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ÚVOD
HLAVNÍ ÚKOLY A POSLÁNÍ
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-

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 krásné a naučné literatury, periodik, AV médií, přístup 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:
IČ:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web knihovny:
Zřizovatel:
Právní norma:
Ředitel knihovny:

Městská knihovna Jindřichův Hradec
60817054
U Knihovny 1173/II., 377 01 Jindřichův Hradec
384 361 573-4
info@knihjh.cz
www.knihjh.cz
Město Jindřichův Hradec
příspěvková organizace
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
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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KNIHOVNÍ ZÁKON 257/2001 Sb.
ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2006 O VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI - KOPÍROVÁNÍ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2010 SMĚRNICE O EVIDENCI DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2012 SMĚRNICE PRO ZABEZPEČENÍ ORGANIZACE PO
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2013 SMĚRNICE INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2013 SMĚRNICE EVIDENCE ÚČTOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ MAJETKU
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2013 SMĚRNICE EVIDENCE A ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/2013 SMĚRNICE ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NAV VČETNĚ DOHADNÝCH POLOŽEK
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2014 SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH MOBILNÍCH TELEFONŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2014 SMĚRNICE O ÚHRADÁCH SOUKROMÝCH TELEFONNÍCH HOVORŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2014 SMĚRNICE O EVIDENCI DOCHÁZEK_PRACOVNÍ VÝKAZY
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/2014 SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 7/2014 SMĚRNICE CLAVIUS REKS
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 8/2014 SMĚRNICE K SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 9/2014 SMĚRNICE HARMONOGRAM ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 10/2014 SMĚRNICE K ARCHIVACI_SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 11/2014 SMĚRNICE BOZP
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2/2015 SMĚRNICE O ZPŮSOBU ODMĚŇOVÁNÍ, VÝPOVĚDNÍCH DOBÁCH, DOVOLENÉ,
ZDRAVOTNÍM VOLNU
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2016 SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2016 SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 1/2017 SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA REGIONÁLNÍ ČINNOST
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2017 INTERNÍ SDĚLENÍ ZMĚNY K 1.1.2017 DANÉ VYHLÁŠKOU MPSV
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2017 SMĚRNICE FKSP, STRAVOVÁNÍ A VÝROČÍ
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Organizační struktura

Zaměstnanci
Kvalifikace zaměstnanců městské knihovny
Počet zaměstnanců celkem
VŠ knihovnického směru
VŠ ostatní
SŠ knihovnického směru
SŠ ostatní
ostatní

18
2
1
12
2
1

Přehled zaměstnanců městské knihovny k 31.12. 2017
A – fyzický stav zaměstnanců: 18
B – přepočtený stav zaměstnanců: 17,25

Počet zaměstnanců knihovny byl roce 2017 nadále 18 pracovníků. Zástup v podobě PP na dobu určitou
na útvaru Služeb veřejnosti byl na jaře ukončen návratem pracovnice z rodičovské dovolené.
Knihovna využívala v průběhu roku také výpomoci prostřednictvím 1 pracovníka na dohodu o provedení
práce (DPP), činnost byla hrazena za pomoci grantu MK ČR.
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Útvar/oddělení

Funkce

Jméno

A

B

ředitel
zástupce ředitele
metodik

Ing. Tomáš Dosbaba

útvar
Regionální služby

1
1

1 (řízení, kontrola)
1 (garantuje odbornost 76 knihoven
v jindřichohradeckém regionu, metodická
činnost)

metodik
knihovnice

Milena Slaninová
Vlasta Doláková

1
1

1 (akvizice pro 38 knihoven, metodická činnost)
1 (odborné zpracování knihovních jednotek)

knihovnice

Lucie Kopačková

1

1 (akvizice, periodika, remitendy,
hlavní pokladna)

knihovnice
vedoucí útvaru
Služby veřejnosti
knihovnice

Simona Pavlišová

1

1 (řízení svěřeného útvaru, zpracování AV médií,
realizace akcí, besed, výstav, propagační
materiály, webové stránky)

Věra Kolesová

1

1 (výpůjční protokol, řazení fondu, donášková
služba, kopírování, internet – pobočka Vajgar)

knihovnice

Veronika Lorencová

1

knihovnice

Jana Peterková

1

knihovnice

Věra Sedláková

1

knihovnice

Olga Šenoldová

1

knihovnice

Michaela Kloučková

1

knihovnice

Dagmar Wolfová

1

internetová čítárna

knihovnice

Helena Chytrová

1

studovna

knihovnice

Olga Švecová
(návrat po MD/RD)

1

útvar
IT

správce sítě a IT

Jiří Novák

1

útvar
ekonomický a
údržba

ekonom

Pavlína Korandová

1

1 (výpůjční protokol, řazení fondu, meziknihovní
výpůjční služba, Facebook)
1 (výpůjční protokol, řazení fondu, akvizice,
meziknihovní výpůjční služba)
1 (výpůjční protokol, řazení fondu, meziknihovní
výpůjční služba)
1 (výpůjční protokol, řazení fondu, meziknihovní
výpůjční služba, Facebook)
1 (výpůjční protokol, spolupráce s MŠ a ZŠ,
besedy, internet)
1 (výpůjční protokol, spolupráce s MŠ a ZŠ,
besedy, internet, kopírování, výstavy – pobočka
Vajgar)
0,75 (internet. čítárna, čítárna periodik, výstavy)
0,25 (evidence a inventarizace majetku, cestovní
náhrady, archivace dokladů)
1 (regionální fond, analytické zpracování událostí
v regionu, kopírování, rešerše, internet,
propagační činnost, web, E-knihy, exkurze pro
studenty)
0,75 (kvalita, údržba, chod počítačové sítě, HW a
SW, webové stránky)
0,25 (pomoc při servisu výpočetní techniky na
knihovnách regionu)
1 (ekonomická agenda organizace vč. mezd)

údržbář

Pavel Vašek

1

0,25 (obsluha kotelny, drobné opravy, údržba)

útvar
Nákup a zpracování
fondů, vnitřní servis

útvar
Služby veřejnosti
hudební oddělení

půjčovna pro
dospělé

půjčovna pro děti
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Vzdělávání, školení, semináře
Zaměstnanci městské knihovny se v průběhu roku účastnili celé řady seminářů, vzdělávání a
konferencí pořádaných např. Jihočeskou vědeckou knihovnou České Budějovice, Svazem knihovníků
a informačních pracovníků, Národní knihovnou Praha apod., vybíráme např.:
















Regionální literatura v elektronických zdrojích knihoven (Jihočeské muzeum ČB)
Katalogizační pravidla RDA (JVK České Budějovice)
Tvorba autorit (MěK Jindřichův Hradec)
Elektronické zdroje vhodné k tvorbě rodokmenu (MěK Benešov)
Autorský zákon (Jihočeské muzeum ČB)
E-knihy (JVK České Budějovice)
S knížkou do života (Goethe Institut Praha)
Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež (NPMK J. A. Komenského Praha)
Seminář lokálních supervizorů (Národní technické muzeum Praha)
Zákoník práce (NK Praha)
knižní veletrhy (Praha, Havlíčkův Brod)
výbor SKAT, výroční členská schůze (NK Praha)
porady metodiků ((JVK České Budějovice), porady profesionálních knihoven (MěK J. Hradec),
porady ředitelů (JVK České Budějovice)
pravidelná účast na setkání jihočeské regionální organizace SKIP
účetní závěrka příspěvkových organizací, FKSP
a další ...

Studentská praxe
Městská knihovna umožňuje pravidelně odbornou praxi studentům oboru knihovnictví. Ani v roce
2017 tomu nebylo jinak. Studenti Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře byli seznámeni s
činností jednotlivých oddělení a průběžně absolvovali praxi.
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Služby
Služby veřejnosti byly poskytovány na těchto pracovištích:
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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, 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, KIV
Půjčovna pro děti – výpůjční služby pro návštěvníky do 15-ti let, přístup k síti Internet,
programy podporujících čtenářskou gramotnost pro ZŠ a MŠ, volnočasové aktivity pro malé
čtenáře, deskové stolní hry
Hudební oddělení – AV média (hudba, mluvené slovo-audio knihy), počítač se
speciálním programem a hlasovým výstupem pro slabozraké a nevidomé
Internetová čítárna – veřejný internet, prezenčně výpůjčky aktuálních čísel 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,
veřejný internet, E-knihy
Pobočka Vajgar – půjčovna pro děti – výpůjční služby pro návštěvníky do 15-ti let,
přístup k síti Internet, programy podporující čtenářskou gramotnost pro ZŠ a MŠ,
volnočasové aktivity pro malé čtenáře, deskové stolní hry

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2017

Činnost knihovny
Knihovna nabízí 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 půjčování čteček elektronických knih, deskových her (dětská oddělení). Čtenářům i
návštěvníkům poskytuje knihovna informace o literatuře, regionálních autorech, právní informace,
informace z veřejné správy. Zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu a reprografické služby.
V neposlední řadě nabízí otevřený prostor pro relaxaci, vzdělání, volnočasové aktivity a setkávání
různých věkových a sociálních skupin. Organizuje kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost. V roce
2017 tuto snahu opět podpořil mimo jiné i projekt navazující na rok 2016, tzv. „Podzimní mini –
univerzita II“, uskutečněný za finanční podpory Ministerstva kultury z programu „Knihovna 21.
století“. Společným cílem zůstává nadále podpora čtenářství, vzdělávání, volnočasových aktivit a
zájmu o knihovnu.

