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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. 5/2019 SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH MOBILNÍCH TELEFONŮ 

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

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2020 SMĚRNICE CLAVIUS REKS 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 1/2021 SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA REGIONÁLNÍ ČINNOST 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2021 SMĚRNICE O ZPŮSOBU ODMĚŇOVÁNÍ, VÝPOVĚDNÍCH DOBÁCH, DOVOLENÉ, 

ZDRAVOTNÍM VOLNU 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2021 SMĚRNICE FKSP, STRAVOVÁNÍ A VÝROČÍ 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2021 SMĚRNICE OOU- UŽIVATELÉ KNIHOVNY 

O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/2021 INTERNÍ SDĚLENÍ ZMĚNY K 19.10.2021 DANÉ VYHLÁŠKOU MPSV  
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Organizační struktura 

 

Zaměstnanci 

Kvalifikace zaměstnanců městské knihovny 

Počet zaměstnanců celkem 18 

VŠ knihovnického směru 2 

VŠ ostatní 3 

SŠ knihovnického směru 10 

SŠ ostatní 2 

ostatní 1 

 

Přehled zaměstnanců městské knihovny k 31. 12. 2021 
A – fyzický stav zaměstnanců: 18 
B – přepočtený stav zaměstnanců: 17,25 

  
Počet zaměstnanců knihovny v roce 2021 byl nadále 18 pracovníků.  V roce 2021 došlo ke změně na 
pracovní pozici údržbáře, koncem května se jednalo o odchod stávajícího pracovníka do důchodu, od 
června nastoupil nový pracovník.    
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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 

 
Mgr. Olga Švecová 

 

 
1 

 
1 (metodická činnost, garance odbornosti 

obsluhovaných knihoven v regionu) 
 knihovnice Lucie Kopačková 

 
1 1 (akvizice-knihovny regionu, distribuční 

středisko) 
útvar 

Nákup a zpracování 
fondů, vnitřní servis 

 
knihovnice 

 
Vlasta Doláková 

 
1 

 
1 (odborné zpracování knihovního fondu) 

 knihovnice Mgr. Lucie Mátlová 
 

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

náhrady) 
útvar 

Služby veřejnosti 
    

půjčovna pro dospělé knihovník/ 
vedoucí útvaru Služby 

veřejnosti 
 

knihovnice 

Mgr. 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 

 
PhDr. Marcela 

Petrovičová 
 

1 1 (regionální fond/DTB, internet, kopírování, KIV, 
VU3V, E-knihy) 

půjčovna pro děti knihovnice Lucie Priclová  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 do 5/2021 
od 6/2021 Luboš Fical 

1 0,25 (obsluha kotelny, opravy, údržba) 
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Vzdělávání, školení, semináře 
 
Školení zaměstnanců knihovny probíhala převážně online formou. Školení byla zaměřena především 
na pedagogickou a vzdělávací činnost v rámci oddělení pro děti, dále na personální činnost, počítačové 
dovednosti, vyhledávání a citování informací a další (vedoucí Služeb, zaměstnanci vytvářející 
propagační materiály knihovny a ostatní pracovníci).  Pracovnice akvizice (útvar Nákup a zpracování 
KF) dokončila v lednu 2021 akreditovaný vzdělávací program „Knihovník katalogizátor“ (kurz 
realizovaný pod záštitou Národní knihovny ČR).  
 
Absolvovaná školení: 
 

• Jak na environmentální akce pro děti v knihovně (online, Národní knihovna) 

• Školení tutorů VU3V (online, Provozně ekonomická fakulta ČZU) 

• Udržitelnost v praxi (online, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) 

• Udržitelnost v knihovnách (online, Katedra informačních studií a knihovnictví MU) 

• Master knihovník (online, Knihovna města Plzně) 

• Jak citovat (online, MZK Brno) 

• Master čtenář – tréninkový kurz čtení (online, Městská knihovna v Praze) 

• Dovolená podle nové právní úpravy od A do Z (online, ANAG, spol. s r.o.) 

• Kde a jak hledat odbornou literaturu (online, MZK Brno) 

• E-knihy (online, Městská knihovna v Praze) 

• Technologie s dětmi: Hravě, zdravě a smysluplně (online, Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

• Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit (online, Nadace Open Society Fund) 

• Čtení je nuda? (online, Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem) 

• Kondiční kurz Excel (online, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem) 

• Canva - grafika pro sociální sítě (online, Městská knihovna v Praze) 

• Komiks ve výuce (online, Člověk v tísni) 

• Digitální knihovna - dokumenty nedostupné na trhu (online, JVK) 

• Sociální sítě a jejich využití při propagaci služeb knihovny a šíření informací I a II (online, Národní 

technická knihovna) 

• Bezplatné informační zdroje z oblasti pedagogiky (online, Moravská zemská knihovna v Brně) 

• Rešeršní strategie, postupy a informace (online, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem) 

• Pedagogické minimum pro knihovníky I a II (online, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) 

• Domov a rodina v knížkách pro děti (online, Městská knihovna Tábor) 

• Seminář Sekce SDRUK pro bibliografii (prezenční formou, SVK Ústí n. Labem)  

• akreditovaný vzdělávací program „Knihovník katalogizátor“ (NK Praha) 

• Odborná exkurze do krajské knihovny v Havlíčkově Brodě (Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod ) 

• Periodická paměť, odborná konference z cyklu knižní kultura 19. století (prezenční formou, Muzeum 

Jindřichohradecka) 

• Infomační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami (online, KVK Liberec) 

• Konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě, on-line 

• návštěvy knihoven regionu, porady metodiků a porady ředitelů ((JVK České Budějovice) - v omezené 

míře dle situace 

• Účetní závěrka příspěvkových organizací 

• Legislativní novinky 2021... 
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Služby 

Služby veřejnosti byly poskytovány na 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), 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 (lekce knihovnicko-informativní výchovy) 

• půjčovna pro děti a mládež – výpůjční služby pro čtenáře do 15-ti let, přístup k síti 
Internet, vzdělávací 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, veřejný 
internet, E-knihy 

• pobočka Vajgar – půjčovna pro děti a mládež – výpůjční služby pro čtenáře do 
15-ti let, přístup k síti Internet, vzdělávací programy podporující čtenářskou gramotnost pro 
MŠ, ZŠ, volnočasové aktivity, deskové stolní hry, elektronická tužka 

 
                                                          centrální pracoviště 
 

   

pobočka Vajgar 
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Činnost knihovny 
Knihovna nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin a časopisů, E-knih, AV médií, přístup 

do sítě Internetu, elektronických databází, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Do nabídky 

služeb patří také půjčování deskových her (dětská oddělení). Čtenářům a návštěvníkům poskytuje 

knihovna informace o literatuře, o regionálních autorech, informace o regionu, právní informace, 

informace ze státní správy a samosprávy. Taktéž zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu a 

reprografické služby. Nabídka byla rozšířena i o nové služby bezhotovostních plateb.  V neposlední řadě 

pak knihovna poskytuje prostor pro relaxaci, neformální vzdělání, volnočasové aktivity a setkávání 

různých věkových a sociálních skupin. 

