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ÚVOD 
 

HLAVNÍ ÚKOLY A POSLÁNÍ 
       
 

- poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb a prostoru pro vzdělávání, 
kulturu a osobní rozvoj všem bez rozdílu; rozvoj knihovnicko-informačních služeb, spolupráce 
s dalšími knihovnami a zapojení do projektů a programů s celostátním významem 
 

- propagace a podpora čtení a čtenářství; podpora kulturně vzdělávacích činností                        
a volnočasových aktivit; nabídka kvalitního a systematicky doplňovaného knihovního fondu – 
dostatečný a aktualizovaný výběr beletrie, naučné literatury, periodik, AV médií, dále 
umožnění přístupu do sítě internet, elektronických databází apod. 
 

- spolupráce s kulturně vzdělávacími organizacemi a institucemi v Jindřichově Hradci a okolí 
(školská zařízení, muzea, galerie atd.) 
 

- výkon regionálních funkcí v regionu Jindřichův Hradec v souladu se zákonem č.257/2001 Sb.  
(Knihovní zákon) o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických                   
a informačních služeb, s pověřením Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 
k výkonu regionálních funkcí 

 
 

       
 

*** 
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1. Knihovnicko – informační část 

 
Charakteristika 

 
Název organizace:   Městská knihovna Jindřichův Hradec 
IČ:     60817054 
Adresa:    U Knihovny 1173/II., 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon:    384 361 573-4  
E-mail:    info@knihjh.cz 
Web knihovny:   www.knihjh.cz 
Zřizovatel:    Město Jindřichův Hradec 
Právní norma:   příspěvková organizace 
Ředitel knihovny: Ing. Tomáš Dosbaba 
 

 

 
Legislativa 

 

Městská knihovna Jindřichův Hradec je řízena podle platných zákonů, nařízení vlády         
a vyhlášek České republiky a koncepcí pro knihovny a příspěvkové organizace, 
specifikované o následující platné vnitřní předpisy vydané ředitelem MěK J. Hradec: 

O KNIHOVNÍ ZÁKON 257/2001 Sb. 

O ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD   

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2006 O VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI - KOPÍROVÁNÍ 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2012 SMĚRNICE PRO ZABEZPEČENÍ ORGANIZACE PO 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2013 SMĚRNICE INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2013 SMĚRNICE EVIDENCE ÚČTOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ MAJETKU 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2013 SMĚRNICE EVIDENCE A ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/2013 SMĚRNICE ČASOVÉ ROZLIŠENÍ N/V VČETNĚ DOHADNÝCH POLOŽEK 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2014 SMĚRNICE O ÚHRADÁCH SOUKROMÝCH TELEFONNÍCH HOVORŮ 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2014 SMĚRNICE O EVIDENCI DOCHÁZEK/PRACOVNÍ VÝKAZY 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 8/2014 SMĚRNICE K SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 9/2014 SMĚRNICE HARMONOGRAM ÚČETNÍ UZÁVĚRKY 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 11/2014 SMĚRNICE BOZP 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2016 SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2016 SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2018 SMĚRNICE OOU – ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2018 SMĚRNICE PRAVIDLA UŽÍVANÍ PC A DATOVÉ BEZPEČNOSTI 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/2018 SMĚRNICE K ARCHIVACI – SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2019 SMĚRNICE O ZPŮSOBU ODMĚŇOVÁNÍ, VÝPOVĚDNÍCH DOBÁCH, DOVOLENÉ, 

ZDRAVOTNÍM VOLNU 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2019 SMĚRNICE FKSP, STRAVOVÁNÍ A VÝROČÍ 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2019 SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH MOBILNÍCH TELEFONŮ 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 1/2020 SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA REGIONÁLNÍ ČINNOST 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2/2020 INTERNÍ SDĚLENÍ ZMĚNY K 1.1.2020 DANÉ VYHLÁŠKOU MPSV  

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2020 SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2020 SMĚRNICE CLAVIUS REKS 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2020 SMĚRNICE OOU- UŽIVATELÉ KNIHOVNY 
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Organizační struktura 

 

Zaměstnanci 

Kvalifikace zaměstnanců městské knihovny 

Počet zaměstnanců celkem 18 

VŠ knihovnického směru 3 

VŠ ostatní 3 

SŠ knihovnického směru 9 

SŠ ostatní 2 

ostatní 1 

 

Přehled zaměstnanců městské knihovny k 31. 12. 2020 
A – fyzický stav zaměstnanců: 18 
B – přepočtený stav zaměstnanců: 17,25 

  
Počet zaměstnanců knihovny v roce 2020 byl nadále 18 pracovníků.  Zaměstnanci, kteří odešli do 
důchodu ke konci roku 2019 a na počátku roku 2020, byli nahrazeni novými pracovníky.   
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Útvar/oddělení 
 

Funkce Jméno A B 

 
vedení organizace 

 
ředitel 

 
Ing. Tomáš Dosbaba 

 

 
1 

 
1 (řízení organizace, kontrola) 

útvar 
Regionální služby 

 
metodik/ 

zástupce ředitele 

 
Olga Švecová 
(od 2/2020) 

Jana Hladíková 
(do 2/2020) 

 
1 

 
1 (metodická činnost, garance odbornosti 

obsluhovaných knihoven v regionu) 

 knihovnice Lucie Kopačková 
(od 2/2020) 

Milena Slaninová 
(do 2/2020) 

1 1 (akvizice-knihovny regionu, distribuční 
středisko) 

útvar 
Nákup a zpracování 
fondů, vnitřní servis 

 
knihovnice 

 
Vlasta Doláková 

 
1 

 
1 (odborné zpracování knihovního fondu) 

 knihovnice Lucie Mátlová 
 

1 1 (akvizice, hlavní pokladna, 
evidence/inventarizace majetku, cestovní 

náhrady) 
útvar 

Služby veřejnosti 
    

půjčovna pro dospělé knihovník/ 
vedoucí útvaru Služby 

veřejnosti 
 

knihovnice 

Miloš Dvořák 
 
 
 

Michaela Kloučková  

1 
 
 
 

1 

1 (řízení útvaru, knihovnické a informační služby, 
výpůjční protokol, FB, TW., propagační činnost, 

webové stránky) 
 

1 (knihovnické a informační služby, výpůjční 
protokol, MVS) 

 knihovnice Veronika Lorencová 1 1 (knihovnické a informační služby, výpůjční 
protokol) 

 knihovnice 
 
 

Jana Peterková 
 

1 1 (knihovnické a informační služby, výpůjční 
protokol, MVS, akvizice) 

 knihovnice/pobočka 
Vajgar 

Helena Chytrová 1 1 (knihovnické a informační služby, výpůjční 
protokol) 

     
studovna knihovnice 

 
Marcela Petrovičová 

 
1 1 (regionální fond/DTB, internet, kopírování, KIV, 

VU3V, E-knihy) 
půjčovna pro děti knihovnice Veronika Nešporová 

Lucie Priclová (zástup 
za MD) 

1 1 (knihovnické a informační služby, výpůjční 
protokol, spolupráce s MŠ/ZŠ/SŠ, besedy, KIV, FB, 

TW) 
 knihovnice Olga Šenoldová 1 1 (knihovnické a informační služby, výpůjční 

protokol, spolupráce s MŠ/ZŠ/SŠ, besedy, KIV) 
 

 knihovnice/pobočka 
Vajgar 

Dagmar Wolfová 1 1 (knihovnické a informační služby, výpůjční 
protokol, spolupráce s MŠ/ZŠ/SŠ, besedy) 

 
hudební oddělení a  
internetová čítárna 

 

 
knihovnice 

 
 
 

 
Simona Pavlišová 

 
1 

 
1 (knihovnické a informační služby, výpůjční 

protokol, zpracování AV médií, realizace akcí pro 
veřejnost, propagační materiály, internet, 

kopírování) 
útvar 

IT 
 

správce sítě a IT 
 

Jiří Novák 
 

1 
 

0,75 (kvalita, údržba, chod počítačové sítě, HW a 
SW, webové stránky) 

0,25 (spolupráce při servisu výpočetní techniky 
na knihovnách regionu) 

útvar 
ekonomický a údržba 

 
ekonom 

 
Pavlína Korandová  

 
1 

 
1 (kompletní ekonomická, rozpočtová, mzdová 

agenda organizace) 
 

 údržbář Pavel Vašek 1 0,25 (obsluha kotelny, opravy, údržba) 
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Vzdělávání, školení, semináře 
 
Zaměstnanci městské knihovny se v průběhu roku účastní celé řady seminářů, vzdělávání a 

konferencí pořádaných např. Jihočeskou vědeckou knihovnou České Budějovice, Svazem knihovníků 

a informačních pracovníků, Národní knihovnou Praha apod. Z důvodu epidemie COVID 19 a s tím 

souvisejících příslušných opatření a omezení byly možnosti školení, seminářů apod. pro zaměstnance 

knihovny omezené. Od března 2020 se školení konala převážně online formou s využitím 

poslechového sálu knihovny: 

 Jak dostat skupinu 13+ do knihoven a jak s nimi (spolu)pracovat/Knihovna Jiřího Mahena, 

