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ÚVOD
HLAVNÍ ÚKOLY A POSLÁNÍ
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-

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

-

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

-

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

-

výkon regionálních funkcí v regionu Jindřichův Hradec v souladu se zákonem č.257/2001 Sb.
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb,
s pověřením Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích k výkonu regionálních funkcí
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1. Knihovnicko – informační část
Charakteristika

Název organizace:
IČ:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web knihovny:
Zřizovatel:
Právní norma:
Ředitel knihovny:

Městská knihovna Jindřichův Hradec
60817054
U Knihovny 1173/II., 377 01 Jindřichův Hradec
384 361 573-4
info@knihjh.cz
www.knihjh.cz
Město Jindřichův Hradec
příspěvková organizace
Ing. Tomáš Dosbaba

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

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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KNIHOVNÍ ZÁKON 257/2001 Sb.
ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD - AKTUALIZACE 2013
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2006 O VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI - KOPÍROVÁNÍ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2010 SMĚRNICE O EVIDENCI DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2012 SMĚRNICE PRO ZABEZPEČENÍ ORGANIZACE PO
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2013 SMĚRNICE INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2013 SMĚRNICE EVIDENCE ÚČTOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ MAJETKU
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/2013 SMĚRNICE ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NAV VČETNĚ DOHADNÝCH POLOŽEK
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2014 SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH MOBILNÍCH TELEFONŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2014 SMĚRNICE O ÚHRADÁCH SOUKROMÝCH TELEFONNÍCH HOVORŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2014 SMĚRNICE O EVIDENCI DOCHAZEK_PRACOVNI VÝKAZY
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/2014 SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 7/2014 SMĚRNICE CLAVIUS REKS
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 8/2014 SMĚRNICE K SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 9/2014 SMĚRNICE HARMONOGRAM ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 10/2014 SMĚRNICE K ARCHIVACI_SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 11/2014 SMĚRNICE BOZP
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2/2015 SMĚRNICE O ZPŮSOBU ODMĚŇOVÁNÍ, VÝPOVĚDNÍCH DOBÁCH, DOVOLENÉ,
ZDRAVOTNÍM VOLNU
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 1/2016 SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA REGIONÁLNÍ ČINNOST
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2/2016 INTERNÍ SDĚLENÍ ZMĚNY K 1.1.2016 DANÉ VYHLÁŠKOU MPSV
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2016 SMĚRNICE ZÁSAD TVORBY A ČERPÁNÍ FKSP A STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2016 SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2016 SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ
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Organizační struktura

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

18
1
2
12
2
1

Přehled zaměstnanců městské knihovny k 31.12. 2016
A – fyzický stav zaměstnanců: 18
B – přepočtený stav zaměstnanců: 17,25

Počet zaměstnanců knihovny byl roce 2016 nadále tvořen 18 pracovníky. Za jednu pracovnici útvaru
Služeb veřejnosti trval v tomto roce nadále zástup v podobě PP na dobu určitou za MD/RD. Na
ekonomickém úseku odešla pracovnice do starobního důchodu a její místo bylo nově obsazeno.
Knihovna využívala v průběhu roku také výpomoci prostřednictvím 2 pracovníků na dohodu o provedení
práce (DPP), činnost jednoho z nich byla hrazena za pomoci grantu MK ČR.
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Útvar/oddělení

Funkce

Jméno

A

B

ředitel
zástupce ředitele
metodik

Ing. Tomáš Dosbaba

útvar
Regionální služby

1
1

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

metodik
knihovnice

Milena Slaninová
Vlasta Doláková

1
1

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

knihovnice

Lucie Kopačková

1

1 (akvizice, periodika, remitendy,
hlavní pokladna)

knihovnice
vedoucí útvaru
Služby veřejnosti
knihovnice

Simona Pavlišová

1

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

Kateřina Petrová

1

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

knihovnice

Věra Kolesová

1

knihovnice

1

knihovnice

Veronika Lorencová
(zástup za MD/RD)
Jana Peterková

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

knihovnice

Věra Sedláková

1

knihovnice

Michaela Kloučková

1

knihovnice

Dagmar Wolfová

1

internetová čítárna

knihovnice

Helena Chytrová

1

studovna

knihovnice

Olga Šenoldová

1

útvar
IT

správce sítě a IT

Jiří Novák

1

útvar
ekonomický a
údržba

ekonom

Radka Procházková
(do 8/2016-odchod
do důchodu)
Pavlína Korandová
(od 7/2016)
Pavel Vašek

1

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

1

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

útvar
Nákup a zpracování
fondů, vnitřní servis

útvar
Služby veřejnosti
hudební oddělení

půjčovna pro
dospělé

půjčovna pro děti

údržbář
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Jana Hladíková

1
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Vzdělávání, školení, semináře
Součástí činnosti městské knihovny je rovněž vyhledávání příležitostí k prohlubování odbornosti,
získávání zkušeností a nových poznatků pro každodenní praxi. Pracovníci městské knihovny se
v průběhu roku účastnili celé řady seminářů, vzdělávání a konferencí pořádaných Městskou
knihovnou Praha, Jihočeskou vědeckou knihovnou České Budějovice nebo Svazem knihovníků
a informačních pracovníků, např.:

















Komunitní knihovna (MěK Třebíč)
Knihovna dotykem (MěK Praha)
Moderní technologie v knihovnách (Knihovna Jiřího Mahena, Brno)
Metodika práce se seniory v knihovnách (JVK České Budějovice)
Knihovnická dílna (MěK Praha)
E-knihy (JVK České Budějovice)
současná literatura pro děti a mládež (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského, Praha)
Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež (Národní pedagogické muzeum a knihovna J.
A. Komenského, Praha)
Trénink paměti (Praha)
exkurze po rakouských knihovnách (Heidenreichstein, Waidhofen/Thaya, Schrems,
Hoheneich a Gmünd)
Registr smluv (MěÚ J. Hradec)
knižní veletrhy (Praha, Havlíčkův Brod)
výbor SKAT, výroční členská schůze (NK Praha)
porady metodiků ((JVK České Budějovice), porady profesionálních knihoven (MěK J. Hradec),
porady ředitelů (JVK České Budějovice)
pravidelná účast na setkání jihočeské regionální organizace SKIP
účetní závěrka příspěvkových organizací
a další ...

Studentská praxe
Městská knihovna umožňuje odbornou praxi studentům oboru knihovnictví. V roce 2016 byla
realizována dlouhodobá praxe 2 studentek Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře na
jednotlivých odděleních knihovny. Jedna z praktikantek absolvovala praxi v období 9/2015 - 6/2016,
druhá ji absolvuje v období 9/2016 – 6/2017.
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Služby
Služby veřejnosti byly poskytovány na těchto pracovištích:
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Půjčovna pro dospělé – knihovnické a informační služby čtenářům a návštěvníkům od
15-ti let včetně meziknihovní 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, deskové stolní hry
Hudební oddělení – AV média (hudba, mluvené slovo-audio knihy), počítač se
speciálním programem a hlasovým výstupem pro slabozraké a nevidomé
Internetová čítárna – veřejný internet, prezenčně výpůjčky aktuálních čísel novin
a časopisů, reprografické služby
Pobočka Vajgar – půjčovna pro dospělé – knihovnické a informační služby
čtenářům a návštěvníkům od 15-ti let, nabídka beletrie, naučné literatury a periodik,
veřejný internet
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, deskové stolní hry

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2016

Kulturní a vzdělávací činnost
Kulturně výchovná a vzdělávací činnost tvoří nedílnou součást aktivit knihovny. Účelem je především
rozšíření programové nabídky dění ve městě v oblasti kultury i celoživotního vzdělávání a snaha
přispět k pozitivnímu využití volného času různých věkových a sociálních skupin. V roce 2016 tuto
snahu výrazně podpořil mimo jiné i projekt „Podzimní mini – univerzita pro každého“, uskutečněný za
finanční podpory Ministerstva kultury z programu „Knihovna 21. století“. Společným cílem je
podpora čtenářství, vztahu k četbě a ke knihovně, podpora vzdělávání a volnočasových aktivit.

Provozní doba
Knihovna je návštěvníkům a čtenářům k dispozici 6 dní v týdnu, 45hodin. Byla rozšířena provozní
doba na pobočce Vajgar (oddělení otevřena 2x týdně do 18:00).

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

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

Oddělení pro
dospělé

Internet-čítárna

Oddělení pro
děti

Hudební
oddělení

Pondělí

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Úterý

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

Středa

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

12:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 18:00

9:00 – 18:00

12:00 – 18:00

zavřeno

Pátek

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

12:00 – 17:00

12:00 – 17:00

Sobota
Pobočka Vajgar

8:00 – 12:00

zavřeno

zavřeno

Pondělí

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

Úterý

zavřeno

zavřeno

Středa

9:30 – 11:00
12:00 -18:00

12:00 -18:00

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

Pátek

9:30 – 11:00
12:00 -17:00

12:00 -17:00

Sobota

zavřeno

zavřeno
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Oddělení pro děti
12:00 – 18:00
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Tabulky, grafy, komentáře
Registrovaní čtenáři celkem 2012 -2016
2012

2013

2014

Registrovaní
čtenáři
3 878
4 026
3 980
celkem
O 122 registrovaných uživatelů méně než v roce předchozím.

2015

2016

3 949

3 827

2015

2016

856

824

2015

2016

66 113

65 178

Registrovaní čtenáři do 15-ti let 2012 -2016
2012

2013

2014

Registrovaní
čtenáři
752
857
871
do 15-ti let
O 32 registrovaných uživatelů do 15-ti let méně než v roce předchozím.

Návštěvníci půjčoven, studoven celkem 2012 -2016
2012

2013

2014

Návštěvníci
66 717
65 995
67 209
celkem
O 935 návštěvníků půjčoven, studoven méně než v roce předchozím.