Provozní doba
Knihovna je návštěvníkům a čtenářům k dispozici 6 dní v týdnu, 45hodin. Byla rozšířena provozní
doba na pobočce Vajgar (oddělení otevřena 2x týdně do 18:00). Provozní dobu rozšířil i nově
pořízený návratový box na knihy (Bibliobox), který umožňuje vracet knihy kdykoliv, tedy i mimo
otvírací dobu knihovny.

Půjčovní doba pro veřejnost (45 hodin/týdně)
Centrální
pracoviště

Oddělení pro
dospělé

Internet-čítárna

Oddělení pro
děti

Hudební
oddělení

Pondělí

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Úterý

9:00 – 18:00

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

12:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

12:00 – 18:00

zavřeno

Pátek

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

12:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Sobota
Pobočka Vajgar

8:00 – 12:00

zavřeno

zavřeno

Pondělí

8:00 – 12:00
Oddělení pro
dospělé
12:00 – 18:00

Úterý

zavřeno

zavřeno

Středa

9:30 – 11:00
12:00 -18:00

12:00 -18:00

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

Pátek

9:30 – 11:00
12:00 -17:00

12:00 -17:00

Sobota

zavřeno

zavřeno
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Oddělení pro děti
12:00 – 18:00
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Tabulky, grafy, komentáře
Registrovaní čtenáři celkem 2013 -2017
Registrovaní
čtenáři
celkem

2013

2014

2015

2016

2017

4 026

3 980

3 949

3 827

3 693

Registrovaní čtenáři do 15-ti let 2013 -2017
Registrovaní
čtenáři
do 15-ti let

2013

2014

2015

2016

2017

857

871

856

824

779

Návštěvníci půjčoven, studoven celkem 2013 -2017
2013

2014

2015

2016

2017

65 995

67 209

66 113

65 178

61 975

Návštěvníci
celkem

Využití internetu – návštěvy 2013 -2017
2013

2014

2015

2016

2017

14 535

12 197

9 995

6 980

5 285

Využití
internetu
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Počet výpůjček celkem 2013 -2017
2013

2014

2015

2016

2017

233 226

226 501

217 806

210 168

195 508

Výpůjčky
celkem

Počet výpůjček naučné literatury pro dospělé 2013 -2017
Výpůjčky
naučná
literatura

2013

2014

2015

2016

2017

44 206

41 665

41 395

38 857

36 057

Počet výpůjček beletrie pro dospělé 2013 -2017
2013

2014

2015

2016

2017

111 691

110 544

107 802

104 764

99 505

Výpůjčky
beletrie

Počet výpůjček naučné literatury pro děti 2013 -2017
Výpůjčky
naučná lit.
pro děti

2013

2014

2015

2016

2017

8 119

6 805

6 624

6 946

5 708

Počet výpůjček beletrie pro děti 2013 -2017
2013

2014

2015

2016

2017

35 998

37 090

33 844

32 188

29 020

Výpůjčky
beletrie pro děti

Počet výpůjček periodik 2013 -2017
2013

2014

2015

2016

2017

28 264

24 576

22 324

20 976

18 777

Výpůjčky
periodika

11

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2017

Počet výpůjček AV medií 2013 -2017
2013

2014

2015

2016

2017

4 943

5 810

5 813

6 436

6 437

2013

2014

2015

2016

2017

69 438

66 214

65 120

63 316

58 597

Výpůjčky
AV media

Počet prolongací 2013 -2017
Výpůjčky
prolongace

Počet prezenčních výpůjček 2013 -2017
Výpůjčky
prezenční

2013

2014

2015

2016

2017

6 919

5 873

4 931

5 293

4 938

Počet MVS 2013 -2017
2013

2014

2015

2016

2017

Kladně vyřízené
požadavky
obdržené z jiných
knihoven

2 317

2 450

2 816

3 049

2 142

Kladně vyřízené
požadavky zaslané
do jiných knihoven

259

206

274

339

361

Realizováno o 907 výpůjček méně jiným knihovnám a o 22 výpůjček více z jiných knihoven než v roce
předchozím.

Počet výpůjček podle lokace
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Počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře – jednotlivá oddělení







Dospělé oddělení: 53,13
Dětské oddělení: 44,14
Hudební oddělení: 115,32
Dospělé oddělení – Vajgar: 65,53
Dětské oddělení – Vajgar: 24,23
Knihovna celkem (včetně prezenčních výpůjček na odd. Stud., INFO): 52,94

Počet vyřízených rezervací







Dospělé oddělení: 9 677
Dětské oddělení: 545
Hudební oddělení: 168
Dospělé oddělení – Vajgar: 474
Dětské oddělení – Vajgar: 74
Knihovna celkem: 10 938

V rámci rozšiřování elektronických služeb je od r. 2016 využíváno tzv. „předupomínek“, tzn. zasílání
upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty na e-mailovou adresu čtenářů. S tím se je provázána i
možnost prodlužování si výpůjček přes čtenářské konto. Dále byla od roku 2016 zkrácena doba
čekajících rezervací na 1 týden a sjednocena výpůjční doba hudebního oddělení shodně s ostatními
odděleními na 4 týdny.

Nejvíce žádané dokumenty











Nejžádanější kniha - beletrie: Okamžiky štěstí / Patrik Hartl (95x)
Nejžádanější kniha - naučná: Postel, hospoda, kostel / Markéta Zahradníková (31x)
Nejžádanější kniha - dětská beletrie: Deník malého poseroutky 1 / Jeff Kinney (35x)
Nejžádanější kniha - dětská naučná: Minecraft : staň se mistrem! (16x)
Nejžádanější periodikum - časopis: Reflex (917x)
Nejžádanější periodikum - denní tisk (pouze prezenčně): Jindřichohradecký deník (755x)
Nejžádanější dětské periodikum: Čtyřlístek (164x)
Nejžádanější stolní hra (pouze prezenčně): V kostce! Příroda: učíme se (21x)
Nejžádanější CD - hudební: Marathon / Radůza (7x)
Nejžádanější CD - mluvené slovo: Aristokratka ve varu / Evžen Boček (16x); Výjimeční lidé /
Peter May (16x)

Čtenáři- zajímavosti
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Nejpilnější čtenář: 661 výpůjček
Aktivnější čtenáři: ženy
Nejstarší aktivní čtenář nar. v roce 1920
Nejmladší registrovaný uživatel nar. v roce 2016

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2017

Věkové rozložení čtenářů
Do 15-ti let
16 až 19 let
20 až 29 let
30 až 39 let
40 až 49 let
50 až 59 let
60 až 69 let
70 až 79 let
Nad 80 let

21,09 %
6,58 %
9,78 %
11,64 %
15,41%
10,94 %
12,84 %
8,88 %
2,57 %

Časové rozložení návštěv půjčoven
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Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení byl v měsíci: Březen (3 543)
Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení byl v měsíci: Březen (1 126)
Nejvyšší počet návštěvníků na hudebním oddělení byl v měsíci: Leden, březen (221)
Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: Březen (568)
Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: Březen (407)







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: Pondělí
Nejnavštěvovanější den na dětském oddělení pobočky Vajgar: Středa







Nejnavštěvovanější hodiny na dospělém oddělení: 9:00 – 10:00
Nejnavštěvovanější hodiny na dětském oddělení: 14:00 – 15:00
Nejnavštěvovanější hodiny na hudebním oddělení: 14:00 – 15:00
Nejnavštěvovanější hodiny na dospělém oddělení pobočky Vajgar: 15:00 -16:00
Nejnavštěvovanější hodiny na dětském oddělení pobočky Vajgar: 13:00 – 14:00

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2017

On-line služby, virtuální návštěvy, web, elektronické informační zdroje
Elektronické formy služeb jsou významnou součástí portfolia nabídky služeb knihovny, průběžně je
obohacován informační obsah webových stránek a Facebooku, rozvíjí se možnosti využití nových
technologií, médií i komunikace s veřejností. Zájem o elektronické služby evidujeme u všech věkových
kategorií. V roce 2017 byla zpřístupněna i nabídka výpůjček elektronických knih zdarma pro
registrované čtenáře (tzv. E-knihy), projekt vznikl ve spolupráci s portálem E-reading.c).
Pro vyhledávání dokumentů nabízí knihovna dva elektronické katalogy. Katalogové rozhraní Clavius
knihovna používá již řadu let. Nový způsob vyhledávání přináší www OPAC katalog Carmen
(pořízený v roce 2016). Oba katalogy jsou k dispozici současně.
Počet návštěv webové stránky
2015
2016
40 775
39 341

2017
36 320

Počet vstupů do katalogu z prostoru knihovny
2015
2016
25 551
53 098

2017
134 262

Počet vstupů do katalogu z prostoru mimo knihovnu
2015
2016
2017
27 898
15 812
25 273

Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru knihovny
2015
2016
2017
1 640
6 880
1 494

Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru mimo knihovnu
2015
2016
2017
10 564
6 211
11 948

Elektronické databáze
Knihovna (studovna) umožňuje přístup do elektronické databáze: Sbírka zákonů ČR (EIZ).
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Akce pro děti a další projekty, do nichž se zapojila dětská oddělení
Posláním knihovny je také vyvolat pozitivní vztah k četbě zejména u dětské populace a mládeže.
Těžištěm této činnosti je pořádání tematických přednášek, literárních besed, autorských setkání či
informačních lekcí pro síť mateřských, základních a středních škol. Nabídku doplňují i větší zábavné
akce pro celou rodinu.