  

Provozní doba 
Knihovna je návštěvníkům a čtenářům k dispozici 6 dní v týdnu, 45hodin. Kdykoliv je zároveň možno 

využít návratový box na knihy u centrálního pracoviště (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 2021 

 

• Epidemie onemocnění COVID-19 a její dopady na provoz knihovny – také v roce 2021 chod 

knihovny významně ovlivnila epidemie COVID-19. Nutná hygienická opatření, omezení a 

uzavírky knihovny ovlivnily množství vykonaných besed pro mateřské, základní a střední školy, 

návštěvnost knihovny a množství zapůjčených knih, časopisů, audioknih a hudebních CD. 

Městská knihovna Jindřichův Hradec byla na základě usnesení vlády ČR uzavřena pro 

veřejnost od 28. 12. 2020 do 8. 2. 2021. Od 9. 2. 2021 byly dokumenty půjčovány tzv. 

bezkontaktním způsobem v prostoru před budovou knihovny a od 16. 2. 2021 formou 

výdejního okénka. Jako jedna z mála kulturních institucí tak knihovna fungovala také v době 

nouzového stavu.  Plný vstup do půjčoven byl čtenářům umožněn od 12. 4. 2021. Z výše 

uvedených důvodů byly v prvním pololetí 2021 zrušeny, popř. po domluvě odloženy plánované 

besedy a přednášky v poslechovém sále. První besedou pro veřejnost tak bylo až autorské čtení 

a setkání se spisovatelem Jiřím Hájíčkem 5. 10. 2021, na které pak do konce roku navázalo 

dalších pět besed s cestovateli a spisovateli.  

 

• Revize knihovního fondu – na přelomu ledna a února byla realizována zákonná revize 

knihovního fondu, kterou musí knihovna našeho rozsahu provést jednou za deset let dle 

knihovního zákona a příslušné prováděcí vyhlášky. Revidován byl stav fondu na všech 

odděleních (centrální pracoviště – studovna, sklad, dospělé, dětské a hudební oddělení, 

pobočka Vajgar – dospělé a dětské oddělení), do revizních prací se zapojila většina 

zaměstnanců. 

  
 

 

• Půjčování elektronických knih -  jako částečnou kompenzaci za omezené možnosti půjčování 

papírových knih jsme také pro rok 2021 rozšířili možnost půjčování E-knih ze dvou na tři 

měsíčně. Za rok 2021 bylo vypůjčeno celkem 678 elektronických knih, což je o 39 více než 

v roce 2020 a o 536 více než v roce 2019 před nástupem epidemie COVID-19.  

 

• Bezhotovostní platby v knihovně – od května 2021 lze v knihovně využít novou službu - 

bezhotovostní platební styk. Platební terminál je k dispozici na centrálním pracovišti knihovny 

v půjčovně pro dospělé. K placení z pohodlí domova lze využít platební bránu přístupnou 

z čtenářského konta. Brána umožňuje platby kartou, standardním převodem nebo převodem 

pomocí tzv. rychlého platebního tlačítka.  

 

• Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny – od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021 proběhl průzkum 

uživatelů knihovny. Anonymní dotazník s dvanácti otázkami byl k dispozici fyzicky na 

centrálním pracovišti a pobočce Vajgar, dále pak online formou na webu knihovny a sociálních 

sítích (Facebook, Instagram, Twitter).  
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Průzkumu se zúčastnilo 163 respondentů, z toho většina (95) využila možnosti online 

formuláře. Mezi čtenáři převažuje výrazná spokojenost s rozsahem služeb knihovny, výpůjční 

dobou a jednáním zaměstnanců. Výsledky průzkumu s návrhy opatření jsou k dispozici na 

webových stránkách knihovny. 

  

 
 

• Virtuální univerzita třetího věku – letní semestr VU3V akademického roku 2020/2021 byl 

zahájen 1. února 2021 a ukončen 2. května 2021. Posluchači studovali témata Lidské zdraví a 

Rituály evropských královských rodů. Z důvodu epidemie Covid-19 proběhly oba kurzy 

distanční on-line formou. 30. září 2021 byl zahájen zimní semestr VU3V akademického roku 

2021/2022, ve kterém byl realizován kurz Barokní architektura v Čechách. Tento kurz proběhl 

prezenčně formou společných setkání v poslechovém sále knihovny na šesti video-

přednáškách. Studenti si mohli zvolit také formu distančního studia. Ukončen byl 31. prosince 

2021.  

 

• 20 let budovy knihovny – v říjnu 2021 jsme si připomněli 20 let působení městské knihovny na 

stávající adrese v ulici U Knihovny 1173/II. Při této příležitosti jsme připravili výstavu mapující 

jednotlivá sídla knihovny od jejího vzniku v roce 1892 do současnosti. Výstava byla k vidění na 

centrálním pracovišti, pobočce Vajgar a na sociálních sítích knihovny.   
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Tabulky, grafy, komentáře 

 

Registrovaní čtenáři celkem 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Registrovaní 
čtenáři  
celkem 

3 693 3 680 3 731 3 308 2 825 

 

 

Registrovaní čtenáři do 15-ti let 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Registrovaní 
čtenáři 

do 15-ti let 
779 810 888 748 593 

 

 

Návštěvníci půjčoven, studoven celkem 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Návštěvníci  
celkem 

 
61 975 62 212 65 276 42 574 44 398 

 

 

