7 lekcí pod názvem
„Píšeme WIKIPEDII“ s praktickými ukázkami toho,
jak Wikipedie funguje, jak ji používat i jak do ní
přispívat. Kurzem do června prošlo 12 účastníků.

Rande naslepo
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Na podzim jsme ve spolupráci pokračovali
s projektem pro seniory - „Senioři píší WIKIPEDII“,
který zahrnuje 6 lekcí. Do konce roku 2017 proběhly
tři. Další budou pokračovat v lednu a únoru 2018.

Noc literatury
Budějovická veřejnost měla i letos příležitost poslechnout si na netradičních místech v centru města
ukázky evropské literatury v českých překladech.
Ve středu 10. 5. se četlo na střeše administrativní
budovy firmy E. on s výhledem na Železnou pannu,
v nově rekonstruovaném zemním vodojemu u Vodárenské věže, na terase budějovické hvězdárny
s krásným výhledem na Vltavu a v činoherním studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Ukázky ze
současné španělské, belgické, německé a holandské literatury představili herci Jihočeského divadla
Věra Hlaváčková, Jaroslava Červenková, Jiří Dvořák a moderátor Českého rozhlasu ČB Petr Kronika.
Čtení probíhalo paralelně na všech místech od
18:00-22:00 v půlhodinových intervalech. Každý si
mohl zvolit, která místa během večera navštíví.

Knihovna - Živé místo
V rámci celoročního projektu "Knihovna - Živé místo" představila knihovna na svých pobočkách regionální spisovatele a zajímavé osobnosti. Mgr. Zdeněk Bezecný besedoval o historii rodu Schwarzenbergů, PhDr. Jiří Cukr o zříceninách jihočeských
hradů, Mgr. Jindřich Špinar představil poklady ze
sbírek ve Zlaté Koruně. Od Jaroslavy Pixové jsme
se dozvěděli, jak se dnes žije na místech jihočeských zámečků a tvrzí. Spisovatel Jiří Hájíčekčetlze
své nové knihy Dešťová hůl. O své práci pak hovořili moderátoři Českého rozhlasu ČB. Představili se
také meteorolog a básník Roman Szpuk
a cestovatelka MUDr. Stanislava Brůhová. Akce
byla úspěšná. Celkem se zúčastnilo 153 návštěvníků.

Knížka pro prvňáčka
Odměna v podobě krásné knížky "Lapálie v Lampálii" čekala na prvňáčky, kteří byli v červnu
slavnostně pasováni na čtenáře. Zakončen tak byl
celoroční projekt "Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka", který probíhal od prosince do května na
pobočkách knihovny ve Čtyřech Dvorech, v Suchém
Vrbném a v dětském oddělení Na Sadech.
V letošním roce se do projektu zapojilo 177
prvňáčků ze čtyř českobudějovických škol.

Festival dětských knih, časopisů a her
Dvoudenní festival nenechal nikoho na pochybách,
že čtení je velké a krásné dobrodružství. Osmý
ročník se letos zaměřil na komiksy. Největší část
programu se odehrála v knihovně a přilehlé zahradě
Na Sadech. Program byl připraven i v knihovně na

Lidické a na pobočce ve Čtyřech Dvorech. Letošní
ročník se pokusil děti přivést ke čtení skrze komiksové bubliny. Tvůrci komiksů Daniel Vydra a Klára
Smolíková měli pro děti přichystané zajímavé
workshopy, kde se děti dozvěděly, jak takový komiks vzniká. Na pobočce ve Čtyřech Dvorech byl
na pátek přichystán překladatelský workshop
s Vráťou Kadlecem. Děti se mohly do programu
aktivně zapojit také při literárně divadelních i čtenářských dílnách. Nechyběla ani hudební a divadelní vystoupení. Připraveno bylo setkání se spisovatelem Janem Opatřilem. Stavělo se také iglú z tisícovky knih. Po oba dva dny bylo nachystáno velké
množství soutěží, deskových her, časopisů i audioknih.

Spisovatelé do knihoven
Naše knihovna se jako jedna z deseti knihoven
zapojila do pilotního projektu „Spisovatelé do knihoven“. Cílem je od září 2017 do června 2018 každý
měsíc představit jednoho z uznávaných českých
spisovatelů (10 autorů, 10 knihoven, 10 měsíců).
Projekt vznikl ve spolupráci Asociace spisovatelů
a 10 českých knihoven. Grantem ho podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Do projektu se zapojili Petr
Borkovec, Adam Borzič, Petr Hruška, Petra Hůlová,
Ivana Myšková, Milan Ohnisko, Martin Reiner,
Jakub Řehák, Karol Sidon a Marek Šindelka.
A knihovny v Brně, Chodově u Karlových Varů,
Jevíčku, Liberci, Prostějově, Strakonicích, Svitavách, Táboře, Třinci a Vsetíně.

Jihočeský úsměv
Osmého ročníku dětské literární soutěže, určené
pro děti ve věku 6 až 15 let, se zúčastnilo 145 autorů, kteří zaslali 150 příspěvků. Nejvíce přihlášených
dětí bylo ve věku 14 let. Zapojily se školy základní
(16), základní umělecké (1) i víceletá gymnázia (8)
z celého Jihočeského kraje. Úroveň soutěžních
prací byla vysoká. Nejúspěšnější práce společně
s dalšími vybranými příspěvky byly zařazeny do
knižního sborníčku, který obdržel každý ze soutěžících. Soutěž pořádá knihovna ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce spisovatelů.

Lovci perel
Lovci jsou děti, které se zapojily do stejnojmenné
celorepublikové čtenářské soutěže. Ve všech pobočkách knihovny a také v dětském oddělení Na
Sadech se i letos zapojilo kolem 200 dětí. Děti
v průběhu roku četly knížky označené samolepkou
„perlorodka“. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky získaly děti perlu na náhrdelníkovou
šňůru. Na konci roku čekala pro nejaktivnější lovce
odměna.
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Antidiskotéka Jiřího Černého

Spolupráce s DS Staroměstská

Připraveno bylo letos osm pořadů s hudebním publicistou Jiřím Černým. Z toho dopolední pořady byly
připraveny také pro studenty středních škol. Na
tento projekt získala knihovna grant ve výši 36 400
Kč z rozpočtu statutárního města Č. Budějovice.

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

Mladí hudebníci
Celý rok pokračoval další hudební cyklus, který
veřejnosti představoval mladé českobudějovické
hudebníky. Milovníci hudby měli možnost setkat se
s mladými hudebníky při pravidelném žánrově pestrém pořadu, který se jednou za měsíc konal v audiosále knihovny na Lidické třídě. Uskutečnilo se osm
vystoupení.

Divadlo a hudba v knihovně
S velkým ohlasem se setkal program, který pro
návštěvníky knihovny připravilo hudební oddělení.
Literární pořady: Petr Váša – Večer fyzického
básnictví/ Jan Burian - hudebně-literární pořad
Ekologie duše
Divadelní představení: Divadlo Víti Marčíka Robinson Crusoe / Kejklířské divadlo Vojty Vrtka
a Teátr Pavla Šmída- Zpátky do Betléma
Koncerty: Vladimír Metra & Ondřej Fencl / ZEURÍTIA & Libor Šmoldas / Marta Töpferová Trio / Skupina Půljablkoň / Swing Trio Avalon / Trio hudebních pedagogů – M. Zikmundová, J. Šulistová,
J. Podroužek.

Festival Den poezie
Studenti budějovického Česko-anglického gymnázia
píšící poezii měli letos už potřetí chuť i odvahu
představit se jako autoři v rámci celorepublikového
Festivalu Den poezie. Současně předvedli díla těch,
jejichž poezie je čtení hodna. Připraven byl podvečer autorského čtení i čtení scénického s recitací.
Nechyběl ani doprovodný program.

Přednášky, besedy a setkání na Lidické
Také v roce 2017 měla veřejnost příležitost
v knihovně na Lidické navštívit řadu kulturních
a vzdělávacích akcí. Gorilí rodina v pražské zoo přednáška Jana Bedřicha o chování goril / Seznámení s couchsurfingem – K. Krejčová a P. Ptáčník /
Melancholie exilu - přednáška prof. Vl. Papouška
o exilové literatuře/ Válka jako nemoc - podvečer
věnovaný nově vydané knize z edice JVK/ Doktorka
z domu trubačů - literární odpoledne o životě Vlasty
Kálalové - di Lotti / Jednadevadesátníci - přednáška
J. Ciglbauera/ Malajsie - Singapur - jižní Thajsko postřehy M. Šťourače/ Žítkovou a její bohyně představil spisovatel J. Jilík / 150 let včelařství/ Píšeme
WIKIPEDII (7x) - seminář s praktickými ukázkami/
Lesy a příroda kolem nás – vyhlášení výtvarné
soutěže/ Spisovatelé do knihoven - 4 večery
(J. Řehák, M. Reiner, M. Ohnisko, P. Borkovec)/Když se dáma rozběhne – spisovatelka
Z. Součková / Den Poezie “Vír očí“ - studenti Česko-anglického gymnázia/Senioři píší WIKIPEDII
(3x ) / Jachting a expedice plachetnicí - cestopisná
přednáška T. Kůdela / V Karpatech po stopách
jednadevadesátníků – beseda J. Ciglbauera / Jihočeský úsměv - vyhlášení výsledků dětské literární
soutěže /Největší tajemství třetí říše – přednáška
M. Zacha Kučera /Šumava krajina pod sněhem /
P. Hudičák, Z. Mrázková, J. Špinar.

Seznamovací středy
Třetím rokem pokračují pravidelné akce, na kterých
si mohou zájemci každou první středu v měsíci
prakticky vyzkoušet jak pracovat s on-line katalogem knihovny. Dozvědět se mohou také více
o našich dalších on-line zdrojích.
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Hlavní úkoly

Oblast služeb čtenářům
•
•
•
•
•
•

zajistili jsme poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny
nákup knih a další dokumentů jsme zabezpečovali podle potřeb uživatelů, hlavním limitem byla výše
finančních prostředků
pokračovali jsme ve zpřístupňování českých a zahraničních databází
zajistili jsme plnění úkolů regionálních funkcí v rámci Jč. kraje a jako pověřená knihovna pro region
České Budějovice
pořádali jsme akce na podporu čtenářství (akce Prvňáček, informační vzdělávání uživatelů, besedy,
přednášky, exkurze)
organizovali jsme výstavy a pokračovali v regionálně zaměřené ediční činnosti

Investice a údržba
•
•

ve spolupráci se zřizovatelempříprava projektu IROP „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské
vědecké knihovny – Lidická 1“
rekonstrukce střechy a fasády Eggertovy vily Na Sadech

Národní a mezinárodní spolupráce, projekty
•
•

připravili jsme projekty do regionálních a národních dotačních programů v celkové výši dotací
814 400 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
2017 bylo na nákup vynaloženo z rozpočtu JVK celkem 3 371 504Kč, a to mimo plateb za výpůjčky elektronických knih, které byly i v roce 2017 hrazeny zvlášť.
Pro výměnný fond byl nákup pořízen v částce 629 076Kč 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 2017, řadu těch žádaných
i v několika exemplářích, ale i starší tituly především české produkce, které ve fondu doposud chyběly, a 106
titulů zahraniční literatury - především encyklopedického charakteru, obrazové publikace z oboru uměnía literaturu se vztahem k regionu jižních Čech.
ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2017
částka
3 371505 Kč
629076 Kč
50 000 Kč
4 050581 Kč

zdroje
JVK
regionální funkce
město České Budějovice
celkem

Celkový nákup činil 16 036svazků knih (nárůst oproti roku 2016 o 1 740), z toho 3 716 bylo z dotace na regionální
funkce a 353 z dotace od města, 12kartografických dokumentů, 8 integračních zdrojů.
Opět se rozrostla nabídka her pro děti a dospělé, o které je v půjčovnách velký zájem. Celkem bylo nakoupeno
kusů 195 her (z toho 142 nových, ostatní jsou duplikáty) za cca 65 000 Kč, 29 her jsme získali darem. Hodnota
darovaných dokumentů se za rok 2017 dosáhla přes 400 000 Kč.
Hudební oddělení a oddělení periodik si nákup dokumentů zajišťovalasamostatně a jejich nákupy byly pořizovány
také z rozpočtu JVK - hudební oddělení kromě dokumentů přímo pro svou potřebu nakupuje a zpracovává také
audioknihy pro pobočky a půjčovny pro děti i dospělé Na Sadech. Přírůstky viz níže str. 11 - tabulka Knihovní
fond k 31.12. 2017.
Dále bylo průběžně zajišťováno dodávání regionálních povinných výtisků (celkem dodáno 459 povinných výtisků
knih, 2 mapy a 11 CD), 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, skenování obálek a předávání zpracovaných dokumentů do příslušných půjčoven a studoven, odpisy vyřazených dokumentů v místním katalogu atd.
Nadále jsou prováděny odpisy v lístkovém místním katalogu.
Podařilo se personálně stabilizovat akvizici, mimo jiné i zapojením jedné z katalogizátorek do práce akvizice.
Po návratu další pracovnice z mateřské dovolené od 1.1.2018 je cílem zajistit, aby alespoň tři lidé ovládali
základní práce spojené s akvizicí tak, aby dočasně plně zajistili chod akvizice za jakýchkoliv okolností.
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KNIHOVNÍ FOND K 31. 12. 2017
Knihovní jednotky
Knihovní jednotky celkem
knihy celkem
z knih naučná
z knih beletrie
netolická knihovna
z netolické beletrie
ostatní dokumenty neperiodické
z toho:rukopisy
mikrografické
kartografické
hudebniny
zvukové
z toho CD
z toho magnet. kazety
z toho gramodesky
zvukově obrazové (DVD)
obrazové
z nich grafika
exlibris
elektronické
normy
patenty
drobné tisky
zpracovaná periodika
v tom pravá periodika
integrační zdroje
docházející periodika
malý inventář
hry
historické fondy
z toho rukopisy

Stav k
31.12.2016
1 399 835
1 091 001
828 494
254 410
8 097
660
98 220
541
1 178
8 019
21 807
26 329
11 471
2 264
12 594
1 603
8 324
717
7 607
1 124
18 901
0
10 394
160 491
159 082
1 409
5 255
6 253
534
49 589
1 409

Přírůstek

Úbytek

27 859
20 341
9 044
11 297
0
0
2 618
0
0
33
302
896
896
0
0
339
891
0
891
0
0
0
157
4 659
4 537
122
117
530
226
15
0

17 819
17 645
7 122
10 523
0
0
76
0
0
10
30
6
6
0
0
1
0
0
0
29
0
0
0
97
97
0
119
2 442
1
0
0

Stav k
31.12.2017
1 409 875
1 093 697
830 416
255 184
8 097
660
100 762
541
1 178
8 042
22 079
27 219
12 361
2 264
12 594
1 941
9 215
717
8 498
1 095
18 901
0
10 551
165 053
163 522
1 531
5 253
4 341
759
49 604
1 409
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Katalogizace
Katalogizace probíhala podle platných katalogizačních norem a pravidel RDA. Doba zpracování nových přírůstků
ve většině případů nepřesáhla hranici 3 týdnů, především díky využívání sdílené katalogizace a přebírání záznamů z jiných dostupných katalogů, nejvíce z katalogu Národní knihovny a Souborného katalogu.
•
•