Besedy pro MŠ, ZŠ: 158 akcí / 3 413 účastníků
Besedy se spisovateli pro školy: 3 akce / 133 účastníků
Městskou knihovnu navštívila 7. dubna paní Hermína Franková, spisovatelka a autorka
filmových scénářů (Dívka na koštěti, Ohnivé ženy, Babička se zbláznila, Ubohý Džony aj.). Více
než 50 žáků pátých ročníků III. ZŠ, kteří se se spisovatelkou setkali, si poslechli úryvky z její
knihy Padavka a bezva pes. Při besedě se dozvěděli zajímavé informace z jejího života a
tvorby, závěrem proběhla velká autogramiáda, při níž paní Franková ochotně odpovídala na
všemožné dotazy zvídavých posluchačů.
Ve čtvrtek 25. května jsme do knihovny i pobočky na Vajgaru pozvali letošní prvňáčky ze IV. a
VI. ZŠ, mezi které zavítal pan Marek Šolmes Srazil, spisovatel, ilustrátor, písničkář a autor
milých knížek pro děti Pohádky do postýlky. Veselá vyprávění, představování postaviček a
čtení příběhů z knih bylo plné smíchu a legrace. Kreslil s dětmi obrázky, zpíval veselé písničky,
děti také tančily, cvičily a prožily se spisovatelem veselé a zábavné dopoledne.
Veřejná čtení pro děti: 6 akcí / 22 účastníků
O předčítání, které se pravidelně uskutečňuje každé první úterý v měsíci v dětském oddělení
centrálního pracoviště, se postarali dobrovolníci z řad veřejnosti. Akce funguje taktéž na
pobočce Vajgar.

Další projekty 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 i v roce 2017 do některých těchto projektů zapojila:
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Noc s Andersenem
Na přelomu března a dubna (31. 3. až 1. 4.) proběhlo nocování dětí v naší knihovně. Letošní
Noc s Andersenem probíhala ve znamení časopisu Čtyřlístek a tak se vše točilo kolem čtyř
známých kamarádů z Třeskoprsk. Pod dohledem knihovnic přespalo 10 dětí, ale nejdříve
zhlédly starší animovaný filmeček Myš, která prochází zdí. Následně se vrhly na řešení úkolů,
hádanek a kvízů s čtyřlístkovou tématikou. Protože vyšlo pěkné počasí, proběhla i stezka
odvahy a hledání pokladu v nočních ulicích města. O půlnoci si děti vyslechly pohádku na
dobrou noc, ráno jim byly rozděleny dárečky a po snídani všichni odešli domů dospat to, co
se v noci nestihlo.



Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
SKIP ČR vyhlásil pro školní rok 2016/2017 devátý ročník celostátního projektu na podporu
dětského čtení Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Knihovny, spolupracující se základními
školami, každoročně do projektu přihlašují žáky prvních tříd.

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2017

Pro tyto prvňáčky jsou pak v knihovně připravovány programy podporující zájem o knihy a
čtení. Děti jsou v závěru projektu odměněny speciální knížkou, která byla napsána výhradně
pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V roce 2017
to byla knížka Lapálie v Lampálii (napsal Martin Šinkovský, ilustroval Ticho 762). Městská
knihovna přihlásila žáky 1. A, 1. B z VI. ZŠ pod vedením učitelek Ivy Schneedorferové a
Vladimíry Kovandové. 38 prvňáčků v průběhu školního roku navštěvovalo dětské oddělení
knihovny, děti se setkaly také s oblíbeným spisovatelem dětských knih Markem Šolmesem
Srazilem. 15. června 2017 proběhlo v městské knihovně slavnostní ukončení celého
projektu, prvňáčci byli pohádkovým rytířem pasováni na čtenáře.
Noc s Andersenem
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Škola naruby-Vajgar



Škola naruby
Další projekt na podporu dětského čtenářství Škola naruby probíhal během školního roku
2016/2017 na pobočce Vajgar. Cílem bylo naplnit motto související akce Celé Česko čte dětem
„Čtěme dětem 20 minut denně“. Děti si v průběhu školního roku zapisovaly knížky, které s
rodiči, prarodiči nebo ve škole četly a společně si o tom v knihovně povídaly. 25. května se
uskutečnilo v dětském oddělení pobočky Vajgar oficiální ukončení projektu. Proběhlo
formou zábavné besedy a setkání zúčastněných prvňáčků ze 4. ZŠ se spisovatelem Markem
Šolmesem Srazilem.



Literárně výtvarná soutěž Jak bude vypadat knihovna za 125 let?
V rámci oslav 125 let knihovny jsme neopomněli ani děti a mládež. Byla vyhlášena soutěž Jak
bude vypadat knihovna za 125 let?, jejíž vyhodnocení proběhlo na konci listopadu. Do
soutěže bylo přihlášeno téměř 50 prací (výtvarných i literárních). Zúčastnili se žáci ze
základních škol, gymnázia i ZUŠ z Jindřichova Hradce, dále také žáci ze Šumavských Hoštic,
Strážného i Písku. Porota z řad pracovníků knihovny vybrala 2, resp. 3 vítězné práce.
V kategorii 6. - 9. třída zvítězila práce Adély Némethové z GVN J. Hradec (výtvarná část). V
kategorii 1. - 5. třída zvítězila Zbyňka Komárková z V. ZŠ J. Hradec (literární část) a cenu
Sympatie poroty si odnesl Tomáš Jelínek z GVN J. Hradec. Výstavu všech soutěžních prací
bylo možno zhlédnout v městské knihovně od 28. listopadu až do konce roku.



Den pro dětskou knihu
V úterý 28. listopadu byl upořádán Den pro dětskou knihu. Odpolední výtvarná dílnička se
nesla v předvánoční náladě. Děti vyráběly ozdoby v podobě papírových koulí, vánoční kapříky
i přáníčka z papíru. Také zdobily čerty a anděly, aby si připomněly blížícího se Mikuláše ...
V rámci akce proběhlo také ocenění výherců soutěže Jak bude vypadat knihovna za 125 let.

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2017

Den pro dětskou knihu

spisovatelka Hermína Franková

hravá odpoledne v knihovně

spisovatel Marek Š. Srazil

„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“

Akce pro veřejnost
Kulturně výchovná a vzdělávací činnost tvoří nedílnou součást aktivit knihovny. Cílem je rozšíření
programové nabídky ve městě v oblasti kultury a celoživotního vzdělávání a přispění k pozitivnímu
využití volného času.




Akce pro veřejnost (besedy, autorská čtení, cestopisy, přednášky…):
účastníků
Poslechová dopoledne v hudebním oddělení: 3 akce / 19 účastníků
Vzdělávací akce/Tréninky paměti: 51 setkání / 360 účastníků

37 akcí / 1 556

Městská knihovna Jindřichův Hradec si v roce 2017 připomněla výročí 125 let
od svého vzniku. V rámci oslav jsme připravili pro naše čtenáře a návštěvníky
především v průběhu druhé poloviny roku několik zajímavých projektů:


Podzimní mini-univerzita II aneb z jižních Čech až na konec světa (pásmo přednášek a
besed) nabídla vedle oblíbených cestopisů z naší domoviny, regionu jižních Čech i návštěvu
cizích krajů a setkání se známými spisovateli. Témata byla volena se zaměřením na region
tak, jak ho lidé možná ani neznají. Projekt byl spolufinancován Ministerstvem kultury
v rámci programu Knihovna 21. století.
Program mini-univerzity (září – listopad 2017):
Jaroslava Pixová: ZÁMEČKY A TVRZE JIŽNÍCH ČECH
Hynek Klimek: O SKOTSKU TROCHU JINAK
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D., Petr Hošťálek: NEPÁLEM NA ENFIELDECH
LITERÁRNÍ BESEDA SE SPISOVATELEM DAVIDEM JANEM ŽÁKEM
Bob Stupka: NÁRODNÍ PARKY PATAGONIE
LITERÁRNÍ BESEDA SE SPISOVATELKOU TEREZOU BOUČKOVOU
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Ing. Vladimír Pravda: NAŠE JEDLÉ A JEDOVATÉ HOUBY
Ing. Pavel Kozák: KRAJINNÉ ENERGIE A JEJICH DNEŠNÍ PŮSOBENÍ
František Šesták: ŠVÉDSKO OČIMA TURISTY, CYKLISTY (A NAVÍC) DIPLOMATA
Ing. Petr Hudičák, Mgr. Zdena Mrázková, Mgr. Jindřich Špinar: LIPNO - KRAJINA POD
HLADINOU


Ve čtvrtek 19. října 2017 odpoledne byl slavnostně uveden do provozu návratový box na
knihy, tzv. Bibliobox, který se nachází před Městskou knihovnou Jindřichův Hradec a slouží k
vracení vypůjčených dokumentů především mimo otevírací dobu knihovny. Do provozu ho
uvedl starosta města Ing. Stanislav Mrvka vhozením první knihy. Téhož dne následovalo v
poslechovém sále knihovny slavnostní ocenění čtenářů, kteří dosáhli na konci prvního
pololetí 125 výpůjček, nebo se k tomuto číslu velmi přiblížili. Ocenění si tak odnesly čtyři
čtenářky, paní Hana Kruntorádová a Marie Bicanová, slečny Kateřina Léblová a Simona
Pavlíková. Ceny společně předali ředitel knihovny, starosta města a vedoucí odboru
kanceláře starosty. O hudební doprovod se postarali žáci ze Základní umělecké školy
Jindřichův Hradec.
slavnostní ocenění čtenářů při příležitosti 125 let knihovny a zprovoznění Biblioboxu