Využití internetu – návštěvy 2012 -2016
2012

2013

2014

2015

2016

14 579

14 535

12 197

9 995

6 980

Využití
internetu
O 3 015 návštěvníků internetu méně než v roce předchozím.
Snížení celkové návštěvnosti veřejného internetu je dáno především časovým omezením, ke kterému
jsme dospěli z důvodu zajištění bezpečnosti provozu knihovny. Vliv má nadále také narůstající a
dostupnější technické vybavení domácností.
Uživatelé mají nyní nárok používat PC a internet následovně:
1) registrovaní uživatelé (čtenáři MěK) nad 15 let po dobu 60 minut / den. Popřípadě po domluvě s obsluhou
(pracovníkem knihovny) je možno prodloužit dle potřeby uživatele. Podmínkou je předložení platného
čtenářského průkazu.
2) neregistrovaní uživatelé nad 15 let (může být požadováno předložení průkazu totožnosti) po dobu 30 minut /
den. Popřípadě po domluvě s obsluhou (pracovníkem knihovny) je možno prodloužit o dalších 30 minut / den.
3) děti a mládež do 15 let - přístup k internetu pouze v dětských odděleních a případně v hudebním oddělení
a jen pokud se jedná o registrované čtenáře knihovny z dětského oddělení centrálního pracoviště či pobočky
a s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců ohl. přístupu k internetu. Doba pobytu na
internetu 30 minut / den, popřípadě po domluvě s obsluhou (pracovníkem knihovny) je možno prodloužit dle
potřeby uživatele.
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Počet výpůjček celkem 2012 -2016
2012

2013

2014

2015

2016

244 818

233 226

226 501

217 806

210 168

Výpůjčky
celkem
O 7 638 výpůjček méně než v roce předchozím.

Počet výpůjček naučné literatury pro dospělé 2012 -2016
2012
2013
2014
2015
Výpůjčky
naučná
47 879
44 206
41 665
41 395
literatura
O 2 538 výpůjček naučné literatury pro dospělé méně než v roce předchozím.

2016
38 857

Počet výpůjček beletrie pro dospělé 2012 -2016
2012

2013

2014

2015

2016

107 802

104 764

2015

2016

6 624

6 946

2015

2016

33 844

32 188

Výpůjčky
112 475
111 691
110 544
beletrie
O 3 038 výpůjček beletrie pro dospělé méně než v roce předchozím.

Počet výpůjček naučné literatury pro děti 2012 -2016
2012

2013

2014

Výpůjčky
naučná lit.
8 552
8 119
6 805
pro děti
O 322 výpůjček naučné literatury pro děti více než v roce předchozím.

Počet výpůjček beletrie pro děti 2012 -2016
2012

2013

2014

Výpůjčky
39 548
35 998
37 090
beletrie pro děti
O 1 656 výpůjček beletrie pro děti méně než v roce předchozím.

Počet výpůjček periodik 2012 -2016
2012

2013

2014

2015

2016

29 970

28 264

24 576

22 324

20 976

Výpůjčky
periodika
O 1 348 výpůjček periodik méně než v roce předchozím.
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Počet výpůjček AV medií 2012 -2016
2012

2013

2014

2015

2016

6 372

4 943

5 810

5 813

6 436

Výpůjčky
AV media
O 623 výpůjček AV medií více než v roce předchozím.

Počet prolongací 2012 -2016
Výpůjčky
prolongace

2012

2013

2014

2015

2016

74 536

69 438

66 214

65 120

63 316

O 1 804 prolongací méně než v roce předchozím.

Počet prezenčních výpůjček 2012 -2016
Výpůjčky
prezenční

2012

2013

2014

2015

2016

7 155

6 919

5 873

4 931

5 293

O 362 prezenčních výpůjček více než v roce předchozím.

Počet MVS 2012 -2016
2012

2013

2014

2015

2016

Kladně vyřízené
požadavky
obdržené z jiných
knihoven

2 640

2 317

2 450

2 816

3 049

Kladně vyřízené
požadavky zaslané
do jiných knihoven

299

259

206

274

339

O 233 výpůjček (jiným knihovnám) více než v roce předchozím.
O 65 výpůjček (z jiných knihoven) více než v roce předchozím.

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







Dospělé oddělení: 43,66
Dětské oddělení: 25,18
Hudební oddělení: 22,70
Dospělé oddělení – Vajgar: 41,15
Dětské oddělení – Vajgar: 15,08
Knihovna celkem (včetně prezenčních výpůjček na odd. Studovna, INFO): 54,91

Počet vyřízených rezervací







Dospělé oddělení: 10 080
Dětské oddělení: 855
Hudební oddělení: 178
Dospělé oddělení – Vajgar: 488
Dětské oddělení – Vajgar: 86
Knihovna celkem: 11 687

V rámci snahy o zlepšení uživatelského komfortu a rozšiřování elektronických služeb jsme v r. 2016
začali využívat tzv. „předupomínky“, tzn. zasílání upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty na
e-mailovou adresu čtenářů. S tím se je provázána i možnost prodlužování si výpůjček přes čtenářské
konto. Dalším cílem bylo zrychlení pohybu zamluvených knih, byla zkrácena doba čekajících
rezervací na 1 týden místo původních 2 týdnů. Čtenáři se tak dočkají žádaných knih dříve.
Sjednocena byla také výpůjční doba hudebního oddělení shodně s ostatními odděleními, tzn. na
4 týdny.

Nejvíce žádané dokumenty













Nejžádanější kniha - beletrie: Dívka ve vlaku / Paula Hawkins (85x)
Nejžádanější kniha - naučná: Jindřichohradecký uličník (23x)
Nejžádanější kniha - dětská beletrie: Deník malého poseroutky 1 / Jeff Kinney (43x)
Nejžádanější kniha - dětská naučná: Minecraft: staň se mistrem! (20x)
Nejžádanější periodikum - časopis: Reflex (887x)
Nejžádanější periodikum - denní tisk (pouze prezenčně): Jindřichohradecký deník (903x)
Nejžádanější dětské periodikum: Čtyřlístek (177x)
Nejžádanější stolní hra: V kostce! Příroda: učíme se (24x)
Nejžádanější CD - hudební: Tesař z Nazareta / Asonance (8x)
Nejžádanější CD - mluvené slovo: Poslední aristokratka / Evžen Boček (20x)

Čtenáři- zajímavosti
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Nejpilnější čtenář: 1 141 výpůjček
Nejstarší aktivní čtenář nar. v roce 1920
Nejmladší registrovaný uživatel nar. v roce 2013
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Věkové rozložení čtenářů
Do 15-ti let
16 až 19 let
20 až 29 let
30 až 39 let
40 až 49 let
50 až 59 let
60 až 69 let
70 až 79 let
Nad 80 let

21,53 %
7,16 %
10,50 %
12,33 %
14,97 %
9,90 %
12,93 %
8,20 %
2,17 %

Časové rozložení návštěv půjčoven

14







Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení byl v měsíci: Březen (3 632)
Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení byl v měsíci: Listopad (1 185)
Nejvyšší počet návštěvníků na hudebním oddělení byl v měsíci: Listopad (223)
Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: Duben (598)
Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: Listopad (415)







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

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2016

On-line služby, virtuální návštěvy, web, elektronické informační zdroje
Elektronické formy služeb jsou velmi významnou součástí portfolia nabídky služeb knihovny,
průběžně je obohacován informační obsah webových stránek a Facebooku, rozvíjí se možnosti využití
nových technologií, médií i komunikace s veřejností. Zájem o elektronické služby evidujeme u všech
věkových kategorií.
Od roku 2016 knihovna nabízí pro vyhledávání dokumentů již dva elektronické katalogy. Katalogové
rozhraní Clavius knihovna používá již řadu let. Nový způsob vyhledávání přináší progresivní www
OPAC katalog Carmen (pořízený v roce 2016 prostřednictvím investice našeho zřizovatele), který
plně odpovídá současným trendům. Oba katalogy jsou k dispozici současně, knihovna se tak snaží
vyhovět i „konzervativnějším“ uživatelům.
Počet návštěv webové stránky
2014
2015
38 315
40 775

2016
39 341

Počet vstupů do katalogu z prostoru knihovny
2014
2015
25 837
25 551

2016
53 098

Počet vstupů do katalogu z prostoru mimo knihovnu
2014
2015
2016
26 395
27 898
15 812

Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru knihovny
2014
2015
2016
1 178
1 640
6 880

Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru mimo knihovnu
2014
2015
2016
8 497
10 564
6 211

Elektronické databáze
V knihovně byl uživatelům umožněn přístup do elektronické databáze: Sbírka zákonů ČR (EIZ).

15

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2016

Akce pro děti a další projekty, soutěže, ankety… do nichž se zapojila dětská
oddělení





Besedy pro MŠ, ZŠ, včetně KIV pro SŠ: 158 akcí / 3 448 účastníků
Besedy se spisovateli pro školy: 4 akce / 156 účastníků
Do knihovny byli pozváni spisovatelé Jiří Kahoun (duben, pro žáky I. roč.), Marek Srazil
(květen, dvě besedy pro žáky I. roč.), Arnošt Vašíček (listopad, pro žáky VIII. roč.).
Veřejná čtení pro děti: 11 akcí / 73 účast.
O předčítání, které se pravidelně uskutečňuje každé první úterý v měsíci v dětském oddělení
centrálního pracoviště, se postarali dobrovolníci z řad veřejnosti. Akce funguje taktéž na
pobočce Vajgar. V dubnu knihovnice navštívily dětské oddělení jindřichohradecké
nemocnice a předčítaly hospitalizovaným dětem.

