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ÚVOD 
 

HLAVNÍ ÚKOLY A POSLÁNÍ 
         
 

- poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb způsobem zaručujícím rovný 
přístup všem bez rozdílu, další rozvoj knihovnicko-informačních služeb a spolupráce s dalšími 
knihovnami, zapojení do projektů a programů s celostátním významem 

- propagace a podpora čtení a čtenářství, podpora kulturně vzdělávacích činností 
- spolupráce s kulturně vzdělávacími organizacemi a institucemi v Jindřichově Hradci a okolí 

(školská zařízení, muzea, galerie atd.), spolupráce s ostatními knihovnami 
- výkon regionálních funkcí v regionu Jindřichův Hradec v souladu se zákonem č.257/2001 Sb.  

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 AKTUALIZACE 2013 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2005 SMĚRNICE PRO OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2006 O VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI - KOPÍROVÁNÍ 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2007 DOPLNĚNÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ - POKLADNA 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2008 SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD 
O DODATEK Č. 1/2008 K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č. 4/2007 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2/2011 SMĚRNICE O ZPŮSOBU ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÉ V PODMÍNKÁCH 

MĚSTSKÉ KNIHOVNY VČ. DODATKŮ 1/2012 A 2/2012 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2012 SMĚRNICE PRO ZABEZPEČENÍ ORGANIZACE PO 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2012 - FKSP SMĚRNICE ZAHRNUJÍCÍ ZÁSADY TVORBY A ČERPÁNÍ FKSP + ZAJIŠTĚNÍ 

STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
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 NAV VČETNĚ DOHADNÝCH POLOŽEK 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 1/2014 SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA REGIONÁLNÍ ČINNOST 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2/2014 INTERNÍ SDĚLENÍ PRO ROK 2014 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2014 SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH MOBILNÍCH TELEFONŮ 
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. 6/2014 SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 7/2014 SMĚRNICE CLAVIUS REKS_PŘÍSTUP K DATŮM V REGIONÁLNÍ DATABÁZI 
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. 10/2014 SMĚRNICE K ARCHIVACI_SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD 
O VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 11/2014 SMĚRNICE BOZP 
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Organizační struktura 

 

Zaměstnanci 

Kvalifikace zaměstnanců městské knihovny 

Počet zaměstnanců celkem 18 

VŠ knihovnického směru 1 

VŠ ostatní 2 

SŠ knihovnického směru 12 

SŠ ostatní 2 

ostatní 1 

 

Přehled zaměstnanců městské knihovny k 31.12. 2014 
A – fyzický stav zaměstnanců: 18 
B – přepočtený stav zaměstnanců: 17,25 

  
Počet zaměstnanců knihovny byl roce 2014 nadále tvořen 18 pracovníky. Za 2 pracovnice útvaru Služeb 
veřejnosti trval v tomto roce zástup v podobě PP na dobu určitou za MD/RD.  
Jedna pracovnice útvaru Nákupu a zpracování knihovního fondu ukončila PP na podzim 2014, na její 
místo byl přijat nový zaměstnanec. Jedna pracovnice útvaru Služeb veřejnosti odešla ke konci roku do 
starobního důchodu, její místo bylo obsazeno stávající knihovnicí (změna PP - zástupu za MD/RD na dobu 
neurčitou) a zbylá doba zástupu za MD/RD byla vykryta novou pracovnicí s PP na dobu určitou. 
Knihovna využívala v průběhu roku také výpomoci prostřednictvím 3 pracovníků na dohodu o provedení 
práce (DPP), činnost dvou z nich byla hrazena za pomoci grantu MK ČR. 
 
      



Městská knihovna Jindřichův Hradec 2014 

 

 

6 

     

Útvar/oddělení Funkce Jméno A B 

 ředitel Ing. Tomáš Dosbaba 1 1 (řízení, kontrola) 

útvar 
Regionální služby 

zástupkyně ředitele 
metodik 

 

 
Jana Hladíková 

1 1 (garantuje odbornost 76 knihoven 
v jindřichohradeckém regionu, metodická 

činnost) 

 metodik Milena Slaninová 1 1 (akvizice pro 38 knihoven, metodická činnost) 

útvar 
Nákup a zpracování 
fondů, vnitřní servis 

knihovnice Vlasta Doláková 1 1 (odborné zpracování knihovních jednotek) 

 knihovnice Jitka Matějů do 
11/2014 

Jana Lišková od 
11/2014 

1 1 (akvizice, periodika, remitendy, 

hlavní pokladna) 

útvar 
Služby veřejnosti 

    

hudební oddělení 
 

knihovnice 
vedoucí útvaru 

služeb veřejnosti 

Simona Pavlišová 1 1 (řízení svěřeného útvaru, zpracování AV médií, 
realizace akcí, besed, výstav, propagační 

materiály, webové stránky) 

půjčovna pro 
dospělé 

knihovnice Dagmar Holoubková 
(zástup za MD/RD) 

1 1 (výpůjční protokol, řazení fondu, meziknihovní 
výpůjční služba) 

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

 knihovnice Veronika Lorencová 
(zástup za MD/RD) 

1 1 (výpůjční protokol, řazení fondu, meziknihovní 
výpůjční služba) 

 knihovnice Jana Peterková 1 1 (výpůjční protokol, řazení fondu, akvizice, 
meziknihovní výpůjční služba) 

 knihovnice Věra Sedláková 1 1 (výpůjční protokol, řazení fondu, meziknihovní 
výpůjční služba) 

půjčovna pro děti knihovnice Michaela Kloučková 1 1 (výpůjční protokol, spolupráce s MŠ a ZŠ, 
besedy, internet) 

 knihovnice Irena Pavlačíková 1 1 (výpůjční protokol, spolupráce s MŠ a ZŠ, 
besedy, internet, kopírování, výstavy – pobočka 

Vajgar) 

internetová čítárna knihovnice Helena Chytrová 1 0,75 (internet. čítárna, čítárna periodik, výstavy) 
0,25 (evidence a inventarizace majetku, cestovní 

náhrady, archivace dokladů) 

studovna knihovnice Olga Šenoldová 1 1 (regionální fond, analytické zpracování událostí 
v regionu, kopírování, rešerše, internet, 

propagační činnost, web, Facebook, exkurze pro 
studenty) 

útvar 
IT 

správce sítě a IT Jiří Novák 1 0,75 (kvalita, údržba, chod počítačové sítě, HW a 
SW, webové stránky) 

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

útvar 
ekonomický a 

údržba 

ekonom Radka Procházková 1 1 (ekonomická agenda organizace vč. mezd) 

 údržbář Pavel Vašek 1 0,25 (obsluha kotelny, drobné opravy, údržba) 
 

 
 
 
     

 



Městská knihovna Jindřichův Hradec 2014 

 

 

7 

Vzdělávání, školení, semináře 
 

Zaměstnanci knihovny se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí. Častým organizátorem školení, 

seminářů a porad byla Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Národní knihovna ČR         

a jiné.  

Navštívené semináře, školení, porady: 

 Nový Občanský zákoník 

 Cestovní náhrady 

 Zvukové knihy v roce 2014 

 Netradiční práce s poezií  pro žáky ZŠ 

 Senioři a literatura 

 Literární Šumava 

 Volně šiřitelné programy 

 Tvorba anket, dotazníků a jejich vyhodnocení 

 Čtenář na jevišti aneb Čteme nahlas, čteme spolu 

 E-knihy  

 Knihovnická dílna 

 Sci-fi, fantasy, horor a komiks 

 Trénování paměti 

 Senioři v knihovně 

 Klub dětských knihoven 

 Knižní veletrh Praha (Svět knihy), podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod 

 Výbor SKAT, výroční členská schůze SKAT (NK Praha) 

 Pravidelné porady metodiků (JVK České Budějovice), porady profesionálních knihoven 

(městská knihovna J. Hradec) a porady ředitelů (JVK České Budějovice) 

 pravidelná účast na setkání jihočeské regionální organizace SKIP  
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Služby 

Služby veřejnosti byly poskytovány na těchto pracovištích: 
 

 Půjčovna pro dospělé – knihovnické a informační služby čtenářům a návštěvníkům od 
15-ti let včetně meziknihovní knihovní služby (MVS), nabídka beletrie, naučné literatury          
a periodik 

 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 

 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 

 Hudební oddělení – obsáhlý fond zvukových nosičů (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,                
k dispozici také veřejný přístup k síti Internet 

 Pobočka Vajgar – 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 

 

    

         

     

 



Městská knihovna Jindřichův Hradec 2014 

 

 

9 

Kulturní a vzdělávací činnost 

Městská knihovna pro své návštěvníky připravila i v roce 2014 řadu zajímavých kulturních                      
a vzdělávacích aktivit, nadále pokračovala také v realizaci veřejných čtení pohádek dětem. 

Provozní doba 

Knihovna je návštěvníkům a čtenářům k dispozici 6 dní v týdnu, 44hodin. Nadále je rozšířena 

provozní doba na pobočce Vajgar (dětské oddělení otevřeno v podvečerních pátečních hodinách). 