•
•
•
•
•

průběžná katalogizace přírůstků – doba zpracování u novinek 1-3 týdny, zpracováno nebo aktualizováno
celkem 14816 titulů všech druhů dokumentů a 891 exlibris ze Samkovy sbírky.
retrokatalogizace knih fondu vědecké půjčovny - celkem zpracováno: 8118 titulů, z toho 4476 věcně
i jmenně, z toho 12 paprsků, 96 z krásné, 2152 naučné literatury, 2 216 titulů beletrie, a kromě toho
kompletně přepracováno a doplněno 2796 záznamů z fondu Památníku, u cca 3400 záznamů byl doplněn věcný popis
katalogizace her - stručný katalogizační záznam + holdingy - 142novýchzáznamů
průběžné doplňování autorit, opravy věcných autorit, úprava věcných hesel převedených z Tinlibu (cca
90 hesel, v souvislosti s tím upraven věcný popis v cca 450 záznamů), další záznamy byly upraveny
v rámci globálních oprav Mezinárodního desetinného třídění
supervize bibliografických záznamů starých tisků a rukopisů (702 záznamů)
účast na jednání odborných komisí pro věcné zpracování
zakládání místního katalogu a jeho průběžná redakce

Statistika zpracování:
Katalogizace
nové knihy
retro
mapy
mapy retro
elektronické
integrační zdroje
hry
celkem titulů

jmenná

věcná

9 825

9 825

4 476

4 476

41

41

250

250

44

44

38

38

142

142

14 816

14 816

Systémové knihovnictví
Autority
export návrhů jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit
aktualizace jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit
kontrola nově založených autorit v cbvk_US_auth
harmonizace autorit JVK podle souboru národních autorit
•
•
•
•
•
•

849
181
18 000
8 000

autorit
autorit
autorit
autorit

tvorba regionálních korporativních záhlaví pro regionální periodika
opravy chyb autoritních záhlaví v bibliografických záznamech hlášených systémem
průběžná oprava edic v souladu s příslušnými standardy, následné opravy v bibliografických záznamech, oprava unifikovaných názvů v návaznosti na úpravu používání polí 700 a 240 bib. záznamu
opravy záznamů autorit souvisejících s projekty VISK-5 a VISK-9 v oboru katalogizace a bibliografie,
příprava jednoho z projektů VISK9
tvorba a zasílání statistik úspěšnosti využívání Souboru národních autorit v JVK pro Oddělení národních
jmenných autorit Národní knihovny ČR (úspěšnost nalezení autority v SNA byla 65,7%)
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 běžný přírůstek) - správnost podle
RDA nebo AACR2, MARC21 u všech druhů dokumentů
export retrokatalogizace - 3750 bibliografických záznamů vytvořených v roce 2017
kontrola záznamů retrokatalogizace v JVK -8 118bib. 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 běžné kontrole + průběžně oprava záznamů
označených 40CNB - cca 3400 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 dokumentůaseriálů
spolupráce na projektu citací ze serveru Obálky knih

Revize fondů, správa inventářů atd.
místo
Vědecká půjčovna
Oddělení periodik
Regionální oddělení
Hudební oddělení
Pobočka Čtyři Dvory
Zlatá Koruna-odd. rukopisů a st.t.
Sady-dětské odd.
Pobočky Rožnov, ČD, SV

fond
revidovaný fond celkem
celkový počet ztrát
z toho odepsáno
návrhy na odpis (pro přehledání)

signatury
C30.000 - 39.999, C254.000-260.999
ČC2.000- 2.999
Signatura P
Signatury HA, HB, HC
celý fond
Signatury SE, CK, BE +zápůjčka NPU v expozici
malý inv. a čísla časopisů, hry
malý inv. a čísla časopisů

počet jednotek
15376
11296
22342
9497
19696
11743
1746
3189

knihovních jednotek
94885
291
199
92
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Odpisy
ODPISY 2017
dokument
beletrie
naučná
knihy
10523
7122
mapy
0
0
periodika
0
0
hudebniny
0
0
zvukové
0
0
audiovizuální
0
0
elektronické zdroje+hry
0
0
celkem odpisů
10523
7122
malý inventář)*
čísla časopisů)*
Celkem odpisů
)* - pomocná evidence, nezapočítává se do celkového stavu fondu

bez rozlišení
0
10
97
30
6
1
30
174
2 442
3 034
5 476

celkem
17645
10
97
30
6
1
30
17 819
2 442
3 034
5 476

Další činnosti na pracovišti revizí a odpisů:
• kontrola volných přír. čísel všech druhů dok a generování přír. seznamů – 2x ročně
• katalogizace drobných tisků 157 sv.
• tvorba seznamů darů pro přehledání v.o.(7323 sv.)
• tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám (54 seznamů, v nich 6068 sv.)
• opravy duplicit v odpisech v ARL
• příprava souborů knih pro projekt Knihy do vlaku (pouze do května 2017, dále připravovali soubory
pracovníci skladu na Lidické) - 1900 sv.

Fond výtvarně pozoruhodných knih
•
•
•
•
•

přírůstek: 5 sv., z toho nákup 3 sv.,2 dar
pokračuje retrokatalogizace fondu - signatura KB
pokračuje zpracování Samkovy sbírky exlibris (891 ks)
připravena výstava přírůstků do fondu za posledních 15 let
celý fond přestěhován zpět do depozitáře v Kněžských Dvorech, provedena revize, bude dokončena
na začátku roku 2018

Retrokatalogizace v JVK za rok 2017 - souhrn
Na retrokatalogizaci knih se podílí oddělení katalogizace (fond krásné a paprsky + 2 pracovnice pro retrokatalogizaci fondu vědecké knihovny), dále pracovníci ve vědecké půjčovně, v hudebním oddělení, v oddělení starých
tisků.
V katalogizaci se veškerá retrokatalogizace zpracovává včetně věcného zpracování, stejně jako v oddělení
starýchtisků,kromě toho se průběžně doplňuje věcná katalogizace i do už dříve zpracovaných titulů.
Knihy a mapy
Celkem zpracováno
Hudební oddělení
v pracovní době
v rámci VISK5
Historické fondy
běžnou katalogizací fond RE (19.-20. stol.) - dokončení
běžnou katalogizací starých tisků a rukopisů

8 118bibliografickýchzáznamů
11 870svazků
100 sv. hudebnin, 558 CD
800 sv. hudebnin
860 bibliografických záznamů
158 sv.
702 sv.
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Služby uživatelům
Statistické údaje (období 1.1. - 31. 12. 2017), pro srovnání výsledky za rok 2016.
Počet čtenářů knihovny je stabilizovaný, stejně tak počet fyzických návštěv knihovny, mírně stoupl počet
návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí

Čtenáři a návštěvníci knihovny
2016

2017

18 361

18 991

3 942
249 035

3 982
249 436

51 082
7 488
7 236
3 458
1 099
5 640
75 682
33 586
19 004
12 181
15 931
9 295
16

47 185
7 731
7 686
4 305
1 096
5 462
64 533
31 398
20 286
12 987
16 279
13 573
19

12 033

12 706

2016

2017

627

684

23 520

25 817

10 903

10 242

Na Sadech

8 906

7 234

Pobočky

3 511

6 424

200

160

272 555

275 413

Počet čtenářů s platnou registrací
Z toho čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků (knihovnické služby)
Vybraná oddělení – počet návštěvníků
Lidická, pult a registrace
Lidická, odd. periodik
Lidická, hudební odd.
Lidická, studovny
Lidická, regionální odd.
Lidická, internet a el. zdroje
Na Sadech, odd. pro dospělé
Na Sadech, odd. pro děti
pobočka Čtyři Dvory
pobočka Rožnov
pobočka Suché Vrbné
pobočka Vltava
Zlatá Koruna, historické fondy
uživatelé internetu

Vzdělávací a kulturní akce

Vzdělávací a kulturní akce
Počet návštěvníků
Lidická

Zlatá Koruna
Celkový počet návštěvníků (knihovnické služby a akce)
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Služby – výpůjčky
Utohoto významného statistického ukazatele došlo ke zvýšení výpůjček mimo knihovnu (absenční výpůjčky),
celkový počet však negativně ovlivnily prezenční výpůjčky (studium v knihovně) a prolongace výpůjček. Pomohly
nově zavedené služby - půjčování e-knih on-line (3 071 výpůjček) i společenských her (7 442 výpůjček).

Výpůjčky

2016

2017

461 752

468 034

100 315

100 581

12 915

14 795

Na Sadech - dospělé

153 692

148 589

Na Sadech – dětské

53 192

51 949

pobočka Čtyři Dvory

49 102

51 008

pobočka Rožnov

28 418

27 697

pobočka Suché Vrbné

39 929

38 344

pobočka Vltava

23 403

34 321

Prolongace výpůjček

273 961

261 679

Výpůjčky absenční včetně prolongací

735 713

729 713

65 290

64 592

4 075

3 724

805 078

798 029

Výpůjčky absenční (tj. mimo knihovnu)
Výpůjčky ve vybraných odděleních:
Lidická ul.
Lidická – hudební

Výpůjčky prezenční (v prostorách knihovny)
Výpůjčky e-knih on-line
Výpůjčky celkem

Služby / on-line služby
On-line služby čtenářům tvoří významnou část služeb knihovny, počet návštěv webových stránek knihovny či
přístupu do katalogu knihovny (IPAC) tvoří více jak půl milionu návštěv. Výrazně se zvýšil počet zhlédnutých
stran digitální knihovny JVK.

On-line služby (počet návštěv z unikátních IP adres)
Webové stránky knihovny
IPAC (přihlášení do konta čtenáře)
z toho mimo budovu JVK
Elektronická kniha JVK Kohoutí kříž
Digitální knihovna JVK (počet zobrazených stran)

2016
450 885
198 510
180 480
87 228
28,62 mil.

2017
418 251
213 469
196 127
80 382
35,12 mil.
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Služby - meziknihovní výpůjční služba
MVS aktivní:
Požadavky
Výpůjčky
Kopie
Vyřízeno z fondu JVK
MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba)

2016

2017

357
202
64
26
8

262
139
67
25
10

1 052
846
129

1 183
1 012
110

MVS pasivní:
Požadavky
Výpůjčky
Kopie

Služby – přístup do databází
České
ASPI
ČSN – databáze českých norem
Anopress hledání/počet stažených dok.

Zahraniční
231 EBSCO hledání/počet stažených dok.
91 LibraryPressDisplay (on-line)
700/1734 Naxos Music Library/Jazz (on-line)

2 615/803
4 697
3 427/51 780
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Odbor služeb
Byly zajištěny základní funkce knihovny, tj. výpůjční a informační služby 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, Knížka 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 - živé místo, podporovaný i městem České Budějovice.

Březen, měsíc čtenářů
Rande naslepo (balíček s překvapením) / Balíčky s neznámou knihou byly pro čtenáře po celý měsíc připraveny k vyzvednutí ve všech půjčovnách knihovny. Dopředu čtenáři nevěděli, jakou knihu si půjčují.
Rozkveťte čtením / Každý, kdo si v půjčovně Čtyři Dvory běhembřezna půjčil jakoukoli dětskou knihu, mohl si
zavěsit jeden leknínový květ do připravené čtecí sítě. Květy z čajových pytlíčků připravily knihovnice.
Burza časopisů a knih / Celý březen byla na pobočce v Suché Vrbné čtenářská výměnná burza časopisů
a knih.
Hudba v knihovně / Antidiskotéka Jiřího Černého / Cyklus mladí budějovičtí hudebníci se představují
Literární pořady / Dva březnové večery byly věnované knihám Žítková a její bohyně a knize Doktorka z domu
trubačů (o životě Vlasty Kálalové - di Lotti)
Přednášky/ Cestovatelská byla věnována Malajsii, Singapuru a jižnímu Thajsku. Přednáška Jiřího Ciglbauera
byla zaměřena na osudy dobrých vojáků z 91. pěšího pluku.
Knihovna dětem
Noc s Andersenem/ Děti mohly jednou za rok strávit na pobočce Čtyři Dvory noc plnou tajemství, her a zábavy.
Odpoledne s Andersenem/ Na pobočkách a v dětském oddělení byly během odpoledne až do večera do 20:00
přichystány nejrůznější hry
Páteční čtení se Zauzlínou (Suché Vrbné, Rožnov a Čtyři Dvory),
Čtení z nových knížek pro děti (dětské oddělení Na Sadech).
Příběhy ze ZOO (Vltava)
Lovci perel / V březnu odstartovala celoroční dětská čtenářská soutěž Lovci perel, kdy děti za přečtené knížky
označené symbolem perlorodka a zodpovězené otázky získávají perlu.
V průběhu měsíce se děti mohly zapojit také do literární soutěže "O nejhezčí jarní básničku".
Výstavy
Krásná kniha stále živá - prezentovány byly výtvarně pozoruhodných knihy, jež přibyly do fondu JVK ČB
za posledních 15 let.
Nálepky na zápalky – výstava J. Jindry
Mezičas – výstava obrazů a keramické mozaiky

Týden knihoven
Dětské akce
Velký člobrdový turnaj
Deskobraní / nové stolní hry
Dopoledne pro nejmenší
Namaluj si pohádku / výtvarné odpoledne pro nejmenší
Univerzita pro batolata/ukázka kurzů pro děti
Knižní skládačky /jednoduché obrázkové skládačky
Skateboarding v knihovně / dotazy, ukázky, workshop
Hravé odpoledne, plné her a kvízů
Odpoledne pro chytré hlavičky / stolní hry

Vodnická čtenářská dílna / zábavné odpoledne
Tři pohádky a jedna písnička
Akce pro dospělé
Zuzana Součková / Když se dáma rozběhne
Seznamovací středy / on-line katalog; školení
Knihovna živé místo / Zámečky a tvrze jižních Čech
Senioři píší WIKIPEDII / praktický seminář
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Knihovna Na Sadech
Dětské oddělení
Činnost dětského oddělení se zaměřuje na děti od jejich nejútlejšího věku až po teenagery do věku 15 let. V roce
2017 byly výsledky oddělení stabilní, jak vyplývá ze statistických ukazatelů - počet návštěvníků, počet výpůjček,
počet akcí a jejich účastníků atp.
Od dubna 2017 byla do funkce vedoucí dosazena K. Štěrbová za kolegyni, která odešla do důchodu. Nově byl od
dubna v dětském oddělení rozšířen sobotní provoz v době od 9:00 -12:00.
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 postižené děti, dále se Střediskem výchovné péče (problémy
s výchovou, chováním, začleněním do kolektivu), ZŠ Viva Bambini. Besedy jsou zajišťovány i pro handicapované
děti ze sdružení ARPIDY. Žáci první třídy ze Základní školy Grünwaldova se účastnili aktivit spojených s akcí
Knížka pro prvňáčka.
Zábavné aktivity pro veřejnost byly zaměřeny především na mladší děti. Během roku se uskutečnilo např. Čtení
z nových knih, Noc s Adersenem, modelářské odpoledne - lepení papírový modelů z časopisu ABC, Mikulášská
nadílka, Vánoční a velikonoční pečení a zdobení perníčků, Odpoledne plné her a hlavolamů, Den pro dětskou
knihu. Nově bylo zařazeno Šachové odpoledne, kde oddělení spolupracuje s klubem dětských šachistů VŠTE.
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. Nelze pominout i celoroční akci Lovci perel, podporující čtení i pochopení literárního textu. Po úspěchu prvního ročníku se v roce 2017 do dalšího ročníku znovu registrovala stovka dětí.
Stěžejní akcí byl před letními prázdninami 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 900.V rámci festivalu připravilo oddělení výstavu komiksů Kláry Smolíkové.
ČÍSELNÉ UKAZATELE
návštěvnost
internet
uspořádané akce
účastníci akcí
výpůjčky