Návštěvníci půjčoven, studoven do 15-ti let  2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Návštěvníci  
půjčoven do  

15-ti let 

9 583 9 783 9 752 5 150 4 830 

 

 

Využití internetu – návštěvy 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Návštěvníci 
internetu 

 
5 285 4 874 4 850 1 245 667 
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Počet výpůjček celkem 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Výpůjčky 
celkem 

 
195 508 182 862 172 616 141 391 124 604 

 

 

Počet výpůjček naučné literatury pro dospělé 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Výpůjčky 
naučná 

literatura 
36 057 31 466 29 346 24 579 19 058 

 

 

Počet výpůjček beletrie pro dospělé 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Výpůjčky  
beletrie 

 
99 505 97 593 99 116 84 893 77 437 

 

 

Počet výpůjček naučné literatury pro děti 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Výpůjčky  
naučná 

literatura  
pro děti 

5 708 5 054 3 461 2 281 2 075 

 

 

Počet výpůjček beletrie pro děti 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Výpůjčky  
beletrie pro děti 

 
29 020 26 710  23 211  14 194 11 336 

 

 

Počet výpůjček periodik 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Výpůjčky 
periodika 

 
18 777 15 263 12 003 9 192 8 617 
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Počet výpůjček AV medií 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Výpůjčky 
AV media 

 
6 437 6 595 6 504 5 077 4 879 

 

Počet prolongací 2017 -2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Výpůjčky 

prolongace 
58 597 56 133 51 480 58 436 50 602 

 

Počet výpůjček e-knih 2017 - 2021 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Výpůjčky 

E-knih 
37 181 142 639 678  

Služba půjčování e-knih spuštěna na podzim 2017 

 

Počet MVS 2017 -2021: 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Kladně vyřízené 

požadavky 

obdržené z jiných 

knihoven 

2 142 2 245 

 

1 797 1 210 875 

Kladně vyřízené 

požadavky zaslané 

do jiných 

knihoven 

361 346 382 164 157  
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Počet výpůjček podle lokace 

 

 

Počet výpůjček na jednoho registrovaného uživatele 
• Dospělé oddělení: 45,66 

• Dětské oddělení: 40,73 

• Hudební oddělení: 76,38 

• Dospělé oddělení – Vajgar: 51,29  

• Dětské oddělení – Vajgar: 22,12 

• Knihovna celkem (včetně prezenčních výpůjček): 44,11 

 

Počet vyřízených rezervací 

• Dospělé oddělení: 11 157 

• Dětské oddělení: 472 

• Hudební oddělení: 110 

• Dospělé oddělení – Vajgar: 601 

• Dětské oddělení – Vajgar: 16 

• Knihovna celkem: 12 356 

 

Počet vyřízených objednávek 

• Dospělé oddělení: 7 137 

• Dětské oddělení: 828 

• Hudební oddělení: 711 

• Dospělé oddělení – Vajgar: 689 

• Dětské oddělení – Vajgar: 70 

• Knihovna celkem: 9 435 
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Nejvíce žádané dokumenty 

• Nejžádanější  kniha  - beletrie:  Listopád / Alena Mornštajnová (79x) 

• Nejžádanější  kniha  - naučná: Robert Šlachta: třicet let pod přísahou / Robert Šlachta (26x) 

• Nejžádanější  kniha  - dětská beletrie: Deník malého poseroutky: zápisky Grega Heffleyho / 

Jeff Kinney (21x) 

• Nejžádanější  kniha  - dětská naučná: Moje malá knížka o dinosaurech (6x) 

• Nejžádanější  periodikum - časopis: Reflex (347x) 

• Nejžádanější dětské periodikum: Čtyřlístek: veselé obrázkové čtení (103x) 

• Nejžádanější stolní hra: Náš les: interaktivní mluvící puzzle (8x) 

• Nejžádanější interaktivní kniha(mluvící): O perníkové chaloupce: / Ladislava Pechová (12x) 

• Nejžádanější  CD - hudební: Homegrown / Neil Young (5x) 

• Nejžádanější  CD - mluvené slovo: Šikmý kostel. 1894 – 1921 / Karin Lednická (10x) 

• Nejžádanější e-kniha – beletrie: Drak spí / Michaela Klevisová (7x) 

• Nejžádanější e-kniha – naučná: Atomové návyky / James Clear (5x) 

Nejžádanější e-kniha pro děti: Prašina / Vojtěch Matocha (3x) 

 

Čtenáři- zajímavosti 

• Aktivnější pohlaví: ženy   

• Nejstarší aktivní čtenář nar. v roce 1920 / Nejmladší registrovaný uživatel nar. v roce 2020 

 

Věkové rozložení čtenářů 
Do 15-ti let 20,96 % 

16 až 19 let 8,32 % 

20 až 29 let 6,94 % 

30 až 39 let 8,36 % 

40 až 49 let 14,94 % 

50 až 59 let 11,33 % 

60 až 69 let 13,81 % 

70 až 79 let 11,26 % 

Nad 80 let 3,51 % 

 

Časové rozložení návštěv půjčoven 

• Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení byl v měsíci: listopad (2 491)  

• Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení byl v měsíci: listopad (593) 

• Nejvyšší počet návštěvníků na hudebním oddělení byl v měsíci: listopad (368) 

• Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: říjen (448) 

• Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: listopad (286) 
 

• 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: Pátek 

• 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: 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 
 
 
Počet návštěv webové stránky  

2017 2018 2019   2020 2021 

36 320 41 322 39 424 36 694 38 474 

O 1 780 návštěv webové stránky více než v roce předchozím. 

Počet vstupů do katalogu z prostoru knihovny 

2017 2018 2019   2020 2021 

134 262 31 637 35 083 5 309 3 335 

O 1 974 vstupů do katalogu z prostoru knihovny méně než v roce předchozím. 

  

Počet vstupů do katalogu z prostoru mimo knihovnu  
2017 2018 2019   2020 2021 

25 273 20 686 19 855 35 095 43 645 

O 8 550 vstupů do katalogu z prostoru mimo knihovnu více než v roce předchozím. 

 
Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru knihovny  

2017 2018 2019   2020 2021 

1 494 3 496 5 364 427 732 

O 305 vstupů do uživatelského konta z prostoru knihovny více než v roce předchozím.  