Dalším projektem bylo spuštění půjčování elektronických knih online. Tento projekt
knihovna připravila ve spolupráci s portálem eReading.cz. Zapůjčené e-knihy lze číst na
čtečkách eReading.cz, chytrých telefonech a tabletech s operačním systémem iOS a Android.
Zapůjčené e-knihy jsou čtenáři k dispozici na 31 dnů a lze si půjčit dvě knihy současně, po
uplynutí této doby se automaticky znepřístupní.

spisovatelka Tereza Boučková
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spisovatel David J. Žák

J.Pixová – Zámečky a tvrze již. Čech
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Z akcí pro veřejnost:
 Nejen o závodění na Havaji / Václav Zajíc


























Krajina v českém středověku a lidé na cestách / Tomáš Klimek
Českobudějovicko / Libor Drahoňovský
Procházka po zříceninách jihočeských hradů / Jiří Cukr
Landštejn / Eliška Niederová
Klostermann a Šumava / Ladislav Jandáček
Amerika / Petr Adame
Jak na život s Alzheimerem / Marcela Rýpalová
Jak zvládat potíže při učení a poruchy učení / Zdeňka Masopustová
Romantika v manželství i po letech/ Petr Adame
Skutečná Afrika aneb Cesta po Tanzanii / Karel Bušta
Jindřich IV. z Hradce / Marie Fronková
Korsika / Jana a Ondřej Valsovi
Petr Vok - život a osudy renesančního kavalíra / Jiřina Psíková
Bolivie / Vít Vurst
Jindřichohradecký hrad a zámek / Jan Mikeš
Jindřichohradecko očima archeologa / Vladislav Burian
Poznej světové dědictví UNESCO – Švýcarsko / Milena Blažková
Pokořitel kanálu La Manche / Filip Pytel
Holocaust / Michaela Vidláková
Historie psaná vodou / Ladislav Jandáček
Autorské čtení Davida Jana Žáka
Balkán na kole/ Rostislav Gregor
Autorské čtení Terezy Boučkové
Příhraniční obce Jindřichohradecka: vzestup a pád / Jiří Dluhoš
Podzimní mini-univerzita II. aneb z jižních Čech až na konec světa (pásmo k výročí 125 let
MěK) / spolufinancováno Ministerstvem kultury z programu K21
a další...

Zámek J.Hradec-Jan Mikeš
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Klostermann/Šumava-Ladislav Jandáček Jindřich IV. z Hradce- Marie Fronková
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Další projekty, do kterých se knihovna zapojila:


Poslechové dopoledne v hudebním oddělení
Knihovna na těchto akcích pravidelně spolupracuje s občanským sdružením MESADA. Letos
jsme příjemné chvilky s audioknihou nabídli též klientům FOKUSU Tábor, neziskové
organizaci, která je zaměřena na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním
(schizofrenie a další duševní poruchy psychotického rázu).



Tréninky paměti
Velkému zájmu se těší Kurzy tréninku paměti, které se v městské knihovně začaly v roce
2016 realizovat pod vedením certifikované trenérky paměti paní Olgy Šenoldové. Pokračovací
kurzy byly zaměřeny na ty, kteří absolvovali kurzy základní. Náplní bylo rozšířit a více procvičit
techniky z předcházejících kurzů. Našlo se však i několik zájemců z řad nováčků. Jarní i
podzimní cykly Tréninků paměti byly tudíž velmi pestré – kurzy pro začátečníky, kurzy pro
mírně pokročilé, kurzy pro pokročilé.



Projekty s obecnou působností podporující čtenářství
Knihovna se i v roce 2017 zapojila do akcí s celostátní působností:
o
o
o
o
o

Březen – měsíc čtenářů (1. až 31. 3.)
Světový den knihy a autorských práv (23. 4.)
Týden knihoven (2. 10. až 8. 10.)
Magnesia Litera
Textík 2017 (regionální projekt literárně-výtvarné soutěže nakladatelství Epika )

V rámci uvedených akcí knihovna vyhlásila amnestii pro zapomnětlivé, umožnila registraci
novým čtenářům zdarma či nabídla prodej vyřazených knih a časopisů.

Landštejn – Eliška Niederová

JH očima archeologa-Vladislav Burian
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USA-Petr Adame

Lipno-p.Hudičák, p. Špinar...

Afrika/Tanzanie-Karel Bušta

Alzheimer-Marcela Rýpalová
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Výstavy
V roce 2017 bylo zrealizováno na centrálním pracovišti a pobočce Vajgar 24 výstav :
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Věda a voda / Realizováno ve spolupráci s AV České republiky (leden – únor)
Netradiční propagace čtení a knihoven / Realizováno ve spolupráci s AV České republiky
(leden – únor)
Obrázky a kresby pro radost / Karel Blažek (leden – únor)
Vzpomínka na Jana Palacha (leden, Vajgar)
Narozeni v Čechách a na Moravě / Realizováno ve spolupráci s Goethe centrem JU ČB (únor,
Vajgar)
25 let spolupráce jihočeských a britských památkářů / K. Cichrová a L. Ourodová (únorduben)
Podmořský svět / Tomáš Kotouč (březen-duben)
Lesy a příroda kolem nás / Realizováno ve spolupráci s místními základními školami (březenduben)
Krásy Vysokých Tater / Jaroslav Končický (květen-červen)
Město mého života / Klub Aktiv z.s. České Budějovice (květen-červen)
Švýcarsko / Milena Blažková (květen)
Portréty známe i méně známé / Josef Böhm (květen, červen, Vajgar)
Prázdninová inspirace/ Pohlednice ze soukromé sbírky (červen)
Tibet / Realizováno ve spolupráci s občanským sdružením M.O.S.T. (červenec-srpen)
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Polští laureáti Nobelovy ceny za literaturu / Hanna Jamry a Magdalena Maczynska
(červenec-srpen)
Jindřichohradecké féerie / Josef Böhm (červenec –srpen)
Jindřichův Hradec v celé jeho kráse/ Vojtěch Zimmermann (červenec-srpen, Vajgar)
Výstava prací dospělých / Realizováno ve spolupráci s výtvarným ateliérem TVOR (září-říjen)
Fantazie myšlenek a ptáci / Lenka Vytisková (září-říjen)
Lesy a příroda kolem nás / Realizováno ve spolupráci s místními základními školami (zářílistopad, Vajgar)
Černobílé fotografie z cest po Nepálu a Tibetu / Jaroslav Havlík (listopad-prosinec)
Výtvarné práce studentů / Realizováno ve spolupráci s GVN Jindřichův Hradec (listopad)
Vánoční pohlednice/ Pohlednice ze soukromé sbírky (prosinec)
České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě/ Realizováno ve spolupráci s AV ČR
(prosinec)

Foto z výstav
Podmořský svět-T.Kotouč

Věda a voda-AV ČR

Narozeni v Čechách a na MoravěGoethe centrum JU/ČB (pobočkaVajgar)

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 a Twitteru. 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 serveru „Hradec žije!“
(www.hradeczije.cz), v rádiu Česká Kanada (www.radioceskakanada.cz) a propagačních letácích,
které distribuujeme do vybraných organizací a zařízení. Informace o akcích jsou také k dispozici na
vyhrazených místech v prostorách knihovny.
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Studovna












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 366 prezenčních výpůjček, z toho
29 periodik.
Přístup k veřejnému internetu pro registrované uživatele knihovny - návštěvníci
studovny mají k dispozici 3 počítačové stanice s připojením k síti Internet (483 návštěv)
Exkurze a informativní lekce městské knihovny pro studenty - nadále byly prováděny
tzv. Knihovnicko-informativní lekce pro střední i základní školy (seznámení s knihovnou,
její historií, katalogem, orientace na počítači i v knihovně).
Reprografické služby – kopírování a tisk.



Ptejte se knihovny“ - odpovědi na dotazy uživatelů.




24

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 a sborníků. 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. Články
jsou součástí Souborného katalogu článků. Za rok 2017 bylo zpracováno 884 článků.
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).
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Technické vybavení knihovny
Městská knihovna disponuje po modernizaci (2016) dvěma novými servery s podporou virtualizace,
Exchange serverem, hardwarovým firewallem pro centrálu a pobočku Vajgar.
Půjčovny MěK J. Hradec jsou vybaveny 27 PC, 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 + PC All in One pro propagaci služeb MěK, 4 čtenářské
 Studovna: 1 služební, 3 čtenářské
 Dětské oddělení: 2 služební + tablet, 5 čtenářských
 Internet-čítárna: 1 služební, 8 čtenářských
 Hudební oddělení: 1 služební, 3 čtenářské
 Dospělé oddělení Vajgar: 1 služební, 2 čtenářské
 Dětské oddělení Vajgar: 1 služební, 2 čtenářské
 Poslechový sál: 1 notebook pro prezentace + dataprojektor

V roce 2017 bylo modernizováno celkově dalších 6 počítačových stanic ( 1x PC pro studovnu, 2x
pro on-line katalogy centrálního pracoviště a 3x pro pobočku Vajgar). Z toho tři počítačové
stanice (pobočka Vajgar) byly pořízeny s využitím finančních prostředků z grantu/ projekt VISK3
MK ČR. Dále byly pořízeny pro pobočku Vajgar dva nové ruční scannery pro pulty obsluhy a
síťová tiskárna.
WiFi připojení je 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
Registrovaným čtenářům půjčuje knihovna elektronické čtečky knih (Amazon Kindle):
 Dospělé oddělení (absenčně)
 Studovna (prezenčně)
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
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Doplňování a zpracování knihovních dokumentů

Akvizice, nákup
Městská knihovna se tradičně snaží postupovat co nejhospodárněji, v převážné míře využívá nákup:






u distributorů, sleva 27 – 35%
v internetových obchodech, sleva 26-32%,
ve výjimečných případech i v knihkupectví, sleva 10%
u paměťových institucí (např. Muzeum Jindřichohradecka) a na knižních veletrzích
projekt “Česká knihovna“: vyčerpáno 6 338,- Kč pro zakoupení titulů z projektu na 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.