2016

2017

33 586

32 156

2 971

2 931

256

245

6 378

7 784

53 175

52 132

Oddělení pro dospělé
Kromě výpůjční činnosti a organizace akcí pro čtenáře byl stěžejním úkolem oddělení přechod na RFID technologii, která přispěla ke zrychlení výpůjčního procesu i k jeho zjednodušení. Tento proces však byl i příležitostí
k vyřazování velkého množství knih (odepsáno přes 15 000 dokumentů) Zeštíhlení fondu se ukázalo být praktické
také kvůli nutnosti polepit všechny knihy speciálními etiketami. Pro bezkontaktní rozpoznání knih se musely etikety nalepit na více než 50 000 dokumentů. Do nového prostoru byly instalovány RFID brány i samoobslužný automat - selfcheck. Méně knih v regálech ocenili také návštěvníci knihovny, kteří chválí jejich přehlednost. Pro tyto
změny bylo využito období letních prázdnin, nebylo nutné omezit výpůjční dobu. V září již bylo vše připraveno
k bezkontaktnímu půjčování. Oddělení mj. začalo půjčovat i deskové a společenské hry, zvukové knihy, lépe
zpřístupnilo fond sci-fi a fantasy. Přesto však dochází k poklesu u všech statistických ukazatelů. To negativně
ovlivnily i stavební práce, spojené s výměnou střechy i obnovou fasády budovy.
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Od dubna 2017 byl v oddělení rozšířen sobotní provoz v době od 9:00 -12:00.
Mezi úspěšné a hojně navštívené akce patřily dvě genealogická přednášky a také přednáška Mgr. Prokopa, který
se věnoval osobnosti Karla IV. Proběhla také beseda M. Kolloucha o Íránu. V týdnu knihoven zpřístupnilo oddělení vlastní výstavu o historii vily Na Sadech s názvem „Příběhy Eggertovy vily“, která byla k vidění až do konce
listopadu. V průběhu roku pak ještě v oddělení realizovali další tři výstavy: Krásy jižních Čech – fotografie Petr
Kubát/ Jan Farkas – výstava kresleného humoru / Obrázky pro radost - výstava originálních obrázků klientů
Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie.
Oddělení se samozřejmě podílelo i na Festivalu dětských knih, časopisů a her, v jeho rámci byly v čítárně periodik vystaveny dětské časopisy z fondu knihovny.
2016

2017

75 682

72 011

153 837

149 365

ČÍSELNÉ UKAZATELE
Návštěvnost
Výpůjčky

Pobočky
Během začátku roku byla zrušena funkce vedoucí poboček. Od března byly vedením pobočky pověřeny
jednotlivé pracovnice, které jsou zodpovědné za chod pobočky a přímo podřízené náměstkyni pro knihovnické
služby. Od dubna byla sjednocena a rozšířena otevírací doba na všech pobočkách. Třikrát v týdnu je otevřeno
celý den od 8.30 do 18.00. Páteční otevírací doba je na pobočkách prodloužena o 3 hodiny do 15.00 hodin.
V lednu byla slavnostně otevřena pobočka Vltava v objektu KD Vltava. Čtenáři si sem pozvolna nacházeli cestu
a od prvního okamžiku všichni velmi kladně hodnotí bezbariérový přístup a moderní interiér knihovny. Právě na
této pobočce došlo k výraznému nárůstu všech statistických ukazatelů dokumentujících činnost knihovny.
Během roku byla na pobočkách připravena celá řada kulturních i vzdělávacích pořadů nejen pro děti, ale i pro
dospělé. Pokračuje projekt Knihovna - živé místo. V rámci tohoto projektu proběhlo 8 besed s jihočeskými autory
a osobnostmi. Úspěšná je i celoroční čtenářská soutěž Lovci perel, do které se na pobočkách zapojilo cca 150
dětských čtenářů. Řada již osvědčených akcí nyní probíhá na všech pobočkách - ať se jedná o Noc s Andersenem, Knížku pro prvňáčka, Čtení se Zauzlínou či Odpoledne her a hlavolamů. Velmi úzká je i spolupráce s mateřskými i základními školami v místě poboček.

ČÍSELNÉ UKAZATELE
Návštěvnost
2016/2017

Pobočka

Výpůjčky
2016/2017

Čtyři Dvory

19 004

20 286

49 102

51 008

Rožnov

12 181

12 987

28 418

27 697

Suché Vrbné

15 931

16 279

39 929

38 344

9 295

13 573

23 403

34 321

56 411

63 125

140 852

151 370

Vltava
Celkem
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VÝBĚR Z AKCÍ na pobočkách
Suché Vrbné
Čtení nás baví - 2x do měsíce
Odpoledne her a hlavolamů (4x)
Čtení se Zauzlínou (5x)
Zpívánky (4x) – hudební odpoledne pro rodiče s dětmi
Knihovna Živé místo (J. Pixová, Z. Bezecný)
Jarní výměnná burza časopisů a knih
Oč běží ve filosofii: cyklus 4 přednášek Jana Kábrta
Indiánské dětské odpoledne
Namaluj si pohádku - výtvarné odpoledne pro nejmenší
Bábovkový turnaj - soutěž s ochutnávkou
Povídání o Vánocích s etnografkou PhDr. Hanou Soukupovou
Čtyři Dvory
Čtení se Zauzlínou (9x)
Knihovna živé místo (J. Špinar, J. Cukr)
Jóga smíchu
Hanka Hosnedlová - Neuvěřitelná Indie
Petr Hudičák - České Budějovice ve staré fotografii
Číňané a čínština v životě a díle Jaroslav Haška
Velký člobrdový turnaj
Deskové hry pro dospělé
Knižvent aneb Advent začíná knížkou
Milan Binder - beseda o Číně
Špunty, špunti, hračičky ...
Vltava
Slavnostní otevření pobočky Vltava
Příběhy ze ZOO
Velikonoční tvořeníčko
Odpoledne her a hlavolamů (4x)
Čtení se Zauzlínou (5x)
Děti hrají dětem – houslový koncert dětí ze ZUŠ
Bav se a tvoř – hudební odpoledne spojené s tvořením
Knihovna živé místo (J. Hájíček, Brůhová)
Skateboarding v knihovně (2x)
Tři pohádky a jedna písnička
Pestrobarevný svět neživé přírody - horniny
Chcete vědět, jak si vytvořit sbírku přírodnin?
Mikulášská besídka s pohádkou
Rožnov
Odpoledne her a hlavolamů (6x)
Knihovna živé místo (R. Szpuk, moderátoři Českého rozhlasu ČB)
Čtení se Zauzlínou (4x)
F. Niedl – beseda se spisovatelem
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Knihovna Lidická
Knihovna na Lidické zajišťuje prezenční i absenční půjčování knih, časopisů i speciálních druhů dokumentů –
kartografických i zvukových dokumentů, DVD, hudebnin, 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 níže.
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 jejich návštěvnost pravidelně stoupá. Probíhá spolupráce se základními a středními školami, které se pravidelně účastní
exkurzí se svými žáky a studenty. Celkem bylo zajištěno 42 exkurzí pro 9. třídy ZŠ a SŠ regionu a kraje
(1 022 účastníků).

Oddělení půjčovna Lidická
Vedle základní činnosti, tj. zajištění absenčních výpůjček ze skladů pracovníci oddělení zajistili i retrokatalogizaci
a revizi a superrevizi přidělené části fondu. Podstatnou měrou se podíleli i na skenování obálek a obsahů knih
pro službu Obalkyknih.cz, časově náročné bylo i přehledání seznamů knih, které jsou vyřazovány v ostatních
odděleních knihovny a již by nezůstaly ve fondu JVK (přes 10 000 knih, do fondu Lidická převedeno více než
10%)
Lidická - pult a registrace
Návštěvnost
Výpůjčky

2016

2017

51 082

47 185

100 315

100 518

Oddělení studoven
Také v roce 2017 zůstává vysoký počet požadavků na rešeršní služby, především z řad vysokoškolských
studentů. Odborná témata rešerší kladou vyšší nároky na výběr informačních zdrojů a přípravu. V roce 2017 bylo
pro čtenáře připraveno 78 rešerší.
největší počet zadání:
Zdravotně sociální fakulta JU, Ekonomická 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, WoltersKluwers i české odborné literatury. Oddělení pokračuje i v nové službě JVK – validační místo
MojeID. I když 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
Návštěvnost
Výpůjčky

2016
3 458
7 254

2017
4305
7 020

Regionální oddělení
Z odborné činnosti oddělení vybíráme:
• pokračování digitalizace dokumentů regionálního charakteru v rámci projektu Jihočeského kraje, bylo digitalizovánocca 12 titulů periodik, 29 monografií, ca 85.000 stran
• analytický rozpis článků z regionálních periodik – 2 870 záznamů, u vybraných titulů vazba ze záznamu na
digitalizovaný plný text
• harmonizace, kontrola a úprava jmenných autorit regionálních osobnosti - 857 záznamů

Stránka | 22

• aktualizace a doplňování elektronické publikace Kohoutí kříž, z další ediční činnosti - příprava publikace
R. Slawitschka Modrý Pánbůh
• revize části fondu – cca 20000 dokumentů
V tomto oddělení došlo k mírnému poklesu prezenčních výpůjček, což mj. ovlivnil i úspěšný proces digitalizace –
čtenáři mohou v řadě případů studovat digitalizované časopisy i monografie z domova, není nutné navštívit
knihovnu osobně.

ČÍSELNÉ UKAZATELE
Návštěvnost
Výpůjčky

2016
1099
4133

2017
1096
3410

Oddělení periodik
V roce 2017 získala knihovna 4 715 periodik jako povinný výtisk (bez regionálních periodik).Opravovány
a doplňovány byly údaje o odebíraných časopisech pro Souborný katalog ČR včetně každoroční 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 využívány i elektronické databáze - Anopress (český tisk a média), LibraryPress
Display /zahraniční periodika), která je přístupná pro čtenáře i z domova. To přispělo ke zvýšení komfortnosti pro
čtenáře, pravděpodobně ovlivnilo počet fyzických návštěv v knihovně.
Z činnosti oddělení je nutné podtrhnout i pokračování ve skenovaníobálek a obsahů jednotlivých čísel periodik naskenováno více než 6 tisíc čísel periodik (5 743). Podle obsahu článků je pak možné vyhledávat
v elektronickém katalogu JVK.
ČÍSELNÉ UKAZATELE
Návštěvnost
Výpůjčky

2016
7 488
53 857

2017
7 731
53 083

Hudební oddělení
V tomto oddělení dochází ve srovnání s předchozími lety k trvalému nárůstu návštěvnosti, počtu výpůjček i využívání on-line hudebních databází. Stejně tak došlo k výraznému zvýšení návštěvnosti kulturních akcí, které
hudební oddělení zajišťuje.
Z odborné činnosti
• nákup, zpracování a katalogizace dokumentů pro hudební oddělení a zvukovou knihovnu za cca
390 000 Kč
• aktivní řešení problematiky katalogizace hudebních dokumentů ve spolupráci s NK ČR i pro knihovny
Jihočeského kraje
• nákup elektronických zdrojů - prodloužena licence Naxos Music Library a Naxos Music LibraryJazz,
počet stažených záznamů podstatně vzrostl (obdobně došlo i ke zvýšení výpůjček klasických nosičů
hudby a mluveného slova)
• skenování obálek CD, DVD a hudebnin pro Obalkyknih.cz
• propagace zvukové knihovny pro nevidomé – ve spolupráci s organizací Senior Point, roznos letáků
do ordinací odborných a praktických lékařů, do prodejen optiky
ČÍSELNÉ UKAZATELE
Návštěvnost
Výpůjčky

2016
7 236
13 733

2017
7 686
15 952
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Vývoj hlavních
ích ukazatelů ve službách za poslední 3 roky
2015

2016

2017

18 353

18 361

18 991

Výpůjčky a prolongace

793 976

805 078

798 029

Absenční výpůjčky

456 108

461 752

468 034

Návštěvníci

261 547

272 555

275 413

Registrovaní čtenáři

Registrovaní čtenáři
19 000
18 500
18 000
17 500
17 000
16 500
16 000
15 500
15 000
2015
2016
2017

Výpůjčky a prolongace
806 000
804 000
802 000
800 000
798 000
796 000
794 000
792 000
790 000
788 000
2015
2016
2017

Stránka | 24

Návštěvníci
280 000
275 000
270 000
265 000
260 000
255 000
250 000
2015
2016
2017

Absenční výpůjčky
470 000
468 000
466 000
464 000
462 000
460 000
458 000
456 000
454 000
452 000
450 000
2015
2016
2017

Stránka | 25

Historické fondy
Pokračovala katalogizace fondu SC, což je fond vzniklý vlastní sbírkovou činností knihovny. Celkem bylo
katalogizováno ca 500 signatur s tím, že mnohé byly vícesvazkové, jiné konvoluty několika titulů, dále bylo
katalogizováno 32 rukopisů fondu ZK a přírůstky - dosud neevidované jednotliviny.
Zjednodušenou digitalizací historických fondů byly souběžně s katalogizací snímány výše uvedené knihy. V tomto
případě jde o standardní postup focení markant v knihách, tzn. titulní strany, vazba, ilustrace, přípisky apod. Tyto
obrazové dokumenty jsou postupně připojovány ke katalogizačním záznamům zpracovaným v ARL.
V podzimních měsících byly tímto způsobem téměř zcela ofoceny všechny historické knižní fondy. Proto v závěru
roku bylo přistoupeno k focení fondu 4RE (je to fond 19. století) podle stejné metodiky. Na stránkách JVK s
výjimkou fondu SC a NE však prozatím nejsou digitální výstupy vystaveny. 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 užití. Na digitalizační lince Krajského úřadu
Jihočeského kraje byl oskenován velkoformátový atlas, který pro své rozměry nemohl být ofotografován přímo na
pracovišti oddělení historických fondů.
Plíseň zpozorovaná v závěru roku 2015 v několika exemplářích fondu biskupské knihovny byla dále sledována
stejně jako v roce 2016. V součinnosti s odborníky Vyšší školy grafické v Praze a Konzervátorským oddělením
NK byly provedeny stěry a odeslány k rozboru. Opět byly zaslány vzorky z knih napadených zřejmě v dávných
letech plísní do Konzervátorského oddělení Národního archivu v Praze a opět se nepotvrdil rozvoj těchto plísní.
Bylo znovu konstatováno, že jde nejspíš o hydroskopický efekt dávno odumřelých struktur plísní, které na sebe
jsou schopny vázat vodu. Několik svazků knih s podezřením na živou plíseň je dále sledováno v laboratoři konz.
odd. NA, a protože degradace papíru, ke které zřejmě došlo v posledních letech, je potvrzena, je problému
věnována pozornost. V současnosti se vývoji zařízení, které by průběžně sledovalo mikroklima v depozitáři,
věnuje IT oddělení knihovny. Depozitář bude dle technického řešení kolegů osazen čidly průběžně monitorující
aktuální stav vzdušné vlhkosti a teploty, které mají vliv na stav knižních fondů.
Během roku 2017 se stále nepodařilo dokončit restaurování barokního atlasu (Atlas novus), neboť se ve složení
inkoustu objevily vyšší než obvyklé hodnoty železitých sloučenin, které degradují papír.
V roce 2017 nakoupila knihovna 4 staré tisky z anitkvariátu Ztichlá klika za 34.000 Kč. Nejcennějším tiskem je
nákup tisku, jehož autorem je Bedřich Bridel, uznávaný barokní básník, dosud v naší knihovně nezastoupený.
Začátkem roku 2017 byla slavnostně představena kniha připravená v předchozím roce od Emila Flussera: Válka
jako nemoc.Během roku byla ve spolupráci s regionálním oddělením připravena další kniha z ediční řady JVK –
Rudolf Slawitschek: Modrý Pánbůh. Použitím ukázek z textů Kohoutího kříže bylo také ozdobeno vydání nové
knihy Šumava-krajina pod sněhem, na které bylo spolupracováno.
V roce 2017 pokračovaly již tradiční 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. Rovněž bylo uspořádáno několik exkurzí pro vzácné návštěvy JVK, jednotlivce i skupiny.
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 knižního fondu CK. Prozatím
ve všech instancích knihovna soud vyhrála, v současné fázi se řád minoritů odvolal k Ústavnímu soudu. Průběh
soudního sporu vázala část kapacity pracovníků pro dobrou připravenost podkladů.
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Regionální funkce v Jihočeském kraji
Regionální funkce (dále RF) jsou od r. 2005 financovány z prostředků Jihočeského kraje (dále jen Jčkraj) a ze
strany zřizovatele je tato služba 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/RFJK2017.doc

