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Informace o organizaci 
 
 
 
Název organizace:  Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
    příspěvková organizace 
 
Sídlo:    Na Sadech 27 
    370 59 České Budějovice 
 
Kontaktní údaje:  telefon: +420 386 111 211  
    e-mail: library@cbvk.cz 
    web: www.cbvk.cz 
 
Ředitel:   Mgr. Ivo Kareš 
    kares@cbvk.cz 
 
Zřizovatel:   Jihočeský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavili:  
 

Ivo Kareš, Zuzana Hájková, Marie Koldová, Michal Kejzar, Jindřich Špinar, Jiří Nechvátal, Ludmila Be-
nešová, Ludmila Vlášková, Tamara Pršínová, Petra Podroužková, Martina Bílkovská, Kristýna Čondlo-
vá, Lidmila Švíková, Jaroslava Čapková, Petra Mašínová 
 

Technická a grafická úprava, tisk: Petra Mašínová, Ivana Peterková 
 

Rok vydání: 2020 
 

Počet stran: 71  
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Ohlédnutí za rokem 2020 
 

Celý rok 2020 byl zvláštní. K tomu, s čím jsme počítali, tedy množstvím práce spojené se stavbou 
a rekonstrukcí knihovny na Lidické, přišla koronavirová epidemie, která změnila úplně všechno… 

 
Stěhování fondu  
 

V únoru bylo potřeba vyklidit přízemí stáva-
jící haly knihovny Lidická, které se mělo 
proměnit ve staveniště. Za provozu a plné-
ho nasazení zaměstnanců se proto v únoru 
a březnu stěhoval knihovní fond. Do suteré-
nu knihovny (i mimo knihovnu) se muselo 
přesunout 108 tisíc dokumentů (knihy, ma-
py, skripta atp.). Všechny regály s knihami 
se pak musely obalit fólií a ochránit knihy 
proti prachu. Část fondu se převezla 
do knihovny Na Sadech, kde se počítalo 
s tím, že se vybrané dokumenty budou půj-
čovat čtenářům. Plány překazil nouzový 
stav a COVID 19. 
 

Rekonstrukce přízemí a suterénu na 
Lidické 
Od jara 2019 do jara 2020 probíhala stavba 
nového pavilonu. Podle harmonogramu 
prací se pak současně začalo v dubnu 2020 
také s rekonstrukcí přízemí a suterénu pů-
vodní haly na Lidické. Budova se stala sta-
veništěm a byla od poloviny března do 
června nepřístupná, jak pro čtenáře, tak 
také pro zaměstnance. Znovu se čtenářům 
v omezeném režimu knihovna otevřela ve 
druhé polovině června 2020, provoz ovšem 
zastavila třetí vlna epidemie. Nezastavila 
ale práce, stavba byla dokončena v říjnu do 
konce roku, pak probíhalo zařizování interi-
éru a stěhování fondů na regály. Byli jsme 
připraveni na otevření v lednu 2021, tomu 
ovšem zabránila vlna třetí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knihovna v době COVIDu 
 

Knihovna stejně jako jiné instituce byla za-
vřena od 13. března 2020. Čtenáři byli 
okamžitě informování o vzniklé situaci. 
Všem čtenářům byly mimořádně prodlouže-
ny výpůjčky, aby nenarůstaly poplatky za 
nevrácené dokumenty. Půjčování a vracení 
knih bylo zastaveno. Se čtenáři probíhala 
komunikace emaily a telefony, kdy knihov-
nice zjišťovaly, jaké nevyzvednuté doku-
menty a rezervace jsou pro čtenáře důležité 
a kdy bude možné se k nim dostat. Navý-
šeny byly výpůjčky eknih. Čtenáři si mohli 
půjčit 5 e-knih na měsíc. Na Facebooku 
byly zveřejňovány tipy na e-knihy. Na webu 
knihovny byly zveřejněny informace o zdro-
jích, které bylo možné využívat on-line. Ak-
ce pro veřejnost byly zrušeny. K pořádání 
akcí se knihovna vrátila nakrátko po prázd-
ninách v měsíci září. S příchodem druhé 
vlny koronaviru se však do konce roku už 
žádná akce neuskutečnila. 
 
Šití roušek 
 

Nedostatek roušek vyřešila po svém naše 
vrátná paní Randlová, která při „jarní koro-
navirové vlně“ šila roušky pro zaměstnance. 
Přinesla si vlastní stroj, zásoby látek dodaly 
kolegyně a pak už se jen šilo a šilo a šilo…. 
A že jich pod jejíma rukama vzniklo hodně. 
Zásoby se hodily i v druhé polovině roku při 
další vlně COVIDu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Petr Zikmund 
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Půjčování v době COVIDu 
 

Knihovna (všechny její provozy kromě Li-
dické) se pro čtenáře otevřela v omezeném 
provozu  4. 5. 2020. Dodržena byla všechna 
hygienická opatření včetně povinné karan-
tény knih.  Otevírací doba byla zkrácena, 
bylo možné si knihy půjčovat a vracet. Ně-
které služby byly omezeny (např. přístup 
k internetu, kopírování, přístup do studov-
ny). Tyto služby jsme zprovoznily 28. květ-
na. Při 2. „covidové“ vlně byla knihovna 
opět pro veřejnost zcela zavřena od 23. 10. 
do 30. 11. 2020. Díky zavedeným vládním 
opatřením si knihovna vyzkoušela také pro-
voz přes výdejní okna. I to se nám podařilo 
zvládnout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarní otevření knihovny 
 

Už během prvního týdne otevření naší kni-
hovny se ukázalo, jak moc jsme čtenářům 
během „covidového zavření“ chyběli. Za 4 
dny se půjčilo 8600 knih a vrátilo 9892. Do 
knihovny přišlo 8608 čtenářů a spotřebovalo 
se přes 3 litry desinfekce (viz obrázek níže).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úklid a částečný provoz na Lidické 
 

Knihovnu na Lidické bylo možné kvůli re-
konstrukci otevřít v omezeném provozu 
pouze od druhé poloviny června do konce 
října. Před samotným otevřením však bylo 
nutné vše po stavebních dělnících řádně 
uklidit a provést drobné změny související 
s užíváním knihovny. Část úklidu zajistila 
firma, ostatní pak zaměstnanci knihovny. 
Výpůjční pult se z přízemí přesunul do dru-
hého patra. Hala ve druhém patře se také 
využila pro umístění šesti PC pro veřejnost. 
Prostor počítačové učebny se stal zázemím 
pro knihovnice od výpůjčního pultu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní a vzdělávací akce  
 

Akce připravené pro veřejnost na rok 2020 
nemohla knihovna z velké části kvůli „koro-
navirovým opatřením“ uskutečnit. Podařilo 
se realizovat pouze část z naplánovaných 
akcí, a to v měsíci  lednu, únoru a pak ještě 
v září. Připravené výstavy byly realizovány 
on-line.  
 

Konference Book start 2020  
 

Jak je důležitá kniha při výchově dítěte již 
od nejmladšího věku? Jak si vychovat nej-
menší čtenáře od s přispěním nadšených 
knihovnic a za účasti spokojených rodičů? 
To byla témata, kterým se věnovala konfe-
rence BOOKSTART 2020, jež proběhla 
v JVK v lednu 2020. Byla určena pro kni-
hovny Jihočeského kraje, které uvažovaly o 
zapojení do celorepublikového projektu 
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S knížkou do života / Bookstart. Knihovnám 
i jejich zřizovatelům byl představen projekt, 
byly přiblíženy důvody, proč by se knihovny 
měly zapojit, nezapomnělo se ani na příkla-
dy dobré praxe.  
Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmeno-
vaný S knížkou do života, je mezinárodní inicia-
tiva, do níž se zapojují všechny typy knihoven. 
Knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní 
rodiče a jejich děti již od nejranějšího věku, 
společně je seznamovaly s knihou a ukázaly 
tak, jak důležitá je pro rozvoj dítěte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jihočeský úsměv  
 
Letošní 11. ročník se uskutečnil, a to i přes 
uzavření škol v době druhé koronavirové 
vlny. Příspěvků bylo díky tomu o poznání 
méně, ale práce na téma „Pravda a lež“ 
byly velmi kvalitní. Do soutěže bylo zasláno 
94 prací z celého Jč kraje. Dětská literární 
soutěž je určena pro děti ve věku 8 až 15 
let. Nejúspěšnější práce byly společně 
s dalšími vybranými příspěvky zařazeny 
do knižního sborníčku, který obdržel každý 
ze soutěžících v PDF. Soutěž pořádá kni-
hovna ve spolupráci s Jihočeským klubem 
Obce spisovatelů. 
 
Soutěže pro děti 
 

Dětské oddělení připravilo výtvarnou soutěž 
„Lesy a příroda kolem nás“ a také soutěž „O 
nejhezčí jarní básničku“. V době jarního 
uzavření knihovny byla zveřejněna výzva 
pro děti, aby nám zasílaly fotografie výtvorů, 
které během „nucených“ prázdnin pod jejich 
rukama vznikly. Ze zaslaných obrázků pak 

v září vnikla výstava „Dloooouhé prázdniny 
Aneb co jsme za tu dobu vytvořili“. V době 
druhé vlny byla spuštěna také on-line šifro-
vací hra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zařizování interiéru a stěhování fondu 
 

Po říjnové kolaudaci nového pavilonu kni-
hovny na Lidické se začalo se zařizováním 
interiéru a stěhováním fondu.  Situaci ztížila 
a zpomalila druhá COVIDová vlna. Stavění 
fondu do nových regálů bylo logisticky velmi 
náročné, zabralo mnoho hodin příprav, stálo 
za ním velké množství fyzické práce a vy-
žádalo si mnoho trpělivosti. 
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Přeznačení fondu  
 

Možnost půjčovat si knihy v nové knihovně 
na Lidické z volného výběru s sebou přines-
lo i nutnost odlišného značení fondu.  Mra-
venčí práci s jeho přeznačením se zaměst-
nanci věnovali bezmála rok. Nejvíce pak 
v době uzavření knihovny. Knihy bylo nutné 
zpracovat elektronicky a pak také fyzicky. 
Velká část knih se také musela nově obalit.  
 
 
Rožnovská pobočka v novém kabátě 
Rožnovská pobočka knihovny se dočkala 
nové fasády. Její stav byl velmi nevyhovují-
cí. O opravu se postaral vlastník objektu 
Statutární Město České Budějovice. Ná-
vštěvníci knihovny tuto změnu velmi rádi 
přivítali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Týden knihoven  
a díla nedostupná na trhu 
 

První říjnový týden tradičně patři Týdnu 
knihoven, kdy naše knihovna pořádá pro 
veřejnost řadu kulturních a vzdělávacích 
akcí. Letošní nouzový stav ale bohužel 
zkomplikoval jejich uspořádání. Akce při-

pravené na tento týden knihovna nakonec 
odvolala. Čtenáři však nebyli ochuzeni, při-
pravena pro ně byla nová služba. Zpřístup-
něny v on-line prostředí byly pro čtenáře 
dokumenty (knihy, časopisy, noviny atd.) 
nedostupné na trhu a vydané do roku 1989. 
Díky této službě si čtenáři dohledají mnoho 
knih, časopisů, novinových článků, které už 
pro sebe považovali za nedostupné. Služba 
je pro registrované čtenáře knihovny zdar-
ma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Covid uzavřel knihovnu na 3,5 měsíce 
 

Knihovna byla kvůli covidu pro návštěvníky 
fyzicky uzavřena 71 pracovních dnů tzn. 
celé 3,5 měsíce. Podrobněji viz tabulka na 
str. 10. 
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Knihovna byla kvůli covidu pro návštěvníky fyzicky uzavřena 71 pracovních dnů 
tzn. celé 3,5 měsíce.  
 
 
 
 

Měsíc  
 

Omezení provozu knihovny kvůli covidu 

Březen  
 

16 pracovních dnů uzavřeno (od 13.3.2020) 

Duben 
 

26 pracovních dnů uzavřeno  

Květen  otevřeno od 4. 5. 2020 – pouze výdej a vracení knih 
knihy v karanténě 3 dny 
omezené některé služby (internet, studovny, herny) 
zrušeny akce pro veřejnost 

Červen otevřeno, běžný provoz, bez karantény knih 
zpřístupněn internet 
zrušeny akce pro veřejnost 

Červenec - Srpen otevřeno, běžný provoz, bez karantény knih 
zpřístupněn internet 

Září  otevřeno, běžný provoz, bez karantény knih 
zpřístupněn internet, herny, studovny 
organizovány akce pro veřejnost  

Říjen  otevřeno, běžný provoz 
od 5. 10. 2020 – zrušeny akce pro veřejnost 
od 22.10. 2020 – uzavřeno 
6 pracovních dnů uzavřeno 

Listopad 23 pracovních dnů uzavřeno  
od 2. 11. 2020 - 23.11. 2020 
od 23.11 2020. – výdejní okna  
zavedena  pouze v knihovně na Sadech PO/ST/Pá= 3 dny  

Prosinec  od 4. 12. 2020 do 18.12 2020 – otevřeno, omezen počet návštěvníků 
na provozovnu. 
od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 – výdejní okna = 5 dnů/ vánoční 
svátky nezapočítány 

Knihovna uzavřena  71 pracovních dnů / pracovních dnů celkem 251 

Výdejní okna  8 dnů v provozu 
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Hlavní úkoly 
 
 
Oblast služeb čtenářům 
 

• zajistili jsme poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny podle 
možností a omezení, které umožňovala epidemická situace. Posílili jsme služby v digitálním 
prostředí, zvýšili jsme limit pro půjčování e-knih a především jsme ve spolupráci s Národní 
knihovnou v Praze a Moravskou zemskou knihovnou v Brně zpřístupnili on-line databázi 
digitalizovaných děl nedostupných na trhu – nejprve 70.000, později 140.000 dokumentů. 