Služby sociálních sítí 

Knihovna využívá pro komunikaci s uživateli služeb sociálních sítí na Facebooku a Twitteru. 

 

Půjčovní doba pro veřejnost (44 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 
 

8:00 – 12:00 
 

8:00 – 12:00 
 

zavřeno 
 

zavřeno 

Pobočka Vajgar 
 

Oddělení pro 
dospělé 

 Oddělení pro děti  

Pondělí 12:00 – 17:00  12:00 – 17:00  
 

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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Tabulky, grafy, komentáře 

 

Registrovaní čtenáři celkem 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Registrovaní 
čtenáři  
celkem 

4 151 3 987 3 878 4 026 3 980 

O 46 registrovaných čtenářů méně než v roce předchozím. 

 

Registrovaní čtenáři do 15-ti let 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Registrovaní 
čtenáři 

do 15-ti let 
846 832 752 857 871 

O 14 registrovaných čtenářů do 15-ti let více než v roce předchozím. 

 

Návštěvníci půjčoven, studoven celkem 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Návštěvníci  
 

celkem 
66 082 64 235 66 717 65 995 67 209 

O 1 214 návštěvníků půjčoven, studoven více než v roce předchozím. 

 

Využití internetu – návštěvy 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Využití  
 

internetu 
16 776 14 499 14 579 14 535 12 197 

O 2 338 návštěvníků internetu méně než v roce předchozím (dlouhodobější uzavírky oddělení kvůli 

opravám souvisejícím s poruchou vytápění a kanalizace v suterénu knihovny, srpen – listopad 2014). 

 

Počet výpůjček celkem 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Výpůjčky 
 

celkem 
231 533 242 964 244 818 233 226 226 501 

O 6 725 výpůjček méně než v roce předchozím. 

 

 



Městská knihovna Jindřichův Hradec 2014 

 

 

11 

Počet výpůjček naučné literatury pro dospělé 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Výpůjčky 
naučná 

literatura 
50 420 49 492 47 879 44 206 41 665 

O 2 541 výpůjček naučné literatury pro dospělé méně než v roce předchozím. 

Počet výpůjček beletrie pro dospělé 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Výpůjčky  
 

beletrie 
108 259 110 414 112 475 111 691 110 544  

O 1 147 výpůjček beletrie pro dospělé méně než v roce předchozím. 

Počet výpůjček naučné literatury pro děti 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Výpůjčky  
naučná lit.  

pro děti 
10 748  9 670 8 552 8 119 6 805 

O 1 314 výpůjček naučné literatury pro děti méně než v roce předchozím. 

Počet výpůjček beletrie pro děti 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Výpůjčky 
  

beletrie pro děti 
33 954 36 632 39 548 35 998 37 090 

O 1 092 výpůjček beletrie pro děti více než v roce předchozím. 

Počet výpůjček periodik 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Výpůjčky 
 

periodika 
25 483 29 384 29 970 28 264 24 576 

O 3 688 výpůjček periodik méně než v roce předchozím. 

Počet výpůjček AV medií 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Výpůjčky 
 

AV media 
2 661 7 371 6 372 4 943 5 810 

O 867 výpůjček AV medií více než v roce předchozím (výrazná změna ve výpůjčkách v letech 2010 a 

2011 byla způsobena změnou ve výpůjčním řádu, registrovaní zákazníci si CD, MC půjčují od roku 

2011 zcela zdarma). 
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MVS 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Kladně vyřízené 
požadavky 

obdrž. od jiných 
knih. 

2 152 2 547 2 640 2 317 2 450 

Kladně vyřízené 
požadavky zasl. 
do jiných knih. 

400 374 299 259 206 

O 133 výpůjček jiným knihovnám vice než v roce předchozím.  

O 53 výpůjček z jiných knihoven méně než v roce předchozím.  

 

Počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře – jednotlivá oddělení 

 Dospělé oddělení:  44,09 

 Dětské oddělení: 28,22 

 Hudební oddělení: 18,01 

 Dospělé oddělení – Vajgar: 36,20 

 Dětské oddělení – Vajgar: 17,97 

 Knihovna celkem (včetně prezenčních výpůjček na odd. Stud., INFO): 56,76 

Nejvíce žádané dokumenty 

 Nejžádanější kniha  - beletrie: Padesát odstínů temnoty/ E.L. James (pro zajímavost, 
nejžádanější knihou roku 2013 byl předchozí díl Padesát odstínů šedi) 

 Nejžádanější  kniha  - naučná: Waldemar a Olga/ Olga Matušková 

 Nejžádanější  kniha  - dětská beletrie: Deník malého poseroutky/ Jeff Kinney 

 Nejžádanější  kniha  - dětská naučná: Čím budu? / Cordula Thörner 

 Nejžádanější  periodikum - časopis: Reflex 

 Nejžádanější  periodikum - denní tisk (pouze prezenčně): Jindřichohradecký deník 

 Nejžádanější dětské periodikum: Kačer Donald 

 Nejžádanější  CD - hudební: Now What / Deep Purple; Best of Landa 3 / Daniel Landa 

 Nejžádanější  CD - mluvené slovo: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel/ Jonas Jonasson 

 

Čtenáři- zajímavosti 

 Nejstarší aktivní čtenář nar. v roce 1920 

 Nejmladší aktivní čtenář nar. v roce 2011 

 Nejpilnější čtenář: 696 výpůjček 

 Nejsilnější skupinu čtenářů tvoří senioři 

 78 čtenářů zaregistrovaných se zdravotním postižením (18 slabozrakých a nevidomých 
klientů) 
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Časové rozložení návštěv půjčoven 

 Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení: leden (3 901)  

 Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení: říjen (1289)    

 Nejvyšší počet návštěvníků na hudebním oddělení: říjen (214) 

 Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení pobočky Vajgar: leden (615) 

 Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení pobočky Vajgar: říjen (449) 
 
 

 

 

 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: 13:00 – 14:00 

 Nejnavštěvovanější hodiny na dospělém oddělení pobočky Vajgar: 14:00 – 15:00 

 Nejnavštěvovanější hodiny na dětském oddělení pobočky Vajgar: 13:00 – 14:00 
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On-line služby, virtuální návštěvy, elektronické informační zdroje, web 

 Počet návštěv webové stránky během roku 2014: 38 315 

V průběhu celého roku byl obsah webových stránek knihovny upravován a aktualizován 

 Počet vstupů do on-line katalogu z prostoru knihovny: 25 837 

Nejvyšší počet vstupů v měsíci: dubnu (2 669) 

 Počet vstupů do katalogu z prostoru mimo knihovnu: 26 395 

Nejvyšší počet vstupů v měsíci: lednu (2 780) 

 

 
 

 Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru knihovny: 1 178 

Nejvyšší počet vstupů v měsíci: únoru (117) 

 Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru mimo knihovnu: 8 497 

Nejvyšší počet vstupů v měsíci: lednu (849) 

 

 V knihovně je umožněn uživatelům přístup do dvou placených databází – plnotextové 
mediální databáze firmy Anopress IT a databáze právnických informací Sbírky zákonů ČR 

 V prostorách knihovny je k dispozici wi-fi připojení k internetu 
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Technické vybavení, automatizace knihovny, půjčoven, studoven... 

Půjčovny MěK J. Hradec jsou v současné době 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 prostorách knihovny je k dispozici wi-fi připojení  

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

 Internet-čítárna 

 Studovna 

 Dětské oddělení pobočky Vajgar 

AV media si lze přehrát na 3 přehrávačích kompaktních disků a 1 přehrávači magnetofonových kazet: 

 Hudební oddělení 

Registrovaným čtenářům půjčuje knihovna elektronické čtečky knih (Amazon Kindle): 

 Dospělé oddělení (absenčně) 

 Studovna (prezenčně) 

 

Prostřednictvím grantu projektu VISK 3 MK ČR došlo k další modernizaci PC sítě/stanic s on-line 

katalogy. Byly pořízeny 2 nové počítače na dětském a hudebním oddělení a částečně byl hrazen 

nákup nové termotiskárny pro ekonomičnost tisku výpůjčních protokolů čtenářům na dětském 

oddělení. 

Internetové připojení: 

 Městská knihovna včetně pobočky využívá bezdrátového připojení (rádiový spoj) 

 Poskytovateli internetu jsou NECOSS s.r.o. České Budějovice (rychlost přenosu 16Mbps, 

nesdílené připojení) a  JH Comp s.r.o. Jindřichův Hradec (rychlost připojení 20 Mbps, sdílené 

připojení) 

Terminálové připojení pobočky Vajgar: 

 pobočka využívá připojení SQL DB na server centrálního pracoviště (zálohované připojení 

přes terminál) 
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Akce pro děti / počty účastníků 
 Besedy pro MŠ, ZŠ, včetně KIV pro SŠ: 151 akcí / 3355 účast. 