Brno 

 Malé podzimní setkání Písek/ SKIP JČ, Městská knihovna Písek 

 Informační technologie v knihovnách/ SKIP Praha, online kurz 

 Knut Hamsun, Sigrid Undsetová/ příprava na VU3V/ Filozofická fakulta Masarykovy 

univerzity, online kurz 

 Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství/ SKIP, online kurz 

 Konference Knihovny současnosti – Senioři ve virtuálním věku/ SDRUK ČR, online kurz 

 Dílna knihovníků – trenérů paměti/SDRUK ČR, online kurz  

 návštěvy knihoven regionu – v omezené míře 

 porada metodiků ((JVK České Budějovice) 

 porada profesionálních knihoven (MěK J. Hradec) vč. školení/grafický program Canva, AKS 
Tritius, katalogizace deskových her 

 porada ředitelů (Tábor) 

 účetní závěrka příspěvkových organizací 

 Zákoník práce - novela 2020 

 Dovolená 2021 a její aplikace 
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Služby 

Služby veřejnosti byly poskytovány na těchto pracovištích: 
 

 Půjčovna pro dospělé – knihovnické a informační služby čtenářům a návštěvníkům od 
15-ti let včetně meziknihovní výpůjční služby (MVS), nabídka beletrie, naučné literatury          
a periodik, E-knihy, VU3V (virtuální univerzita 3. věku), tréninky paměti, návratový 
samoobslužný box na knihy 

 Studovna – prezenční výpůjčky slovníkové a encyklopedické literatury, informační služby   
a zpracování rešerší, regionální KF, přístup k internetu a elektronickým databázím pro 
registrované uživatele, reprografické služby a analytický popis regionálních periodik, E-knihy, 
VU3V, KIV 

 Půjčovna pro děti a mládež – výpůjční služby pro návštěvníky do 15-ti let, přístup 
k síti Internet, programy podporující čtenářskou gramotnost pro MŠ, ZŠ, SŠ, volnočasové 
aktivity, deskové stolní hry, elektronická tužka 

 Hudební oddělení + Internetová čítárna – AV média (hudba, mluvené slovo-
audio knihy), veřejný internet, čítárna - aktuální čísla novin a časopisů, reprografické služby  

 Pobočka Vajgar – půjčovna pro dospělé – knihovnické a informační služby 
čtenářům a návštěvníkům od 15-ti let, nabídka beletrie, naučné literatury a periodik, AV 
média, veřejný internet, E-knihy 

 Pobočka Vajgar – půjčovna pro děti a mládež – výpůjční služby pro návštěvníky 
do 15-ti let, přístup k síti Internet, programy podporující čtenářskou gramotnost pro MŠ, ZŠ, 
volnočasové aktivity, deskové stolní hry, elektronická tužka 
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Činnost knihovny 
Poskytované knihovnicko-informační služby zahrnují rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin 

i časopisů, e-knih, AV médií, přístup do sítě internetu a elektronických databází, služby nevidomým a 

slabozrakým čtenářům. Do nabídky služeb patří i půjčování deskových her (dětská oddělení). 

Čtenářům i návštěvníkům poskytuje knihovna informace o literatuře, regionálních autorech, 

informace o regionu, právní informace, informace ze státní správy a samosprávy. Taktéž 

zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu a reprografické služby. Knihovna poskytuje prostor pro 

vzdělávání, volnočasové aktivity, odpočinek a setkávání různých věkových a sociálních skupin. Je 

organizátorem kulturních akcí pro veřejnost.   

  

Provozní doba 
Knihovna je návštěvníkům a čtenářům k dispozici 6 dní v týdnu, 45hodin. Provozní dobu prakticky 

rozšířil návratový box na knihy (Bibliobox), který umožňuje vracet knihy i mimo otvírací dobu 

knihovny. 

Půjčovní doba pro veřejnost (45 hodin/týdně) 

Centrální 
pracoviště 

 

Oddělení pro 
dospělé 

Hudební 
oddělení/Internet-

čítárna  

Oddělení pro 
děti 

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno 
 

Úterý 
 

9:00 – 18:00 
 

9:00 – 18:00 
 

9:00 – 18:00 
 

Středa 
 

9:00 – 17:00 
 

9:00 – 17:00 
 

12:00 – 17:00 
 

Čtvrtek 
 

9:00 – 18:00 
 

9:00 – 18:00 
 

12:00 – 18:00 
 

           Pátek 
 

9:00 – 17:00 
 

9:00 – 17:00 
 

12:00 – 17:00 
 

Sobota 
 

8:00 – 12:00 
 

8:00 – 12:00 
 

zavřeno 

    

Pobočka Vajgar 
 

Oddělení pro 
dospělé 

 
Oddělení pro 

děti 
Pondělí 12:00 – 18:00  12:00 – 18:00 

 
Úterý 

 
zavřeno 

 
 

zavřeno 

 
Středa 

 
9:00 – 11:00 
12:00 -18:00 

 12:00 -18:00 

 
Čtvrtek 

 
zavřeno 

 
 

zavřeno 

 
Pátek 

 
9:00 – 11:00 
12:00 -17:00 

 12:00 -17:00 

 
Sobota 

 
zavřeno 

 
 

zavřeno 
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Stručně z roku 2020 

 
 Koronavirová krize – chod knihovny v roce 2020 bohužel také velkou měrou negativně 

ovlivnila epidemie COVID-19. S ní spojená hygienická opatření a uzavírky knihovny výrazně 

ovlivnily množství vykonaných besed pro mateřské, základní a střední školy, vzdělávacích a 

cestovatelských přednášek v poslechovém sále, návštěvnost knihovny a množství 

vypůjčených knih, časopisů, audioknih a hudebních CD. V souladu s vládními nařízeními byla 

knihovna poprvé zcela uzavřena pro veřejnost 13. března - 5. května 2020 s tím, že po 

otevření knihovny se až do 26. června ukládaly vrácené knihy do třídenní karantény a až poté 

je bylo možné znovu půjčovat čtenářům. Od 22. října knihovna fungovala pro změnu 

střídavě v režimu tzv. výdejního okénka a úplného uzavření, vždy dle vývoje aktuální 

epidemické situace a nařízení vlády. Vzhledem k nárokům na hygienická opatření, rozestupy 

a další opatření se v poslechovém sále poslední přednášková akce konala 5. března a 

následně na podzim 24. září proběhla při snížené kapacitě míst k sezení již pouze přednáška 

Petra Oupora  na téma rodu Vítkovců.  

 Rekonstrukce vnitřních prostor pobočky Vajgar – v období květen – červenec 2020 byla 

realizována plánovaná rekonstrukce (finální etapa navazující na rok 2015) pobočky Vajgar. 

Investorem byl zřizovatel knihovny město Jindřichův Hradec. Uskutečněny byly vnitřní 

stavební úpravy u obou půjčoven, celková výměna elektroinstalací a osvětlení, kamerový 

systém, položení nových podlah a modernizace nábytku. Cílem bylo zlepšení bezpečnosti 

provozu knihovny a přístupnosti obou půjčoven, zvýšení komfortu pro čtenáře a estetické 

úrovně pobočky v souladu s moderními trendy. 

 Rekonstrukce parkoviště – v říjnu a listopadu 2020 proběhla rekonstrukce parkoviště před 

centrální budovou knihovny.  

 Půjčování elektronických knih -  jako částečnou kompenzaci za omezené možnosti půjčování 

papírových knih bylo rozšířeno půjčování e-knih ze dvou na pět měsíčně. Za rok 2020 bylo 

vypůjčeno celkem 639 elektronických knih, což je o 497 výpůjček více než v roce 2019. Služba 

umožňuje uživatelům přístup ke knihám, které jsou vypůjčeny nebo nejsou ve fondu 

knihovny. 

 Nová služba OBJEDNEJ – rozsah služeb čtenářům byl doplněn o objednávkovou službu. Od 

27. listopadu lze knihy, časopisy a CD objednávat přes online katalog knihovny. Objednávky 

jsou následně připraveny k vyzvednutí druhý otevírací den. 