Další projekty pro podporu dětského čtenářství:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR věnuje podpoře dětského čtenářství trvale velkou
pozornost. K propagaci četby organizuje spolu s knihovnami a školami akce celostátního charakteru.
Také Městská knihovna Jindřichův Hradec se do některých těchto projektů zapojila:


Noc s Andersenem
V pátek 1. 4. 2016 se na mnoha místech naší republiky opět uskutečnila akce na oslavu
dětské knihy „Noc s Andersenem“. Letos nocovalo v jindřichohradecké knihovně 10 dětí
a dvě knihovnice. Úvod už tradičně patřil připomenutí nejslavnějšího pohádkáře H. CH.
Andersena a pak už se knihovna proměnila ve středověký hrad plný královských
i pohádkových kvízů a her.



Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Ve školním roce 2015/2016 se konal již 8. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti
„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“. Knihovny, spolupracující se základními školami,
každoročně do tohoto projektu přihlašují žáky prvních tříd. Prvňáčci navštěvují dětská
oddělení knihoven, kde jsou pro ně připraveny akce, které je motivují k četbě a vychovávají
ke čtenářství. Městská knihovna přihlásila prvňáčky z III. ZŠ. 56 žáků v průběhu školního roku
navštěvovalo dětské oddělení knihovny, kde pro ně knihovnice připravila besedy, hry a také
setkání se spisovatelem Jiřím Kahounem. 24. 6. 2016 se v městské knihovně děti zúčastnily
slavnostního ukončení celého projektu a byly pasovány pohádkovým rytířem na čtenáře.
záhadolog Arnošt Vašíček pro ZŠ
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Noc s Andersenem v MěK

„Škola naruby“-Vajgar
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Škola naruby
Také projekt „Škola naruby“ probíhal během celého školního roku. Cílem bylo naplnit motto
"Čtěme dětem 20 minut denně". Malí posluchači si tak zapisovali tituly knih, které jim byly
předčítány rodiči, prarodiči, sourozenci nebo paní učitelkou. 8. 6. 2016 proběhlo v dětském
oddělení pobočky Vajgar závěrečné setkání a projekt byl pro školní rok 2015/2016 oficiálně
ukončen. Prvňáčci z V. ZŠ obdrželi drobné dárky a popovídali si o svých dojmech z četby.



Den pro dětskou knihu
V úterý 29. 11. 2016 proběhl v městské knihovně „Den pro dětskou knihu“. Letos byl
vyhlášen již 10. ročník. Na uvítanou si děti poslechly příběh o skřítku Křesadýlkovi, který si
vybraly z nabídky novinek v dětském oddělení. V předvánoční náladě pokračovalo celé
odpolední tvoření vánočních kaprů, andělů a přáníček z papíru.

Den pro dětskou knihu

čtení dětem-Vajgar

spisovatel Jiří Kahoun
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čtení dětem–nemocnice spisovatel Marek Š. Srazil-Vajgar

„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“
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Akce pro veřejnost




Akce pro veřejnost v poslechovém sále (besedy, autorská čtení, cestopisy, přednášky…):
43 akcí / 1 456 účastníků
Poslechová dopoledne v hudebním oddělení: 1 akce / 5 účastníků
Vzdělávací akce/Tréninky paměti: 20 setkání / 57 registrovaných účastníků

Díky finanční podpoře z dotací programu „Knihovna 21. století“ (Ministerstvo kultury) se na podzim
a v zimě uskutečnil nákladnější a atraktivnější cyklus populárně-naučných přednášek tzv.
„PODZIMNÍ-MINIUNIVERZITA PRO KAŽDÉHO“. Inspirací pro tento projekt se stala Univerzita třetího
věku. Upravená pravidla však umožnila účast všem bez rozdílu věku, vzdělání či profese. Naši
„studenti“ však nemuseli psát semestrální či závěrečné práce. Témata byla volena tak, aby oslovila
širokou veřejnost od teenagerů až po seniory. Již v září jsme v městské knihovně přivítali spisovatelku
a novinářku Irenu Douskovou, autorku známé trilogie o Helence Součkové („Hrdý Budžes“, „Oněgin
byl Rusák“, „Darda“). V říjnu přilákala velkou pozornost Kateřina Tučková, jejíž romány „Vyhnání
Gerty Schnirch“ a „Žítkovské bohyně“ se dočkaly nejen prestižních literárních ocenění, ale také
velkého čtenářského zájmu. Dosavadní zkušenost napovídá, že návštěvníky naší knihovny velmi
zajímají poznávací a cestopisné pořady. Proto jsme oslovili cestovatele Šimona Hellera, který
absolvoval značný počet expedic po světě a v listopadu a prosinci u nás pobesedoval o Africe, ale
také o osobní zkušenosti z gambijské věznice. Náročné a dobrodružné putování po královském
Thajsku a rudém Vietnamu nám v listopadu přiblížila novinářka a spisovatelka Věra Nosková, která
popsala i cestu do míst, kde jsou turisté vzácností. Další listopadový podvečer nám svým vyprávěním
o historii starověkého Egypta zpříjemnil amatérský historik Luděk Wellner. Ve svém bloku nastínil
události po smrti Alexandra Velikého až po poslední dramatický boj královny Kleopatry o světovládu
za asistence slavných římských vojevůdců. Vášnivé hledače záhad zcela jistě zaujal listopadový host
Arnošt Vašíček; český spisovatel, záhadolog a scenárista. Během svých cest za záhadami navštívil
mnoho zemí, kde hledal mimo jiné i důkazy o existenci mimozemských civilizacích na Zemi. Cílem akcí
bylo připravit bohatý kulturní program zahrnující široký okruh zájmů, proto jsme pozvali i Jarmilu
Mandžukovou, která koncem roku potěšila stoupence zdravého životního stylu. Poradila, na co si
dávat pozor při nakupování potravin, co je pro naše tělo dobré a čemu se naopak máme vyhýbat.
Celý projekt „PODZIMNÍ-MINIUNIVERZITY PRO KAŽDÉHO“ se setkal s velkým zájmem veřejnosti,
podpořil zájem o dění v knihovně a přinesl návštěvníkům celou škálu nových a zajímavých
poznatků.
spisovatel František Niedl
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spisovatelka Irena Dousková

spisovatelka Kateřina Tučková
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Z akcí pro veřejnost:
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Hana Hosnedlová: S BATOHEM PO JIŽNÍ AMERICE
Luděk Němec: ZANIKLÉ ŠUMAVSKÉ OSADY
Josef Hrdinka: cyklus besed, např.: PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, KDYŽ UDEŘÍ VÁŽNÁ NEMOC...
Zdeňka Masopustová: CYKLUS BESED, NAPŘ.: JAK ZLEPŠIT ŽIVOT POMOCÍ KOMUNIKACE
Libor Drahoňovský: ZAPOMENUTOU (MALEBNOU) ALBÁNIÍ
Milan Týmal: KDE BERE DROGA SVOU SÍLU
Tomáš Kotouč: OCHRANA PŘÍRODY Z HLEDISKA ZKUŠENÉHO CESTOVATELE A POTÁPĚČE
Tomáš Horyna: PROMĚNY ZÁMKU ČERVENÁ LHOTA OD ROKU 1949 DO SOUČASNOSTI
Oldřiška Tomšová: AKTIVNÍ STÁŘÍ
Rosťa Gregor: PODKARPATSKÁ RUS ANEB ZIMNÍ KOLOPOUŤ
František Niedl: HISTORICKÝ ROMÁN FRANTIŠKA NIEDLA
Jana a Ondřej Valsovi: SKANDINÁVIE
Michaela Klos: PUTOVÁNÍ INDIÍ
Ivana Balounová: TAROTOVÉ KARTY JAKO CESTA
Jaromír Schell: PŘEMYSL OTAKAR II.
Karel Štenbauer: O BYLINKÁCH A MASTIČKÁCH
Vojta a Jeska Trčkovi: NEJEN SVATEBNÍ CESTA JIŽNÍ AMERIKOU
Ladislav Beran: DOTEKY ZLOČINU
Tomáš Horyna: ČERVENÁ LHOTA JAKO INSPIRACE KRÁSNÉ LITERATURY
Andrea Kaucká, René Bauer: SÚDÁN
Marie Fronková: cyklus besed, např.: ŠEST KORUN A ČTYŘI MANŽELKY KARLA IV., JIŘÍ
Z PODĚBRAD
Petr Urban: OCHRANA PŘÍRODY Z HLEDISKA FILOSOFIE A ETIKY
P. Hesoun, A. Kůrka: OCHRANA PŘÍRODY Z HLEDISKA STÁTNÍ SPRÁVY A MAJITELŮ
DOTČENÝCH POZEMKŮ
Irena Dousková: AUTORSKÉ ČTENÍ (Spolufinancováno MK v rámci programu "Knihovna 21. století")
Kateřina Tučková: AUTORSKÉ ČTENÍ (Spolufinancováno MK v rámci programu "Knihovna 21. století")
Hanka Hosnedlová: S BÁGLEM PO SVĚTĚ
Tomáš Ditrich: OCHRANA PŘÍRODY Z HLEDISKA VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Šimon Heller: EXPEDICE ZÁPADNÍ SAHARA (Spolufinancováno MK v rámci programu "Knihovna 21. století")
Dionýz Bezák: DIAGNOSTIKA DLE ČÍNSKÝCH A JAPONSKÝCH TRADIC
Kateřina Karásková: KDE ŽENY VLÁDNOU
Luděk Wellner: STAROVĚKÝ EGYPT (Spolufinancováno MK v rámci programu "Knihovna 21. století")
Arnošt Vašíček: LABYRINT ZÁHAD (Spolufinancováno MK v rámci programu "Knihovna 21. století")
Jiří Hájíček, Stanislav Beran: AUTORSKÁ ČTENÍ
Aleš Jelínek: OCHRANA PŘÍRODY Z HLEDISKA KONKRÉTNÍ ŽIVOČIŠNÉ SKUPINY
Věra Nosková: THAJSKO A RUDÝ VIETNAM (Spolufinancováno MK v rámci programu "Knihovna 21. století")
Jarmila Mandžuková: PROJEZTE SE KE ZDRAVÍ (Spolufinancováno MK v rámci programu "Knihovna 21. století")
Jan Sucharda: NEOBYČEJNÝ OSTROV ISLAND
Šimon Heller: VÝCHODNÍ AFRIKA (Spolufinancováno MK v rámci programu "Knihovna 21. století")
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Luděk Wellner“Starověký Egypt“ Arnošt Vašíček „Labyrint záhad“ Nakl. HOST: Jiří Hájíček + Stanislav Beran

Další projekty, do kterých se knihovna zapojila:


Poslechové dopoledne v hudebním oddělení
Od roku 2012 knihovna pravidelně spolupracuje s občanským sdružením MESADA, klienti
organizace pro handicapované spoluobčany měli i v roce 2016 možnost strávit příjemné
dopoledne s audioknihou.



