
Stránka | 1  
 



Stránka | 2  
 



Stránka | 3  

 OBSAH 
 
 

Informace o organizaci ............................................................................................................... 5 

Ohlédnutí za rokem 2018 ............................................................................................................. 6 

Hlavní úkoly .............................................................................................................................. 9 

Oblast služeb čtenářům .................................................................................................................................... 9 

Investice a údržba .............................................................................................................................................. 9 

Národní a mezinárodní spolupráce, projekty .................................................................................................. 9 

Doplňování a zpracování knihovního fondu .................................................................................. 10 

Akvizice ............................................................................................................................................................ 10 

Katalogizace ..................................................................................................................................................... 12 

Systémové knihovnictví .................................................................................................................................. 12 

Autority ........................................................................................................................... 12 

Bibliografické záznamy ...................................................................................................... 13 

Revize fondů, správa inventářů atd. .............................................................................................................. 13 

Odpisy 2018 ..................................................................................................................... 14 

Fond výtvarně pozoruhodných knih ..................................................................................... 14 

Retrokatalogizace v JVK za rok 2018 - souhrn ....................................................................... 14 

Služby uživatelům .................................................................................................................... 15 

Čtenáři a návštěvníci knihovny ...................................................................................................................... 15 

Vzdělávací a kulturní akce .............................................................................................................................. 15 

Služby – výpůjčky ............................................................................................................................................ 16 

Služby / on-line služby .................................................................................................................................... 16 

On-line služby (počet návštěv z unikátních IP adres) .................................................................................. 16 

Služby – přístup do databází .......................................................................................................................... 17 

Odbor služeb .......................................................................................................................... 18 

Knihovna Na Sadech ................................................................................................................ 20 

Dětské oddělení ............................................................................................................... 20 

Oddělení pro dospělé ........................................................................................................ 20 

Knihovna Lidická ..................................................................................................................... 23 

Oddělení půjčovna Lidická ................................................................................................. 23 

Oddělení studoven ............................................................................................................ 23 

Regionální oddělení .......................................................................................................... 24 

Oddělení periodik ............................................................................................................. 24 

Hudební oddělení ............................................................................................................. 24 

Vývoj hlavních ukazatelů ve službách za poslední 3 roky ............................................................... 25 

Historické fondy ...................................................................................................................... 27 

Regionální funkce v Jihočeském kraji ......................................................................................... 28 

Regionální funkce - krajská úroveň ............................................................................................................... 28 

Regionální funkce - úroveň region České Budějovice ................................................................................. 28 

Regionální knihovní systém (REGKS) ........................................................................................................... 29 



Stránka | 4  

Automatizace provozů, správa sítě, digitalizace ........................................................................... 33 

Automatizace knihovny..................................................................................................... 33 

Účast v projektech .................................................................................................................. 36 

Ediční, výstavní a přednášková činnost ...................................................................................... 37 

Marketing a propagace ............................................................................................................ 38 

Lidské zdroje ......................................................................................................................... 39 

Vzdělávání ............................................................................................................................. 39 

Odborná činnost na národní úrovni .............................................................................................................. 39 

Ostatní .............................................................................................................................................................. 39 

Práce ekonomického oddělení .................................................................................................. 40 

Finanční hospodaření za rok 2018 ...................................................................................... 40 

Výnosy a náklady ............................................................................................................. 40 

Hospodářský výsledek ..................................................................................................... 43 

Investice ........................................................................................................................ 43 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ................................................................... 43 

PŘÍLOHA Č. 1 - Odborná činnost - projekt Obálkyknih.cz........................................................................... 44 

PŘÍLOHA Č. 2 - Výběr z akcí knihovny - fotogalerie..................................................................................... 56 

PŘÍLOHA Č. 3 - Přehled výstav ...................................................................................................................... 60 

PŘÍLOHA Č. 4 - Plakáty k akcím (výběr) ........................................................................................................ 62 

PŘÍLOHA Č. 5 - Příklady zajímavých akvizic ................................................................................................. 63 

PŘÍLOHA Č. 6 - Výběr z příspěvků konferencí .............................................................................................. 68 

PŘÍLOHA Č. 7 - Výběr z publikovaných článků ............................................................................................ 71 

PŘÍLOHA Č. 8 - O knihovně v médiích (výběr) ............................................................................................. 74 

 
  



Stránka | 5  
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Ohlédnutí za rokem 2018 
 
Projekt přístavby a stavebních úprav budo-
vy na Lidické 
V průběhu roku 2018 byla dopracována projektová 
dokumentace pro provedení stavby a vybavení 
interiéru, v září bylo vydáno stavební povolení. 
Žádost o dotaci IROP jsme podali v lednu 2018, 
v říjnu bylo rozhodnuto o jejím přidělení ve výši 
105 366 536,91 Kč. V závěru roku bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. 
Vlastní zahájení stavby je plánováno na jaro 2019. 
 
Regionální knihovní systém  
Byl zahájen projekt začlenění regionálních knihoven 
do automatizovaného knihovního systému (RE-
GKS), který je realizován za finanční podpory Jiho-
českého kraje. Přípravné práce byly zahájeny 
v knihovnách Homole, Neznašov, Srubec, Šindlovy 
Dvory, Úsilné, Dívčice a Lipí.  Celkem bylo v souvis-
losti s REGKS vykonáno 22 metodických návštěv.  
 
Modrý Pánbůh 
Knihovna představila v lednu 2018 veřejnosti první 
české vydání románu Rudolfa Slawitscheka Modrý 
Pánbůh. Románová prvotina pražského německy 
píšícího spisovatele Rudolfa Slawitscheka je z roku 
1927. Autor s určitou dávkou umělecké licence 
zasadil příběh do fiktivního města nazvaného Ro-
senburg, jehož reálným předobrazem byl tehdejší 
Krumlov. Kniha vyšla v českém překladu krumlov-
ského rodáka Helmuta Wagnera po devadesáti 
letech. Protože příběh knihy, sám spisovatel a autor 
českého překladu mají mnohé společné s Českým 
Krumlovem, byla kniha prezentována v knihovně 
ČK. Tato kniha je od roku 2005 již devátou knihou, 
kterou v rámci své ediční řady vydala JVK.   
 
Rande naslepo  
V březnu v měsíci, který je věnovaný čtenářům si 
knihovnice připravily akci „Rande naslepo“. Do 
balících papírů připravily knihovnice balíčky s ne-
známou knihou a v hudebním oddělení také CD 
a DVD. Dopředu čtenáři nevěděli, co 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 800. 
   
Knihovna - Živé místo/ 5. ročník 
V rámci 5. ročníku celoročního projektu "Knihovna - 
Živé místo" představila knihovna na svých poboč-
kách regionální spisovatele a zajímavé osobnosti.  
 

 
Mgr. Michal Morawetz  si připravil přednášku 
s názvem Jiří Buquoy – podivínský hrabě či roman-
tický vědec z Nových Hradů?,  PhDr. Ivo Hajn  se 
věnoval Strážním domkům a životu na koněspřežní 
železnici a Rostislav Gregor vyprávěl  o pěší cestě 
okolo Československa, která trvala 89 dní a 3300 
kilometrů. Miloslav Martenek  karikaturista, ilustrátor 
knih a bývalý pilot hovořil  o životě, létání a kresle-
ném humoru. Mgr. Martin Gaži se věnoval poutní 
kostelů a místům náboženské úcty na barokním jihu 
Čech. Proběhlo také setkání s Ing. arch. Olgou 
Ryšavou - českou architektkou, která se svým man-
želem působila od 60. let v kanadské emigraci. Jan 
Flaška představil svou knihu Za každou a plodný 
spisovatel Jan Bauer měl připravenu besedu s ná-
zvem Toulky českou historií. Akce byla úspěšná. 
Celkem se zúčastnilo 192 návštěvníků. 
 
Noc literatury 
Budějovická veřejnost měla i letos příležitost po-
slechnout si na netradičních místech v centru města 
ukázky evropské literatury v českých překladech. 
Na středu 9. 5. 2018 byla vybrána čtyři místa a čtyři 
knihy. Četlo se na terase Hardtmuthovy vily, na 
terase budějovické hvězdárny, v polygonální baště 
na Piaristickém náměstí a na dvorku komorní gale-
rie u Schelů. Ukázky ze současné italské, anglické, 
francouzské a belgické literatury představili herci 
Jihočeského divadla Věra Hlaváčková, Jaroslava 
Červenková, Jiří Dvořák a moderátor Českého 
rozhlasu ČB Martin Hlaváček. Čtení probíhalo para-
lelně na všech místech od 18:00 do 22:00 v půlho-
dinových intervalech. Každý si mohl zvolit, která 
místa během večera navštíví.  
 
Knihovna věc veřejná 
V rámci stejnojmenné celostátní akce se 25. září 
konal v budově Jihočeské vědecké knihovny v Čes-
kých Budějovicích kulatý stůl na téma Knihovna věc 
veřejná. Diskuse se zúčastnili náměstek hejtmanky 
Jihočeského kraje a starosta obce Kovářov Pavel 
Hroch, vedoucí odboru kultury a památkové péče 
Jihočeského kraje Mgr. Patrik Červák, náměstek 
českobudějovického primátora Ing. Jaromír Talíř, 
starosta města Kaplice a člen předsednictva Svazu 
měst a obcí Jihočeského kraje Mgr. Pavel Talíř, 
ředitel Národní sítě zdravých měst ČR Ing. Petr 
Švec, boršovský starosta Mgr. Jan Zeman a ředitel 
Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovi-
cích Mgr. Ivo Kareš. Publikum zcela zaplněného 
sálu tvořili především knihovníci z celého regionu, 
ale i zástupci obcí. Všichni diskutující se shodli, že 
i v 21. století mají veřejné knihovny svůj smysl 
a stojí za to je podporovat. Je ale důležité, aby se 
informace o roli knihoven v měnícím se světě dosta-
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ly i k těm starostům, kteří jejich význam zatím nedo-
kázali docenit. Pro knihovny v menších obcích mů-
že být velkým povzbuzením i konkrétní pomocí 
dotační program na jejich vybavení a modernizaci, 
který na setkání přislíbili zástupci Jihoč. kraje. 
 
Festival dětských knih, časopisů a her 
Čtenářské workshopy, besedy se spisovateli dět-
ských knih, pitva knihy, provoz knihařské dílny či 
stanoviště, kde si děti vyzkoušely, co musí umět 
každá knihovnice, to byla lákadla letošního deváté-
ho ročníku Festivalu dětských knih, časopisů a her, 
který se konal 21. a 22. června. na zahradě knihov-
ny Na Sadech. Celkem jej navštívilo 2450 dětí. 
Reportáž k festivalu připravila Jihočeská televize, 
Radio Blaník i Český rozhlas ČB. Dvoudenní festi-
val nenechal nikoho na pochybách, že čtení je velké 
a krásné dobrodružství 
 
Knížka pro prvňáčka 
Odměna v podobě krásné knížky "Bráchova bota" 
čekala na prvňáčky, kteří byli v květnu a červnu 
slavnostně pasováni na čtenáře. Zakončen tak byl 
celoroční projekt "Už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka", který probíhal od prosince do května na 
všech pobočkách knihovny v dětském oddělení Na 
Sadech. V letošním roce se do projektu zapojilo 329 
prvňáčků ze šesti českobudějovických škol.  
 
Spisovatelé do knihoven  
Naše knihovna i letos zapojila do druhého ročníku 
projektu „Spisovatelé do knihoven“. Cílem je od září 
2018 do června 2019 každý měsíc představit jedno-
ho z uznávaných českých spisovatelů (10 autorů, 
10 knihoven, 10 měsíců). Projekt vznikl ve spolu-
práci Asociace spisovatelů a 10 českých knihoven. 
Grantem ho podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Do 
projektu se zapojili Michal Maršálek, Miloš Urban, 
Simona Racková, Irena Dousková, Anna Bolavá, 
Radka Denemarková, Ondřej Hanus, Olina Stehlí-
ková, Lucie Faulerová, Adéla Knapová. 
 
Jihočeský úsměv  
Devátého ročníku dětské literární soutěže, určené 
pro děti ve věku 6 až 15 let, se zúčastnilo 145 auto-
rů, kteří zaslali 148 příspěvků. Nejvíce přihlášených 
dětí bylo ve věku 14 let. Soutěže se celkem zúčast-
nilo 23 škol (z toho 14 základních, 6 víceletých 
gymnázií, po jedné církevní, soukromé a ZUŠ). 
Sedm škol bylo mimo budějovických. Nejúspěšnější 
práce společně s dalšími vybranými příspěvky byly 
zařazeny do knižního sborníčku, který obdržel kaž-
dý ze soutěžících. Soutěž pořádá knihovna ve spo-
lupráci s Jihočeským klubem Obce spisovatelů.   
 
 
 

Batolata v knihovně 
V rámci Týdne knihoven zařadila pobočka Čtyři 
Dvory v říjnu pilotní akci pro nejmenší děti a jejich 
maminky s názvem Batolata v knihovně. Samotný 
název je signálem, že se do budoucna této kategorii 
chceme věnovat. Připraveno bylo dopolední setkání 
se čtením, pohybem, smíchem a hrou s cílem na-
vodit příjemné prostředí, kde se budou maminky 
cítit vítané, kde zjistí, že je u nás v knihovně chce-
me a následně se stanou našimi čtenářkami a pak 
i jejich děti. Pro mimořádný zájem i v následujících 
měsících bylo rozhodnuto o rozšíření pořadů také 
na ostatní pobočky.  
 
Lovci perel 
Lovci jsou děti, které se zapojily do stejnojmenné 
celorepublikové čtenářské soutěže. Ve všech po-
bočkách knihovny a také v dětském oddělení Na 
Sadech se i letos zapojilo kolem 262 dětí. Děti 
v průběhu roku četly knížky označené samolepkou 
„perlorodka“. Za každou knihu a správně zodpově-
zené otázky získaly děti perlu na náhrdelníkovou 
šňůru. Na konci roku čekala pro nejaktivnější lovce 
odměna.  
 
Antidiskotéka Jiřího Černého 
Připraveno bylo letos osm pořadů s hudebním pu-
blicistou Jiřím Černým. Dopolední pořady byly při-
praveny také pro studenty středních škol. Na tento 
projekt získala knihovna grant ve výši 36 400 Kč 
z rozpočtu statutárního města Č. Budějovice. 
 
Senioři píší WIKIPEDII 
Knihovna opět ve spolupráci s lektorkou Jitkou 
Erbenovou uspořádala od v říjnu do prosince semi-
náře pro začátečníky s praktickými ukázkami toho, 
jak Wikipedie funguje, jak ji používat i jak do ní 
přispívat. Kurzu se zúčastnilo 8 osob, celkem pro-
běhly 4 semináře v roce 2018. Další dva se usku-
teční v lednu 2019. 
 
Výstavy  
Knihovna poskytuje zájemcům z řad veřejnosti 
výstavní prostory pro uspořádání výstav v knihovně 
na Lidické (13 výstav) a Na Sadech (5 výstav). 
K tomu knihovna realizuje i výstavy vlastní. V roce 
2018 uspořádala knihovna tři samostatné výstavy 
(ex libris, vznik republiky a typografové). Oddělení 
periodik pak ve svém oddělení připravilo další čtyři 
výstavy. Podrobný přehled výstav viz příloha 3. 
 

Čeští typografové 19. – 21. století 
V září připravila knihovna výstavu o životě a práci 
významných českých typografů 19. a 20. století. 
Výstava byla ukázkou toho, co si lze pod pojmem 
kvalitní typografie představit. Prezentované knihy 
byly z fondu výtvarně pozoruhodných knih JVK. 
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Vznik republiky a konec 1. světové války   
V říjnu připravila knihovna výstavu k připomenutí 
100. výročí samostatného Československa, tak jak 
byl zachycen v dobovém tisku a publikacích náleží-
cích do fondu knihovny. Zajímavostí byl např. vá-
lečný deník J. Košťála popisující strádání na frontě 
v zákopech, výroční zpráva c. k. reálného gymnázia 
z roku 1916 se seznamem studentů, jež narukovali 
do války či regionální tisk z prvních dnů po vyhláše-
ní samostatnosti.  
 
Divadlo a hudba v knihovně 
S velkým ohlasem se setkal program, který pro 
návštěvníky knihovny připravila vedoucí hudební 
oddělení.  
Koncerty: Vojtěch Adamčík & Lindsay J. Salvati 
(USA)/ Alejandro Soto Lacoste & Marta Töpferová/ 
Večer plný muzikálů/ Jan Burian/ Pěvecký recitál 
členek sboru Jihočeského divadla/ Jan Matěj Rak/ 
Francisextet, Výborný Trio/ Swing Trio Avalon/ 
Koledování s Mladou dudáckou muzikou 
Mladí čb hudebníci: T. Lísal/ Duo M. Hamerník a 
Tomáš Lísal/ Budbrass - žesťový soubor 
Hudebně literární pořady: Taťána Lukešová známá 
& neznámá/ Pocta V. Mertlovi/ Jacques Prévert 
filmující básník, básnící filmař 
Divadelní představení: Narodil jsem se jako zloděj 
- divadlo V. Marčíka/ Studio dell'arte Vánoce za 
časů našich prababiček 
 
Seznamovací čtvrtky 
Čtvrtým rokem pokračují pravidelné akce, na kte-
rých si mohou zájemci každý první čtvrtek v měsíci 
prakticky vyzkoušet jak pracovat s on-line katalo-
gem knihovny. Dozvědět se mohou také více 
o našich dalších on-line databázích. 
 
Přednášky, besedy a setkání na Lidické 
Také v roce 2018 měla veřejnost příležitost 
v knihovně na Lidické navštívit řadu kulturních 
a vzdělávacích akcí.   
Literární pořady, představení knih 
Václav Matějka – kniha „Jak se hledá perla“  
Radek Gális – kniha „Černí baroni od Černé věže“ 
Jaromír Procházka - kniha „Život plný vláken“  
Ústav anglistiky Dr. Jajtner – O řeči ptáků  
Ústav anglistiky Dr. Nagy – Hra o trůny  
J. Hudičák, Z. Mrázková, J. Špinar - kniha „Krumlov  
město pod věží“  
Ondřej Fibich - Magický realista Karel Klostermann   
Spisovatelé do knihovny - Michal Maršálek, Miloš 
Urban, Simona Racková, Irena Dousková 
Cestovatelské besedy 
Jakub Venglář /Krásy Kavkazu - o Gruzii, Ázerbá-
jdžánu, Arménii  
Vladimír Bednář / Finsko 

Ondřej Landa/ Japonsko zevnitř 
Marek Jonák - Nový Zéland 
Muzeum Volyně - Krásy Šumavy  
Kateřina Patáková - Perly Rakouska  
Přednášky 
Nejlepší díla pravoslavného ikonopisectví 
Dalibor Vácha – Československé legie v Rusku v 
roce 1918 a vznik Československa 
Šumavský spolek - Zaniklé sklenářské hutě 
 
Spolupráce s DS Staroměstská 
Pokračuje spolupráce s Domovem pro seniory Sta-
roměstská, kam se jednou za měsíc vozí soubor 
knih, CD a DVD. Zvláště v oblibě jsou audioknihy  
 
Minorité a výsledek soudního sporu 
Knihovna ukončila soudní spor s řádem minoritů 
v Brně o vydání historického knižního fondu CK 
výrokem Ústavního soudu o zákonném postupu 
soudních instancí, které na všech stupních 
odvolacího řízení rozhodly ve prospěch Jihočeské 
vědecké knihovny. Proti rozsudku již není odvolání 
a u soudu napadený knižní fond je tak nadále 
ve vlastnictví JVK. 
 
Delegace z francouzského Lorientu 
Na českobudějovické radnici přijali na konci srpna 
delegaci z francouzského partnerského města Lori-
entu. Na program dvoudenní návštěvy byla zařaze-
na také prohlídka Jihočeské vědecké knihovny. 
Delegaci se v knihovně na Lidické věnovala Zuzana 
Hájková včetně výkladu ve francouzštině. 
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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 v zpřístupňování českých a zahraničních databází 
• zajistili jsme plnění úkolů regionálních funkcí v rámci Jihočeského 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 zřizovatelem příprava projektu IROP „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské 
vědecké knihovny – Lidická 1“ 

 

Národní a mezinárodní spolupráce, projekty 
 

• připravili jsme projekty do regionálních a národních dotačních programů v celkové výši dotací  
1 984 400 Kč, na projekt přístavby knihovny na Lidické přidělena dotace 105 366 537 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 
2018 bylo na nákup vynaloženo z rozpočtu JVK celkem 3 563408 Kč, a to mimo plateb za výpůjčky elektronic-
kých knih, které byly i v roce 2018 hrazeny zvlášť.  
 