 Virtuální univerzita třetího věku – v zimním semestru 2020 knihovna nabízela dva kurzy: 

Čínská medicína v naší zahrádce a Leonardo da Vinci. Po prvních šesti přednáškách 

v poslechovém sále byl zimní semestr dokončen online formou. Místo jarního semestru byly 

našim studentům nabídnuty volně dostupné vzdělávací online kurzy.  
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Hygienická opatření, karanténa knih (jaro 2020), výdejní okénko (podzim 2020) 

  

  

 

Rekonstrukce pobočky Vajgar květen – červenec 2020 
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Tabulky, grafy, komentáře 

 

Registrovaní čtenáři celkem 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Registrovaní 
čtenáři  
celkem 

3 827 3 693 3 680 3 731 3 308 

 

 

Registrovaní čtenáři do 15-ti let 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Registrovaní 
čtenáři 

do 15-ti let 
824 779 810 888 748 

 

 

Návštěvníci půjčoven, studoven celkem 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Návštěvníci  
celkem 

 
65 178 61 975 62 212 65 276 42 574 

 

 

Návštěvníci půjčoven, studoven do 15-ti let  2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Návštěvníci  
půjčoven do  

15-ti let 

11 244 9 583 9 783 9 752 5 150 

 

 

Využití internetu – návštěvy 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Návštěvníci 
internetu 

 
6 980 5 285 4 874 4 850 1 245 
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Počet výpůjček celkem 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Výpůjčky 
celkem 

 
210 168 195 508 182 862 172 616 141 391 

 

 

Počet výpůjček naučné literatury pro dospělé 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Výpůjčky 
naučná 

literatura 
38 857 36 057 31 466 29 346 24 579 

 

 

Počet výpůjček beletrie pro dospělé 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Výpůjčky  
beletrie 

 
104 764 99 505 97 593 99 116 84 893 

 

 

Počet výpůjček naučné literatury pro děti 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Výpůjčky  
naučná 

literatura  
pro děti 

6 946 5 708 5 054 3 461 2 281 

 

 

Počet výpůjček beletrie pro děti 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Výpůjčky  
beletrie pro děti 

 
32 188 29 020 26 710  23 211  14 194 

 

 

Počet výpůjček periodik 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Výpůjčky 
periodika 

 
20 976 18 777 15 263 12 003 9 192 
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Počet výpůjček AV medií 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Výpůjčky 
AV media 

 
6 436 6 437 6 595 6 504 5 077 

 

Počet prolongací 2016 -2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Výpůjčky 

prolongace 
63 316 58 597 56 133 51 480 58 436 

 

Počet výpůjček e-knih 2017 - 2020 
 2017 2018 2019 2020   

Výpůjčky 

e-knih 
37 181 142 639   

Služba půjčování e-knih spuštěna na podzim 2017 

 

Počet MVS 2016 -2020: 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Kladně vyřízené 

požadavky 

obdržené z jiných 

knihoven 

3 049 2 142 2 245 

 

1 797 1 210 

Kladně vyřízené 

požadavky zaslané 

do jiných 

knihoven 

339 361 346 382 164 

Realizováno o 587 výpůjček méně z jiných knihoven a uskutečněno o 218 výpůjček méně jiným 

knihovnám oproti předchozímu roku.  

 

Počet výpůjček podle lokace 

Výpůjčky celkem

Dospělí Dětské Studovna Hudební Vajgar - dospělí Vajgar - dětské
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Počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře – jednotlivá oddělení 
 Dospělé oddělení: 46,38 

 Dětské oddělení: 40,09 

 Hudební oddělení: 57,85 

 Dospělé oddělení – Vajgar: 36,82  

 Dětské oddělení – Vajgar: 18,41 

 Knihovna celkem (včetně prezenčních výpůjček): 42,76 

 

Počet vyřízených rezervací 
 Dospělé oddělení: 6 012 

 Dětské oddělení: 310 

 Hudební oddělení: 76 

 Dospělé oddělení – Vajgar: 169 

 Dětské oddělení – Vajgar: 16 

 Knihovna celkem: 6 583 

 

 

Nejvíce žádané dokumenty 
 Nejžádanější  kniha  - beletrie:  Tiché roky / Alena Mornštajnová (92x) 

 Nejžádanější  kniha  - naučná: Robert Šlachta: Třicet let pod přísahou / Robert Šlachta (28x) 

 Nejžádanější  kniha  - dětská beletrie: Harry Potter a tajemná komnata / Joanne Rowlingová 

(30x) 

 Nejžádanější  kniha  - dětská naučná: Minecraft : staň se mistrem! : návody a triky jak přežít, 

uspět (9x) 

 Nejžádanější  periodikum - časopis: Reflex (369x) 

 Nejžádanější dětské periodikum: ABC mladých techniků a přírodovědců (29x) 

 Nejžádanější stolní hra: Planeta zvířat: interaktivní mluvící puzzle (11x) 

 Nejžádanější interaktivní kniha: Když myšky šeptají: interaktivní mluvící kniha/ Milan Starý 

(19x) 

 Nejžádanější  CD - hudební: Rammstein (hudební skupina) / Rammstein (8x) 

 Nejžádanější  CD - mluvené slovo: Falešný tolar / Vladimír Vondruška (19x) 

 Nejžádanější e-kniha – beletrie: Hana / Alena Mornštajnová (7x) 

 Nejžádanější e-kniha – naučná: Emoční inteligence / Jane Wharamová (3x) 

 Nejžádanější e-kniha pro děti: Eragon / Christopher Paolini (2x) 
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Čtenáři- zajímavosti 
 Aktivnější pohlaví: ženy  

 Nejstarší aktivní čtenář nar. v roce 1920 

 Nejmladší registrovaný uživatel nar. v roce 2019 

 

Věkové rozložení čtenářů 
 Do 15-ti let 22,62 % 

 16 až 19 let 6,17   % 

 20 až 29 let 7,32   % 

 30 až 39 let 9,22   % 

 40 až 49 let 15,30 % 

 50 až 59 let 10,98 % 

 60 až 69 let 13,91 % 

 70 až 79 let 10,98 % 

 Nad 80 let 3,11   % 

 

Časové rozložení návštěv půjčoven 
 Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení byl v měsíci: Leden (3 419) 

 Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení byl v měsíci: Leden (1 045) 

 Nejvyšší počet návštěvníků na hudebním oddělení byl v měsíci: Leden (622) 

 Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: Leden (573) 

 Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: Leden (331) 
 

 Nejnavštěvovanější den na dospělém oddělení: Úterý 

 Nejnavštěvovanější den na dětském oddělení: Úterý 

 Nejnavštěvovanější den na hudebním oddělení: Úterý 

 Nejnavštěvovanější den na dospělém oddělení pobočky Vajgar: Středa 

 Nejnavštěvovanější den na dětském oddělení pobočky Vajgar: Středa 
 

 Nejnavštěvovanější hodiny na dospělém oddělení: 9:00 – 10:00 

 Nejnavštěvovanější hodiny na dětském oddělení: 15:00 – 16:00 

 Nejnavštěvovanější hodiny na hudebním oddělení: 9:00 – 10:00 

 Nejnavštěvovanější hodiny na dospělém oddělení pobočky Vajgar: 13:00 -14:00 

 Nejnavštěvovanější hodiny na dětském oddělení pobočky Vajgar: 13:00 – 14:00 
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Elektronické služby, web, elektronické informační zdroje 
Elektronické formy služeb jsou významnou součástí portfolia nabídky služeb knihovny, průběžně je 
doplňován informační obsah webových stránek, Facebooku, Twitteru a Instagramu.  V roce 2017 byla 
zpřístupněna nabídka výpůjček elektronických knih zdarma pro registrované čtenáře (e-knihy), 
projekt vznikl ve spolupráci s portálem eReading (nyní Palmknihy).  
 
Počet návštěv webové stránky  

2016 2017 2018 2019   2020 

39 341 36 320 41 322 39 424 36 694 

Počet vstupů do katalogu z prostoru knihovny 

2016 2017 2018 2019   2020 

53 098 134 262 31 637 35 083 5 309 

 
Počet vstupů do katalogu z prostoru mimo knihovnu  

2016 2017 2018 2019   2020 

15 812 25 273 20 686 19 855 35 095 

 
Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru knihovny  

2016 2017 2018 2019   2020 

6 880 1 494 3 496 5 364 427 

 
Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru mimo knihovnu 

2016 2017 2018 2019   2020 

6 211 11 948 10 622 10 384 13 965 

 

Elektronické databáze 
Knihovna (studovna) umožňuje přístup do elektronické databáze: Sbírka zákonů ČR (EIZ). 

http://www.knihjh.cz/
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Akce pro děti a další projekty, do nichž se zapojila dětská oddělení 

 
Vztah k četbě podporujeme zejména u dětské populace, kde má knihovna významné postavení a 

poslání. Důležitou činností je pořádání tematických přednášek, literárních besed, autorských setkání 

či informačních lekcí pro síť mateřských, základních a středních škol vč. akcí pro celé rodiny. V roce 

2020 byl počet akcí pro děti na obou dětských odděleních knihovny výrazně ovlivněn epidemickou 

situací a s ní spojenými uzavírkami a hygienickými omezeními. Z tohoto důvodu se tento rok nekonaly 

plánované knihovnicko-informativní lekce pro SŠ na studovně, besedy se spisovateli a nově 

připravené besedy pro druhé stupně základních škol. 

 Besedy pro MŠ, ZŠ: 35 akcí / 624 účastníků 

 

 Ostatní akce na dětských odděleních (hravá dopoledne/odpoledne, veřejná čtení, tvůrčí 

dílny): 19 / 168 účastníků 

  

 

Projekty s obecnou působností pro podporu dětského čtenářství 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR věnuje podpoře dětského čtenářství trvale velkou 

pozornost. K propagaci četby organizuje spolu s knihovnami a školami akce celostátního charakteru. 

Městská knihovna Jindřichův Hradec se do některých těchto projektů opět zapojila: 

 Noc s Andersenem 

S ohledem na ustanovení vlády ČR a epidemickou situaci jsme tuto akci v roce 2020 

neuskutečnili v prostorách knihovny. Po domluvě s přihlášenými dětmi (počet 28) jsme 

připravili „domácí úkol“ – luštění šifry doma v rodinném kruhu. Výsledek bude v knihovně 

vyhodnocen po znovuotevření dětského oddělení pro čtenáře. 