• 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 
• v době, kdy to bylo možné, jsme pořádali 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 
 

• realizace stavebních prací na 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  
429 925 Kč, na projekt přístavby knihovny na Lidické přidělena dotace 105  366 537 Kč 
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Doplňování a zpracování knihovního fondu 
 
Akvizice 
 
Oddělení akvizice zajišťovalo tradičně nákup dokumentů nejenom pro knihovnu, ale i pro výměnný fond. 
Částka na nákup knih plánovaná původně na 3 500 000 byla v průběhu roku dvakrát snížena, nákup 
knihovního fondu komplikovala karanténní opatření, která zasáhla i knižní trh. V roce 2020 bylo na ná-
kup vynaloženo z rozpočtu JVK celkem 3 114 049 Kč, kromě toho byly zvlášť placeny elektronické vý-
půjčky. 
 
Pro výměnný fond byl nákup pořízen v částce 607 360 Kč z finančních prostředků určených na regio-
nální 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 2020, řadu těch žáda-
ných i v několika exemplářích, ale i starší tituly především české produkce, které ve fondu doposud 
chyběly. Dále 35 titulů zahraniční literatury - především encyklopedického charakteru, obrazové publi-
kace z oboru umění a literaturu se vztahem k regionu jižních Čech, ale i beletrii a jazykové učebnice, 
kromě toho jsme dalších 121 titulů získali z celostátního grantu spravovaného Moravskou zemskou 
knihovnou - zde se jednalo převážně o beletrii v originále pro děti i dospělé. 
 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2019 
 

částka zdroje  
3 114 049 Kč JVK  

607 360 Kč regionální funkce           
100 000 Kč město České Budějovice 

3 821 409 Kč    celkem 
 
Celkový nákup činil 13 110 svazků knih, z toho 2 749 bylo z dotace na regionální funkce a 418 z dotace 
od města, 10 kartografických dokumentů, 7 integračních zdrojů. 
 
Opět se rozrostla nabídka her pro děti a dospělé, o které je v půjčovnách velký zájem. Celkem bylo 
nakoupeno 209 kusů her za cca 86 000 Kč, 6 her jsme získali darem, 9 jako náhradu, z nich 141 bylo 
nových titulů. Hodnota darovaných dokumentů za rok 2020 dosáhla 26 2146 Kč. 
 
Hudební oddělení a oddělení periodik si nákup dokumentů zajišťovala samostatně a jejich nákupy byly 
pořizovány také z rozpočtu JVK. Hudební oddělení kromě dokumentů přímo pro svou potřebu nakupuje 
a zpracovává také audioknihy pro pobočky a půjčovny pro děti i dospělé Na Sadech a nově též pro 
doplňovací knihovnu (celkem 46 audioknih). Přírůstky viz níže str. 13 - tabulka Knihovní 
fond k 31. 12. 2020. 
 
Dále bylo průběžně zajišťováno dodávání regionálních povinných výtisků (celkem dodáno 420 povin-
ných výtisků knih, 30 map), evidence darů od nakladatelů i z jiných zdrojů, příprava ukázek pro akviziční 
komisi a prováděny byly další činnosti v rámci doplňování knihovních fondů: evidence a inventarizace 
jednotek, kontrola faktur, skenování obálek a předávání zpracovaných dokumentů do příslušných půj-
čoven a studoven atd. a také přepisy knih vyřazovaných z poboček nebo z doplňovací knihovny do fon-
du vědecké půjčovny nebo oddělení pro dospělé, výjimečně i mezi pobočkami - celkem 1 010 svazků. 
 
 
Nadále jsou prováděny odpisy v lístkovém místním katalogu (v roce 2020 to bylo 13 472 záznamů).  
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Objednané knihy jsou důsledně evidovány v elektronických objednávkách v ARL, tak, aby se kdokoliv 
mohl dozvědět, co má objednáno, kolik je v objednávkách vázaných financí. Práce v akvizici a zapojení 
jednotlivých pracovnic je organizována tak, aby každá z nich byla dočasně nahraditelná ostatními 
v době nepřítomnost.  
 

Stav fondu k 31. 12. 2020 

Knihovní jednotky Stav k 
31.12.2019 Přírůstek Úbytek Stav k 

31.12.2020 

Knihovní jednotky celkem 1 435 269 21 030 9 669 1 446 630 
knihy celkem 1 101 245 16 430 9 653 1 108 022 
     z knih naučná 835 485 6 041 2 550 838 976 
     z knih beletrie 257 663 10 389 7 103 260 949 
netolická knihovna 8 097 0 0 8 097 
z netolické beletrie 660 0 0 660 
ostatní dokumenty neperiodické 106 844 2 436 15 109 265 
z toho:rukopisy 543 0 0 543 
          mikrografické 1 178 0 0 1 178 
          kartografické 8 246 98 8 8 336 
          hudebniny 22 598 255 0 22 853 
          zvukové 29 469 862 3 30 328 
               z toho CD 14 612 862 3 15 471 
               z toho magnet. kazety 2 263 0 0 2 263 
               z toho gramodesky 12 593 0 0 12 593 
     zvukově obrazové (DVD) 2 470 352 4 2 818 
     obrazové 11 536 863 0 12 399 
         z nich grafika 723 0 0 723 
                   exlibris 10 813 863 0 11 676 
     elektronické 1 132 2 0 1 134 
     normy 18 901 0 0 18 901 
     patenty 0 0 0 0 
     drobné tisky 10 771 4 0 10 775 
zpracovaná periodika 174 829 1 940 0 176 769 
v tom pravá periodika 173 054 1 835 0 174 889 
         integrační zdroje 1 775 105 0 1 880 
docházející periodika 5 362 0 776 4 586 
malý inventář 3 298 595 102 3 791 
hry 1 259 224 1 1 482 
historické fondy 51 092 0 0 51 092 
       z toho rukopisy 1 409 0 1001 408 
          staré tisky 26 689 0 0 26 689 
          prvotisky 208 0 0 208 
         tisky 19.-20. stol. 21 000 2467 0 23 467 
         mapy a atlasy 320 0   320 
        deponáty ve správě JVK 7 047 0 0 7 047 
        v tom rukopisy 88     88 
                  staré tisky   6 031     6 031 
                 prvotisky 70     70 
                 tisky 19.-20 stol. 858     858 
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Katalogizace 
 
Při katalogizaci jsme dodržovali platné standardy a pravidla (RDA). V maximální míře jsme využili přebí-
rání záznamů a jejich následnou úpravu a doplnění o interní data.  Pokračuje doplňování záznamů pro 
elektronickou výpůjčku, které nejsou ve fondu JVK v papírové podobě a záznamů pro regionální sou-
borný katalog REGKS. Intenzivně probíhaly práce na přípravě fondu vědecké půjčovny pro stavění na-
učné literatury do volného výběru (doplňování znaků MDT pro stavění do záznamů v katalogu, tisk 
a lepení etiket na jednotlivé svazky. Takto se zpracovávají téměř všechny nové přírůstky knih a součas-
ně naučná literatura z fondu JVK vydaná od roku 2000 a výběrově i starší, část beletrie, především 
cizojazyčné nebo vícejazyčné. 
 

• průběžná katalogizace přírůstků – doba zpracování u novinek 1- 3 týdny, zpracováno nebo ak-
tualizováno celkem 14 770 titulů všech druhů dokumentů, kromě toho záznamů 863 exlibris 
ze Samkovy sbírky. Navíc vytvořeno 933 záznamů pro potřeby REGKS a cca 1 200 záznamů 
pro elektronické výpůjčky. Katalogizace her - stručný katalogizační záznam + holdingy - 141 no-
vých záznamů. 

• retrokatalogizace knih fondu vědecké půjčovny byla od dubna pozastavena a pracovníci se vě-
novali přípravě fondu pro volný výběr - celkem zpracováno: 1 950 titulů věcně i jmenně, z toho 
1 444 naučné literatury, 1 506 titulů beletrie, a kromě toho kompletně přepracováno a doplněno 
2 318 záznamů z fondu Památníku, u cca 1 000 záznamů byl doplněn věcný popis a v rámci 
home office bylo aktualizováno dalších cca 3 000 záznamů. Průběžné doplňování autorit, opra-
vy věcných autorit. 

• zakládání místního katalogu a jeho průběžná redakce 
 
Statistika zpracování: 
 
Katalogizace jmenná věcná 
nové knihy 7 834 7 834 
retro 4 268 4 268 
mapy 56 56 
mapy retro 0 0 
elektronické 2 

 integrační zdroje 105 
 hry 141 
 celkem titulů knih 12 406 12 158 

exlibris 863   
záznamy pro REGKS 933   
záznamy pro e-výpůjčky 1186 

 celkem zkatalogizováno 15 388 12 158 
 
Systémové knihovnictví 

Autority 
export návrhů jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit 604 autorit 
aktualizace jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit    90 autorit 
kontrola nově založených autorit v databázi cbvk_US_auth          15 767  autorit 
 
• tvorba a kontrola regionálních korporativních záhlaví pro regionální periodika 
• opravy chyb autoritních záhlaví v bibliografických záznamech hlášených systémem 
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• průběžná oprava edic v souladu s příslušnými standardy, následné opravy v bibliografických zá-
znamech 

• opravy záznamů autorit souvisejících s projektem VISK-9/II v oboru kooperativní tvorby národních 
autorit, synchronizace 36000 autorit + příprava a vyúčtování projektu 

• 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  
78,9%) 

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

• účast na pracovním setkání supervizorů autorit při NK v Praze 

Bibliografické záznamy 
• kontrola katalogizace - supervize bibliografických záznamů (retro i běžný přírůstek) - správnost 

podle RDA nebo AACR2, MARC21 u všech druhů dokumentů včetně správného zařazení doku-
mentů do volného výběru 

• kontrola záznamů retrokatalogizace v JVK – 1 241  bib. záznamů 
• spolupráce se SKC - kontrola a opravy údajů ve starších bibliografických záznamech, spolupráce 

s IT na přípravě a řešení importů dat KTN a DNNT  
• kontrola chybových logů záznamů zaslaných do SKC a následné opravy chyb v bib. záznamech 
• doplňování věcného zpracování do retro záznamů (při běžné kontrole + průběžně oprava zázna-

mů označených 40CNB - cca 500 záznamů) 
 

Ostatní činnosti 
• příprava, koordinace a supervize většiny činností pracovníků katalogizace po dobu home office 
• příprava podkladů a řešení globálních oprav ve spolupráci s IT 
• účast na poradách odborných skupin pro katalogizaci speciálních druhů dokumentů a seriálů  
 
Revize fondů, správa inventářů atd. 
 

místo signatury počet jednotek   
Vědecká půjčovna C 17.000-19.999 - nedokončeno  0 
Oddělení periodik ČA1-ČA199 - neproběhla  0 
Regionální oddělení Drobné tisky a příručka 9 570 
Hudební oddělení HCD 7.001-12.700 6 180 
Zlatá Koruna  Výpůjčka NPÚ do expozice 2 064 
Dětské oddělení Na Sadech Malý inventář, časopisy, hry 1 170 
Rožnov   Malý inventář, časopisy, hry 1 072 
Vltava Malý inventář, časopisy, hry 1 091 
Netolická knihovna Revize a superrevize celého fondu 8 294 
 
fond knihovních jednotek 
revidovaný fond celkem 29 441 

celkový počet ztrát  240 

z toho odepsáno 240 

návrhy na odpis (pro přehledání) 3 
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Odpisy 2020 
 
dokument beletrie naučná bez rozlišení celkem 
knihy 7 103 2 550 0 9 653 
mapy 0 0 8 8 
periodika 0 0 0 0 
hudebniny 0 0 0 0 
zvukové  0 0 3 3 
audiovizuální 0 0 4 4 
elektronické zdroje + hry 0 0 1 1 
celkem odpisů 7 103 2 550 16 9 669 
malý inventář)*     102 102 
čísla časopisů)*     3 917 3 917 
Celkem odpisů  7 103  2 550  4  035 13 688 

 

)* - 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 4 sv.  
• tvorba seznamů darů pro přehledání v.o. (9 398 svazků) 
• tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám (52 seznamů, v nich 5 849 sv.)  
• opravy anotací na serveru obálek  
• odpisy v místním (lístkovém) katalogu (5 372 + 8 100 záznamů zpracováno v rámci dohody o 

pracovní činnosti, celkem provedeno 13 472 odpisů) 

Fond výtvarně pozoruhodných knih 
 

• přírůstek: 5 sv., vše bibliofilie 
• ukončena retrokatalogizace signatury KB a tím celého fondu 
• pokračuje zpracování Samkovy sbírky exlibris (863 ks)  

Retrokatalogizace za rok 2020 - souhrn 
 

Na retrokatalogizaci knih se podílí oddělení katalogizace (fond krásné a paprsky + 2 pracovnice pro 
retrokatalogizaci fondu vědecké knihovny), dále pracovníci ve vědecké půjčovně, v hudebním oddělení, 
v oddělení starých tisků. Obecně byla retrokatalogizace knih přerušena se začátkem karantény a po 
jejím ukončení pokračovala pouze retrokatalogizace beletrie, ostatní byli přednostně využiti pro přípravu 
fondu vědecké na volný výběr. Pokračovalo i zpracování starých tisků. 
 

Knihy a mapy  4 268 bibliografických záznamů  
Celkem zpracováno  7 599 svazků 
Hudební oddělení  
v pracovní době 105 sv.  hudebnin 
v rámci VISK5 800 sv. hudebnin 
Historické fondy 1 122 svazků 
běžnou katalogizací starých tisků a rukopisů  267 sv. . 
Revize a úprava starších záznamů   487 zázn. 
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Služby uživatelům  
 

Statistické údaje (období 1.1. - 31. 12. 2020), pro srovnání výsledky za rok 2019. Srovnání s uplynulým 
rokem je pouze orientační, jak už bylo dříve zmíněno, statistické ukazatele jsou ovlivněny epidemiolo-
gickou situací a omezením služeb knihovny - a to buď omezením provozu pouze na výdejní okénka, 
popř. úplným uzavřením knihovny. 
 