 
Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru mimo knihovnu 

2017 2018 2019   2020 2021 

11 948 10 622 10 384 13 965 18 559 

O 4 594 vstupů do uživatelského konta z prostoru mimo knihovnu více než v roce předchozím. 

 

 

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 

 
Městská knihovna má významné postavení a poslání podporovat vztah k četbě zejména u dětské 

populace. Nedílnou činností je pořádání literárních besed, autorských setkání či informačních lekcí pro 

síť mateřských, základních a středních škol vč. akcí pro rodiny. Také v roce 2021 byl počet akcí pro děti 

a mládež na obou dětských odděleních knihovny ale výrazně ovlivněn epidemickou situací a s ní 

spojenými uzavírkami knihovny a hygienickými omezeními. Z výše uvedených důvodů začaly besedy 

pro MŠ, ZŠ a SŠ až od září 2021.  

• Besedy pro MŠ, ZŠ: 48 akcí / 902 účastníků 

• Besedy pro SŠ:  5 / 109 účastníků 

• Ostatní akce na dětských odděleních (hravá odpoledne, tvůrčí dílny): 3 / 32 účastníků 
(celkově viz Příloha č.2 – sumář akcí ) 
 

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. 

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

• Noc s Andersenem 

S ohledem na epidemickou situaci v ČR v roce 2021 tato akce neproběhla.  
• Škola naruby 

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

pobočce Vajgar. Vzhledem k omezením souvisejícím s epidemií COVID-19 nebyl ročník 

2020/2021 zahájen. Ročníku 2021/2022 se účastní žáci z prvních tříd 5. a 4. ZŠ na sídlišti Vajgar 

(čtyři třídy). Na podzim 2021 proběhla 4 setkání. Závěrečné zakončení je plánováno na květen 

2022 za účasti hudebníka a spisovatele Marka Šolmese Srazila.   

• Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

Celostátní akce SKIP na podporu čtenářství se ve školním roce 2020/2021 výjimečně účastnili 

žáci druhých tříd, a sice 21 dětí ze třídy 2. A ze 6. ZŠ v Jindřichově Hradci. Dne 24. 6. 2021 děti 

složily slavnostní čtenářský slib pod kouzelným stromem Pohádkovníkem v parčíku před 

budovou knihovny. Jako dárek obdržely knížku Katka a klokan ze šuplíku, která byla napsána 

speciálně pro tuto příležitost. Ročníku 2021/2022 se účastní třídy 1. A a 1. E z 2. ZŠ v Jindřichově 

Hradci, celkem 55 dětí. Na podzim 2021 proběhla dvě společná setkání, na jaro 2022 jsou 

plánována další dvě a závěrečný ceremoniál.  

• Den pro dětskou knihu a Lovci perel 

I u tohoto projektu s ohledem na epidemickou situaci a na základě zkušeností z minulých let 

jsme vyhlásili soutěž na školní rok (nikoliv kalendářní, jako v minulosti). Soutěž probíhala od 

září 2020 na obou dětských odděleních knihovny v omezeném režimu v závislosti na 

otevření/uzavření dětských oddělení pro veřejnost. Přes výše uvedená omezení se přihlásil 

dostatečný počet účastníků ve všech třech čtenářských kategoriích. Vyhodnocení soutěže 

spojené s předáním cen vítězům se konalo v červnu 2021.  
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• Lesy a příroda kolem nás 

V roce 2021 se mladí čtenáři z obou dětských oddělení knihovny zapojili do jedenáctého 

ročníku výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás. V průběhu měsíců března a dubna se konala 

výstava prací v prostorách knihovny (k vidění též na našich sociálních sítích). Tři vybrané práce 

z každé obsazené soutěžní kategorie postoupily do krajského finále v Českých Budějovicích, 

kde z našich čtenářů uspěli:  

• Agáta Hemberová — kategorie starší žáci, téma Jaký les se ti líbí 

• Kyril Gončaruk — kategorie starší žáci, téma Jaký les se ti líbí 

• 3. mateřská škola Vajgar/třída Motýlci — kategorie kolektivní práce, téma Ručně vyrobená 

knížka o lese 

 

 

Knížka pro prvňáčka 

    
 

Lesy a příroda kolem nás 
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Akce pro veřejnost  
Neformální vzdělávání a kulturně výchovná činnost tvoří nedílnou součást aktivit knihovny. Cílem je 

rozšíření programové nabídky v oblasti kultury a vzdělávání, přispění k pozitivnímu využití volného času 

různých věkových a sociálních skupin a podpora čtenářství. Z důvodů epidemiologických opatření a 

omezení se konaly akce v poslechovém sále knihovny až od podzimu 2021.  

• Akce pro veřejnost (besedy, cestopisy…):  6 akcí / 85 účastníků  

• Virtuální univerzita třetího věku: 3 kurzy, 12 přednášek pouze online formou v letním 

semestru, 6 přednášek v zimním semestru prezenční formou s možností online výuky / 65 

návštěv fyzicky v poslechovém sále. Virtuální univerzita třetího věku se stala oblíbenou a 

vyhledávanou vzdělávací akcí knihovny. Letní semestr ročníku 2020/2021 proběhnul od února 

do května online formou. K prezenčnímu studiu jsme se vrátili v zimním semestru ročníku 

2021/2022 s tím, že studenti měli na výběr také možnost distančního studia, které dávala 

přednost většina z 20 přihlášených. 

 

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: 

 

• Týden knihoven (4.10.-.10.10.) 