Regionální funkce - krajská úroveň
Zajišťování regionálních funkcí vyplývá ze zákona č. 257/2001 a zahrnuje řadu činností, mj.:
• aktualizace smluv s knihovnami pověřenými zajišťováním RF a jejich příloh
• vypracování žádosti o dotaci na RF pro celý kraj, kontrola jejího naplňování v pověřených knihovnách
• koordinace RF - včetně porad ředitelů a metodiček pověřených knihoven
• evidence knihoven - evidence knihoven v Jč kraji i v regionu Č. Budějovice - ke konci r. 2017 evidováno
643 knihoven, z toho v regionu ČB 136 (včetně poboček)
• vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při vyplňování statistických výkazů pro
NIPOS a benchmarking
Zjištěná statistická data jsou využívána pro další rozbory a analýzy činnosti, jsou základní součástí Přehledu
činnosti veřejných knihoven v kraji a Hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jč kraji, který JVK každoročně
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 162 konzultací knihovníkům, zřizovatelům či krajskému úřadu jako zřizovateli
JVK, bylo uskutečněno 9 metodických návštěv v knihovnách
o metodická pomoc při přípravě a zpracování žádostí o dotace z programů MK ČR - Veřejné informační
služby knihoven a Knihovna 21. století
o realizace grantu Česká knihovna pro knihovny regionu ČB
o aktualizace Kalendária významných osobností Jč kraje roku 2016, na www JVK
• zajištěno 16 vzdělávacích akcí, z toho 4 moduly z programu VISK2, dále katalogizační pravidla podle
RDA,AKS Tritius a AKS KOHA, Centrální portál knihovny.cz, Statistické ukazatele knihovny a jejich využití
• aktualizace www stránky, týkající se regionálních funkcí knihovny, jejíž součástí je i adresář knihoven kraje,
aktualizace centrálního adresáře knihoven

Regionální funkce - úroveň region České Budějovice
JVK obsluhuje v regionu Č. Budějovice celkem 136 evidovaných knihoven, pro knihovny se uskutečnilo 375 konzultací a 194 metodických návštěv, týkaly se pomoci při zpracování statistických výkazů, vypracování grantových
projektů a dalších odborných knihovnických činností. Z výměnného fondu bylo rozvezeno 206 souborů s 36 886
svazky, celková finanční hodnota zapůjčených knih v souborech byla 8 008 157 Kč.
Z dalších činností:
• zapracování nových knihovníků v knihovnách: Dobřejovice, Dobrá Voda, Hosín, Petříkov, Pořežany,
Srubec, Tuchonice
• pomoc při aktualizaci fondu, vytřídění darů od čtenářů a roztřídění knihovního fondu, tj. abecední řazení
nebo úprava třídění naučné literatury podle MDT (Dívčice, Kočín, Žabovřesky, Záboří)
• pokračování v profilaci a odpisu knih z výměnného fondu (k odpisu připraveno téměř 3 933 dokumentů)
• pro profesionální pracovnice regionu Č. Budějovice byly uspořádány 2 porady, pro knihovny používající
AKS Clavius bylo uspořádáno informativní školení o novinkách programu, byla uspořádána návštěva
Státního oblastního archivu v Třeboni
• shromáždění statistických výkazů všech knihoven v regionu, vypracovány příslušné komentáře
• nákup knih pro RF - vyčerpána částka 627 220,77 Kč, nakoupeno 2 999 svazků
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Automatizace provozů, správa sítě, digitalizace
Automatizace knihovny
Naše knihovna se společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně podílela na vývoji a provozu projektu Obálkyknih.cz, kam také v roce 2017 přispívala naskenovanými obsahy a obálkami. Celkem naše knihovna přispěla
přibližně 54 000 skeny obálek a obsahů, což činí cca 30% podíl všech přispívajících knihoven v ČR. Podrobněji
viz Závěrečná zpráva k projektu níže v textu.
V rámci projektu krajské digitalizace byly průběžně zveřejňovány digitalizované dokumenty v systému Kramerius.
Zároveň byl systém Kramerius upgradován na verzi 5.3.8.
Digitální knihovna je dostupná na adrese http://kramerius.cbvk.cz a aktuálně obsahuje 269 titulů periodik,
552 titulů rukopisů, starých tisků a monografií a přes 989 historických a regionálních map. Celkem se jedná
o 2,43 miliónu stran dokumentů. V roce 2017 si návštěvníci prohlédli přes 35,12 miliónu stran.
V roce 2017 jsme řešili tyto hlavní úkoly:
• náhrada webových stránek knihovny za nové včetně propojení se stávajícími systémy – novinky ve fondu, obálkyknihy.cz, knihovní systém, odpisy
• upgrade online katalogu knihovny na vyšší verzi a předělání grafického vzhledu odpovídajícímu našemu
webu
• implementace finančních kont a online plateb do katalogu
• vývoj a nasazení reklamního systému do ostrého provozu
• nasazeni RFID technologie v oddělení pro dospělé (výpůjční stanice, brány, selfcheck)
.
Dále jsme se v roce 2017 zejména věnovali těmto činnostem:
•
•
•
•
•

údržba a aktualizace webových stránek knihovny v průběhu roku
spolupráce s naším zřizovatelem – Jihočeský kraj - na projektu digitalizace historických fondů a zveřejnění 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 údržba a aktualizace firewallu, aktivních prvku sítě, docházkového
systému, kamerového systému, …
o instalace a aktualizace stávajících PC
o údržba 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 údržba a rozšíření sítě WIFI pro čtenáře
o vyřazení zastaralé výpočetní techniky

Síť BUDLIN zahrnuje: 221 počítačů (100 je určeno čtenářům), 8 fyzických serverů (plus 17 virtuálních),
34 tiskáren a 68 dalších síťových zařízení.
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Statistika návštěvnosti www stránek knihovny za rok 2017
(zdroj toplist.cz):

POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES

měsíc
počet
měsíc
počet

01
41894
07
29728

02

03

04

39404 43742
08
27795

05

37557

09
26495

10
37121

06

36385

34065

11
35424

12
28641

Celkem návštěv: 418251

ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2017

měsíc
počet
měsíc
počet

01
353473
07
255537

02
338961
08
230119

03
365154
09
84916

04
310952
10
401961

05
305146
11
376268

06
296726
12
284675

Celkem návštěv: 3 603 888
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Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2017
(zdroj toplist.cz):

POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES

měsíc

01

02

03

04

05

06

počet

6955

7067

6982

6868

7136

6437

07

08

09

10

11

12

7077

6508

6428

6905

6176

5843

měsíc
počet

Celkem návštěv: 80382

ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2017

měsíc

01

02

03

04

05

06

počet

23000

26022

27093

25968

28688

23021

07

08

09

10

11

12

23643

23640

24047

24809

19275

18738

měsíc
počet

Celkem návštěv: 287 944
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Statistika přihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz
(zdroj knihovní systém):

INTERNÍ PŘÍSTUPY Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ PŘÍSTUPY Z INTERNETU
25 000
20 000
15 000

interní vstupy

10 000

externí vstupy

5 000
0
1

2

3

5

4

6

7

8

9

10 11 12

měsíc
interní vstupy
externí vstupy

01
1 548
18741

02
1595
17114

03
1728
19064

04
1301
17120

05
1336
16884

06
1262
15355

měsíc
interní vstupy
externí vstupy

07
927
12546

08
867
10028

09
1498
15418

10
2021
19358

11
2032
18340

12
1227
16159

Celkem interní vstupy: 17342
1
Celkem externí vstupy: 19
196 127

Statistika vyhledávání v katalogu - katalog.cbvk.cz
(zdroj knihovní systém):

INTERNÍ Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ Z INTERNETU
120000
100000
80000
60000

interní vstupy

40000

externí vstupy

20000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

měsíc
interní vstupy
externí vstupy

01
23 965
83 696

02
23964
84 360

03
24 663
78 863

04
19 548
63 333

05
22 215
109 045

06
21 820
87 715

měsíc
interní vstupy
externí vstupy

07
16 719
55 743

08
17 779
43 502

09
23 259
52 993

10
28 837
74 426

11
25 658
67 063

12
16 466
66 182

Celkem interní vstupy:
Celkem externí vstupy:

2240 928
866 921
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Účast v projektech
V roce 2017 se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektů v celkové výši 814400 Kč. Podrobný
přehled viz tabulka níže.
Mimo jiné se knihovna v tomto roce zapojila do projektu MK ČR Cizojazyčná literatura a zdarma získala
114 kvalitních knih současné zahraniční literatury. Zastoupena byla cizojazyčná beletrie, zjednodušená četba,
literatura pro děti a mládež, knihy pro začátečníky v jazyce, populárně naučná literatura aj.
Ministerstvo kultury ČR
Z programu Veřejné informační služby knihoven bylo možné realizovat aktivity v rámci níže uvedených podprogramů:
VISK 2
VISK 3
VISK 5
VISK 8 /A
VISK 9
VISK 9

Vzdělávání knihovníků Jihočeského kraje v roce 2017
Vybavení využívající technologií RFID pro dospělé oddělení
Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích
Multilicenční zpřístupnění databází ASPI, Anopress a Pressreader (LibraryPressDisplay)
Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL
Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v JVK ČB pro rok 2017

Celková výše dotací:

658 000 Kč

Jihočeský kraj - Grantový program Podpora kultury
O dotace jsme žádali z programu "Podpora kultury". Díky těmto finančním prostředkům bylo možné realizovat
kulturní pořady v JVK zaměřené na divadlo, hudbu a literaturu.
Celková výše dotací: 60 000 Kč Podpora kultury /Cyklus "hudba - literatura - divadlo"
Podpora kultury /"Živá hudba v knihovně"
Město České Budějovice - Dotační program města na podporu kultury
Z dotačního programu na podporu kultury bylo možné realizovat v JVK kvalitní hudební pořady i besedy s jihočeskými spisovateli a osobnostmi.
Celková výše dotací: 46 400 Kč

Podpora kultury / Klubový pořad "Antidiskotéka"
Podpora kultury / Projekt "Knihovna – živé místo"

Město České Budějovice - rozpočet města
Z rozpočtu statutárního města obdrželi finanční částku na nákup knižních novinek do poboček JVK.
Celková výše dotací: 50 000 Kč
Rozpočet města Nákup knižních novinek do poboček JVK

Podrobný přehled získaných finančních prostředků
Poskytovatel

Projekt

MK ČR Vzdělávání knihovníků Jihočeského kraje v roce 2017
MK ČR Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích
MK ČR Vybavení využívající technologií RFID pro dospělé oddělení
Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v JVK
MK ČR
ČB pro rok 2017
MK ČR Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL
M ČB Klubový pořad „Antidiskotéka“ Jiřího Černého
M ČB Projekt Knihovna - živé místo
M ČB Nákup knižních novinek do poboček JVK
JK Cyklus „hudba - literatura - divadlo“
JK Projekt „Živá hudba v knihovně“

Částka
v Kč
30 000
50000
466 000
77 000
35 000
36 400
10 000
50 000
30 000
30 000

Celkem
v Kč

658 000

96 400
60 000
814 400
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Ediční, výstavní a přednášková činnost
•
•
•
•
•

rozšíření elektronické publikace Kohoutí kříž (1 818 autorů), pravidelná dvojstránka z Kohoutího kříže
v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese
vydání české překladu knihy R. Slawitschka Modrý Pánbůh
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
přednášky a příspěvky na dalších akcích (KKS 2016, "Moderní informační a komunikačnítechnologie
v knihovnictví 2017" 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 uživatelů
knihovního systému ARL) a napsán článek pro časopis Biblio (J. Nechvátal)

Marketing a propagace
Prezentace JVK ČB mimo knihovnu
Knihovna se v průběhu roku prezentovala na několika akcích ve městě České Budějovice a okolí. V březnu
proběhla beseda v klubu R51 plus, kde P. Mašínová v rubrice „Nikdy není pozdě začít … chodit do knihovny“ propagovala služby, které knihovna nabízí a akce, které jsou pro veřejnost během roku připravovány.
V dubnu se JVK účastnila dětské akce "Včelkohraní" v obci Borek, kde bylo pro děti připraveno stanoviště
s dětskými knihami včetně zázemí pro tvoření a luštění knihovnických kvízů. V květnu organizovala pro
českobudějovickou veřejnost Noc literatury, kdy se v centru města na netradičních místech (vodojem firmy
ČEVAK, terasa hvězdárny, střecha výškové budovy firmyE.on, nahrávací studio Českého rozhlasu ČB) četla
literatura evropských autorů. V srpnu se knihovna zúčastnilapouličního festivalu „Lidé městu - město lidem“
probíhajícího v centru města, na kterém se věnovala rodinám s dětmi a dětskému čtenáři. Spolu s kulturními
organizacemi zřizovaných Jihočeským krajem se knihovna prezentovala na dvoudenním veletrhu cestovního
ruchu Travelfest.

Média
Pokračuje pravidelná komunikace s médii, zasílány jsou tiskové zprávy informující o událostech v knihovně
(viz obrázek níže). Knihovna byla prezentována v médiích (tisk, veřejnoprávní a soukromá rádia, Česká televize, Jihočeská televize, internetové servery atp.).
Česká televize se v rámci pořadu Literární revue Třistatřicettři věnovala JVK a Kohoutímu kříži.
Jihočeská televize uvedla některé reportáže o našich akcích např. o architektonické soutěži na dostavbu
knihovny, pozvánku na genealogickou přednášku v knihovně Na Sadech a reportáž o výstavě "Krásná kniha
stále živá", na které byly prezentovány výtvarně pozoruhodné knihy, jež přibyly do fondu za posledních 15 let.
Český rozhlas ČB odvysílal reportáž k otevření pobočky Vltava, věnoval se akci Noc literatury, festivaludětských knih a připravil také reportáž k předávání knížek pro prvňáčka na pobočce Čtyři Dvory. Nechyběla ani
reportáž o architektonické soutěži na dostavbu knihovny.