 Besedy se spisovateli, ilustrátory… pro školy: 5 akcí /230 účast. 

kreslíř komiksů Petr Kopl,2x ilustrátor Adolf Dudek, 2x spisovatelka Klára Smolíková  

 Veřejná čtení pro děti: 5 akcí / 41 účast. 

 Ostatní: 3 akce / 62 účast. 

NOC S ANDERSENEM (4. 4.2014) , DEN PRO DĚTSKOU KNIHU + „gumičkování“ (28.11.2014), 

TVŮRČÍ DÍLNA ORIGAMI (27.5.2014) 

Další projekty, soutěže, ankety… do nichž se zapojila dětská oddělení 
 Projekt UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – podporuje čtenářskou gramotnost       

u žáků I. tříd ZŠ 

 Projekt ŠKOLA NARUBY – oslovuje nejen děti, ale hlavně jejich rodiče, prarodiče… je zaměřen 

na podporu čtení v rodině 

 Výtvarná soutěž LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS – pro děti z mateřských, speciálních, 

uměleckých a základních škol rozvíjející ekologického cítění a vnímání 

 Soutěž KAMARÁDKA KNIHOVNA  - pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků 

ČR s cílem motivovat knihovny k lepší práci a co největší otevřenosti vůči dětem 

 Anketa SUK – ČTEME VŠICHNI - o nejčtenější a nejoblíbenější dětskou knihu uplynulého roku 

 Projekt knihoven regionu J.Hradec  A BUDE ZE MNĚ SPISOVATEL...? - podpora tvůrčího psaní 

žáků ZŠ 

 Soutěž KDE KONČÍ SVĚT na téma „Nejmoudřejší je číslo“ - vyhlásil Klub dětských knihoven, 

rozvíjí literární, výtvarné i dramatické schopnosti dětí 

 

Zajímavým projektem byla mimo jiné akce „A bude ze mně spisovatel...?“. Do projektu se zapojila 

jindřichohradecká knihovna spolu s dalšími sedmi knihovnami regionu s cílem podpořit v dětech 

zájem o čtení a psaní, povzbudit jejich tvůrčí či přímo spisovatelskou vášeň. Děti ze základních škol 

v Českých Velenicích, Chlumu u Třeboně, Jindřichově Hradci, Nové Bystřici, Nové Včelnici, Slavonicích, 

Studené a Třeboni spolupracovaly s knihovnami, věnovaly se tvůrčímu psaní pohádek, příběhů, 

básniček. Popustily uzdu fantazii a doplnily dílka pěknými kresbami. Výsledkem projektu je vedle 

radosti z psaní samotného také sborníček začínajících spisovatelů.  Celý projekt vznikl ve spolupráci 

oddělení regionálních služeb Městské knihovny J. Hradec, dětského oddělením městské knihovny a 

sedmi zúčastněných knihoven.  
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Mezi velmi úspěšné dětské akce a projekty roku 2014 patřilo setkání s ilustrátorem Adolfem 

Dudkem, který ve svém pořadu děti skvěle pobavil a poučil. Spisovatelka Klára Smolíková s dětmi 

„stavěla město“, s Petrem Koplem se žáci zase dověděli mnoho zajímavého o komiksu. Oblíbená 

„Noc s Andersenem“ přinesla dětem dobrodružství při noční detektivní procházce městem                   

a půlnoční pohádky spolu s noclehem v knihovně. Dalšího ročníku projektu „Škola naruby“ se 

účastnilo 54 dětí z 3. ZŠ. Celostátního projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“ se zúčastnilo 

55 dětí ze tříd 1. A a 1. B z 5. ZŠ, při slavnostním ukončení spolu s pasováním na čtenáře získaly děti 

knížku psanou speciálně pro tuto příležitost „Od A do Zet – Abeceda“ spisovatelky Magdaleny 

Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivky. Zručnost a smysl pro detail si zájemci z řad dětí i dospělých 

procvičili při tvůrčí dílně origami (autorem skládanek byl student Marek Havelka z Plané nad Lužnicí) 

a také při „gumičkování“ v rámci akce „Den pro dětskou knihu“.  

...A.Dudek...   ...P.Kopl...  ...K.Smolíková...  ...Noc s Andersenem... 

    

...tvůrčí dílna origami...     ...Den pro dětskou knihu/gumičkování...    ....Škola naruby...              ...Knížka pro prvňáčka… 

    

 

Akce pro veřejnost / počty účastníků 
 Akce pro veřejnost v poslechovém sále (besedy, autorská čtení, cestopisy, přednášky …):      

41 akcí / 1398 účastníků  

 Poslechová dopoledne v hudebním oddělení: 1 akce / 7 účastníků 

 Školení internetu: 4 akce / 8 účastníků 

 

K nejúspěšnějším akcím pro veřejnost patřilo říjnové setkání v rámci Týdne knihoven s populárním 

spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, jehož se zúčastnilo téměř 90 zájemců. Přivítali jsme v 

knihovně také rodáka z Českých Budějovic, spisovatele Františka Niedla, autora historických thrillerů. 

Dalším hostem byl např. výtvarník, dřevař, recitátor a tvůrce několika povídkových knih                       

a publikací o dřevě Martin Patřičný či cestovatelka a spisovatelka Hana Hindráková, která je známá 

díky svým románům o Africe. Také další přednášky s cestovatelskou tématikou se tradičně setkaly 

s velkým zájmem. Poznali jsme nejen malebná zákoutí našich krajů (Strakonicko, Novohradské hory, 

Českokrumlovsko, Táborsko), ale také vzdálené a mnohdy i exotické země (Island, Irán, Mongolsko, 

Indonésii, Maroko, Ugandu, Jihoafrickou republiku, Rwandu).  
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Své pravidelné návštěvníky si získal i cyklus psychologických přednášek PhDr. Josefa Hrdinky. 

Úspěšně pokračovala spolupráce s členy „Klubu aktivního stáří“, podařilo se pro ně realizovat několik 

besed o významných českých osobnostech kulturního života. Dále se pak knihovna spolu s Národním 

památkovým ústavem České Budějovice stala spolupořadatelem projekce o moderní architektuře 

v Jindřichově Hradci. Pozvání do knihovny přijali a pro návštěvníky uspořádali tematické přednášky     

i odborníci z oblastí grafo-terapie, biologie, zdravé výživy či studijního centra BASIC. 

Další projekty, akce v rámci propagace četby a knihoven, … do nichž se 

knihovna zapojila 
 BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ  

 TÝDEN ČTENÍ (3.-9.3.2014) 

 SVĚTOVÝ DEN KNIHY A AUTORSKÝCH PRÁV (23.4.2014) 

 TÝDEN KNIHOVEN (6.-12.10.2014) 

 MAGNESIA LITERA 2013 

 

Vedle tradičních akcí („amnestie“ pro zapomnětlivé, prodej vyřazených knih) se konaly speciální akce:  

 U příležitosti akce „Světový den knihy a autorských práv“ vystavila knihovna ve 

spolupráci s pracovníky archivního oddělení v Jindřichově Hradci unikátní staré 

tisky z fondu Státního oblastního archivu Třeboň. 

 

 Knihovna se připojila k propagačnímu projektu "Nejpilnější čtenářská rodina", který 

vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků v rámci akce "Březen - měsíc 

čtenářů". Základním kritériem soutěže byla rodina, která často navštěvuje knihovnu, 

využívá jejích služeb a účastní se jejích aktivit. Za naši knihovnu byla vybrána rodina 

Nymburských z Jindřichova Hradce. Uvedená kritéria splnili nejlépe a stali se 

vítězem krajského kola za Jihočeský kraj a poté byli vybráni jako nejlepší čtenářská 

rodina v ČR! To je pro jindřichohradeckou knihovnu velkým úspěchem a poctou. 

Vítězná rodina Nymburských byla oceněna při slavnostním setkání v městské 

knihovně za přítomnosti starosty města Jindřichova Hradce ing. Stanislava Mrvky        

a vedení knihovny.  

 

 V rámci kampaně „Týden knihoven“ jsme ocenili nejaktivnější seniory – čtenáře 

centrálního pracoviště i pobočky Vajgar. Knihovna si uvědomuje, že pro naše 

uživatele je velmi potěšující, když si jejich vztahu k četbě všímáme a velmi si jejich 

zájmu o knihovnu a četbu vážíme. 
       