Pro výměnný fond byl nákup pořízen v částce 715 465 Kč z finančních prostředků určených na regionální funkce. 
Část nákupu pro pobočky ve výši 100 000 Kč byla financovaná z rozpočtu města České Budějovice. 
 
Díky těmto financím se nám podařilo doplnit nejen všechny kvalitní novinky roku 2018, řadu těch žádaných 
i v několika exemplářích, ale i starší tituly především české produkce, které ve fondu doposud chyběly. Dále 73 
titulů zahraniční literatury - především encyklopedického charakteru, obrazové publikace z oboru umění a literatu-
ru se vztahem k regionu jižních Čech, ale i beletrii a jazykové učebnice. 
 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2018 
 

částka zdroje  
3 563 408 Kč JVK  

715 465 Kč regionální funkce           
100 000 Kč město České Budějovice 

4 378 873 Kč    celkem 
 
Celkový nákup činil 16 414 svazků knih (nárůst oproti roku 2017 o 370), z toho 3 105 bylo z dotace na regionální 
funkce a 430 z dotace od města, 14 kartografických dokumentů, 34 integračních zdrojů. 
 
Opět se rozrostla nabídka her pro děti a dospělé, o které je v půjčovnách velký zájem. Celkem bylo nakoupeno 
kusů 224 her za cca 91 058 Kč, 26 her jsme získali darem, 1 jako náhradu, z nich 147 bylo nových titulů. Hodno-
ta darovaných dokumentů za rok 2018 dosáhla 574 658 Kč. 
 
Hudební oddělení a oddělení periodik si nákup dokumentů zajišťovala samostatně a jejich nákupy byly pořizová-
ny 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 Knihov-
ní fond k 31. 12. 2018. 
 
Dále bylo průběžně zajišťováno dodávání regionálních povinných výtisků (celkem dodáno 446 povinných výtisků 
knih, 34 map a 8 CD), evidence darů od nakladatelů i z jiných zdrojů, příprava ukázek pro akviziční komisi a pro-
váděny byly další činnosti v rámci doplňování knihovních fondů: evidence a inventarizace jednotek, kontrola fak-
tur, skenování obálek a předávání zpracovaných dokumentů do příslušných půjčoven a studoven, odpisy vyřaze-
ných dokumentů v místním katalogu atd. 
  
Nadále jsou prováděny odpisy v lístkovém místním katalogu (v roce 2018 to bylo 22 000 záznamů).  
 
Objednané knihy jsou od roku 2018 důsledně evidovány v elektronických objednávkách v ARL, tak, aby se kdo-
koliv mohl dozvědět, co má objednáno, kolik vázaných financí. Současně byla změněna organizace práce a za-
pojení jednotlivých pracovnic tak, aby každá z nich byla plně nahraditelná ostatními v době nepřítomnosti na 
pracovišti.  
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KNIHOVNÍ FOND K 31. 12. 2018 
 

 Knihovní jednotky Stav k  
31. 12. 2017 Přírůstek Úbytek Stav k  

31. 12. 2018 
Knihovní jednotky celkem 1 409 875 29 602 18 371 1 421 106 
knihy celkem 1 093 697 21 278 18 221 1 096 754 
     z knih naučná 830 416 8 216 6 336 832 296 
     z knih beletrie 255 184 13 062 11 885 256 361 
netolická knihovna 8 097 0 0 8 097 
z netolické beletrie 660 0 0 660 
ostatní dokumenty neperiodické 100 762 2811 60 103 513 
z toho: rukopisy 541 1 0 542 
          mikrografické 1 178 0 0 1 178 
          kartografické 8 042 111 9 8 144 
          hudebniny 22 079 236 6 22 309 
          zvukové 27 219 1 187 8 28 398 
               z toho CD 12 361 1 187 8 13 540 
               z toho magnetické kazety 2 264 0 0 2 264 
               z toho gramodesky 12 594 0 0 12 594 
     zvukově obrazové (DVD) 1 941 323 8 2 256 
     obrazové 9 215 790 0 10 005 
         z nich grafika 717 6 0 723 
                   exlibris 8 498 784 0 9 282 
     elektronické 1 095 33 29 1 099 
     normy 18 901 0 0 18 901 
     patenty 0 0 0 0 
     drobné tisky 10 551 130 0 10 681 
zpracovaná periodika 165 053 5 260 89 170 224 
v tom pravá periodika 163 522 5 138 89 168 571 
         integrační zdroje 1 531 122 0 1 653 
docházející periodika 5 253 253 0 5 506 
malý inventář 4341 91 780 3 652 
hry 759 251 1 1 009 
historické fondy 49 604 2 0 49 606 
       z toho rukopisy 1 409 0 0 1 409 
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Katalogizace 
 
Při katalogizaci jsme dodržovali platné standardy a pravidla (RDA). V maximální míře jsme využili přebírání zá-
znamů a jejich následnou úpravu a doplnění o interní data.  Přibylo doplňování záznamů pro elektronickou vý-
půjčku knih, které nejsou ve fondu JVK v papírové podobě a záznamů pro regionální souborný katalog REGKS.  
 

• průběžná katalogizace přírůstků – doba zpracování u novinek 1- 3 týdny, zpracováno nebo aktualizová-
no celkem 17 987 titulů všech druhů dokumentů, 784 exlibris ze Samkovy sbírky a 6 grafik. Navíc vytvo-
řeno 426 záznamů pro potřeby REGKS a 454 záznamů pro elektronické výpůjčky. Katalogizace her - 
stručný katalogizační záznam + holdingy - 147 nových záznamů. 

• retrokatalogizace knih fondu vědecké půjčovny - celkem zpracováno: 4 219 titulů věcně i jmenně, z toho 
12 paprsků, 42 z krásné, 1 724 naučné literatury, 2 440 titulů beletrie, a kromě toho kompletně přepra-
cováno a doplněno 2 505 záznamů z fondu Památníku, u cca 3 200 záznamů byl doplněn věcný popis. 
Průběžné doplňování autorit, opravy věcných autorit, úprava věcných hesel převedených z Tinlibu  (cca 
65 hesel, v souvislosti s tím upraven věcný popis v cca 190 záznamů), další záznamy byly upraveny 
v rámci globálních oprav Mezinárodního desetinného třídění. 

• supervize bibliografických záznamů starých tisků a rukopisů (cca 1 300 záznamů) 
• účast na jednání odborných komisí pro věcné zpracování a pro jmenné zpracování všech typů dokumen-

tů,  
• zakládání místního katalogu a jeho průběžná redakce 

 
Statistika zpracování: 
 
Katalogizace jmenná věcná 
nové knihy 9 206 9 206 
retro 6 724 6 724 
mapy 64 64 
mapy retro 27 27 
elektronické 33 33 
integrační zdroje 122 122 
hry 147 147 
celkem titulů knih 16 323 16 323 
exlibris 784   
záznamy pro REGKS 426   
záznamy pro e-výpůjčky 454 454 
celkem zkatalogizováno 17 987 16 777 

 

Systémové knihovnictví 

Autority 
 
export návrhů jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit      965  autorit 
aktualizace jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit      184 autorit 
kontrola nově založených autorit v databázi cbvk_US_auth                18 183  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 zázna-

mech, 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  64,2%) 
• 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  - 5 076 bibliografických záznamů vytvořených v roce 2018 
• kontrola záznamů retrokatalogizace v JVK – 5 076  bib. záznamů 
• spolupráce se SKC - kontrola a opravy údajů ve starších bibliografických záznamech  
• kontrola chybových logů záznamů zaslaných do SKC a následné opravy chyb v bib. záznamech 
• příprava a návrhy globálních oprav v systému ve spolupráci s IT 
• doplňování věcného zpracování do retro záznamů (při běžné kontrole + průběžně oprava záznamů 

označených 40CNB - cca 3 200 záznamů) 
 
Ostatní činnosti 
• spolupráce s IT a Cosmotronem  při úpravách systému ARL 
• účast na poradách odborných skupin pro katalogizaci speciálních druhů dokumentů a seriálů  

 
 
 
 

Revize fondů, správa inventářů atd. 
 

místo signatury            počet jednotek   
Vědecká půjčovna C 25.000 - 29.999, C 261.000 - 265.999  8 859 

Oddělení periodik ČC3 .000 - 4.999  90 184 

Regionální oddělení Signatury A, B, C, S 17 244 

Hudební oddělení Signatury HLP, HMP, HSP 11 024 

Zlatá Koruna - odd. rukopisů a st. tisků Signatura NH 3 355 

Sady - dospělí Malý inventář, čísla časopisů, hry 3 255 

Sady - dětské odd.   Celý fond 21 840 

Pobočka Rožnov celý fond 16 126 
 
 

fond knihovních jednotek 
revidovaný fond celkem 90 877 

celkový počet ztrát 319 

z toho odepsáno 275 

návrhy na odpis (pro přehledání) 44 
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Odpisy 2018 
 

dokument beletrie naučná bez rozlišení celkem 
knihy 11 885 6 336 0 18 221 
mapy 0 0 9 9 
periodika 0 0 89 89 
hudebniny 0 0 6 6 
zvukové  0 0 8 6 
audiovizuální 0 0 8 1 
elektronické zdroje + hry 0 0 30 30 
celkem odpisů 11 885 6 336 150 18 371 
malý inventář)*     1 120 780 
čísla časopisů)*     3 220 3 564 
Celkem odpisů       4 344 

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

• kontrola a dohledávání volných přír. čísel všech druhů dok. a generování přír. seznamů – 2x ročně 
• katalogizace drobných tisků 130 sv.  
• tvorba seznamů darů pro přehledání v.o. (9398 svazků) 
• tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám (70 seznamů, v nich 7820 sv.)  
• opravy duplicit v odpisech v ARL  (3500 záznamů) 
• odpisy v místním (lístkovém) katalogu (13 500, 8 500 záznamů zpracováno v rámci dohody o pracovní 

činnosti, celkem provedeno 22 000 odpisů) 
 

Fond výtvarně pozoruhodných knih 
 

• přírůstek: 14 sv., z toho nákup 9 sv., (2 autorské knižní vazby, 2 bibliofilie a 5 výtvarně pozoruhodných 
knih z běžné produkce), 5 darů (bibliofilie) 

• pokračuje retrokatalogizace fondu - signatura KB 
• pokračuje zpracování Samkovy sbírky exlibris (784 ks) a přírůstků grafiky (6 ks) 
• připravena výstava o životě a práci významných českých typografů 19. a 20. století (září 2018) 
 

Retrokatalogizace za rok 2018 - souhrn 
 
Na retrokatalogizaci knih se podílí oddělení katalogizace (fond krásné a paprsky + 2 pracovnice pro retrokatalogi-
zaci fondu vědecké knihovny), dále pracovníci ve vědecké půjčovně, v hudebním oddělení, v oddělení starých 
tisků.  
 
V katalogizaci se veškerá retrokatalogizace zpracovává včetně věcného zpracování, stejně jako v oddělení sta-
rých tisků, kromě toho se průběžně doplňuje věcná katalogizace i do už dříve zpracovaných titulů 
 

Knihy a mapy  6 724 bibliografických záznamů  
Celkem zpracováno  8 300 svazků 
Hudební oddělení  
v pracovní době 218 CD 
v rámci VISK5 1 000 sv. hudebnin 
Historické fondy 1 122 svazků 
běžnou katalogizací fond RE (19. - 20. stol.) - dokončení 0. 
běžnou katalogizací starých tisků a rukopisů 1 122 sv. 
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Služby uživatelům  
 
Statistické údaje (období 1.1. - 31. 12. 2018), pro srovnání výsledky za rok 2017. 
 
Počet čtenářů knihovny se mírně zvýšil, k podstatnému zvýšení došlo hlavně u dětských čtenářů. Vzrostl i počet 
fyzických návštěv knihovny a počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. 
 

Čtenáři a návštěvníci knihovny 
 

 2018 2017 

Počet čtenářů s platnou registrací 19 197 18 991 

Z toho čtenáři do 15 let 4 489 3 982 

Počet návštěvníků (knihovnické služby) 265 364 249 436 

Vybraná oddělení – počet návštěvníků   

Lidická, pult a registrace 47 380 47 185 

Lidická, odd. periodik  6 762 7 731 

Lidická, hudební odd. 7 772 7 686 

Lidická, studovny 4 111 4 305 

Lidická, regionální odd. 966 1 096 

Lidická, internet a el. zdroje 5 581 5 462 

Na Sadech, odd. pro dospělé 65 154 64 533 

Na Sadech, odd. pro děti 28 288 31 398 

pobočka Čtyři Dvory 22 128 20 286 

pobočka Rožnov 13 842 12 987 

pobočka Suché Vrbné 16 407 16 279 

pobočka Vltava 15 030 13 573 

Zlatá Koruna, historické fondy  21 19 

              Uživatelé internetu 11 953 12 706 
 

Vzdělávací a kulturní akce 
 

 2018 2017 

Vzdělávací a kulturní akce 778 684 

Počet návštěvníků 26 887 25 817 

Lidická 8 806 10 242 

Na Sadech 8 398 7 234 

Pobočky 7 576 6 424 

Zlatá Koruna 225 160 

Návštěvníci akcí, nepořádané JVK 1 882  
 

 
 
 

Celkový počet návštěvníků (knihovnické služby a akce) 294 133 275 413 
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Služby – výpůjčky 
 
U tohoto významného statistického ukazatele došlo ke zvýšení výpůjček mimo knihovnu (absenční výpůjčky), 
dlouhodobě se snižuje počet prezenčních výpůjček (studium v knihovně). Nově zavedené služby - půjčování  e-
knih on-line (4 321), společenských her, zvukových knih mají stále vzestupnou tendenci 
 

Výpůjčky 2018 2017 

Výpůjčky absenční (tj. mimo knihovnu) 476 907 468 034 

Výpůjčky ve vybraných odděleních:   

Lidická ul. 107 106 100 581 

Lidická – hudební  17 539 14 795 

Na Sadech - dospělé 143 042 148 589 

Na Sadech – dětské 53 236 51 949 

pobočka Čtyři Dvory 51 551 51 008 

pobočka Suché Vrbné 37 193 38 344 

pobočka Vltava 36 993 34 321 

pobočka Rožnov 29 753 27 697 

Prolongace výpůjček 275 397 261  679 

Výpůjčky absenční včetně prolongací 752 304 729 713 

Výpůjčky prezenční (v prostorách knihovny) 52 135 64 592 

Výpůjčky e-knih on-line 4 321 3 724 

Výpůjčky celkem 808 760 798 029 
 
 

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. Opět se zvýšil počet zhlédnutých stran 
digitální knihovny JVK. 
K výpůjčkám e-knih by bylo možné přičíst i stahování e-knih z katalogu Městské knihovny v Praze 
(https://m.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-knihy/), kde bylo staženo dalších více než 1500 volně šiřitelných e-
knih. 
 

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

 2018 2017 
Webové stránky knihovny 377 996 418 251 
IPAC (přihlášení do konta čtenáře) 242 353 213 469 
  z toho mimo budovu JVK 223 417 196 127 
Elektronická kniha JVK Kohoutí kříž 82 277 80 382 
Digitální knihovna JVK (počet zobrazených stran) 37,32 mil. 35,12 mil. 
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Služby - meziknihovní výpůjční služba 
 

MVS aktivní: 2018 2017 

Požadavky 253 262 
Výpůjčky 192 139 
Kopie 19 67 
Vyřízeno z fondu JVK 21 25 
MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba) 10 10 

MVS pasivní:   
Požadavky 1 055 1 183 
Výpůjčky 880 1 012 
Kopie 83 110 

 
 

Služby – přístup do databází 
 

České Zahraniční 

ASPI  256 EBSCO  hledání/počet stažených dok. 2 615/803 

ČSN – databáze českých norem  75 LibraryPressDisplay (on-line)  4945 
Anopress   hledání/počet stažených 
dok. 4045/959 Naxos Music Library/Jazz (on-line)  3 080/59 101 
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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, 
i akce 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 přednášky, akce hudebního oddělení, akce pro seniory. 
Na pobočkách k tomu přispěl zejména projekt Knihovna - živé místo, podporovaný i městem České Budějovice.  
 

Březen, měsíc čtenářů   
 

V  březnovém měsíci, který je tradičně věnovaný čtenářům, připravila knihovna pestrou nabídku pořadů pro do-
spělé i děti. Kdo měl odvahu, mohl si např. dát v knihovně Rande naslepo s neznámou knihou. Na všech poboč-
kách byly k tomuto účelu po celý měsíc připraveny zabalené knihy (na Lidické také CD s hudbou a audioknihami), 
u kterých dopředu čtenáři nevěděli, s kým mají tu čest. Letos si takto “zarandilo“ téměř 800 čtenářů.  
 

Výběr z akcí 
Knižní fotokoutek  
Čtyři Dvory / Po celý měsíc byly připraveny rekvizity k focení. Čtenáři tak měli příležitost nafotit originální fotky 
a přes sociální sítě sdělovat světu, jak moc mají rádi knihy.  
 

Burza časopisů a knih  
Suché Vrbné a Vltava / Čtenářská výměnná burza časopisů a knih. Kdo si udělal jarní úklid v domácích knihov-
ničkách, mohl přijít a nabídnout druhým časopisy a knihy, nebo si mohl vybrat, o co měl zájem.  
 

Večery v knihovně na Lidické 
5. 3. 17:30 / Radek Gális - beseda k vydané knize ČERNÍ BARONI OD ČERNÉ VĚŽE. Jeho hosté (pamětníci 
vojenské služby v útvarech PTP) zavzpomínali na nelehkou dobu, kdy patřili k politicky nespolehlivým mužům. 
12. 3. 16:30 / Jaromír Procházka nás provedl vzpomínkami na předního představitele československé tapiserie 
a tvůrce druhé etapy života jindřichohradecké gobelínové dílny ak. malíře J. Müllera. Představil nově vydanou 
knihu, která je tomuto umělci věnována. 
 

19. 3. 17:00/ Všechny krásy Kavkazu - Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie -   cestovatelská beseda 
 
Hudba v knihovně na Lidické 
9. 3. 19:00 / Večer muzikálů - českobudějovický klavírista a skladatel V. Adamčík vystoupil společně s americkou 
zpěvačkou Lindsay J. Salvati s novým muzikálovým repertoárem.  
13. 3. 19:00 / Hudební publicista Jiří Černý se ve svém poslechovém pořadu věnoval legendárnímu slovenskému 
hudebníkovi a skladateli Mariánu Vargovi.  
21. 3. 19:00 / Latinskoamerické písně v podání M.Töpferové a vynikajícího hudebníka z Chile (Al. Soto Lacoste).  
 

Pobočky 
Čtyři Dvory – Trénink paměti – přednášky a dva navazující workshopy o trénování paměti s Helenou Žahourovou  
Suché Vrbné – 22.3. Velikonoční povídání s etnografkou PhDr. Hanou Soukupovou o velikonočních zvycích 
a tradicích. 
 
Noc s Andersenem – kouzlo společného nocování  
Děti mohly na pobočce Čtyři Dvory a Suché Vrbné strávit noc plnou tajemství, her a zábavy mezi knihami. Letos 
se akce nesla v duchu Rychlých šípů. Na dalších dvou pobočkách Rožnov, Vltava a v dětském oddělení Na Sa-
dech mohly děti netradičně strávit čas do osmé hodiny večerní.  
 

VÝSTAVY   
3.1. – 30.4.  The Tap Tap - putovní výstava černého humoru, Lidická 
12. 2. – 30.4  V. M. Kramerius - výstava k připomenutí 210. výročí úmrtí této osobnosti, Lidická, periodika 
8.3. – 30.4.  Den v modrém -  výstava k problematice autismu, Lidická  
1.3. – 30.4. Pozdní sběr - výstava fotografií Petra Lundáka, Na Sadech, oddělení pro dospělé 
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Týden knihoven   
 

Týden knihoven letos zacílil na lokální historii. V knihovně jsme se v tomto týdnu potkali s osobnostmi našeho 
regionu, které přišli vyprávět o unikátních mostech nad Orlickou přehradou, o rybníkářství a rybářství, či besedo-
vat a číst ze svých knih.  Zajímavé akce v tomto týdnu byly připraveny také pro děti.  
 