Propagace
Do provozu byly v říjnu uvedeny nové webové stránky, které v daleko lepší míře umožňují propagaci našich
knihovních služeb.Velký důraz je stále kladen na propagaci akcí, které knihovna pořádá pro veřejnost. Probíhá propagace a komunikace knihovny přes sociální sítě Facebook, nové 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 jednotlivých akcí v knihovně.
V nákladu 1 800 ks jsme vydali knihovnické rozvrhy pro prvňáčky, kteréobdrželi všichni prvňáčci 1. září při
zahájení školního roku. Rozvrhy z druhé strany zvou děti k návštěvě knihovny a upozorňují na možnost registraci prvňáčků v knihovně zdarma.
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Pokračujeme v propagaci e-knih. K tomuto účelu jsou např. do regálů vkládány informativní záložky, které
upozorňují čtenáře na to, že vypůjčená kniha je k dispozici také jako e-kniha a čtenář nemusí čekat na její
vrácení a může si jí z katalogu knihovny stáhnout on-line do čtecího zařízení.
Připraveny byly nové propagační letáky informující o nabídce výukových lekcí jednotlivých poboček, které
knihovna nabízí pro MŠ a ZŠ (viz obrázek níže). Distribuovány byly do všech budějovických základních
a mateřských škol začátkem školního roku 2017/2018.
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Lidské zdroje
Vzdělávání
Průzkum dětského čtenářství – (V. Medalová–Hůdová)
Seminář „Design služeb pro každého“ - (P. Mašínová)
Semináře PR Akademie – pokračování (P. Mašínová)
Marketing– (K. Štěrbová, P. Mašínová)
Seminář – Zvukové knihy v roce 2017 (S. Kadlčková)
Školení databáze VISK 8 – (L. Vlášková)
Hudební seminář, výroční zasedání IAML– (P. Podroužková)
Seminář SKIP „S knížkou do života“–(P. Mašínová)
Školení „Pozitivní manipulace“– (Martina Bílkovská)
Seminář “Práce s dětským čtenářem“– (K. Štěrbová)
Školení GDPR– (Z. Hájková)
Seminář “Práce s dětským čtenářem“ – (V. Nešporová)
Čtenářské strategie a metodické myšlení – (V. Nešporová. M. Dohnalová)
Jednání „Kulatý stůl – projekt ESF“ – (M. Bílkovská)
Průzkum dětského čtenářství - (V. Medalová–Hůdová)
Zahraniční studijní cesta Slovinsko - (E. Šrajerová, M. Salcerová)
Zahraniční studijní cesta Rakousko (I. Krejčová)
Zahraniční studijní cesta Francie (Z. Hájková, J. Nechvátal)
Školení zaměstnanců JVK ČB
vedoucí pracovníci - školení Libreoffice/ textový a tabulkový procesor

Odborná činnost na národní úrovni
Rada Sdružení knihoven (SDRUK), Rada Centrálního portálu knihoven, porota Ceny Knihovna roku MK
ČR (I. Kareš)
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 služby (Z. Hájková, I. Kareš)
Sekce SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů (K. Šterbová)
Pracovní skupina pro jmennou katalogizaci NK ČR (L. Bejlková)
Pracovní skupina pro věcnou katalogizaci NK ČR (M. Koldová)
Komise VISK1 (Z. Hájková), VISK 3 (M. Houšť), VISK8 (J. Nechvátal)
Sekce SDRUK bibliografů (K. Cempírková, T. Pršínová)
Sekce SDRUK marketing (P. Mašínová)

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

byla zajištěna výplata mezd vždy k 18. dni daného měsíce
byly dodržovány termíny splatnosti došlých faktur
probíhala kontrola vnitropodnikových směrnic, bylo zajištěno jejich dopracování na podmínky nových
právních předpisů
dodržovány byly lhůty pro výplatu cestovních náhrad jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany pokladny JVK
odpisový plán byl dodržován dle nařízení zřizovatele
byly zajištěny revize všech technologií budov dle plánu revizních prací
byla prováděna údržba zahrady v areálu knihovny Na Sadech a v Severní ulici
byla dokončena a zkolaudovánarekonstrukce střechy a oprava fasády na budově Na Sadech 27

Finanční hospodaření za rok 2017
Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále JVK) byly financovány z 87,7 % z příspěvku
na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, z 6,5 % z účelových neinvestičních dotací poskytnutých z prostředků státního rozpočtu a územních samosprávních celků, 5,8 % se na celkovém financováníknihovny podílejí výnosy z vlastní činnosti.
STRUKTURA A VÝŠE PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH JVK V KČ
Činnost/Program
Neinvestiční
prostředky
Příspěvek na provoz
49658 000
Příspěvek na investice
Regionální funkce knihoven
3 100 000
Program VISK 2
30 000
Program VISK 3
Program VISK 5
50 000
Program VISK 9
112 000
Příspěvek na nákup knihovního fondu
50 000
Příspěvek na kulturní činnost
46 400
Příspěvek na osobní náklady
191 090
Příspěvek na osobní náklady
49 580
Dotace "Cyklus–hudba–literatura–divadlo"
30 000
Dotace "Živá hudba v knihovně"
30 000
CELKEM
53 347 070
Vysvětlivky:
KÚ JK - Krajský úřad - Jihočeský kraj
MK ČR - Ministerstvo kultury ČR
MM ČB - Statutární město České Budějovice
ÚP ČB - Úřad práce České Budějovice
FOK - FOKUS, nezisková organizace

Investiční
prostředky
4 500 000

466 000

Zdroj
financování
KÚ JK
KÚ JK
KÚ JK
MK ČR
MK ČR
MK ČR
MK ČR
MM ČB
MM ČB
ÚP ČB
FOK
KÚ JK
KÚ JK

4 966 000

Výnosy a náklady
Výnosy z vlastní činnosti (příspěvek na provoz, účelové dotace a vlastní výnosy JVK) jsou zaúčtovány v objemu
56 616 587,14 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK je míně rostoucí. U přijatých registračních poplatků
došlo v roce 2017 k mírnému navýšení a u poplatků z prodlení je naopak trend klesající.
VLASTNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI K 31.12. 2017
Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky
Poplatky z prodlení
Reprografické práce uživatelům
Přijaté úroky
Pronájmy nebytových prostor
Ostatní výnosy
CELKEM

1 370 279,00
550 661,00
75 889,00
42 640,28
40 404,51
1 189 643,35
3 269 517,14
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Příspěvek na provoz a neinvestiční dotace v tis. Kč
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Náklady dosáhly výše 56 532 756,90 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 33,5 %, podíl osobních nákladů (mzdové
náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady mzdy) 66,5 %.
Položka

Skutečnost v Kč

Materiál
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy
CELKEM

% k celkovým nákladům

6 054 462,90
2 845 847,30
887 065,52
98 699,30
3 528 384,23
37 614 415,00
1 662 607,39
3 841 275,26
56 532 756,90

10,7
5,0
1,7
0,2
6,2
66,5
2,9
6,8
100

Trend provozních a osobních nákladů v tis. Kč
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Trend nákupu knihovního fondu v tis. Kč
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Mzdy byly vyplaceny ve výši 27 208000 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 93. Průměrný měsíční plat
zaměstnance
městnance dosáhl 24 380Kč.
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Členění zaměstnanců podle vzdělání
8%
38%

54%

Vysokoškolské

Středoškolské

Ostatní

Hospodářský výsledek
Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění činí 83 830,24 Kč, z toho výsledek z hlavní činnosti 56 263,73 Kč
a z hospodářské činnosti 27 566,51 Kč.
016 došlo k nárůstu na některých položkách nákladů a výnosů. JVK obdržela v roce 2017 vyšší
Oproti roku 2016
příspěvek na činnost o 5 872 mil. Kč než v roce 2016. Z tohoto důvodu bylo možné navýšit některé nákladové
položky, týkalo se to především osobních nákladů. Většího rozdílu oproti roku 2016 bylo dosaženo na položce
spotřeba materiálu, bylo možné navýšit finanční prostředky na nákup knihovního fondu. V roce 2017 je vyšší
spotřeba energií a to hlavně z důvodu úpravy odběrného místa v objektech Na Sadech v Českých Budějovicích,
Buděj
kde bylo nutné v důsledku změn v legislativě změnit typ měření.Zvýšení oproti roku 2016 došlo i na položce
oprav a udržování majetku, jelikož v roce 2017 byla provedena oprava fasády budovy Na Sadech 27, České
Budějovice. Naopak nižší čerpání je naa položce ostatní služby, především vlivem snížení placeného nájemného a
poplatků za telekomunikační služby.Snížení vykazuje položka náklady z drobného dlouhodobého majetku, což
bylo dáno především tím, že knihovna pořídila v roce 2016 nové vnitřní vybavení
vybavení interiérů dvou nově otevřených
poboček na území města České Budějovice a v roce 2017 již nebylo nutné další větší nákupy realizovat.

Investice
Prostředky investičního fondu v objemu 7 548 267,31 Kč byly použity na přípravu a pořízení a technického zhodzho
nocení
ocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.
Částka v Kč
2 249 204,31
4 444 440
188 760
199 118
241 927
120 758
104 060

Realizace rekonstrukce střechy budovy Na Sadech 27
Přípravné práce na přístavbu budovy Lidická tř.1
Pořízení 4 ks RFID pracovních stanic
Pořízení RFID bezpečnostních bran
Pořízení RFID samoobslužného selfchecku
Technické zhodnocení SW ARL - knihovní systém
Pořízení RFID ruční čtečky

ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
Ukazatel
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond
Investiční fond
Celkem

Návrh přídělu
Stav
Stav
ze zlepšeného
k 1.1.2017 k 31.12.2017
VH r. 2017
100 000,00
180 945,07
1 167 316,15
15 141 720,93
16 589 982,15

100 000,00
235 848,07
1 173 742,18
15 234 004,19
16 743 594,44

0,00
0,00
83 830,24
0,00
83 830,24

Stav
po přídělu
(sl.2 + sl.3)
100 000,00
235 848,07
1 257 572,42
15 234 004,19
16 827 424,68
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PŘÍLOHA Č. 1 - Odborná činnost - projekt Obálkyknih.cz
Projekt Obálkyknih.cz sdružuje různé zdroje informací o dokumentech do jedné, snadno použitelné webové služby. V současnosti pro knihovní a jiné katalogy poskytujeme:
Obálky knih a periodik - ale také obálky speciálních dokumentů - map, hudebnin, CD, DVD, ..., aktuálně
přes 1,57 miliónu obálek, nárůst za rok 2017 o cca 310 tisíc obálek
Obsahy knih a periodik - naskenované obsahy zpřístupněné v podobě PDF souborů, aktuálně přes 315tisíc
obsahů, nárůst za rok 2017 cca 75 tisíc obsahů (135 000 stran)
Fulltexty obsahů - 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 430 tisíc
anotací
Komentáře a hodnocení - možnost stažení dostupných komentářů a zároveň i možnost exportu komentářů z jiných systémů na Obálkyknih.cz a tím zpřístupnění ostatním knihovnám, aktuálně cca 3.12 miliónu hodnocení u 157 tisíc titulů, dále pak 10 tisíc komentářů
Fotografie autorit - portrétové fotografie autorů a jiných osobností z Autoritní databáze Národní knihovny
ČR (http://aut.nkp.cz), aktuálně přes 50 tisíc fotografií
Citace dokumentů – citace dle normy ISO 960, aktuálně cca. 1,5 miliónu vygenerovaných citací
Služeb projektu Obálkyknih.cz využívá 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 Moravskou zemskou knihovnou (MZK).
Přehled vlastností projektu:
• hlavní servery jsou provozovány v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, záložní server
je umístěn v Moravské zemské knihovně v Brně
• denně do databáze je nově nahráno nebo je upraveno pomocí skenovacího klienta průměrně 350
dokumentů
• další dokumenty se automaticky sklízejí z externích zdrojů - nakladatelé, vydavatelé, webové portály ...
průměrně denně přes 500 dokumentů
• 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
• servery odbavují průměrně 2 milióny požadavků denně (díky optimalizaci procesů a zvyšování počtu
multidotazů na více identifikátorů zároveň se počty drží na podobné úrovni jako v předchozích letech,
přestože počet uživatelů roste)
Statistiky přispívání přes skenovacího klienta za období leden - prosinec 2017:
Počet odeslaných dokumentů
98 493
Počet uložených obálek (COVER)
85 004
Počet uložených stran obsahu
145 501
Počet uložených obrázků autorit
1 854
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Počty odeslaných stran a titulů přes skenovacího klienta dle jednotlivých knihoven (rok 2017)
STRAN
54 153
18 010
16 231
14 451
13 106
12 800
12 572
7 777
6 644
6 615
5 393
5 375
4 666
4 555
4 052
3 282
3 279
2 861
2 840
2 798
2 551
2 445
2 313
2 222
2 207
2 175
2 093
1 821
1 437
1 264
1 019
924
456
365
315
294
286
277
223
200
169
162
156
133

TITULŮ
26 231
8 511
8 802
1 930
2 786
7 205
5 441
2 733
1 738
2 177
1 988
1 322
1 683
4 555
2 456
920
1 074
787
726
1 529
869
716
1 366
846
1 364
1 314
575
1 145
464
719
529
922
158
237
99
94
196
152
61
199
70
93
111
49

SIGLA
CBA001
ABA001
BOA001
BOD001
ABA013
OLA001
ABA004
ABA008
BOD010
OLD012
BOE020
ZLD002
CBD005
ABD001
KVG001
ABA007
BOD031
BOD004
ABA006
ULG001
ABB019
LID001
HBG001
BOE451
PAG001
LIA001
ABD100
PNA001
ABD103
OSA001
KLG001
TAG001
ABB001
ULD001
BOD018
BOD006
SMG506
ULE301
ABA011
ABD027
ABG312
BOE303
ZLG001
ABE367

NÁZEV
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Národní knihovna ČR
Moravská zemská knihovna
Ústřední knihovna FF MU
Národní technická knihovna
Vědecká knihovna v Olomouci
Slovanská knihovna
Národní lékařská knihovna
Masarykova univerzita - Právnická fakulta
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
Knihovna Ústavního soudu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Teologická fakulta JCU
Knihovna Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Krajská knihovna Karlovy Vary
Knihovna Akademie věd
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna
Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU
Vysoká škola ekonomická v Praze
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Knihovna Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna
Krajská knihovna Vysočiny
Knihovna Biskupství brněnského
Krajská knihovna v Pardubicích
Krajská vědecká knihovna v Liberci
ÚK ČVUT
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Univerzita Karlova-Fakulta sociálních věd-Středisko vědeckých informací
MSVK v Ostravě
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Městská knihovna Tábor
Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.
Ústřední knihovna UJEP
Masarykova univerzita - Fakulta informatiky
Informační centrum, ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně
Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Muzeum města Ústí nad Labem
Parlamentní knihovna
Evangelická teologická knihovna UK
Knihovna Jabok
Knihovna Moravské galerie v Brně
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Archiv hlavního města Prahy
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STRAN
128
115
101
87
86
39
4
1
1

TITULŮ
78
115
46
36
64
29
2
1
1

SIGLA
CHG001
BOD033
ABA100
JID501
SOG504
PTG001
ABB503
MEG502
PBG001

NÁZEV
Městská knihovna v Chebu, p.o.
Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky MU
Všenorská knihovna a informační centrum Berounka
Knihovna Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity
Městská knihovna Chodov
Městská knihovna Prachatice
Knihovna ÚACH AVČR, v.v.i.
Městská knihovna Neratovice
Knihovna Jana Drdy Příbram

Úkoly řešené v rámci projektu v roce 2017
Skenovací klient
Vylepšení skenovacího klienta o nové funkce pro snadnější a rychlejší práci. Jednalo se o tři hlavní úkoly:
Vkládání obálek a obsahů z vlastních PDF souborů
•
•
•
•
•

slouží pro vkládání obálek a obsahů elektronických dokumentů, které není nutné znovu skenovat
implementováno jako rozšíření stávajícího vkládání obrázku z lokálního
okálního PC
využívá systém GhostScript pro konverzi stránek PDF na obrázky
nenačítá se náhled všech stránek PDF (trvalo by dlouho), ale je možné zvolit rozsah stránek k náhledu
ze stránek náhledu je možné klasickými Windows zkratkami (pomocí kláves SHIFT a CTRL + klikání
myší) zvolit jednu nebo více stránek pro vložení do klienta

Odkaz pro vložení obálek („Načíst z PDF“):

Dialogové okno pro výběr stránek PDF
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Umožnění skenování všech autorit titulu
•
•
•
•

rozšíření skenování podobizen autorit na všechny
všechny autority titulu (doposud bylo možné skenovat pouze
autora s primární odpovědností)
implementováno do stávajícího rozhraní beze změny logiky fungování skenovacího klienta
po oskenování autority se zobrazuje vstupní drop-down
drop
pole se seznamem všech autorůů k výběru právě
skenovaného autora
je možné změnit autora u každé skenované fotky, v případě skenování kvalitnější fotografie již existující
osoby se obrázek automaticky nahradí

Rozhraní klienta pro výběr konkrétního autora:

Skenování více identifikátorů ISBN
•

umožnění skenování více identifikátorů ISBN,
ISBN rozšíření GUI
UI o možnost zadání více identifikátorů ISBN
jednoho titulu

•

nad textovým oknem pro hlavní identifikátory (ISBN / EAN / UPC) je tlačítko "Vícero ISBN", klikem je
možné přidat další ISBN identifikátory
ifikátory titulu