Při výběru jednotlivých titulů se přihlíží k:






všeobecnému zaměření knihovny
potřebám uživatelů
současnému stavu knihovního fondu
literárním kritikám
české a regionální tvorbě

Periodické publikace (denní tisk, časopisy)
Knihovna v uplynulém roce 2017 odebírala 165 exemplářů periodik, z nichž některé jsou odebírány
ve 2-3 exemplářích pro potřeby čítárny, studovny a pobočky Vajgar. Celkem bylo v nabídce pro
veřejnost 120 titulů periodik. Využití jednotlivých titulů periodik je pravidelně sledováno a následně
je prováděna potřebná aktualizace. V průběhu roku se počet titulů mění na základě ukončení
vydávání, klesající nebo naopak stoupající kvality a popularity periodických publikací. Ne vždy je
úbytek nahrazen novým přírůstkem.
Úbytek titulů periodik/2017: 7 titulů ( centrála- Extra PC, Pro Football, Svět koní / pobočka –
Bublifuk, Kačer Donald, Tom a Jerry, Právo). Přírůstek titulů periodik/2017: 13 titulů (centrálaComputer, Reportér, Psí kusy, Top dívky / pobočka – ABC, Diana, Computer, Moje psychologie, Moje
země, Na cestu, Sluníčko, Top dívky, Záhady života ).
Ve spolupráci s pracovnicí studovny byla v roce 2017 provedena velká aktualizace periodik. Byly
vyřazeny staré časopisy, které již několik let neodebíráme, např. časopis Adiktologie rok 2001, 2002,
2003, 2004. Celkem odepsáno 11 titulů periodik (118 ročníků).

Odborné zpracování knihovních jednotek – katalogizace
Městská knihovna používá automatický knihovní systém CLAVIUS SQL. Katalogizace je prováděna
podle katalogizačních pravidel RDA. Katalogizace je kvůli společné databázi prováděna jednotně
z městské knihovny jak pro knihovnu samotnou, tak pro knihovny Regionálního knihovnického
systému (REKS) a pro distribuční středisko. Rekatalogizace je prováděna průběžně u dílových
publikací v souvislosti s návazností dílů a u titulů, které byly přijaty do regionálního knihovnického
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systému a nesplňovaly požadavky pro minimální záznam. Průběžně je v celém systému REKS
odstraňována duplicita jak titulová, tak duplicita autorit.
Ve dnech 16. - 18. května proběhlo v Městské knihovně Jindřichův Hradec školení „Tvorba autorit –
jmenné autority a korporace“. Školitelem byl PhDr. Zdeněk Bartl, vedoucí oddělení Národních
jmenných autorit NK Praha a zúčastnili se ho nejen pracovníci městských knihoven, ale i
z paměťových institucí (muzeum, archiv). V letošním roce došlo k rozšíření spolupráce v rámci
projektu „Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit“, pracovnice studovny
zpracovává regionální autority, řeší opravy stávajících autorit i tvorbu nových. Podařilo se získat
grant na projekt „Harmonizace autorit s databází národních autorit NK ČR“, který pomáhá udržovat
databázi nejen městské knihovny, ale i celého regionálního knihovního systému v souladu s národní
databází.
Pokračuje spolupráce se Souborným katalogem České republiky a Souborným katalogem naučné
literatury Lanius SKAT. Pravidelně je zajišťována též aktualizace knihovního systému Clavius.

Stav fondu podle druhu dokumentu k 31.12.2017
Knihovní fond – druh dokumentu

Počet

Knihy
AV média
Elektronické zdroje

131 356
8 490
37

Celkem

139 883

Stav fondu na jednotlivých odděleních k 31.12.2017
Stav fondu
Centrální pracoviště

89 319

Dospělé oddělení
Studovna
Dětské oddělení
Hudební oddělení
Sklad

44 363
2 655
16 713
8 365
17 223

Pobočka Vajgar

22 949

Dospělé oddělení
Dětské oddělení
Sklad

13 823
8 934
192

Oddělení Regionálních služeb

27 615

Celkem

139 883

(Sklad centrálního pracoviště je určen dospělému oddělení, dětské oddělení má všechny knihy ve volném výběru přímo na
oddělení. Sklad na pobočce Vajgar využívají obě oddělení. AV media jsou i na pobočce Vajgar. Tabulka nezobrazuje fyzický
stav na půjčovnách.)

Přehled přírůstků fondu v letech 2015-2017
Přehled přírůstků
Knihy
AV média
Elektronické zdroje

2015

2016

2017

5 733
290
0

5 699
330
0

5 750
326
0

Přírůstek celkem
6 023
Počet úbytků knihovního fondu za rok 2017 celkem:
vyřazování fondu je součástí pravidelné péče o knihovní fond )
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6 029
6 076
6 991 (důvod odpisu: opotřebování, zastarání –
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Regionální služby
Regionální funkce v regionu Jindřichův Hradec v roce 2017 byly nadále zajištovány 2,25 pracovní
úvazky, tj. 2 pracovní úvazky pro veškeré služby nabízené knihovnám regionu a jejich zřizovatelům a
0,25 pracovního úvazku pro správce sítě městské knihovny (AKS Clavius ReKS, katalogy knihoven aj.).
Kvalitativní i kvantitativní parametry výkonu regionálních služeb jsou upraveny standardem.
Regionální služby dbají na ekonomické využití finančních prostředků se zřetelem na odbornou
a systematickou pomoc knihovnám.
Činnost knihoven, jejich potřeby i požadavky projednávají pracovnice region. služeb při metodických
návštěvách v knihovnách s pracovníky i jejich zřizovateli.
Přímá metodická pomoc byla směrována na pomoc při aktualizacích a revizích v neprofesionálních
i profesionálních knihovnách, údržbě knižního fondu, podpoře čtenářství aj.. V knihovnách Vícemil,
Kunžak, Klenov bylo zajištěno kompletní zpracování knihovního fondu (nový přírůstkový seznam
nebo zpracování do systému AKS Clavius ReKS, obnova čárových kódů), přebalení knižních fondů
knihoven (cca 4200 svazků) a nové uspořádání knihoven. V průběhu celého roku se pracovnice
podílely na přímé odborné pomoci v Městské knihovně České Velenice (zajištění výpůjčních dnů,
zajištění MVS , rozesílání upomínek, zpracování nových knižních titulů vč. obalení). Důvodem
intenzivní pomoci byla dlouhodobá nepřítomnost knihovnice (vážné zdravotní důvody). Dalším
významným krokem bylo připojení Obecní knihovny Horní Meziříčko do regionálního systému AKS
Clavius ReKS (celkově 37 přístupů do REKS). V neprofesionálních knihovnách probíhá obměna
pracovníků. S tím je vždy spojeno časově náročné zapracování nového knihovníka (např. Bednáreček,
Březina, Hospříz, Klenov, Lodhéřov a Popelín). Ve spolupráci s profesionálními knihovnami byla
dokončena grafická příprava a následný tisk přehledu Mezinárodního desetinného třídění (MDT),
které bylo předáno i 10 neprofesionálním knihovnám. V Městské knihovně Stráž nad Nežárkou se
podařilo rozšířit výpůjční dobu knihovny od ledna 2018.
Vzdělávání pracovníků RS :






Účast na poradě metodiků v JVK České Budějovice
Leden a srpen: pracovní setkání vedení KDK SKIP v Praze
Květen a červen: pracovní setkání v Táboře k Čtenářským klubům
Říjen: celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2017 v Pardubicích
Listopad: pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních a
veřejných knihoven a o jejich spolupráci v Praze

Počet obsluhovaných knihoven zaznamenal změnu. Po jednáních se zřizovateli bylo zrušeno 6
poboček:
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Pobočka Hůrky (Městská knihovna Nová Bystřice)
Pobočka Sumrakov ( Knihovna Vlasty Javořické Studená)
Pobočka Stajka (Obecní knihovna Hatín)
Pobočka Hostějeves (Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou)
Pobočka Horní Olešná (Obecní knihovna Popelín)
Pobočka Jindřiš (Obecní knihovna Rodvínov)

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2017

Pobočky byly zrušeny z důvodu prodání obecních budov, dlouhodobě bez knihovníka. V roce 2017
nepracovaly knihovny Doňov, Kačlehy, Nítovice, Újezdec a Vlčetínec z důvodu rekonstrukce prostor
nebo z důvodu absence pracovníka knihovny.
Síť knihoven regionu
Knihovna
s regionální
funkcí