Během 25. ročníku týdne knihoven měli čtenáři možnost odkoupení vyřazených knih za 
symbolické ceny, byla zrealizována výstava k tématu knih a četby v suterénu knihovny a 
dále výstava malířky Lucie Novákové. V poslechovém sále knihovny se uskutečnilo setkání 
s oblíbeným spisovatelem Jiřím Hájíčkem s autorským čtením z jeho nové knihy 
Plachetnice na vinětách. Dále byla realizována beseda o Boženě Němcové a cestopis o 
Estonsku. Na dětských odděleních proběhla tvořivá dílna pro nejmenší (výroba záložek) a 
byla nabídnuta registrace zdarma novým čtenářům. 
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Z akcí pro veřejnost: 
➢  Jiří Hájíček: AUTORSKÉ ČTENÍ A SETKÁNÍ S JIŘÍM HÁJÍČKEM (5. 10. 2021) 

➢ Martina Bittnerová: BOŽENA NĚMCOVÁ (19. 10. 2021) 

➢ Mgr. Libor Drahoňovský: ESTONSKO (27. 10. 2021) 

➢ Mgr. Alois Sassmann: NORSKÉ FJORDY, KODAŇ (4. 11. 2021) 

➢ PhDr. Marie Fronková, CSc.: JAKÝ BYL LEOŠ JANÁČEK I. (11. 11. 2021) 

➢ Jaroslav Havlík: NEPÁL - UPPER DOLPO, PO STOPÁCH SNĚŽNÉHO LEOPARDA (25. 11. 2021) 

J. Hájíček – autorské čtení       M.Bittnerová- Božena Němcová           L.Drahoňovský - Estonsko

   

Výstavy: 
➢ LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS (březen – duben 2021) 

➢ ODKAZ JANA AMOSE KOMENSKÉHO (květen – červen 2021) 

➢ Dějiny Československé obce legionářské (červenec – srpen 2021) 

➢ Hana Brychtová: KRÁSY PŘÍRODY (červenec – srpen 2021) 

➢ Renata Salátová, Jiří Trávníček, Vít Richter a další: ČTEME. ČTEME? ČTĚME! (září – říjen 2021) 

➢ Lucie Nováková: CESTA AMATÉRSKÉ MALÍŘKY (září – říjen 2021) 

➢ ROMANO SUNO (listopad – prosinec 2021) 

➢ Hana Troch: SÍLA OKAMŽIKU (listopad – prosinec 2021) 

➢ 20 let budovy Městské knihovny Jindřichův Hradec (říjen – prosinec 2021) 

Dějiny Čs. obce legionářské            20 let budovy          Krásy přírody - H. Brychtová

   

Propagace knihovny a její činnosti 

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

(www.knihjh.cz) a sociálních sítích. V průběhu roku je obsah upravován a aktualizován. Přehled připravovaných 

akcí je mimo prostory knihovny měsíčně 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), v propagačních letácích, které distribuujeme do vybraných organizací a 

zařízení.  

Knihovna na sociálních sítích 
 Facebook Instagram Twitter 

Počet 

sledujících 
798 361 199 
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Studovna 

• Bibliograficko-informační služby – v rámci této služby byly průběžně zodpovídány 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 materiály na zadané 

téma. Za rok 2021 bylo zpracováno 752 článků, nově jsou jejich záznamy doplňovány 

odkazem na elektronickou adresu plného textu článku.  

• Tvorba rešerší – podle požadavků vytváříme bibliografické rešerše, tj. soupisy 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 2021 jsme nově zpracovali 

záznamy 20 významných regionálních osobností (celkový počet záznamů je nyní 809) a 65 

záznamů regionálních korporací (celkový počet záznamů je nyní 102).  Regionální 

osobnosti zahrnuté do databáze byly představovány 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 služby - za rok 2021 zaznamenáno celkem 164 prezenčních výpůjček 

(113 regionálních periodik, 51 knih) 

• 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 2021 byly nabízeny 

3 typy tzv. Knihovnicko-informativních lekcí pro střední školy (Seznámení se světem knih a 

knihoven a Městskou knihovnou JH, Vyhledávání informací v databázích a souborných 

katalozích a zásady citování zdrojů, Literatura spjatá s jindřichohradeckým regionem). 

V průběhu měsíců září–listopad 2021 byly realizovány lekce Svět knih a knihoven pro pět 

tříd jindřichohradeckých středních škol. 

•  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 2021 byla opět 

prodloužena technická podpora stávajících zařízení (server, storage, firewally), zároveň byly 

modernizovány firewally centrály i pobočky, dále byla prodloužena technická podpora NAKIVO 

systému zálohování dat NAS a pořízen záložní poštovní server. 

 

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 2021 byly obměněny 3 počítače pro personál knihovny. Zrealizovány byly také bezhotovostní 

platby (ComGate payments a.s.) pro čtenáře zavedením platebního terminálu na dospělém odd. 

centrálního pracoviště a vytvořením platební brány dostupné ze čtenářského konta. Dále byl opraven 

a modernizován kamerový systém centrálního pracoviště (nefunkční kamery a nahrávací zařízení byly 

vyměněny za nové), kamerový systém pobočky je nový (z roku 2020).  

 

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 vedle kamerového systému vybaveny 

elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) s napojením na PCO Městské policie J. Hradec. Tento 

systém je pravidelně revidován firmou Elzy s.r.o. Obě pracoviště jsou taktéž monitorována kamerovým 

systémem. 
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Nákup, doplňování a zpracování knihovních dokumentů 

Akvizice a katalogizace 

 
Akvizice je koncipována co nejhospodárněji, sleva při nákupu se pohybuje v intervalu 27 - 35 % 

(knihovna využívá pro většinový nákup webový portál „Team Library“, který zahrnuje  nabídku od 7 

hlavních distributorů na českém trhu). V případě výjimečného nákupu v knihkupectví je rabat 10 %. 

V malé míře probíhá nákup i od přímých vydavatelů (tam, kde není internetová možnost nákupu).  

Regionální publikace jsou zajišťovány u regionálních institucí (Muzeum Jindřichohradecka, 

Infocentrum atd.). Informace o titulech dostupných na knižním trhu přinášejí akviziční zdroje jako 

např. katalogy a databáze nakladatelství, knihkupectví, knižních distributoři, odborná periodika, ediční 

plány, nakladatelství apod. Celkově akviziční činnost probíhá se zřetelem k všeobecnému zaměření 

knihovny, potřebám uživatelů a čtenářské poptávce, současnému stavu a profilu knihovního fondu, 

literárním kritikám, české a regionální tvorbě a dostupnosti dokumentů.  

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 2021 byly pořízeny tituly v hodnotě 6 265,- 

Kč. 

Městská knihovna Jindřichův Hradec má ve svém fondu 128 531 knihovních dokumentů. V roce 2021 

byl fond doplněn o 5 501 dokumentů (5 122 knih, 333 zvukových knih, 43 hudebních dokumentů a 3 

stolní hry). Odepsáno bylo 5 097 dokumentů. Vyřazování fondu je součástí péče o knihovní fond.  