        Nejpilnější čtenářská ČR - rodina Nymburských, nejaktivnější čtenáři – senioři 

   

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/propagace-cetby-a-knihoven/
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Výstavy 

V roce 2014 bylo instalováno 20 výstav: 

  OHROŽENÉ DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ (leden – únor)  

  JAROSLAV VRCHLICKÝ (leden – únor) 

  KNIHY A KNIHOVNY V DOBÁCH RUDOLFA II.(leden – únor) 

  VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN (leden – březen, pobočka Vajgar) 

  Vladislav Burian: II. SVĚTOVÁ VÁLKA V LETECKÉ FOTOGRAFII (březen – duben) 

  SPRÁVNÝM SMĚREM: stop drogám (březen – duben)  

  LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS (březen – duben) 

  Jana Michalová: ZÁZRAKY OBYČEJNOU TUŽKOU (květen – červen) 

  Marek Havelka: FASCINUJÍCÍ SVĚT ORIGAMI (květen – červen) 

  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OKNA (květen – červen)  

  ZNÁMÁ NEZNÁMÁ. JIHOČESKÁ ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ (červen – červenec) 

 ALBATROS SLAVÍ 65. NAROZENINY (červenec – srpen) 

  POHLEDNICE ČESKÝCH MĚST (červenec – srpen) 

 21. SRPEN 1968 VE FOTOGRAFII (srpen – září) 

  Klára Smolíková, Jan Smolík: ŘEMESLA (září – říjen) 

 Ondřej Soukup: TAK OSAMĚLÝ DEN (září – říjen) 

 POHLEDNICE ČESKÝCH HOR (říjen – listopad) 

 Marie Tůmová: KŘÍŽKOVÁ VÝŠIVKA (listopad – prosinec) 

  Hedvika Trojanová: POEZIE V OBRAZECH II. (listopad – prosinec) 

  DŘEVO V ARCHITEKTUŘE (prosinec – leden 2015) 

 

„Správným směrem“ (protidrog. tématika)      „Lesy a příroda kolem nás“       Světový den knihy, SOA Třeboň                 

                                                                                                                                                 („Staré tisky ožívají“) 

   

Z akcí pro veřejnost  

 Jiří Lehejček: ISLAND 

 Libor Drahoňovský: ÍRÁNEM NA VLASTNÍ PĚST 

 Petra Sehnalová: GRAFOTERAPIE ANEB RUKOPISEM K ROZVOJI OSOBNOSTI 

 Jiří Koun: cyklus BIBLICKÉ DĚJINY  

 Jana Komžáková: PŘEDNÁŠKA O NATUROPATII 

 Helena Kotková, Jakub Žák: MONGOLSKO 
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 Libor Drahoňovský: TOULKY STRAKONICKEM 

 Jaroslav Stohl: INDONÉSIE, KRÁSKA NA ROVNÍKU 

 Vladimír Bednář: MAROKO 

 Milan Koželuh: HORY A KRAJINA NOVOHRADSKÝCH HOR: s projekcí 200 fotografií 

 RNDr. Jarmila Králová, CSc.: JAK MYSLÍM, TAKOVÝ JSEM 

 Věra Karasová: UGANDA - TĚŽKÝ ŽIVOT V PŘÍRODNÍM RÁJI 

 David Čančík: JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 

 Mgr. Libor Drahoňovský: TOULKY ČESKOKRUMLOVSKEM 

 PhDr. Marie Fronková, CSc.: KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC 

 OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI ANEB STARÉ TISKY OŽÍVAJÍ 

 Hana Hindráková: AUTORSKÉ ČTENÍ Z AFRICKÝCH ROMÁNŮ 

 Studijní centrum BASIC ČR, o. s.: JAK SE UČIT S DĚTMI… ABY TOMU ROZUMĚLY 

 TALK SHOW SE SPISOVATELEM VLASTIMILEM VONDRUŠKOU 

 Vojtěch Trčka: ISLAND - ZEMĚ OHNĚ A LEDU 

 HISTORICKÝ ROMÁN FRANTIŠKA NIEDLA 

 Jakub Kadlec: BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ 

 PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.: JAK SE BRÁNIT VYHOŘENÍ A DEPRESI 

 Ing. Pavel Lukášek: VÍME, CO JÍME 

 Mgr. Eva Zuzáková: MODERNÍ ARCHITEKTURA V JINDŘICHOVĚ HRADCI 

 PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.: PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT SENIORŮ 

 Martin Patřičný: VEČER O DŘEVĚ A ČÍTANCE 

 Vojtěch Trčka: RWANDA - PERLA AFRIKY ... a další 

 

Talk show s V.Vondruškou                               autorské čtení F.Niedla      „Plnohodnotný život seniorů“  (p. Hrdinka)                                                  

                     

 

cestopisy „Táborsko“ (p. Drahoňovský), „Mongolsko“ (H.Kotková)...       „Jaroslav Ježek“ – Klub aktivního stáří       

                                                                                                                                         (PhDr. M.Fronková) 
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Podrobnější informace o službách, akcích a činnostech MěK J. Hradec jsou zpřístupňovány na 

webových stránkách knihovny (www.knihjh.cz). 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) a na 

serveru „Hradec žije!“ (www.hradeczije.cz) a propagačních letácích. Informace o akcích jsou také 

k dispozici na vyhrazených místech v prostorách knihovny. 

 

Studovna 
 

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

které vyžadují použití příslušných informačních zdrojů 

 Excerpce regionálně zaměřených článků - pravidelný analytický popis článků z denního tisku 

o dění v regionu. Zdrojem popisu jsou regionální deníky, týdeníky, obecní i městské 

zpravodaje. Vytváření databáze článků slouží veřejnosti při orientaci v tisku. Nejdůležitější 

články jsou zaznamenávány a slouží především ke studijním účelům. Čtenáři si mohou podle 

klíčových slov v online katalogu vyhledat potřebné podklady, které jim služba studovny 

připraví ke studiu.   Články jsou součástí Souborného katalogu článků 

 Přístup do databází - Anopress (plné texty článků) a ČTK, Zákony ČR online  

 Prezenční výpůjční služba - za tento rok zaznamenáno 335 prezenčních výpůjček, z toho 42 

periodik 

 Přístup k síti Internet pro registrované uživatele knihovny - návštěvníci studovny mají 

k dispozici 3 počítačové stanice s připojením k síti Internet. Uživatelé zde strávili na síti 48 

412 minut (cca. 806 hodin) 

 Exkurze a informativní lekce městské knihovny pro studenty - pracovnice studovny 

pokračovala ve spolupráci s žáky 1. ročníku Soukromé střední školy obchodu, služeb              

a provozu hotelů, Obchodní akademií T.G.Masaryka, GVN Vítězslava Nováka. Nadále byly 

prováděny tzv. Knihovnicko-informativní lekce pro střední školy (seznámení s knihovnou, 

její historií, katalogem, orientace na počítači i v knihovně). Studentům byla poskytnuta také 

možnost seznámit se s faksimilí „Kodexu vyšehradského“ 

 Vzdělávací akce – provedeny semináře pro 12 osob na téma „seznámení a práce 

s internetem“ 

 Výstavy - studovna nabídla návštěvníkům výstavy: „Ohlédnutí do minulosti aneb staré tisky 

ožívají“ (ve spolupráci se Státním oblastním archivem Třeboň). Dále byla k dispozici i výstava 

faksimile „Kodexu vyšehradského“ 

 Kopírovací služby - nabízeno jako doplňková služba (kopie studijního materiálu). 

 Ptejte se knihovny - odpovědi na dotazy uživatelů  
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Doplňování a zpracování knihovních dokumentů 

Po zrušení 1 pracovního místa bez náhrady na tomto úseku v roce 2011 dochází nadále k vykrývání 

potřeby prostřednictvím výpomoci brigádníků na DPP. 

Akvizice, nákup 

 
Městská knihovna se tradičně snaží postupovat co nejhospodárněji, tj. v převážné míře využívá 

nákup: 

 u distributorů, sleva 30 – 35% 

 v internetových obchodech, sleva 25-35%, 

 ve výjimečných případech i v knihkupectví, sleva 10% 

 u paměťových institucí (např. Muzeum Jindřichohradecka) a na knižních veletrzích 

 projekt “Česká knihovna“: vyčerpáno 5 787,- 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 2014 odebírala 120 titulů periodik, z nichž některé jsou odebírány ve 2-3 

exemplářích pro potřeby čítárny, studovny a pobočky Vajgar. Celkem je v nabídce pro veřejnost 165 

exemplářů titulů periodik. 

Využití jednotlivých titulů periodik je pravidelně sledováno a následně je prováděna potřebná 

aktualizace. 

 

Odborné zpracování knihovních jednotek – katalogizace 

 
V oblasti katalogizace je knihovna připravena na přechod na nová katalogizační pravidla RDA 

(Resource Description and Access), který bude probíhat v roce 2015. Přijetí RDA je mimo jiné důležité 

i pro spolupráci se Souborným katalogem ČR, kam jsme v roce 2014 odeslali 2 656 záznamů. 

Kromě katalogizace nových dokumentů je věnována pozornost průběžné údržbě katalogů a slovníků, 

především slovníku autorit, kde počet záznamů dosáhl 80 321, z toho je 58 138 plně v souladu 

s databází národních autorit Národní knihovny ČR. Knihovna pokračuje v projektu „Kooperativní 

tvorba a využívání souboru národních autorit“ a podařilo se opět získat v roce 2014 grant na projekt 

„Harmonizace autorit s databází národních autorit NK ČR“.  
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Důležitost tvorby a údržby katalogů dokazují čísla z online katalogu - v roce 2014 bylo v katalogu 

MěK Jindřichův Hradec vzneseno 549 808 dotazů. V regionálním knihovnickém systému (REKS) 

vzniká Souborný katalog knihoven REKS, který v roce 2014 obsahoval fond 32 knihoven. Počet 

požadavků vzrostl ze 488 v roce 2013 na 666 dotazů v roce 2014. Každá knihovna používající REKS 

má standardně vytvořený online katalog. Příklady jeho využívání: Rodvínov 4 145 dotazů, Velký 

Ratmírov 3988, Horní Pěna 4 235. 