Přidání více ISBN jednoho titulu:
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Sklízení dalších repositářů Kramerius
Cílem úkolu je sklízení dalších repositářů Kramerius a tím obohacení projektu Obálkyknih.cz o nové obálky a
obsahy z knihoven, které nebyly do procesu sklízení zatím zapojeny. Modul Kramerius aktuálně umožňuje sběr
obálek a TOC ze všech knihoven využívajících systém Kramerius. Seznam digitálních knihoven je periodicky
stahován
z
Registru
Kramériů
(http://registr.digitalniknihovna.cz/)
ve
formátu
JSON
(http://registr.digitalniknihovna.cz/libraries.json), který se porovná se záznamy v lokální tabulce eshop. Zdroj
neobsahuje identifikátor SIGLA, proto je nutné nejprve novou digitální knihovnu Kramerius provázat na už existující knihovnu z tabulky library. Pro každou z knihoven se pohledávají tyto typy záznamů: monograph, periodicalitem, soundrecording, archive, graphic, sheetmusic, manuscript.
Cílem crawleru je získat seznam stránek a v nich identifikovat obálku a obsah. Přitom platí:
• jako obálku vybere přednostně stránky typu FrontCover, FrontJacket, aleboTitlePage
• pokud se nenajde ani jedna z předchozího, vybere se první stránka, která ale je typu Spine
nebo Hřbet
• jako obsah vyber stránky typu TableOfContents
Při výběru kvality originálu se postupuje v pořadí iiif, full, thumb a vybere se první možný. Formát thumb je přitom
k dispozici vždy. V případě periodika je přitom potřebné zeptat se i na BIBLIO_MODS kořenového dokumentu tj.
souborného záznamu periodika.
Příklady API Kramerius:
Vyhledání záznamů:
http://kramerius.mzk.cz/search/api/v5.0/search?q=fedora.model:monograph%20AND%20modified_date:[201701-10T00:00:00Z%20TO%202017-01-31T23:59:59Z]&fl=PID&wt=xml&start=0
Metadata digitalizovaného dokumentu:
http://kramerius.mzk.cz/search/api/v5.0/item/uuid:0e3f44d7-890a-4976-aeb9-783228b4a2f0
Seznam streamů digitalizovaného dokumentu:
http://kramerius.mzk.cz/search/api/v5.0/item/uuid:0e3f44d7-890a-4976-aeb9-783228b4a2f0/streams
Jeden ze streamů, konkrétně bibliografický MODS:
http://kramerius.mzk.cz/search/api/v5.0/item/uuid:0e3f44d7-890a-4976-aeb9783228b4a2f0/streams/BIBLIO_MODS
Potomci digitalizovaného dokumentu (seznam stránek):
http://kramerius.mzk.cz/search/api/v5.0/item/uuid:0e3f44d7-890a-4976-aeb9-783228b4a2f0/children
Streamy stránky:
http://kramerius.mzk.cz/search/iiif/uuid:0e3f44d7-890a-4976-aeb9-783228b4a2f0@363/full/,510/0/default.jpg
http://kramerius.mzk.cz/search/api/v5.0/item/uuid:0e3f44d7-890a-4976-aeb9-783228b4a2f0@363/full
http://kramerius.mzk.cz/search/api/v5.0/item/uuid:0e3f44d7-890a-4976-aeb9-783228b4a2f0@363/thumb
Optimalizace běhu služeb
Jednalo se o tyto úkoly:
Zjednodušená odpověď metadatového API
Poskytnutí knihovnám jednoduchého metadatového kontejneru obsahujícího jen nejnutnější položky pro zobrazení obálek a obsahů v katalozích. Realizováno přidáním parametru "simple" do URI metadatového API.
Příklad:
http://cache1.obalkyknih.cz/api/books/?multi=[{%22isbn%22:%229788090251434%22}]&sigla=CBA001&pretty=1
&simple=1
Odpověď:
[
{
"cover_preview510_url": "http://cache.obalkyknih.cz/file/cover/1686146/preview510",
"cover_thumbnail_url": "http://cache.obalkyknih.cz/file/cover/1686146/thumbnail",
"cover_icon_url": "http://cache.obalkyknih.cz/file/cover/1686146/icon",
"backlink_url": "http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788090251434",
"book_id": "110273872",
"cover_medium_url": "http://cache.obalkyknih.cz/file/cover/1686146/medium"
}
]
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Optimalizace obrázků
Optimalizaci bezztrátově komprimovaných obrázků uložených v DB a na diskovém úložišti bez ztráty kvality.
Pro optimalizaci se používá ZopfliPNG algoritmus. Operace probíhá automatizovaně pomocí skriptu, který
postupně optimalizuje všechny obrázky ve formátu png uložené v databázi. Skript si pamatuje, kde naposledy
skončil. Při dalším spuštění skript pokračuje v optimalizaci. Výsledná velikost obrázku je průměrně menší o 15%
(v rozmezí 7% až 25%). Úspora na diskových úložištích dosahuje desítek GB.
Vyhledávání více identifikátorů ISBN stejného titulu
Pomocí skenovacího klienta je aktuálně možné uložit více identifikátorů ISBN stejného titulu. Před importováním
záznamu se zkontroluje existence titulu (vyhledává se podle metadat titulu + všech identifikátorů ISBN). Pokud
titul v databázi už existuje, přidají se nově vložené identifikátory do tabulky product_params (tabulka obsahuje
všechny "ostatní" identifikátory ISBN daného titulu, v hlavní tabulce "book" a "product" je uložen vždy jen jeden
identifikátor ISBN). Při úspěšném importu záznamu se uloží ostatní identifikátory do tabulky product_params.
Při vyhledávání podle ISBN se také kontroluje tabulka s ostatními ISBN identifikátory a při úspěšném nalezení
zobrazí daný záznam.
Import e-knih z báze MLP.cz a jejich propojení na klasické tituly
Cílem úkolu je stažení báze e-knih z vlastní produkce Městské knihovny v Praze a e-knih z Krameria (sběr URL
na fulltexty v rámci Kramerius API - ve formátu PDF) a jejich napojení na záznamy projektu Obálkyknih.cz.
V metadatovém kontejneru titulu je obsažena informace o dostupnosti elektronické verze titulu (bez ohledu na
konkrétní vydání) s možností propojení v knihovních systémech a nabídnutí čtenáři ke stažení elektronické verze
knihy.
Záznamy se ukládají do existující DB tabulky book s příznakem identifikujícím e-knihu. Došlo k vytvoření relační
tabulky typu M:N pro svázání e-knihy s monografiemi. Jednu e-knihu je možné svázat s vícero monografiemi.
Jedna monografie zároveň může obsahovat relaci s více e-knihami. Zároveň existuje tabulka parametrů e-knihy
(URL ve formátu epub, pdb, pdf, a jiné). Seznam parametrů nebude omezený, tj. bude možné přidat do budoucna
i nové formáty e-knih. K metadatovému kontejneru je připojeno pole svázaných e-knihy (i více) a u e-knihy jsou
vypsány všechny dostupné formáty.
Zároveň vzniklo administrativní rozhraní, kterým je schopen správce Obálkyknih.cz svazovat monografie a
e-knihy. Protože neexistuje zdroj relací e-kniha - monografie, budou se automaticky vytvářet návrhy na párování
(zdroj návrhů je databáze SKC-UTF). Skript se pokusí vyhledat podobné záznamy s totožnými identifikátory,
případně titulem + autory. Administrátor Obálkyknih.cz musí rozhodnout, jestli daná vazba je správná nebo ne.
Schválením návrhu se vazba vytvoří a je ihned dostupná v metadatovém kontejneru.
Příklad - titul „Cirkus Humberto“ od Bass, Eduard
E-kniha:
https://www.obalkyknih.cz/view?book_id=127833341
Příklad dostupných formátů eknihy: epub html pdf prc
Příklad propojení na klasické tituly:
https://www.obalkyknih.cz/view?nbn=cnb000260949
https://www.obalkyknih.cz/view?nbn=cnb000260953
https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=8590236083226
Dotaz na metadatový kontejner konkrétního titulu – klasické knihy:
http://cache.obalkyknih.cz/api/books?multi=[{%22isbn%22:%228590236083226%22}]&sigla=CBA001&pretty=1
Vrací parametr ebook v datovém kontejneru titulu:
….
"ebook": [
{
"url": "https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/36/09/86/cirkus_humberto.epub",
"type": "epub"
},
{
"url": "https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/36/09/86/cirkus_humberto.html",
"type": "html"
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},
{
"url": "https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/36/09/86/cirkus_humberto.pdf",
"type": "pdf"
},
{
"url": "https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/36/09/86/cirkus_humberto.prc",
"type": "prc"
}
],
Kontroly anotací
Proběhla kontrola cca 510 tisíc nezkontrolovaných anotací, které byly získány sklízením dat od vydavatelů, obchodních portálů, exportů ze souborných katalogů, katalogů přispívajících knihoven a jiných zdrojů. Anotace
obsahovaly reklamní texty, chyby a nevalidní data. Kontroly anotací bylo nutno provést živými knihovníky. Bohužel nasazení automatických systémů kontrol a schvalování nefunguje spolehlivě, což bylo opakovaně testováno
v reálném nasazení s negativními výsledky. Automatickým povolením anotací bez kontrol by došlo k degradaci
celé služby.
Obálkyknih.cz zpřístupňují aktuálně přes 430 000 anotaci českých a zahraničních knih (nárůst o 160 000 anotací)
pro zobrazení v katalozích knihoven a zároveň na indexaci pro plnotextové vyhledávání v nich. Zkontrolované
anotace obohatily záznamy poskytované přes rozhraní Obálkyknih.cz a ihned po kontrole je mohly využít všechny knihovny v ČR.

Další úkoly řešené v roce 2017 mimo projekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce s portálem cbdb.cz (http://www.cbdb.cz/) a import hodnocení titulů jejich čtenáři, získáno
přes 3 milióny hodnocení u cca 100 tisíc titulů
údržba a podpora skenovacího klienta pro nahrávání dat knihovnami do projektu
úprava citací dle platné normy a připomínek uživatelů služby
optimalizace běhu procesů backendu
kontrola skenovaných periodik a opravy nalezených problémů, metodické vedení přispěvatelů
upgrade serverů a použitých SW za účelem větší funkcionality a vyšší stability běhu služby
aktualizace SSL certifikátů pro servery projektu
aktualizace webových stránek projektu, úprava zobrazení čísel periodik (postupné načítání)
webové rozhraní pro přispívání chybějících fotografií autorit uživateli portálu
prezentace projektu mezi odbornou i laickou veřejností (konference Knihovny současnosti, článek
v časopisu Čtenář, přednáška studentům v rámci cyklu Jinonické informační pondělky, ...)
aktualizace metodických pokynů a manuálu pro knihovny a knihovní systémy
emailová a telefonická podpora projektu, spolupráce s tvůrci AKS a CPK

Popis řešení a veškeré kódy aplikace jsou volně dostupné jako opensource na adrese
https://github.com/cbvk/obalkyknih/wiki.
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PŘÍLOHA Č. 2- Výběr z akcí JVK -fotogalerie
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Výstavy
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PŘÍLOHA Č. 3 - Přehled výstav
Výstavy – knihovna Lidická 1
měsíc
termín
název výstavy, vystavovatel
1.

10.1. - 31.1. Jaderné palivo - umění špičkových technologií - Essential Communication
1.2. - 31.3. Nálepky na zápalky – sběratel Jaromír Jindra
1.2. - 28.2. Česká literatura v překladu – Moravská zemská knihovna Brno
13.2. - 24.2.

2.

6 podob knihovny – architektonická soutěž na dostavbu Jihočeské vědecké knihovny

21.2. - 31.3. Vlasta Burian / 55. výročí úmrtí–výstava oddělení periodik
1.2. - 31.3. Nálepky na zápalky – sběratel Jaromír Jindra
2.3. - 31.3. MEZIČAS – výstava obrazů a keramických mozaik /Jinderlová, Bárta, Rožboud
3.3. - 25.3. Krásná kniha stále živá – výtvarně pozoruhodných knihy, jež přibyly do fondu JVK za posledních 15 let

3.

21.2. - 31.3. Vlasta Burian / 55. výročí úmrtí – výstava oddělení periodik
3.4. - 28.4. Směr polední – Alpy / fotografie Jana Cempírka st.
4.4. - 28.4. TVOR – výstava prací dospělých z výtvarného ateliéru Tvor
5.4. - 26.4. Čtenáři světa – fotografie /Libor Bureš - putovní výstava

4.

3.4. - 31.5. Emil Holub – výstava oddělení periodik
2.5. - 30.6. Gruzie – fotografie z cest/ Adam Puščák
3.5. - 30.5. Včela na květu – fotografie / Český svaz včelařů
2.5. - 30.6. Překonávání hranic aneb Toulky po ještě „bližším východě“ – fotografie Goethe centrum

5.

3.4. - 31.5. Emil Holub – výstava oddělení periodik
2.5. - 30.6. Gruzie – fotografie z cest/ Adam Puščák
2.5. - 30.6. Překonávání hranic aneb Toulky po ještě „bližším východě“ – fotografie Goethe centrum
6.6.-30.6. Lesy a příroda kolem nás – vítězné práce dětí z výtvarné soutěže

6.

6.6.-30.9. Zborov 100. výročí – výstava oddělení periodik
3.7. - 31.7. Divadelní spolek J. K. Tyl Č. Budějovice – výstava fotografií
7.8. - 23.9. TVOR – výstava prací dospělých z výtvarného ateliéru TVOR

7. - 8.

6.6. - 30.9. Zborov 100. výročí – výstava oddělení periodik
1.9. - 30.9. Karel Wellner, Jaroslav Žoha – výstava ex-libris ze sbírky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
7.8. - 23.9. TVOR – výstava prací dospělých z výtvarného ateliéru TVOR
4.9. - 25.9. Má vlast cestami proměn 9. ročník – putovní výstava fotografií / Asociace Souznění

9.

6.6. - 30.9. Zborov 100. výročí – výstava oddělení periodik
4.10. - 31.10. Senior foto – výstava fotografií / Rada seniorů České Budějovice

10.

2.10. - 30.10. Hra s barvami – výstava obrazů Jany Pavlíčkové

11.

6.11. - 30.11. Plenér 2017 – práce studentů oboru malba / SUPŠ sv. Anežky Český Krumlov
6.11. - 31.12. Josef Lada / 130. Výročí narození – výstava oddělení periodik

12.

5.12. - 31.12. Amnesty před rokem 1989 – Amnesty International České Budějovice

Výstavy, knihovna Na Sadech / oddělení pro dospělé a oddělení pro děti
měsíc

termín

název výstavy, vystavovatel

2.5. - 30.6. Krásy jižních Čech – fotografie Petr Kubát
5. - 6.
9.
10. – 11.
12.