Akce pro dospělé  
1. 10. Na Sadech, Oddělení pro dospělé  
O unikátních mostech nad Orlickou přehradou  
 
2. 10. Čtyři Dvory  
Rybářství a rybníkářství na jihu Čech  
 

3. 10. Suché Vrbné 
Poutní kostely a místa náboženské úcty na barokním jihu Čech  
 

3. 10. Vltava 
Ladislav Beran, jeho krimi a "člověčiny" z Písecka  
 

4. 10. Lidická 
Magický realista Karel Klostermann  
 
5.10. Lidická 
Jazzový večer/ Duo Matouš Hamerník a Tomáš Lísal 
 
Výběr z akcí pro děti:  
 
Na Sadech, oddělení pro děti  
Jedinečný obal na knížku - Tvořivá dílna, kde si děti mohly vyrobit krásné obaly na knížky 
Čtení se Zauzlínou – čtenářská dílny pro děti od 3 do 6 let 
Čtenářská dílna s knihou „Ferda a jeho mouchy“   
 
Čtyři Dvory  
Batolata v knihovně - dopolední setkání se čtením, smíchem a hrou pro děti 0 – 3 roky a jejich doprovod  
Čtení se Zauzlínou – čtenářská dílny pro děti od 3 do 6 let 
Hraju, hraješ, hrajeme – odpoledne s deskovými hrami 
 
Suché Vrbné  
Výtvarná dílna pro nejmenší: podzimní tvoření 
Odpoledne pro chytré hlavičky/ hry, kvízy a hlavolamy 
 
Vltava/ Rožnov 
Odpoledne pro chytré hlavičky/ hry, kvízy a hlavolamy 
 
Výstavy  
 
Lidická  
Vznik republiky a konec 1. světové války zachycený v dobovém tisku a publikacích z fondu JVK ČB  
Patchworkové obrazy a zavinovací sukně s patchworkovými motivy /Alexandra Lechovská  
 
Na Sadech  
Co život dal i vzal / Výstava grafik Vlasty Lavičkové 
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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 
2018 došlo k dalšímu zvýšení počtu návštěvníků i výpůjček v oddělení. Stejně tak vzrostl i počet akcí i jejich ná-
vštěvníků. 
 
Pro mateřské (5), základní (15) školy i víceletá gymnázia byly během roku připraveny lekce informačního vzdě-
lávání, založené na metodách kritického myšlení. Pravidelná spolupráce probíhá také s MŠ Riegrova pro slucho-
vě postižené děti, dále se Střediskem výchovné péče, ZŠ Viva Bambini, Arpidou.  
Zábavné aktivity pro veřejnost byly zaměřeny především na mladší děti. Během roku se uskutečnilo např. 
Čtení z nových knih, Dopoledne pro nejmenší, Noc s Adersenem, Vánoční a velikonoční pečení a zdobení per-
níčků, Odpoledne plné her a hlavolamů. Nelze pominout i celoroční akci Lovci perel, podporující čtení i pochope-
ní literárního textu – přihlásilo se přes 100 lovců, přečetlo celkově 897 knih a „ulovilo“ se 1 017 perel. Oddělení se 
zapojilo i do celostátní akce pořádané Českou televizí – Skautská pošta. 
 
Stěžejní akcí byl před letními prázdninami dvoudenní Festival dětských knih, časopisů a her, který celý probí-
hal v prostorách knihovny Na Sadech a v její zahradě. O jeho zcela nové koncepci na jiném místě této zprávy. 
Celkově akci za oba dva dny navštívilo 2450 návštěvníků.  
 
Ze soutěží připomeňme výtvarnou soutěž Lesy a příroda kolem nás, za účasti 26 knihoven, jejíž vyhlášení 
místního kola bylo uskutečněno na Krajském ředitelství Lesů ČR nebo soutěž „O nejhezčí jarní básničku“, které 
se zúčastnilo přes 80 dětí ve věků 5 -15 let nejen z Českých Budějovic a blízkého okolí, ale i Písku a jiných měst.  
Z posledních akcí roku ještě zdůrazníme např. akce, které byly úzce spojeny s knihovnickou tématikou – Taška 
do knihovny, Obal si knihu aj. 
 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE 2018 2017 

návštěvnost 33 878 32 156 

internet 2 362 2 931 

uspořádané akce 252 245 

účastníci akcí 7 880 7 784 

výpůjčky 53 235 52 132 

 

Oddělení pro dospělé 
 
Vedle výpůjční činnosti i organizace akcí pro čtenáře pracovnice oddělení pokračovaly v péči o knihovní fond – 
pokračuje aktualizaci fondu (odpis ca 5 000 výtisků), zpřístupněn dar současné cizojazyčné beletrie, nákup dupli-
kátu nejžádanějších titulů. 
 
Mezi úspěšné a hojně navštívené akce patřily přednášky o Arménii, o autismu, výstava originálních obrázků kli-
entů Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie. Oddělení se samozřejmě podílelo i na Festivalu dět-
ských knih, časopisů a her. 
Dosud nebyl zastaven pokles výpůjček, pozitivním prvkem je však nárůst návštěvnosti v oddělení. 
 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE 2018 2017 

Návštěvnost 75 691 72 011 

Výpůjčky 143 042 149 365 
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Pobočky 
 
Jihočeská vědecká knihovna věnuje velkou pozornost i pobočkám na území města Č. Budějovice. Po nových 
prostorách poboček Čtyři Dvory a Vltava v uplynulých letech byla vybavena novým nábytkem i pobočka Rožnov. 
V roce 2018 byla dokončena první etapa přechodu výpůjčního protokolu na technologii RFID – nyní jsou 
vybaveny všechny čtyři pobočky i obě oddělení Na Sadech, etiketami RFID je kompletně označen celý jejich fond 
což umožnilo snadnější identifikaci dokumentů, jejich půjčování a zabezpečení. 
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 na všech pobočkách JVK. Úspěšná je i celoroční čtenářská soutěž Lovci perel, do které se na 
pobočkách zapojilo 262 dětských čtenářů. Řada dalších 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. Pobočky byly zapojeny do Festivalu 
dětských knih, časopisů a her (příprava lekcí pro ZŠ a MŠ, zajištění stanovišť a služeb). 
 
Čtyři Dvory – na této největší pobočce zůstávají základní ukazatele (návštěvnost, počet výpůjček) na stále 
vysoké úrovni, s mírným nárůstem, zvýšil se i počet akcí a počet jejich návštěvníků. Vedle stálých aktivit, jako 
jsou lekce pro školy, programy pro MŠ a dlouhodobé aktivity pro veřejnost, přibyly i nové – Batolata v knihovně, 
Filozofie pro děti (setkání dětí a seniorů). Jen pro ilustraci  - v roce 2018 se na této pobočce uskutečnilo 80 
setkání s dětmi ZŠ a MŠ a 44 setkání s dětmi a dospělými na akcích pro širokou veřejnost. Pokračuje spolupráce 
se seniory (Alzheimer centrum, Ledax, DS Hvízdal). 
 
Vltava – po přestěhování pobočky do nových, dostupnějších prostor pokračuje nárůst návštěvnosti i výpůjček, 
stejně jako počet pořádaných akcí. Kromě již zmíněných společných aktivit poboček se zde rozšířila i spolupráce 
se školami – vedle MŠ a ZŠ z nejbližšího okolí se příhlásily školy ZŠ Vráto, MŠ Papírenská, Nemanická atp.  
Zmiňme i spolupráci s Alzheimer centrem či naopak s centrem Caplík. 
 
Suché Vrbné – přechod na technologii RFID byl spojen i s aktualizací fondu (vyřazeno 2 700 knih), počet 
výpůjček i návštěvnost je srovnatelná s uplynulým rokem. K výraznému nárůstu došlo v počtu akcí i jejich 
návštěvnosti (2 500). Vedle lekcí a akcí pro MŠ, ZŠ., SŠ přibyla nově i spolupráce s družinami ZŠ, domovem 
mládeže SŠ a ZŠ pro sluchově postižené.  Z akcí pro širokou veřejnost jmenujme Zpívánky, Čtení nás baví, nově 
Čtenářský klub, Prázdninová výtvarná dílna. Pro dospělé pak besedy se zajímavými osobnostmi města, 
cestovatelské besedy, nově tvůrčí dílny pro dospělé. 

Rožnov – i zde byl realizován přechod na novou technologii RFID, spojený s aktualizací fondu. Zároveň byla 
pobočka vybavena nábytkem. Přestože z těchto důvodů byla pobočka měsíc uzavřena, nenastal pokles sledova-
ných ukazatelů, došlo k jejich nárůstu.  
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE  
 

 
Pobočky 

Návštěvnost Výpůjčky 

2018 2017 2018 2017 

Čtyři Dvory 22 128 20 286 51 551 51 008 

Suché Vrbné 16 407 16 279 37 331 38 344 

Vltava 15 030 13 573 36 993 34 321 

Rožnov 13 842 12 987 29 753 27 697 

Celkem 67 407 63 125 155 628 151 370 

 
 
 
 



Stránka | 22  

VÝBĚR Z AKCÍ na pobočkách 

Lovci perel – celoroční hra pro děti 
(Za)bal to!  - balení knih na začátku školního roku  
Rande naslepo – balíčky s překvapení m 
Noc s Andersenem  
 

Suché Vrbné 
Pro děti  
Zpívánky 4x 
Čtení nás baví 5x  
Dětské odpoledne  2x 
Čtení se Zauzlínou 1x 
Prázdninové hry a kvízy 
Odpoledne her a hlavolamů 5x 
Dětská tvůrčí dílna (nově) 
Jóga smíchu pro děti (nově) 
Noc s Andersenem (nově se spaním)  
Čtenářský klub pro mladší školáky (nově) 
Den pro dětskou knihu/ účast v komiksové soutěži 
(nově)  
 

Čtyři Dvory 
Pro děti  
Čtenářský klub (4x) 
Odpoledne s Animal Rescue 
Noc s Andersenem (se spaním)  
Pletení pomlázek 
Odpoledne her a hlavolamů 5x 
Čtení se Zauzlínou (6x) + mimo pobočku (6x) 
Batolata v knihovně 3x (nově) 
Mikulášská besídka  
Knižvent aneb Advent začíná knížkou 
Špunty, špunti, hračičky ... 
 

Vltava  
Pro děti  
Kudlanky 
Brouci jižních Čech  
Pohádka o Gruffalovi  
Pohádka o Berušce 
Čtení se Zauzlínou (2x) 
Odpoledne pro chytré hlavičky (5x) 
Odpoledne s labyrintem 
Knižní šifra - literární zábavný kvíz pro děti 
Pletení velikonočních pomlázek a tvoření veliko-
nočních dekorací  
Vánoční tvoření 
 

Rožnov 
Pro děti  
Odpoledne her a hlavolamů (6x) 
Čtení se Zauzlínou (2x) 
Tvoření – záložky 
Dárek pro maminku 
Setkání se spisovatelkou S. Bumbovou 

 
 
 
 

Suché Vrbné 
Pro dospělé  
Joga smíchu 
Burza knih a časopisů 
Knihovna - Živé místo (M. Morawetz, M. Gaži) 

Cestovatelské besedy 2x (V. Plátová, M. Šimek) 
Besedy se zajímavými osobnostmi 3x (PhDr. Hana 
Soukupová, Mgr. Jiří Krejčí, Mgr. Radek Gális) 
Tvůrčí dílna pro dospělé 5x (nově) 
Štrůdlový turnaj: soutěž s ochutnávkou 
Dopolední literární pořady pro seniory 2x (nově) 
 
 
 
 

Čtyři Dvory 
Pro dospělé  
Číňský nový rok  
Iris diagnostika 
Antistresový večer 
Povídání o kapličkách 
Knihovna živé místo (R. Gregor, Jan Flaška) 
Trénink paměti 1přednáška, 2x workshop 
Rybníkářství a rybářství na jihu Čech 
Přednáška o imunitě 
 
 
 

Vltava  
Pro dospělé 
Maroko – země plná barev 
Burza knih a časopisů 
Beseda s L. Beranem 
Knihovna - Živé místo (arch. O. Ryšavá., M. Martenek) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rožnov 
Pro dospělé  
 
Knihovna živé místo (I. Hajn, J. Bauer) 
Vlasta Javořická (povídání o spisovatelce) 
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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 divadelní představní. 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 pravidel-
ně účastní exkurzí se svými žáky a studenty. Celkem bylo zajištěno 32 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 12 000 knih, do fondu Lidická převedeno více než 
15%). 
 
 
Lidická - pult a registrace 2018 2017 

Návštěvnost 47 380 47 185 

Výpůjčky 107 106 100 518 

 

Oddělení studoven 
 

Také v roce 2018 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 2018 bylo 
pro čtenáře připraveno 73 rešerší, podmínkou pro jejich zpracování je registrace čtenáře v JVK. 
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). Oddělení také 
připravilo výběrovou bibliografii dokumentů z fondu JVK jako doprovodného textu k výstavě JVK ke 100. výročí 
vzniku ČR. 
 
Zajištěn byl nákup nejnovějších encyklopedických titulů zahraniční literatury, právnické literatury nakladatelství C. 
H. Beck, Wolters Kluwers, Leges 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  2018 2017 
Návštěvnost 4 111 4305 
Výpůjčky 6 541 7 020 
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Regionální oddělení 
 
 

Z odborné činnosti oddělení vybíráme: 
• pokračování digitalizace dokumentů regionálního charakteru v rámci projektu Jihočeského kraje, bylo digi-

talizováno ca 296 titulů periodik, 33 monografií, ca 64 000 stran 
• analytický rozpis článků z regionálních periodik – 2 917 záznamů, u vybraných titulů vazba ze záznamu na 

digitalizovaný plný text, zasílání do SK ČR databáze ANL 
• harmonizace, kontrola a úprava jmenných autorit regionálních osobnosti - 780 záznamů 
• aktualizace a doplňování elektronické publikace Kohoutí kříž, z další ediční činnosti – podíl na přípravě 

publikace J. Ciglbauera Jednadevadesátníci  
• revize části fondu – ca 17 000 dokumentů 

 
V tomto oddělení dochází 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 2018 2017 

Návštěvnost 966 1 096 

Výpůjčky 3 041 3 410 

 

Oddělení periodik 
 

V roce 2018 získala knihovna 5 134 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 
a novinek ve fondu (Josef Lada, V. M. Kramerius, 1968, 100 let republiky). Více byly využívány i elektronické 
databáze - Anopress (český tisk a média), Library Press 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. Čtenáři je velmi využívaný samoobslužný skener, kde si čtenář může dokument určený 
k prezenčnímu studiu naskenovat sám a soubor zaslat na email či uložit na USB. 
 
Z činnosti oddělení je nutné podtrhnout i pokračování ve skenovaní obálek a obsahů jednotlivých čísel periodik. 
Naskenováno téměř 3 tisíce čísel periodik, aktivně skenují více než 100 titulů docházejících periodik. Podle 
obsahu článků je pak možné vyhledávat v elektronickém katalogu JVK. 
 
 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2018 2017 
Návštěvnost 6 762 7 731 
Výpůjčky 41 601 53  083 

 

Hudební oddělení 
 
V tomto oddělení dochází ve srovnání s předchozími lety k trvalému nárůstu návštěvnosti, počtu výpůjček i využí-
vání on-line hudebních databází. K tomu mj. přispělo navýšení limitu dokumentů, které si čtenář v tomto oddělení 
může zapůjčit a možnost prodloužení zvukových dokumentů. Významná je i propagace činnosti oddělení – plaká-
ty a letáky pro čtenáře (Audioknihy do ucha, Sáhněte po tom nejlepším), propagace zvukové knihovny pro nevi-
domé prostřednictvím letáků v ordinacích lékařů a v prodejnách optiky, spolupráce s organizací Senior Point. 
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Stejně tak došlo k výraznému zvýšení návštěvnosti kulturních akcí, které hudební oddělení zajišťuje – počet ná-
vštěvníků se zvýšil (2017 – 2400 osob, 2018 - 2700 osob), což svědčí o oblibě těchto akcí. 

 
Z odborné činnosti 

• nákup, zpracování a katalogizace dokumentů pro hudební oddělení a zvukovou knihovnu za ca 415 000 
Kč. Zkatalogizováno 1 060 nových titulů CD, DVD, hudebnin a zvukových knih, rekatalogizováno dalších 
1 218 titulů hudebnin, upraveno téměř 400 unifikovaných názvů a 1 500 hesel obsazení 

• aktivní řešení problematiky katalogizace hudebních dokumentů ve spolupráci s NK ČR i pro knihovny Ji-
hočeského kraje 

• nákup elektronických zdrojů - prodloužena licence Naxos Music Library a Naxos Music Library Jazz, po-
čet stažených záznamů podstatně vzrostl. Obdobně došlo i ke zvýšení výpůjček klasických nosičů hud-
by a mluveného slova. 

• skenování obálek CD, DVD a hudebnin pro Obalkycz 
 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2018 2017 

Návštěvnost 7 772 7 686 
Výpůjčky 17 593 15 952 

 

Vývoj hlavních ukazatelů ve službách za poslední 3 roky 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE 2016 2017 2018 
registrovaní čtenáři 18 361 18 991 19 197 

Výpůjčky a prolongace 805 078 798 029 808 760 

Absenční výpůjčky 461 752 468 034 476 907 

návštěvníci 272 555 275 413 294 133 
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Historické fondy 
 
Katalogizován byl fond SC (vlastní sbírka knihovny) a RE (redemptoristi). Celkem bylo zkatalogizováno asi 500 
bibliografických jednotek a několik desítek fragmentů starých tisků z vícesvazkových vydání, k nimž se již 
nedohledaly ostatní části souborů.  
 
Pokračovala zjednodušená digitalizace historických fondů. Do prosince byly tímto způsobem téměř zcela ofoceny 
všechny historické knižní fondy do roku 1801. Během roku probíhalo fotografování fondu 4RE (je to fond 
19. století) podle stejné metodiky. Kromě toho jsou nafotografovány náhledové snímky z výše uvedených 
katalogizovaných starých tisků do systému Kramerius. 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. Rozměrný atlas digitalizovaný na digitalizační lince Krajského úřadu 
Jihočeského kraje byl zapsán do katalogu. V roce 2018 byly vystaveny všechny katalogizované tituly na 
webových stránkách JVK. 
 
I v letošním roce pokračovalo sledování plísní zpozorovaných v závěru roku 2015 v několika exemplářích fondu 
biskupské knihovny stejně jako v předchozích letech, a to v součinnosti s odborníky Vyšší školy grafické v Praze 
a Konzervátorským oddělením NK. 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.  
 
Při restaurování atlasu zadaného k opravě do Vyšší školy grafické v Praze, Hellichova ul. došlo ke komplikacím 
technologického rázu, které bylo nutno řešit s konzervátorským odd. Národního archivu a osobní konzultací 
s řešitelkou, vedoucí ateliéru restaurování Mgr. M. Vanišovou. Práce na restaurování se tak protáhnou do roku 
2019. 
 
V roce 2017 nakoupila knihovna 2 staré tisky z antikvariátu BS v Praze v ceně 50 000 Kč. Cenný je zejména 
přivazek k titulu Praxis Pietatis z r. 1782. Přívazkem je rukopis Kšaft umírající matky Jednoty bratrské od 
J.A. Komenského – opis z konce 18. stol. Druhým tiskem je vzácná Postila Antona Corvina vytištěná v Praze u 
B. Netolického 1542 (Knihopis č. 1627).  
  
V listopadu se knihovna podílela na připomenutí 500 let od úmrtí českobudějovického děkana a astronoma 
Václava Fabri výstavkou prvotisků se vztahem k tomu hvězdáři. Výstava i s přednáškou se konala 
v českobudějovickém planetáriu.  
 
Začátkem roku 2018 byla v prostorách Městské knihovny v Českém Krumlově představena kniha Modrý Pánbůh 
od Rudolfa Slawitschka, edičně připravovaná v předchozím roce v oddělení regionálním i v oddělení historických 
fondů. Ukázky z textů Kohoutího kříže byly také publikovány v knize Krumlov - město pod věží, na které bylo 
spolupracováno. 
 