Na podzim 2014 došlo v regionálním knihovnickém systému REKS k připojení 3 knihoven: Lásenice – 

1 913 titulů, Plavsko – 2 780 titulů a Roseč - 1 213 titulů. Z těchto 5 906 titulů proběhlo automatické 

„ztitulování“ (navázání na titul MěK Jindřichův Hradec) u 3 309 titulů, zbývajících 2 597 bude 

průběžně zkontrolováno a opraveno. U všech tří knihoven proběhla jednorázová kontrola na autority, 

z 5 771 záznamů nebylo po převodu zharmonizováno se slovníkem autorit MěK Jindřichův Hradec 

1559, budou opraveny v následujícím roce.  

Během roku začala pobočka Vajgar využívat princip výměnných souborů. Zatím převážil odsun již 

nevyhovujícího knihovního fondu z pobočky na centrální pracoviště. Z těchto knih byla vybrána malá 

část, která měla lepší fyzický stav a nahradila opotřebované knihy na CP; většina knih po kontrole na 

duplicitu a opotřebovanost byla předána na odpis. Ale již se objevují požadavky na výměnné 

soubory směrem na Vajgar. Systém výměnného fondu byl využit i pro AV média a umožnil tak 

čtenářům vypůjčit si CD i na pobočce. 

Katalogizace je prováděna jednotně pro městskou knihovnu, pro knihovny Regionálního 

knihovnického systému (REKS) a distribuční středisko. U vybraných dokumentů je prováděna 

rekatalogizace.  

Pokračuje spolupráce se Souborným katalogem České republiky a SKATem (souborným katalogem 

naučné literatury).  

Pravidelně je zajišťována aktualizace knihovního systému Clavius a průběžně jsou firmě Lanius 

předávány připomínky a návrhy na úpravy systému – rozšíření a zlepšení funkcí. 

Městská knihovna používá automatický knihovní systém CLAVIUS SQL.  Veškeré knihovní přírůstky      

i úbytky jsou zpracovávány elektronicky. 

Stav fondu podle druhu dokumentu k 31.12.2014 
Knihovní fond – druh dokumentu Počet 

Knihy 129 452 

AV média 7 558 

Elektronické zdroje 37 

Celkem 137 047 

 

Přehled přírůstků fondu v letech 2012-2014 
Přehled přírůstků 2012 2013 2014 

Knihy 6 512 6 375 5 922 

AV média 307 338 325 

Elektronické zdroje 3 0 0 

Přírůstek celkem 6 822 6 713 6 247 
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Stav fondu na jednotlivých odděleních 
Stav fondu  

Centrální pracoviště 89 514 
Dospělé oddělení 44 504 

Studovna 2 930 

Dětské oddělení 18 709 

Hudební oddělení 7 452 

Sklad 15 919 

Pobočka Vajgar 23 234 
Dospělé oddělení 14 125 

Dětské oddělení 8 938 

Sklad 171 

Oddělení Regionálních služeb 24 299 
  

Celkem 137 047 

 

Počet úbytků knihovního fondu za rok 2014 celkem:      3 998  (důvod odpisu: opotřebování, zastarání) 
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Regionální služby 

Regionální funkce v regionu Jindřichův Hradec v roce 2014 byly 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 (přístupy k AKS Clavius ReKS, katalogy 

knihoven, aj.). 

Služby, které v rámci regionu nabízíme, vycházejí z ekonomického využití  finančních prostředků se 

zřetelem na kvalitní odbornou pomoc jednotlivým knihovnám. 

Výsledky a závěry z jednotlivých návštěv knihoven jsme v roce  2014  projednávali  při metodických 

návštěvách v jednotlivých knihovnách s knihovnicemi a jejich zřizovateli. Zároveň byli zřizovatelé 

informováni o činnosti a potřebách knihovny dopisem. 

Pravidelné společné pracovní setkání s pracovníky veřejných  knihoven a jejich zřizovateli se konalo 

v Týdnu knihoven 2014: 

 Chlum u Třeboně… setkání profesionálních knihoven regionu (PK), setkání neprofesionálních 

knihoven regionu se neuskutečnilo z důvodu termínu konání komunálních voleb  

V průběhu roku se knihovnice regionálních služeb zaměřily na přímou pomoc při aktualizacích             

a revizích v profesionálních knihovnách ( bylo zaktualizováno a zrevidováno necelých 68 000 

svazků), také na přetřídění naučné literatury, údržbu knižního fondu, podporu akcí pro děti a mládež 

atd. Knihovnice mimo jiné připravily i projekt s názvem „A bude ze mě spisovatel…?“, cílem bylo dát 

šanci malým uživatelům knihoven v regionu napsat jednoduchý text, básničku nebo namalovat 

komiks. Příspěvky se podařily, ve vydaném sborníku jsou otištěny ty nejlepší.  Projektu se zúčastnilo 8 

knihoven, zapojilo se 217 dětí. Sborník byl vydán nákladem 400 ks.  

Mezi další pravidelné aktivity patří účast na školeních nebo seminářích. V roce 2014 pracovnice 

navštívily: 

o Březen: dvoudenní seminář OkNA v Hradci Králové + pracovnice PK regionu  
o Duben: dvoudenní seminář pro pracovníky metodických odd. v Děčíně, setkání KDK 

v Pacově 
o Červen: zakončení celostátního projektu Kde končí svět v Praze (podíl na organizaci 

akce) 
o Srpen: pracovní setkání vedení KDK SKIP v Praze 
o Říjen: Současné dětská literatura v Praze 
o Listopad: Čtenářské kluby v knihovně, Školní knihovny a jejich spolupráce 

s knihovnami veřejnými – obě akce proběhly v Praze 
 

V roce 2014 byly připojeny další 3 knihovny do REgionálního Knihovního Systému (REKS). Všechny 

knihovny přestoupily z AKS Clavius a tak na konci roku 2014 pracuje již 35 knihoven v systému REKS. 
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V  regionu Jindřichův Hradec je počet obsluhovaných knihoven beze změny. 

Síť knihoven regionu 

Knihovna 

s regionální 

funkcí 

Pobočky Knihovny 

s prof. 

pracovníkem 

Pobočky  Knihovny 

s neprof. 

pracovníkem 

Pobočky Celkem Zrušené 

knihovny 

1 1 10  

2* 

3 51 

 

12 76 0 

 MěK Dačice a MěK Třeboň … poskytujeme pouze některé služby 
 

Knihovnám jsou poskytovány následující služby: 

 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   Clavius a Clavius ReKS – v systému AKS Clavius pracuje 
pouze 1 knihovna)  

 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 

 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  

 pravidelná setkání s představiteli samospráv 

 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. poradenskou a konzultační činnost zajišťujeme z pohledu podpory odpovídající kvality KVIS ,  
konzultace byly poskytovány knihovnám i zřizovatelům, konzultace jsou zároveň  
poskytovány  školním knihovnám v regionu* 

1.2. v průběhu roku jsme spolupracovali se zřizovateli na řešení nových knihoven – Chlum            
u Třeboně (potřeby knihovny na vybavení) a Kardašova Řečice (účast ve výběrové komisi a dokončení 

vybavení knihovny) 
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 byla cílena ke knihovnám zapojeným do regionálního 

systému Clavius REKS ( 35 knihoven)  - změna hesel, individuální školení systému 
1.5. pomoc při výkaznictví, plány a rozbory zajišťujeme průběžně a na základě potřeb 

 
v roce 2014: 

 bylo poskytnuto 417 konzultací (granty, AKS Clavius, regionální knihovní systém Clavius ReKS) 
(r. 2013: 407), v průměru je každé obsluhované knihovně poskytnuto 5,6 konzultace 

 bylo zajištěno 343 metodických návštěv (r. 2013: 314), v průměru 4,6 návštěvy v jedné 
knihovně 

 ujeto 9 061 km 

 průměrná cena na 1km je 5,77 Kč (konečné náklady) 
 
* poskytujeme i MěK Dačice a MěK Třeboň 

 

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. poskytujeme konzultace ke zpracování výkazu * poskytujeme i MěK Dačice a MěK Třeboň 
roční výkazy za knihovnu Kult (MK) 12-01 jsou zpracovány pro Jihočeskou vědeckou 

knihovnu za pomoci programu „Statexel2014“  a v elektronické podobě ( forma sběru dat) 

pro    NIPOS Praha (Národní informační  a poradenské středisko  pro kulturu) 

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 
 

3.1. vzdělávání bylo realizováno za účelem zvyšování odborné úrovně, vzájemné informovanosti 
nebo výměny zkušeností, zároveň jsme měli na zřeteli metodický pokyn MK ČR „Standard 
pro dobrou knihovnu“ a  plnění  cílů v „Programu RF“ 