 

 Škola naruby 

Projekt na podporu dětského čtenářství „Škola naruby“ probíhá za normálního provozu na 

pobočce Vajgar. Projektu se ve školním roce 2019/2020 zúčastnily děti z prvních tříd 5. ZŠ, 

které vzhledem k uzavření knihovny pro veřejnost absolvovaly poslední návštěvu knihovny 

v únoru 2020. Odloženo bylo také závěrečné zakončení se spisovatelem Adolfem Dudkem 

(předběžně domluveno na březen 2021). S prvňáky školního roku 2020/2021 nebyl z výše 

uvedených důvodů projekt zahájen. Projekt je zaměřen na podporu čtení v rodině a 

každodenní kontakt s knihou. 

 

 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

Akce SKIP ČR na podporu dětského čtenářství (12. ročník) se ve školním roce 2019/2020 

zúčastnili prvňáčci ze 6. ZŠ. Vzhledem k situaci s epidemií COVID 19 proběhly pouze dvě 

besedy. Odložena byla beseda se spisovatelem Adolfem Dudkem a závěrečné slavnostní 

pasování dětí na čtenáře. Principem projektu je spolupráce se základními školami, 

každoročně jsou přihlášení žáci prvních tříd, pro které jsou v knihovně připravovány 

programy vedoucí k rozvoji zájmu o četbu a knihy.  
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 Lovci perel 

S ohledem na epidemickou situaci a na základě zkušeností z minulých let jsme vyhlásili soutěž 

na školní rok (nikoliv kalendářní jako v minulosti). Soutěž probíhá od září 2020 na obou 

dětských odděleních knihovny v omezeném režimu,  v závislosti na otevření/uzavření 

dětských oddělení pro veřejnost. Je potřeba vždy přečíst správnou knihu označenou perlou a 

zodpovědět otázky vztahující se ke knize. Za každou knihu lze takto získat postupně perlu a 

tvořit náhrdelník. 

 

 Hravá  dopoledne/odpoledne 

Zábavně tvořivé programy určené pro rodiče s malými dětmi se uskutečnily v průběhu ledna 

– března. Další setkání se již nepodařilo zrealizovat vzhledem k omezením a uzavření 

knihovny pro veřejnost.  

 

 Lesy a příroda ČR 

Výtvarné soutěže, kterou vyhlašují Lesy České republiky s. p. a Jihočeská vědecká knihovna v 

Českých Budějovicích, se v rámci naší knihovny zúčastnily děti ze ZUŠ, 4. a 5. ZŠ. V březnu a 

dubnu proběhla výstava na obou dětských odděleních knihovny a následně byly vybrané 

výkresy zaslány k vyhodnocení do JVK Č. Budějovice. Úspěšně se umístilo 5 našich čtenářů-

malířů.  

 

 

Lesy a příroda kolem nás 
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Akce pro veřejnost  
Nedílnou součástí aktivit knihovny je kulturně výchovná a vzdělávací činnost. Cílem této činnosti je 

rozšíření a zpestření nabídky v oblasti kultury a celoživotního vzdělávání, rozvoj a podpora 

volnočasových aktivit různých věkových a sociálních skupin a samozřejmě trvalá podpora čtenářství, 

vztahu k četbě a ke knihovně.  

 Akce pro veřejnost (besedy, cestopisy…):  10 akcí / 365 účastníků  

 Vzdělávací akce/ Virtuální univerzita třetího věku: 2 kurzy, 6 přednášek / 153 účastníků 

 Ostatní akce (kde knihovna není hlavním pořadatelem): 1 akce / 15 účastníků 

MAS Česká Kanada, setkání pracovní skupiny 

 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V): virtuální univerzita třetího věku (projekt Provozně 

ekonomické fakulty ČZU v Praze, městská knihovna je konzultačním střediskem VU3V) se stala 

oblíbenou a vyhledávanou vzdělávací akcí knihovny. Virtuální univerzita třetího věku se stala 

oblíbenou a vyhledávanou vzdělávací akcí knihovny. V únoru 2020 začal letní semestr VU3V, ve 

kterém posluchači studovali témata Leonardo da Vinci a Život a Čínská medicína v naší zahrádce. 

Z důvodu epidemie COVID 19 byl semestr předčasně ukončen již začátkem března 2020 a dokončen 

on-line formou. 

 

Nadále pokračoval také projekt půjčování elektronických knih online, jeho význam a zvýšenou míru 

využití taktéž ovlivnila epidemie COVID 19.   

 

Další projekty s obecnou působností podporující čtenářství: knihovna se i v roce 2020 zapojila do 

následujících akcí s celostátní působností: 

 Březen měsíc čtenářů  - v roce 2020 bylo hlavním tématem 350. výročí narození Jana 

Amose Komenského, k jehož osobnosti se vztahovaly informativní články na webu 

knihovny a výtvarné aktivity na dětských odděleních. Až do uzavření knihovny z důvodu 

epidemie COVID 19 (13. března) probíhala na půjčovnách akce „Rande s knihou“ (čtenáři 

si mohli vypůjčit knihu zabalenou v balíčku, s jehož obsahem se seznámili až doma). 

Většina naplánovaných akcí byla vzhledem k vládním opatřením zrušena.  

 Týden knihoven (5. – 11.10.) – během týdne knihoven jsme registrovali zdarma nové 

čtenáře, v suterénu knihovny byly k prodeji nabídnuty vyřazené knihy a časopisy. 

 Textík 2020 (podpora regionálního projektu/ literárně-výtvarná soutěže nakladatelství 
Epika) 
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Z akcí pro veřejnost: 

  PhDr. Pavel Matlas, Ph. D.: HISTORIE POVODNÍ NA LUŽNICI  

 RNDr. Antonín Reiter, Ph.D.: ZA NETOPÝRY A DUCHEM SOJUZU DO TÁDŽIKISTÁNU  

 Slávek Král: STOPEM SE PSEM V ASII  

 Dagmar Langová: MÁTE RÁDI BYLINKY? VRACÍ NÁM ZDRAVÍ!  

 Miloslav Sviták: PO STOPÁCH 75. PĚŠÍHO PLUKU ZA I. SVĚTOVÉ VÁLKY (ZÁPADNÍ UKRAJINA)  

 Ing. Jaromír Novák: TOSKÁNSKO - HORY, MĚSTA, PAMÁTKY  

 MAS Česká Kanada - pracovní skupina  

 Jakub Drozda: POMNÍKY VELKÉ VÁLKY NA JIHU ČECH  

 Mgr. Libor Drahoňovský: OD TROSEK NA HRUBOSKALSKO  

 Josef Špidla: MARIE TEREZIE A JEJÍ DOBA  

 Petr Oupor: PĚTILISTÁ RŮŽE  

 

 
 

Historie povodní – P.Matlas                 Netopýři – A. Reiter                            Bylinky – D. Langová 
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Po stopách 75. pluku – M.Sviták                Toskánsko – J. Novák              Pomníky velké války na jihu Čech -   

                                                                                                                     J. Drozda 

     

 

Hruboskalsko – L. Drahoňovský      Marie Terezie – M. Špidla           Pětilistá růže – O. Oupor 

   

 

 

 

Výstavy 
V roce 2020 bylo zrealizováno na centrálním pracovišti a pobočce Vajgar 11 výstav: 

 Národní pedagogické muzeum: ODKAZ J.A. KOMENSKÉHO (listopad - prosinec 2020) 

 Jaroslav Hruška: DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SKRZE OBRAZY (září – říjen 2020) 

 Petr Oupor: KVETOUCÍ ZLATÁ RŮŽE ANEB PÁNI Z HRADCE (září – říjen 2020) 

 Anna a Tomáš Nyklovi: EKVÁDOR A GALAPÁGY (červenec – srpen 2020) 

 PhDr. Květa Hartmanová: ARCHITEKTURA ČESKÝCH KNIHOVEN (srpen 2020) 

 PhDr. Renáta Salátová: 100 LET PRVNÍHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH (srpen 2020)  

 ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914-1920 (červen – červenec 2020) 

 LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS (březen – květen 2020) 

 THE TAP TAP NAČERNO (březen – květen 2020) 

 POMNÍKY VELKÉ VÁLKY NA JIHU ČECH (leden – únor 2020) 

 HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE (leden – únor 2020) 
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The Tap Tap načerno                                     Pomníky války na jihu Čech 

    

Odkaz  J.A. Komenského                                          Hospic Třeboň 

  

 

Propagace knihovny a její činnosti 

Podrobnější informace o službách, akcích a činnostech MěK J. Hradec jsou zpřístupňovány na 

webových stránkách knihovny (www.knihjh.cz), Facebooku knihovny (www.facebook.com/knihjh), 

Instagramu (https://www.instagram.com/knihovna_jh/), Twitteru (https://twitter.com/knihjh). 