Stejně jako každým rokem, i v roce 2018 probíhaly exkurze vysokých a středních škol v oddělení historických 
fondů s přednáškami (kromě toho je oddělení zapojeno do výukového programu FF JU - historického ústavu 
na katedře PVH, studijní cyklus Dějiny staršího knihtisku).  Oddělení navštívilo 15 hromadných exkurzí 
a reprezentačních návštěv.  
Celkový počet badatelů (většinou z řad studentů – studijní práce) činil 18 během 21 návštěv, kteří si prezenčně 
vypůjčili 31 bibliografických jednotek. 
 
Knihovna ukončila soudní spor s řádem minoritů v Brně o vydání historického knižního fondu CK výrokem 
Ústavního soudu o zákonném postupu soudních instancí, které na všech stupních odvolacího řízení rozhodly ve 
prospěch Jihočeské vědecké knihovny. Proti rozsudku již není odvolání a u soudu napadený knižní fond je tak 
nadále ve vlastnictví JVK. 
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Regionální funkce v Jihočeském kraji 
 
Regionální funkce (dále RF) jsou od r. 2005 financovány z prostředků Jihočeského kraje (dále jen Jč kraj) a ze 
strany zřizovatele je tato služba velmi podporována. Tyto funkce jsou realizovány na úrovni celého kraje - ty zajiš-
ťuje 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/RFJK2018.doc 

Regionální funkce - krajská úroveň 
 

Zajišťování regionálních funkcí vyplývá ze zákona č. 257/2001 a zahrnuje řadu činností, mj.: 
• evidence knihoven - evidence knihoven v Jč kraji i v regionu Č. Budějovice - ke konci r. 2018 evidováno 637 

knihoven, z toho v regionu ČB 136 (včetně poboček) 
• vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při vyplňování statistických výkazů pro 

NIPOS a benchmarkingu, kontrola plnění standardů 
• stanovení finanční částky pro dotaci na RFpro jednotlivé knihovny pověřené RF  kontrola plnění 
• koordinace RF - včetně porad ředitelů a metodiček pověřených knihoven 
 
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 vy-
tváří. 
• Metodická pomoc knihovnám regionu ČB a kraje: 

- 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 zřizova-
teli JVK. V MěK Prachatice provedena kontrola plnění RF,  další  metodické návštěvy v MěK Č. 
Krumlov a MěK Protivín. 

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

- realizace grantu Česká knihovna pro knihovny regionu ČB 
- aktualizace Kalendária významných osobností Jč kraje roku 2018, na www JVK  

• zajištěno 22 vzdělávacích akcí, z toho 10 modulů z programu VISK2, dále 10 přednášek a školení na 
knihovnická témata (Inkubátor sociálních inovací v knihovnách, Ochrana osobních údajů v knihovnách, 
Současná anglická literatura, Mediální výchova, EBSCO, Knihovna věc veřejná, seminář k otázkám AKS, 
Úvod do právní problematiky v knihovně, seznámení s webovými stránkami pro knihovny) 

• 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 204 
(2017 - 194) metodických návštěv a 444 (2017 - 375) konzultací, týkaly se pomoci při zpracování statistických 
výkazů, vypracování grantových projektů a dalších odborných knihovnických činností. Nárůst počtu návštěv 
a konzultací je spojen se zahájením prací na programu REGKS. 
 
Z výměnného fondu bylo rozvezeno 205 souborů o 36 353 svazcích v hodnotě 7 921 147 Kč. 
Metodičky zahájily přípravu na spuštění regionálního knihovního systému JVK (REGKS) v knihovnách Homole, 
Neznašov, Srubec, Šindlovy Dvory, Úsilné, Dívčice a Lipí.  Celkem bylo v souvislosti s REGKS vykonáno 22 
metodických návštěv. Ve všech zapojených knihovnách zároveň proběhla i aktualizace fondu. Na podzim infor-
movaly další obce a knihovny o možnosti zapojení do systému REGKS s využitím dotačního programu VISK 3, 
jednání komplikoval termín voleb do obecních zastupitelstev. 
 

 
Z dalších činností: 

zapracování nových knihovníků v knihovnách: Dříteň, Horní Stropnice, Lišov, Nákří, Úsilné 
• pomoc při aktualizaci fondu, vytřídění darů od čtenářů a roztřídění knihovního fondu, tj. abecední řazení 

nebo úprava třídění naučné literatury podle MDT (v knihovnách Borovany, Dříteň, Jankov, Mokré, 
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Olešnice, Sedlec u Temelína (v některých z těchto knihoven se jedná o postupné aktualizace fondu, 
které budou pokračovat i v příštích letech) 

• pomoc s revizí fondu spojenou s aktualizací - Čížkrajíce, Lhota pod Horami, dokončena byla revize 
fondu v Záboří a Žabovřeskách 

• pokračování v profilaci a odpisu knih z výměnného fondu (k odpisu připraveno téměř 3 300 dokumentů) 
• pro profesionální pracovnice regionu Č. Budějovice byly uspořádány 2 porady, pro knihovny používající AKS 

Clavius bylo uspořádáno informativní školení o novinkách programu, GDPR, REGKS 
• shromáždění statistických výkazů všech knihoven v regionu, vypracovány příslušné komentáře 
• nákup knih pro RF - vyčerpána částka 707 050 Kč, nakoupeno 2 907 svazků 

 

Regionální knihovní systém (REGKS) 
 
V roce 2018 byl započat projekt zapojení regionálních knihoven v okrese České Budějovice do jednotného 
informačního systému (REGKS). Produkt byl zakoupen a implementován od společnosti Cosmotron Bohemia, s. 
r. o., která je taktéž dodavatelem knihovního informačního systému Advanced Rapid Library (ARL) pro 
Jihočeskou vědeckou knihovnu. Velkou výhodou se tedy stala společná informační a databázová platforma, tj. 
využití již existujících hardwarových i softwarových prostředků.  Databáze REGKS je oddělena od databáze JVK, 
ale společná platforma umožňuje jejich kooperaci, kontrolní a zálohovací procesy, upgrade apod. 
Architektura byla navržena takto: 

- pro souborný katalog REGKS se využívá bibliografická databáze JVK, tj. odpadá katalogizace titulů 
regionálními knihovnami; 

- využívá se autoritní databáze JVK (automatická kopie dat), tj. odpadá katalogizace autorit regionálními 
knihovnami; 

- databáze exemplářů je tvořena přírůstky jednotlivých regionálních knihoven a přírůstky výměnného 
fondu JVK, které jsou knihovnám zapůjčovány; 

- využití pouze webového klienta, tj. bez nutnosti instalace software (Obr. 1 a 2) 
- společný on-line katalog REGKS jakož i samostatné katalogy jednotlivých knihoven (Obr. 3 a 4) 

 

 
 
Obr. 1 - Příjem exemplářů k danému titulu 
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Obr. 2 - Výpůjční protokol 
 
 

 
 
Obr. 3 - Společný online katalog RGKS 
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Obr. 4 -Samostatný katalog knihovny 
 
Na instalaci a implementaci systému REGS se začalo pracovat v únoru. Průběžně byly jednotlivé funkčnosti 
testovány a odladěny tak, aby vyhovovaly všem požadavkům. V červenci byl systém dodavatelem připraven 
a předán k užívání a to v takové podobě, že implementace nové knihovny včetně importu dat, nastavení on-line 
katalogu apod. je zcela v režii zodpovědného pracovníka JVK a nevyžaduje žádnou podporu dodavatelské firmy. 
Pomineme-li práci na naplnění databáze knižními jednotkami, zabere čas na instalaci nové knihovny do systému 
REGKS cca 2-3 dny. 
Způsob naplnění databáze knižními jednotkami jsme rozdělili do těchto fází: 

- Novější knihy, mající číslo ISBN se opatří čárovým kódem a zapíší do tabulky (ISBN a Čár. kód alias 
přírůstkové číslo), podle tohoto seznamu se pak importním programem zapíší do databáze exemplářů 
k příslušnému titulu vyhledanému podle ISBN v souborném katalogu REGKS, nebo případně v databázi 
JVK.-  

- Knihy bez ISBN pak knihovnice vyhledává v katalogu JVK, pokud najde, opět do tabulky vyplní ID 
záznamu a nalepený čárový kód a následná import uloží příslušné exempláře do databáze.  

- Tituly, které nebyly nalezeny v souborném katalogu REGKS ani v katalogu JVK, se zapisují do tabulky 
(Název, autor, rok vydání apod.) včetně nalepeného čár. kódu a po ruční katalogizaci titulu do databáze 
katalogizátorkou JVK jsou programem opět uloženy do databáze REGKS. 

S tvorbou seznamů dat - tabulek (snímáním ISBN a lepením čár. kódů) pomáhají pracovnice metodiky JVK, které 
zároveň při té příležitosti provádí revizi fondu a navrhují vyřazení starých či poškozených knih. 
Dvojice pracovnic (jedna knihy opatřuje čár. kódem, druhá da tabulky nasnímá ISBN a čár. kód) za 6 hodin 
zpracují kolem 1 tisíce knih. 
 
Investice ze strany regionální knihovny představují pouze: 

- počítač s kvalitním přístupem na internet 
- snímač čárového kódu; 
- etikety s potiskem čárového kódu. 

 
Systém knihovnám umožňuje: 

- evidenci exemplářů - zápis nových přírůstků, inventarizace; 
- vyřazování - odpisy dokumentů; 
- výpůjční protokol - evidence čtenářů, výpůjčky, rezervace; 
- online katalog s přístupem čtenářů do konta a možností rezervace titulu; 
- statistiky pro ministerstvo kultury a jiné výstupy. 
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Nastavení ve výpůjčním protokolu (doba výpůjčky, rezervace, upomínky...) jsou jednotná pro všechny knihovny. 
Je možné automatické rozesílání infozpráv (blížící se konec výpůjční doby, upomínka, držená rezervace) formou 
SMS nebo mailem. 
Obsluha systému je koncipována velmi jednoduše, aby ji zvládl i neprofesní knihovník. V případě jakýchkoliv 
problémů, dotazů, nejasností je možné kontaktovat správce systému. 
Pro daný rok byly uzavřeny smlouvy na implementaci systému s těmito knihovnami: 

- Obecní knihovna Srubec 
- Obecní knihovna v Úsilném 
- Obecní knihovna Šindlovy Dvory 
- Místní lidová knihovna v Homolích 
- Obecní knihovna Neznašov 
- Obecní knihovna v Lipí 
- Obecní knihovna Dívčice 

 
Všechny zapojené knihovny, jejich kontakty a odkazy na online katalog je možné najít v menu online katalogu. 
Zapojené knihovny (Obr. 5). 
 

 
      
Obr. 5 - Přehled zapojených knihoven s kontakty 
 
Stav projektu ke konci roku 2018: 
 
Obecní knihovna Srubec 
Celkový počet knižních jednotek:  3 877 
Počet výpůjček:    323 
Začátek ostrého provozu:   15. 10. 2018 
 
Obecní knihovna v Úsilném 
Celkový počet knižních jednotek:  2 858 
Počet výpůjček:    44 
Začátek ostrého provozu:   30. 10. 2018 
 
Obecní knihovna Šindlovy Dvory 
Počet knižních jednotek v systému:  1 529 
Počet výpůjček:    256 
Začátek ostrého provozu:   4. 11. 2018 
 
 
 
 

Místní lidová knihovna Homole 
Počet knižních jednotek v systému:  2 201 
Počet výpůjček:    8 
Začátek ostrého provozu:   10. 12. 2018 
 
Obecní knihovna Neznašov 
Počet knižních jednotek v systému:  1 767 
Knihovna dokončuje ruční katalogizaci zbývajícího 
fondu. 
 
Obecní knihovna v Lipí 
Počet knižních jednotek v systému:  2 065 
Knihovna dokončuje ruční katalogizaci zbývajícího 
fondu. 
 
Obecní knihovna Dívčice 
Počet knižních jednotek v systému:  840 
Knihovna dokončuje ruční katalogizaci zbývajícího 
fondu. 
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Automatizace provozů, správa sítě, digitalizace 
 
Automatizace knihovny 
 
Naše knihovna se společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně podílela na vývoji a provozu projektu Obál-
kyknih.cz, kam také v roce 2018 přispívala naskenovanými obsahy a obálkami. Celkem naše knihovna přispěla 
přibližně 58 000 skeny obálek a obsahů. Podrobněji viz Závěrečná zpráva k projektu níže v textu. 
 
V rámci projektu krajské digitalizace byly průběžně zveřejňovány digitalizované dokumenty v systému Kramerius.  
 
Digitální knihovna je dostupná na adrese http://kramerius.cbvk.cz a aktuálně obsahuje 297titulů periodik, 593 
titulů rukopisů, starých tisků a monografií a přes 992 historických a regionálních map. Celkem se jedná o 2,49 
miliónu stran dokumentů. V roce 2018 si návštěvníci prohlédli přes 37 miliónu stran. 
 
V roce 2018 jsme řešili tyto hlavní úkoly: 

• implementace nového diskového úložiště a serverů do síťové infrastruktury JVK  
• upgrade online katalogu knihovny na vyšší verzi, implementace GDPR do knihovního systému 
• implementace a vývoj regionálního knihovního systému 
• aktualizace EZ Proxy serveru a rekonfigurace dostupných databází   
• upgrade a rozšíření kamerového systému Na Sadech 
• programování a převod webového portálu kohoutikriz.org na nový responzivní vzhled  
• nasazeni RFID technologie na pobočce Rožnov a Suché Vrbné (výpůjční stanice) 

. 
 
 
Dále jsme se v roce 2018 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 zveřej-

nění výsledků v systému Kramerius - http://kramerius.cbvk.cz/ 
• podpora regionálních knihoven v rámci regionálních funkcí (SW,HW, poradenství) 
• příprava a organizace výběrových řízení  
• optimalizace počítačové sítě BUDLIN: 

o pravidelně byla prováděna 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, tis-

kárny, 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), 6 fyzických serverů (plus 18 virtuálních), 34 
tiskáren a 72 dalších síťových zařízení. 
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Statistika návštěvnosti www stránek knihovny za rok 2018 
 

(zdroj toplist.cz): 
 

POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 

 
měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 35133 32680 35441 32112 30616 29622 24836 22781 29513 37756 36961 30545 

 

 

 

Celkem návštěv: 377 996  
 
 
ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2018 

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 356379 347461 361820 316627 299466 299372 258424 243293 312373 408762 384015 298150 

 

Celkem návštěv:  3 886 142 
 
Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2018 
(zdroj toplist.cz): 
 
 
POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 6776 6113 6396 5922 5875 6020 6540 8061 7679 8188 7685 7022 

 

Celkem návštěv: 82 277 
 
 
ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2018 

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 22219 26657 28133 23783 24399 25254 27189 27304 24341 28098 25040 19422 

 

Celkem návštěv: 301 839 
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Statistika přihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz 
 

(zdroj knihovní systém):  
 

INTERNÍ PŘÍSTUPY Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ PŘÍSTUPY Z INTERNETU 

 
Měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Interní 1872 1772 1722 1723 1661 1596 1205 1016 1475 1932 1788 1175 
externí 20541 19347 20840 19463 18825 18188 14647 12067 17689 21638 21355 18817 

 
Celkem interní vstupy:   18 937 
Celkem externí vstupy:   223 417 
 
 
Statistika vyhledávání v katalogu - katalog.cbvk.cz  
 

(zdroj knihovní systém):  
 
INTERNÍ Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ Z INTERNETU 
 

 

Měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Interní 25 538 24 263 28 537 25 440 22  860 21 369 18 984 15 947 21 558 28 428  26 295 16 414 
externí 88 258 131 186 122 792 105 550 88 739 67 778 64 335 57 364 75 528   98 681   89 074  77 883  

 
Celkem interní vstupy:       275 633 
Celkem externí vstupy:     1 067 168 
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Účast v projektech 
 
V roce 2018 se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektů v celkové výši 1 984 400 Kč. Po-
drobný přehled viz tabulka níže.  
 

Knihovna se v tomto roce zapojila do projektu MK ČR Cizojazyčná literatura a zdarma získala 91 kvalitních knih 
současné zahraniční literatury v částce 30.822 Kč. 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 (VISK) bylo možné realizovat aktivity v rámci níže uvedených 
podprogramů: 
 

VISK 1  Obálky knih.cz - rozvoj projektu v roce 2018 
VISK 2  Vzdělávání knihovníků Jihočeského kraje v roce 2018 
VISK 3 První etapa přechodu na RFID technologii realizovaná v JVK  ČB na pobočce Rožnov a S. Vrbné 
VISK 5  Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích 
VISK 8 /A Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Anopress a Pressreader (LibraryPressDisplay) 
VISK 9 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 
VISK 9 Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v JVK ČB pro rok 2018 
 

Celková výše dotací: 1 788 000 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: 50 000 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 jiho-
českými spisovateli s 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: 100 000 Kč 
Rozpočet města Nákup knižních novinek do poboček JVK 
 

Podrobný přehled získaných finančních prostředků 
 

Poskytovatel Projekt Částka 
v Kč 

Celkem 
v Kč 

MK ČR Obálky knih.cz - rozvoj projektu v roce 2018 1 398 000 

1 788 000 

MK ČR Vzdělávání knihovníků Jihočeského kraje v roce 2018 25 000 
MK ČR Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích 42 000 

MK ČR První etapa přechodu na RFID technologii realizovaná v JVK  ČB  
na pobočce Rožnov a Suché Vrbné 210 000 

MK ČR Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v JVK 
ČB pro rok 2018 78 000 

MK ČR Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 35 000 
M ČB Klubový pořad „Antidiskotéka“ Jiřího Černého 36 400 

146 000 
M ČB Projekt Knihovna - živé místo 10 000 
M ČB Nákup knižních novinek do poboček JVK 100 000 

JK Cyklus „hudba - literatura - divadlo“ 30 000 
50 000 JK Projekt „Živá hudba v knihovně“ 20 000 

Celkem   1 984 400 
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 Ediční, výstavní a přednášková činnost 
 

• rozšíření elektronické publikace Kohoutí kříž (1 919 autorů), pravidelná dvojstránka z Kohoutího kříže 
v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, přednášky o šumavské německé literatuře v Českých 
Budějovicích, Českém Krumlově a Vyšším Brodě (I. Kareš, J. Mareš) 

• pětidílný rozhlasový seriál pro Český rozhlas Vltava - Kohoutí kříž a šumavská německá literatuře (I. Kareš, 
J. Špinar) 

• slavnostní představení knihy R. Slawitschka Modrý Pánbůh v Českém Krumlově 
• spolupráce na vydání knihy J. Ciglbauera „Jednadevadesátníci“ 
• konference Knihovny současnosti v Olomouci (J. Nechvátal přednáška a spolugarant bloku Infobox, I. Kareš 

garant bloku Design služeb a marketing) 
• 11. výroční semináři Souborného katalogu ČR (J. Nechvátal přednáška Novinky v projektu Obalkyknih.cz) 
• Setkání uživatelů ARL - Advanced Rapid Library (J. Nechvátal přednáška Projekt Obalkyknih.cz) 
• v listopadu se knihovna podílela na připomenutí 500 let od úmrtí českobudějovického děkana a astronoma 

Václava Fabri výstavkou prvotisků se vztahem k tomu hvězdáři. Výstava i s přednáškou se konala 
v českobudějovickém planetáriu.  

• uspořádané výstavy viz příloha č. 3 
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Marketing a propagace 
 

Prezentace JVK ČB mimo knihovnu 
 

Knihovna se v průběhu roku prezentovala na několika akcích ve městě České Budějovice a okolí. V dubnu 
proběhla beseda v klubu R51 plus, kde ředitel I. Kareš v rubrice „Splnit si svůj sen“ prezentoval připravova-
nou dostavbu knihovny na Lidické. 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 kví-
zů. V květnu organizovala pro českobudějovickou veřejnost Noc literatury, kdy se v centru města na netra-
dičních místech (Hardtmutova vila, terasa hvězdárny, komorní galerie u Schelů, Galerie Pod kamennou žá-
bou) četla literatura evropských autorů. V srpnu se knihovna zúčastnila pouličního festivalu „Lidé městu - 
město lidem“ probíhajícího v centru města, na kterém se věnovala rodinám s dětmi a dětskému čtenáři. Spo-
lu s kulturními organizacemi zřizovaných Jihočeským krajem se knihovna prezentovala na dvoudenním dub-
novém veletrhu cestovního ruchu Travelfest.   
 