Pobočky

1

1

Knihovny
Pobočky
Knihovny
Pobočky
s profesionálním
s neprofesionálním
pracovníkem
pracovníkem
10
2*

1

51

8

Celkem

Zrušené
knihovny

70

6

*MěK Dačice a MěK Třeboň … nabízíme a poskytujeme pouze vzdělávání

Knihovnám jsou poskytovány následující služby:
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přímá odborná pomoc při aktualizaci a revizi knihovního fondu nebo prověrkách KF
poradenská a konzultační činnost pro knihovny a jejich zřizovatele v rámci regionu
vzdělávání knihovníků (včetně individuálního proškolování na práci s PC, databázemi,
Internetem, s knihovními systémy/profesionální knihovny a Clavius ReKS)
pomoc a koordinace při budování počítačových sítí
tvorba výměnných knihovních fondů
cirkulace a distribuce výměnných souborů
doprava (zejména pohyb výměnných souborů)
odborná pomoc při psaní grantových projektů a následná odborná pomoc při zavádění
a využívání ICT
odborná přímá pomoc při zavádění nových typů služeb (práce s dětmi, seniory, atd.)
poskytování regionálních informací
statistika knihovnických činností
vytváření a zpřístupnění regionálního fondu
zpracování knihovních fondů pro knihovny (distribuční středisko) tj. zajištění nákupu nových
knih s rabatem za sdružené finanční prostředky, jejich odborné zpracování (vč. obalení, MDT,
katalogizace, distribuce)
informační servis v oboru (rozborová a koncepční činnost)
nákup odborných tiskopisů
vedení účetních podkladů při využívání sdružených financí (distribuční středisko)
pomoc při dalších kulturních i vzdělávacích aktivitách knihoven
ediční a vydavatelská činnost
reprografické služby
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Cíle standardů regionálních funkcí a dalších nabízených služeb
1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
1.1. Poradenská a konzultační činnost je zajišťována z pohledu podpory odborného vedení
knihoven, praktická pomoc při řešení knihovnických problémů. Poradenská služba je
nejžádanější službou a ovlivňuje úroveň služeb, které poskytují jednotlivé knihovny.
1.2. V průběhu roku byly konzultovány se zřizovateli základní potřeby knihoven České Velenice,
Vícemil, Kunžak a Blažejov.
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 Clavius REKS – 37 knihoven/ individuální školení systému při změně
pracovníka, servis VT.
1.5. Pomoc při výkaznictví, plány a rozbory jsou zajišťovány průběžně a na základě potřeb.
1.6. *Poskytnuto 462 konzultací (granty, AKS Clavius, regionální knihovní systém Clavius ReKS,
legislativa, apod./ v průměru každé obsluhované knihovně je poskytnuto 6,6 konzultace).
Zajištěno 349 metodických návštěv (v průměru 4,9 návštěvy v jedné knihovně), najeto 9 993 km
(průměrná cena na 1km je 5,39 Kč).

2. Statistika knihovnických činností
2.1. Konzultace, přímá pomoc se zpracováním výkazů KULT (MK)V12-01 včetně sumářů za celý
region, tj. 80 statistických výkazů.
2.2. Roční výkaz o knihovně za daný rok je zpracován pro 37 knihoven zapojených do systému
AKS Clavius ReKS přímo ze systému, knihovny doplňují pouze dílčí údaje (návštěvníci internetu,
akce v knihovně, apod.).

2.3. *Poskytovány jsou individuální konzultace ke zpracování výkazu (především vykazování příjmů a
výdajů), roční výkazy 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. Nabídka individuálních školení knihovníků byla zaměřena na znalosti práce s AKS Clavius a
Clavius REKS, informace pro práci s dětským čtenářem a seniory, práce se Souborným
katalogem knihoven a na práci s CADR (centrální adresář).
3.2. Vzdělávání je vybíráno s ohledem na zvýšení odborné úrovně, vzájemné informovanosti
nebo výměny zkušeností.
3.3. Realizovány 2 akce pro všechny knihovny : Malá dílnička s papírem, aneb Jak si lehce a
snadno vytvořit deník, knihu nebo zápisník (kreativní dílna), AKS Clavius, MARC21 a RDA.
Profi knihovny byly také pozvány na školení Tvorba autorit (jmenné autority a korporace),
které zajistila Městská knihovna Jindřichův Hradec, lektor PhDr. Z. Bartl / NK Praha.
3.4. *Zajištěny 3 porady, z toho 2 pro profi knihovny a 1 profi i neprofi knihovny … v rámci
jednotlivých porad klademe důraz na předávání získaných informací z celostátních školení a
seminářů, zajímavé informace na podporu čtenářství, podpora klasické knihovnické
odbornosti, práce s Adresářem knihoven CADR, podpora vzájemné spolupráce, harmonizace
dat, MARC21 apod.
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4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
4.1. Výměnný fond je budován s cílem uspokojení čtenářských potřeb čtenářů v malých
knihovnách, nakoupeno 1 750 svazků a zaktualizováno 948 svazků (stav výměnného fondu
je 27 575 svazků).
4.2. Cirkulace a distribuce byla zajištěna pracovnicemi oddělení regionálních služeb, knihovnami
nebo zřizovateli (náročnost na dopravu je v našem regionu poměrně vysoká - vzdálenosti mezi obcemi).
4.3. Bylo obslouženo 64 knihoven z celkového počtu 76 ((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 5,1 souborů / 361 svazků na jednu

knihovnu, vyexpedováno 328 výměnných souborů (v souborech bylo 23 125 svazků),
zapůjčené knihy měly hodnotu 5 396 067,- Kč.
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 9 knihovnách, v 7 knihovnách byla provedena fyzická
revize knižního fondu vč. dohledání a odpisů, odvozu vyřazených titulů do sběru;
zrevidováno bylo 29 911 svazků, celkem zaktualizováno 54 721 svazků.
6. Nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí
6.1. Distribuční středisko (DS) sdružuje finanční prostředky z obcí, které financují 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 Clavius 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 (knihy si zapisují samy).
6.5. DS zajišťuje dále služby, které přímo vyplývají z této činnosti, tzn. vedení účetních dokladů
(dodací listy, faktury, závěrečné vyúčtování při využívání sdružených finančních prostředků)
- 36 obcí sdružilo finanční prostředky na nákup KF ve výši 397 357,- Kč
- bylo zakoupeno a distribuováno 2 046 knihovních jednotek
- pro knihovny v systému AKS Clavius ReKS bylo zapřírůstkováno (zapracováno a zapsáno)
3 365 knihovních jednotek vč. darů.
ZAKOUPENÉ KNIHOVNÍ JEDNOTKY NEJSOU SOUČÁSTÍ CIRKULAČNÍCH FONDŮ

7. Servis výpočetní techniky
7.1. *Nabízíme všem knihovnám regionu, obslouženo 46 knihoven, realizováno bylo 49
servisních návštěv (2 akce byly vyřešeny telefonicky); v rámci této služby probíhá zaškolení
pracovníků i update systému
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8. Ostatní poskytované služby
8.1. Zpracování grantů pro rok 2018 / celkem 9 žádostí (VISK3, VISK9 ).
8.2. Ze zpracovaných grantů pro rok 2017 byla získána finanční dotace ve výši 163 000,- Kč.
8.3. Přímá pomoc byla poskytnuta při přetřídění naučné literatury v knihovnách, využívání online katalogů knihoven a využívání MVS, tvorbě webových stránek nebo přímo pro podklady
pro web knihovny.
8.4. Pravidelně zajišťováno:
*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)
přímá pomoc při kulturních i vzdělávacích aktivitách (příprava i zajištění přímo pro knihovnu)
např. Nová Bystřice, Lodhéřov atd.
ediční a vydavatelská činnost – vydáno grafické zpracování a tisk informačního přehledu
MDT
v rámci údržby knihovního fondu bylo zpracováno 7 988 svazků (2873 sv. přebalení
DO/doplňovací odd., 1750 sv. DO, 3365 sv. nákup DS/distrib. středisko + dary
knihovnám)
projekt „Česká knihovna“ je zajištěn pro 4 profi knihovny: Kardašova Řečice, Nová
Včelnice, Strmilov a Studená (rozdělení, zatřídění MDT a obalení knih vč. jejich distribuce).