3.2. nabídku porad, seminářů i vzdělávání profesionálních i neprofesionálních knihovníků jsme 
zaměřili na odborné znalosti práce s AKS Clavius a Clavius REKS, projekty připravované pro 
dětské čtenáře, weby knihoven, práci s dětských čtenářem (podpora čtenářství) a již výše 
zmíněný projekt „A bude ze mě spisovatel…?“ 

3.3. nabídka vzdělávání reaguje na potřeby knihoven a doplňuje vzdělávání v JVK České 
Budějovice 
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v roce 2014: 

 proběhlo 6 porad, z toho  4x profesionální knihovny* a 1x neprofesionální knihovny …, 
v rámci jednotlivých porad byl kladen důraz na individuální vzdělávání knihovníků, předány 
získané informace z celostátních školení a seminářů 

3.4. Zajištěny 3 akce / z toho 3 v rámci RF:  OkNA – dvoudenní přehlídka akcí pro školní věk vč. 
odborných seminářů v Hradci Králové, AKS Clavius – katalogizace, výpůjční protokol               
a školení pro  neprofesionální knihovny využívající systém AKS Clavius ReKS 
 
* poskytujeme i  MěK Dačice a MěK Třeboň 

 

4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 
 

4.1. výměnný fond je budován s ohledem na potřeby především neprofesionálních knihoven – 
nakoupeno 1  534 svazků 

4.2. cirkulace a distribuce byla zajištěna pracovnicemi oddělení regionálních služeb, jednotlivými 
knihovnami nebo zřizovateli – náročnost na dopravu je v našem regionu poměrně vysoká 
(vzdálenosti mezi obcemi) 

4.3. bylo obslouženo 71 knihoven z celkového počtu 74; 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 5,2 soubory/ 299 svazků na jednu knihovnu; soubory nečerpaly knihovny 
Kunžak, Lásenice a Stráž nad Nežárkou (vyšší dotace na nákup knih) a PK Lomnice nad 
Lužnicí  
 
v roce 2014: 

 expedováno 377 výměnných souborů  (r. 2013: 377 souborů) 

 v souborech bylo 21 670  svazků  (r. 2013: 21 796 svazků) 

 zapůjčené knihy měly hodnotu 4 735 201,- Kč 
 

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 
 

5.1. aktualizace i revize knihovních fondů je dána „Knihovním zákonem“ 
5.2. na žádost zřizovatelů knihoven jsme provedli fyzickou revizi KF, obsahovou prověrku, 

dohledávky, opravy, zpracování protokolů, odpisy a aktualizace 
 
v roce 2014: 

 aktualizace a revize KF byly zajištěny v 19 knihovnách 

 v 9 knihovnách byla provedena fyzická revize knižního fondu vč. dohledání a odpisů 

 zrevidováno bylo 20 453 svazků 

 samostatná aktualizace KF  byla provedena v 10 knihovnách 

 celkem zaktualizováno 47 181 svazků 
 
* poskytujeme i  MěK Dačice a MěK Třeboň (na požádání) 
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6. Nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí 
 

6.1. distribuční středisko hospodařilo s finančními prostředky z obcí, které financují nákup 
knihovního fondu pro své knihovny 

6.2. obsluhovaným knihovnám zajišťujeme nákup na základě požadavků jednotlivých knihoven 
s rabatem 23%, odborné zpracování vč. katalogizačního záznamu a knižního lístku, zatřídění 
podle MDT, obalení a distribuce 

6.3. knihovny si takto zpracovaný knižní fond evidují v  AKS Clavius nebo prostřednictvím 
klasického přírůstkového seznamu 

6.4. AKS Clavius REKS (35 knihoven) – knihy jsou zpracovány v rámci poskytovaných regionálních 
služeb pracovnicí oddělení včetně zapsání do databáze jednotlivých knihoven 

6.5. takto zakoupený knižní fond necirkuluje, je určen pro danou knihovnu 
 
v roce 2014: 

 40 obcí sdružilo finanční prostředky na nákup KF                                      394 266,-Kč 

 bylo distribuováno         2 615 svazků 

 zpracováno pro knihovny v systému AKS Clavius ReKS bylo    1 014 svazků 

 pro knihovny zapojených do systému AKS Clavius REKS bylo zpracováno a zapsáno 
800 svazků z darů a vlastních fondů 

 

7. Servis výpočetní techniky 
 

7.1. je nabízen všem knihovnám, zájem byl především z neprofesionálních knihoven 
 

v roce 2014: 

 obslouženo 35 knihoven (regionální systém Clavius ReKS) 

 realizováno bylo 52 servisních návštěv 
 
* poskytujeme i  MěK Dačice a MěK Třeboň (na požádání) 

 
8. Ostatní poskytované služby 
 

8.1. zajišťujeme na základě požadavků z jednotlivých knihoven nebo od zřizovatelů (konzultace a 
sepsání žádostí o poskytnutí finančních prostředků - VISK3, Knihovna 21. století apod.), AKS 
Clavius RekS a změna přístupových hesel z pohledu vyšší ochrany dat, přetřídění naučné 
literatury v knihovnách, individuální školení hledání na internetu, využívání on-line katalogů 
knihoven a využívání MVS, tvorba webových stránek nebo přímo podklady pro web 
knihovny apod. 

8.2. některé služby přímo vyplývají ze základních činností, např. vedení účetních dokladů, dodací 
listy, faktury, závěrečné vyúčtování při využívání sdružených finančních prostředků v rámci 
Distribučního střediska MěK J. Hradec, informační servis v oboru, výměnné burzy pro 
knihovny apod. 
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8.3. pravidelně zajišťujeme: 
 

 setkání s představiteli samospráv  - již 18. setkání v Týdnu knihoven 2014 (*poskytujeme i MěK 

Dačice a MěK Třeboň), termín konání v roce 2014 - 7.10. Chlum u Třeboně 
 koordinace při budování regionálních sítí 

 
v roce 2014: 

 automatizace knihoven (VISK 3 a Knihovna 21. století) ve spolupráci s Ministerstvem kultury 
ČR – zpracováno a podáno 8 žádostí, celkem získána dotace ve výši 237.000,- Kč 

 do regionálního systému Clavius ReKS je zapojeno 35 knihoven, 3 knihovny tj. Lásenice, 
Plavsko a Roseč byly připojeny koncem roku 2014, v rámci systému jsou ukládány svazky do 
databáze knihoven (Kunžak, Lásenice, Roseč, Pluhův Žďár, Stráž nad Nežárkou) – neuložený 
KF 

 obecní knihovna v Jarošově nad Nežárkou pracuje v systému AKS Clavius 
 profesionální knihovny regionu pracují v systému AKS Clavius, všechny využívají i modul 

Z39.50 pasivní 
 v roce 2014 byly zakoupeny 3 licence k AKS Clavius ReKS 

 

 reprografické služby – odborné materiály pro veřejné knihovny (*poskytujeme i MěK Dačice a MěK 

Třeboň) 

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

 pomoc při dalších kulturních i vzdělávacích aktivitách (příprava, zajištění apod.) – České 
Velenice, Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Deštná 

 ediční a vydavatelská činnost – v nákladu 400 ks byl vydán sborník s názvem „A bude ze mě 
spisovatel…?“ 

 obalení knih pro Doplňovací oddělení (cca 800 sv.) 
 projekt „Česká knihovna“ zajištěn pro 4 PK: Kardašova Řečice, Nová Včelnice, Strmilov              

a Studená (rozdělení, zatřídění MDT a obalení knih vč. jejich distribuce) 
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Projekty 

Získané:  
 
1. Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

    - pro rok 2014 bylo přiděleno               1 260 000,- Kč 
Za výkon regionálních funkcí v kraji je odpovědná Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, která 
pověřila Městskou knihovnu Jindřichův Hradec výkonem těchto funkcí v regionu Jindřichův Hradec.  

 
2. Program „Česká knihovna“ 

   - vyčerpaná dotace ve výši         5 787,- 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 

o Modernizace stanic s on-line katalogem (VISK 3)                 24 000,- Kč 

o Regionální knihovní systém Jindřichohradecko (VISK3)      11 000,- Kč 

o Harmonizace DTB autorit MěK s DTB NK Praha (VISK 9)    34 000,- 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 budovy, prostorové a přístupové podmínky centrálního pracoviště jsou dobré, 
vyhovující. V průběhu roku došlo kromě menších oprav také k větším opravám kanalizace 
(vytopení suterénu MěK přívalovým deštěm na přelomu července a srpna 2014), k nutnému 
položení nové dlažby v místnostech pro personál, k opravám rozvodů vytápění v suterénu 
knihovny a výměně tlakové expanzní nádoby v plynové kotelně.   
 