Tréninky paměti: 20 setkání / 57 registrovaných účastníků
Kurzy Tréninků paměti si získaly své nezastupitelné místo mezi nadstandardními aktivitami
knihovny. Certifikovaná trenérka prostřednictvím speciálních mnemotechnik učila i čtenáře
vysokého věku zvládnout např. velký nákup bez pomoci papíru a tužky nebo seznam čítající
desítky položek jdoucích za sebou v daném pořadí. Obsah jednotlivých lekcí byl připraven tak,
aby z nich zejména senioři měli dlouhodobý prospěch. Tím se zároveň zvyšuje jejich
sebevědomí a soběstačnost v osobním životě. Nedílným přínosem vedle rozvoje kognitivních
funkcí je rozšíření společenských kontaktů nebo nalezení přátel. Některé zájemce o kurzy
právě až tato příležitost k sebevzdělávání přivedla do knihovny a ke knihám. V březnu se
knihovna prostřednictvím veřejné ukázkové hodiny (36 osob ) aktivně zúčastnila Národního
týdne trénování paměti, který vyhlašuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový
jogging.



Projekty s obecnou působností podporující čtenářství
Podpora čtenářství je realizována různými projekty a akcemi. Děje se tak za účelem snahy
o rozvoj čtenářské gramotnosti a návrat zpět ke knihám. Často realizováno také v souvislosti
se současným přehlcením a využíváním internetu a průnikem informačních technologií do
života společnosti. Také Městská knihovna Jindřichův Hradec se do některých celostátních či
lokálních projektů zapojila:
o Březen – měsíc čtenářů (1. až 31. 3.)
o Světový den knihy a autorských práv (23. 4.)
o Týden knihoven (3. 10. až 9. 10.)
o Magnesia Litera
o Textík 2016 (regionální projekt literárně-výtvarné soutěže nakladatelství Epika )

V rámci některých uvedených akcí knihovna vyhlásila také „amnestii pro zapomnětlivé
čtenáře“, umožnila registraci novým čtenářům zdarma či nabídla prodej vyřazených knih.
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Červená Lhota – p. Horyna

Afrika - Šimon Heller
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Island - p.Sucharda

Thajsko a Vietnam - Věra Nosková

cestopisy s Hanou Hosnedlovou

zdravý živ. styl – Jarmila Mandžuková
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Výstavy
V roce 2016 bylo zrealizováno na centrálním pracovišti a pobočce Vajgar 24 výstav :

























Libuše Mikšová: PALIČKOVANÉ OBRÁZKY (leden)
Jiřina Lila Hrdounová: INTUITIVNÍ OBRAZY (leden)
SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov: O LABUTÍCH A LIDECH (leden)
NPÚ České Budějovice: HRADNÍ ZŘÍCENINY JIŽNÍCH ČECH (únor – březen)
Svět knihy, s.r.o., ve spolupráci s Komiksfestem: KOMIKS VS. ILUSTRACE (únor – březen)
NPÚ Praha: PAMÁTKY NÁS BAVÍ (únor – březen, pobočka Vajgar)
JINDŘICHŮV HRADEC OČIMA PŘEDKŮ (únor)
Kresby žáků místních ZŠ: LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS (březen – duben)
Památník Karla Čapka, Stará Huť: ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE KARLA ČAPKA (duben – květen)
Amálie Buřilová: DUŠE FOTOGRAFIE (duben – květen)
Vojtěch Zimmermann: KAŽDÝ MÁ PRÁVO DĚLAT CO HO BAVÍ (květen)
Kresby žáků IV. ZŠ: KAREL IV. OČIMA DĚTÍ (květen – červen, pobočka Vajgar)
Josef Ptáček: ZDENĚK BURIAN - MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU (červen – srpen)
Akademický klub třetího věku Aktiv, České Budějovice: GENIUS LOCI JIHOČESKÉ KRAJINY
(červenec – září)
Jaroslava Chlupáčová: MANDALY TROCHU JINAK (září – říjen)
AV ČR, Praha: SUPERHRDINOVÉ KOLEM NÁS (září – říjen, pobočka Vajgar)
KVĚTINOVÉ POHLEDNICE (září)
Josef Böhm: FOTKY S VŮNÍ BENZÍNU (říjen)
Kateřina Karásková a Simon Bird: KDE ŽENY VLÁDNOU (říjen)
Zdeňka Študlarová: O ŽIVOTĚ A DÍLE KARLA IV. (listopad – prosinec)
SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov: KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ (listopad – prosinec)
Jan Sucharda: ISLANDSKÁ KRAJINA (listopad – prosinec)
Marie Tůmová: HÁČKOVANÉ POHÁDKOVÉ BYTOSTI (listopad – prosinec)
Česká rozvojová agentura, Praha: TVÁŘE POMOCI (listopad – prosinec, pobočka Vajgar)

Městská knihovna využívá od roku 2014 závěsný systém firmy Ceiba (instalován v I. patře CP). Tento
systém zkvalitnil úroveň výstav, zvýšil jejich estetickou úroveň a zároveň usnadnil samotné instalace.

Foto z výstav
Zdeněk Burian „Malíř ztraceného času“ Zdeňka Študlarová: „Život a dílo Karla IV.“ „Život a doba Karla Čapka“
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Propagace knihovny a její činnosti
Podrobnější informace o službách, akcích a činnostech MěK J. Hradec jsou zpřístupňovány na
webových stránkách knihovny (www.knihjh.cz), Facebooku knihovny a Twitteru. V průběhu celého
roku je obsah webu upravován a aktualizován. Přehled připravovaných akcí a výstav je každý měsíc
zveřejňován také v regionálním tisku, jindřichohradeckém Zpravodaji, na stránkách města
Jindřichova Hradce (www.jh.cz), v jindřichohradecké televizi (www.jhtv.cz), na serveru „Hradec žije!“
(www.hradeczije.cz), v rádiu Česká Kanada (www.radioceskakanada.cz) a propagačních letácích,
které distribuujeme do vybraných organizací a zařízení. Informace o akcích jsou také k dispozici na
vyhrazených místech v prostorách knihovny.

Studovna
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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, zpracováno bylo 1166
článků.
Přístup do databází - Zákony ČR on-line .
Prezenční výpůjční služba - za tento rok zaznamenáno 520 prezenčních výpůjček, z toho 157
periodik.
Přístup k síti Internet pro registrované uživatele knihovny - návštěvníci studovny mají
k dispozici 3 počítačové stanice s připojením k síti Internet (408 návštěv).
Exkurze a informativní lekce městské knihovny pro studenty – nadále prováděny tzv.
Knihovnicko-informativní lekce (KIV) pro střední i základní školy (seznámení s knihovnou, její
historií, katalogem, orientace na počítači i v knihovně). Studentům bylo také i v tomto roce
umožněno seznámit se s faksimilií „Kodexu vyšehradského“.
Vzdělávací akce – přednášky na téma „Trénování paměti“, aktivní účast „Národního týdne
tréninku paměti“, pořádání kurzů „Hrátky s pamětí“ pro veřejnost s návazností na rok 2017.
Kopírovací služby - nabízeno jako doplňková služba (kopie studijního materiálu).
Služba „Ptejte se knihovny“ - odpovědi na dotazy uživatelů.
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Technické vybavení knihovny
V městské knihovně proběhla v srpnu – září 2016 rozsáhlá investiční akce „ Modernizace sítě IT“.
Jednalo se o investiční akci v řádu cca. 1 milion Kč, investorem/zadavatelem byl zřizovatel knihovny
- město Jindřichův Hradec. Modernizaci realizovala firma Kostax s.r.o. České Budějovice (zhotovitel).
Realizovány byly především následující činnosti:
 instalace 2 nových serverů s podporou virtualizace + disková pole pro virtualizaci
 implementace Exchange serveru
 harwarový firewall centrála + pobočka Vajgar
 instalace jednotného WiFi systému s centrální správou
 sjednocení sítě LAN
 dokončení propojení pater knihovny optickými aktivními prvky
 strukturovaná kabeláž na pobočce Vajgar
 rekonstrukce poslechového sálu (nový dataprojektor, projekční plátno a ozvučení sálu)
Půjčovny MěK J. Hradec jsou vybaveny 27 PC, které jsou k dispozici veřejnosti, počítače jsou
využívány především pro vyhledávání knih v on-line katalogu a pro přístup na internet:
 Dospělé oddělení: 4 služební + PC All in One pro propagaci služeb MěK, 4 čtenářské
 Studovna: 1 služební, 3 čtenářské
 Dětské oddělení: 2 služební + tablet, 5 čtenářských
 Internet-čítárna: 1 služební, 8 čtenářských
 Hudební oddělení: 1 služební, 3 čtenářské
 Dospělé oddělení Vajgar: 1 služební, 2 čtenářské
 Dětské oddělení Vajgar: 1 služební, 2 čtenářské
 Poslechový sál: 1 notebook pro prezentace + dataprojektor