Média 
 

Pokračuje pravidelná komunikace s médii, zasílány jsou tiskové zprávy informující o událostech v knihovně. 
Knihovna byla v médiích (tisk, veřejnoprávní a soukromá rádia, Česká televize, Jihočeská televize, Regionální 
televize atp.):  
Česká televize v dubnu informovala o akci Noc s Andersenem a na konci roku se věnovala chystané rekon-
strukci a dostavbě knihovny na Lidické 1.  
Jihočeská televize uvedla některé reportáže o našich akcích např. květnovou Noc Literatury, březnový Měsíc 
čtenářů a červnový Festival dětských knih, časopisů a her. Připravila pozvánku na výstavu Zaniklé sklářské 
hutě na Šumavě a v Bavorském lese v knihovně na Lidické a také pozvánku na vánoční akce knihovny. Vě-
novala se reportáži o rekonstrukci a dostavbě knihovny na Lidické 1.  
Český rozhlas v ranních vstupech odvysílal ČR dvojka pozvánku na lednovou výstavu černého humoru The 
Tap Tap, na květnovou akci Noc literatury a říjnový Týden knihoven. V březnu byla odvysílána ČR ČB repor-
táž v rámci Března - měsíce čtenářů. Nechyběly ani vstupy s tipy na knihy. V srpnu Český rozhlas Vltava vysí-
lal pětidílný rozhlasový seriál Putování Šumavou s Kohoutím křížem (o šumavské německé literatuře) se za-
stávkami v Nicově, Chvalšinách, Boleticích, Studenci a Bučině. Průvodci redaktorce Haně Soukupové byli 
(I. Kareš, J. Špinar).  
 
Propagace  
 

Velký důraz je stále kladen na propagaci akcí, které knihovna pořádá pro veřejnost. Probíhá propagace a ko-
munikace 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 mě-
síční přehled kulturních akcí informující o konání jednotlivých akcí v knihovně. Rozesílány jsou tiskové zprávy.  

 
 

V nákladu 1 800 ks jsme vydali knihovnické rozvrhy pro prvňáčky, které obdrželi všichni prvňáčci 3. září při 
zahájení školního roku. Rozvrhy z druhé strany zvou děti k návštěvě knihovny a upozorňují na možnost regis-
traci prvňáčků v knihovně zdarma.  
 

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. 
 
Do všech budějovických základních a mateřských škol byly začátkem školního roku 2018/2019 distribuovány 
aktualizované propagační letáky informující o nabídce výukových lekcí jednotlivých poboček, které knihovna 
nabízí pro MŠ a ZŠ.  
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Lidské zdroje 

Vzdělávání 
 

Konference - Sociální inovace v knihovnách – (M. Šimek) 
Školení GDPR – (Z. Hájková) 
Rekvalifikační kurz - (V. Dušáková) 
Seminář – Současná literatura pro děti a mládež- (M. Šimek, R. Machalová) 
Seminář – Zvukové knihy v roce 2018 (S. Kadlčková) 
Seminář – Budoucnost knihoven – (L. Švíková) 
Setkání uživatelů Cosmotron – (J. Nechvátal) 
Série workshopů - Sociální inovace v knihovnách – (V. Medalová Hůdová , L. Froňková, I. Sedláčková) 
Seminář –  Friendly vox – (M. Myslivečková) 
Marketing / příspěvkové organizace Jč kraje – (P. Mašínová) 
Školení ředitelů příspěvkových organizací kraje – (I. Kareš) 
Seminář – Francouzský komiks – ( Z. Hájková, M Rouhová, P. Volfová) 
Školení MVS – (M. Bílkovská) 
NTK – Czech eLIB – (J. Rumíšková) 
Seminář – Knihovní systémy – (Z. Hájková) 
Seminář - Současná literatura pro děti a mládež – ( V. Medalová Hůdová, P. Mikoláš) 
Výroční zasedání IAML – ( P. Podroužková) 
Seminář pro metodiky – (L. Švíková, V. Dušáková) 
Seminář – Možnosti spolupráce při zlepšování platových podmínek v knihovnách – (M. Bílkovská)  
Seminář pro ředitele a projektové managery – ( I. Kareš, K. Cempírková) 
Školení – Literatura pro děti a mládež – (R. Machalová) 
Přednáška – Frankofonní literatura – (Z. Hájková) 
 
Zahraniční studijní cesta Německo – (I. Brožová, T. Pršínová) 
Zahraniční studijní cesta Polsko – (J. Dolejšková, P. Mašínová, M. Müglová) 
Zahraniční studijní cesta Belgie – (Z. Hájková)  
Zahraniční studijní cesta Finsko – (I. Kareš) 
 

Odborná činnost na národní úrovni 
 

 
Rada Sdružení knihoven (SDRUK), Rada Centrálního portálu knihoven (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 

Finanční hospodaření za rok 2018 
 

Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále JVK) byly financovány z 88,4 % z příspěvku 
na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, z 6,4 % z účelových neinvestičních dotací poskytnu-
tých z prostředků státního rozpočtu a územních samosprávních celků, 5,2 % se na celkovém financování knihov-
ny podílejí výnosy z vlastní činnosti. 
 
STRUKTURA A VÝŠE PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH JVK V KČ 
Činnost/Program Neinvestiční 

prostředky 
Investiční  
prostředky 

Zdroj 
financování 

Příspěvek na provoz 55 300 000  KÚ JK 
Regionální funkce knihoven 3 500 000  KÚ JK 
Program VISK 1  1 398 000 MK ČR 
Program VISK 2 25 000  MK ČR 
Program VISK 3  210 000 MK ČR 
Program VISK 5 42 000  MK ČR 
Program VISK 9 113 000  MK ČR 
Příspěvek na nákup knihovního fondu 100 000  MM ČB 
Příspěvek na kulturní činnost 46 400  MM ČB 
Příspěvek na osobní náklady 9 916  FOK 
Dotace "Cyklus–hudba–literatura–divadlo" 30 000  KÚ JK 
Dotace "Živá hudba v knihovně" 20 000  KU JK 
Dotace na přístavbu budovy Lidická tř.1 131 692,50  MMR ČR 
CELKEM 59 318 008,50 1 608 000  
 

Vysvětlivky: KÚ JK - Krajský úřad - Jihočeský kraj 
  MK ČR - Ministerstvo kultury ČR 
  MM ČB - Statutární město České Budějovice 
  MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj 
  FOK - FOKUS, nezisková organizace 

Výnosy a náklady 
 

Výnosy z vlastní činnosti (příspěvek na provoz, účelové dotace a vlastní výnosy JVK) jsou zaúčtovány v objemu  
62 535 402,14 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK  je míně klesající. U přijatých registračních poplatků 
došlo v roce 2018 k mírnému snížení a u poplatků z prodlení je naopak trend rostoucí. 
 
VLASTNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI K 31. 12. 2018 
Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1 352 052,00 
Poplatky z prodlení 571 043,00 
Reprografické práce uživatelům 69 935,00 
Přijaté úroky 28 356,32 
Pronájmy nebytových prostor 43 235,92 
Ostatní výnosy 1 152 771,40 
CELKEM 3 217 393,64 
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Náklady dosáhly výše 62 530 816,07 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 33,1 %, podíl osobních nákladů (mzdové 
náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady mzdy) 66,9 %.  
 

Položka Skutečnost v Kč % k celkovým nákladům 
Materiál 6 785 671,53 10,8 
Energie 3 290 092,00 5,3 
Opravy a údržba 682 919,45 1,1 
Cestovné 100 145,60 0,2 
Ostatní služby 3 974 592,94 6,4 
Osobní náklady 41 831 173,00 66,9 
Jiné ostatní náklady 2 136 434,55 3,4 
Odpisy  3 729 787,00 5,9 
CELKEM 62 530 816,07 100 

 
Mzdy byly vyplaceny ve výši 30 362 535 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 94. Průměrný měsíční plat za-
městnance dosáhl 26 917 Kč. 
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Hospodářský výsledek  
 

Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění činí 4 586,07 Kč, z toho výsledek z hlavní činnosti – 25 518,85 Kč a 
z hospodářské činnosti 30 104,92 Kč. 
 

V roce 2018 bylo dosaženo téměř vyrovnaného hospodaření s finančními prostředky.  
 
Oproti plánu na daný rok bylo dosaženo většího rozdílu na položce spotřeba materiálu. Bylo možné navýšit fi-
nanční prostředky na nákup knihovního fondu. V průběhu roku 2018 byly získány dotační finanční prostředky, 
které byly použity na nákup hlavně knihovního fondu nebo jiného spotřebovaného materiálu dle příslušných roz-
hodnutí o poskytnutí dotace, například RFID etikety, které se umisťují do knihovního fondu pro jeho zabezpečení 
a zpracování knihovním systémem. 
 

Oproti plánu je vyšší položka spotřeba energií a to hlavně z důvodu úpravy odběrného místa v objektech Na 
Sadech v Českých Budějovicích, kde bylo nutné v důsledku změn v legislativě změnit typ měření, řešeno ve 
spolupráci s Jihočeským krajem. 
 

Ke zvýšení došlo i na položce oprav a udržování majetku. V průběhu roku 2018 muselo být provedeno několik 
neočekávaných havarijních oprav na budovách knihovny. 
 
Naopak nižší čerpání je na položce ostatní služby, jelikož v roce 2018 nebyly realizovány některé plánované 
výdaje na této položce. 
 
Zvýšení oproti plánu nastalo u mzdových nákladů, na základě kladného posouzení žádosti byl zvýšen limit mzdo-
vých nákladů o 300 tis. Kč. Ke konci roku bylo schváleno nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnan-
ců, knihovna z tohoto důvodu musela navýšit limit mzdových prostředků. Toto opatření bylo provedeno v rámci 
schváleného příspěvku na činnost na daný rok.  
 
Zvýšení oproti plánu vykazuje položka náklady z drobného dlouhodobého majetku. V plánu bylo pořízení nového 
vybavení do jedné z poboček knihovny, k pokračování projektu úprav a změn pobočkové sítě knihovny na území 
města České Budějovice. V průběhu roku se ale ukázalo, že bude nutné pořídit i některé dosluhující IT zařízení. 

Investice 
 

Prostředky investičního fondu v objemu 8 105 090,30 Kč byly použity na přípravu a pořízení a technického zhod-
nocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. 

 Částka v Kč 
Přípravné práce na přístavbu budovy Lidická tř. 1  4 599 583,30 
Pořízení 6 ks RFID pracovních stanic 309 760,00 
Pořízení osobního vozidla 405 336,00 
Pořízení serverů, firewall a SW 1 898 611,00 
Technické zhodnocení SW ARL - knihovní systém 96 800,00 
Technické zhodnocení SW Obalkyknih.cz 795 000,00 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

Ukazatel 
 

Stav k datu Návrh přídělu 
 ze zlepšeného  

VH r. 2018 

Stav 
po přídělu 

(sl. 2 + sl. 3) 1. 1. 2018 31. 1. 2018 

Fond odměn 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 
Fond kulturních a sociálních potřeb 235 848,07 259 905,07 0,00 259 905,07 
Rezervní fond 1 173 742,18 1 257 572,42 4 586,07 1 262 158,49 
Investiční fond 15 234 004,19 11 354 862,24 0,00 11 354 862,24 
Celkem 16 743 594,44 12 972 339,73 4 586,07 12 976 925,80 
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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 služ-
by.  Databáze aktuálně obsahuje přes 1,83 miliónu obálek (nárůst za rok 2018 o cca 225 000 obálek) a 448 tisíc 
obsahů českých a zahraničních dokumentů (nárůst za rok 2018 o cca 130 000 obsahů). Dále poskytuje přes 447 
tisíc anotací, 3.6 miliónu hodnocení u 175 tisíc titulů, 8 tisíc komentářů, 52 tisíc fotografií autorit a cca. 1,5 miliónu 
vygenerovaných citací dle normy ISO 690. API služby projektu využívá většina knihoven v České republice, mu-
zea, archivy, oborové projekty, CPK, aj. 
 Správcem projektu Obálkyknih.cz je Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a projekt 
provozuje ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. JVK i MZK do projektu z vlastních zdrojů vklá-
dají nemalé lidské a finanční zdroje.  
 
Přehled vlastností projektu: 

•  hlavní servery jsou provozovány v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, záložní server 
je v Moravské zemské knihovně v Brně 

•   v případě výpadku jednoho ze serverů mají knihovní systémy možnost přejít během několika vteřin na 
záložní stroj bez ztráty dostupnosti služeb pro své čtenáře 

•  měsíčně hlavní server odbaví průměrně 50 miliónů požadavků, cca. 2 milióny denně, průměrně 20 dota-
zů za vteřinu  

•  ve špičkách (9-15:00) odbavují servery 40-80 požadavků za vteřinu 
•  denně do databáze je nově nahráno nebo upraveno průměrně 400 dokumentů 
•  denní přírůstek dat činí 7 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 což představuje cca. 85% všech dat, které 

projdou internetovým připojením JVK 
  
Detailní statistiky exportu dokumentů přes skenovacího klienta za období leden - prosinec 2018:  
 Počet odeslaných dokumentů    119 644 
 Počet uložených obálek (COVER)        99 823 
 Počet uložených stran obsahů (TOC)   160 263 
 Počet uložených fotografií autorit        2 064 
 Počet uložených stran seznamů lit.            907 
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Počty odeslaných stran a titulů přes skenovacího klienta dle jednotlivých knihoven (rok 2018 

 
 

STRAN TITULŮ SIGLA NÁZEV 
58563 28252 CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
29176 11950 OLD012 Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 
16419 9121 OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 
14866 6269 ABA004 Slovanská knihovna 
13595 8002 BOA001 Moravská zemská knihovna 
12549 2390 ABA013 Národní technická knihovna 
11335 4685 ABA008 Národní lékařská knihovna 
11236 6053 ABA001 Národní knihovna 

8273 2654 ABB019 Knihovna Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
7479 7479 ABD001 Knihovna Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
7442 2811 BOE020 Knihovna Ústavního soudu 
6679 1667 BOD010 Masarykova univerzita - Právnická fakulta 
4963 1164 ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
4878 1656 BOD001 Ústřední knihovna FF MU 
4805 1988 CBD005 Teologická fakulta JCU 
4261 3418 ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 
4015 1905 CBD007 Akademická knihovna Jihočeské univerzity 
3497 1062 BOD031 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna 
3355 838 ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze 
2721 1344 LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 
2644 2046 PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 
2561 1296 KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 
2524 769 ABD103 Univerzita Karlova-Fakulta sociálních věd-Středisko vědeckých informací 
2316 1481 HBG001 Krajská knihovna Vysočiny 
2067 440 BOD004 Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU 
2065 545 ABD100 ÚK ČVUT 
1985 641 ABA007 Knihovna Akademie věd 
1944 1274 PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
1826 635 LID001 Knihovna Technické univerzity v Liberci 
1336 479 BOE451 Knihovna Biskupství brněnského 
1188 603 KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 
826 569 BOD003 Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU 
808 830 TAG001 Městská knihovna Tábor 
596 462 OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
495 216 ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem 
476 464 NAE999 Knihovna (Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují) 
366 114 BOD018 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky 
358 358 ABD027 Evangelická teologická knihovna UK 
346 94 ABA011 Parlamentní knihovna 
322 171 BOE303 Knihovna Moravské galerie v Brně 
303 152 ABA100 Všenorská knihovna a informační centrum Berounka 
254 138 ULD001 Ústřední knihovna UJEP 
207 72 BOD006 Informační centrum, ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně 
180 176 SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 
157 55 ABG312 Knihovna Jabok 
137 62 ABB108 Knihovna České botanické společnosti 
126 126 BOD033 Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky MU 
104 92 ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 
78 22 ABD005 Knihovna PedF UK 
75 33 JID501 Knihovna Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity 
69 49 SOG504 Městská knihovna Chodov 
48 18 ABE367 Archiv hlavního města Prahy 
26 14 ABB001 Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. 
3 1 ABB503 Knihovna ÚACH AVČR, v.v.i. 
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Úkoly řešené v rámci projektu Obálky knih.cz 
 
Text navazuje na Projekt Obálky knih.cz ze str. 37 
Seznam použité literatury 
 
Cílem bylo umožnění naskenování a zpřístupnění seznamu literatury u odborných publikací ve formě obrázku 
titulní stránky, PDF všech skenovaných stránek včetně OCR vrstvy, jak je tomu v současnosti u obsahů. 
 
Skenování je možné pomocí aplikace skenovacího klienta (verze min. 0.38). Skenování probíhá obdobným způ-
sobem jako skenování obsahů TOC. 

 
 
 

 
 
 
Získání dat pomocí metadatového kontejneru probíhá obvyklým způsobem. Kontejner je obohacen o URL se-
znamu literatury.  
 
Příklad dotazu: 
https://cache.obalkyknih.cz/api/books/?multi=[{"nbn":"cnb000034193"}] 
 
Nové položky odpovědi API dostupné po skenovaní: 
[ 
 { 
  ... 
  "bib_thumbnail_url": "https://cache.obalkyknih.cz/file/bib/2/thumbnail", 
  "bib_pdf_url": "https://cache.obalkyknih.cz/file/bib/2/pdf", 
  ... 

Obr 1) Skenovací klient s možností skenování seznamu doporučené literatury 
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 } 
] 
 
Postprocessing ve formě obohacení o fulltext už existujícího PDF (vytvoření textové vrstvy v PDF) a doplnění 
fulltextu do odpovědi API proběhne zpravidla do 24h. 
Výsledná podoba metadatového kontejneru: 
[ 
 { 
  ... 
  "bib_thumbnail_url": "https://cache.obalkyknih.cz/file/bib/2/thumbnail", 
  "bib_full_text": "SEZNAM POUŽITÉ A DOPO\r\n1.\tBayer, Benda, Čučka\r\n 2.\tBellman, R. atd...", 
  "bib_pdf_url": "https://cache.obalkyknih.cz/file/bib/2/pdf", 
  ... 
 } 
] 
 
Seznam doporučené literatury na stránkách obálek knih: 
https://www.obalkyknih.cz/view?nbn=cnb000034193 
 

 
 
 
 Obr. 2) Seznam doporučené literatury na stránkách projektu obalkyknih.cz 
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Citace speciálních druhů dokumentů 
 
Úprava citačního systému projektu umožnila poskytování citací speciálních druhů dokumentů dle normy ČSN ISO 
690. Jedná se o citace patentů, norem, zákonů, elektronických zdrojů, aj. 
Technicky je řešeno shodným způsobem jako doposud. 
 
Zobrazování ročníků periodik na webu obalkyknih.cz 
 
Uživatelsky přívětivé zobrazování ročníků periodik na webu obalkyknih.cz.  
Dosavadní zobrazení periodik nebylo se vzrůstajícím počtem naskenovaných obálek jednotlivých čísel příliš pře-
hledné.  Například časopis 100+1 zahraničních zajímavostí obsahuje přes 1240 obálek jednotlivých čísel. Na 
stránce titulu se zobrazuje výpis posledních čísel a při snaze zobrazit starší čísla je nutné opakovaně načítat 
další a další výpis stránky.  Aktuálně se v knihovnách obálka a obsah každého čísla skenuje u cca. 1100. Většina 
knihovních systémů bohužel neumí zobrazit jednotlivá čísla periodik, která si čtenář vyhledá v knihovním katalogu 
a odkazuje pouze na základní stránku titulu. Následné listování čtenářem bylo zdlouhavé a komplikované.  

Technicky je řešeno výpisem roku/ročníku a v nich dále rozpadem na jednotlivá čísla.  
https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770322962003 

 
 

Obr 3) Nový rozbalovací formát zobrazení čísel periodik na stránkách projektu obalkyknih.cz 
 



Stránka | 49  

Další vydání titulu  
 
Cílem je zobrazení informací o souvisejících titulech na webových stránkách obálek knih a v metadatovém kon-
tejneru dotazovacího API: 

• další vydání stejného titulu. 
• další související tituly. 