Knihovna dále vlastní 184 titulů periodik (denní tisk, časopisy). V roce 2021 bylo v nabídce pro 
veřejnost 147 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. 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. 
Během r. 2021 bylo ukončeno vydávání některých periodik v důsledku „covidové situace“, některé 
z nich byly nahrazeny jinými tituly, za některé byly částečně navráceny finanční prostředky. Výběr titulů 
je také ovlivněn požadavky z útvaru Služby veřejnosti. 
 
V roce 2021 proběhla revize knihovního fondu. Revize byla provedena podle prováděcí vyhlášky 

Ministerstva kultury 88/2002 Sb. ze dne 21. února 2002 k provedení zákona č. 257/2001 sb., o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 

zákon). Fyzická revize proběhla od 27.1.2021 do 3.2.2021 v době uzavření knihovny podle vládního 

usnesení ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizových opatření, v návaznosti na usnesení vlády 

č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový 

stav. Vzhledem k tomu, že knihovny byly z nařízení vlády uzavřeny, čtenáři vraceli dokumenty přes 

bibliobox, nemohli si žádné půjčit, a tak se soustředilo v knihovně velké množství fondu. Stav 

revidovaného fondu byl 126 176 dokumentů (knihy, CD, stolní hry), půjčeno bylo 29 297, na regálech 

se mělo nacházet 96 879, z toho nebylo nalezeno 342 dokumentů. Nenalezené dokumenty byly 

opakovaně dohledávány, ztráty byly odepsány odpisovými seznamy jednotlivých oddělení. 
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Ve spolupráci s regionálním oddělením došlo k připojení dvou profesionálních knihoven do 

regionálního knihovnického systému Tritius Městské knihovny Jindřichův Hradec. Jednalo se o 

knihovny Nová Včelnice a Chlum u Třeboně. U zmíněných knihoven byla provedena příprava, převod 

a  nastavení specifik dané knihovny. Následně je zpracovávána harmonizace všech typů autorit, opravy 

slovníků, titulů a dílových publikací. Knihovnám je poskytována veškerá systémová podpora. 

Součástí péče o fond je provádění aktualizace fondu a odpis dokumentů, který je prováděn dle 

prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. k zákonu č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

V součinnosti s útvarem Služby veřejnosti se stále upravují služby AKS Tritius* (např. online 

objednávání dokumentů), vznikají nové (např. online platby z katalogu). Mnoho úprav a novinek ve 

službách a katalogu vycházelo z epidemiologické situace v zemi, kdy bylo nutné nastavit online 

komunikaci se čtenářem od možnosti objednat, prodloužit až po možnost online zaplatit registrační 

poplatek, aby čtenář měl dostupné E-knihy. Ze stejného důvodu byla provedena systémová změna – 

všechny platné registrace byly prodlouženy o 60 dní. 

*Automatizovaný knihovní systém Tritius - webový systém využívaný městskou knihovnou od roku  2019 formou služby SaaS 

(Software as a Service). Systém je využíván i ve všech knihovnách sdružených ve stávajícím regionálním knihovnickém systému 

(Tritius ReKS). Kvůli společné databázi je prováděna jednotně z městské knihovny katalogizace jak pro knihovnu samotnou, 

tak pro knihovny T-ReKSu a pro distribuční středisko.  

 Stav fondu podle druhu dokumentu k 31.12.2021 

Knihovní fond – druh dokumentu Počet 
Knihy 118 725 

AV média 9 717 

Stolní hry 85 

Elektronické zdroje 4 

Celkem 128 531 

 

Stav fondu na jednotlivých odděleních k 31.12.2021 
Stav fondu  

Centrální pracoviště 83 209 
Dospělé oddělení 37 299 

Studovna 2 393 

Dětské oddělení 17 931 

Hudební oddělení 9 469 

Sklad 16 117 

Pobočka Vajgar 18 735 
Dospělé oddělení 10 329 

Dětské oddělení 8 406 

Sklad - 

Oddělení Regionálních služeb 26 587 
  

Celkem 128 531 

(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.) 
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Přehled přírůstků fondu v letech 2019-2021 

Přehled přírůstků 2019 2020 2021 
Knihy 5 033 5 052 5 122 

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

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

376 
(333-zvuk.knihy, 43-hudba) 

Stolní hry 74 8 3 

Elektronické zdroje 0 0 0 

Přírůstek celkem 5 430 5 444 5 501 

Přehled úbytků 2019 2020 2021 
Úbytek celkem 10 350 8 434 5 097 

(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 – je dbáno na 

ekonomické využití finančních prostředků se zřetelem na odbornou a systematickou pomoc 

knihovnám. 

Činnost knihoven, jejich potřeby, požadavky a výsledky jsou projednávány při metodických návštěvách 

s pracovníky knihoven i jejich zřizovateli.  

Přímá metodická činnost je poskytována v oblastech aktualizace a revize KF v neprofesionálních i 

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

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

Rok 2021 byl podobně jako rok 2020 poznamenán epidemií koronaviru. Během prvního pololetí roku 

docházelo k přerušovaným uzavírkám a omezení. Knihovny se musely vyrovnat s úplným zavřením, 

s částečným zavřením, výdejními okénky a hygienickými omezeními. Kulturní a vzdělávací činnost 

knihoven byla utlumena.    

Během roku se pracovnice regionálních služeb věnovaly po odborné stránce Městské knihovně Nová 

Bystřice, Městské knihovně v Nové Včelnici a Knihovně Městyse Chlum u Třeboně. Knihovny 

přestoupily do regionálního systému Tritius REKS. Všechny poplatky za systém si však knihovny hradí 

samostatně.     

Knihovny, které v roce 2021 pozastavily činnost (důvod: není pracovník, stavební úpravy, 

rekonstrukce): Kačlehy, Mnich, Vlčetínec, Vydří, Dolní Žďár, od poloviny roku Člunek. 