V roce 2016 byly modernizovány celkově další 4 počítačové stanice ( 3x PC pro studovnu a 1x
internetovou čítárnu). Z toho dvě počítačové stanice (studovna a internetová čítárna) byly
pořízeny s využitím finančních prostředků z grantu/ projekt VISK 3 MK ČR. Dále bylo pořízeno 6
nových ručních scannerů (centrála a pobočka Vajgar) pro pulty obsluhy a síťová tiskárna pro
pobočku Vajgar.
WiFi připojení je k dispozici ve všech prostorách knihovny.
Uživatelům knihovny jsou poskytovány reprografické služby, k dispozici jsou 3 kopírky:
 Internet-čítárna
 Studovna
 Dětské oddělení pobočky Vajgar
AV media si lze přehrát na 3 CD přehrávačích, případně pro fanoušky retro stylu na 1 přehrávači
magnetofonových kazet:
 Hudební oddělení
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Registrovaným čtenářům půjčuje knihovna elektronické čtečky knih (Amazon Kindle):
 Dospělé oddělení (absenčně)
 Studovna (prezenčně)
Internetové připojení:
 Městská knihovna včetně pobočky využívá bezdrátového připojení (radiový spoj)
 Poskytovatelem internetu je JHComp s.r.o. Jindřichův Hradec s tarifem 20M/1, Download
20 Mbit/s a Upload 20Mbit/s, bez limitu dat, garantovaná nesdílená linka (od 2/2016)
 Pobočka Vajgar využívá připojení k internetu - JHComp s.r.o. Jindřichův Hradec s tarifem JH
10-40M 40 Mbit/s, bez limitu dat, sdílené připojení, je připojená přes VPN na SQL DB a server
centrálního pracoviště
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Doplňování a zpracování knihovních dokumentů

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






u distributorů, sleva 27 – 35%
v internetových obchodech, sleva 26-32%,
ve výjimečných případech i v knihkupectví, sleva 10%
u paměťových institucí (např. Muzeum Jindřichohradecka) a na knižních veletrzích
projekt “Česká knihovna“: vyčerpáno 6 282,- 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 2016 odebírala 164 exemplářů periodik, z nichž některé jsou odebírány
ve 2-3 exemplářích pro potřeby čítárny, studovny a pobočky Vajgar. Celkem je v nabídce pro
veřejnost 123 titulů periodik.
Využití jednotlivých titulů periodik je pravidelně sledováno a následně je prováděna potřebná
aktualizace. V průběhu roku se počet titulů mění na základě ukončení vydávání, klesající nebo naopak
stoupající kvality a popularity periodických publikací. Ne vždy je úbytek nahrazen novým přírůstkem.
Úbytek titulů periodik/2016: 3 tituly ( Praktická žena Kreativ, Youth Time, Bravo ). Přírůstek titulů
periodik/2016: 5 titulů (Listy z Hobzí, Naše Rudolecko, A Report, Koně a hříbata, Bublifuk ).

Odborné zpracování knihovních jednotek – katalogizace
Městská knihovna používá automatický knihovní systém CLAVIUS SQL.
V oblasti katalogizace v roce 2016 docházelo k upřesňování metodiky katalogizačních pravidel RDA
(Resource Description and Access), která jsou od roku 2015 standardem pro Českou republiku. Nové
záznamy jsou vytvořeny dle RDA, starší záznamy se rekatalogizují výběrově. Výjimkou je databáze
periodik, kde byly z důvodu návaznosti na obálkový server všechny záznamy zrekatalogizovány podle
RDA a doplněné číslem národní bibliografie (ČNB).
Katalogizace je kvůli společné databázi prováděna jednotně z městské knihovny jak pro knihovnu
samotnou, tak pro knihovny Regionálního knihovnického systému (REKS) a pro distribuční středisko.
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Průběžně je prováděna rekatalogizace fondu, opět zaměřena na záznamy přijaté v rámci připojení
obecních knihoven do REKSu (regionální knihovní systém REKS využívají knihovny regionu, disponuje
zmíněnou společnou databází autorit všech zapojených knihoven a umožňuje lepší zapojení do
souborných katalogů různé úrovně, počínaje již existujícím Katalogem knihoven REKS). V červnu byla
přijata do systému REKS Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou. Vzhledem k tomu, že šlo o větší
knihovnu bez harmonizované databáze autorit, došlo při implementaci k velké duplicitě v autoritních
záznamech a důsledkem toho je i duplicita titulová. Na odstraňování duplicit se průběžně pracuje;
záznamy, které jsme nevlastnili, jsou doplněny na požadavek minimálního záznamu pro souborný
katalog. Knihovna byla zařazena do souborného katalogu REKS.
Knihovna pokračuje v projektu „Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit“. Pro
rok 2016 byl opět získán grant „Harmonizace autorit s databází národních autorit NK ČR“. Ke konci
roku bylo v databázi autorit zharmonizováno 67 299 záznamů, z toho 57 982 jmenných. Pravidla RDA
výrazně zasáhla do tvorby autoritních záznamů, o to důležitější je dodržovat jednotnost této
databáze.
Pravidelně je zajišťována aktualizace knihovního systému Clavius, v roce 2016 byl implementován
katalog Carmen (prostřednictvím investice našeho zřizovatele) jako moderní prezentace fondu
a internetových služeb knihovny.
Pokračuje spolupráce se Souborným katalogem České republiky a Souborným katalogem naučné
literatury Lanius SKAT. Do SK ČR jsme dodali 2 639 záznamů.

Stav fondu podle druhu dokumentu k 31.12.2016
Knihovní fond – druh dokumentu

Počet

Knihy
AV média
Elektronické zdroje

132 592
8 169
37

Celkem

140 798

Stav fondu na jednotlivých odděleních k 31.12.2016
Stav fondu
Centrální pracoviště

90 547

Dospělé oddělení
Studovna
Dětské oddělení
Hudební oddělení
Sklad

43 375
2 955
17 553
8 092
18 572

Pobočka Vajgar

23 362

Dospělé oddělení
Dětské oddělení
Sklad

13 859
9 294
209

Oddělení Regionálních služeb

26 889

Celkem

140 798
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Přehled přírůstků fondu v letech 2014-2016
Přehled přírůstků

2014

2015

2016

Knihy
AV média
Elektronické zdroje

5 922
325
0

5 733
290
0

5 699
330
0

Přírůstek celkem

6 247

6 023

6 029

Počet úbytků knihovního fondu za rok 2016 celkem:

4 115

(důvod odpisu: opotřebování, zastarání – vyřazování fondu je součástí pravidelné péče o knihovní fond )
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Regionální služby
Regionální funkce v regionu Jindřichův Hradec v roce 2016 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 (AKS Clavius ReKS, katalogy knihoven aj.).
Kvalitativní i kvantitativní parametry výkonu regionálních služeb jsou upraveny standardem
a regionální služby dbají na ekonomické využití finančních prostředků se zřetelem na odbornou
a systematickou pomoc knihovnám.
Činnost knihoven, jejich potřeby i požadavky byly projednány při metodických návštěvách
v knihovnách s pracovníky i jejich zřizovateli.
Pravidelná setkání s pracovníky veřejných knihoven a jejich zřizovateli byla zakončena 20. ročníkem
v rámci Týdne knihoven 2016 v Kardašově Řečici. Poslední setkání tohoto typu bylo pro všechny
veřejné knihovny regionu.
Přímá metodická pomoc byla směrována na pomoc při aktualizacích a revizích v neprofesionálních
knihovnách, údržbě knižního fondu, podpoře akcí pro děti a mládež aj. Mnoho hodin bylo
odpracováno v knihovnách Kunžak, Staré Město pod Landštejnem a Lodhéřov … obnova stávajícího
KF vč. jeho zpracování do systému AKS Clavius ReKS, obnova čárových kódů, přebalení celého
knižního fondu knihoven (cca. 5 000 svazků) a nové uspořádání knihoven. V druhé polovině roku se
pracovnice zaměřily na přímou odbornou pomoc v Městské knihovně České Velenice (zajištění
výpůjčních dnů, zapracování výpomoci, zpracování nových knižních titulů vč. obalení, dokončení
realizace grantu z MK ČR, aj.). Důvodem intenzivní pomoci byla dlouhodobá nepřítomnost knihovnice
z vážných zdravotních důvodů. Dalším významným krokem bylo připojení Pravdovy knihovny
v Jarošově nad Nežárkou do regionálního systému AKS Clavius ReKS a s tím související činnosti
(převod a harmonizace dat, evidence periodik, zrušení brožur, individuální doladění systému
v knihovně, tisk nových čtenářských legitimací aj.).
V červnu 2016 byla uzavřena literárně-výtvarná soutěž k výročí 700 let narození Karla IV. s názvem
„KDYBYCH BYL KRÁL“ (pokračování literárního projektu „... A bude ze mě spisovatel...?”). Vybrané práce
z jednotlivých knihoven byly vydány ve sborníku se stejným názvem.
Vzdělávání pracovníků RS :
o Účast na poradě metodiků v JVK České Budějovice
o Leden, srpen: pracovní setkání vedení KDK SKIP v Praze
o Únor: Souborný katalog, ADR, CADR JVK České
Budějovice; Jihočeské KDK SKIP v Táboře
o Červen: studijní cesta s prof. knihovnami po rakouských
knihovnách; přímá pomoc a zajištění slavnostního
vyhodnocení projektu Kde končí svět 2015/2016
o Listopad: Seminář pro veřejné a školní knihovny o jejich
spolupráci v Praze, Informační gramotnost aneb Jak
rychle najít a efektivně zpracovat téma pro žáky na
2.stupni ZŠ (získání pedagogického minima)
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V roce 2016 byly zakoupeny 2 přístupy do Regionálního Knihovního Systému, z nichž jeden byl
realizován. V systému máme 37 přístupů.
Počet obsluhovaných knihoven se nezměnil. Jednání o zrušení bylo vedeno u 4 poboček. Realizace
zrušení bude provedena na základě rozhodnutí zřizovatelů v roce 2017 – Horní Olešná, Hostějeves,
Hůrky a Jindřiš.
Síť knihoven regionu
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s regionální
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*MěK Dačice a MěK Třeboň … nabízíme a poskytujeme pouze vzdělávání