Informace o dalších vydáních titulu a souvisejících titulech je obsažena ve stávajícím metadatovém kon-
tejneru API (https://cache.obalkyknih.cz/api/books).  
Příklad: 
 https://cache.obalkyknih.cz/api/books/?multi=[{"isbn":"9788072543212"}] 

 https://cache.obalkyknih.cz/api/books/?multi=[{"isbn":"9788072772438"}] 

Odpověď API obsahuje nové pole objektů: 

other_editions: [ 
  { 
    "oclc": "(OCoLC)36608211", 
    "ean": "9788085875041", 
    "book_id": "110293031", 
    "nbn": "cnb000107216", 
    "edition": "2. vyd.", 
  }, 
  { 
    "oclc": "(OCoLC)42029851", 
    "ean": "9788072540013", 
    "book_id": "110274484", 
    "nbn": "cnb000605266", 
    "edition": "Vyd. 3." 
  } 
] 
a 
"other_relations": [ 
  { 
    "oclc": "(OCoLC)45490848", 
    "ean": "9788072770168", 
    "book_id": "110035751", 
    "nbn": "cnb000970740", 
    "edition": "I., Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko, Slánsko, Mělnicko, Brandýsko a Mladoboleslavsko" 
  }, 
  { 
    "oclc": "(OCoLC)45679776", 
    "ean": "9788072770298", 
    "book_id": "110089130", 
    "nbn": "cnb000976138", 
    "edition": "II., Příbramsko a střední Povltaví, Sedlčansko a Voticko, Benešovsko a Vlašimsko, Posázaví, Kutnohorsko, 
Kolínsko a Nymbursko" 
  }, 
  { 
    "oclc": "(OCoLC)50342703", 
    "ean": "9788072770519", 
    "book_id": "110359318", 
    "nbn": "cnb000999937", 
    "edition": "III., Praha a okolí" 
  }, 
  ... 
  ... 
] 
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Seznam "dalších vydání" titulů a "souvisejících" titulů je k dispozici i na stránkách obálek knih v detailu záznamu: 
https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788072543212  
https://www.obalkyknih.cz/view?nbn=cnb001581302 
 

 
 
 
 
 

Doporučování literatury  
Cílem této nové služby obálek knih je nabízet další literaturu k četbě čtenářům, na základě podobnosti titulů a na 
základě historie výpůjček čtenářů s podobnými zájmy. 
API doporučování literatury je možné používat těmito způsoby: 

• Doporučování literatury na základě titulu - API má za úkol nabídnout seznam X podobných titulů na vý-
stupu na základě jedné knihy na vstupu API. 

Tento typ dotazu na API je vhodný pro všechny knihovny, které v současnosti používají API obálek knih bez 
nutnosti poskytování jakýchkoliv dat o výpůjčkách čtenářů ze strany knihovny. Výsledný seznam doporučených 
titulů je možné využít např. na stránce detailu záznamu KIS. 

• Doporučování literatury na základě čtenáře - API má za úkol nabídnout seznam X podobných titulů na 
výstupu na základě známého čtenáře a jeho historie výpůjček. 

Obr 4) Zobrazení dalších vydání titulu na stránkách projektu obalkyknih.cz 
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Tento typ dotazu na API je vhodný pro knihovny, které jsou ochotny poskytovat anonymizovaná data o výpůjč-
kách čtenářů, na základě kterých budou hledány tituly vypůjčené jinými čtenáři se shodnými zájmy (vypůjčenými 
tituly). Výsledný personalizovaný seznam doporučených titulů je možné použít na stránce konta čtenáře v KIS. 
 

Oba typy doporučování probíhají následujícími způsoby: 

• Content-based filtrace - filtrace na základě obsahu bibliografického záznamu. Hledání dalších titulů sé-
rie, dalších titulů stejných autorů, doporučování podle klíčových slov. 

• Collaborativní filtrace - doporučování podle historie anonymizovaných výpůjček jiných čtenářů u kterých 
se našla shoda s jedním nebo více hledanými tituly. 

• S content-based i kolaborativní filtrací se pracuje v případě doporučování literatury na základě titulu i na 
základě čtenáře. S collaborativní filtrací se pracuje dokonce i v případě dotazů knihoven, které používají 
pouze doporučování na základě titulu a neposkytují anonymizovaná data výpůjček. 

Způsob použití API 
API je dostupné na adresách: 

• https://cache1.obalkyknih.cz/api/doporuc 
• https://cache2.obalkyknih.cz/api/doporuc 

Vstupní parametry: 

• multi - Objekt s identifikátory bibliografického záznamu v případě doporučení na základě titulu. 
o isbn - ISBN, ISSN, nebo EAN tak jak se vyskytují v bibliografickém záznamu. 
o nbn - ČNB, nebo vlastní identifikátor sigla-sysno, tak jak jej znáte ze současného API obálek 

knih. 
o oclc - Identifikátor OCoLC. 

• sigla - Sigla knihovny v případě doporučení na základě čtenáře. 
• user - Anonymizovaný identifikátor čtenáře v případě doporučení na základě čtenáře. 

Dotaz API doporučování literatury na základě titulu (je možné se dotazovat na jeden, dva, nebo všechny 
identifikátory z možných isbn/issn/ean, čnb/nbn a oclc): 
 https://cache.obalkyknih.cz/api/doporuc?multi={"isbn":"978-80-904935-3-
7","nbn":"cnb002750011","oclc":"(OCoLC)946291306"} 
Dotaz API doporučování literatury na základě čtenáře (je potřebné se dotazovat identifikátorem knihovny SIGLA 
a anonymizovaným identifikátorem): 
 
https://cache.obalkyknih.cz/api/doporuc?multi={"sigla":"CBA001","user":"6mapWQXT0h1RQxB/T4iqzI7cdt3AQzU
YcNW7HO2f6gnu6vQ016SUGHxyWFlNubGLVpPM80/gRzsmvWXllgo85g=="} 
Odpovědí API budou i tituly, které nebudou součástí fondu Vaši knihovny. Proto doporučujeme výsledný seznam 
filtrovat. 
 
 
 
Registrace sběru dat pro účely doporučení na základě výpůjček čtenáře 
Pro účely doporučování na základě dřívějších výpůjček čtenáře je potřebné zpřístupnit anonymizovaná data vý-
půjček čtenářů. Sběr je realizován dotazem na Vámi zpřístupněný OAI PMH set, který obsahuje identifikátory 
vypůjčeného titulu ISBN/ISSN/EAN/ČNB/OCLC a informace o čtenáři s anonymizovaným identifikátorem. 

 

 

Formát dat OAI PMH: 
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Subtag Popis 

015a ČNB 

020a ISBN 

022a ISSN 

024a EAN 

035a OCLC 

902a ISBN u integračních zdrojů 

100o pohlaví (M=muž, Z=žena, O=ostatní) *nepovinné 

100p věk čtenáře v době výpůjčky *nepovinné 

100r hešované, nebo šifrované ID čtenáře *povinné 

100s typ čtenáře, pokud je informace dostupná (DU=důchodce, VS=vysoká škola, SS=střední škola, PR=pracující, 
ZA=žák, OS=ostatní) *nepovinné 

200p PSČ čtenáře pro pozdější upřesnění na základě polohy *nepovinné 

T03o datum výpůjčky ve formátu RRRRMMDD *nepovinné 

T03t ID titulu v zdrojovém KIS *nepovinné 

 
Další podmínkou je registrace adresy OAI setu na stránkách www.obalkyknih.cz v sekci "DOPORUČ" po přihlá-
šení účtem Vaši knihovny.  

 

 

Příklad odpovědi OAI -PMH: 
<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2018-11-02T13:07:58Z</responsedate> 
<request verb="ListRecords" from="2018-08-01" until="2018-08-01" metadataPrefix="vas prefix" set="vas 
set">vase URL</request> 
<ListRecords> 
  <record> 
    <header> 
      <identifier>identifikator</identifier> 
      <datestamp>2018-08-01T10:03:31Z</datestamp> 
      <setSpec>vas set</setspec> 

Obr 5) Registrace OAI setu  na stránkách projektu obalkyknih.cz 
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    </header> 
    <metadata> 
      <marc:record xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim 
http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"> 
        <marc:leader/> 
        <marc:controlfield tag="001">1234567890</marc:controlfield> 
        <marc:datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "> 
          <marc:subfield code="a">cnb002587339</marc:subfield> 
        </marc:datafield> 
        <marc:datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "> 
          <marc:subfield code="a">978-80-260-6070-3</marc:subfield> 
        </marc:datafield> 
        <marc:datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "> 
          <marc:subfield code="a">(OCoLC)913563399</marc:subfield> 
        </marc:datafield> 
        <marc:datafield tag="100" ind1=" " ind2=" "> 
          <marc:subfield code="p">64</marc:subfield> 
          <marc:subfield code="r">vas hash</marc:subfield> 
          <marc:subfield code="s">DU</marc:subfield> 
        </marc:datafield> 
        <marc:datafield tag="200" ind1=" " ind2=" "> 
          <marc:subfield code="p">37001</marc:subfield> 
        </marc:datafield> 
        <marc:datafield tag="T03" ind1=" " ind2=" "> 
          <marc:subfield code="o">20180801</marc:subfield> 
          <marc:subfield code="t">ID titulu</marc:subfield> 
        </marc:datafield> 
      </marc:record> 
    </metadata> 
  </record> 
 

 

 

 
 

Obr 6) Servisni rozhraní doporučování literatury v projektu obálkyknih.cz 
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Obnova hardware projektu  
 
V roce 2013, kdy projekt obalkyknih.cz přešel do správy Jihočeské vědecké knihovny, bylo z projektu VISK  za-
koupeno diskové úložiště Lefthand HP P4300 G2 SAS o kapacitě 2,4 TB. Tomuto zařízení skončila po pěti letech 
(v listopadu 2018) podpora a již ji nebylo možné prodloužit – výrobce ji již neposkytuje. Servery pro vlastní provoz 
projektu poskytovala JVK a MZK z vlastního rozpočtu. 
 
Koncem roku 2018 proběhlo výběrové řízení na dodávku diskového úložiště a výpočetních serverů pro projekt 
obakyknih.cz s rezervou na budoucích 5 let provozu (2019-2023). Výběrové řízení vyhrála firma Xanadu a.s. za 
celkovou částku 1 898 611,- Kč (dotace z projektu  603 tisíc Kč) dodala HW a provedla základní implementaci. 
V rámci upgradu byly povýšeny páteřní switche (stálý datový tok z a do projektu je 20 Mbit/ s) a upgradován fire-
wall. Stávající řešení umožňuje redundanci v případě výpadků – servery jsou uloženy ve dvou geograficky oddě-
lených lokalitách. Zároveň byl vyřešen problém s nedostatkem výkonu serverů ve špičkách.  Implementací funkce 
doporučování literatury vzrostly nároky na výpočetní výkon. 
 
Parametry dodaného hardware: 

POPIS Ks 

Výpočetní/storage node   
HPE DL380 Gen10 24SFF CTO Server 
- 2x HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) 
- 12x HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit 
- HPE DL38X Gen10 Premium 2SFF HDD Kit 
- 2x HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD 
- 11x HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD 
- 1x HPE 400GB SAS 12G MU SFF SC DS SSD SMART CACHE 
- HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adpt 
- HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adptr 
- HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit 
- HPE 2U CMA for Easy Install Rail Kit 
- HPE 8GB microSD EM Flash Media Kit 
- HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Ctrlr with 4 GB FBWC 
- HPE DL38X Gen10 12Gb SAS Expander 
- HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl 
- 2x HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 
- HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr  
- HPE 5Y Foundation Care NBD Service 

2 

Výpočetní node  
HPE DL380 Gen10 24SFF CTO Server 
- 2x HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) 
- 12x HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit 
- HPE DL38X Gen10 Premium 2SFF HDD Kit 
- HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adptr 
- HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit 
- HPE 2U CMA for Easy Install Rail Kit 
- HPE 8GB microSD EM Flash Media Kit 
- 2x HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 
- HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr  
- HPE 5Y Foundation Care NBD Service 

1 

Diskový hypervizor  
HPE SV VSA 2014 10TB E-LTU 2 
Serverový hypervizor  
HPE VMw vSph EssPlus Kit 6P 5yr SW 1 
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Další úkoly řešené v roce 2018 mimo projekt: 
• údržba a podpora skenovacího klienta pro nahrávání dat knihovnami do projektu  
• kontrola skenovaných periodik a opravy nalezených problémů, metodické vedení přispěvatelů   
• upgrade použitých SW na serverech za účelem větší funkcionality a vyšší stability běhu služby 
• spolupráce s NK Praha  - kontroly a opravy problému s OCR serverem 
• výměna SSL certifikátů serverů  - přechod k projektu Let’s Encrypt  
• vylepšení metrik návštěvnosti/využití content delivery vrstvy projektu (veřejného dotazovacího API) 
• aktualizace webových stránek projektu 
• přeprogramování servisních stánek projektu https://servis.obalkyknih.cz/,  
• nové výstupy z databáze pro strojové zpracování AKS 
• kontrola a opravy položek databáze obsahů dokumentů (doplnění chybějících OCR) 
• prezentace projektu mezi odbornou i laickou veřejností  
• aktualizace metodických pokynů a manuálu pro knihovny a knihovní systémy 
• emailová a telefonická podpora projektu, spolupráce s tvůrci KIS, CPK 

 
 
Popis řešení a veškeré kódy aplikace jsou volně dostupné jako opensource na adrese 
https://github.com/cbvk/obalkyknih/wiki. 
 

  



Stránka | 56  

PŘÍLOHA Č. 2 - Výběr z akcí knihovny - fotogalerie 
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Výstavy 
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PŘÍLOHA Č. 3 - Přehled výstav 

 
  měsíc název výstavy, vystavovatel 

1. 

The Tap Tap načerno – turné černého humoru 
Výstava upozornila na důležitost černého humoru jako schopnosti komunikovat o vážných vě-
cech s nadhledem. 
František Krátký – Pavel Kopp – výstava fotografií  
Dva pohledy na Itálii v záběrech dvou českých fotografů s odstupem jednoho století  
Josef Lada  
výstava u příležitosti 130. výročí narození Josefa Lady 

Výlov Rybníka – výstava fotografií Jiřího Čondla 

2. 

Knihy našich dnů  
Jaromír Jindra, zápalkové nálepky 

Václav Matěj Kramerius – připomínka významné osobnosti  
The Tap Tap načerno – turné černého humoru, Výstava upozornila na důležitost černého hu-
moru jako schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem. 
Výlov Rybníka  
Výstava fotografií Jiřího Čondla 

3. 

Pozdní sběr  
Výstava fotografií Petra Lundáka 
Den v modrém  
Výstava zaměřená na problematiku autismu, Auticentrum, o.p.s, Autisté jihu, spolek 
Portréty z Čech a Moravy – výstava fotografií osobností, které za posledních 20 let spoluvytvá-
řely Česko – německé vztahy; Spolek Adalberta Stiftera 

Václav Matěj Kramerius – připomínka významné osobnosti  
The Tap Tap načerno – turné černého humoru, Výstava upozornila na důležitost černého hu-
moru jako schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem. 

4. 

Portréty z Čech a Moravy – výstava fotografií osobností, které za posledních 20 let spoluvytvá-
řely Česko – německé vztahy; Spolek Adalberta Stiftera 
Pozdní sběr  
Výstava fotografií Petra Lundáka 
Den v modrém – výstava zaměřená na problematiku autismu 
Auticentrum, o.p.s, Autisté jihu, spolek 
The Tap Tap načerno – turné černého humoru, Výstava upozornila na důležitost černého hu-
moru jako schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem. 

5. 

XXIX. výstava EX LIBRIS – Jaro Beran  
Ex libris s fondu Jihočeské vědecké knihovny 
Krásy Šumavy  
Unikátní diapozitivy z prvorepublikových výletů Klubu českých turistů ve Volyni; Muzeum Volyně 
Krajina jako sen – Petra Dvořáková Haisová  
Akvarelové obrázky z Čech a Moravy 
Portréty z Čech a Moravy – výstava fotografií osobností, které za posledních 20 let spoluvytvá-
řely Česko – německé vztahy; Spolek Adalberta Stiftera 
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6. 

Lesy a příroda kolem nás 
výstava prací dětské výtvarné soutěže 
Invaze  
Výstava k připomenutí 50. výročí vpádu vojsk na území Československa 
Krásy Šumavy  
Unikátní diapozitivy z prvorepublikových výletů Klubu českých turistů ve Volyni; Muzeum 
Volyně 
Krajina jako sen- Petra Dvořáková Haisová  
Akvarelové obrázky z Čech a Moravy 
XXIX. výstava EX LIBRIS – Jaro Beran  
Ex libris s fondu Jihočeské vědecké knihovny 

7. - 8. 

Pusopis – Báry Sedláčkové  
Výstav obrázků malovaných ústy 
XXIX. výstava EX LIBRIS – Jaro Beran  
Ex libris s fondu Jihočeské vědecké knihovny 

9. 

Co život dal i vzal  
Výstava grafik Vlasty Lavičkové 
Čeští typografové 19. -21. století  
Z fondu Jihočeské vědecké knihovny 
Pusopis – Báry Sedláčkové  
Výstav obrázků malovaných ústy 
XXIX. výstava EX LIBRIS – Jaro Beran  
Ex libris s fondu Jihočeské vědecké knihovny 

Invaze – výstava k připomenutí 50. výročí vpádu vojsk na území Československa 

10. 

Alexandra Lechovská  
Patchworkové obrazy a zavinovací sukně s patchworkovými motivy 
Vznik republiky a konec 1. světové války zachycený v dobovém tisku a publikacích 
z fondu Jihočeské vědecké knihovny   
Co život dal i vzal  
Výstava grafik Vlasty Lavičkové 

11. 

Dámská jízda – výstava obrazů  
Jana Stejskalová, Ludmila Broncová, Jaroslava Linhartová 
Zaniklé sklářské hutě na Šumavě a v Bavorském lese 
Šumavský spolek Vimperk 
Vznik republiky a konec 1. světové války zachycený v dobovém tisku a publikacích 
z fondu Jihočeské vědecké knihovny   

12. 