1.5. - 20.6. Komiksy Kláry Smolíkové – dětské oddělení
1.9. - 30.9. Jan Farkas – výstava kresleného humoru
2.10. - 30.11. Příběhy Eggertovy vily – výstava o historii vily Na Sadech
1.12. - 30.12. Obrázky pro radost – výstava obrázků klientů Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie
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PŘÍLOHA Č. 4 - Plakáty k akcím (výběr)
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PŘÍLOHA Č. 5 - Příklady zajímavých akvizic
Zajímavé přírůstky do souboru jihočeské regionální literatury
Válečné plakáty 1914-1918 / Jan Török, Adam Hnojil. Hluboká nad Vltavou :
Alšova jihočeská galerie, 2017 . 317 stran ilustrace (převážně barevné), faksimile ; .
ISBN 978-80-87799-65-9 - Signatura : B 56.599

Witiko// Adalbert Stifter ; herausgegebenundbearbeitet von Ida FriederikeGörkes ;
illustriert von WillyWidmann. Freiburg
reiburg : HerderVerlag, 1959 . viii, 295 stran ilustrace ;
- Signatura : C 376.149

Ten dům : příběh Riegrovy 49 v Českých Budějovicích / Daniel Kovář,
Ivan Náprstek, Jan Štifter.ČeskéBudějovice : JanŠtifter, 2017 . 81 stran ilustrace
(převážněě barevné), portréty, plány, faksimile ; . ISBN 978-80-906857-0-3
978
Signatura : C 372.773

Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů
a rozboru hmotných pramenů / Ladislav Čapek, Jiří Militký a kolektiv.
kolektiv Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie ; České Budějovice :
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016 . 613 stran ilustrace (některé barevné), plány ; . ISBN 978-80-261-0634-0.
0. ISBN 978-80-87311-79-0
978
-Signatura : B 56.310
Skláři Koppové 1656-1968
1968 a sklárna Janštýn od 1827 / Antonín Kopp. České Budějovice : Kopp, 2017 . Přibližně 700 stran v různém stránkování, 5 nečíslovaných stran iluil
strace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, genealogické tabulky ; . ISBN
978-80-7232-486-6 - Signatura : B 56.526
Romantik in Böhmen : dieGrundlagen des philosophischenDenkens des Grafen
Georg von Buquoy / Michal Morawetz.Stuttgart: Franz Steiner Verlag, [2017] .
142 stran . ISBN 978-3-515-11753-1 - Signatura : C 373.570

Zajímavé přírůstky do souboru studovny
Andy Warhol gigant / z anglického originálu Andy Warhol "giant" size ...
přeložil Jiří Hrubý. Praha : Argo, 2017. 623 stranilustrace (částečně barevné),
portréty, faksimile ;. ISBN 978-80-257-2117
2117-9- Signatura : A 768

Economictheory and itshistory : essays in honourof Neri Salvadori /
edited by Giuseppe Freni, Heinz D. Kurz, Andrea Mario Lavezzi and
Rodolfo Signorino. London ; and New York : Routledge, 2016. xiv, 431 stranilustrace,
grafy ;. ISBN 978-1-138-18659-0- Signatura : C 368.174
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Handbook ofcannabis and relatedpathologies : biology, pharmacology,
diagnosis, and treatment// editedbyV.R.Preedy. London :
AcademicPressisanimprintofElsevier, [2017]. xxvi, 1143 stranilustrace, grafy ;.
ISBN 978-0-12-800756-3- Signatura : B 56.405

Processes in humanevolution : thejourneyfrom early Hominins to Neandertals and
modernhumans / Francisco J. Ayala and Camilo J. Cela-Conde.
Cela
Oxford ; New York :
Oxford University Press, 2017. ix, 574 stranilustrace, tabulky, mapy, grafy ;.
ISBN 978-0-19-873990-6- Signatura : C 372.635

TheRoutledge handbook ofglobalchildwelfare / edited by Pat Dolan and Nick
Frost. London ; and New York : Routledge, 2017. xix, 387 stranilustrace, 1 graf ;.
ISBN 978-1-138-94275-2- Signatura : C 372.633

Zajímavé přírůstky do souboru půjčovny Lidická
Václav Havel / Tomki Němec. Praha : Tomki Němec nákladem vlastním, 2016 .
283 stran ilustrace, portréty ; . ISBN 978-80-260-9632-0
978
- Signatura : B 56.573

Světlo v obraze
aze : český impresionismus : inspirace blízké i vzdálené / Spolek
výtvarných umělců Mánes.Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes, 2017 . 893 stran
barevné ilustrace, portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-906513-2-6
978
- Signatura : B 56.687

Bestiář / Musa. V Praze : Nadace uměleckých sbírek, 2017 . 397 nečíslovaných stran
ilustrace ; . ISBN 978-80-270
270-1706-5 - Signatura : B 56.752

Muž s hořící hřívou! : Emil Filla a surrealismus 1931-1939
1931
/ Karel Srp.
V Praze : Argo : Museum Kampa, 2017 . 274 stran ilustrace (převážně barevné),
portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-257-2229-9.
978
ISBN 978-80-87344-36-1 Signatura : B 56.698
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Zajímavé přírůstky hudebního oddělení
Subskripce Souborného díla Bohuslava Martinů:StringQuartets
Martinů:
Nos. 4-7
BMCE IV/3/2,
3/2, editor Aleš Březina a Institut Bohuslava Martinů
BA 10576-01 partitura v plátěné vazbě
Schütz, Heinrich / Hochzeitsmusiken
BA 4481-01
ISMN 9790006497591
Faksimile

TheHomeofOpera – série nahrávek světových oper se špičkovými interprety

J.S. Bach: TheCompleteKeyboard Works - Ružičková, Zuzana 20CD

SUZUKI VIOLIN SCHOOL VOL. 1-10
10 + klavírní doprovody + CD s nahranými doprovody
k jednotlivým dílům
SUZUKI VIOLA SCHOOL VOL. 1-44 + klavírní doprovody
SUZUKI CELLO SCHOOL VOL. 1-10
10 + klavírní
klav doprovody
- velmi úspěšná výuková metoda hry na housle, violu, violoncello jednoho
z nejvýznamějších pedagogů 20. století Shinichi Suzuki.

DVD s filmy
lmy oceněnými či nominovanými (Oscar, Český lev, Evropské filmové ceny):
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Zajímavé přírůstky do oddělení periodik
Houby & houbaři. -- Srpen 2017-.
2017 -- Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2017-. -ISSN : 2570-6225.houby
6225.houby * houbaření * zájmové časopisy

Bublifuk : komiksová revue pro holky a kluky.
kluky -- 1 (2015)-. -- Praha : Stanislav Juhaňák
- Triton, 2015-. -- ISBN : 978-80-7387-955-6
978
ISBN (chybné) 978-80-7387-977-8. -ISSN : 2533-5162.časopisy
5162.časopisy pro děti * komiksy

Baví mě žít : nejkrásnější den je ten dnešní!. -- Ročník 1, 06/2017-. -- Praha :
Burda Praha, spol. s r.o., 2017-.
2017 -- ISSN : 2570-5571.
životní styl * ženy středního věku * časopisy pro ženy

Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání : odborný recenzovaný časopis zaměřený
na problematiku
ku čtenářské, matematické, informační a přírodovědecké gramotnosti
a pregramotnosti. -- Ročník I, 1/2017-.
1/2017 -- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,
2017-. -- ISSN : 2533-7882.
7882.
Jump : intoyourEnglish : výukový časopis v angličtině /A0-A1.
/A0
-- September 2016-.
2016 -Jablonec nad Nisou : Gradus CZ s.r.o., 2016-.
2016 -- ISSN : 2570-611X.
angličtina * jazyková výuka * časopisy pro děti
Krásný rok : průvodce na cestě ke kořenům : řemesla, tradice, životní styl, děti, jídlo,
zahrada. -- Září 2017-. -- Praha : Deco Media s.r.o., 2017-.
2017 -- ISSN : 2570-7035.
venkov * bydlení * lidové tradice * řemesla * zájmové časopisy
Týden historie : strhující příběhy české a světové historie. -- 1/2016-. -- Praha :
Empresa Media, a.s., 2016--.dějiny * populárně-naučné časopisy
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PŘÍLOHA Č. 6 - Výběr z publikovaných článků
NECHVÁTAL, Jiří. Využití Nových Technologií: Projekt Obálkyknih.cz. Čtenář [online]. 2017, roč. 69, č.4/2017,
[cit. 2018-02-23].ISSN 1805-4064. Dostupnéz: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/4-2017/vyuziti-novychtechnologii-projekt-obalkyknih-cz-169-2482.htm
HÁJKOVÁ, Zuzana. Z letošního kongresu Asociace francouzských knihovníků v Paříži. Bulletin SKIP [online].
2017, roč. 26, č. 3 [cit. 2018-02-23]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/235
MAŠÍNOVÁ, Petra. Nové prostory pobočky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na sídlišti
Vltava. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 3 [cit. 2018-02-23]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: :
https://bulletinskip.skipcr.cz/
node/196
HÁJKOVÁ, Zuzana. Un égalaccès aux services des bibliothèques en République tchèque? Bibliotheque(s) :
revue de l'AssociationdesBibliothécaires de France, 2017, No 88-89, s. 70-76. ISSN 1632-9201.

Un égalaccès aux services des bibliothèques en République tchèque?
Rovný přístup ke službám knihoven v České republice? / Fotokopie článku Zuzany Hájkové uveřejněného v časopise Revue de l Association des Bibliothecaires de Franceačeský text viz níže.
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Rovný přístup ke službám knihoven v České republice?
V létě 2016 New York Times uveřejnil článek, který brzy převzala většina českých médií - WhyLibraries Are Everywhere in
the Czech Republic 1. Ve článku se mj. uvádí:
„There are librarieseverywhereyoulook in the country — it has thedensestlibrary network in theworld, according to a surveyconductedforthe Bill and Melinda Gates Foundation. There are more librariesthangrammarschools. In fact, thereisonelibraryforevery 1,971 Czech citizens, thesurveyfound — fourtimes as many, relative to population, as theaverageEuropean
country, and 10 times as many as the United States, which has oneforevery 19,583 people.“
“V zemi jsou knihovny všude, kam se podíváte - podle průzkumu nadace Billa a Melindy Gatesových je zde nejhustší síť
knihoven na světě. Je zde více knihoven než základních škol, podle průzkumu jedna knihovna připadá na 1971 obyvatel,
tedy vzhledem k populaci 4x více než je evropský průměr a 10x více než v USA, kde připadá jedna knihovna na 19 583
obyvatel.“
Ale odpovídají tato čísla skutečnosti? Najde čtenář, jakýkoli obyvatel ČR všude krásnou, přívětivou knihovnu, která
je mu otevřená?
Podívejme se na to trošku zblízka:
Prostory českých knihoven - jsou všude moderní, přístupné, přívětivé?
Právě na tyto otázky odpověděl rozsáhlý průzkum, který inicioval SKIP ve spolupráci s NK ČR v loňském roce. Cílem bylo
zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení knihoven a odhalit, co knihovnám brání v dalším rozvoji
zejména ve vztahu k proměně na kulturní, vzdělávací, komunitní centra obcí. Výsledky byly poskytnuty MK ČR, provozovatelům knihoven, mohou sloužit např. jako podklad pro návrh na dotační programy na podporu výstavby a vybavování knihoven.
Do průzkumu se zapojilo přes 2000 knihoven různých velikostí, např. knihovny působící v sídlech s počtem obyvatel nad
3000 jsou zastoupeny téměř ve 100 %. Jedná se tedy o reprezentativní soubor dat, který velmi plasticky a podrobně popisuje současný stav:
- Své prostory pro různé aktivity knihoven považuje za dostačující pouze jedna čtvrtina oslovených knihoven - chybí dostatečné prostory pro děti, pro studium, pro odpočinek, tvůrčí dílny. Optimistická zpráva je, že 574 knihoven plánuje
v nejbližších letech rekonstrukci nebo rozšíření prostor, vybavení interiéru.
- Ve třetině dotázaných knihoven (35 %, 675 knihoven) v posledních 20 letech neproběhla žádná investiční akce ani obnova interiéru.
- Pouze 20 % objektů veřejných knihoven a poboček bylo projektováno a vystavěno pro účely knihovny.
- 52 % knihoven nemá bezbariérový vstup do budovy, nejhůře jsou na tom knihovny v nejmenších obcích do 1 000 obyvatel (61 %).
- 42 % knihoven nemá zajištěn bezbariérový přístup po všech prostorách knihovny, nejhůře jsou na tom knihovny v nejmenších obcích do 1 000 obyvatel a knihovny v městech 20 001 až 40 000 obyvatel (49 %).
- 50 % knihoven nemá k dispozici parkovací místa a pouze 12 % knihoven má zvlášť rezervovaná parkovací místa pro
osoby s postižením.
Více zde:2
Výsledky průzkumu ukazují, že v ČR máme přibližně tři stejně velké skupiny knihoven. První z nich tvoří knihovny, do kterých obce investují a proměňují je na moderní informační, vzdělávací a kulturní centra. Druhou skupinou jsou knihovny, ve
kterých obce udržují tradiční výpůjční služby s mírnými modernizacemi. A třetí skupinu představují knihovny, kde se zastavil
čas někdy před 20 až 30 lety. Zde obce a jejich obyvatelé stojí před rozhodnutím, jak v budoucnu s knihovnou naložit. Tato
situace se týká hlavně těch nejmenších knihoven, v obcích do tisíce obyvatel. A právě na tuto kategorii knihoven se zaměřuje státní cena MK ČR Knihovna roku, která každoročně oceňuje ty nejlepší z nich,
Pro dokreslení fotografie dvou knihoven oceněných v roce 2016: Knihovna Rapotín, Boršov
Moderní a přívětivá knihovna – je otevřena všem, bez rozdílu?
Pokud tedy knihovna patří do prvních dvou výše uvedených skupin a má tedy k dispozici vhodné a přívětivé prostory, nabízí
moderní informační služby, je opravdu otevřena pro všechny skupiny obyvatel bez rozdílu? Svaz knihovníků a informačních
pracovníků věnuje problematice rovného přístupu ke službám knihoven mimořádnou pozornost. Od r. 2014 připravují expertní skupiny SKIP (sekce) standardy a metodiky práce knihoven se skupinami osob se specifickými potřebami, jež jsou

1

(https://www.nytimes.com/2016/07/22/world/what-in-the-world/why-libraries-are-everywhere-in-the-czechrepublic.html?_r=0)
2http://www.slideshare.net/UISKFFUK/vt-richter-veejn-knihovny-a-jejich-prostor-vsledky-celosttnho-przkumu-prostorovho-a-