Knihovnám jsou poskytovány následující služby:
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přímá odborná pomoc při aktualizaci a revizi knihovního fondu nebo prověrkách KF
poradenská a konzultační činnost pro knihovny a jejich zřizovatele v rámci regionu
vzdělávání knihovníků (včetně individuálního proškolování na práci s PC, databázemi,
Internetem, s knihovními systémy 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

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2016

Cíle standardů regionálních funkcí a dalších nabízených služeb
1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
1.1. Poradenská a konzultační činnost je zajištěna z pohledu podpory odborného vedení
knihoven, praktická pomoc pak při řešení knihovnických problémů. Poradenská služba je
nejžádanější službou a ovlivňuje úroveň služeb, které poskytují jednotlivé knihovny.
Poradenství poskytujeme zřizovatelům i školním knihovnám v regionu*
1.2. V průběhu roku byly konzultovány se zřizovateli základní potřeby knihoven v Kardašově
Řečici, Českých Velenicích a Lodhéřově (Kardašova Řečice /dovybavení knihovny, České Velenice/výběr
nového pracovníka, Lodhéřov / výměna knihovníka)
1.3.

Metodické návštěvy byly zaměřeny na přímou pomoc knihovnám (aktualizace, revize KF, servis VT,
individuální práce s PC a s knihovnickými programy, stěhování, zapracování nových pracovníků v knihovnách,
hledání nových knihovníků aj.)

1.4. Samostatná kategorie přímé pomoci je vždy věnována knihovnám zapojeným do
regionálního systému Clavius REKS – 37 knihoven/individuální školení systému
1.5. Pomoc při výkaznictví, plány a rozbory se zajišťují průběžně a na základě potřeb
1.6. *Poskytnuto 408 konzultací (granty, AKS Clavius, regionální knihovní systém Clavius ReKS,
legislativa, apod./ v průměru každé obsluhované knihovně poskytnuto cca. 5 konzultací)
Zajištěno 338 metodických návštěv (v průměru cca. 4 návštěvy v jedné knihovně), najeto 9 297 km
(průměrná cena na 1km je 5,41 Kč)

2. Statistika knihovnických činností
2.1. Konzultace, přímá pomoc se zpracováním výkazů KULT(MK)V12-01 včetně sumářů za celý
region tj. 80 statistických výkazů
2.2. Roční výkaz o knihovně za rok … je zpracován pro 36 knihoven zapojených do systému AKS
Clavius ReKS přímo ze systému, knihovny doplňují pouze dílčí údaje (návštěvníci internetu, akce
v knihovně, apod.)

2.3. *Poskytují se individuální konzultace ke zpracování výkazu (především vykazování příjmů
a výdajů), roční výkazy za knihovnu Kult (MK) 12-01 jsou zpracovány pro Jihočeskou vědeckou
knihovnu za pomoci programu Statexel a v elektronické podobě ( forma sběru dat) pro
NIPOS Praha (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu )
3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
3.1. Nabídka individuálních školení a seminářů knihovníků byla zaměřena na odborné znalosti
práce s AKS Clavius a Clavius REKS, informace pro práci s dětským čtenářem a seniory, na
práce se Souborným katalogem knihoven a na práci s CADR (centrální adresář)
3.2. Vzdělávání je vybíráno s ohledem na zvýšení odborné úrovně, vzájemné informovanosti
nebo výměny zkušeností
3.3. *4 akce pro všechny knihovny : Informační gramotnost aneb Jak rychle najít a efektivně
zpracovat téma pro žáky na 2.stupni ZŠ (knihovnice získaly certifikát Pedagogického minima), Jak si
vyrobit vlastní knihu (výtvarná dílna), Porovnání činnosti s rakouskými knihovnami (studijní
cesta do rakouských knihoven), OkNA 2016 ( účast na soutěžní přehlídce v Sedlčanech, téma: Moderní
autorská pohádky pro 1. stupeň ZŠ), dále zajištěno 11 základních školení individuálně na
knihovnách zapojených do systému AKS Clavius a Clavius ReKS, např. při výměně pracovníka
knihovny (Lodhéřov, České Velenice, Hospříz, Kunžak, atd.), pravidelná individuální pomoc Pravdově
knihovně Jarošov nad Nežárkou (přechod do systému AKS Clavius ReKS )
3.4. Vzdělávací akce nabízené knihovnám reagují na jejich potřeby a doplňují nabídku akcí v JVK
České Budějovice, snahou je podpořit celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven
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3.5. *Zajištěno 5 porad, z toho 4 pro PK a 1 pro NK … v rámci jednotlivých porad je kladen důraz
na předávání získaných informací z celostátních školení a seminářů, na podporu čtenářství
a klasické knihovnické odbornosti, na práci s Adresářem knihoven CADR a podporu
vzájemné spolupráce, harmonizace dat, MARC21 apod.
4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
4.1. Výměnný fond je budován především na uspokojení čtenářských potřeb čtenářů v malých
knihovnách, nakoupeno bylo 1 698 svazků (stav výměnného fondu je 26 957 svazků)
4.2. Cirkulace a distribuce byla zajištěna pracovnicemi oddělení regionálních služeb, knihovnami
nebo zřizovateli (náročnost na dopravu je v našem regionu poměrně vysoká - vzdálenosti mezi obcemi)
4.3. Bylo obslouženo 72 knihoven z celkového počtu 76 (soubory jsou tvořeny pouze pro ty knihovny, které
o ně mají zájem a nemají finanční prostředky na nákup nových titulů, výměnné soubory čerpají i knihovny
s profesionálním pracovníkem; knihovny, které výměnné soubory nepoužívají, jsou: Kunžak, Stráž nad Nežárkou,
Lomnice nad Lužnicí a Studená) - v průměru bylo poskytnuto 4,7 soubory/ 313 svazku na jednu

knihovnu, vyexpedováno 340 výměnných souborů ( v souborech bylo 22 556 svazků),
zapůjčené knihy měly hodnotu 5 027 903,- Kč
5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
5.1. Povinnost provozovatelů provádět revize vlastních knihovních fondů je dána knihovním
zákonem
5.2. Na žádost provozovatelů knihoven provádíme fyzickou revizi KF, obsahovou prověrku,
dohledávky, opravy, zpracování protokolů, odpisy a aktualizace
5.3. Aktualizace a revize KF byly zajištěny ve 20 knihovnách, v 11 knihovnách byla provedena
fyzická revize knižního fondu vč. dohledání a odpisů, odvozu vyřazených titulů do sběru;
zrevidováno bylo 11 723 svazků, celkem zaktualizováno 33 626 svazků
6. Nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí
6.1. Distribuční středisko (DS) má k dispozici finanční prostředky z obcí, které financují nákup
knihovního fondu pro své knihovny. Při využití této služby obec výrazně ušetří a má zajištěný
odborný nákup i zpracování
6.2. Obsluhovaným knihovnám zajišťuje DS nákup na základě požadavků z jednotlivých knihoven
nebo vlastním odborným výběrem s rabatem ve výši 23%, (odborné zpracování vč.
katalogizačního záznamu a knižního lístku, zatřídění podle MDT, obalení a distribuce)

6.3. Pro knihovny zapojené do AKS Clavius REKS jsou nové tituly automaticky zapsány do
databáze jednotlivých knihoven
6.4. Knihovny, které nejsou do výše uvedeného regionálního systému zapojeny, si nové tituly
evidují v klasickém přírůstkovém seznamu (knihy si zapisují samy)
6.5. DS zajišťuje dále služby, které přímo vyplývají z této činnosti, tzn.vedení účetních dokladů
(dodací listy, faktury, závěrečné vyúčtování při využívání sdružených finančních prostředků)

-

38 obcí sdružilo finanční prostředky na nákup KF ve výši 365 551,- Kč
bylo zakoupeno a distribuováno 2 468 knihovních jednotek
pro knihovny v systému AKS Clavius ReKS bylo zapřírůstkováno (zapracováno a zapsáno)
2 287 knihovních jednotek vč. darů

-

ZAKOUPENÉ KNIHOVNÍ JEDNOTKY NEJSOU SOUČÁSTÍ CIRKULAČNÍCH FONDŮ

7. Servis výpočetní techniky
7.1. *Nabízíme všem knihovnám regionu, obslouženo 46 knihoven, realizováno bylo 49
servisních návštěv (2 akce byly vyřešeny telefonicky); v rámci této služby probíhá zaškolení
pracovníků i update systému
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8. Ostatní poskytované služby
8.1. Zpracování grantů pro rok 2017 / celkem 10 žádostí (VISK3, VISK9 a Knihovna 21.století)
8.2. Ze zpracovaných grantů pro rok 2016 byla získána finanční dotace ve výši 193 000,- Kč
z požadovaných 198 000,- Kč (MK ČR: VISK3,VISK9), pomoc při realizaci grantů i jejich vyúčtování
8.3. Přímá pomoc při přetřídění naučné literatury v knihovnách, využívání on-line katalogů
knihoven a využívání MVS, při tvorbě webových stránek nebo přímo tvorba podkladů pro
web knihovny
8.4. Pravidelně je zajišťováno:
- *setkání knihovníků s představiteli samospráv - 20. setkání v Týdnu knihoven 2016 se
uskutečnilo pro všechny veřejné knihovny v Kardašově Řečici při příležitosti
přestěhování knihovny do nových prostor
- Regionální Knihovní Systém (ReKS) – z grantu byly zakoupeny 2 přístupové moduly,
realizován byl přístup Pravdovy knihovny Jarošov nad Nežárkou ze systému AKS
Clavius
knihovny regionu s profesionálním pracovníkem pracují v systému AKS Clavius, všechny
používají modul Z39.50 pasivní (1 žádost v rámci VISK3 /přechod na MARC21 pro rok 2017)
-