V roce 2021 bylo zapojeno do Regionálního Knihovního Systému 42 knihoven (39 knihoven 

s neprofesionálním pracovníkem a 3 knihovny s profesionálním pracovníkem). 
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Síť knihoven regionu 
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Knihovnám jsou nabízeny a poskytovány následující služby: 

Prioritou roku 2021:  
 

1. zvýšená metodická pomoc pro knihovny: Nová Bystřice, nová Včelnice, Chlum u Třeboně 
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 –  přímá pomoc  

• Servis automatizovaného 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 zajišťujeme při řešení knihovnických problémů. Poradenská 
služba je nejžádanější službou (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 – 42 knihoven  - individuální školení, servis VT. 

1.5.  Pomoc při výkaznictví, plány a rozbory zajišťujeme průběžně a na základě potřeb. 
1.6.  Poskytnuto 453 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 130 metodických návštěv (v průměru  2 návštěvy na knihovnu), najeto  3 709 km (průměrná 

cena na 1km je 7,52 Kč).  

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

region, tj. 69 statistických výkazů. 
2.2. Roční výkaz o knihovně za rok 2021 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; výkazy 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 a Tritius ReKS, 

informace pro práci s dětským čtenářem, práce se Souborným katalogem knihoven, vytváření 
dotazníků měření spokojenosti čtenářů.  

3.2. Akce vzdělávacího typu jsme vybírali s ohledem na zvýšení odborné úrovně: 
o novinky v katalogizaci,   
o měření spokojenosti čtenářů, 
o AKS Tritius – představení systému a praktická ukázka, 
o odborná exkurze v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 

3.3. Realizace 1 porady 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 1 854 svazků  a odepsáno 2 147 svazků (stav výměnného fondu je 26 
587 svazků). 

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

4.3.  Bylo obslouženo 57 knihoven z celkového počtu 65 - v průměru byly poskytnuty 2 soubory/ 
115 svazků na jednu knihovnu. Celkový pokles rozvezených souborů byl dán vládními 
opatřeními a nouzovým stavem. Činnost NK (neprofesionálních knihoven) byla velmi 
utlumena.  
 
- Vyexpedováno 127 výměnných souborů,   

-  v souborech bylo 7 448  svazků,   

- zapůjčené knihy měly hodnotu 2 145 671 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 15 knihovnách:  

- ve 14 knihovnách byla provedena fyzická revize knižního fondu vč. dohledání a odpisů, 
odvozu vyřazených titulů do sběru, 

- zrevidováno bylo 37 677 svazků, 
- celkem zaktualizováno 37 927 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): 
- 32 obcí sdružilo finanční prostředky na nákup KF ve výši 253 603,- Kč, 
- bylo zakoupeno a distribuováno   1 284 knihovních jednotek, 
- pro knihovny v systému AKS Tritius ReKS bylo zapřírůstkováno 1 584 knihovních jednotek 

vč. darů. 
 

- ZAKOUPENÉ KNIHOVNÍ JEDNOTKY NEJSOU SOUČÁSTÍ CIRKULAČNÍCH FONDŮ 
 



Městská knihovna Jindřichův Hradec 2021 
 
 

 

 

31 

7. Servis výpočetní techniky 
 

7.1.  Nabízíme knihovnám regionu: 
- obslouženo 42 knihoven,  
- realizováno bylo 115 servisních zásahů (spojeno s přechodem MěK Nová Bystřice, Nová 

Včelnice, Chlum u Třeboně). 
 

8. Ostatní poskytované služby 
 

8.1. Zpracování a realizace grantů na rok 2021 / celkem:  4  žádosti (VISK3) 
Zpracování žádostí pro rok 2022/ celkem:  6 žádostí (VISK3)    

8.2. Získána finanční dotace ve výši:     52 000,- 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 5 profesionálních knihoven: Kardašova Řečice, 

Nová Včelnice, Strmilov, Nová Bystřice 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 2021 bylo přiděleno:               1 722 000,- 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:                 6 265,- 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. 
 

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) 
 

Centrální pracoviště: prostorové a přístupové podmínky tohoto pracoviště jsou dobré, 
vyhovující. Úpravy výsadby a zeleně kolem centrálního pracoviště jsou plánovány nadále na 
roky 2022-2024. V průběhu roku 2021 byly prováděny potřebné průběžné údržbové práce a 
opravy (nad rámec běžných oprav především celková oprava kamerového systému budovy, 
výměna detektoru plynů v kotelně, úpravy odvětrávání poslechového sálu, instalace plexi-
přepážek z důvodu zvýšení ochrany proti koronaviru, rozsáhlejší oprava výtahu). 
    

       

 
 
Pobočka Vajgar: prošla rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2020, v průběhu roku 2021 byla 
vybavena novými úložnými skříněmi pro odkládání oblečení při dětských besedách apod., dále 
byly pořízeny nové koberce na dětskou půjčovnu.  
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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  1 167 1 166 

502 Spotřeba energie  322 322 

511 Opravy a udržování 90 87 

512 Cestovné 5 4 

513 Náklady na reprezentaci 7 7 

518 Ostatní služby – celkem 921 909 

521 Mzdové náklady + OON 5 480 5 413 

524 Zákonné sociální pojištění 1 846 1 822 

525 Jiné sociální pojištění 15 15 

527 Zákonné sociální náklady            109 109 

549 Ostatní náklady z činnosti 44 44 

551 Odpisy 4 4 

558 Náklady z DHM 93 92 

Náklady celkem 10 103 9 994 

Výnosy 

602 Výnosy z prodeje služeb 365 280 

648 Čerpání fondů 0 0 

649 Jiné ostatní výnosy z činnosti 
0 0 

662 Úroky 1 0 

672 
Výnosy z nároků na 

prostředky 9 737 9 739 

Výnosy celkem 10 103 10 019 

Hospodářský výsledek 0 25 
 

V tabulce je zahrnuto rozpouštění dotace na odepisovaný majetek ve výši 2 tis. Kč (účet 672). Nejsou 

zde zahrnuty náklady a výnosy doplňkové činnosti. 
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Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2021 se skutečným čerpáním  
(v tis. Kč) - REGIONÁLNÍ SLUŽBY 

 

Číslo účtu Název účtu Plán         Skutečnost 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu  434 439 