technickho-vybaven-veejnch-knihoven
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/vystavba-a-rekonstrukce-knihoven-1/Zprava_Prostor_2016.pdf
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postupně vydávány Národní knihovnou ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Zároveň probíhají vždy vzdělávací
aktivity pro knihovníky k této problematice to na regionálním principu, aby se kurzů mohlo zúčastnit co nejvíce knihovníků
V roce 2014 vyšla první z publikací: „Rovný přístup. Standard Handicap Friendly“: metodická příručka pro práci knihoven
s uživateli s postižením. Standard a metodiky se týkají zejména služeb osobám se zrakovým, sluchovým, fyzickým a mentálním postižením. SKIP také uděluje certifikát bezbariérové knihovny „Handicap Friendly“ těm knihovnám, které standard
splňují. Udělování certifikátu (logo na webu knihovny i v prostorách knihovny) probíhá na základě doporučení komise, která
ověří situaci přímo v knihovně. Dosud byly úspěšně certifikovány 3 knihovny, čtvrtá musí pro získání certifikátu realizovat
ještě některá doporučení komise. Všechny udělené certifikáty se zatím týkaly zrakového handicapu, nově žádají některé
knihovny o certifikát také v oblasti sluchového handicapu: http://ipk.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf
V roce 2016 byla vydána další publikace: „Rovný přístup. Knihovna přátelská seniorům. Metodická příručka pro práci
knihoven se seniory“. Znění publikace připravila Sekce 60+SKIP ve spolupráci s experty na gerontopsychologii a gerontagogiku. Příručka obsahuje stovky příkladů dobré praxe knihoven a je především inspiračním a metodickým materiálem.
Vzbudila mimořádný zájem i mimo obor, zejména u dalších kulturních institucí jako jsou muzea a galerie. Obdobná certifikace, jaká je uvedena výše, se zatím nepředpokládá. 3
V současné době se připravuje další publikace z řady, zaměřená především na rovný přístup imigrantů a některých národnostních a jazykových menšin ke službám knihoven, předpokládá se vydání v r. 2018. Navázat by měla publikace
věnovaná práci knihoven s osobami ohroženými sociálním vyloučením (předpokládaný rok vydání 2020).
Nejdříve několik čísel: V České republice tvoří migranti kolem 4 %4 populace, je zde 14 oficiálně registrovaných národnostních menšin5 a v roce 2016 byl udělen azyl 1486 osobám. Většinový podíl mezi migranty tvoří lidé ze zemí s podobným
jazykem a kulturním zázemím (Ukrajina, Slovensko)7, soužití by tedy nemělo činit velký problém. Přesto hýbou témata jako
nebezpečí migrace, islámského terorismu či ohrožení české kultury domácí politickou scénou. Pro většinu veřejných knihoven nejde o stěžejní oblast, ale najdou se mnohé, které již interkulturní služby zahrnuly do své nabídky. Podle výzkumu
z roku 2014 nabízí cíleně služby pro migranty a národnostní menšiny 6% veřejných knihoven, okrajově nabízí tyto služby
necelá třetina oslovených knihoven. Nejčastěji jsou tyto služby zaměřeny bez specifikace národnosti cílové skupiny, případně cílí na Romy, Slováky či Vietnamce.
K zajímavým příkladům dobré praxe patří bezplatné kurzy češtiny, dvojjazyčné předčítání pro děti, týden interkulturních
aktivit. Např. některé z poboček Knihovny města Ostravy, se nacházejí v lokalitách s vyšší koncentrací obyvatel ze sociálně
slabších či znevýhodněných rodin, především pak romských, a tak se zde cíleně pracuje s romskou komunitou, především
pomocí dlouhodobých projektů, jejichž programy či akce jsou zaměřeny především na děti a mládež ve věku od 6 do 15 let,
romské maminky na mateřské dovolené a rodinu jako celek.
Místo závěru si ukážeme slovem nebo obrazem uplatnění rovného přístupu ke čtenářům knihovny na konkrétních akcích
jedné české knihovny:
Knihovna města Hradce Králové (90 000 obyvatel) je veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem a službami s více
než 120tiletou tradicí. Knihovna se snaží být bezbariérová pro co nejširší veřejnost. Na svém webu má speciální oddíl Bez
bariér http://www.knihovnahk.cz/bez-barier. Hlavní budova a dvě velké pobočky jsou zcela přizpůsobeny osobám s tělesným
handicapem. Do svých databází knihovna umožňuje i vzdálené přístupy, k dispozici jsou e-knihy.
Pro nevidomé a slabozraké funguje v knihovně od roku 1990 specializovaná zvuková knihovna, která je pobočkou Knihovny
a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana v Praze, od níž získává zvukové nahrávky.
Mimo běžné půjčování knih v Braillově písmu a zvukových knih všech žánrů je zde možnost i vypůjčenítyflopomůcek a hmatových her. Zaměstnancem knihovny je i nevidomý kolega, který pořádá školení a besedy pro vidící i nevidomé zájemce.
Pouze obrazem výběr z akcí další knihovny, Knihovna JiříhoMahena v Brně (370 Celá knihovna je opatřena akustickými
majáčky a vodícími lištami, lze zde nalézt i hmatovou mapu. Za tyto své snahy knihovna v roce 2016 obdržela ohodnocení
Standard Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením.
Své služby knihovna poskytuje i sluchově znevýhodněným. Na webu knihovny jsou krátká videa o knihovně ve znakovém
jazyce. Prostory ústřední budovy jsou vybavené indukční smyčkou, vybraní pracovníci ve službách ovládají základy znakového jazyka, po domluvě knihovna zajišťuje i tlumočení vybrané akce do znakového jazyka.
Pro děti se specifickými potřebami a zdravotním postižením, včetně autistů, je na jiné pobočce k dispozici tzv. lekotéka.
Jedná se o soubor didaktických hraček a pomůcek, které rozvíjí zručnost, jazyk, motoriku, tvořivost či logické myšlení.

3http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf

https://www.czso.cz/documents/11292/41862280/c01R01_2015.pdf/48b91796-0832-4b4a-b5fb92e23937a9e5?version=1.0
5 https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/
6 http://www.mvcr.cz/soubor/cs-stat-prosinec-2016-4-pdf.aspx
4
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Knihovna se snaží být přátelskou i k seniorům a cíleně pro ně připravuje různé volnočasové aktivity. Velmi oblíbené jsou
kurzy Trénování paměti. Knihovna pro připravuje tzv. virtuální univerzitu 3. věku a umožňuje propagaci všech organizací
nabízejících služby pro seniory.
Pouze obrazem výběr z akcí další knihovny, Knihovna JiříhoMahena v Brně (370 000 obyvatel)
Čteme a znakujeme: knižní představení - mezigenerační program pro (ne)slyšící dětia jejich (pra)rodiče ve znakovém jazyce
s tlumočením do českého jazyka
Lekotéka: půjčování hraček a didaktických pomůcek - workshop pro veřejnost upříležitosti Dne pro dětskou knihu (Ústřední
knihovna)
3 Beseda z projektu Ruku v ruce, který integroval děti s různými druhy handicapů aděti ze sociálně vyloučených skupin s
majoritní společnosti (pobočka Královo Pole)
4 EFFETA (Denní stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním či kombinovaným postižením nebo autismem) - malování na
chodníku před knihovnou (pobočka Líšeň)
Knihovna města Tábora (35 000 obyvatel) – příklady práce se seniory: Deskohraní se seniory – knihovnice věnují celé
dopoledne hraní společenských her se seniory
2) VU3V - virtuální univerzita třetího věku – vzdělávací cyklus pro seniory www.e-senior.cz
3) PC kurzy pro seniory (internet, mail, vyhledávání, soc. sítě)
4) Očima generací
odpoledne pro děti a jejich prarodiče, kdy si navzájem pro sebe připravili vyprávění o svých oblíbených knihách.
- www.ocimageneraci.cz
Uvedená čísla stejně jako dobré příklady z praxe dokreslují současnou situaci knihoven v ČR. Síť knihoven je zde opravdu
velmi bohatá - téměř v každé vesnici či městečku najdeme knihovnu. Je ale nezbytné, aby se změnily z pouhých půjčoven
knih na otevřené vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centrum. Řada knihoven tento cíl již naplňuje, ale celý proces
změn není jednoduchý a naráží na řadu překážek. Tato skutečnost se odráží i v Koncepci rozvoje knihoven v České
republice na léta 2017 – 2020: "Společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného prostoru
pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj. Knihovny jsou sdíleným veřejným prostorem pro všechny bez rozdílu a bez ohledu
na jazyk, náboženství nebo handicap. Prostorem, který musí být otevřený a zároveň bezpečný, odpovídá potřebám a
požadavkům uživatelů."
Zuzana Hájková
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PŘÍLOHA Č. 7 - O knihovně v médiích (výběr)
Knihovna odkryje novou tvář podle vizí špičkových
architektů
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum: 04.01.2017, Číslo: 3, Str.: 13
Knihovna odkryje novou tvář podle vizí špičkových
architektů
Oblast: Internet - Zpravodajství
Zdroj: budejovice.iDNES.cz
Datum: 06.01.2017
Na Vltavě si nyní můžete půjčit knihy sami
Zdroj: Českobudějovický deník
Datum: 07.01.2017, Číslo: 6, Str.: 3
Na sídlišti Vltava přestěhovali knihovnu do kulturního domu
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum: 07.01.2017, Číslo: 6, Str.: 18
Restaurace se změnila v knihovnu
Zdroj: Právo
Datum: 12.01.2017, Číslo: 10, Str.: 15
Porota rozhodla, jak bude po dostavbě vypadat
vědecká knihovna
Oblast: Internet - Zpravodajství
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz
Datum: 30.01.2017
Jihočeskou vědeckou knihovnu rozšíří na jihovýchod
Zdroj: Táborský deník,
Datum: 01.02.2017, Číslo: 27, Str.: 3
Česká literatura v překladu
Zdroj: Českobudějovický deník,
Datum: 01.02.2017, Číslo: 27, Str.: 3
Vědecká knihovna už zná svou budoucí podobu
Zdroj: Právo
Datum: 01.02.2017, Číslo: 27, Str.: 8
Nová knihovna se bude vznášet
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum:01.02.2017, Číslo: 27, Str.: 15
Nová budova Jihočeské vědecké knihovny se bude
vznášet na pilotách
Oblast: Internet - Zpravodajství
Zdroj: budejovice.iDNES.cz
Datum: 02.02.2017, číslo 33
Prohlédněte si návrhy knihovny
Zdroj: Českobudějovický deník
Datum: 13.02.2017, Číslo: 37, Str.: 9
Válka jako nemoc poprvé česky
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum:06.03.2017, Číslo: 55, Str.: 16

Z šesti návrhů začne dnes odborná porota vybírat projekt,
podle kterého se za 120 milionů korun dostaví Jihočeská vědecká knihovna v Budějovicích. Pozoruhodná stavba může
brzy vzniknout poblíž historického centra ČB.
https://budejovice.idnes.cz/knihovna-v-budejovicich-odkryjenovou-tvar-podle-vizi-spickovych-architektu-184-/budejovicezpravy.aspx?c=A170105_183716_budejovice-zpravy_khr
Bloudili jste někdy sídlištěm Vltava, abyste našli knihovnu?
Příště už nemusíte. JVK pobočku na sídlišti Vltava z Jizerské
ulice do přízemí budovy kulturního domu do nového. Zkušební
provoz, který už dovoloval veřejnosti půjčovat si knihy, začal 2.
ledna….
Bezbariérový přístup, zázemí pro dětské čtenáře a odpočinková
zóna pro prohlížení knih a časopisů. To vše nabízí nová pobočka JVK na sídlišti Vltava v ČB.
Kvalitnější služby nabízí od Nového roku čtenářům v zrekonstruované pobočce na českobudějovickém sídlišti Vltava JVK.
Využila k tomu bývalou restauraci v přízemí kulturního domu …
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/porotarozhodla-o-vitezi-architektonicke-souteze-na-dostavu-budovyjihoceske-vedecke-knihovny-201701.html
Šest finalistů měla architektonická soutěž, která v uplynulých
týdnech hledala nejlepší návrh na dostavbu objektu Jihočeské
vědecké knihovny (JVK) v českobudějovické Lidické třídě.
Zajímavou výstavu plánují na únor v JVK v ČB. Vernisáž, jejíž
oficiální název je Česká literatura v překladu 1998 až 2016,
začne v knihovně na Lidické už tuto středu. Slavnostní zahájení
se uskuteční v 16 hodin a postará se o něj kurátorka výstavy a
česká spisovatelka Kateřina Tučková
Českobudějovická JVK už ví, jak bude vypadat její nová podoba. Odborná porota vybrala ze šesti soutěžních návrhů projekt
dostavby knihovny.
JVK v ČB čeká proměna, po které se čtenářům volně zpřístupní
na 130 tisíc svazků knih a periodik. "Létající" přístavba na
Lidické třídě vyjde na více než 120 milionů korun.
https://budejovice.idnes.cz/nova-jihoceska-vedecka-knihovnaceske-budejovice-f67-/budejovicezpravy.aspx?c=A170201_2302886_budejovice-zpravy_jkr
Dnes se v JVK v pobočce Lidická v Českých Budějovicích
představí šest studií návrhů na její dostavbu.
"Tuto knihu nelze číst bez hlubokého zaujetí. Je zajímavá už
tím, že ozřejmuje psychické faktory patologické povahy, které
hrají roli ve válce a v jejích přípravách." Autorem těchto slov
není nikdo menší než Albert Einstein. …
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Měsíc knihy láká čtenáře i na rande naslepo
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum:07.03.2017, Číslo: 56, Str.: 16
Měsíc knihy zve na rande
Zdroj: 5plus2
Datum:10.03.2017, Číslo: 10, Str.: 1
Knihovna rozšiřuje výpůjční dobu
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum:31.03.2017, Číslo: 77, Str.: 19
Herci přečtou knihy na střeše i v podzemí
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum:10.5.2017, Číslo: 107, Str.: 13
Osudy českobudějovického Galéna
Zdroj: Demokratický střed
Datum:23.05.2017, Číslo: 2, Str.: 369
Autor: Jiří Fošum
Brzda pro novou knihovnu. Město se pře s krajem o
řešení dopravy
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum: 05.06.2017, Číslo: 129, Str.: 13
Kraj a město se přou o kruháč u knihovny
Oblast: Internet - Zpravodajství
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz
Datum: 14.06.2017, číslo 165
Knihovna má šanci na prodloužení výjimky
Oblast: Internet - Zpravodajství
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz
Datum: 16.06.2017, číslo 167
Knihovna zahájí rekonstrukci střechy
Oblast: Internet - Zpravodajství
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz
Datum: 29.07.2017, číslo 210
Tři města na jihu Čech se připojují k celostátnímu
projektu Spisovatelé do knihoven
Zdroj: ČRo - České Budějovice, Datum: 14.09.2017
Na Jihu Čech vypukne Týden knihoven
Zdroj: Hitrádio FAKTOR - České Budějovice
Datum: 22.09.2017
Týden knihoven nabídne hry, výstavy i nový web
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum: 02.10.2017, Číslo: 228, Str.: 14
Ke knihovně budou auta jezdit po cyklostezce u
Malše. Prozatím
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum: 14.10.2017, Číslo: 239, Str.: 18
Přístavba vědecké knihovny je ohrožena
Oblast: Internet - Zpravodajství
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz
Datum: 06.11.2017, Číslo: 310
Fanfáry pro vítěze Jihočeského úsměvu
Zdroj: Českobudějovický deník
Datum: 30.11.2017, Číslo: 277, Str9

Výstavu umělecky zajímavých knih, rande naslepo, deskové
hry pro dospělé, burzu i přednášku o bohyních ze Žítkové
nabízí Jihočeská vědecká knihovna v ČB v březnu – měsíci
knihy.
Výstavu umělecky zajímavých knih, Rande naslepo, deskové
hry pro dospělé, burzu i přednášku o žítkovských bohyních
nabízí JVK v ČB.
Téměř o 50 hodin týdně navýší od dubna JVK v ČB výpůjční
doby ve svých půjčovnách. Sobotní provoz…
JVK ČB zve dnes na Noc literatury. Od 18 do 21.30 hodin
budou zájemci poslouchat ukázky z knih na netradičních místech.
JVK vydala poprvé v českém překladu knihu lékaře Emila
Flussera Válka jako nemoc. O významu tohoto filosofického
díla svědčí mimo jiné skutečnost, že k jeho prvnímu, německému vydání napsal předmluvu Albert Einstein.
JVK v ČB čeká na přístavbu za více než 120 milionů. Projekt,
který vyhrál v architektonické soutěži, však narazil na dopravní
napojení.

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kraj-a-mestose-prou-o-kruhac-u-knihovny-20170614.html

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/knihovna-masanci-na-prodlouzeni-vyjimky-20170616.html

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/knihovnazahaji-rekonstrukci-strechy-20170729.html
Kromě Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích je
to i Šmidingerova knihovna ve Strakonicích…
Na Jihu Čech vypukne Týden knihoven. Svůj program připravila
například Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích…
Nové webové stránky s finančním kontem pro čtenáře. To je
hlavní novinka Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Spustí ji dnes u příležitosti zahájení Týdne knihoven.
Spor o to, jakým způsobem jezdit auty k JVK v ČB, je vyřešený.
Alespoň dočasně. Padlo zásadní rozhodnutí, že provoz povede
z Mánesovy ulice kolem řeky Malše..

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pristavbavedecke-knihovny-je-ohrozena-20171106.html
Poosmé se konala literární soutěž pro žáky základních škol a
gymnázií "Jihočeský úsměv".
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Speciální příloha

Soutěž o návrh na dostavbu Jihočeské vědecké knihovny
v Českých Budějovicích
více na
https://www.cbvk.cz/soubory/tiskove_zpravy/2017-01-30-pristavba_katalog_small.pdf
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