Čtenáři a návštěvníci knihovny 
 

Čtenáři a návštěvníci knihovny 2020 2019 
Počet čtenářů s platnou registrací 18 388 19 795 

z toho čtenáři do 15 let 4 322 4 842 

Počet návštěvníků (knihovnické služby) 192 947 269 683 
z toho uživatelé internetu 3 640 10 629 

 

Vzdělávací a kulturní akce 
 

Vzdělávací a kulturní akce 2020 2019 
Kulturní/ Vzdělávací akce 109/115 405/480 

Počet návštěvníků 2 236/2840 16 062/9 940 
 

  
Celkový počet návštěvníků (knihovnické služby a akce) 198 023 298 109 
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Služby – výpůjčky 
 

 

Výpůjčky 2020 2019 

Výpůjčky absenční (tj. mimo knihovnu) 344 768 484 807 

Prolongace výpůjček 173 671 284 505 

Výpůjčky absenční včetně prolongací 518 439 769 312 

Výpůjčky prezenční (v prostorách knihovny) 15 431 46 023 

Výpůjčky e-knih on-line 8 549 7 135 

Výpůjčky celkem 542 419 822 470 
 
 

Služby / on-line služby 
 

On-line služby nebyly zásadně ovlivněny epidemiologickou situací - zůstaly totiž jedinou možností, jak 
čtenáři mohli využívat našich fondů a digitální knihovny. K výpůjčkám e-knih je možné přičíst i stahování 
e-knih z katalogu Městské knihovny v Praze (https://m.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-knihy/), popř. 
dokumenty přístupné přes databázi Dokumenty nedostupné na trhu (NK ČR). 

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

 
2020 2019 

Webové stránky knihovny 365 159 424 926 
IPAC (přihlášení do konta čtenáře) 202 828  240 290 
  z toho mimo budovu JVK 195 509 225 440 
Vstup do IPAC mimo budovu JVK (bez přihlášení) 454 974  
Elektronická kniha JVK Kohoutí kříž 101 978 85 446 
 

On-line služby – přístup do databází 
Vyhledávání v databázích a počet stažených dokumentů bylo ovlivněno tím, zda se jedná o databáze, 
které jsou přístupné pouze z PC přímo v knihovně (ASPI, ČSN, Anopress), nebo jsou přístupné pro 
čtenáře i z domova (EBSCO, LibraryPressDisplay, Naxos Music). 
 
 

České Zahraniční 

ASPI  hledání/stažení 88/103 
EBSCO 
hledání/počet stažených dokumentů. 2 005/210 

ČSN – databáze českých norem  26 LibraryPressDisplay (on-line)  5 893/6 652 
Anopress   hledání/ 
počet stažených dok. 67/13 

Naxos Music Library/ 
Jazz (on-line)  20 28/37 559 

Celkový počet vstupů do dtb z JVK 181 Počet stažených dig. dokumentů 268 197 

Celkový počet vstupu do dtb mimo JVK 33 984 
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Služby - meziknihovní výpůjční služba 
  

MVS aktivní (zaslané jiným knihovnám) 2020 2019 

Požadavky 200 313 

Výpůjčky 175 188 

MVS pasivní (obdržené z jiných knihoven)   

Požadavky 818 1 396 

Výpůjčky 804 1 218 
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Odbor služeb 

Byly zajištěny základní funkce knihovny, tj. výpůjční a informační služby pro čtenáře, alespoň v době, 
kdy to bylo přímo v knihovně možné. V době uzavření knihovny byly průběžně zajištěny informační 
služby, výpůjční služby se omezily na nabídku on-line služeb - přístup do databází, digitální knihovny, 
půjčování e-knih. I v době úplného uzavření knihovny byly zodpovídány telefonické či e-mailové dotazy, 
prodlužovány registrace čtenářů, stejně jako jejich výpůjčky, rezervace, žádanky atp. Tato doba ukáza-
la, že knihovnu naši čtenáři stále potřebují - dotazy k znovuotevření knihovny neustávaly. Velmi vysoká 
návštěvnost čtenářů se projevila v době, kdy knihovna mohla znovu otevřít, nebo naopak těsně předtím, 
než ohlásila plánované uzavření – např. v oddělení pro dospělé čtenáře Na Sadech si čtenáři vypůjčili 
1 334 výpůjček za den (březen 2020), denní návštěvnost dosáhla 600 návštěvníků (květen 2020), což 
představuje dvojnásobek běžných denních statistik.  
 
Služby v budově na Lidické byly také ovlivněny stavebními pracemi - přístavbou knihovny. Pracovníci 
této části knihovny - za vydatné pomoci pracovníků z ostatních poboček zajistili vystěhování fondu 
do skladů v suterénu budovy a do prostor audiosálu, po skončení prací zpět do opravených i zcela no-
vých prostor. Vedle fyzicky náročného přesunu fondu bylo nutné zcela změnit stavění fondu - místo 
skladového stavění podle signatur bylo nutné knihy označit třídníky MDT, přidat barevné označení, 
změnit lokaci dokumentu, opatřit dokument kódem RFID, zabalit do ochranné folie, postavit na příslušný 
regál, seřadit podle třídníku, uvnitř skupiny dle jména autora - a to u téměř 100 000 svazků. Každý do-
kument se tak ocitl v ruce knihovníka asi 10 krát. Tyto práce časově přesáhly i do roku 2021. 
Během uzavření knihovny kvůli stavebním pracím byl výpůjční protokol přesunut do 3. nadzemního 
podlaží Lidická, později do budovy Na Sadech. Řada dalších pracovníků, především ze studoven,  vyu-
žila tento čas pro kontroly a opravy záznamů v ARL (periodika), revizi fondu (odd. periodik, regionální, 
půjčovna.), vyřazování multiplikátů a duplikátu z fondu beletrie - Lidická (půjčovna), skenování obálek, 
katalogizace dokumentů hudebního odd., přetahování čísel ČNB do záznamů JVK (studovna, regionální 
odd.), analytický rozpis článků (regionální odd.) 
 
Vedle toho, v době nouzového stavu a úplného uzavření knihovny pracovníci všech výpůjčních provozů 
mj. věnovali zvýšenou péči o fond (aktualizace, vyřazování, opravy, označování fondu piktogramy, ba-
lení fondu). při home office se pracovníci poboček zaměřili na zpracování nových témat pro informační 
vzdělávání čtenářů a věnovali se i odbornému vzdělávání (online kurzy MZK a dalších knihoven, webi-
náře na téma dezinformace, fake news, aplikace pro online vzdělávání, knihovnická angličtina, databá-
ze, Konference Knihovny současnosti atd.). Této doby jsme využili i pro nastavení nového systému 
vymáhání nevrácených výpůjček. 
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Historické fondy 
 
Probíhaly opravy katalogizačních záznamů a doplňování samostatných záznamů pro přívazky, které 
jsou dosud někdy obsaženy pouze v hlavním záznamu.  Rovněž probíhaly revize záznamů vytvořených 
v minulosti formou retrokonverze lístkových katalogů. Revize probíhaly u fondů NH a u rukopisů. 
Součástí historických fondů je také fond tištěných a rukopisných historických hudebnin, který byl dosud 
podchycen pouze formou předběžného jednoduchého inventáře. Ten nebyl součástí elektronického 
katalogu a byl i věcně naprosto nepřesný. Je proto nutná spolupráce s hudebním oddělením, které bude 
provádět v roce 2021 katalogizaci. Začaly přípravné práce, v nichž jsou pracovníci historického oddělení 
nikoli katalogizátory, ale jen manipulanty.  
 
Podle plánu byla v roce 2020 ukončena dlouhodobá zápůjčka pro výstavu NPÚ v interiérech 
zlatokorunského kláštera „Místa setkávání“ – celá výstava se v roce 2020 zrušila. Knihy byly vráceny 
v pořádku a byly opět začleněny dle signatur do depozitáře starých tisků. Smlouva o větší části zápůjčky 
pro hlavní prohlídkovou trasu kláštera zůstává v platnosti a knihy z fondů ZK, PR a KA zůstanou dál 
předmětem pronájmu s tím, že badatelsky je upraven přístup i k nim. Následující tabulka uvádí stav 
historických fondů, jejich strukturu, v nichž velkou část obsahují také deponáty. U deponátů se jedná 
o soubory, které:  
a) prošly restitucí, ale fyzicky zůstaly po dohodě s vlastníkem umístěny ve Zlaté Koruně – tj. fond 
Biskupství českobudějovického  
b) fond, který byly získány po r. 1989 do dlouhodobé zápůjčky na 99 let: ve Zlaté Koruně jsou to 
rukopisy a staré tisky Netolické muzejní knihovny, mladší část tohoto fondu je ve správě jiných oddělení 
JVK.  
V obou případech je režim uložení i přístupnost veřejnosti shodná s vlastním fondem JVK, tzn. formou 
prezenčních výpůjček. Čtenářskou pomůckou biskupského deponátu je ovšem jen svazkový inventární 
seznam.     
 
Staré tisky  
Naše 26 689 
Deponáty 6 031 
Celkem 32 720 
Prvotisky  
Naše 208 
Deponáty 70 
Celkem 278 
Rukopisy  
Naše 408 
Deponáty 88 
Celkem 496 
Mladší tisky  
Naše 23 467 
Deponáty 858 
Celkem 24 325 
Mapy a atlasy 320 

 
Naše fondy 51 092 
Deponáty 7 047 
Celkem 58 139 
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Pracoviště je obsazeno dvěma pracovníky na plný úvazek, žádná změna nenastala ani nebyla 
plánovaná. V době jarní celostátní karantény byl po dobu dubna 2020 jeden dojíždějící zaměstnanec 
na home-office, odkud s instalovaným přístupem do ARL prováděl revize záznamů.  
 
V závěru roku 2020 bylo dohodnuto jednoduché restaurování nástěnné školní mapy z konce 18. století, 
která je potrhaná, zašpiněná a závěsné lišty nedrží dobře zachycený papír. V knihařské dílně JVK byly 
vyrobeny tři kartonové velkoformátové (každá přes 1 metr podélně) bedny pro uložení neskladných 
papírových a pergamenových svitků. Tyto dokumenty jsou nyní po očištění v nich uložené. 
 
Kolegové z IT oddělení instalovali v depozitáři starých tisků elektronické detekční zařízení pro průběžné 
sledování a vyhodnocování vlhkosti a teploty 10 detektory mezi knižními regály a dvěma srovnávacími 
vně budovy a u vlastního elektronického zařízení. V měsíci srpnu překročila měřená vlhkost nastavený 
parametr 50% relat. vlhkosti, proto byly nainstalovány k jednomu další dva odvlhčovače (později jejich 
počet snížen na dva). Vzápětí se parametr vlhkosti vrátil k optimálnímu stavu 
 
V roce 2020 neměla knihovna žádný přírůstek do oddělení historických fondů.  
 
Vzhledem k epidemiologické situaci se omezily návštěvy v badatelně podle nařízení vlády jednotně 
s ostatními odděleními knihovny, zřizovatelem i vedením knihovny. Rovněž časté exkurze, které spadají 
nejčastěji do jarních a podzimních měsíců zasáhly vlny restrikcí. Z tohoto důvodu se uskutečnila pouze 
jediná větší exkurze ve studovně a v trezoru rukopisů a prvotisků. 
 
Plánovaná prezentace starých tisků formou muzejní noci a další zamýšlené akce byly zrušeny nebo 
přesunuty na rok 2021. 
 
Celkový počet badatelů činil 9, kteří si prezenčně vypůjčili 79 bibliografických jednotek (52 jednotek 
však připadalo na jediného badatele), exkurze proběhly vzhledem k epidemiologickým opatřením pouze 
dvě. 
  



Stránka | 23  

 

Regionální funkce v Jihočeském kraji 
 
Regionální funkce (dále RF) jsou nadále financovány z prostředků Jihočeského kraje a ze strany zřizo-
vatele je tato služba velmi podporována. Tyto funkce jsou realizovány na úrovni celého kraje - ty zajišťu-
je 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 samo-
statně materiál „Výkon regionálních funkcí v knihovnách Jč kraje“ 
http://www.cbvk.cz/files/regionfce/reg_fce/RFJK2020.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. 2020 
evidováno 632 knihoven, z toho v regionu ČB 136 (včetně poboček) 

• vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při vyplňování statistic-
kých výkazů pro NIPOS a benchmarkingu, kontrola plnění standardů 

• stanovení finanční částky pro dotaci na RF pro 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 Pře-
hledu činnosti veřejných knihoven v kraji a Hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jč kraji, který JVK 
každoročně vytváří. 

• 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 260 konzultací knihovníkům, zřizova-
telům či krajskému úřadu jako zřizovateli JVK. Tento počet je výrazně vyšší než 
předchozí rok (157), bylo to ovlivněno zvýšeným počtem dotazů k epidemiologické 
situaci (uzavření knihoven, jejich znovuotevření, hygienické požadavky, karanténa 
knih atp.). V této souvislosti byl připraven, rozeslán a vyhodnocen dotazník k čin-
nosti knihoven Jihočeského kraje v době nouzového stavu na jaře 2020.  

- v souvislosti s epidemickou situaci se změnily i podmínky pro nominaci knihoven 
do celostátní soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku, ve kterých podstat-
nou roli pro nominaci hrála krajská metodika 

- metodická pomoc při přípravě a zpracování žádostí o dotace z programů MK ČR - 
Veřejné informační služby knihoven VISK3 (23 knihoven) a Knihovna 21. století 

- realizace grantu Česká knihovna pro knihovny regionu ČB 
- aktualizace Kalendária významných osobností Jč kraje roku 2020, na www JVK  

• 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, i zde byla činnost omezena 
koronavirovou krizí, v měsících dubnu a listopadu nebyly vykonány žádné metodické návštěvy, v dal-
ších měsících byly omezeny. Obsluhované knihovny byly v průběhu roku z důvodů vládních nařízení 
několikrát zcela mimo provoz, což přineslo nejen pokles návštěvnosti a výpůjček, ale byl i menší zájem 
o výměnu souborů knih. Chod oddělení byl ovlivněn i personálními změnami, k ustálení situace došlo 
až v létě 2020, kdy do oddělení nastoupila I. Sedláčková. 