V průběhu celého roku je obsah webu upravován a aktualizován. Přehled připravovaných akcí a 

výstav je každý měsíc zveřejňován také v regionálním tisku, jindřichohradeckém Zpravodaji, na 

stránkách města Jindřichova Hradce (www.jh.cz), v jindřichohradecké televizi (www.jhtv.cz), na 

portálu „Hradec žije!“ (www.hradeczije.cz), propagačních letácích, které distribuujeme do vybraných 

organizací a zařízení. Informace o akcích jsou také k dispozici na vyhrazených místech v knihovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knihjh.cz/
http://www.facebook.com/knihjh
https://www.instagram.com/knihovna_jh/
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Studovna 
 

 Bibliograficko-informační služby - v rámci této služby zodpovězeny dotazy různé 

náročnosti, které vyžadují použití příslušných informačních zdrojů. 

 Excerpce článků z regionálních periodik - pravidelný analytický popis článků z denního 
tisku, regionálních zpravodajů, sborníků a informačních portálů. Databáze článků slouží 
k zachycení nejdůležitějších událostí a informací v našem regionu. Zájemci si mohou dané 
články přečíst ve studovně. Na požádání ve studovně připravíme materiál na dané téma. 
Za rok 2020 bylo zpracováno 767 článků, nově jsou jejich záznamy doplňovány odkazem 
na elektronickou adresu plného textu článku. 

 Tvorba rešerší – podle požadavků vytváříme bibliografickou rešerši, což je soupis 
záznamů dokumentů na dané téma. Jedná se o záznamy knih, článků z odborných               
i populárních časopisů a novin, titulů periodik, elektronických zdrojů, diplomových prací    
a základní legislativy na zadané téma. 

 Databáze regionálních autorit – vytváříme a spravujeme databázi regionálních autorit 
(osobností, institucí, událostí, akcí, významných objektů). V roce 2020 jsme autoritní 
záznamy uvedli do souladu se současnými katalogizačními pravidly a do databáze jsme 
nově zpracovali záznamy 32 významných regionálních osobností (celkový počet záznamů 
je nyní 789). Regionální osobnosti zahrnuté do databáze jsme začali představovat 
v pravidelné rubrice „Osobnost měsíce“ na webu městské knihovny. 

 Tvorba autorit – ve spolupráci s Národní knihovnou ČR vytváříme a opravujeme bázi 
národních autorit. 

 E- knihy – poradenské místo pro používání e-knih. 

 Přístup do databází - Zákony ČR online  

 Prezenční výpůjční služba - za tento rok zaznamenáno 77 prezenčních výpůjček (pokles 
v důsledku průběžných uzavírek knihovny v souvislosti s nouzovým stavem v ČR/ 
epidemickou situací/koronavir). 

 Přístup k veřejnému internetu pro registrované uživatele knihovny - návštěvníci 
studovny mají k dispozici 3 počítačové stanice s připojením k síti Internet  

 Exkurze a informativní lekce městské knihovny pro studenty - v roce 2020 byly 
připraveny a nabídnuty 3 nové typy tzv. Knihovnicko-informativních lekcí pro střední 
školy (Seznámení se světem knih a knihoven včetně městské knihovny Jindřichův Hradec, 
Vyhledávání informací v databázích a souborných katalozích a zásady citování zdrojů, 
Literatura spjatá s jindřichohradeckým regionem). Z důvodu nepříznivé epidemické 
situace zatím nemohly být realizovány.  

 Reprografické služby – kopírování a tisk. 

 Ptejte se knihovny“ - odpovědi na dotazy uživatelů. 

 Konzultační středisko VU3V – poradenské a konzultační místo pro posluchače Virtuální 
univerzity třetího věku. 
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Technické vybavení knihovny 

 
Městská knihovna disponuje dvěma servery s podporou virtualizace, Exchange serverem, 

hardwarovým firewallem pro centrálu i pobočku Vajgar (z roku 2016). V průběhu roku 2020 byla 

prodloužena technická podpora stávajících zařízení (server, storage, firewally) a byl pořízen potřebný 

systém NAS pro zálohování dat a prodloužena jeho technická podpora NAKIVO (celkové náklady cca. 

107 000Kč). 

 

Půjčovny MěK J. Hradec jsou vybaveny počítači, které jsou k dispozici veřejnosti, počítače jsou 

využívány především pro vyhledávání knih v on-line katalogu a pro přístup na internet:  

 Dospělé oddělení: 4 služební + 1 PC All in One pro propagaci služeb MěK, 4 čtenářské   

 Studovna: 1 služební, 3 čtenářské 

 Dětské oddělení: 2 služební, 5 čtenářských 

 Hudební oddělení/Internet-čítárna (oddělení spojena v průběhu roku): 1 služební,4 čtenářské 

 Dospělé oddělení Vajgar: 1 služební, 2 čtenářské 

 Dětské oddělení Vajgar: 1 služební, 2 čtenářské 

 Poslechový sál: 1 notebook pro prezentace + dataprojektor 

 

V roce 2020 bylo potřeba modernizovat 5 počítačových stanic. S využitím finančních prostředků 

z grantu/ projektu VISK3 Ministerstva kultury ČR byl financován nákup počítačových stanic pro 

pracoviště regionálních služeb, pracoviště správce sítě, správce automatizovaného knihovního 

systému a dále počítač pracovníka zajišťujícího propagační služby knihovny vč. odpovídajícího SW 

vybavení. Zakoupeny byly též nové scannery čárových kódů pro potřeby regionálních služeb. 

 

WiFi připojení – k dispozici ve všech prostorách knihovny (jednotný systém s centrální správou).  

Uživatelům knihovny jsou poskytovány reprografické služby, k dispozici jsou 3 kopírky:   

 Internet-čítárna 

 Studovna (do formátu A3) 

 Dětské oddělení pobočky Vajgar 

Internetové připojení: 

 Městská knihovna včetně pobočky využívá bezdrátového připojení (radiový spoj) 

 Poskytovatelem internetu je JHComp s.r.o. Jindřichův Hradec s tarifem 20M/1, Download 

20 Mbit/s a Upload 20Mbit/s, bez limitu dat, garantovaná nesdílená linka  

 Pobočka Vajgar využívá připojení k internetu - JHComp s.r.o. Jindřichův Hradec s tarifem JH 

10-40M 40 Mbit/s, bez limitu dat, sdílené připojení, je připojená přes VPN na SQL DB a server 

centrálního pracoviště 

 

Centrální pracoviště knihovny i pobočka Vajgar jsou vybaveny elektronickým zabezpečovacím 

systémem (EZS) s napojením na PCO Městské policie J. Hradec. 
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Nákup, doplňování a zpracování knihovních dokumentů 

Akvizice a katalogizace 

 
Městská knihovna Jindřichův Hradec má ve svém fondu 128 127 knihovních dokumentů. V roce 2020 

byl fond doplněn o 5 444 dokumentů (5 052 knih, 320 zvukových knih, 64 hudebních dokumentů a 8 

stolních her). Odepsáno bylo 8 434 dokumentů. Vyřazování fondu je součástí péče o knihovní fond.  

Knihovna dále vlastní 184 titulů periodik (denní tisk, časopisy). V roce 2020 bylo v nabídce pro 

veřejnost 117 titulů (některé jsou ale odebírány ve 2-3 exemplářích pro potřeby čítárny, studovny, 

pobočky Vajgar, např. Jindřichohradecké listy). Využití jednotlivých titulů periodik je pravidelně 

sledováno a následně je prováděna potřebná aktualizace (v roce 2020 byl úbytek 10 titulů periodik a 

přírůstek 4 tituly periodik). 

Akvizice postupuje co nejhospodárněji, rabat se pohybuje od 27 do 35 %, v případě výjimečného 

nákupu v knihkupectví je rabat 10 %. V srpnu 2020 začala knihovna používat webový akviziční portál 

„Team Library“, který zahrnuje nabídku 7 hlavních distributorů na českém trhu. Vzhledem 

k epidemiologické situaci byla možnost tohoto způsobu akvizice vítaná. Nákup u distributorů 

pokračuje tam, kde není internetová možnost.  Regionální publikace zajišťujeme u regionálních 

institucí (Muzeum Jindřichohradecka, Infocentrum atd.). Celkově akviziční činnost probíhá se 

zřetelem k všeobecnému zaměření knihovny, potřebám uživatelů, současnému stavu knihovního 

fondu, literárním kritikám a české a regionální tvorbě.  

Knihovna se účastní projektu “Česká knihovna“, který byl vytvořen pro podporu odbytu 

nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované 

beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných. V roce 2020 byly pořízeny tituly 

v hodnotě 5 746,- Kč. 

Důležitou podmínkou pro poskytování kvalitních služeb je nejen rozsah, ale především kvalita a 

aktuálnost knihovního fondu. V roce 2020 byla prováděna aktualizace fondu zaměřená na přípravu 

řádné revize v roce 2021. Byla provedena prověrka fondu ve skladu, aby se uvolnily skladové 

kapacity a mohlo dojít k odlehčení plných regálů v dospělém oddělení. Z důvodu rekonstrukce 

pobočky Vajgar byla provedena rozsáhlá prověrka i tam.  Udržitelnost fondu vyžaduje neustálou 

kontrolu, aktualizaci a vyřazování. Vyřazování fondu je součástí péče o knihovní fond, provádí se dle 

zákona 257/2001 Sb. V roce 2020 bylo odepsáno 8 434 dokumentů. 