Zaniklé sklářské hutě na Šumavě a v Bavorském lese 
Šumavský spolek Vimperk 
Vznik republiky a konec 1. světové války zachycený v dobovém tisku a publikacích 
z fondu Jihočeské vědecké knihovny   
Dámská jízda – výstava obrazů  
Jana Stejskalová, Ludmila Broncová, Jaroslava Linhartová 
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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 
 

Jednadevadesátníci : skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu / Jan 
Ciglbauer.    Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2018 . 501 stran ilustrace, 
faksimile, mapy . ISBN 978-80-7415-180-4 - Signatura : B 57.515 

 

Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948 : 
potrestání kolaborantů, udavačů a válečných zločinců z Českobudějovicka, 
Jindřichohradecka a Českokrumlovska / Jan Ciglbauer.    Praha : Academia, 
2018 . 509 stran ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; . ISBN 978-
80-200-2824-2 - Signatura : C 379.119 

 

Proměny zámku a parku Červený Dvůr / Kateřina Cichrová (ed.), Václav Cílek, 
Jiří Dvořáček, Marek Ehrlich, Eva Olšanová, Jiří Olšan, Marie 
Pavlátová.    České Budějovice : Národní památkový ústav, 2017 . 269 stran 
ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; errata (1 list ; 30 
cm) . ISBN 978-80-87890-27-1 - Signatura : B 57.447 

 

Oči Doudlebska : příběh Karla Hlubučka (1905-1968) / Jan Štifter.    České 
Budějovice : Jan Štifter, 2018 . 151 stran ilustrace, portréty, faksimile ; . ISBN 
978-80-906857-2-7 - Signatura : C 383.121 

 

Krumlov město pod věží / Zdena Mrázková - Jindřich Špinar - Petr Hudi-
čák.    Český Krumlov: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o., 2018 
. 285 stran ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile, . ISBN 978-80-
905916-9-1 - Signatura : C 384.505 
 
 

 

Huidschn, Grewln, Affingäun : ein Wörterbuch mit Leiden, Gedichten, Rezepten 
und Geschichten aus nd über heuraffl im Böhmerwald / Karl 
ger.    Esslingen : Karl Rehberger, 2018 . 177 stran ilustrace, portréty ; - Signa-
tura : C 384.124 
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Zajímavé přírůstky do souboru studovny 
 
 
The world's most beautiful libraries = Die schönsten Bibliotheken der Welt = Les 
plus belles bibliothèques du monde / Massimo Listri ; text by Georg Ruppelt & Elisa-
beth Sladek ; English translation: Karen Williams ; French translation: Aude Fon-
dard.    Köln : Taschen, [2018] . 558 stran ilustrace (převážně barevné), faksimile ; . 
ISBN 978-3-8365-7391-7. ISBN 978-3-8365-3524-3. ISBN 978-3-8365-7392-4 - Signatu-
ra : A 825  
 

 

 
Republika československá : 1918-1939 / Dagmar Hájková, Pavel Horák (ed.).    Praha 
: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018 . 1020 stran ilustrace, mapy, portréty, faksimi-
le ; . ISBN 978-80-7422-643-4 - Signatura : B 57.419  
 

 
 
Dějiny umění v českých zemích 800-2000 / Taťána Petrasová a Rostislav Švá-
cha (eds) ; Rostislav Švácha, Taťána Petrasová, Klára Benešovská, Polana 
Bregantová, Beket Bukovinská, Lenka Bydžovská, Sylva Dobalová, Hana Hla-
váčková, Ivo Hlobil, Vendula Hnídková, Jan Chlíbec, Lubomír Konečný, Petr 
Kratochvíl, Martin Krummholz, Kateřina Kubínová, Vojtěch Lahoda, Jaroslava 
Lencová, Martin Mádl, Pavla Machalíková, Anežka Merhautová, Ivan Prokop 
Muchka, Mahulena Nešlehová, Ivana Panochová, Lenka Panušková, Dalibor 
Prix, Ivo Purš, Milada Studničková, Michal Šroněk, Petra Trnková, Štěpán Vácha, 
Tomáš Valeš, Zuzana Všetečková, Tomáš Winter..    V Řevnicích : Arbor vitae 
societas ; v Praze : Artefactum - nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd 
České republiky, v.v.i., 2017 . 991 stran ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 
1 příloha . ISBN 978-80-88283-02-7. ISBN 978-80-904534-8-7 - Signatura : B 
57.256  

 

 
Český literární samizdat : 1949-1989 : edice, časopisy, sborníky / Michal Přiibáň a 
autorský kolektiv Eduard Burget, Marta Edith Holečková, Michal Jareš, Veronika Košna-
rová, Petra Loučová, Alena Přibáňová, Pavel Šidák, Andrea Vítová.    Praha : Academia 
: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 . 612 stran ilustrace (některé barevné), por-
tréty, faksimile ; . ISBN 978-80-200-2903-4. ISBN 978-80-88069-69-0 - Signatura : C 
384.771  
 

 

 
Velká kniha o léčbě konopím pro 21. století : léčebný index konopí (CHI) / Uwe 
Blesching ; s předmluvou "Přehled současných znalostí o léčebných účincích konopí a 
přípravků z něj a jeho perspektiv" - autoři Tomáš Zábranský, Lumír Ondřej Hanuš a 
Richard Rokyta ; z anglického originálu Cannabis health index ... přeložil Roman Ta-
dič.    Praha : Volvox Globator, 2018 . 679 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-7511-416-7 - 
Signatura : C 384.680   
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Zajímavé přírůstky do souboru půjčovny Lidická 
 

Podivuhodný svět Zdeňka Buriana : ilustrační tvorba k dílu Julese Verna / sestavili Ondřej 
Müller a Rostislav Walica ; texty Ondřej Neff.    V Praze : Plus, 2018 . 470 stran ilustrace 
(částečně barevné), 1 portrét, faksimile ; . ISBN 978-80-259-0924-9 - Signatura : B 
57.304 

 

TGM a sbírka umění pro Pražský hrad / Markéta Ježková, Jitka Šosová a kol..    Praha : 
Správa Pražského hradu, 2018 . 457 stran ilustrace (převážně barevné), portréty ; 1 
faksimile (21 x 14 cm) . ISBN 978-80-86161-89-1 - Signatura : B 57.391 

 

Republika československá : 1918-1939 / Dagmar Hájková, Pavel Horák (ed.).    Praha : 
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018 . 1020 stran ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 
. ISBN 978-80-7422-643-4 - Signatura : B 57.419 

 

Roboty a robotizované výrobní technologie / Zdeněk Kolíbal a kolektiv.    Brno : Vysoké 
učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2016 . 787 stran ilustrace (převážně 
barevné), portréty ; . ISBN 978-80-214-4828-5 - Signatura : C 382.396 

 

Kaván : František Kaván (1866-1941) : dílo / úvodní text Ivan Exner ; autor textů Michael 
Zachař.    V Praze : Spolek výtvarných umělců Mánes : Nadace pojišťovny Kooperativa, 
2018 . 541 stran ilustrace (převážně barevné), portréty ; . ISBN 978-80-906513-6-4 - 
Signatura : B 57.533 

 

Mobilisace 1938 : události, obránci, zrada / Martin Brabec ed..    Brno : Extra Publishing, 
s.r.o., 2018 . 78 stran ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 18 vlepe-
ných obálek se 41 kopiemi . ISBN 978-80-7525-171-8 - Signatura : B 57.302 
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Zajímavé přírůstky hudebního oddělení   
 

RATHEY, Markus. Johann Sebastian Bach's Christmas Oratorio: music, theology, culture. 
New York: Oxford University Press, [2016]. xiv, 414 stran. ISBN 978-0-19-027525-9.  

 

STOCKIGT, Janice B. Jan Dismas Zelenka: (1679-1745) : český hudebník na drážďan-
ském dvoře. Překlad Vlasta HESOUNOVÁ. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2018. 404 
stran. ISBN 978-80-7429-976-6.  

 

GORDON, Robert, ed. a JUBIN, Olaf, ed. The Oxford Handbook of the British Musical. 
New York: Oxford University Press, [2016]. xviii, 754 stran. ISBN 978-0-19-998874-7. 

 

BODLEY, Lorraine Byrne, ed. a HORTON, Julian, ed. Rethinking Schubert. New York: 
Oxford University Press, [2016]. xxi, 528 stran. ISBN 978-0-19-020010-7.  

 

Subskripce Souborného díla Bohuslava Martinů: 
MARTINŮ, Bohuslav, ŽŮREK, Pavel, ed., HOGWOOD, Christopher, ed. a PECHAČ, 
Marek, ed. Smyčcový kvartet s orchestrem, H 207: Koncertantní symfonie č. 2, H 322 = 
String Quartet with Orchestra, H 207 ; Sinfonia Concertante No. 2, H 322. 1. vydání. Pra-
ha: Bärenreiter, 2018. 1 partitura (xxxviii, 188 stran). Souborné vydání díla Bohuslava 
Martinů, Série III/2/4.   
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Zajímavé přírůstky do oddělení periodik 
 

My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska... : zábavný měsíčník o vážných věcech : 
osudy, příběhy, tradice, dějiny, rodina, zdraví, kultura, záhady, humor. -- Číslo 1 (leden 
2018)-. -- Praha : Česká citadela, s.r.o., 2018-. -- ISSN : 2570-8309. 
kultura a společnost - Česko * všeobecnosti a zajímavosti * Česko - dějiny * populárně-
naučné časopisy  

 

Revue forum : politicko-společenský magazín. -- Číslo 0 (18. října 2017)-. -- Praha : 
Forum 24, a.s., 2017-. -- ISSN : 2570-740X. 
politika * společnost * specializované časopisy  

 

Design home & garden : design pro život. -- Říjen-listopad 2017-. -- Praha : Bedelia, 
spol. s.r.o., 2017-. -- ISSN : 2570-7329. 
nábytkový design * bytové interiéry * bydlení * zájmové časopisy  

 

Válečný veterán : zpravodaj Projektu péče o válečné veterány. -- 1/2018-. -- Praha : 
Československá obec legionářská, z.s., 2018-. 
váleční veteráni - Česko * časopisy zájmových sdružení a spolků  

 

Bydlení mezi panely : časopis o bydlení nejen pro čtyři miliony obyvatel panelových 
bytů. -- Ročník XVI., 1 (leden/únor 2018)-. -- Praha : Panel Plus Press, s.r.o., 2018-. -- 
ISSN : 2570-9607 ISSN (chybné) 1214-4150. 
bytové interiéry * bytová architektura * panelové domy * bytové právo * bydlení * zájmo-
vé časopisy  

 

Centurion : sběratelská edice. -- I/2018-. -- Praha : Medialight s.r.o., 2018-. -- ISSN : 
2571-1105. 
vojenské dějiny * vojenská technika * populárně-naučné časopisy  

 

Vogue CS. -- Číslo 1, 9(září)2018-. -- Praha : V24 Media, 2018-. -- ISSN : 2571-0451. 
móda * péče o tělo * životní styl * časopisy pro volný čas  
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PŘÍLOHA Č. 6 - Výběr z příspěvků konferencí 
 
Ing. Jiří Nechvátal  
 
Příspěvek na konferenci KNIHOVNY SOUČASNOSTI 18 konané ve dnech 11. až 13. září 2018 na Pedago-
gické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
 
V rámci sekce INFOBOX představil dvě témata: 
 
Novinky v projektu obálkyknih.cz/ str. 23 
Projekt Obálkyknih.cz (www.obalkyknih.cz) slouží knihovnám a obdobným institucím k obohacování obsahů jejich 
katalogů o rozšiřující informace ke všem typům dokumentů. Dnes by se asi jen stěží našla knihovna, která služeb 
projektu nevyužívá. Nabízíme ke stažení obálky a obsahy, plné texty obsahů, anotace, komentáře, hodnocení, 
fotografie autorit, citace, odkazy na e-knihy a digitalizované dokumenty. Aktuálně poskytujeme ke stažení přes 
1,78 milionu obálek a cca 430 tisíc obsahů. Za poslední rok fungování projektu narostl počet nových obálek o 220 
tisíc a počet obsahů o 110 tisíc.  
 
Co se děje v JVK/ str. 31 
Katalog každé knihovny je hlavní vstupní branou pro čtenáře. Snahou knihovníků by mělo být usnadnit návštěv-
níkům práci s katalogem a zpřístupnit mu maximum dostupných informací k titulu. V Jihočeské 
vědecké knihovně (JVK) jsme se v letošním roce snažili propojit naše katalogizační záznamy s interními databá-
zemi JVK a také s externími databázemi jiných institucí a ulehčit tak našim čtenářům přístup k 
informacím. 
 
Celý text dostupný z: 
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf 
 
Mgr. Tamara Pršínová 
 
Příspěvek  - XX. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů, Brno 8. - 10. 10. 2017 
 
Příspěvek vyšel ve sborníku v roce 2018: 
Mikulecká, Zdeňka. XX. kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů. Hradec Králové: Stu-
dijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2018, 1 online zdroj (167 stran). E-knihy SVK HK. ISBN 
9788070521304 (pdf) 
 
Nakladatelství Růže – hnízdo kontrarevoluce v jižních Čechách 
 
Mgr. Tamara Pršínová 
Po maturitě pracovala v letech 1983–1986 v Národní knihovně v Praze v oddělení článkové bibliografie, v letech 1986–1991 
pak v knihovně Psychologického ústavu ČSAV. Po absolvování dálkového studia Ústavu vědeckých informací a knihovnictví 
FF UK nastoupila do knihovny Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 1997 pracuje v 
regionálním oddělení Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (od roku 2004 jako jeho vedoucí). Podílí se na 
tvorbě regionální databáze, je odpovědnou redaktorkou ediční řady Jihočeské vědecké knihovny a zároveň autorkou biblio-
grafických soupisů Karla Klostermanna a Věroslava Mertla vydaných v letech 2008 a 2011 v této ediční řadě. Ke 200. výročí 
narození Adalberta Stiftera zpracovala bibliografii Adalbert Stifter v českých překladech. Je autorkou článku „Česká (národ-
ní?) článková bibliografie – přežitek, nebo moderní služba čtenářům?“, který vyšel v roce 2014 ve sborníku z 22. konference 
Knihovny současnosti. V roce 1998 knižně vyšla její diplomová práce o českobudějovickém nakladatelství Růže, která obsa-
huje bibliografický soupis publikací vydaných v tomto nakladatelství v letech 1958–1991. Od roku 2012 je členkou Sekce 
SDRUK pro bibliografii. 
 
Abstrakt 
Jak se z regionální kulturní instituce stala vlajková loď "jihočeského" jara a po invazi vojsk Varšavské smlouvy hnízdo kontra-
revoluce v jižních Čechách. Příspěvek chce připomenout dobu, kdy se snaha o vydávání kvalitní literatury stala trnem v oku 
nastupujícím normalizačním mocipánům. 
Abstract 
How a regional cultural institution became a flagship of the “Prague Spring” in South Bohemia and turned into the regional 
center of counter-revolution after the invasion of the Warsaw Pact armies. This contribution aims to commemorate the peri-
od, in which an attempt to release a book of quality was a thorn in normalization nomenklatura’s side. 
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Na úvod by bylo dobré uvést, co ovlivnilo společensko-politickou situaci v Českých Budějovicích po 2. světové válce. Byly to 
tři zásadní změny, které se promítly i do kulturní atmosféry města: 1) odsun Němců – ztráta dvojjazyčného charakteru města; 
2) odklon od demokratického a pluralitního ducha první republiky: „… Kultura je základ, je maják k barikádě i zbraň…, kultura 
je druh politiky, je moc.“ (Nouza, 1945, s. 3) – kritika předválečného kulturního života, který umožňoval svobodné tvůrčí 
vyjadřování a nyní byl terčem, na který útočili právě ti, kteří předválečné svobody sami požívali; 3) konec soukromého podni-
kání se vztahoval i na nakladatelské podnikání (v roce 1949 zanikla všechna soukromá vydavatelská oprávnění). 
V roce 1949 krajské národní výbory začaly se zřizováním krajských vydavatelských podniků, avšak tyto organizace publiko-
valy zpočátku spíše jen příležitostné tisky, než aby se programově věnovaly vydávání krásné literatury. Od roku 1957, vlivem 
uvolnění politického klimatu, začaly kraje krajská nakladatelství skutečně zakládat. 1. 1. 1958 vzniklo Krajské nakladatelství 
v Českých Budějovicích, jehož vydavatelská náplň spočívala především v dobové publicistice zaměřené na problematiku 
kraje. Na začátku šedesátých let po příchodu nového ředitele Václava Vejsady (1921−1984) dochází k zásadní změně ve 
vydavatelské činnosti. Nový ředitel přichází s novou vizí ediční činnosti, dává důraz na profesionalizaci redaktorské práce a 
snaží se o ekonomickou soběstačnost nakladatelství. Vejsada sestavuje novou literární redakci, přicházejí redaktoři Boris 
Jachnin (1932−2011) a Robert Sak (1933−2014), obsazuje místa výtvarného a technického redaktora − Jiří Müller 
(1934−2014) a Václav Požárek (1940). A cesta k první úspěchům byla otevřená. 

 
Polovina šedesátých let byla ještě poznamenána programovým hledáním a také snahami o nalezení jakési svébytné vnější 
podoby knihy. Již v této době začíná částečný odklon od tzv. regionálního pojetí ediční činnosti. Hledají se témata i autoři, 
kteří naznačují snahu o jistý přesah za hranice regionu. Mezi nejvýznamnější díla vydaná v letech 1962–1967 můžeme 
počítat Meziprůzkum nejblíž uplynulého Věry Linhartové (1964), Když se psalo c. k.: ze života Českých Budějovic na počátku 
století Františka Rady (1965, 1966), Zlatý věk Růží Františka Kavky (1966) − vydání této knihy mělo přímo programový 
význam, Prsten Třeboňské madoně Jaroslava Seiferta (1966) – bibliofilské vydání graficky upravil a ilustroval Cyril Bouda a 
ještě téhož roku vyšlo druhé vydání, a také básnickou sbírku Sursum Ivana Diviše (1967). 
Období let 1968–1970 se vyznačovalo již naprosto nepokrytou snahou o překročení pouhého regionálního poslání. Důleži-
tým momentem bylo, na návrh redaktora Jana Mareše (1940), přijetí nového názvu – nakladatelství Růže, kterým se redakce 
hlásila jednak ke svým kořenům v jižních Čechách, k historickému a kulturnímu dědictví Rožmberků, a zároveň nová značka 
Růže (květina, která se daruje) měla navozovat představu knihy jako daru. Autorem této značky byl dnes významný knižní 
grafik a typograf Jan Solpera (1939). 
Nové programové směřování bylo samozřejmě důsledkem celkového politického uvolnění; promítlo se do snahy o zaplnění 
bílých míst na knižním trhu vydáváním dříve zakázaných autorů, jimž se pražská nakladatelství nevěnovala. Redaktoři na-
kladatelství Růže se především zaměřili na díla spisovatelů a básníků tzv. katolické orientace. V tomto období tedy vycházejí 
díla, jako je Tam (1968) Jaroslava Durycha – deset básnických meditací v próze nábožensko-filosofického charakteru (pět 
set výtisků bylo použito jako příležitostný tisk k Novému roku 1969), dále Hlohový vítr Ivana Slavíka (1968) s obálkou, vaz-
bou a frontispisem od Jaroslava Šerých. V roce 1969 vycházejí další díla Jaroslava Durycha v edici Česká četba: Píseň o 
růži, a jako pomyslný vrchol vydavatelské činnosti nakladatelství Růže román Bloudění s podtitulem Větší valdštejnská trilo-
gie v grafické úpravě již zmiňovaného grafika Jana Solpery. V témže roce také vycházejí Tváře ve stínu Zdeňka Kalisty 
(1969) – v tomto případě se programově jednalo o rehabilitaci autora v 50. letech vězněného. V roce 1970 pak jako labutí 
píseň usychající Růže Osud slavného domu: rozkvět a pád rožmberského dominia Aloise Míky a Rty a zuby Bohuslava 
Reynka (1970). 
Srpen 1968 neznamenal bezprostřední zásah do činnosti nakladatelství, ale jeho pracovníci si byli vědomi, že k němu dříve 
nebo později dojde. Paradoxně rok 1969 a část roku 1970 byly nejplodnějším a kvalitativně nejhodnotnějším obdobím celé 
éry nakladatelství Růže. V červenci 1968 nastoupil na místo literárního redaktora Věroslav Mertl, který se podílel na vytvoře-
ní časopisu Arch; vyšla však pouze čtyři čísla, než byl již v září 1969 na základě rozhodnutí odboru kultury KNV zakázán. V 
tomto období vydávalo nakladatelství komerčně úspěšné sešitové edice Česká čtyřkorunovka (později byl změněn název 
edice na Českou četbu) a Statečná srdce, zároveň pro náročného čtenáře edici Hlas, v níž vyšla mj. Poezie stále budoucí 
Josefa Palivce, Jihočeský zámek korneta Rilka od Hugo Rokyty či esej o sochaři Františku Bílkovi od Emanuela Chalupného. 
Málo se také ví, že v roce 1969 vyšla v nakladatelství Růže svého času velmi populární Besídka zvláštní školy autorské 
dvojice Miroslav Šimek a Jiří Grossmann s ilustracemi Jiřího Šlitra a v typografické úpravě grafika Václava Požárka. 
Zásah „normalizace“ na sebe nedal dlouho čekat, k personálním postihům došlo již během roku 1970. První byl na řadě 
ředitel Václav Vejsada, který se odmítal podílet na propouštění členů literární redakce a některých dalších pracovníků. 
Smutný osud nepostihl jen zaměstnance nakladatelství, ale i některé knihy, které již nestačily vyjít, jako např. tzv. „Černá 
kniha“ o okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy nebo Hochmanova Kronika místodržení v Čechách. Ale byly to i 
další knihy, které si musely počkat nejméně dvacet let na změnu politické situace, aby mohly být vydány. Můžeme jmenovat 
dílo o jihočeském baroku z pera historika Zdeňka Kalisty nebo soubor Jihočeských pověstí rodáka ze Staré Hlíny u Třeboně, 
spisovatele a překladatele Radovana Krátkého. Nejsmutnější osud postihl knížku vzpomínek na staré Budějovice Františka 
Rady Když se psalo T. G. M. (jednalo se o pokračování úspěšného dílu Když se psalo c. k.), která byla stažena přímo z 
knihkupeckých pultů,  a sborníček diskusních příspěvků k negativním ohlasům veřejnosti na výstavy moderního umění Hlasy 
bez rámů – tuto knížku stihl stejný osud podruhé: již v roce 1964 byla zakázána KV KSČ a podrobena ostré kritice a v roce 
1970 skončila spolu s druhým vydáním veleúspěšné Besídky zvláštní školy ve stoupě. 
A jak skončili jednotliví členové literární redakce v čele s ředitelem Vejsadou? Byli vyhozeni na dlažbu, a aby uživili sebe i 
své rodiny, museli si shánět zaměstnání, která neodpovídala jejich schopnostem ani jejich kvalifikaci. Jejich dětem byl přine-
jmenším ztížen, ne-li znemožněn přístup ke vzdělání, byly jim odebrány pasy, a pokud chtěli vycestovat (samozřejmě pouze 
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do tzv. bratrských, spřátelených zemí), museli potupně žádat o tzv. výjezdní doložky. Hnízdo kontrarevoluce v jižních Če-
chách tak bylo zničeno. Do redakce nastoupili normalizátoři, kteří otevřeli cestu autorům ochotným sloužit novým poměrům 
nastoleným po srpnové invazi. 