Stránka | 24  

Pro knihovny se uskutečnilo 152 (rok 2019 - 2020) metodických návštěv a 363 (487) konzultací, týkaly 
se pomoci při zpracování statistických výkazů, vypracování grantových projektů a dalších odborných 
knihovnických činností včetně prací na programu REGKS 

Z výměnného fondu bylo rozvezeno 177 (218) souborů o 29 731 (37.511) svazcích v hodnotě 7 092 858 
(8 641 890) Kč.  
Regionální knihovní systém – v současné době zapojeno 22 knihoven, 14 z nich již spustilo výpůjční 
protokol, u dalších 3 je spuštění výpůjčního protokolu plánováno na začátek roku 2021. Celkem bylo 
v souvislosti s REGKS vykonáno 37 metodických návštěv. Ve všech zapojených knihovnách zároveň 
proběhla i aktualizace fondu.  
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Automatizace knihovny 
 
Naše knihovna se společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně podílela na vývoji a provozu pro-
jektu Obálkyknih.cz, kam také v roce 2020 přispívala naskenovanými obsahy a obálkami. Celkem naše 
knihovna přispěla přibližně 20 000 skeny obálek a obsahů. Podrobněji viz Závěrečná zpráva k projektu 
níže v textu (Příloha č.1). 
 
V rámci projektu krajské digitalizace byly průběžně zveřejňovány digitalizované dokumenty v systému 
Kramerius.  
 
Digitální knihovna je dostupná na adrese https://kramerius.cbvk.cz a aktuálně obsahuje 313 titulů peri-
odik, 824 titulů rukopisů, starých tisků a monografií a přes 998 historických a regionálních map. Celkem 
se jedná o 2,68 miliónu stran dokumentů. V roce 2020 si návštěvníci prohlédli přes 86 tisíc stran. 
 
V roce 2020 jsme řešili tyto hlavní úkoly: 

• upgrade online katalogu knihovny na vyšší verzi, upgrade webových serverů  
• spolupráce při přístavbě nových prostor knihovny – implementace IT technologií 
• zapojení dalších knihoven regionálního knihovního systému 
• digitalizaci významných regionálních dokumentů  
• implementace projektu DNNT – www.ndk.cz – do katalogu a webu knihovny 
• implementace nabídky knihovny pro nevidomé do katalogu JVK 

 
Dále jsme se v roce 2020 zejména věnovali těmto činnostem: 
 

• údržba a aktualizace webových stránek knihovny v průběhu roku   
• spolupráce s naším zřizovatelem – Jihočeský kraj - na projektu digitalizace historických fondů 

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

o pravidelně byla prováděna údržba a aktualizace firewallu, aktivních prvku sítě, docház-
kového systému, … 

o upgrade a rozšíření kamerového systému na pobočce Lidická  
o instalace a aktualizace stávajících PC 
o údržba a upgrade antispam systému 
o zabezpečení provozu stávajícího technického vybavení jednotlivých pracovišť knihovny 

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

 
Síť BUDLIN zahrnuje:  225 počítačů (110 je určeno čtenářům), 6 fyzických serverů (plus 23 virtuálních), 
35 tiskáren a 111 dalších síťových zařízení. 
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Statistika návštěvnosti www stránek knihovny za rok 2020 
 

(zdroj toplist.cz): 
 

POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 

 
měsíc 01 02 03 04 05 06 
počet 40 924 38 554 28 026 15 804 28 480 31 348 

 

 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 
počet 27 654 25 672 36 145 38 640 26 898 27 014 

Celkem návštěv: 365 159 

 

 

ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2020 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 
počet 213 356 375 979 265 295 140 263 267 218 303 846 

 

měsíc 07 08 09 10 11 12 
počet 271 938 246 509 357 774 371 897 212 417 231 987 

Celkem návštěv:  3 258 479 

 
 Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2020 
 

(zdroj toplist.cz): 
 
POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 10 358 7 964 7 558 7 242 7 720 8 279 7 797 8 125 8 156 9 154 10 124 9 501 

 

Celkem návštěv: 101 978 
 
ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2020 

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 32 580 21 765 33 501 24 600 25 019 23 934 25 671 25 769 28 196 29 126 28 519 27 180 

 

Celkem návštěv: 325 860 
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Statistika přihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz 
(zdroj knihovní systém):  

 
INTERNÍ PŘÍSTUPY Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ PŘÍSTUPY Z INTERNETU 

 
 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 
interní 1 404 1 241 635 46 245 560 
externí 22 867 21 933 15 357 7 188 16 799 18 207 

 

Měsíc 7 8 9 10 11 12 
interní 602 514 904 815 112 241 
externí 15 061 13 150 20 235 20 521 11 654 12 537 

 
 
Celkem interní vstupy:      7 319 
Celkem externí vstupy:  195 509 
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Účast v projektech 
 

V roce 2020 se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektů v celkové výši  
429 925 Kč. Podrobný přehled viz text a tabulka níže.  
 

Knihovna se v tomto roce zapojila do projektu MK ČR Cizojazyčná literatura a zdarma získala 121 kva-
litních knih současné zahraniční literatury v částce 37. 050 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 uve-
dených podprogramů: 
 

VISK 5  Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích 
VISK 9 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 
VISK 9 Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v JVK ČB pro rok 2020 
 

Celková výše dotací: 146 000 Kč  
 

VISK 8 /A Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Anopress a Pressreader  
(LibraryPressDisplay), JVK hradí 4 měsíce/ částku za 8 měsíců pak hradí konsorcium ve 
výši 101 475 Kč  

Celková výše dotace: 101 475 Kč 
 

Jihočeský kraj – Grantový program Podpora kultury / Celkem: 0 Kč 
Jako příspěvková organizace Jihočeského kraje jsme v  roce 2020 neměli možno žádat o dotace z pro-
gramu „Podpora kultury".  
 

Město České Budějovice – Dotační program města na podporu kultury / Celkem: 45 400 Kč 
Z dotačního programu na podporu kultury bylo možné realizovat v JVK kvalitní hudební pořady i besedy 
s jihočeskými spisovateli a osobnostmi. Podpora kultury / Klubový pořad „Antidiskotéka" a „Knihovna – 
živé místo". Kvůli covidu jsme část dotace museli vrátit: Čerpali jsme 11.854 Kč. 
  

Město České Budějovice – rozpočet města / Celkem: 100 000 Kč 
Z rozpočtu statutárního města jsme obdrželi finanční částku na nákup knižních novinek do poboček 
JVK. 
 

Podrobný přehled získaných finančních prostředků 

 
 

Poskytovatel Projekt Částka 
v Kč 

Celkem 
v Kč 

MK ČR Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Č. Budějovi-
cích 33 000 

146 000 MK ČR Kooperativní tvorba a využívání souboru národních 
autorit v JVK ČB pro rok 2020 78 000 

MK ČR Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 35 000 

M ČB Klubový pořad „Antidiskotéka“ Jiřího Černého 35 400 

145 400 M ČB Projekt „Knihovna – živé místo“ 10 000 

M ČB Nákup knižních novinek do poboček JVK 100 000 
Celkem  291 400 291 400 
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Další finanční prostředky  
 

Poskytovatel Projekt Částka 
v Kč 

MK ČR Cizojazyčná literatura – v rámci projektu jsme obdrželi 121 knih  
 

37 050 

MK ČR 
Databáze Library Press Display, ASPI, Anopress 
 101 475 

Celkem  138 525 

 
Vysvětlivky: 
 JK   Jihočeský kraj 
 MK ČR  Ministerstvo kultury ČR 
 M ČB  Statutární město České Budějovice 
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 Ediční, výstavní a přednášková činnost 
 

• rozšíření elektronické publikace Kohoutí kříž (2 162 autorů), pravidelná dvojstránka z Kohoutího 
kříže v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, přednášky o šumavské německé 
literatuře v Červeném Dvoře (I. Kareš) a v Českých Budějovicích a Zlaté Koruně (Univerzita 3. 
věku – I. Kareš, J. Špinar) 
 

• spolupráce na přípravě vydání knihy Karla Hansy Poznatky a zážitky z Francie ve spolupráci se 
Statutárním městem České Budějovice 
 

• konference Knihovny současnosti: příprava bloku Knihovny ve virtuálním prostředí (I. Kareš) 
 

• uspořádané výstavy viz příloha č. 6  
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Marketing a propagace 
 
Propagace  
 

Velký důraz je kladen na propagaci akcí, které knihovna pořádá pro veřejnost. Probíhá propagace 
a komunikace knihovny přes sociální sítě Facebook, webové stránky knihovny, portál kulturních akcí 
města Č. Budějovice na www.inbudejovice.cz a v tištěném přehledu kulturních akcí KAM. Pravidelně se 
vydává měsíční přehled kulturních akcí informující o konání jednotlivých akcí v knihovně. Rozesílány 
jsou tiskové zprávy. 
 
Propagace na www a sociálních sítích 
Webové stránky byly aktualizované průběžně během celého roku. V době uzavření knihovny 
v první a druhé vlně COVID 19 se staly důležitým nástrojem pro komunikaci se čtenáři. V lednu, únoru 
a na začátku března byly na webu v aktualitách zveřejňovány plakáty na jednotlivé akce a informace 
o rekonstrukci knihovny na Lidické. V březnu při úplném uzavření knihovny byly k propagaci využity 
úvodní webové bannery, které propagovaly a směrovaly čtenáře na on-line služby, jež bylo možné vyu-
žívat z domova (např. e-knihy, digitální knihovna, díla nedostupná na trhu, cizojazyčná literatura atd.). 
Bannery k využití na web i FB a plakáty k jednotlivým akcím navrhuje a zpracovává knihovní grafička.   
Aktualizovaný byl manuál pro stahování e-knih, doplněna o některé dotazy byla také sekce nejčastější 
dotazy FQA. Na webových stránkách byly také pravidelně zveřejňovány tiskové zprávy a doplňovány 
základní dokumenty o knihovně. V předstihu byly na webu čtenářům avizovány změny v provozu kni-
hovny a online katalogu. Na Facebooku a instagramu byly aktivně doplňovány události k jednotlivým 
kulturním akcím. Zveřejňovány byly příspěvky ke covidové situaci, upozorňování na možnosti využívání 
on-line služeb, tipy na e-knihy atd.  
 
Grafika 
V průběhu roku byly navrhovány plakáty k akcím, bannery na web propagující služby knihovny, bannery 
na  FB  k jednotlivým příspěvkům. Pro FB byly graficky zpracovávané tipy na e-knihy.  Pro vítěze soutě-
ží byly vytvořeny diplomy a čestná uznání. K soutěži Jihočeský úsměv byl připraven sborník vítězných 
prací. K propagaci e-knih byly regálů vyrobeny informativní záložky, které upozorňují čtenáře na to, že 
vypůjčená kniha je k dispozici také jako e-kniha. Vytvořen byl pro návštěvníky knihovny leták informující 
o rekonstrukci knihovny na Lidické a také informativní leták ke covidové situaci (jaké služby jsou 
k dispozici, jak se knihy dávají do karantény atp.)  Vyrobena byla záložka „Jak se chovat v knihovně“.   
 
Připraveny byly závěsné velkoformátové plachty na budovu knihovny Lidická, které informovaly o uza-
vření knihovny v průběhu rekonstrukce. Aktualizovány byly propagační letáky informující o nabídce 
výukových lekcí jednotlivých poboček, které knihovna nabízí pro MŠ a ZŠ.  Do všech budějovických 
základních a mateřských škol byly začátkem školního roku distribuovány elektronicky. S ohledem 
na covidová opatření nebyly připraveny tradiční rozvrhy pro prvňáčky, které děti v předchozích letech 
obdržely při zahájení školního roku. (Rozvrhy z druhé strany zvou děti k návštěvě knihovny a upozorňují 
na možnost registrace prvňáčků v knihovně zdarma).  
 
Média 
 

Pokračuje pravidelná komunikace s médii, zasílány jsou tiskové zprávy informující o událostech 
v knihovně. Zajímavé téma pro média byla rekonstrukce knihovny na Lidické. Pozornost ji věnoval tisk, 
TV i rozhlas.  Nechyběly ani rozhlasové tipy na knihy. Více viz příloha č.8 "O knihovně v médiích". 
 
Prezentace JVK ČB mimo knihovnu 
Knihovna se v průběhu roku tradičně prezentuje na několika akcích ve městě České Budějovice a okolí.  
Letos se s ohledem na mimořádnou situaci s COVID 19 a vládních nařízení akce mimo knihovnu neu-
skutečnily.    
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Lidské zdroje 
 
Vzdělávání 
 

Konference Bookstart 2020 (určeno pro knihovny Jč. Kraje, účast zajištěna i z každé pobočky či 
půjčovny JVK), 28.1. 2020 
Psychologie – školení pro vedoucí poboček a oddělení s Mgr. Ladislavem Peterkou 
Seminář Myšlenkové mapy s Helenou Žahourovou (pro všechny pobočky) 
Knihovnické minimum a služby knihoven (A. Janečková) 
Využití webových aplikací v informačním vzdělávání, Krajská knihovna v Pardubicích (N. Holze-
rová, V. Medalová, J. Rumíšková) 
Dezinformace a fake news (V. Medalová) 
E- learningový knihovnický kurz (80 hodin) pořádaný VK Olomouc (K. Bolechová, I. Krejčová, 
V. Králíková, J. Marhounová, H. Neumanová, V. Žížalová) 
Kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé e-LKA 3 pořádaný MZK Brno (J. Marhounová)   
Školení evidence periodik (J. Marhounová, H. Neumanová) 
Školení k databázi EBSCO (L. Froňková, V. Jurmanová Volemanová,  J. Marhounová, N. Polá-
ková, ) 
Školení k databázi Anopress (A. Šťastná, A. Volfová, L. Vlášková) 
 
Konference Knihovna současnosti on-line (K. Bolechová Z. Hájková, I. Kareš, E Šrajerová, 
L. Vlášková, N. Holzerová) 
 

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) 
Pracovní skupina pro jmennou katalogizaci NK ČR (L. Čížková) 
Pracovní skupina pro věcnou katalogizaci NK ČR (M. Koldová) 
VISK 3, 9 (J. Rumíšková) 
VISK – projekty organizací zřizovaných MK ČR (J. Nechvátal) 
Sekce SDRUK bibliografů (K. Cempírková, T. Pršínová) 
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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 2020 
 
Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále JVK) byly financovány z 86 % 
z příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, z 10,9 % z účelových neinvestič-
ních dotací poskytnutých z prostředků státního rozpočtu a územních samosprávních celků, 3,1 % se 
na celkovém financování knihovny podílejí výnosy z vlastní činnosti. 
 