502 Spotřeba energie  36 36 

511 Opravy a udržování 5 5 

512 Cestovné 25 25 

518 Ostatní služby – celkem 147 146 

521 Mzdové náklady  790 790 

524 Zákonné sociální pojištění 267 263 

525 Ostatní provozní náklady 2 2 

527 Zákonné sociální náklady            16                    16 

558 Náklady z DHM   

Náklady celkem 1 722 1 722 

Výnosy 
602 Výnosy z prodeje služeb     

648 Čerpání fondů     

649 
Jiné ostatní výnosy z 
činnosti     

662 Úroky     

672 
Výnosy z nároků na 

prostředky 1 722 1 722 

Výnosy celkem 1 722 1 722 

Hospodářský výsledek 0 0 

 
 

 
Městská knihovna hospodařila:  

• s příspěvkem zřizovatele ve výši  9 737 000,- Kč, nevyčerpaná částka ve výši 25 000,- Kč byla 
vrácena při finanční vypořádání s rozpočtem zřizovatele 

• s dotací Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí (služeb) ve výši 1 722 000,- Kč 
 

     
Příspěvky v Kč na činnost městské knihovny v letech 2017-2021 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

7 334 000,- 
(+ 94 949,-Kč 
investiční 
příspěvek na 
pořízení 
návratového 
biblioboxu) 

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

9 712 000,- 
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Kontroly, revize 

 
• Veřejnosprávní kontrola – provedeno oddělením interního auditu Města Jindřichův Hradec ve 

spolupráci s externími kontrolory / listopad 2021 

• Kontrola dodržování hygienických a protiepidemických opatření – provedeno odborným 
pracovníkem Krajské hygienické stanice/ listopad 2021 

• Vnitřní kontroly v organizaci (kontroly hotovostí na pokladnách, náklady na cestovné, 
inventury atd.) /průběžně v roce 2021. 

• Pravidelné revize hydrantů a hasičských přístrojů, plynových kotlů, výtahů, schodišťové 
plošiny, elektrických zařízení, elektroinstalace, zařízení pro zásobování vodou, elektronického 
zabezpečovacího systému, solárního zařízení, klimatizace, serverovny apod./průběžně v roce 
2021 
 

 
 

Poděkování 

 

Městská knihovna děkuje členům Rady města Jindřichův Hradec a zastupitelům města za jejich 
podporu knihovny. Poděkování patří také starostovi města Jindřichův Hradec 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 21.2. 2022                  
 

 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 a programů pro děti, KIV 
 
Červen 

• Lesy a příroda kolem nás, vyhodnocení 

výtvarné soutěže (11. 6. 2021, Vajgar) 

• Knížka pro prvňáčka - slavnostní slib           

(26. 6. 2021, dětské oddělení) 

Září 

• Seznámení s knihovnou (8. 9. 2021, dětské 

oddělení) 

• Seznámení s knihovnou (22. 9. 2021, Vajgar) 

• Seznámení s knihovnou (23. 9. 2021, dětské 

oddělení) 

• KIV - Svět knih a knihoven, beseda pro SŠ  

(23. 9. 2021, oddělení pro dospělé) 

• Seznámení s knihovnou (24. 9. 2021, Vajgar) 

Říjen 

• Seznámení s knihovnou (1. 10. 2021, dětské 

oddělení) 

• Seznámení s knihovnou (6. 10. 2021, dětské 

oddělení) 

• Hacknutá čeština (7. 10. 2021, dětské oddělení) 

• Tvůrčí dílna - Výroba záložek (7. 10. 2021, 

dětské oddělení) 

• Kamarádka knihovna - MŠ (7. 10. 2021, 

Vajgar) 

• Hacknutá čeština (8. 10. 2021, dětské oddělení) 

• Tvoření s časopisem Hvězdička (8. 10. 2021, 

Vajgar) 

• KIV - Svět knih a knihoven, beseda pro SŠ  

(12. 10. 2021, oddělení pro dospělé) 

• Seznámení s knihovnou (12. 10. 2021, Vajgar) 

• Seznámení s knihovnou (13. 10. 2021, dětské 

oddělení) 

• Seznámení s knihovnou (14. 10. 2021, dětské 

oddělení) 

• Seznámení s knihovnou (14. 10. 2021, Vajgar) 

• Seznámení s knihovnou (20. 10. 2021, dětské 

oddělení) 

• Seznámení s knihovnou (22. 10. 2021, dětské 

oddělení) 

Listopad 

• Seznámení s knihovnou (1. 11. 2021, Vajgar) 

• Čtenářská dílna - Budování vztahu ke knize   

(3. 11. 2021, Vajgar) 

• Seznámení s knihovnou (4. 11. 2021, dětské 

oddělení) 

• Harry Potter (4. 11. 2021, dětské oddělení) 

• Čtenářská dílna - Budování vztahu ke knize   

(4. 11. 2021, Vajgar) 

• Seznámení s knihovnou (5. 11. 2021, dětské 

oddělení) 

• Seznámení s knihovnou (4. 11. 2021, Vajgar) 

• Čtenářská dílna - Budování vztahu ke knize   

(8. 11. 2021, Vajgar) 

• Čtenářská dílna - Budování vztahu ke knize 

(10. 11. 2021, Vajgar) 

• Seznámení s knihovnou (11. 11. 2021, dětské 

oddělení) 

• KIV - Svět knih a knihoven, beseda pro SŠ  

(16. 11. 2021, oddělení pro dospělé) 

• Seznámení s knihovnou (18. 11. 2021, dětské 

oddělení) 

• KIV - Svět knih a knihoven, beseda pro SŠ  

(18. 11. 2021, oddělení pro dospělé) 

• Seznámení s knihovnou (24. 11. 2021, dětské 

oddělení) 

• Škola naruby (24. 11. 2021, Vajgar) 

• Seznámení s knihovnou (25. 11. 2021, dětské 

oddělení) 

• Škola naruby (26. 11. 2021, Vajgar) 

• Čtenářská dílna - Budování vztahu ke knize 

(30. 11. 2021, Vajgar) 

Prosinec 

• Kamarádka knihovna - MŠ (2. 12. 2021, 

Vajgar) 

• Čtenářská dílna - Budování vztahu ke knize   

(8. 12. 2021, Vajgar) 

• Seznámení s knihovnou (9. 12. 2021, dětské 

oddělení) 

• Vánoce – beseda pro MŠ (15. 12. 2021, dětské 

oddělení) 

• Čtenářská dílna - Vánoční čtení (20. 12. 2021, 

Vajgar) 