Budova pobočky Vajgar byla částečně opravena v roce 2011 (výměna oken, vstupních dveří a 
oprava střechy), přetrvává špatný stav přístupu, revitalizace objektu je plánována na rok 
2015. Prostorové podmínky jsou vyhovující. 
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2. Hospodaření  
 

Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2014 se skutečným čerpáním  
(v tis. Kč) - MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

 

Číslo účtu Název účtu Plán        Skutečnost 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu  1 111,6                 1 111,5 

501 Spotřeba materiálu obce/mimo plán/   0                    311,8 

502 Spotřeba energie  388,4                   218,4 

511 Opravy a udržování 137,9                   137,8 

512 Cestovné 13,5                     13,5 

512 Cestovné obce/mimo plán/ 0                      20,0 

513 Náklady na reprezentaci 3,2                        3,2 

518 Ostatní služby – celkem 733,8                    734,0 

521 Mzdové náklady + OON 3 416,8                 3 416,8 

524 Zákonné sociální pojištění 1 148,5                 1 148,4 

525 Jiné sociální pojištění 10,0                        9,5 

527 Zákonné sociální náklady            33,3                      33,5 

551 Odpisy 13,2                      13,2 

558 Náklady z DHM 99,8                      99,7 

549 Ostatní náklady z činnosti 24,7                      23,0 

Náklady celkem 7 134,7          7294,3 

Výnosy 

602 Výnosy z prodeje služeb 46                     435 

604 Výnosy z prodaného zboží                                     8 

648 Čerpání fondů            34,8                      24 

649 Jiné ostatní výnosy z činnosti 89,9                   89,9 

649 Prostředky od obcí /mimo plán/ 0                 331,8 

662 Úroky 5                     2,1 

672 Výnosy z nároků na prostředky 6 540            6 403,5 

Výnosy celkem 7 134,7        7294,3 

Hospodářský výsledek                   0 Kč 
 

Rozpis rozpočtu zahrnuje použití prostředků rezervního fondu. V rozpisu rozpočtu jsou zahrnuty 
prostředky obcí, které se neplánují a nejsou zde zahrnuty náklady a výnosy doplňkové činnosti. 
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Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2014 se skutečným čerpáním  
(v tis. Kč) - REGIONÁLNÍ SLUŽBY 

 

Číslo účtu Název účtu Plán        Skutečnost 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu  318,5                   322,6 

502 Spotřeba energie  36                        36 

511 Opravy a udržování 5                       2,7 

512 Cestovné 45                     45,4 

513 Náklady na reprezentaci 0                          0 

518 Ostatní služby – celkem 52                     51,1 

521 Mzdové náklady  593                      593 

524 Zákonné sociální pojištění 201,6                   201,6 

527 Zákonné sociální náklady            5,9                       5,9 

525 Ostatní provozní náklady 3                       1,7 

558 Náklady z DHM  

Náklady celkem 1 260            1 260 

Výnosy 

602 Výnosy z prodeje služeb  

604 Výnosy z prodaného zboží  

648 Čerpání fondů  

649 Jiné ostatní výnosy z činnosti  

662 Úroky  

672 Výnosy z nároků na prostředky 1 260                  1 260 

Výnosy celkem 1 260             1 260 

Hospodářský výsledek 0 Kč            0 Kč 
 

 

 
Městská knihovna hospodařila celkově: 

 s příspěvkem zřizovatele ve výši 6 403 500,- Kč (+ 60 285,-Kč využitý investiční příspěvek; 
nezahrnut v tabulce) 

 s dotací Jihočeského kraje na výkon regionálních služeb ve výši 1 260 000,- Kč 
 

     
Příspěvky v Kč na činnost městské knihovny v letech 2010-2014 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

6 800 000,- 
(200 000,-Kč 

účelová dotace 
na nákup 

SW+HW do odd. 
Internet/čítárna) 

6 340 000,- 6 465 000,- 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) 
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Kontroly, revize 

 
 veřejnosprávní kontrola na místě se zaměřením na hospodaření organizace za rok 2013/2014 

– kontrola provedena oddělením interního auditu města Jindřichův Hradec  

 kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a stát. politiku zaměstnanosti - kontrola provedena 
Okresní správou sociálního zabezpečení, zaměřeno na období 4/2011 – 3/2014 

 kontrola dodržování povinností vymez. paragr. 3 zák. 251/2005 Sb. se zaměřením na kontrolu 
povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, 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 pracovní úrazovosti - kontrola provedena Oblastním inspektorátem práce 
pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem V Českých Budějovicích  

 veřejnosprávní kontrola na místě, kontrola ve smyslu zák. č. 320/2001Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě, předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky 
poskytnutými Ministerstvem kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven 
v roce 2013 - kontrola provedena pověřeným pracovníkem Ministerstva kultury (oddělení 
umění, literatury a knihoven) 

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

 pravidelné revize hydrantů a hasičských přístrojů, plynových kotlů, výtahů, schodišťové 
plošiny, elektrických zařízení, zařízení pro zásobování vodou, pravidelná školení BOZP a PO 
 

 
 

 
 

Poděkování 

 
 

Děkuji i jménem všech zaměstnanců knihovny členům Rady města Jindřichův Hradec a rovněž 
zastupitelům města za jejich podporu knihovny. Poděkování za spolupráci patří také starostovi města 
Jindřichův Hradec Ing. Stanislavu Mrvkovi, vedoucí odboru kanceláře starosty JUDr. Janě Říhové, 
zaměstnancům Městského úřadu Jindřichův Hradec a všem, kteří se podíleli, spolupracovali na našich 
akcích a podporovali činnosti knihovny. Dále redaktorům Jindřichohradeckého deníku, 
Jindřichohradeckého zpravodaje, Týdeníku 5+2, Žurnálu Krásné články, Týdeníku Jindřichohradecka, 
Jindřichohradecké televize s.r.o. a Českého rozhlasu České Budějovice za naši propagaci. 

 
 

V Jindřichově Hradci, dne 25. 2. 2015                           Ing. Tomáš Dosbaba  
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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 
 

01/2014 
[07.01.2014] Veřejné čtení pohádek dětem 

[14.01.2014] Klasické pohádky / Vajgar  

[14.01.2014] Klasické pohádky / Vajgar  

[14.01.2014] Island  

[15.01.2014] Duchovní škola  

[16.01.2014] Povídání s pohádkou  

[16.01.2014] Iránem na vlastní pěst  

[17.01.2014] Do knihovny za zvířátky  

[17.01.2014] Do knihovny za zvířátky  

[21.01.2014] O grafoterapii  

[22.01.2014] O ilustraci  

[28.01.2014] Biblické dějiny  

[29.01.2014] Jak se chodí za básničkou  

 

02/2014 
[04.02.2014] Veřejné čtení pohádek dětem 

[05.02.2014] Přednáška o naturopatii  

[06.02.2014] Mateřská škola 3. - Seznámení s knihovnou KIV/Vajgar 

[06.02.2014] Mateřská škola 3. - Seznámení s knihovnou KIV/Vajgar 

[06.02.2014] O ilustraci 

[07.02.2014] Projekt Česká pohádka/Vajgar 

[07.02.2014] Projekt Česká pohádka/Vajgar 

[10.02.2014] O Ilustraci  

[11.02.2014] Biblické dějiny  

[12.02.2014] Bajky  

[12.02.2014] O ilustracích a známých českých ilustrátorech/Vajgar 

[12.02.2014] Bajky  

[12.02.2014] Duchovní škola  

[13.02.2014] O ilustracích a známých českých ilustrátorech/Vajgar 

[13.02.2014] O ilustracích a známých českých ilustrátorech/Vajgar 

[13.02.2014] Mongolsko 

[14.02.2014] Bajky  

[14.02.2014] O ilustraci 

[18.02.2014] Toulky Strakonickem  

[19.02.2014] I ty můžeš zachránit planetu - úvod do ekologie / Vajgar 

[19.02.2014] Bajky 

[20.02.2014] Bajky a nejznámější vypravěči bajek / Vajgar 

[20.02.2014] Bajky 

[20.02.2014] Hodnocení prací z výtvarné části Textíku  

[21.02.2014] Do knihovny za zvířátky   

 

03/2014 
[03.03.2014] Do knihovny za zvířátky  

[04.03.2014] Veřejné čtení pohádek dětem 

[04.03.2014] Indonésie 

[05.03.2014] Klasická pohádka 

[06.03.2014] Malé poslechové dopoledne/hudební oddělení 

[06.03.2014] Maroko 

[07.03.2014] Projekt česká pohádka  -znáte pohádky? / Vajgar 

[07.03.2014] O ilustraci  

[07.03.2014] Projekt česká pohádka - Znáte pohádky? / Vajgar 

[10.03.2014] Bajky  

[12.03.2014] O ilustraci  

[12.03.2014] KIV - Mateřská škola  / Vajgar 

[12.03.2014] Komiks  

[12.03.2014] KIV - Mateřská škola  / Vajgar 
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[12.03.2014] Komiks sál 