STRUKTURA A VÝŠE PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH JVK V KČ 
Činnost/Program Neinvestiční 

prostředky 
Investiční  
prostředky 

Zdroj 
financování 

Příspěvek na provoz 63 090 000  KÚ JK 

Regionální funkce knihoven 3 839 000  KÚ JK 

Program VISK 5 33 000  MK ČR 
Program VISK 9 113 000  MK ČR 

Příspěvek na nákup knihovního fondu 100 000  MM ČB 

Dotace "Cyklus – hudba – literatura – divadlo"  8 104  KÚ JK 

Dotace "Živá hudba v knihovně" 3 750  KÚ JK 

Dotace na přístavbu budovy Lidická tř.1 0 88 415 642,15 MMR ČR 

Dotace na přístavbu budovy Lidická tř.1 2 887 478,63 40 792 095,31 KÚ JK 

Výnosy z transferů - odpisy z účtu 403 707 448  MK ČR 

CELKEM 70 781 780,63 129 207 737,46  
 
Vysvětlivky: KÚ JK    Krajský úřad - Jihočeský kraj 
  MK ČR    Ministerstvo kultury ČR 
  MM ČB  Statutární město České Budějovice 
  MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
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Výnosy a náklady 
 
Výnosy z vlastní činnosti (příspěvek na provoz, účelové dotace a vlastní výnosy JVK) jsou zaúčtovány 
v objemu 73 077 964,390 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK  je klesající. U přijatých registrač-
ních poplatků i poplatků z prodlení došlo v roce 2020 ke snížení vlivem pandemické situace v České 
republice. 
 
VLASTNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI K 31. 12. 2020 
 
Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1 090 225,00 
Poplatky z prodlení 414 596,00 

Reprografické práce uživatelům 33 772,00 

Přijaté úroky 132 533,19 

Pronájmy nebytových prostor 61 852,96 

Ostatní výnosy 563 204,61 

CELKEM 2 296 183,76 
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Náklady dosáhly výše 73 142 488,25 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 33,5 %, podíl osobních nákladů 
(mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady mzdy) 66,5 %.  
 

Položka Skutečnost v Kč % k celkovým nákladům 
 

Materiál 5 920 721,48 8,1 
Energie 3 197 210,47 4,4 
Opravy a údržba 522 738,46 0,7 
Ostatní služby 4 031 762,57 5,5 
Osobní náklady 48 659 522,00 66,5 
Jiné ostatní náklady 6 636 324,07 9,1 
Odpisy  4 174 209,20 5,7 
CELKEM 73 142 488,25 100 

 
Mzdy byly vyplaceny ve výši 35 404 766,- Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 95. Průměrný měsíč-
ní plat zaměstnance dosáhl 31 057,- Kč. 
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Hospodářský výsledek  
 

Výsledek hospodaření  činí - 64 523,86,- Kč po zdanění. Z toho výsledek z hlavní činnosti je ztráta ve 
výši -115 981,82,- Kč a z hospodářské činnosti zisk ve výši 51 457,96,- Kč. 
 

V roce 2020 zasáhla hospodaření knihovny pandemická situace v České republice. V průběhu roku 
musela knihovna několikrát uzavřít všechny své provozovny na dobu několika týdnů a během této doby 
nebyl umožněn vstup čtenářům a uživatelům knihovny do budov a nebylo možné nabízet běžné pre-
zenční služby. Toto se projevilo na příjmech organizace, kde došlo k poklesu oproti plánovaným výno-
sům. Jedná se především o příjmy z registračních poplatků a poplatků sankčních. Celkový pokles pří-
jmů z vlastní činnosti oproti plánu je 389 tis. Kč. 
 

Oproti plánu na daný rok bylo dosaženo většího rozdílu na položce spotřeba materiálu.  V průběhu roku 
2020 byly získány dotační finanční prostředky, které byly použity na pořízení interiérového vybavení 
nové přístavby knihovny. 
 

Oproti plánu je mírně nižší položka spotřeba energií a to hlavně z důvodu uzavření provozoven vlivem 
vládních nařízení v průběhu roku 2020. 
 

Čerpání na položce ostatní služby je v souladu s plánem na rok 2020. 
 

Snížení oproti plánu nastalo u mzdových nákladů, na základě kladného posouzení žádosti byl snížen 
limit mzdových nákladů o 100 tis. Kč a zároveň zvýšen limit ostatních osobních nákladů o tuto částku. 
 

Zvýšení nastalo u položky náhrad mezd za dočasnou neschopnost zaměstnanců. 
 

Zvýšení oproti plánu vykazuje položka náklady z drobného dlouhodobého majetku. V průběhu roku byly 
získány dotační finanční prostředky na vybavení přístavby knihovny. 
 
Investice 
 

Investiční prostředky byly v roce 2020 čerpány v objemu 141 856 230,74 Kč. Finanční prostředky byly 
použity na pořízení a technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku. Inventarizace majetku 
a závazků byla provedena k 31. 12. 2020, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

. 

 Částka v Kč 
Realizace stavby - přístavba budovy Lidická tř. 1 136 680 944,60 

Pořízení tiskárny 41 019,00 

RFID technologie 850 845,36 

Vybavení interiéru 4 191 744,92 

Pořízení nové přenosové technologie na pult Policie ČR 91 676,86 

 
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

Ukazatel 
 

Stav k datu Návrh přídělu 
 ze zlepšeného  

VH r. 2020 

Stav 
po přídělu 

(sl. 2 + sl. 3) 1. 1. 2020 31. 12. 2020 

Fond odměn 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 
Fond kulturních a sociálních potřeb 274 706,07 335 556,07 0,00 335 556,07 
Rezervní fond 1 262 158,49 1 525 552,05 0,00 1 525 552,05 
Investiční fond 28 358 001,67 18 660 755,98 0,00 18 660 755,98 
Celkem 29 994 866,23 20 621 864,10 0,00 20 621 864,10 
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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 2,26 miliónu obálek (nárůst za rok  2020 o cca 17 000 obálek), 568 tisíc 
obsahů českých a zahraničních dokumentů (nárůst za rok 2020 o cca 60 000 obsahů) a 10 100 seznamů dopo-
ručené literatury. Dále poskytuje přes 500 tisíc anotací, 3,57 miliónu hodnocení u 174 tisíc titulů, 8,5 tisíc 
komentářů, 57 tisíc fotografií autorit a cca. 0,6 miliónu vygenerovaných citací dle normy ISO 690. Rok 2020 
byl velmi ovlivněn zdravotní situací v ČR, což ovlivnilo i nárůst počtu záznamů v projektu.  
API služby projektu využívá většina knihoven v České republice, muzea, 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 do-
tazů za vteřinu  

•  ve špičkách (9-15:00) odbavují servery 40-80 požadavků za vteřinu 
•  denně do databáze je nově nahráno nebo upraveno průměrně 500 dokumentů 
•  denní přírůstek dat činí 8 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 2020:  
 Počet odeslaných dokumentů   180 289 
 Počet uložených obálek (COVER)     170 970 
 Počet uložených stran obsahů (TOC)  120 833 
 Počet uložených fotografií autorit          870 
 Počet uložených stran seznamů lit.     13 912 
 
Počty odeslaných stran a titulů přes skenovacího klienta dle jednotlivých knihoven (rok 2020): 
STRAN TITUL Ů SIGLA  NÁZEV 

19 055 8 708 CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
15 859 4 272 ABA013 Národní technická knihovna 
15 455 7 326 OLD012 Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 
12 995 5 493 ABA004 Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna 
12 934 6 683 BOA001 Moravská zemská knihovna v Brně 
12 002 3 434 ABB022 Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
11 331 2 196 BOD010 Masarykova univerzita - Právnická fakulta 
10 937 7 465 ABA001 Národní knihovna ČR 

9 342 3 417 ABA008 Národní lékařská knihovna 
9 294 5 137 OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 
7 348 6 737 ULG001 Severočeská vědecká knihovna 
6 315 2 252 ABB019 Knihovna Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
5 474 5 474 ABD001 Knihovna Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
4 760 1 192 ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
4 545 3 579 HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
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STRAN TITULŮ SIGLA NÁZEV 
4 405 2 356 KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary 
4 392 1 083 ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze 
4 374 1 836 BOE020 Knihovna Ústavního soudu 
3 812 1 582 CBD007 Akademická knihovna Jihočeské univerzity 
3 351 1 114 BOD031 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna 
2 537 1 734 PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
2 395 1 461 BOD003 Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU 
2 387 1 614 UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
2 264 1 272 LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 
2 236 480 BOD004 Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU 
2 115 740 ABD103 Fakulta sociálních věd 
1 849 1292 BOE451 Knihovna Biskupství brněnského 
1 403 793 SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 
1 281 444 ABA007 Knihovna Akademie věd 
1 227 837 PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 
1 097 417 LID001 Knihovna Technické univerzity v Liberci 

955 292 BOD022 Středisko vědeckých informací ESF MU 
776 206 ABD100 ÚK ČVUT 
754 396 PNG001 Knihovna města Plzně 
727 364 KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 
645 435 OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
553 334 OSG002 Knihovna města Ostravy 
527 195 ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem 
484 359 ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 
407 415 TAG001 Městská knihovna Tábor 
311 100 ABA011 Parlamentní knihovna 
300 233 SOG504 Městská knihovna Chodov 
274 151 HBG001 Krajská knihovna Vysočiny 
214 65 BOD006 Informační centrum, ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně 
213 148 BOD001 Ústřední knihovna filozofické fakulty MU 
180 93 ULD001 Ústřední knihovna UJEP 
175 97 ABA100 Všenorská knihovna a informační centrum Berounka 
139 43 BOD018 Knihovna FI MU 
104 104 ABD027 Evangelická teologická knihovna UK 
99 23 ABD010 Knihovna MFF UK - půjčovna skript a učebnic 
96 40 JID501 Knihovna Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity 
53 16 ABG312 Knihovna Jabok 
44 24 CBA903 Archiv 
29 14 UOE802 Knihovna Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě 
26 5 OSD002 Ústřední knihovna VŠB - TU Ostrava 
22 11 ABB001 Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. 
18 8 BOE303 Knihovna Moravské galerie v Brně 

8 8 NAE951 Knihovna (Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují) 
8 3 ABD009 Knihovna MFF - Matematické oddělení 
4 2 ABC023 Česká geologická služba 
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Úkoly řešené v rámci projektu v roce 2020: 
 
 
ZMĚNA DATOVÉ STRUKTURY 
 
Projet obálkyknih.cz poskytuje služby knihovnám a jiným institucím již více než 11 let. Od doby vzniku využívá 
původní strukturu databáze. Nové funkce projektu byly napsány a implementovány na stávající strukturu, která 
byla zachována s ohledem na zachování původní funkčnosti a SW implementace. 
Stávající datová struktura nevyhovovala novým požadavkům na poskytované služby a zejména na snadnost 
správy projektu a údržby databáze. Hlavní cíle úprav byly: 
 

• Zjednodušení a normalizace relačních vazeb. V původním řešení existovali dvojice vazeb mezi tabulka-
mi, které odkazovaly vzájemně na sebe, čím bylo prakticky znemožněno mazání, nebo slučování tako-
výchto záznamů. 

• Zrušení účelu tabulky book jako datového skladu. Nejednalo se o smazání tabulky, ale změnu účelu a 
práce s tabulkou. Úlohou tabulky book je v současnosti deduplikace a agregace dat nacházejících se v 
tabulce product. Účelem tabulky product je právě uschování originálních dat získaných při plnění jedním 
ze standardních způsobů (importem pomocí skenovacího klienta, nebo scriptem pro sběr dat). 

• Ukládání identifikátorů (kterými jsou isbn, issn, ean, nbn, oclc, uuid, vlastní identifikátor, …) na jediném 
místě (tabulka ident). Zároveň identifikace neplatných identifikátorů bibliografických záznamů. 

• Změna vazby mezi tabulkami produkt, cover, toc a bib na vazbu s relacemi typu 1:1. Tím došlo 
k duplikaci dat, kdy v předchozí verzi datové struktury bylo možné přiřazovat jednu obálku vícerým kni-
hám, nebo autoritním záznamům. To se v praxi ukázalo jako komplikace při správě dat, kdy slučování, 
nebo mazání takto svázaných záznamů bylo komplikované a při potřebě spravovat objemnou databázi 
se ukázalo jako v praxi nereálné. 

• Změna vazby mezi tabulkou book a tabulkami cover, toc a bib na neidentifikující typ vazby. Účelem bylo 
vytvoření reprezentativních náhledů obálek, TOC a seznamu literatury tak, aby vazba neznemožňovala 
správu databáze. 

Hlavním cílem bylo postavení tabulky product do role datového skladu. Co byl zásadní rozdíl v porovnání s před-
chozím řešením, kdy obdobnou roli plnila i tabulka book a vzájemné vazby mezi sebou a navíc s tabulkami cover 
a toc tvořily vazbu s minimálními možnosti na spravování ve větším měřítku. V novém řešení je roli tabulky book 
možné považovat za líně plněnou cache tabulku, která se stará o deduplikaci a agregaci dat získaných při impor-
tu a sběru. Tj. tabulka book je zdrojem pro následnou prezentaci buďto na webu obálek knih, nebo pomocí API a 
tabulka product (společně s tabulkou ident) je zdrojem raw dat, která byla sklizena s vícerých zdrojů a může se 
jednat (ve většině případů se i jedná) o data toho samého titulu. Líným plněním se rozumí vlastnost, kdy je data 
obsažena v tabulce book možné promazat a k obnově původního stavu záznamu dojde při opakovaném poža-
davku o poskytnutí dat buďto ve formě webové stránky obálek knih, nebo API. Výhodou tohoto procesu je např. 
možnost opravy prezentačních dat titulu v případě nalezeného problému ve zdrojových datech, nebo v některém 
z interních procesů. V takovém případě je možné postupovat stylem – oprava dat, nebo procesu způsobujícího 
chybový stav – výmaz prezentačních dat záznamu – automatické naplnění procesem líného plnění. Získává se 
tím určitá volnost ve správě dat a interních procesů backend systému obálek knih v porovnání s dřívějším řeše-
ním. Byla taky zavedena vlastnost zamykání prezentačních záznamů tj. obdoba revize. Záznamy u kterých dojde 
k revizi je možné zakonzervovat a brát je jako konečný stav. 