Automatizovaný knihovní systém Tritius (webový systém nové generace, který podporuje všechny 

moderní standardy a internetové služby knihovny), na který městská knihovna přešla v roce 2019 

formou služby SaaS (Software as a Service), byl v roce 2020 dále průběžně aktualizován a 

optimalizován pro potřeby využití v naší knihovně i ve všech knihovnách sdružených ve 

stávajícím regionálním knihovnickém systému (Tritius ReKS). Nadále je kvůli společné databázi 

prováděna také jednotně z městské knihovny katalogizace jak pro knihovnu samotnou, tak pro 

knihovny Regionálního knihovnického systému (ReKSu) a pro distribuční středisko. Průběžně je 

v celém systému ReKS odstraňována duplicita jak titulová, tak duplicita autorit. 
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 Stav fondu podle druhu dokumentu k 31.12.2020 

Knihovní fond – druh dokumentu Počet 
Knihy 118 679 

AV média 9 363  

Stolní hry 82 

Elektronické zdroje 3 

Celkem 128 127 

 

Stav fondu na jednotlivých odděleních k 31.12.2020 
Stav fondu  

Centrální pracoviště 82 817 
Dospělé oddělení 42 868 

Studovna 2 413 

Dětské oddělení 17 395 

Hudební oddělení 9 182 

Sklad 10 959 

Pobočka Vajgar 18 386 
Dospělé oddělení 10 179 

Dětské oddělení 8 207 

Sklad - 

Oddělení Regionálních služeb 26 924 
  

Celkem 128 127 

(Sklad centrálního pracoviště je určen dospělému oddělení, dětské oddělení má všechny knihy ve volném výběru přímo na 

oddělení. Sklad na pobočce Vajgar zrušen. Tabulka nezobrazuje fyzický stav na půjčovnách.) 

Přehled přírůstků fondu v letech 2018-2020 
Přehled přírůstků 2018 2019 2020 

Knihy 5 482 5 033 5 052 

AV média 315 323 
(244- zvuk.knihy, 79-hudba) 

384 
(320- zvuk.knihy, 64-hudba) 

Stolní hry - 74 8 

Elektronické zdroje 0 0 0 

Přírůstek celkem 5 797 5 430 5 444 

Přehled úbytků 2018 2019 2020 
Úbytek celkem 9 643 10 350 8 434 

(Úbytky/důvod odpisu: opotřebování, zastarání, vyřazování fondu je součástí pravidelné péče o knihovní fond.) 
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Regionální služby 

Regionální služby jsou zajištěny 2,25 pracovními úvazky, tj. 2 pracovní úvazky vykonávají veškeré 

služby nabízené knihovnám regionu  a  jejich zřizovatelům a 0,25 pracovního úvazku má správce sítě 

městské knihovny (AKS Tritius ReKS). Pracovníci odpovídají za vysokou odbornou úroveň činnosti. 

Regionální služby jsou zdarma. 

Standard upravuje kvalitativní i kvantitativní parametry výkonu regionálních služeb - dbáme na 

ekonomické využití finančních prostředků se zřetelem na odbornou a systematickou pomoc 

knihovnám. 

Činnost knihoven, jejich potřeby, požadavky a výsledky projednáváme při metodických návštěvách 

s pracovníky knihoven i jejich zřizovateli.  

Přímou metodickou činnost jsme zajistili v oblastech aktualizace a revize KF v neprofesionálních i 

profesionálních knihovnách, údržbě knižního fondu, podpoře čtenářství (nabídka nejrůznějších 

aktivit), nákup a zpracování nového knihovního fondu (Distribuční středisko) aj.  

Tento rok byl těžce poznamenán epidemií koronaviru. Během celého roku docházelo k přerušovaným 

uzavírkám. Knihovny se musely vyrovnat s úplným zavřením, s částečným zavřením, karanténou knih, 

výdejními okénky a hygienickými omezeními. Kulturní a vzdělávací činnost knihoven byla utlumena.    

Během roku jsme se věnovali po odborné stránce Městské knihovně v Nové Bystřici (knihovna 

s profesionálním pracovníkem), která přešla do naše regionálního systému Tritius REKS.    

Knihovny, které v roce 2020 nepracovaly (důvod: absence pracovníka, stavební úpravy): Kačlehy, 

Mnich, Vlčetínec, Vydří. 

V počtu obsluhovaných knihoven byla změna. Byla zrušena pobočka Sedlo, kde obec neměla zájem o 

její činnost. 

V roce 2020 bylo zapojeno do Regionálního Knihovního Systému 39 knihoven s neprofesionálním 

pracovníkem a nově 1 knihovna s profesionálním pracovníkem. 
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Síť knihoven regionu 

 
Knihovna 
s regionální 
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1 

 

 

Poskytované služby knihovnám: 

Prioritou roku 2020:  
 

1. zvýšená metodická pomoc pro knihovny: Nová Bystřice  
2. zajištění bezproblémového přechodu na AKS Tritius v rámci Regionálního knihovního systému 

regionu Jindřichův Hradec  
 

 Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce  

 Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce 
(distribuční středisko) tj. zajištění nákupu nových knih se slevou, odborné zpracování (vč. 
obalení), distribuce  

 Po knihovny využívající AKS Clavius ReKS – uložení KJ do databáze  

 Poradenská a konzultační činnost pro knihovny a jejich zřizovatele v rámci regionu, 
metodické návštěvy, plány, rozbory  

 Vzdělávání knihovníků (včetně individuálního proškolování: práce s PC, knihovními systémy 
Clavius, Clavius ReKS a Tritius, katalogizace MARK21, databázemi, aj.)  

 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů – nabízíme a zajišťujeme přímou pomoc  

 Servis autorizovaného knihovního systému  

 Statistika knihovních činností  
 

 Koordinace při budování počítačových sítí  

 Doprava (zejména pohyb výměnných souborů a zajišťování metodické činnosti)  

 Odborná pomoc při psaní grantových projektů a následná odborná pomoc při zavádění a 
využívání ICT  

 Odborná přímá pomoc při zavádění nových typů služeb  

 Poskytování regionálních informací  

 Vytváření a zpřístupnění regionálního fondu  

 Vedení účetních podkladů v rámci distribučního střediska  
 

 Informační servis v oboru  

 Pomoc při dalších kulturních i vzdělávacích aktivitách knihoven  

 Ediční a vydavatelská činnost  

 Reprografické služby  

 Ediční činnost  
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Plnění standardů regionálních funkcí a dalších nabízených služeb 

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 
 

1.1.   Poradenskou a konzultační činnost zajišťujeme z pohledu podpory odborného vedení 
knihoven, praktickou pomoc při řešení knihovnických problémů. Poradenská služba je 
nejžádanější službou a ovlivňuje úroveň jejich služeb (jedná se o odborné konzultace, rady, 
reference i pomoc při zpracování grantových projektů). 

1.2.   V průběhu roku jsme projednali se zřizovateli základní potřeby knihoven, jejich činnost i 
jejich potřeby. 

1.3.   Metodické návštěvy byly zaměřeny na přímou pomoc knihovnám (aktualizace, revize KF, servis VT, 

individuální práce s PC a s knihovnickými programy, stěhování, zapracování nových pracovníků v knihovnách, 
hledání nových knihovníků aj.). 

1.4.   Samostatná kategorie přímé pomoci je vždy věnována knihovnám zapojeným do 
regionálního systému Tritius ReKS – 39 knihoven  - základní seznámení s novým systémem, 
individuální školení, servis VT. 

1.5.   Pomoc při výkaznictví, plány a rozbory zajišťujeme průběžně a na základě potřeb. 
1.6.   Poskytnuto 485 konzultací /granty, informace o provozu knihoven během koronakrize, AKS 

Clavius a regionální knihovní systém Tritius ReKS, legislativa, apod. (v průměru každé obsluhované 

knihovně poskytnuto 7 konzultací).   
Zajištěno 147 metodických návštěv (v průměru  2,2 návštěvy na knihovnu), najeto  4 024 km 
(průměrná cena na 1km je  6,63 Kč).  

2. Statistika knihovnických činností 
 
2.1.   Konzultace, přímá pomoc se zpracováním výkazů KULT(MK)V12-01 včetně sumářů za celý 

region, tj. 66 statistických výkazů. 
2.2.   Roční výkaz o knihovně za rok … je zpracován pro 39 knihoven zapojených do systému AKS 

Tritius ReKS přímo ze systému, knihovny doplňují pouze dílčí údaje (návštěvníci internetu, akce 

v knihovně, finance apod.). 

2.3.  Poskytujeme individuální konzultace ke zpracování Ročních výkazů za knihovnu Kult (MK) 12-
01; jsou zpracovány pro Jihočeskou vědeckou knihovnu za pomoci programu Statexel  a 
v elektronické podobě ( forma sběru dat) pro    NIPOS Praha (Národní informační  a 
poradenské středisko  pro  kulturu ). 
 

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 
 
3.1.  Nabídku individuálního školení knihovníků jsme zaměřili na:  AKS Clavius: katalogizace AV 

médií a deskových her, knihovnický systém Tritius ReKS, informace pro práci s dětským 
čtenářem, práce se Souborným katalogem knihoven.  