* poskytujeme i MěK Dačice a MěK Třeboň
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Projekty
Získané:
1. Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
- pro rok 2017 bylo přiděleno:
1 501 000,- 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:
6 338,- 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 2017:
o Podzimní mini – univerzita pro každého II (K21)
o Modernizace pobočky Vajgar (VISK3)
o Regionální knihovní systém Jindřichohradecka-tech. podpora (VISK3)
o Harmonizace DTB autorit MěK s DTB NK Praha (VISK 9)

12 000,- Kč
35 000,- Kč
15 000,- Kč
23 000,- 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. V průběhu listopadu 2017 došlo k pokácení dalšího stromu (parkoviště před
knihovnou) z důvodu ohrožování bezpečnosti provozu a pohybu chodců
(provedeno Službami města JH). V průběhu letních měsíců byl proveden nátěr vnitřků okap.
žlabů, 2 stříšek nad vchodem, čištění fasády čelní stěny budovy (realizováno zřizovatelem) a
provedena výměna druhého oběhového čerpadla plynové kotelny (realizováno knihovnou).
Prostřednictvím investice od zřizovatele byl pořízen nový návratový box na knihy (Bibliobox),
umístěný před hlavním vchodem. Proběhly taktéž menší úpravy v uspořádání půjčovny
dětského oddělení centrály i pobočky a čítárny časopisů. Budova pobočky Vajgar zůstává po
rozsáhlejší modernizaci z podzimu roku 2015 prozatím kromě menších vnitřních úprav v
uspořádání beze změn.
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2. Hospodaření
Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2017 se skutečným čerpáním
(v tis. Kč) - MĚSTSKÁ KNIHOVNA

V tabulce je zahrnuto rozpouštění dotace na odepisovaný majetek ve výši 7,5 tis. Kč (účet 672), tyto
náklady se neplánují. Nejsou zde zahrnuty náklady a výnosy doplňkové činnosti.
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Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2017 se skutečným čerpáním
(v tis. Kč) - REGIONÁLNÍ SLUŽBY

Městská knihovna hospodařila celkově:
 s příspěvkem zřizovatele ve výši 7 334 000,- Kč
 s dotací Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí (služeb) ve výši 1 501 000,- Kč

Příspěvky v Kč na činnost městské knihovny v letech 2013-2017
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2013

2014

2015

2016

2017

6 540 000,(+ 72 000,-Kč
investiční
příspěvek na
pořízení
záložního
zdroje „on-line
UPS“)

6 403 500,(+ 60 285,-Kč
jako investiční
příspěvek na
pořízení
závěsného
obrazové
systému)

6 670 000,-

6 852 000,(+ 87 120,-Kč
jako investiční
příspěvek na
pořízení
knihovnického
SW – OPAC
katalog Carmen

7 334 000,(+ 94 949,-Kč
jako investiční
příspěvek na
pořízení
návratového
boxu na knihy,
tzv. Biblioboxu
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Kontroly, revize









Veřejnosprávní kontrola na místě se zaměřením na hospodaření organizace za rok
2016/2017, kontrola provedena oddělením interního auditu města Jindřichův Hradec.
Kontrola podpory zajištění regionálních funkcí knihoven se zaměřením na období roku 2016,
kontrola provedena pověřeným pracovníkem Krajského úřadu JČ kraje.
Kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na soc. zabezpečení, zaměřeno na období 2014-2017, provedeno OSSZ J. Hradec.
Kontrola dodržování pracovně právních předpisů o inspekci práce se zaměřením na kontrolu
povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP a z právních předpisů k zajištění
bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a
právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Kontrola
provedena Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem V Českých
Budějovicích.
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 starostovi města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavu Mrvkovi,
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, Žurnálu krásné články, Týdeníku
Jindřichohradecka a reportérům Jindřichohradecké televize s.r.o., Rádia Česká Kanada a Českého
rozhlasu České Budějovice za spolupráci a propagaci našich aktivit.
V Jindřichově Hradci, dne 28. 2. 2018
Ing. Tomáš Dosbaba , ředitel
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3. Přílohy
Příloha č. 1 - statistický výkaz
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Příloha č. 2 – sumář akcí, besed, programů pro děti, KIV
01/2017
[03.01.2017]
[05.01.2017]
[06.01.2017]
[09.01.2017]
[10.01.2017]
[10.01.2017]
[11.01.2017]
[11.01.2017]
[13.01.2017]
[13.01.2017]
[17.01.2017]
[18.01.2017]
[19.01.2017]
[23.01.2017]
[24.01.2017]
[25.01.2017]
[26.01.2017]
[26.01.2017]
[27.01.2017]

Veřejné čtení/dětské oddělení
Václav Zajíc nejen o závodění na Havaji
Poprvé v knihovně/dětské oddělení
Poprvé v knihovně/dětské oddělení
Josef Lada/Vajgar
Trénování paměti - začátečníci
Škola naruby
Vajgar
Krajina v českém středověku a lidé na cestách
Pověsti jižních Čech/dětské oddělení
Moderní pohádky/dětské oddělení
Trénování paměti - začátečníci
Českobudějovicko
Klasická pohádka/dětské oddělení
Jak se chodí za básničkou dětské oddělení
Trénování paměti - začátečníci
Trénování paměti - mírně pokročilí
Bajky/dětské oddělení
Procházka po zříceninách jihočeských hradů
Do knihovny za zvířátky/dětské oddělení

02/2017
[01.02.2017]
[01.02.2017]
[01.02.2017]
[01.02.2017]
[03.02.2017]
[07.02.2017]
[07.02.2017]
[07.02.2017]
[08.02.2017]
[08.02.2017]
[14.02.2017]
[15.02.2017]
[15.02.2017]
[15.02.2017]
[16.02.2017]
[16.02.2017]
[17.02.2017]
[17.02.2017]
[20.02.2017]
[21.02.2017]
[22.02.2017]
[22.02.2017]
[22.02.2017]
[23.02.2017]
[27.02.2017]
[28.02.2017]

Pohádkové čtení pro děti Vajgar
Bajky/dětské oddělení
Trénování paměti - mírně pokročilí sál
Landštejn
Veřejné čtení/Vajgar
Trénování paměti - začátečníci
Veřejné čtení/dětské oddělení
Trénování paměti - pokročilí
Trénování paměti - mírně pokročilí
Klostermann a Šumava
Trénování paměti - začátečníci
Trénování paměti - mírně pokročilí
O ilustraci/dětské oddělení
Amerika
Jak se chodí za básničkou
I tvůj hlas může rozhodnout, aneb, Zvyšování politické gramotnosti u mladých lidí
Klasická pohádka/dětské oddělení
Bajky/dětské oddělení
Dopravní výchova – pohádka/dětské oddělení
Trénování paměti - začátečníci
Do knihovny za zvířátky/dětské oddělení
Trénování paměti - mírně pokročilí
Jak na život s Alzheimerem
Jak se chodí za básničkou/dětské oddělení
Do knihovny za zvířátky/dětské oddělení
Trénování paměti - pokročilí

3/2017
[01.03.2017]
[01.03.2017]
[01.03.2017]
[01.03.2017]
[02.03.2017]
[02.03.2017]
[02.03.2017]
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Škola naruby/Vajgar
Do knihovny za zvířátky dětské oddělení
Trénování paměti - mírně pokročilí
Romantika v manželství i po letech
Básničky/Vajgar
O ilustraci/dětské oddělení
Básničky/Vajgar
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[02.03.2017]
[02.03.2017]
[03.03.2017]
[06.03.2017]
[07.03.2017]
[07.03.2017]
[07.03.2017]
[08.03.2017]
[08.03.2017]
[08.03.2017]
[08.03.2017]
[09.03.2017]
[10.03.2017]
[14.03.2017]
[15.03.2017]
[15.03.2017]
[15.03.2017]
[16.03.2017]
[16.03.2017]
[17.03.2017]
[17.03.2017]
[17.03.2017]
[21.03.2017]
[21.03.2017]
[21.03.2017]
[22.03.2017]
[22.03.2017]
[23.03.2017]
[23.03.2017]
[28.03.2017]
[29.03.2017]
[29.03.2017]
[29.03.2017]
[29.03.2017]
[31.03.2017]
[31.03.2017]

Malé poslechové dopoledne (Čochtan vypravuje)/hudební oddělení
Textík, výtvarná část - schůzka poroty
Bajky/dětské oddělení
Bajky/dětské oddělení
Trénování paměti - začátečníci
Veřejné čtení/dětské oddělení
Trénování paměti - pokročilí
Básničky/Vajgar
O ilustraci/dětské oddělení
Trénování paměti - mírně pokročilí
Jak zvládat potíže při učení a poruchy učení
O ilustraci/dětské oddělení
Bajky/dětské oddělení
Trénování paměti - začátečníci
Do knihovny za zvířátky/dětské oddělení
Trénování paměti - mírně pokročilí
Skutečná Afrika aneb Cesta po Tanzanii
Do knihovny za zvířátky/dětské oddělení
Trénování paměti
Moderní pohádky/dětské oddělení
Seznámení s knihovnou/dětské oddělení
Seznámení s knihovnou/Vajgar
Trénování paměti - začátečníci
Trénování paměti - pokročilí
Jindřich IV. z Hradce
Poprvé v knihovně – MŠ/dětské oddělení
Trénování paměti - mírně pokročilí
Do knihovny za zvířátky/dětské oddělení
Korsika
Trénování paměti - pokročilí
Pověsti Jindřichova Hradce/Vajgar
Poprvé v knihovně – MŠ/dětské oddělení
Trénování paměti - mírně pokročilí
Petr Vok - život a osudy renesančního kavalíra
Jak se chodí za básničkou/dětské oddělení
Noc s Andersenem/dětské oddělení

04/2017
[03.04.2017]
[03.04.2017]
[04.04.2017]
[04.04.2017]
[05.04.2017]
[05.04.2017]
[06.04.2017]
[07.04.2017]
[07.04.2017]
[07.04.2017]
[10.04.2017]
[11.04.2017]
[11.04.2017]
[12.04.2017]
[12.04.2017]
[13.04.2017]
[17.04.2017]
[19.04.2017]
[21.04.2017]
[21.04.2017]
[24.04.2017]
[25.04.2017]
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Velikonoce/Vajgar
Velikonoce/dětské oddělení
Veřejné čtení/dětské oddělení
Trénování paměti - pokročilí
Hry s písmenky/dětské oddělení
Bolívie
Velikonoce/Vajgar
Velikonoce/Vajgar
Velikonoce/dětské oddělení
Beseda s Hermínou Frankovou - pro děti
Velikonoce/dětské oddělení
Kreativita v knihovnách
Trénování paměti - pokročilí
Velikonoce/dětské oddělení
Veřejné čtení/Vajgar
Jindřichohradecký hrad a zámek
Jak se dělá kniha/dětské oddělení
Athos
O ilustraci/dětské oddělení
Hry s písmenky/dětské oddělení
Máme rádi pohádky/dětské oddělení
Ilustrace /Vajgar
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[26.04.2017]
[26.04.2017]
[27.04.2017]
[27.04.2017]
[28.04.2017]