ER-D model části databáze – obr. 1. Modrou a zelenou barvou jsou zvýrazněné relace a pro zjednodušení jsou 
zahrnuty pouze entity primárních a cizích klíčů. 
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Obr. 1: Návrh nové struktury databáze 

 

Při importu dat pomocí vkládacího API, buďto pomocí skenovacího klienta, nebo crawlerem / harvestorem se 
data vkládají pouze do tabulky product a souvisejících tabulek (jako identifikátory bibliografického záznamy do 
tabulky ident, mediální data do tabulek cover, toc a bib -  zvýrazněných na obr. 1 modrou a zelenou barvou). 
Neplní se do tabulky book. Tabulka book  představuje: 

• Deduplikovanou podobu tabulky product. 

• Je ji možné promazávat a díky procesu líného plnění je regenerována. Tato vlastnost bude i v budouc-
nosti využita při změně logiky deduplikačního algoritmu, nebo zdrojových dat. Líné plnění daty se už dří-
vě ukázalo jako výhodné v případě frontend vrstvy projektu. 

• Tabulka book neobsahuje striktní vazby na tabulky cover, toc a bib. Jsou vyměněny za neidentifikující 
vazby a slouží pro přiřazení reprezentativní obálky, obsahu, seznamu literatury, anotace atd. zvolených 
právě deduplikačním algoritmem. 

Po technické stránce došlo k nahrazení doteď používaného frameworku Perl Catalyst za novější PHP Phalcon. 
Tím došlo i k výměně scriptovacího jazyka z původního Perl za současný PHP. Důvodem mezi jiným bylo i 
opouštění komunity toto řešení, kdy za poslední dekádu nedošlo k žádnému posunu a vývojáři PERL modulů, na 
kterých je projekt závislý komunitu opouštěli, nebo dokonce komentovali ve veřejném CPAN repozitáři problémy s 
kompatibilitou s novými verzemi scriptovacího jazyka PERL a označovali modul za neudržitelný. Jako náhrada 
byl zvolen framework Phalcon, který je kompilovaný v jazyku C (není to jen skupina dalších .php scriptů) a tím se 
v době návrhu stal nejrychlejším PHP frameworkem. Dalšími pozitivními vlastnosti je jeho minimalističnost a 
používání návrhového vzoru MVC, co je ve světě webových aplikací ještě i v současnosti standardem. 
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Změna v případě dotazovacího API – změna logiky vyhledávání podle identifikátorů bibliografických záznamů v 
souvislosti s popisovanou změnou datové struktury. Nově se identifikátory titulu nenachází přímo v tabulce book, 
ani product_param, jak tomu bylo v předchozím řešení. Identifikátory jsou vkládány do tabulky ident a ta je spoje-
na vazbou s tabulkou product. Navíc byl přidán příznak identifikující neplatné identifikátory. Deduplikační algorit-
mus v případě dotazu na konkrétní titul vyhledává podle identifikátorů jeden, nebo více záznamů product. Na 
základě nich se rozhoduje, které informace z vyhledaných záznamů použije. Výsledkem deduplikačního algoritmu 
u jednoho záznamu titulu je právě jeden výsledný deduplikovaný záznam v tabulce book a použité záznamy pro-
duct jsou s nim svazovány. 

Z původního návrhu byla vypuštěna relační tabulka b2product (resp. b2ident) navržena z důvodu, že deduplikač-
ní algoritmus se může rozhodnout pro podskupinu identifikátorů a nemusí použít všechny. Bylo tomu tak zejména 
pro použití u seriálů a částí monografií, co ale je možné řešit i příznakem, že se jedná o záznam seriálu, nebo 
vícesvazkové monografie, tomu uzpůsobit logiku a není nutné zakládat vazební tabulku. Deduplikační algoritmus 
je tomuto chování u seriálů a vícesvazkových monografií možné přizpůsobit. 

Pokud už dotazovaný identifikátor existuje mezi záznamy svázanými pomocí tabulky ident, nebude se deduplika-
ce opakovat, ale použijí se už vygenerovaná data. 

Vkládací API – plní data z různých zdrojů do tabulek product, ident a dalších souvisejících tabulek určených pro 
mediální data. Navíc současně dochází i k promazávaní souvisejících už deduplikovaných záznamů v tabulce 
book kvůli aktualizaci jejich dat pomocí opakovaného spuštění deduplikačního procesu. S vkládacím API a pro-
mazáváním záznamů v tabulce book souvisí i proces promazávání dat uložených na cache serverech cache1 a 
cache2. Toto promazávání se řídí skupinou tabulek fe_sync popsaných na obr. v textu níže. 

Vazba mezi tabulkami product a skupinou tabulek cover, toc a bib je typu 1:1. Na straně product 1 a právě 1, na 
straně cover / toc / bib 1, anebo 0. Jeden záznam product má jednu, nebo žádnou obálku. Pokud existuje zá-
znam cover, musí mít přiřazený právě jeden záznam product. 

 

Technický popis úprav 

 

Součástí úprav provedených v roce 2020 byla i obnova použitého SW řešení a reinstalace virtuálních serverů 
infrastruktury obálek knih. 

Záměrem bylo prodloužení doby podpory použitého operačního systému a aktualizace SW součástí.  
V době návrhu byla zvolena jako vhodná distribuce Centos verze 8, co bylo i provedeno. Po předčasném zkráce-
ní podpory distribuce Centos 8 (do konce 2021) je následně nutná neplánovaná aktualizace na Centos Stream 8. 

Celkem byly instalovány 3 instance serverů na kterých byla provedena aktualizace veškerého SW vybavení na 
nejaktuálnější stabilní verze. V případě frontend serverů se jedná o: 

• CentOS Linux release 8.2.2004 (Core) – nutné neplánovaně aktualizovat na Centos Stream 8 

• Node.js v14.15 (současně s podporovaným npm v6.14 a pm2 v4.5) 

• MongoDB 4.4.2 

V případě backend serveru: 

• CentOS Stream release 8 

• Perl v5.26 (kvůli současnému běhu scriptů původní i nové verze backend systému, včetně aktualizace 
všech modulů vyžadovaných frameworkem Catalyst) 

• MySQL 5 vyměněné za výkonnější MariaDB v10.3 

• PHP 7.4 s moduly pro framework Phalcon v4.0.6 

U přechodu z původní na novou strukturu byla provedena i jednorázová transformace dat. Tomu předcházelo 
čištění dat, zjišťování souvislostí v původních zdrojových kódech backend systému, úprava struktury tabulek 
apod.: 
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• Do tabulky product bylo potřeba z protějšků záznamů z tabulky book doplnit identifikátory part_year, 
part_volume, part_no, part_name, part_type a taky protějšky s prefixem „orig_“ pro každý takovýto zá-
znam z tabulky product. Také sloupce doc_type, edition, other_relation_text a review. Jedná se o identi-
fikátory, které se nachází pouze v tabulce book, ale bylo je potřebné zachovat. 

• Sloupce cached_rating_sum, cached_rating_count a sloupce s prefixem „citation_“ nebylo nutné pře-
souvat. Vytvoří se automaticky v rámci procesu deduplikace. 

• Záznamy bez užitečné informace, jako vazby na obálku, TOC, seznam literatury, anotaci apod. byly vy-
mazány. Zbylé záznamy byly ponechány. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Tabulky product, toc, bib, cover vyjmuté z celku datového modelu. 

U tabulky cover byla odstraněna vazba 1:N a změněna na 1:1 a taky zrušen proces deduplikace obálek v tabulce 
cover, kdy se podle hash řetězce uploadovaného obrázku hledal existující záznam a pokud se našel, svázal se s 
nový záznam product s existujícím záznamem cover. 

V souvislosti s přechodem na novou strukturu byla provedena i jednorázovou transformace dat – přesun dat. V 
případě tabulky cover: 

• Vymazání záznamů v tabulce fileblob, které nesměrovaly na žádný záznam v tabulce cover. 

• Vymazání záznamů v tabulce cover, které nesměrovaly na žádný záznam v tabulkách product, nebo 
auth. 

• Pokud existoval záznam cover, který směroval na více záznamů product, nebo auth, bylo potřebné zdu-
plikovat výskyty z důvodu vazby 1:1 – pro každý záznam v tabulce product, nebo auth vytvořen vlastní 
záznam cover + čtveřice záznamů fileblob. 

• Tabulka fileblob nabývala z důvodu ukládání binárních dat velkých rozměrů. Data přesunuta na soubo-
rový systém. 

Tabulka book s neidentifikujícími vazbami. Tabulka book odkazuje na reprezentativní obálku, obsah TOC a se-
znamu literatury, případně anotaci, nebo hodnocení titulu čtenáři. Záznamy v tabulkách toc, bib, cover, review 
budou existovat i v případě, že neodkazují na žádný záznam v tabulce book. Identifikující je ale vazba mezi ta-
bulkami cover, toc, bib, review a mezi tabulkou product. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Tabulky book s neidentifikujícími vazbami na cover, toc, ... vyňaté z celku datového modelu. 
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Příklad: Existuje více záznamů v tabulce product reprezentujících stejný titul. Jeden vznikl skenovacím klientem, 
druhý stažením z Krameria, třetí stažením z některého e-shopu. Každý z nich bude obsahovat právě jednu obál-
ku (vazba 1:1 mezi product a cover), a jeden, nebo více identifikátorů (vazba 1:N mezi product a pro-
duct_params). Úlohou deduplikačního algoritmu je vytvořit z těchto záznamů jednu deduplikovanou verzi a uložit 
jí do tabulky book. Deduplikační algoritmus se rozhoduje, kterou z obálek upřednostnit podle kvality a zdroje 
původu. Odkaz na zvolený obrázek obálky se ukládá jako vazba mezi tabulkami book a cover. 

Další tabulky nacházejíce se na obr.1: 

• product_params_type – jedná se o číselník jiných parametrů importovaných dat, než bibliografické iden-
tifikátory titulu např. url adresa e-knihy v různých dostupných formátech, … v takové podobě už existuje 
dnes a používá se právě na e-knihy sklizené z Městské knihovny v Praze 

• product_params – konkrétní hodnota parametru. Jeden produkt může mít více parametrů a toto bude 
jediným úložištěm parametrů (kromě bibliografických identifikátorů titulů), což je rozdíl v porovnání s pů-
vodním řešením, kdy identifikátory obsahuje i tabulka book a product. 

• product_relation,  product_relation_type,  product_relation_suggestion – používá se na svazování po-
dobných dokumentů např. edicí, nebo svazování záznamů e-knih s papírovými tituly. Tabulka pro-
duct_relation_suggestion obsahuje automaticky generované návrhy v současnosti na vazby typu e-kniha 
– papírová kniha, které se dále pomocí admin rozhraní schvalují. V případě těchto tabulek byla potřebná 
transformace (změna relací se záznamem knih na záznamy product), neboť v původní struktuře byly 
svázané se záznamy book a ne product. (původně pojmenované jako book_relation, book_relation_type 
a book_relation_suggestion).  

• abuse – tabulka s hlášenými špatnými obálkami knih, nebo foto autorů. Při změně datové struktury byla 
taky nutná změna z vazeb namísto tabulky book na nově tabulku product. 

• review – komentáře, hodnocení a anotace, po zrušení vazby na book zůstala prakticky ve shodné podo-
bě jako v původní verzi. 

• eshop – identifikace zdroje záznamů v tabulkách product i auth (u auth resp. tabulak source). 

Datová struktura autoritních záznamů. 

Od původní podoby se liší pouze vazbou mezi tabulkou cover, kde se jedná taktéž o vazbu 1:1. Každý autoritní 
záznam bude mít nejvýše jeden záznam obrázku. 

Obr. 4: Tabulky a vazby u autoritních záznamů.  
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Vkládací API v případě autoritních záznamů bylo doplněné o funkcionalitu, kdy se foto autora (např. při přeske-
nování) kopíruje i na zbylé záznamy cover autoritních záznamů, které jsou navzájem svázané tabulkou 
auth_relation_500. Tato tabulka obsahuje relace autoritních záznamů, stejných autorů. Autoři vystupují pod růz-
nými jmény – pseudonymy. Jedná se přitom o stejnou osobu tj. i stejné foto. V původní datové struktuře toto 
nebylo nutné, protože všechny takovéto autority odkazovaly na stejnou obálku. Nový model s vazbou 1:1 i když 
na první pohled vypadá být nevýhodný, není tomu tak docela. Výhodné je to naopak u autoritních záznamů, které 
jsou svázány se stejnou foto, ale i přesto se nejedná se o stejné osoby (toto se běžně stává a není tomu jedno-
duchým způsobem zabránit). Příkladem jsou např. autoři publikující za jednu organizaci, kdy namísto jejich foto je 
logo organizace ve které působí apod. Tady je vazba 1:1 nové datové struktury výhodná, protože s uploadnutím 
fotografie jednoho z takovéto skupiny autorů se obálka nepravdivě nezobrazí i u dalších autorů. 

Ostatní tabulky zůstaly beze změny. 

Pravidelné čištění tabulek datové struktury:  

• Týdně se promazává obsah synchronizačních tabulek fe_sync, fe_sync_param a fe_sync2param. Pou-
ze záznamů s příznakem flag_synced = 1. Obsah tabulek není nutné archivovat. 

• Tabulky visitor a request byly nahrazeny počítadly, protože účelem těchto tabulek bylo pouze zjišťování 
počtu requestů na API a webové stránky projektu. 

• Týdně se promazává obsahy tabulky upload a protějšky souborů na souborovém systému. 