-

*reprografické služby – odborné materiály/informace pro veřejné i školní knihovny
nákup odborných tiskopisů – CEIBA (knižní lístky, přírůstkové a úbytkové seznamy
(některé z odborných tiskopisů si sami vyrábíme a poskytujeme knihovnám)
přímá pomoc při kulturních i vzdělávacích aktivitách (příprava i zajištění přímo pro knihovnu)
např. Kardašova Řečice, Lodhéřov, České Velenice, Blažejov, Lásenice ad.
*ediční a vydavatelská činnost – vydán sborník „Kdybych byl král“ z příspěvků literárně
- výtvarné soutěže v projektu „Psaní 2016“
pro Doplňovací oddělení přebaleno 2 011 svazků v rámci údržby knihovního fondu
a nakoupeno 1 698 nových titulů
projekt „Česká knihovna“ je zajištěn pro 4 PK: Kardašova Řečice, Nová Včelnice, Strmilov
a Studená (rozdělení, zatřídění MDT a obalení knih vč. jejich distribuce)

* poskytujeme i MěK Dačice a MěK Třeboň
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Projekty
Získané:
1. Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
- pro rok 2016 bylo přiděleno:
1 364 000,- 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:
6 282,- Kč
Tento program podporuje nákup nekomerční české literatury a naše knihovna je zároveň
distributorem pro region Jindřichův Hradec (zajišťuje útvar Regionálních služeb). Program má
na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, která přiděluje žádajícím knihovnám knihy na
základě jejich vlastního výběru.
3. Grantové programy MK ČR
- získáno za rok 2016:
o Podzimní mini – univerzita pro každého (K21)
o Studovna a info centrum s novým techn. vybavením (VISK3)
o Regionální knihovní systém Jindřichohradecka (VISK3)
o Harmonizace DTB autorit MěK s DTB NK Praha (VISK 9)

10 000,- Kč
33 000,- Kč
10 000,- Kč
23 000,- Kč

Správa budov
Městská knihovna Jindřichův Hradec se nachází ve dvou budovách, které jsou v majetku
města Jindřichův Hradec:
 Centrální pracoviště (U Knihovny 1173/II)
 Pobočka Vajgar (sídliště Vajgar 718/III)
Stav centrální budovy, prostorové a přístupové podmínky tohoto pracoviště jsou dobré,
vyhovující. V lednu 2016 došlo k pokácení pěti stromů (parkoviště před knihovnou a ulice
U Knihovny) z důvodu ohrožování bezpečnosti provozu a pohybu chodců v okolí knihovny
(provedeno Službami města JH). V průběhu roku došlo k několika opravám výtahu, výměně
cirkulačního čerpadla pro solární ohřev, kompletní obměně přívodních hadic k WC
a umyvadlům včetně výměn většího množství vodovodních baterií. V souvislosti
s rekonstrukcí poslechového sálu byl tento sál také vymalován a vyčištěn nábytek v sále (cca.
50ks židlí). V závěru roku byly ještě prostřednictvím finančního příspěvku zřizovatele
vymalovány i prostory centrální chodby/schodiště a částečně také internetová čítárna.
Budova pobočky Vajgar byla modernizována na podzimu roku 2015, jednalo se o rozsáhlejší
rekonstrukci (plášť budovy vč. zateplení, úpravy vnitřních prostor - vestibul, toalety, zázemí
pro personál) včetně úprav venkovních prostor (bezbariérový přístup a chodníky).
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2. Hospodaření
Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2016 se skutečným čerpáním
(v tis. Kč) - MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Číslo
účtu

Název účtu

Plán

Skutečnost

Náklady
501

Spotřeba materiálu

501

Spotřeba materiálu /prostředky od obcí

502

1 079,5

1 071,5

0

373,3

Spotřeba energie

330

293,5

511

Opravy a udržování

75,5

75,4

512

Cestovné

9,7

9,7

512

Cestovné /prostředky od obcí

0

20

513

Náklady na reprezentaci

2

2

518

Ostatní služby – celkem

768,3

766,5

518

Ostatní služby /prostředky od obcí

0

2

521

Mzdové náklady + OON

3 646

3 646

524

Zákonné sociální pojištění

1 225,9

1 225,8

525

Jiné sociální pojištění

10,1

10,1

527

Zákonné sociální náklady

54,1

54,1

549

Ostatní náklady z činnosti

13,7

12,4

551

Odpisy

13,2

13,2

558

Náklady z DHM

101

101

7 329

7 676,5

465

420,6

10

0

Náklady celkem
Výnosy
602
648

Výnosy z prodeje služeb
Čerpání fondů

649

Ostatní výnosy z činnosti /prostř. od obcí

0

395,4

662

Úroky

2

1

672

Výnosy z nároků na prostředky

6 852

6 859,5

7 329

7 676,5

0 Kč

0 Kč

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

V tabulce jsou zahrnuty prostředky od obcí a dále je zde zahrnuto rozpouštění dotace na odepisovaný
majetek ve výši 7,5 tis. Kč (účet 672), tyto náklady se neplánují. Nejsou zde zahrnuty náklady a výnosy
doplňkové činnosti.
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Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2016 se skutečným čerpáním
(v tis. Kč) - REGIONÁLNÍ SLUŽBY

Číslo
účtu

Název účtu

Plán

Skutečnost

Náklady
501

Spotřeba materiálu

502

Spotřeba energie

511

Opravy a udržování

512

364,5

365,5

36

36

5

5

Cestovné

45

44,4

518

Ostatní služby – celkem

52

51,9

521

Mzdové náklady

629

629

524

Zákonné sociální pojištění

214

214

527

Zákonné sociální náklady

9,5

9,4

525

Ostatní provozní náklady

2

1,8

558

Náklady z DHM

7

7

1 364

1 364

1 364

1 364

1 364

1 364

0 Kč

0 Kč

Náklady celkem
Výnosy
602

Výnosy z prodeje služeb

648

Čerpání fondů

649

Jiné ostatní výnosy z činnosti

662

Úroky

672

Výnosy z nároků na prostředky

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

Městská knihovna hospodařila celkově:
 s příspěvkem zřizovatele ve výši 6 852 000,- Kč
 s dotací Jihočeského kraje na výkon regionálních služeb ve výši 1 364 000,- Kč

Příspěvky v Kč na činnost městské knihovny v letech 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

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)

6 670 000,-

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







veřejnosprávní kontrola na místě se zaměřením na hospodaření organizace za rok 2015/2016
- kontrola provedena oddělením interního auditu města Jindřichův Hradec
kontrola dotací poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury se
zaměřením na období od roku 1/2012 – 12/2015
- kontrola provedena Finančním úřadem pro Jihočeský kraj, Oddělením kontroly zvláštních
činností J. Hradec
vnitřní kontroly v organizaci (kontroly hotovostí na pokladnách, náklady na cestovné,
inventury atd.)
pravidelné revize hydrantů a hasičských přístrojů, plynových kotlů, výtahů, schodišťové
plošiny, elektrických zařízení, zařízení pro zásobování vodou, elektronického
zabezpečovacího systému, solárního zařízení, klimatizace serverovny apod.

Poděkování
Městská knihovna děkuje členům Rady města Jindřichův Hradec a zastupitelům města za jejich
podporu knihovny. Poděkování patří také starostovi města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavu Mrvkovi,
odboru kanceláře starosty a všem pracovníkům Městského úřadu Jindřichův Hradec, kteří
spolupracovali s městskou knihovnou a podporovali její činnost. Dále redaktorům
Jindřichohradeckého deníku, Jindřichohradeckého zpravodaje, Žurnálu krásné články, Týdeníku
Jindřichohradecka a reportérům Jindřichohradecké televize s.r.o., rádia Česká Kanada a Českého
rozhlasu České Budějovice za spolupráci a propagaci našich aktivit.
V Jindřichově Hradci, dne 24. 2. 2017
Ing. Tomáš Dosbaba , ředitel
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3. Přílohy
Příloha č. 1 - statistický výkaz
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Příloha č. 2 – sumář akcí, besed, programů pro děti, KIV
01/2016
[05.01.2016]
[06.01.2016]
[08.01.2016]
[11.01.2016]
[12.01.2016]
[13.01.2016]
[15.01.2016]
[20.01.2016]
[20.01.2016]
[21.01.2016]
[25.01.2016]
[28.01.2016]
[29.01.2016]

Veřejné čtení
Vánoce ve světě
Moderní pohádky
Pohádka dětské oddělení
S batohem po Jižní Americe
Moderní pohádky
Bajky
Jak se chodí za básničkou
Zaniklé obce našeho pohraničí: o Krásné Hoře na Šumavě
Péče o duševní zdraví
Do knihovny za zvířátky
Za zvířátky do pohádky-Vajgar
Veřejné čtení dětem-Vajgar

02/2016
[02.02.2016]
[02.02.2016]
[02.02.2016]
[03.02.2016]
[03.02.2016]
[05.02.2016]
[05.02.2016]
[09.02.2016]
[10.02.2016]
[11.02.2016]
[11.02.2016]
[11.02.2016]
[15.02.2016]
[16.02.2016]
[17.02.2016]
[17.02.2016]
[18.02.2016]
[18.02.2016]
[23.02.2016]
[24.02.2016]
[24.02.2016]
[25.02.2016]
[29.02.2016]
[29.02.2016]