3.2.   Akce vzdělávacího typu jsme vybírali s ohledem na zvýšení odborné úrovně: 

 Akviziční portál 

 Katalogizace AV médií a deskových her 

 Grafický program Canva 

 AKS Tritius – představení systému a praktická ukázka 
3.3.  Realizace 3 porad pro PK  … v rámci jednotlivých porad klademe důraz na předávání 

získaných informací z celostátních školení a seminářů, zajímavé informace na podporu 
čtenářství, podpora klasické knihovnické odbornosti, podpora vzájemné spolupráce, 
harmonizace dat,  AKS systémy apod. 
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4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 
 
4.1.   Výměnný fond je budován systematicky s ohledem na požadavky čtenářů v malých 

knihovnách, nakoupeno 1 471 svazků  a zaktualizováno 2 398 svazků (stav výměnného 
fondu je 26 182 svazků). 

4.2.   Cirkulace a distribuce byla zajištěna pracovnicemi oddělení regionálních služeb, knihovnami  
nebo  zřizovateli (náročnost na dopravu je v našem regionu poměrně vysoká - vzdálenostmi mezi obcemi). 

4.3.  Bylo obslouženo 54 knihoven z celkového počtu 66 (soubory jsou tvořeny pouze pro ty knihovny, 

které o ně mají zájem a nemají finanční prostředky na nákup nových titulů, výměnné soubory čerpají i knihovny 

s profesionálním pracovníkem) - v průměru bylo poskytnuto 2,4 souborů / 162 svazků na jednu 
knihovnu, expedováno bylo 130 výměnných souborů (v souborech bylo 8 731 svazků), 
zapůjčené knihy měly hodnotu 2 334 643 Kč,- Kč. Celkový pokles rozvezených souborů byl 
dán vládními opatřeními a nouzovým stavem. Činnost NK (neprofesionálních knihoven)byla 
velmi utlumena. 
 

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 
 

5.1.  Povinnost zřizovatelů provádět revize vlastních knihovních fondů je dána knihovním 
zákonem. 

5.2.   Na žádost zřizovatelů knihoven provádíme fyzickou revizi KF, obsahovou prověrku, 
dohledávky, opravy, zpracování protokolů, odpisy a aktualizace.  

5.3.   Aktualizace a revize KF byly zajištěny v 7 knihovnách:  
- ve 4 knihovnách byla provedena fyzická revize knižního fondu vč. dohledání a odpisů, 

odvozu vyřazených titulů do sběru 
- zrevidováno bylo 38 657 svazků  
- celkem zaktualizováno 39 969 svazků 

 

6. Nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí 
 

6.1.  Distribuční středisko (DS) sdružuje finanční prostředky z obcí, kde je zajištěn nákup 
knihovního fondu pro jimi zřizované knihovny. Při využití této služby obec výrazně ušetří a 
má zajištěný odborný nákup i zpracování. 

6.2.  Obsluhovaným knihovnám zajišťuje DS nákup na základě požadavků z jednotlivých knihoven 
nebo vlastním odborným výběrem s rabatem ve výši 23%, (odborné zpracování vč. 

katalogizačního záznamu a knižního lístku, zatřídění podle MDT, obalení a distribuce). 

6.3.   Pro knihovny zapojené do AKS Tritius REKS  jsou nové tituly automaticky zapsány do 
databáze jednotlivých knihoven. 

6.4.   Knihovny, které nejsou do výše uvedeného regionálního systému zapojeny, si nové tituly 
evidují v klasickém přírůstkovém seznamu. 

6.5.   DS zajišťuje dále služby, které přímo vyplývají z této činnosti, tj. vedení účetních dokladů 
(dodací listy, faktury, závěrečné vyúčtování při využívání sdružených finančních prostředků): 
- 31 obcí sdružilo finanční prostředky na nákup KF ve výši 330 185,- Kč 
- bylo zakoupeno a distribuováno   1 267 knihovních jednotek 
- pro knihovny v systému AKS Tritius ReKS bylo zapřírůstkováno 1 498 knihovních 

jednotek vč. darů  
 

- ZAKOUPENÉ KNIHOVNÍ JEDNOTKY NEJSOU SOUČÁSTÍ CIRKULAČNÍCH FONDŮ 
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7. Servis výpočetní techniky 
 

7.1.   Nabízíme knihovnám regionu: 
- obslouženo 39 knihoven  
- realizováno bylo 31 servisních zásahů (spojeno s přechodem MěK Nová Bystřice, změny 

v souvislosti s uzavírkou knihoven) 
 

8. Ostatní poskytované služby 
 

8.1.   Zpracování a realizace grantů pro rok 2020 / celkem:  14  žádostí (VISK3, Knihovna 21. století) 
Zpracování žádostí na rok 2021/ celkem:  3 žádosti (VISK3)    

8.2.  Získána finanční dotace ve výši:     198 000,- Kč 
8.3.   Přímá pomoc při: přetřídění naučné literatury v knihovnách, využívání on-line katalogů 

knihoven a využívání MVS, tvorba webových stránek nebo přímo podklady pro web 
knihovny. 

8.4.   Pravidelně zajišťujeme: 
 reprografické služby – odborné materiály/informace pro veřejné i školní knihovny 

 nákup odborných tiskopisů – CEIBA (knižní lístky, přírůstkové a úbytkové seznamy 
(některé z odborných tiskopisů si sami vyrábíme a poskytujeme knihovnám) 

 v rámci údržby knihovního fondu byl zpracován celý nákup pro oddělení regionálních 
služeb a další svazky v knihovnách po aktualizacích a revizích 

 projekt „Česká knihovna“ zajištěn pro 4 profesionální knihovny: Kardašova Řečice, Nová 
Včelnice, Strmilov a Studená (rozdělení, zatřídění MDT a obalení knih vč. jejich distribuce) 
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Projekty 

Získané:  
1. Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

- pro rok 2020 bylo přiděleno:               1 729 000,- Kč 
Za výkon regionálních funkcí v kraji je odpovědná Jihočeská vědecká knihovna v Českých 
Budějovicích, která pověřila Městskou knihovnu Jindřichův Hradec výkonem těchto funkcí       
v regionu Jindřichův Hradec.  

 
2. Program „Česká knihovna“ 

- vyčerpaná dotace ve výši:                 5 746,- Kč  
Tento program podporuje nákup nekomerční české literatury a naše knihovna je zároveň 
distributorem pro region Jindřichův Hradec (zajišťuje útvar Regionálních služeb). Program má 
na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, která přiděluje žádajícím knihovnám knihy na 
základě jejich vlastního výběru. 
 
3. Grantové programy MK ČR 

- získáno za rok 2020: 
o Podpora regionálního knihovního systému (VISK3)                  32 000,- Kč 
o Modernizace pracovišť v knihovně (VISK3)       40 000,- Kč 

 
Správa budov 

Městská knihovna Jindřichův Hradec se nachází ve dvou budovách, které jsou v majetku 
města Jindřichův Hradec: 

 Centrální pracoviště (U Knihovny 1173/II) 

 Pobočka Vajgar (sídliště Vajgar 718/III) 
 

Stav centrální budovy, prostorové a přístupové podmínky tohoto pracoviště jsou dobré, 
vyhovující. Úpravy výsadby a zeleně kolem centrálního pracoviště jsou plánovány nadále na 
rok 2021. Na podzim 2020 byly dokončeny úpravy parkoviště. Poničený a opotřebovaný 
asfaltový povrch byl vyměněn za vodopropustnou dlažbu se skladbou vrstev s čistící 
schopností, která absorbuje a neutralizuje ropné látky (projekt realizován zřizovatelem 
knihovny, zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o., náklady cca.  1 140 000 Kč s DPH).  
 
Budova pobočky Vajgar prošla plánovanou rekonstrukcí v období květen – červenec 2020, 
která navazovala na předchozí rekonstrukce z podzimu roku 2015.  Realizovány byly vnitřní 
stavební úpravy obou půjčoven, osazení obou půjčoven skleněnými posuvnými dveřmi pro 
zvýšení estetické a bezpečnostní úrovně pobočky. Dále proběhla celková výměna 
elektroinstalací, strukturované kabeláže a osvětlení včetně zapojení kamerového systému. 
Byly položeny nové podlahy (zátěžový vinyl) a modernizován nábytek (regály a výpůjční 
pulty). Investorem akce byl zřizovatel knihovny město Jindřichův Hradec, realizátorem firma 
Stavojih s.r.o. Jindřichův Hradec. Celkové náklady na rekonstrukci byly 2 384 000Kč s DPH. 
 