 
KONTROLY A DALŠÍ PRÁCE 
 
V souvislosti s nouzovým stavem v ČR došlo v roce 2020 k zásadnímu rozšíření a úpravám rozhraní pro opravu 
nahlášených chyb v projektu (https://servis.obalkyknih.cz/abuse/). Vzniklo nové kontrolní rozhraní. Do kontrol se 
zapojilo více jak 100 knihovníků z krajských knihoven v rámci „homeoffice“. Vzniklo editační a administrativní 
rozhraní, systém přidělování záznamů, statistický modul, kontrolní výpis zkontrolovaných titulů, …   
Při kontrolách záznamů došlo k doplňování chybějících identifikátorů (číslo cnb, oclc, isbn), doplňování popisných 
metadat pro zobrazování na stránkách projektu (název, autor, rok vydání), doplňování či úpravě anotace, výběru 
nejkvalitnější obálky (rozlišení, bez nálepek, …). Zároveň se opravovaly chybné záznamy a propojovaly se souvi-
sející záznamy (dílové tituly). 
V roce 2020 bylo takto zkontrolováno přes 197 000 záznamů (viz tabulka).  
U cca poloviny záznamů (86 167) byla nahrána kvalitnější obálka (viz ukázka).  U cca. 30% záznamů byla dopl-
něna či upravena anotace.   
Knihovny takto získaly kvalitnější záznamy s většími obálkami včetně nové funkce – souvisejících (dílových) 
propojení titulů. 
 
Tabulka počtu opravených záznamů dle zapojených institucí (stav k 31.12. 2020): 
 
 

Přehled počtu zkontrolovaných záznamů dle zapojených knihoven 

Jihočeská vědecká knihovna 88 896 

Městská knihovna v Praze 88 881 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 4 584 

Severočeská vědecká knihovna 3 228 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 3 202 

Moravská zemská knihovna v Brně 3 139 
Krajská vědecká knihovna v Liberci 2 432 
Krajská knihovna Karlovy Vary 1 560 
Krajská knihovna Vysočiny 566 
Knihovna Třinec 500 
Městská knihovna Tábor 365 
Národní knihovna ČR 224 
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Rozhraní pro kontrolu dat: 

 
 
 
Záznam před opravou (zobrazuje se pouze obálka a obsah jednoho ze tří dílů titulu): 
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Záznam po opravě (doplněny a opraveny identifikátory – zobrazují se všechny díly titulu): 

 

 

Záznam před opravou (zobrazuje se pouze obálka o rozlišení 240 bodů, záznam neobsahuje anotaci): 
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Záznam po opravě (zobrazuje se pouze obálka o rozlišení 1024 bodů, záznam obsahuje nově i anotaci): 

 

 
Dále byly v roce 2020 prováděny úkoly související s kontrolou anotací a hodnocení, propojení na další vydání 
titulu a propojení vazeb e-knih. 
Jednalo se o práce, které nelze provádět plně automatizovat a je nutné je provádět pomocí zaškolené obsluhy.  
Výsledkem práce bylo:  
1) napojení e-knih na klasické papírové tituly – aktuálně je dostupných více jak 2 200 e-knih z produkce Měst-

ské knihovny v Praze 
2) propojení na další vydání titulu  - propojení jednotlivých vydání shodného titulu nebo navazující série titulů – 

řešeno ve spolupráci s CPK 
3) opravy a schvalování anotací (stahovaných automaticky) k dokumentům – za rok 2020 přibylo v projektu 

20 tisíc anotací, které byly formálně zkontrolovány a doplněny k titulům,  
 

Další úkoly řešené v roce 2020 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 
• obnova a upgrade SSL certifikátů serverů  - z projektu Let’s Encrypt 
• aktualizace webových stránek projektu 
• optimalizace archivních souborů exportních souborů na uložišti Cesnet  
• úprava a rozšíření servisních stánek projektu https://servis.obalkyknih.cz/  
• 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.  
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PŘÍLOHA Č. 2 - Prezentace na webu a FB knihovny v době covidu 
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PŘÍLOHA Č. 3 – Fotodokumentace aktivit během roku 
 

 
 
 
  

Černobílé foto: autor Petr Zikmund 
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foto: archiv knihovny 
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PŘÍLOHA Č. 4 – Fotodokumentace – nová knihovna 
  
  

foto: autorka Hana Nejedlá 
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PŘÍLOHA Č. 5 - Příklady zajímavých akvizic 
  

Zajímavé přírůstky do souboru jihočeské regionální literatury 
 

Hans Watzlik : sein Werk im Spiegel der Zeiten / Reinhold Fink.   
 Hamburg : Tredition, [2020] . 500 stran ilustrace, portréty, faksimi-
le ; . ISBN 978-3-347-08064-5 - Signatura : B 58.740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monogramista IP : oltář svaté Anny Samotřetí v Českém Krumlově 
/ Peter Kováč, Marek Zágora, editoři.    Praha : Stavitelé katedrál, 
2020 . 527 stran, 80 stran obrazových příloh ilustrace (některé ba-
revné), faksimile ; . ISBN 978-80-904298-6-4 - Signatura : C 
396.696 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monogramista IP : oltář svaté Anny Samotřetí v Českém Krumlově 
/ Peter Kováč, Marek Zágora, editoři.    Praha : Stavitelé katedrál, 
2020 . 527 stran, 80 stran obrazových příloh ilustrace (některé ba-
revné), faksimile ; . ISBN 978-80-904298-6-4 - Signatura : C 
396.696 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kaplitz : Geschichte eines Städtchens im Böhmerwald : von den 
Anfängen bis zur Vertreibung seiner deutschen Einwohner. 2. Teil 
, Von 1848 bis 1945 = Kaplice : dějiny jednoho městečka na Šu-
mavě : od počátků až k vyhnání jeho německých obyvatel. 2. Díl, 
Od roku 1848 do roku 1945 / Herbert Sailer.    [Římov] : Svazek 
měst a obcí regionu Pomalší, 2020 . 418 stran ilustrace, 1 mapa, 
portréty, erby, faksimile ; . ISBN 978-80-270-7619-2 - Signatura : 
C 374.609/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tábor. I., Od počátku osídlení do roku 1452 / František Šmahel ; 
archeologické exkurzy zpracovali Miloš Drda, František Janda a 
Jiří Bumerl.    Praha : NLN, s.r.o., 2020 . 548 stran, 24 nečíslova-
ných stran obrazových příloh ilustrace (některé barevné), faksimi-
le, iluminace, plány ; . ISBN 978-80-7422-741-7 - Signatura : C 
396.571/1 
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Zajímavé přírůstky do souboru jihočeské regionální literatury 
  

Po stopách Jihočeského divadla / autoři textů a bibliografie: 
Marta Zavřelová, Alena Kožíková, Silvie Žatecká Vojíková, 
Barbora Koritenská-Staňková, Jiří Šesták, Bohuslava Maří-
ková ; editorka a odborná redaktorka: Tereza Riedlbaucho-
vá.    České Budějovice : Jihočeské divadlo, 2019 . 607 
stran ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; . ISBN 
978-80-907708-0-5 - Signatura : B 58.505 
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Zajímavé přírůstky do souboru studovny 
 

Hydroclimatology : perspectives and applications / Marlyn L. Shelton.    Cambrid-
ge : Cambridge University Press, 2018 . xi, 426 stran ilustrace ; . ISBN 978-1-
108-46209-9 - Signatura : C 392.095 

 

Hydrology in a Changing World: challenges in modeling / Shailesh Kumar Singh, 
C.T. Dhanya, editors.    Cham : Springer, [2019] . 253 stran ilustrace (některé 
barevné), mapy, grafy ; . ISBN 978-3-030-02196-2 - Signatura : C 392.094 

 

Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart / Petr Elbel (Hg.) ; Heide-
marie Bachhofer, Frank Bayard, Ulrike Denk, Christoph Haidacher, Elke Ham-
mer-Luza, Herbert Hutterer, Thomas Just, Karl Kollermann, Juliane Mikoletzky, 
Helga Penz, Susanne Claudine Pils, Willibald Rosner, Walter Schuster, Stefan 
Seitschek, Arthur Stögmann, Jiřina Štouračová, Christoph Tepperberg, Philipp 
Tolloi, Susanne Uslu-Pauer, Peter Wiesflecker.    Brno : Masaryk University 
Press, 2019 . 586 stran ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; . 
ISBN 978-80-210-9466-6 - Signatura : C 394.634 

 

World Geography : regions, physical geography, biogeography and natural re-
sources, human geography, economic geography, gazetteer. Volume 1, South & 
central Amerika / editor Joseph M. Castagno.    Ipswich, Massachusetts : Salem 
Press, a division of EBSCO Publishing ; Amenia, NY : Grey House Publishing, 
2020 . xiv, 501 stran ilustrace (převážně barevné), mapy, grafy ; . ISBN 978-1-
64265-428-8. ISBN 978-1-64265-425-7 - Signatura : B 59.055/1 

 

Stones of the Earth = Steine der Erde = Kameny Země / Tomáš Míček ; texts by 
Hans Torwesten and Václav Větvička.    Prague : Slovart, [2020] . 399 stran ilu-
strace (převážně barevné), mapy ; . ISBN 978-80-276-0115-8. ISBN 978-80-276-
0098-4. ISBN 978-80-276-0080-9 - Signatura : A 864 
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Zajímavé přírůstky do souboru půjčovny Lidická 
 

Antonín Kratochvíl : fotoeseje = photo essays / Pavlína Vogelová (ed.) ; překlad z 
češtiny do angličtiny Vladimíra Šefranka Žáková ; překlad z angličtiny do češtiny 
Kateřina Danielová, Martina Dvořáková.    Praha : G HMP, 2020 . 323 stran ilu-
strace, portréty ; . ISBN 978-80-7010-164-3 - Signatura : B 58.858 

 

Atlas of brutalist architecture.    London ; New York : Phaidon, 2018 . 559 stran 
ilustrace ; . ISBN 978-0-7148-7566-8 - Signatura : B 58.913 

 

Zapomenutý svět Zdeňka Buriana : ojedinělé a nevydané ilustrace : obrazová 
bibliografie / sestavili Ondřej Müller a Rostislav Walica.    Praha : Plus, 2020 . 506 
stran ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-7662-046-9 
- Signatura : B 58.945 

 

Rozlomená doba 1908-1928 : avantgardy ve střední Evropě / Karel Srp ; překlad: 
Ladislav Nagy, Radek Charvát, Filip Koky, Pavel Peč, Robert Svoboda, Martin 
Souček.    [Praha] : Arbor vitae societas ; Olomouc : Muzeum umění, 2018 . 687 
stran ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-
88256-08-3. ISBN 978-80-88103-46-2 - Signatura : B 58.670 

 

Norbert Grund : velký mistr malých formátů / Marcela Vondráčková (ed.).    Praha : 
Národní galerie Praha, 2019 . 455 stran barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7035-
738-5 - Signatura : B 58.692 

 

František Kobliha / Pavel Růt (ed.).    V Řevnicích : Arbor vitae ; V Praze : Památ-
ník národního písemnictví, 2019 . 382 stran ilustrace (částečně barevné), portréty, 
faksimile ; . ISBN 978-80-7467-141-8. ISBN 978-80-88256-15-1. ISBN 978-80-
87376-62-1 - Signatura : B 58.888 
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Zajímavé přírůstky hudebního oddělení 
 

 
HERBERT, Trevor, ed., MYERS, Arnold, ed. a WALLACE, John, ed. The Ca-
mbridge encyclopedia of brass instruments. First paperback edition. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2019. xxi, 612 stran. ISBN 978-1-316-63185-0. 
 

 

VLHOVÁ-WÖRNER, Hana, ed. Jistebnický kancionál: Praha, Knihovna Národní-
ho muzea, II C 7 : kritická edice. 1. vydání. Chomutov: L. Marek, 2019. 323 stran. 
Monumenta liturgica Bohemica, iii. ISBN 978-80-87127-98-8. 

 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Mozart operas [zvukový záznam]. Hamburk: 
Deutsche Grammophon, [2011]. 18 CD audio (78:50 ; 79:52 ; 58:20 ; 59:44 ; 
72:00 ; 62:00 ; 60:05 ; 59:14 ; 52:49 ; 66:04 ; 70:12 ; 63:08 ; 45:20 ; 69:01 ; 63:36 
; 78:02 ; 70:45 ; 61:45). 

 

WELCH, Graham, ed., HOWARD, David M., ed. a NIX, John, ed. The Oxford 
handbook of singing. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2019. xxxvi, 
1150 stran. Oxford handbooks. ISBN 978-0-19-966077-3. 