Škola naruby/Vajgar
Poprvé v knihovně s pohádkou/dětské oddělení
Máme rádi pohádky/dětské oddělení
Jindřichohradecko očima archeologa
Hry s písmenky/dětské oddělení

05/2017
[03.05.2017]
[04.05.2017]
[04.05.2017]
[04.05.2017]
[05.05.2017]
[10.05.2017]
[11.05.2017]
[11.05.2017]
[12.05.2017]
[15.05.2017]
[16.05.2017]
[17.05.2017]
[17.05.2017]
[17.05.2017]
[18.05.2017]
[19.05.2017]
[24.05.2017]
[24.05.2017]
[24.05.2017]
[25.05.2017]
[25.05.2017]
[29.05.2017]

Poznej světové dědictví UNESCO
Písmenka, Krtek a kalhotky/Vajgar
I tvůj hlas může rozhodnout-zvyšování politické gramotnosti u mladých lidí
Písmenka, Krtek a kalhotky/Vajgar
Hry s písmenky/dětské oddělení
Hry s písmenky/dětské oddělení
Jak se dělá kniha/dětské oddělení
Pokořitel kanálu La Manche
Bajky/dětské oddělení
Jak se dělá kniha/dětské oddělení
Školení - Tvorba autorit pro NK
Školení - Tvorba autorit pro NK
Moderní pohádka/Vajgar
Jak se dělá kniha/dětské oddělení
Jak se dělá kniha/dětské oddělení
Jan Werich a Fimfárum/dětské oddělení
Moderní pohádka/Vajgar
Poprvé v knihovně s pohádkou/dětské oddělení
Holocaust
Marek Šolmes Srazil/sál
Marek Šolmes Srazil/Vajgar
Jan Werich a Fimfárum/dětské oddělení

06/2017
[01.06.2017]
[02.06.2017]
[05.06.2017]
[08.06.2017]
[08.06.2017]
[14.06.2017]
[14.06.2017]
[15.06.2017]
[16.06.2017]
[16.06.2017]
[22.06.2017]

Hry s písmenky/dětské oddělení
Dopravní výchova – pohádka/dětské oddělení
Jak se dělá kniha/dětské oddělení
Jak se dělá kniha/dětské oddělení
Valná hromada - Sokol
Poprvé v knihovně s pohádkou/dětské oddělení
Jak začít podnikat a vést firmu
Knížka pro prvňáčka/ Pasování
Soutěžní odpoledne/Vajgar
Jižní Korea/sál
Simulace voleb

09/2017
[05.09.2017]
[07.09.2017]
[13.09.2017]
[21.09.2017]
[21.09.2017]
[27.09.2017]
[27.09.2017]
[29.09.2017]

AKS Clavius/ MARC21/Autority prakticky - školení
Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes/grant K21/ MKČR
Historie psaná vodou
Klasická pohádka/dětské oddělení
O Skotsku trochu jinak/ grant K21/ MKČR
Veřejné čtení dětem/Vajgar
Nepálem na Enfieldech/ grant K21/ MKČR
Poprvé v knihovně/dětské oddělení

10/2017
[03.10.2017]
[03.10.2017]
[04.10.2017]
[04.10.2017]
[05.10.2017]
[05.10.2017]
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Trénování paměti -začátečníci
Hravé odpoledne pro děti/sál
Trénování paměti – pokročilí
Jak se chodí za básničkou/dětské oddělení
Knihovna a moje nejmilejší knížka/Vajgar
Pásmo jihočeských pověstí/dětské oddělení
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[05.10.2017]
[05.10.2017]
[06.10.2017]
[06.10.2017]
[10.10.2017]
[11.10.2017]
[11.10.2017]
[12.10.2017]
[12.10.2017]
[12.10.2017]
[13.10.2017]
[16.10.2017]
[17.10.2017]
[18.10.2017]
[18.10.2017]
[19.10.2017]
[19.10.2017]
[19.10.2017]
[19.10.2017]
[19.10.2017]
[20.10.2017]
[24.10.2017]
[24.10.2017]
[25.10.2017]
[25.10.2017]
[27.10.2017]
[30.10.2017]
[31.10.2017]

Pásmo jihočeských pověstí/dětské oddělení
Autorské čtení Davida Jana Žáka/ grant K21/ MKČR
Poprvé v knihovně/dětské oddělení
Malé poslechové dopoledne (Klasici laskavého humoru)/hudební oddělení
Trénování paměti - začátečníci
Ilustrace Vajgar
Trénování paměti - pokročilí
Knihovna a moje nejmilejší kniha/Vajgar
Pásmo jihočeských pověstí/dětské oddělení
Balkán na kole
Za pohádkou do knihovny/dětské oddělení
Ilustrace /Vajgar
Trénování paměti - začátečníci
Trénování paměti - pokročilí
Patagonie, nejkrásnější národní parky/ grant K21/ MKČR
Bajky/Vajgar
Jak se chodí za básničkou/dětské oddělení
Bajky/Vajgar
Moderní pohádky/dětské oddělení
125. výročí MěK – slavnostní uvedení Biblioboxu do provozu a ocenění čtenářů/sál
Poprvé v knihovně/dětské oddělení
Trénování paměti -začátečníci
Autorské čtení Terezy Boučkové/ grant K21/ MKČR
Pásmo jihočeských pověstí/dětské oddělení
Trénování paměti -pokročilí
Malé poslechové dopoledne (Zlato českého humoru) /hudební oddělení
Jihočeské pověsti Vajgar
Trénování paměti -začátečníci

11/2017
[01.11.2017]
[01.11.2017]
[01.11.2017]
[02.11.2017]
[03.11.2017]
[07.11.2017]
[07.11.2017]
[08.11.2017]
[08.11.2017]
[08.11.2017]
[09.11.2017]
[10.11.2017]
[10.11.2017]
[10.11.2017]
[13.11.2017]
[13.11.2017]
[14.11.2017]
[15.11.2017]
[15.11.2017]
[15.11.2017]
[16.11.2017]
[20.11.2017]
[21.11.2017]
[22.11.2017]
[22.11.2017]
[23.11.2017]
[23.11.2017]
[24.11.2017]
[27.11.2017]
[28.11.2017]
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Pohádková zvířátka/dětské oddělení
Trénování paměti -pokročilí
Naše jedlé a jedovaté houby/ grant K21/ MKČR
Moderní pohádky/dětské oddělení
Poprvé v knihovně/dětské oddělení
Trénování paměti -začátečníci
Veřejné čtení/dětské oddělení
Bajky/Vajgar
Trénování paměti -pokročilí
Krajinné energie a jejich dnešní působení/ grant K21/ MKČR
Moderní pohádky/dětské oddělení
Jak se chodí za básničkou /dětské oddělení
Pásmo jihočeských pověstí/dětské oddělení
KIV/sál
Domácí mazlíčci v knihách/Vajgar
Klasická pohádka/dětské oddělení
Trénování paměti - začátečníci
Domácí mazlíčci v knihách/Vajgar
Trénování paměti -pokročilí
Švédsko očima diplomata a turisty/ grant K21/ MKČR
Moderní pohádky/dětské oddělení
Bajky a nejznámější vypravěči/dětské oddělení
Trénování paměti –začátečníci
Trénování paměti -pokročilí
Deskovky – turnaj pro děti/Vajgar
Škola naruby/Vajgar
Lipno – krajina pod hladinou a Šumava – krajina pod sněhem/ grant K21/ MKČR
Moderní pohádky/dětské oddělení
Poprvé v knihovně/dětské oddělení
Trénování paměti - začátečníci
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[28.11.2017]
[29.11.2017]
[29.11.2017]
[29.11.2017]
[30.11.2017]

Výtvarná dílna - Den pro dětskou knihu/dětské oddělení
Vánoce ve světě/ dětské oddělení
Trénování paměti - pokročilí
Botanické zahrady Velké Británie/ grant K21/ MKČR
Pásmo jihočeských pověstí/dětské oddělení

12/2017
[01.12.2017]
[05.12.2017]
[06.12.2017]
[06.12.2017]
[07.12.2017]
[08.12.2017]
[08.12.2017]
[11.12.2017]
[13.12.2017]
[15.12.2017]
[18.12.2017]
[20.12.2017]
[21.12.2017]
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Vánoce ve světě/dětské oddělení
Trénování paměti -začátečníci
Trénování paměti -pokročilí
Vánoce ve světě /dětské oddělení
Příhraniční obce Jindřichohradecka: vzestup a pád
Předvánoční povídání/dětské oddělení
Vánoce ve světě/dětské oddělení
Předvánoční povídání/dětské oddělení
Předvánoční povídání/dětské oddělení
Předvánoční povídání/dětské oddělení
Předvánoční povídání/dětské oddělení
Vánoce ve světě/dětské oddělení
Vánoce ve světě/dětské oddělení