Foto: pobočka Vajgar po rekonstrukci 
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2.  Hospodaření  
 

Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020 se skutečným čerpáním  
(v tis. Kč) - MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

 

Číslo účtu Název účtu Plán         Skutečnost 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu  1 155 1 155 

502 Spotřeba energie  391 344 

511 Opravy a udržování 70 64 

512 Cestovné 8 6 

513 Náklady na reprezentaci 2 2 

518 Ostatní služby – celkem 944 853 

521 Mzdové náklady + OON 5 420 5 388 

524 Zákonné sociální pojištění 1 825 1 812 

525 Jiné sociální pojištění 15 15 

527 Zákonné sociální náklady            108 108 

549 Ostatní náklady z činnosti 51 51 

551 Odpisy 13 5 

558 Náklady z DHM 76 76 

Náklady celkem 10 078 9 879 

Výnosy 
602 Výnosy z prodeje služeb 415 258 

648 Čerpání fondů 10 0 

649 Jiné ostatní výnosy z činnosti 
0 0 

662 Úroky 1 1 

672 
Výnosy z nároků na 

prostředky 9 652 9 655 

Výnosy celkem 10 078 9 914 

Hospodářský výsledek 0 35 
 

V tabulce je zahrnuto rozpouštění dotace na odepisovaný majetek ve výši 3 tis. Kč (účet 672). Nejsou 

zde zahrnuty náklady a výnosy doplňkové činnosti. 
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Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020 se skutečným čerpáním  
(v tis. Kč) - REGIONÁLNÍ SLUŽBY 

 
 

 

Číslo účtu Název účtu Plán         Skutečnost 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu  334 343 

502 Spotřeba energie  36 36 

511 Opravy a udržování 5 3 

512 Cestovné 22 22 

518 Ostatní služby – celkem 139 134 

521 Mzdové náklady  865 865 

524 Zákonné sociální pojištění 292 290 

525 Ostatní provozní náklady 17 17 

527 Zákonné sociální náklady            2 2 

558 Náklady z DHM 17 17 

Náklady celkem 1 729 1 729 

Výnosy 
602 Výnosy z prodeje služeb     

648 Čerpání fondů     

649 
Jiné ostatní výnosy z 
činnosti     

662 Úroky     

672 
Výnosy z nároků na 

prostředky 1 729 1 729 

Výnosy celkem 1 729 1 729 

Hospodářský výsledek 0 0 

 
 
Městská knihovna hospodařila:  

 s příspěvkem zřizovatele ve výši  9 652 000,- Kč, nevyčerpaná částka ve výši 35 000,- Kč byla 
vrácena při finanční vypořádání s rozpočtem zřizovatele 

 s dotací Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí (služeb) ve výši 1 729 000,- Kč 
 

     
Příspěvky v Kč na činnost městské knihovny v letech 2016-2020 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

6 852 000,- 
(+ 87  120,-Kč 

investiční 
příspěvek na 

pořízení 
knihovnického 

SW) 
 

7 334 000,- 
(+ 94 949,-Kč 

investiční 
příspěvek na 

pořízení 
návratového 
biblioboxu) 

8 230 000,- 8 592 940,- 9 617 000,- 
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Kontroly, revize 

 
 Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného, kontrola provedena VZP J. Hradec/ únor 2020 

 Kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 
na soc. zabezpečení, kontrola provedena OSSZ J. Hradec / únor 2020 

 Vnitřní kontroly v organizaci (kontroly hotovostí na pokladnách, náklady na cestovné, 
inventury atd.). 

 Pravidelné revize hydrantů a hasičských přístrojů, plynových kotlů, výtahů, schodišťové 
plošiny, elektrických zařízení, zařízení pro zásobování vodou, elektronického 
zabezpečovacího systému, solárního zařízení, klimatizace, serverovny apod. 
 

 
 

Poděkování 

 

Městská knihovna děkuje členům Rady města Jindřichův Hradec a zastupitelům města za jejich 
podporu knihovny. Poděkování patří také starostům města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavu Mrvkovi, 
Ing. Janu Mlčákovi, MBA, odboru kanceláře starosty a všem pracovníkům Městského úřadu 
Jindřichův Hradec, kteří spolupracovali s městskou knihovnou a podporovali její činnost. Dále 
redaktorům Jindřichohradeckého deníku, Jindřichohradeckého zpravodaje, portálu Hradec žije!, 
Neonu,  Žurnálu krásné články, Jindřichohradecké televizi s.r.o. a dalším mediálním pracovníkům, se 
kterými knihovna spolupracovala.  
 

 

V Jindřichově Hradci, dne 19.2. 2021                  
 

 Ing. Tomáš Dosbaba , ředitel 
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3. Přílohy 
 

Příloha č. 1 - statistický výkaz 
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Příloha  č. 2 – sumář akcí pro veřejnost, besed a programů pro děti, KIV 
 
Leden 

 PhDr. Pavel Matlas, Ph. D.: HISTORIE POVODNÍ 

NA LUŽNICI 08.01. 

 Tvůrčí dílna - Led(n)ové hrátky 09.01. Dětské 

oddělení   

 Internet a knihy II 10.01. Vajgar  

 RNDr. Antonín Reiter, Ph.D.: ZA NETOPÝRY A 

DUCHEM SOJUZU DO TÁDŽIKISTÁNU 15.01. 

 Knihovna - věc známá 16.01.Dětské oddělení 

 Ježíškova nadílka v knihovně 16.01. Dětské oddělení 

 Setkání s knihovnou 17.01. Dětské oddělení 

 Bajky 21.01. Vajgar  

 Slávek Král: STOPEM SE PSEM V ASII 22.01. 

 Seznámení s knihovnou 22.01. Dětské oddělení 

 Večerníček a jeho pohádky 23.01. Dětské oddělení 

 Tvůrčí dílna - Led(n)ové hrátky 23.01. Dětské 

oddělení  

 Hravé odpoledne/soutěž : Po stopách knih 29.01. 

Vajgar  

 Seznámení s knihovnou 29.01. Dětské oddělení 

 Dagmar Langová: MÁTE RÁDI BYLINKY? VRACÍ 

NÁM ZDRAVÍ! 30.01.  

 Tvůrčí dílna - Led(n)ové hrátky 30.01 Dětské 

oddělení 

 

Únor 

 Miloslav Sviták: PO STOPÁCH 75. PĚŠÍHO 

PLUKU ZA I. SVĚTOVÉ VÁLKY (ZÁPADNÍ 

UKRAJINA) 05.02 

 Pohádkové čtení pro děti 05.02. Vajgar  

 VU3V - Čínská medicína v naší zahrádce 06.02. 

 Tvůrčí dílna - Únorové těšení 06.02. Dětské oddělení 

 VU3V - Leonardo da Vinci 06.02.  

 Ing. Jaromír Novák: TOSKÁNSKO - HORY, 

MĚSTA, PAMÁTKY 12.02 

 Škola naruby 12.02. Vajgar   

 Tvůrčí dílna - Únorové těšení 13.02. Dětské oddělení 

 Popletená pohádka 13.02. Dětské oddělení  

 Veřejné čtení 13.02. Dětské oddělení   

 Krteček a kalhotky 17.02. Vajgar  

 MAS Česká Kanada/ setkání/ pracovní skupina 19.02. 

 Pohádky 19.02.Vajgar  

 Popletená pohádka 19.02. Dětské oddělení  

 VU3V - Leonardo da Vinci 20.02.  

 VU3V - Čínská medicína v naší zahrádce 20.02. 

 Tvůrčí dílna - Únorové těšení 20.02. Dětské oddělení 

 Večerníček a jeho pohádky 20.02. Dětské oddělení 

 Jakub Drozda: POMNÍKY VELKÉ VÁLKY NA 

JIHU ČECH 20.02. 

 Večerníček a jeho pohádky 21.02. Dětské oddělení 

 Mgr. Libor Drahoňovský: OD TROSEK NA 

HRUBOSKALSKO 26.02. 

 

 

 

 

 

 

Březen 

 Jak se dělá kniha 02.03. Vajgar 

 Veřejné čtení - Čtení hrou 03.03. Dětské oddělení 

 Jak se dělá kniha 04.03. Vajgar  

 Setkání s knihovnou 04.03. Dětské oddělení 

 VU3V - Čínská medicína v naší zahrádce 05.03. 

 VU3V - Leonardo da Vinci 05..03.  

 Tvůrčí dílna -Březen do knihovny vlezem 05.03. 

Dětské oddělení  

 Hrajeme si s barvami 05.03. Dětské oddělení  

 Josef Špidla: MARIE TEREZIE A JEJÍ DOBA 05.03. 

 Večerníček a jeho pohádky 06.03. Dětské oddělení 

 Čtení hrou 10.03. Dětské oddělení  

 Hravé dopoledne pro maminky s dětmi 10.03. Dětské 

oddělení  

 Hrajeme si s barvami 12.03. Dětské oddělení 

 Tvůrčí dílna -Březen do knihovny vlezem 12.03 

Dětské oddělení  

Září 

 Tvůrčí dílna - Indiánské léto 10.09. Dětské oddělení 

 Porada profesionálních knihoven 15.09.  

 Tvůrčí dílna - Indiánské léto 17.09. Dětské oddělení 

 Petr Oupor: PĚTILISTÁ RŮŽE 24.09. 

 KIV - Kdo hledá, najde 24.09. Dětské oddělení 

 Tvůrčí dílna - Indiánské léto 24.09. Dětské oddělení 

 Knihovna - věc známá 30.09. Dětské oddělení

  

Říjen 

 Tvůrčí dílna - Indiánské léto 01.10. Dětské oddělení  

 Kdo hledá, najde 02.10. Dětské oddělení  

 Tvůrčí dílna – Scriptorium  08.10. Dětské oddělení 

 