 

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. 
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Zajímavé přírůstky do oddělení periodik 
 

Dakarmania.    Bakov nad Jizerou : Racing Republic, 
s.r.o., 2020- . Roky odběru: 2020- . ISSN 2694-8575 , 
 

 

Dobromysl : zábava - duše - tělo - vzdělávání.    Praha : 
Bylinky revue, s.r.o., 2020- . Roky odběru: 2020- . ISSN 
2694-9687 

 

Exclusive tours.    Praha : Exclusive Tours s.r.o., 2019- 
. Roky odběru: 2019- , 

 

Femme Occulte : kapitoly o české magii, mystice a čaro-
dějnictví.    Praha : Femme Occulte s.r.o., 2020- . Roky 
odběru: 2020- 

 

Foreign affairs.    New York : Council on Foreign Relati-
ons, 1922- . Roky odběru: 2019- . ISSN 0015-7120 , 

 

Rodina na cestách.    Praha : Medialight, s.r.o., 2020- 
. Roky odběru: 2020- . ISSN 2695-0049 
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PŘÍLOHA Č. 6 – Přehled výstav 
 

Leden 
Město, moře, kuře, stavení - výstava fotografií / Klub Aktiv Lidická 

 

Než přišel věk lidí/ výstava obrazů fantasy a mytologie / B. Kovalčík Na Sadech 
 

Únor 
Tengenenge – místo počátků/ výstava fotografií / K. Pupík Lidická 

 

Než přišel věk lidí/ výstava obrazů fantasy a mytologie / B. Kovalčík Na Sadech  
 

Březen 
DAVID  - výstava fotografií Václava Němce 
Výstava byla připravena Na Sadech, po zavření knihovny kvůli covidu 
byla do května zpřístupněna on-line  

Na Sadech 
On-line 

Duben  Výstavy byly zrušeny  
 

Květen  Výstavy byly zrušeny 
 
 

Červen  Výstava obrazů / K. Bambásek  
Na Sadech 
 

Červenec  

Výstava obrazů / K. Bambásek 
Na Sadech 
 

Výstava knižních ilustrací Na Sadech 
 

Dlouhé prázdniny Aneb co jsme za tu dobu vytvořili/ výstava dětských 
prací  

Na Sadech 
dětské 

Srpen  

Boží doteky Šumavy – výstava fotografií / P. Moravec 
Lidická  
 

Výstava knižních ilustrací Na Sadech  
 

Dlouhé prázdniny Aneb co jsme za tu dobu vytvořili/ výstava dětských 
prací 

Na Sadech 
dětské 

Září  
Grafická konstalace – výstava obrazů / Johann Moser Na Sadech 

 
Dlouhé prázdniny Aneb co jsme za tu dobu vytvořili/ výstava dětských 
prací 

Na Sadech 
dětské 

Říjen  Výstavy byly zrušeny Na Sadech 
 

Listopad  Výstavy byly zrušeny Na Sadech 
 

Prosinec  Petr Palma/ výstava ex – libris  Na Sadech 
On-line 
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PŘÍLOHA Č. 7 - Výběr z publikovaných článků 
Mozaika: toulky časem a krajinou Kájovska. Kájov: Obec Kájov, 2020-. ISSN 2571-3698. 
Ivo Kareš – Elektronická kniha Kohoutí kříž 
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Stránka | 67  

PŘÍLOHA Č. 8 - O knihovně v médiích (výběr) 
 
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz  
V budějovické knihovně četla Bianca Bellová 
Datum: 18.01.2020 
https://ceskobudejovicky.denik.cz/ctenar-reporter/v-
budejovicke-knihovne-cetla-blanka-bellova-
20200118.html 

V Českých Budějovicích se v Jihočeské vědecké 
knihovně v pobočce na Sadech konala beseda 
a autorské čtení s autorkou úspěšných novel Jezero 
a Mona Biancou Bellovou. Řeč byla nejen o literatu-
ře 

ceskobudejovicky.denik.cz  
Knihovna na čas zavře pro rekonstrukci 
Datum: 18.02.2020 
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/knihovn
a-na-cas-zavre-pro-rekonstrukci-20200217.html 

S jarem přijde v Jihočeské vědecké knihovně na 
Lidické třídě, kde se právě přistavuje další budova, 
k omezení provozu. Stávající budovu totiž čeká re-
konstrukce. 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz  
Tip na pondělí 2. března: Vybírejte a vyměňujte 
knihy a časopisy 
Datum: 28.02.2020 

V pondělí 2. března začíná na pobočkách Jihočeské 
vědecké knihovny v Českých Budějovicích čtenář-
ská výměnná burza knih a časopisů. 

Zdroj: Českobudějovický deník 
100 tisíc korun na koupi knih schválila Rada 
města jako neinvestiční dotaci pro Jihočeskou 
vědeckou knihovnu. Schválit to musí i zastupi-
telé. 
Datum: 5.3.2020  

 

Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Čtenáři konečně získají opravdovou knihovnu 
Datum: 18.03.2020 
Strana: 14 
Číslo: 66 

Původně měla být budova současné Jihočeské vě-
decké knihovny na budějovické Lidické třídě otevře-
ná pro veřejnost do 23. března, pak ji měli zaměst-
nanci připravit na rekonstrukci. Jenže kvůli vyhlášení 
nouzového stavu… 

Zdroj: budejovice.iDNES.cz  
Nový pavilon dostane knihy do regálů, aby 
čtenáři mohli vybírat i očima 
Datum: 18.03.2020/ Číslo: 78 
 https://www.idnes.cz/ceske-
budejovice/zpravy/pristavba-jihoceska-knihovna-ceske-
budejovice.A200318_101003_budejovice-zpravy_khr 

Nový pavilon Jihočeské knihovny na Lidické třídě 
v Českých Budějovicích už má hrubou stavbu. Od 
dubna obsadí stavbaři i současnou budovu. Obě 
nakonec propojí. Čtenáři začnou nové prostory vyu-
žívat v příštím roce, vyberou si přímo v regálech.  

Zdroj: impuls.cz 
Datum: 18.03.2020 
https://www.impuls.cz/regiony/jihocesky-kraj/pristavba-
jihoceska-knihovna-ceske-
budejovice.A200318_111605_imp-jihocesky_kov 

Nový pavilon dostane knihy do regálů, aby čtenáři 
mohli vybírat i očima  
 
Sdílení článku Ludmily Mlsové. 

Zdroj: Kohoutí kříž 
06.05.2020  
https://slovo.proglas.cz/z-regionu/ceskobudejovicke-
studio-jan/kohouti-kriz/ 

Současný ředitel Jihočeské vědecké knihovny v 
Českých Budějovicích přiblíží, jak sbírka vznikala 
a co vše obsahuje. 

Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Bagr narušil kořeny stromů u knihovny 
Datum: 09.07.2020 
Strana: 17/ Číslo: 158 

Některé kořeny stromů jsou přetrhané, jiné hodně 
narušené. U stezky podél Malše pod Jihočeskou 
vědeckou knihovnou se před několika dny pustil do 
práce bagr. 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz  
Tip na kulturu: Ilustrace si prohlédnete v kni-
hovně 
Datum: 14.07.2020 

V současné chvíli můžete až do konce prázdnin v 
českobudějovické Jihočeské vědecké knihovně v 
oddělení pro dospělé čtenáře v pobočce Na Sadech 
vidět novou výstavu. 
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Zdroj: Českobudějovický deník  
Jihočeský úsměv: soutěž plná písmenek 
Datum: 01.09.2020 
Strana: 10/ Číslo: 204 

K 1. září byla vyhlášená oblíbená literární soutěž Jiho-
český úsměv, kterou tradičně pořádá Jihočeská vědec-
ká knihovna ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce 
spisovatelů.  

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz 
Rekonstrukce a dostavba knihovny už končí 
Datum: 21.09.2020 

Dostupné z: 
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/rekonstrukce-a-
dostavba-knihovny-uz-konci-20200921.html 

Zdroj: Českobudějovický deník  
Dokončují přístavbu knihovny 
Datum: 21.09.2020 
Strana: 3/ Číslo: 221 

Stavební práce v Jihočeské vědecké knihovně na Li-
dické třídě pomalu končí. Podle ředitele Ivo Kareše 
bude hotovo v polovině října. Pak přijde na řadu ko-
laudační řízení. 

Zdroj: Českobudějovický deník  
Stavba knihovny vrcholí. Otevře v lednu 
Datum: 21.09.2020 
Strana: 1/ Číslo: 221 

Od poloviny října bude mít pobočka Jihočeské vědecké 
knihovny na Lidické třídě zavřeno. Nyní vrcholí dostav-
ba a rekonstrukce staré budovy. 

Zdroj: Právo  
Tradiční Týden knihoven letos kvůli nouzo-
vému stavu jen po internetu 
Datum: 06.10.2020 
Strana: 11/ Číslo: 233 

První říjnový týden tradičně patří Týdnu knihoven. Kvůli 
nouzovému stavu ale nemůže JVK pořádat pro veřej-
nost kulturní ani vzdělávací akce a musela je všechny 
zrušit…dále Inko o DNNT 

Zdroj: Českobudějovický deník  
Z galerií a výstavních síní 
Datum: 06.10.2020 
Strana: 3/ Číslo: 233 

Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, odd. pro 
dospělé Grafické konstelace Výstava obrazů Johanna 
Mosera. 

Zdroj: Mladá fronta Dnes  
Nové křídlo je hotové, zbývá přemístit 130 
tisíc knih 
Datum: 16.10.2020/ Strana: 14/ Číslo: 242 

Stavbaři dokončili přístavbu Jihočeské vědecké kni-
hovny. Čtenářům se otevře v lednu. 

ceskobudejovicky.denik.cz -  
Jan Mareš osmdesátníkem: Odborník na 
šumavskou literaturu se dožívá jubilea 
17.10.2020 / Číslo: 291 

Znalec Šumavy a německy psané regionální literatury 
Jan Mareš se dožívá významného životního jubilea. … 
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/jan-mares-
osmdesatnikem-odbornik-na-sumavskou-literaturu-se-doziva-
jubilea-20201.html 

Zdroj: impuls.cz 
https://www.impuls.cz/regiony/jihocesky-kraj/nove-
kridlo-jihoceska-vedecka-knihovna-ceske-budejovice-
ivo-kares.A201020_085806_imp-jihocesky_kov 

Nové křídlo knihovny je hotové, zbývá přemístit 130 
tisíc publikací…. 
Sdílení článku Ludmily Mlsové  

Zdroj: Rádio Blaník - jih 
Přístavba Jihočeské vědecké knihovny v 
Českých Budějovicích je hotová 
Datum: 20.10.2020/ Relace: Zprávy 16:56 

Přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Bu-
dějovicích je hotová…. 

Zdroj: Českobudějovický deník  
Zavřeno do odvolání 
Datum: 22.10.2020/Strana: 2/ Číslo: 247 

... Zavře i Jihočeská vědecká knihovna. Podle jejího 
ředitele Ivo Kareše se nemusí čtenáři bát, že by jim 
nabíhaly pokuty, výpůjční doba knih, které již mají do-
ma, bude prodloužena.  

Zdroj: idnes.cz 
Nové křídlo knihovny je hotové, zbývá pře-
místit 130 tisíc publikací 
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/nove-
kridlo-jihoceska-vedecka-knihovna-ceske-budejovice-
ivo-kares.A201016_576837_budejovice-zpravy_khr 

Dělníci dokončili přístavbu Jihočeské vědecké knihovny 
v Českých Budějovicích za 168 milionů korun. MF 
DNES se jako první podívala dovnitř. 
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz  
Podívejte se, jak vypadá přístavba vědecké 
knihovny 
Datum: 31.10.2020/Číslo: 305 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-
jak-vypada-pristavba-vedecke-knihovny-20201030.html 

Zdroj: Jihočeský týdeník 
Pořád mám z čeho vybírat 
Datum: 11.11.2020 
Strana: 5/ Číslo: 46/ Rubrika: Sny se plní 

Hudba, literatura nebo výstavy Petru Podroužkovou z 
Budějovic provázejí celý život. Práci má pestrou a 
díky ní potkává zajímavé lidi…(rozhovor) 

ČRo - cb.cz  
S knihovnicí Václavou Medalovou Hůdovou o 
tom, proč teď číst knihy, které pohladí po duši 
Datum: 11.11.2020  
 

Knížky si můžete půjčit elektronicky V současné době 
jsou sice knihovny zavřené, ale jak vysvětluje … 
http://budejovice.rozhlas.cz/s-knihovnici-vaclavou-medalovou-
hudovou-o-tom-proc-ted-cist-knihy-ktere-pohladi-8359673 

Zdroj: Českobudějovický deník  
Jihočeský úsměv se neztratil 
Datum: 13.11.2020 
Strana: 11/ Číslo: 265 

Literární soutěž Jihočeský úsměv, kterou pořádají 
Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeský klub Obce 
spisovatelů, vstoupila letos do 11. ročníku… 

budejckadrbna.cz  
Nová budova knihovny je hotová. Čtenářům 
by se měla otevřít v lednu 
Datum: 14.11.2020  
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/29220-
nova-budova-knihovny-je-hotova-ctenarum-by-se-
mela-otevrit-v-lednu.html 

V dubnu 2019 začala stavba nové budovy Jihočeské 
knihovny. O více než rok a půl déle už je budova 
téměř hotová a čeká jen na nastěhování knih a časo-
pisů. Nová budova vyšla na 168 milionů korun a ote-
vřít by se návštěvníkům měla v lednu. 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz  
Tip ostatní: Literární šifra s Rychlými šípy 
Datum: 16.11.2020 / Číslo: 321 
https://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni-tipy/tip-
ostatni-literarni-sifra-s-rychlymi-sipy-20201113.html 

Pokud rády řešíte záhady, luštíte rébusy či máte rádi 
šifry, potěší vás online aktivita Jihočeské vědecké 
knihovny. Skryté indicie můžete hledat totiž i při online 
šifrovačce knihovny. 

Zdroj: Českobudějovický deník  
Půjčování z okénka 
Datum: 25.11.2020 
Strana: 3/ Číslo: 274 
 

KNIHY můžete vracet a vyzvedávat nyní na všech 
pobočkách českobudějovické Jihočeské vědecké 
knihovny kromě té na Lidické třídě. Ve 4. stupni epi-
demiologické situace totiž funguje výdejní okénko. 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz 
Přístavba knihovny v Budějovicích svítila do 
noci, výzdoba také 
Datum: 28.11.2020/ Číslo: 333 
 

Dostupné z: 
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pristavba-
knihovny-v-budejovicich-svitila-do-noci-vyzdoba-take-
20201128.html 

Zdroj: ČRo - cb.cz 
Kvůli stěhování do nové přístavby žádá Jiho-
česká vědecká knihovna v Českých Budějo-
vicích čtenáře o vrácení knih 
Daum: 10.12.2020 

… Důvody vysvětlila náměstkyně ředitele knihovny 
Zuzana Hájková… 
 
 http://budejovice.rozhlas.cz/kvuli-stehovani-do-nove-pristavby-
zada-jihoceska-vedecka-knihovna-v-ceskych-8380805 

Zdroj: regionalnitelevize.cz  
REGIONY: Hlavní zprávy  
15.12.2020  
Od  minuty 4:33 

Do nového křídla Jihočeské vědecké knihovny jsou 
vkládány první knihy  
http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony/12-jihomoravsky-
kraj.html?id=49502  

Zdroj: Jihočeský týdeník  
Exlibris Petra Palmy 
Datum: 16.12.2020 
Strana: 2/Číslo: 51 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
připravila na pobočku knihovny Na Sadech výstavu 
Petra Palmy, českobudějovického grafika, výtvarníka 
věnujícího se linorytu a dřevorytu a tvůrce exlibris.. 
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz 

Zdroj: regionalnitelevize.cz 
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Zdroj: ČRo - cb.cz  

Zdroj: Jihočeský týdeník - 
Monika Vodičková 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz 

Zdroj: Českobudějovický deník  