 
Na závěr citát ze „znaleckého“ posudku z prosince roku 1969, který se podílel na likvidaci nakladatelství: „…v oblasti ideové 
se nakladatelství v roce 1968 přiklonilo na stranu reakčního katolického světonázoru agresívního typu Durychova…“, časopis 
Arch měl vytvářet jakési „duchovní spojení mezi jižní Moravou a jižními Čechami...“, objevuje se zde též požadavek na změ-
nu názvu, protože „...kamufluje starý feudalistický názor na jižní Čechy jako na oblast patřící ještě dnes k duchovnímu majet-
ku rodu Rožmberků...“, dále autor tohoto posudku pokračuje: „…katolicismus  jižních Čech je orientován protitřídně a proti-
socialisticky (…)Do znaku dnešních jižních Čech patří jistě jiný emblém pěticípý než pětilistá rožmberská růže...“. 
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PŘÍLOHA Č. 7 - Výběr z publikovaných článků 
 
HÁJKOVÁ, Zuzana. Bibliothèques et écoles primaires travaillent main dans la main. République tchèque. Biblio-
thèque(s) : revue de l'Association des Bibliothécaires de France, 2018, No 94-95, s. 69-71. ISSN 1632-9201 
 
Text v češtině viz níže.  
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Knihovny a základní školy spolupracují ruku v ruce 
 
Pro veřejné knihovny v ČR je spolupráce se školami všech úrovní tradiční záležitostí, na kterou knihovny kladou 
největší důraz. Spolupráce probíhá v mnoha směrech, společných aktivit je velké množství, řada z nich probíhá 
v celostátním měřítku, další jen doplňují aktivity jednotlivých knihoven. Za jeden z nejdůležitějších úkolů je 
v knihovnách považována podpora čtenářské gramotnosti. Přestože jde především o individuální práci se čtená-
řem, existuje i řada zajímavých kooperačních projektů se školami. Uveďme nejdříve celostátní akce, které jsou 
většinou finančně i organizačně podporovány SKIP: 

- Knížka pro prvňáčka (projekt SKIP): již deset let úspěšný a školami žádaný projekt s názvem Už jsem 
čtenář - Knížka pro prvňáčka, jehož se účastní kolem 500 knihoven z ČR. Podstatou je intenzivní spolu-
práce mezi dětmi z 1. třídy základní školy a knihovnou v místě. Pedagog s dětmi, které se teprve učí 
číst, dochází po celý rok pravidelně do knihovny (společná čtení, besedy, seznámení s knižním fondem, 
orientace v knihovně a představování knižních novinek vhodných pro děti ve věku 6-7 let - s cílem roz-
voje čtenářských kompetencí a vztahu k četbě. Na celoroční akci pak navazuje 

- Pasování na čtenáře): slavnost pasování dětí na čtenáře za přítomnosti učitelů, rodičů, představitelů 
města apod. s předáním knihy. Jde každoročně o originální o titul, který je různými spisovateli napsán 
na zakázku právě pro účel projektu a není možné jej zakoupit v běžné knižní distribuci  - je tedy jedineč-
ným dárkem začínajícím čtenářům. 

- SUK – Čteme všichni (projekt Národního pedagogického muzea a Knihovny J. Á. Komenského a SKIP, 
Klubu dětských knihoven): Více než dvě desítky let trvající aktivita – vybírání nejlepší knihy pro děti vy-
dané v předchozím roce. Svého favorita vybírají děti, knihovníci a porota pedagogů. Společně se pak 
scházejí v Praze na slavnostním vyhlášení vítězů. 

- Co nebylo v učebnici (nový projekt SKIP, finančně hrazeno z projektu MŠMT, účastní se 30 knihoven a 
120 škol):. Projekt je zaměřen na podporu čtenářské a informační gramotnosti a vytváření programů s 
vazbou na regionální historii. Pokud budou nově vzniklé programy kvalitní, mohou být zařazeny do 
Rámcových vzdělávacích programů škol. Projekt je teprve na svém počátku. 

- Čtenář roku (projekt SKIP): v rámci každoročního vyhlašování nejlepšího čtenáře roku byla v r. 2016 vy-
hlášena i nejlepší čtenářská školní třída 

Další dva příklady již dávno přerostly hranice jedné knihovny, ve které vznikly. Díky SKIP, předávání zkušeností a 
dobrých příkladů i jeho podpoře jej brzy převzaly desítky a stovky dalších českých knihoven 

- Škola naruby (původně projekt Městské knihovny Český Těšín): Rodiče předčítají dětem večer před 
spaním, do speciální „žákovské knížky“ pak zapíší, co a jak dlouho dětem četli. Děti tuto informaci stvr-
zují podpisem a občasnou vtipnou poznámkou (např. tatínek při čtení usnul dříve než my…“). 
V knihovně se pak koná schůzka „třídní“ rodičů s dětmi a knihovníky, kde se o průběhu čtení diskutuje 

- Lovci perel (původně projekt Knihovny města Hradce Králové a stovek knihoven v ČR): jde o čtenář-
skou soutěž dětských čtenářů – četbu vybraných titulů. Za každý přečtený titul (knihovník ověřuje, zda 
kniha byla opravdu přečtena testovými otázkami) získává soutěžící perlu, která se navléká na šňůrku. 
Soutěžící mají přehled o stavu perlového konta svého i ostatních účastníků. Vítěz je slavnostně vyhlá-
šen a odměňován. Vzhledem k záruce kvality poskytované výběrem titulů k četbě (knihovna) se do sou-
těže zapojuje stále více celých tříd a školních skupin. 

- Čtenářské cestovní pasy (projekt Městské knihovny Havířov, který v obdobné či modifikované formě 
realizuje několik knihoven v republice): po dohodě knihovny se školou mohou žáci ve vybraných hodi-
nách čtení/literatury číst individuálně knihy vybrané knihovnou jako součást výuky – vyspělejší čtenáři 
tak mohou rychleji pokračovat v rozvoji čtenářských kompetencí. Po přečtení knihy získává čtenář razít-
ko do „čtenářského cestovného pasu“ a postoupit k další knize. Přečtení knihy ověřují učitelé a knihov-
níci. 

- Z aktivit jediné knihovny uveďme alespoň: 
- Odpustky školních prohřešků (projekt Obecní knihovny Stupno – cca 2200 obyvatel): na základě do-

hody mezi školou a knihovnou se za přečtení knih ze seznamu doporučené literatury (zpracuje knihov-
ník, schválí pedagog) lze dítěti prominout drobnější školní prohřešky (pozdní příchod, nesplnění domá-
cího úkolu apod.). Čtení se tak pro žáky stává nedílnou součástí vzdělávacího procesu, je chápána jeho 
důležitost, zlepšují se čtenářské dovednosti, prohlubuje se zájem o četbu i knihovnu… 
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Na závěr tohoto rychlého přehledu uveďme největší akci na podporu čtenářství, kterou SKIP organizuje. Původně 
projekt Městské knihovny BB v Uherském Hradišti přerostl v tomto případě i hranice ČR. 

- Noc s Andersene Jde o společné nocování dětí v knihovně naplněné společným čtením, hraním a akti-
vitami souvisejícími s četbou. Akce každoročně probíhá od r. 2001, ta letošní se konala na 1650 místech 
a účastnilo se jí téměř 100 000 dětí a dospělých. Šlo o 619 knihoven, 651 škol, 96 školních družin a dět-
ských domovů; z celkového počtu bylo 286 míst v zahraničí  

Zajímavých příkladů spolupráce jednotlivých knihoven a základních škol by se daly uvést stovky. Ať už se jedná 
např. o lekce, které knihovny nabízejí škole s tématy doplňujících či rozšiřujících školní výuku, – (převážně lite-
rární, ale i historická, z oblasti občanské výchovy, mediální výchovy), nebo o lekce informační výchovy – informa-
ce o službách knihovny, vyhledávání a hodnocení informací, K tomu by však bylo třeba mnohem více prostoru, 
stejně tak zde chybí zmínka o spolupráci se SŠ či VŠ. 
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PŘÍLOHA Č. 8 - O knihovně v médiích (výběr) 
 
 

Karol Sidon debatoval v knihovně 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 27.01.2018, Číslo: 23, Str.: 10 
 

Vrchní zemský rabín Karol Sidon přijel v pátek 25. ledna do 
Českých Budějovic. V českobudějovické Jihočeské vědecké 
knihovně na Lidické třídě se představil čtenářům v rámci celo-
republikové akce Spisovatelé do knihoven, v níž čte deset 
autorů své texty v deseti knihovnách. 

Budějovice podpoří nákup knižních novinek 
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz 
Datum: 02.02.2018, Číslo: 33 
 

Nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké kni-
hovny by měly letos České Budějovice podpořit sto tisíci korun. 

Modrý Pánbůh nad magickým městem 
Zdroj: Literární noviny 
Datum: 22.02.2018 
Číslo: 3, Str.: 2 

Téměř neznámá je zato Slawitschekova prvotina Modrý 
Pánbůh (Der blaue Herrgott, 1927), která teď vychází česky 
poprvé zásluhou Jihočeské vědecké knihovny a překladatele 
Helhistorických muta Wagnera. 

Měsíc knihy zpestří Rande naslepo i Noc  
s Andersenem 
Oblast: Celostátní deníky 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 06.03.2018 
Číslo: 55, Str.: 18  

Autorská čtení, výstavy, přednášky a další akce připravily kni-
hovny v Jihočeském kraji. Je tu březen – Měsíc knihy. V Jiho-
české vědecké knihovně si například mohou dát čtenáři Rande 
naslepo s neznámou knihou. "Na všech pobočkách jsou připra-
vené zabalené knihy, u kterých dopředu čtenáři nevědí, s kým 
mají tu čest. Loni si takto ‚ zarandilo‘ téměř 1 500 čtenářů," líčí 
Petra Mašínová z Jihočeské vědecké knihovny. 

Rande naslepo s neznámou knihou 
Odkaz: http://pravo.novinky.cz/ 
Oblast: Celostátní deníky 
Zdroj: Právo 
Datum: 27.02.2018 
Číslo: 49, Str.: 10 

Březen je měsíc čtenářů a Jihočeská vědecká knihovna si pro 
milovníky knih připravila pestrou nabídku pořadů jak pro dospě-
lé, tak pro děti. Například na pobočce v českobudějovické části 
Suché Vrbné a na sídlišti Vltava proběhne čtenářská výměnná 
burza knih a časopisů. Na pobočce Čtyři Dvory bude pro ná-
vštěvníky připraven knižní fotokoutek plný rekvizit. Čtenáři tak 
budou mít příležitost nafotit originální fotky a sdělovat světu 
přes sociální sítě, jak moc mají knihy rádi. 

Zavzpomínali na vojnu a varovali před totalitou 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 09.03.2018 
Číslo: 58, Str.: 18 
 

Na nekonečné roky strávené počátkem 50. let v pomocných 
technických praporech (PTP) vzpomínali účastníci besedy, 
která se konala v Jihočeské vědecké knihovně v Českých 
Budějovicích. O důvodech, které z nich udělaly nepřátele reži-
mu, o smutných a veselých zážitcích z vojny s černými výlož-
kami hovořili Stanislav Češka (85), Václav Šulista (88), Jiří 
Pešek (87) a Petr Frank (89). 

Knižní novinky pro březen: O lásce v turistickém 
průvodci, memoárech i románu 
Odkaz: http://EGO.IHNED.CZ/c1-66080370-novinky-pro-
brezen 
Oblast: Internet - Zpravodajství 
Zdroj: iHNed.cz 
Datum: 16.03.2018, Číslo: 75 
 
Novinky pro březen 
Zdroj: ego! 
Datum: 16.03.2018 
Číslo: 11, Str.: 28 

Polozapomenutého pražského německého spisovatele Rudolfa 
Slawitscheka (1880-1945) mi čtenářsky objevil Jiří Trnka, který 
svými obrázky doprovodil jeho pohádkovou knihu Anastázius 
Kočkorád, velký kouzelník. Předčasnou stopku Slawitschekovi 
v úřednické kariéře coby Němci vystavila mladá Českosloven-
ská republika v roce 1930, takže se mohl plně věnovat literární 
práci. Jeho románovou prvotinu z roku 1927 Der blaue Herrgott 
čili Modrý Pánbůh nabízí dnes v českém překladu Helmuta 
Wagnera Jihočeská vědecká knihovna v 
Českých Budějovicích po neuvěřitelných 90 letech! 

Minorité neuspěli v soudním sporu o knihy zabavené 
v roce 1950 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 18.04.2018 
Číslo: 90, Str.: 2 

Ústavní soud odmítl stížnost řádu minoritů ve sporu s Jihočes-
kou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích. Minorité se 
neúspěšně domáhali vrácení mnoha stovek starých knih zaba-
vených v roce 1950 při Akci K, nezákonné likvidaci klášterů a 
mužských řeholních řádů, 
která se odehrála v komunistickém Československu v dubnu 
1950. 

 
 
 
 



Stránka | 75  

Minorité neuspěli v soudním sporu o knihy zabavené 
v roce 1950 
Zdroj: tyden.cz 
Datum: 17.04.2018 
Číslo: 107 

Odkaz: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/minorite-neuspeli-
v-soudnim-sporu-o-knihy-za... 
 

Čtou tam, kam se jindy nepodíváte 
Oblast: Regionální časopisy - Jihočeský kraj 
Zdroj: Českobudějovický týden 
Datum: 09.05.2018 
Číslo: 19, Str.: 11 

S rozličnými díly současné světové literatury vás seznámí 
regionální osobnosti ve středu 9. května v Kaplici, Českých 
Budějovicích, Českém Krumlově nebo v Písku. 

Životem se jí staly knihy 
Zdroj: Českobudějovický týden 
Datum: 16.05.2018 
Číslo: 20, Str.: 14 

V Jihočeské vědecké knihovně pracuje Květa Cempírková 51 
let, 37 let byla také ředitelkou. 

V Českých Budějovicích odstartuje festival dětských 
knih, časopisů a her 
Oblast: Regionální rozhlas 
Zdroj: Rádio Blaník - jih 
Datum: 19.06.2018 

V Českých Budějovicích odstartuje festival dětských knih, 
časopisů a her. Devátý ročník akce se uskuteční ve čtvrtek a 
pátek. Co při festivalu návštěvníci například zažijí, to prozradí 
Petra Mašínová z Jihočeské vědecké knihovny 

V Českých Budějovicích se můžete těšit na festival 
dětských knih, časopisů a her. 
Zdroj: Hitrádio FAKTOR 
Datum: 19.06.2018 

V Českých Budějovicích odstartuje festival dětských knih, 
časopisů a her. Devátý ročník akce se uskuteční ve čtvrtek a 
pátek. Co při festivalu návštěvníci například zažijí, to prozradí 
Petra Mašínová z Jihočeské vědecké knihovny 

Jak vypadá pitva knihy? Odpoví festival 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 21.06.2018 
Číslo: 143, Str.: 20 

Co musí umět každá knihovnice? Jak vypadá pitva knihy? 
Spoustu zajímavostí se dozvědí zájemci na Festivalu dětských 
knih, který na dnešek a zítřek připravila Jihočeská vědecká 
knihovna ve své budově Na Sadech v Českých Budějovicích.  

Festival přivádí děti ke knihám, časopisům a hrám 
Zdroj: Právo 
Datum: 21.06.2018 
Číslo: 143 

Pitva knihy, knihařské dílny, čtenářské workshopy nebo besedy 
se spisovateli dětských knih. To jsou lákadla letošního, již 
devátého ročníku Festivalu dětských knih, časopisů a her, který 
připravila Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.  

V Českých Budějovicích si můžete užít festival dětských 
knih, časopisů a her 
Oblast: Regionální rozhlas 
Zdroj: Hitrádio FAKTOR 
Datum: 21.06.2018 
 

V Českých Budějovicích si můžete užít festival dětských knih, 
časopisů a her. Koná se až do zítřka v budově a zahradě Jiho-
české vědecké knihovny Na Sadech. Děti se tady vyzkouší 
například pitvu knihy. O co půjde nám za organizátory poví 
Petra Mašínová. 

Přestavba knihovny v Budějovicích začne příští rok. 
Bude bez nové křižovatky 
Zdroj: budejovice.iDNES.cz 
Datum: 20.09.2018 
Číslo: 263 

Odkaz: https://budejovice.idnes.cz/knihovna-budejovice-0qv-
/budejovice-zpravy.aspx?c=A1... 
.  

Týden knihoven zacílil na lokální historii 
Zdroj: Právo 
Datum: 01.10.2018 
Číslo: 227,Str.: 12 
 

Už dvacet dva let patří první říjnový týden knihovnám. A ty 
jihočeské se letos zaměřily na lokální historii, místní zajímavosti 
i osobnosti. V Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějo-
vicích se lidé dozvědí například o unikátních mostech nad 
Orlickou přehradou nebo o rybářství i rybníkářství. 

Týden knihoven zve na dílny i čtení 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 02.10.2018 
Číslo: 228, Str.: 15 
 

Jak vyrobit originální obal na knížku, si včera vyzkoušely děti v 
Jihočeské vědecké knihovně Na Sadech v Českých Budějovi-
cích. Akce byla součástí Týdne knihoven, který potrvá po celém 
kraji do pátku.  

Týden knihoven nabízí čtení pro děti i přednášku o 
Klostermannovi 
Oblast: Internet - Zpravodajství 
Zdroj: budejovice.iDNES.cz 
Datum: 03.10.2018, Číslo: 276 
 

Odkaz: https://budejovice.idnes.cz/knihovna-budejovice-
klostermann-tyden-knihoven-progr... 
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Jihočeská knihovna bude levitovat 
Zdroj: Evropské noviny 
Datum: 21.12.2018 
 

Lepší podmínky pro čtenáře již brzy nabídne Jihočeská vědec-
ká knihovna v Českých Budějovicích. V současné době již 
probíhá výběrové řízení na přístavbu nového objektu a stavební 
úpravy stávající budovy. Předpokládá se, že náklady přesáh-
nou 97 milionů korun. Knihovna finanční prostředky získala z 
dotačního programu IROP. Stavět se má začít příští rok v 
březnu a práce mají skončit v prosinci roku 2020. 

Knihovna se změní 
V Budějovicích dají čtenářům nový moderní pavilon 
a upraví systém výpůjček. 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 30.11.2018 
Číslo: 278, Str.: 1 
 

Přízemní pavilon s průsvitnými stěnami a dlouhou řadou štíh-
lých pylonů po obvodu, tak bude vypadat přístavba Jihočeské 
vědecké knihovny v Českých Budějovicích v Lidické třídě. Pro 
akci už se vybírá zhotovitel a také má přislíbenou dotaci. Podle 
ředitele knihovny Ivo Kareše se počítá s náklady přes 140 
milionů korun a dotace má být 105 milionů. Hlavní změnou 
bude rozšíření prostor knihovny, což umožní vybírat si ze zhru-
ba 100 000 svazků přímo mezi regály. Nyní se publikace ob-
jednávají žádankou u pultu. Více místa bude třeba i na poseze-
ní s knihou pro její letmé prolistování. 

V knihovně to žije 
Odkaz: http://ceskobudejovicky.denik.cz/ 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum: 20.12.2018 
Číslo: 295, Str.: 1 

V Jihočeské vědecké knihovně v pobočce Čtyři Dvory v areálu 
ZŠ E. Destinové se včera konal antistresový večer 
(nejen) pro dospělé, při němž přišli lidé zapomenout nad šál-
kem čaje a při výrobě origami, malování a povídání na předvá-
noční shon. Ve stejné pobočce přichystali na dnešní dopoledne 
program pro nejmenší do tří let. Batolata čeká setkání se čte-
ním, pohybem, smíchem a hrou. S dětmi můžete přijít od 10 do 
11.30 hodin. Vstupné je zdarma. 

 
 