Hrátky s pamětí
Veřejné čtení
Hrátky s pamětí
Příběh knihy-Vajgar
Jak zlepšit život pomocí komunikace
Příběh knihy-Vajgar
Bajky
Hrátky s pamětí
Albánie
Básnička-Vajgar
Jak se chodí za básničkou dětské oddělení
Kde bere droga svou sílu
Do knihovny za zvířátky
Hrátky s pamětí
O ilustraci
Poprvé v knihovně-Vajgar
Hrátky s pamětí
Ochrana přírody z hlediska zkušeného cestovatele a potápěče
Hrátky s pamětí
Jak se chodí za básničkou
Proměny zámku Červená Lhota od roku 1949 do současnosti
Velikonoce
O pohádkách z Večerníčků + Poprvé v knihovně
Textík - výtvarná sekce

3/2016
[01.03.2016]
[01.03.2016]
[02.03.2016]
[02.03.2016]
[02.03.2016]
[03.03.2016]
[03.03.2016]
[04.03.2016]
[04.03.2016]
[08.03.2016]
[09.03.2016]
[10.03.2016]
[14.03.2016]
[14.03.2016]
[14.03.2016]
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Hrátky s pamětí
Veřejné čtení
Velikonoce
KIV pro střední školy
Aktivní stáří
Velikonoce
Podkarpatská Rus
Škola naruby-Vajgar
Velikonoce
Hrátky s pamětí
Beseda s Františkem Niedlem
Co jsou to emoce, odkud pocházejí a jak nás ovlivňují
Bajky-Vajgar
Velikonoce
KIV pro střední školy
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[15.03.2016]
[15.03.2016]
[17.03.2016]
[17.03.2016]
[17.03.2016]
[17.03.2016]
[17.03.2016]
[17.03.2016]
[18.03.2016]
[18.03.2016]
[22.03.2016]
[22.03.2016]
[23.03.2016]
[23.03.2016]
[24.03.2016]
[29.03.2016]
[30.03.2016]
[31.03.2016]
[31.03.2016]

Hrátky s pamětí
Skandinávie
Velikonoce-Vajgar
Velikonoce
Bajky -Vajgar
Malé poslechové dopoledne („Jestli kecám, ať se propadnu“/ Z. Troška) hudební oddělení
Jan Werich a Fimfárum
Trénink paměti
Velikonoce
Seznámení s knihovnou-Vajgar
Velikonoce-Vajgar
Hrátky s pamětí
Velikonoce-Vajgar
Putování Indií
Odpuštění a psychické zdraví
Hrátky s pamětí
Poprvé v knihovně
Máme rádi pohádky
O ilustraci

04/2016
[01.04.2016]
[01.04.2016]
[04.04.2016]
[04.04.2016]
[05.04.2016]
[05.04.2016]
[06.04.2016]
[07.04.2016]
[08.04.2016]
[08.04.2016]
[11.04.2016]
[11.04.2016]
[13.04.2016]
[14.04.2016]
[14.04.2016]
[14.04.2016]
[15.04.2016]
[15.04.2016]
[15.04.2016]
[18.04.2016]
[19.04.2016]
[20.04.2016]
[21.04.2016]
[21.04.2016]
[25.04.2016]
[26.04.2016]
[26.04.2016]
[27.04.2016]
[28.04.2016]
[29.04.2016]

Bajky a nejznámější vypravěči
Noc s Andersenem
Máme rádi pohádky
Bajky -Vajgar
Hrátky s pamětí
Veřejné čtení
Tarotové karty jako cesta
Beseda se spisovatelem pro děti - Jiří Kahoun
O ilustraci
Do knihovny za zvířátky
Poprvé v knihovně-Vajgar
O ilustraci
Do knihovny za zvířátky
Poprvé v knihovně
Do knihovny za zvířátky
Přemysl Otakar II.
Básnička
O ilustraci
O bylinkách a mastičkách
Jarní pohádka
Bajky -Vajgar
Hry s písmenky
Máme rádi pohádky
Z historie Valdenských
Básnička
Ilustrátoři-Vajgar
Nejen svatební cesta Jižní Amerikou
Poprvé v knihovně
Autorské čtení Ladislava Berana aneb Doteky zločinu
Máme rádi pohádky

05/2016
[02.05.2016]
[03.05.2016]
[04.05.2016]
[04.05.2016]
[05.05.2016]
[05.05.2016]
[05.05.2016]
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Máme rádi pohádky
Karel IV. – pokořitel cest-Vajgar
Hry s písmenky
Červená Lhota jako inspirace krásné literatury
Do knihovny za zvířátky
Bajky
Sudán
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[06.05.2016]
[06.05.2016]
[06.05.2016]
[11.05.2016]
[12.05.2016]
[13.05.2016]
[19.05.2016]
[25.05.2016]
[26.05.2016]
[26.05.2016]
[31.05.2016]

Škola naruby
Jihočeské pověsti
Jan Werich a Fimfárum
Šest korun a čtyři manželky Karla IV.
Máme rádi pohádky
Poprvé v knihovně
Hry s písmenky
Poprvé v knihovně
Marek Šolmes Srazil-Vajgar
Když udeří vážná nemoc
Ochrana přírody z hlediska filosofie a etiky

06/2016
[03.06.2016]
[06.06.2016]
[08.06.2016]
[09.06.2016]
[16.06.2016]
[24.06.2016]

Papuchalk Petr-Vajgar
Hry s písmenky
Škola naruby-Vajgar
O ilustraci
Letní pohádka
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, slavnostní zakončení

09/2016
[22.09.2016]
[22.09.2016]
[22.09.2016]
[22.09.2016]
[29.09.2016]

Do knihovny za zvířátky
Moderní pohádky
O Ilustraci
Ochrana přírody z hlediska státní správy a majitelů dotčených pozemků
Autorské čtení Ireny Douskové

10/2016
[04.10.2016]
[04.10.2016]
[05.10.2016]
[05.10.2016]
[06.10.2016]
[06.10.2016]
[10.10.2016]
[10.10.2016]
[11.10.2016]
[12.10.2016]
[13.10.2016]
[13.10.2016]
[14.10.2016]
[17.10.2016]
[18.10.2016]
[19.10.2016]
[19.10.2016]
[20.10.2016]
[21.10.2016]
[24.10.2016]
[25.10.2016]
[26.10.2016]
[26.10.2016]
[27.10.2016]

Trénování paměti
Veřejné čtení
Poprvé v knihovně
Autorské čtení Kateřiny Tučkové
Poprvé v knihovně
S báglem po světě
Knihovna a moje nejmilejší knížka-Vajgar
Jihočeské pověsti
Trénování paměti
Knihovna a moje nejmilejší knížka -Vajgar
Moderní pohádky
Ochrana přírody z hlediska výchovy a vzdělávání
Moderní pohádky
Jihočeské pověsti
Trénování paměti
Jihočeské pověsti + rychlá exkurze knihovny
Západní Afrika
Poprvé v knihovně
Moderní pohádky
Jihočeské pověsti
Trénování paměti
Veřejné čtení-Vajgar
Diagnostika dle čínských a japonských tradic
Kde ženy vládnou

11/2016
[01.11.2016]
[01.11.2016]
[02.11.2016]
[03.11.2016]
[03.11.2016]
[04.11.2016]
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Trénování paměti
Veřejné čtení
Poprvé v knihovně
Jak se dělá kniha
Starověký Egypt mezi Alexandrem Velikým a Kleopatrou
Pohádka k probíranému tématu
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[08.11.2016]
[09.11.2016]
[09.11.2016]
[10.11.2016]
[10.11.2016]
[11.11.2016]
[11.11.2016]
[14.11.2016]
[15.11.2016]
[16.11.2016]
[21.11.2016]
[23.11.2016]
[23.11.2016]
[24.11.2016]
[24.11.2016]
[25.11.2016]
[25.11.2016]
[25.11.2016]
[28.11.2016]
[29.11.2016]
[29.11.2016]
[30.11.2016]
[30.11.2016]

Trénování paměti
Škola naruby-Vajgar
Labyrint záhad
Tajemný svět legend
Autorská čtení Jiřího Hájíčka a Stanislava Berana
Bajky-Vajgar
Poprvé v knihovně
O ilustraci
Trénování paměti
Ilustrace -Vajgar
Máme rádi pohádky
Ilustrace -Vajgar
Jiří z Poděbrad
Poprvé v knihovně
Ochrana přírody z hlediska konkrétní živočišné skupiny
Bajky - Vajgar
Moderní pohádky
Klasická pohádka
Vánoce ve světě
Trénování paměti
Den pro dětskou knihu
Klasická pohádka
S batohem po královském Thajsku a rudém Vietnamu

12/2016
[01.12.2016]
[02.12.2016]
[05.12.2016]
[06.12.2016]
[06.12.2016]
[07.12.2016]
[07.12.2016]
[07.12.2016]
[08.12.2016]
[08.12.2016]
[09.12.2016]
[09.12.2016]
[09.12.2016]
[12.12.2016]
[13.12.2016]
[14.12.2016]
[14.12.2016]
[15.12.2016]
[15.12.2016]
[16.12.2016]
[19.12.2016]
[19.12.2016]
[21.12.2016]
[21.12.2016]
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Předvánoční povídání
Moderní pohádky
Klasická pohádka
Trénování paměti
Veřejné čtení
Vánoce a staročeské zvyky-Vajgar
Předvánoční povídání
Projezte se ke zdraví
KIV –dětský čten. kroužek z Nové Bystřice
Island
Vánoce-Vajgar
Předvánoční povídání
Vánoce-Vajgar
Klasická pohádka
Trénování paměti
Předvánoční povídání
Východní Afrika
Předvánoční povídání
Vánoce ve světě
Vánoce ve světě
Vánoce-staročeské zvyky- Vajgar
Vánoce ve světě
Vánoce- Vajgar
Předvánoční povídání