[12.03.2014] Duchovní škola  

[13.03.2014] Za zvířátky do pohádky  

[13.03.2014] Poprvé v knihovně  

[13.03.2014] Za zvířátky do pohádky  

[13.03.2014] Biblické dějiny  

[14.03.2014] Bajky  

[17.03.2014] Pohádka  

[18.03.2014] Novohradské hory  

[19.03.2014] Dům plný knih  

[20.03.2014] Škola naruby  

[20.03.2014] Škola naruby  

[20.03.2014] Jak myslím, takový jsem  

[25.03.2014] Nejpilnější čtenářská rodina - ocenění  

[27.03.2014] Ugandské děti  

[28.03.2014] Klasická pohádka  

[31.03.2014] Velikonoce  

[31.03.2014] Velikonoce  

 

04/2014 
[01.04.2014] Veřejné čtení pohádek dětem 

[01.04.2014] Jihoafrická republika  

[02.04.2014] Velikonoce  

[02.04.2014] Velikonoce  

[03.04.2014] Velikonoce  

[03.04.2014] Povídání o Velikonocích  

[03.04.2014] Toulky Českokrumlovskem  

[04.04.2014] Povídání o Velikonocích  

[04.04.2014] Povídání o Velikonocích  

[04.04.2014] 14. ročník - Noc s Andersenem  

[07.04.2014] Zábavná interaktivní show Adolfa Dudka / Vajgar 

[07.04.2014] Povídání o Velikonocích  

[07.04.2014] Zábavná interaktivní show Adolfa Dudka  

[09.04.2014] Povídání o Velikonocích  

[09.04.2014] Povídání o Velikonocích  

[09.04.2014] Duchovní škola  

[10.04.2014] Jak se rodí knížka - Od spisovatele ke čtenáři / Vajgar 

[10.04.2014] Dům plný knih  

[10.04.2014] Dům plný knih  

[11.04.2014] Povídání o Velikonocích  

[14.04.2014] Hody, hody, doprovody/Vajgar 

[14.04.2014] Velikonoce 

[14.04.2014] Velikonoce  

[15.04.2014] Hody, hody, doprovody - velikonoční povídání/Vajgar 

[15.04.2014] Jarní a velikonoční náměty a zvyky/Vajgar 

[15.04.2014] Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic/ KAS 

[16.04.2014] Hody, hody, doprovody/Vajgar 

[22.04.2014] Biblické dějiny  

[23.04.2014] Jak se chodí za básničkou  

[23.04.2014] Prezentace starých tisků, „Ohlédnutí za minulostí aneb staré tisky ožívají“ - SDK 

[24.04.2014] Fauna v Bibli  

[25.04.2014] Dům plný knih  

[25.04.2014] Dům plný knih  

[28.04.2014] Hry s písmeny  

[29.04.2014] Moderní pohádky/Vajgar 

[30.04.2014] Poprvé v knihovně 

[30.04.2014] Jak se chodí za básničkou   

05/2014 
[02.05.2014] Fimfárum a J. Werich  

[02.05.2014] Fimfárum a J. Werich  
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[05.05.2014] Hry s písmeny  

[07.05.2014] Poprvé v knihovně  

[07.05.2014] Poprvé v knihovně  

[07.05.2014] Duchovní škola  

[09.05.2014] Fimfárum a J. Werich  

[14.05.2014] Hry s písmeny  

[14.05.2014] Fimfárum a J. Werich  

[15.05.2014] Moderní pohádky/Vajgar 

[15.05.2014] Fimfárum a J. Werich 

[16.05.2014] Hry s písmeny  

[16.05.2014] Hry s písmeny  

[21.05.2014] Do knihovny za zvířátky  

[22.05.2014] Seznámení s knihovnou  

[23.05.2014] Fimfárum a J. Werich  

[26.05.2014] Pohádka  

[27.05.2014] Origami tvůrčí dílna 

[28.05.2014] O ilustraci  

[28.05.2014] Biblické dějiny  

[29.05.2014] Fimfárum a J. Werich  

[30.05.2014] Slavnostní vyhodnocení projektu „Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka“ 

 

06/2014 
[04.06.2014] O ilustraci  

[05.06.2014] Poprvé v knihovně  

[06.06.2014] O ilustraci  

[12.06.2014] Hry s písmenky/Vajgar 

[12.06.2014] Bajky  

[12.06.2014] Hry s písmenky/Vajgar 

[13.06.2014] Dům plný knih + Jak se vaří knížka 

[18.06.2014] Škola naruby – ukončení/ dětské oddělení 

[18.06.2014] Škola naruby – ukončení/ dětské oddělení 

[19.06.2014] Jak se chodí za básničkou/ Vajgar 

[19.06.2014] Jak se chodí za básničkou/ Vajgar 

[20.06.2014] Hry s písmenky/Vajgar 

[20.06.2014] Hry s písmenky/Vajgar 

 

09/2014 
[19.09.2014] Poprvé v knihovně  

[23.09.2014] KIV - Gymnázium - 1. ročník  

[23.09.2014] Autorské čtení Hany Hindrákové - Afrika  

[24.09.2014] Moderní pohádky 

[24.09.2014] Moderní pohádky 

[25.09.2014] Jak na poruchy dyslektika  

[26.09.2014] Pověsti okolí J. Hradce  

 

10/2014 
[02.10.2014] O ilustraci  

[02.10.2014] TALK SHOW s Vlastimilem Vondruškou  

[03.10.2014] Klasická pohádka  

[06.10.2014] Bajky  

[07.10.2014] Veřejné čtení pohádek dětem 

[07.10.2014] Island  

[09.10.2014] Beseda s Františkem Niedlem – historický román 

[14.10.2014] BUDDHISMUS  

[15.10.2014] Jak se chodí za básničkou/ Vajgar 

[15.10.2014] Klasická pohádka  

[15.10.2014] Jak se chodí za básničkou /Vajgar 

[16.10.2014] Jihočeské pověsti  

[16.10.2014] O ilustraci  

[16.10.2014] Jaroslav Ježek / KAS 
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[17.10.2014] Básnička  

[17.10.2014] Jak se vaří knížka + Dům plný knih 

[20.10.2014] Poprvé v knihovně 

[20.10.2014] Moderní pohádky  

[21.10.2014] KIV pro střední školy 

[22.10.2014] Jihočeské pověsti 

[22.10.2014] KIV pro střední školy  

[22.10.2014] Jihočeské pověsti  

[23.10.2014] O ilustracích a známých českých ilustrátorech/Vajgar 

[23.10.2014] Jihočeské pověsti 

[23.10.2014] Za poznáním do knihovny -první seznámení s knihovnou/Vajgar 

[23.10.2014] Básnička  

[23.10.2014] Jak se bránit vyhoření a depresi 

[24.10.2014] Básnička 

[24.10.2014] Za poznáním do knihovny-První seznámení s knihovnou/Vajgar 

[30.10.2014] Za poznáním do knihovny - první seznámení s knihovnou/Vajgar 

[30.10.2014] Řemesla  - K. Smolíková 

[30.10.2014] Za poznáním do knihovny - první seznámení s knihovnou/Vajgar 

[30.10.2014] Jak se staví město – K. Smolíková 

[30.10.2014] Víme, co jíme  

 

11/2014 
[04.11.2014] Veřejné čtení pohádek dětem  

[05.11.2014] Pásmo pověstí našeho kraje a města, čeští autoři pověstí/Vajgar 

[05.11.2014] O ilustraci  

[06.11.2014] Básnička  

[07.11.2014] Bajky  

[07.11.2014] Poprvé v knihovně  

[07.11.2014] Vernisáž výstavy "Poezie v obrazech"  

[10.11.2014] Podzim  

[11.11.2014] Moderní architektura v Jindřichově Hradci  

[12.11.2014] Jak se vaří knížka + Dům plný knih 

[12.11.2014] Jak se vaří knížka + Dům plný knih 

[13.11.2014] Seminář pro profes. knihovny regionu: AKS Clavius. Lektor: A. Justinová 

[13.11.2014] Plnohodnotný život seniorů  

[14.11.2014] Moderní pohádky  

[14.11.2014] Moderní pohádky  

[19.11.2014] Básnička  

[20.11.2014] Knihovnicko-informativní výchova pro SŠ 

[21.11.2014] Poprvé v knihovně 

[21.11.2014] Poprvé v knihovně 

[25.11.2014] Táborsko  

[26.11.2014] Moderní pohádka 

 [27.11.2014] Adventní povídání  

[27.11.2014] Knihovnicko-informativní výchova pro SŠ 

[28.11.2014] Moderní pohádky 

[28.11.2014] Den pro dětskou knihu + „gumičkování“ 

 

12/2014 
[01.12.2014] Adventní povídání  

[02.12.2014] Veřejné čtení pohádek dětem 

[02.12.2014] Večer o dřevě a čítance  

[03.12.2014] Adventní povídání  

[03.12.2014] Nejlepší vánoční dárek  

[04.12.2014] Poprvé v knihovně 

[04.12.2014] Moderní pohádky  

[05.12.2014] Adventní povídání  

[09.12.2014] Rwanda  

[11.12.2014] Adventní povídání  

[11.-19.12. 2014] Vánoce ve světě  


