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ÚVOD
HLAVNÍ ÚKOLY A POSLÁNÍ
-

poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb způsobem zaručujícím rovný
přístup 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; rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, periodik, AV médií, přístup
do sítě internet a elektronických databází

-

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

centrální pracoviště, ulice U Knihovny

pobočka Vajgar
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1. Knihovnicko – informační část
Charakteristika

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

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

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

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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KNIHOVNÍ ZÁKON 257/2001 Sb.
ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD AKTUALIZACE 2013
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2005 SMĚRNICE PRO OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2006 O VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI - KOPÍROVÁNÍ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2007 DOPLNĚNÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ - POKLADNA
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2008 SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
DODATEK Č. 1/2008 K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č. 4/2007
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2012 SMĚRNICE PRO ZABEZPEČENÍ ORGANIZACE PO
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2012 - FKSP SMĚRNICE ZAHRNUJÍCÍ ZÁSADY TVORBY A ČERPÁNÍ FKSP + ZAJIŠTĚNÍ
STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2013 SMĚRNICE INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2013 SMĚRNICE EVIDENCE ÚČTOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ MAJETKU
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2013 SMĚRNICE EVIDENCE A ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/2013 SMĚRNICE ČASOVÉ ROZLIŠENÍ N A V VČETNĚ DOHADNÝCH POLOŽEK
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2014 SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH MOBILNÍCH TELEFONŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 4/2014 SMĚRNICE O ÚHRADÁCH SOUKROMÝCH TELEFONNÍCH HOVORŮ
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 5/2014 SMĚRNICE O EVIDENCI DOCHÁZEK_PRACOVNÍ VÝKAZY
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/2014 SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 7/2014 SMĚRNICE CLAVIUS REKS_PŘÍSTUP K DATŮM V REGIONÁLNÍ DATABÁZI
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. 1/2015 SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA REGIONÁLNÍ ČINNOST
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2/2015 SMĚRNICE O ZPŮSOBU ODMĚŇOVÁNÍ, VÝPOVĚDNÍCH DOBÁCH, DOVOLENÉ,
ZDRAVOTNÍM VOLNU
VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 3/2015 INTERNÍ SDĚLENÍ PRO ROK 2015, ZMĚNY K 1. 1. 2015 DANÉ VYHLÁŠKOU
MPSV

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2015

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. 2015
A – fyzický stav zaměstnanců: 18
B – přepočtený stav zaměstnanců: 17,25

Počet zaměstnanců knihovny byl roce 2015 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, druhá
pracovnice po návratu z MD/RD zaujala pracovní místo na útvaru Nákupu a zpracování knihovního fondu
(po odchodu stávající pracovnice z dlouhodobé prac. neschopnosti na MD/RD).
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.
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Útvar/oddělení

A

B

1
1

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

Milena Slaninová
Vlasta Doláková

1
1

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

knihovnice

Jana Lišková - Písařová
do 8/2015 (MD/RD),
Lucie Kopačková
od 8/2015

1

1 (akvizice, periodika, remitendy,
hlavní pokladna)

knihovnice
vedoucí útvaru
služeb 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 Holoubková

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

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)

údržbář

Pavel Vašek

1

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

útvar
Regionální služby

útvar
Nákup a zpracování
fondů, vnitřní servis

útvar
Služby veřejnosti
hudební oddělení

půjčovna pro
dospělé

půjčovna pro děti
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Funkce
ředitel
zástupce ředitele
metodik

Jméno
Ing. Tomáš Dosbaba

metodik
knihovnice

Jana Hladíková

1
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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:



















Prevence násilí na pracovišti (cyklus seminářů)
Ptejte se knihovny
Webový dispečink
Pravidla RDA
Trénování paměti (lektorský kurz)
Elka – kurz knihovnické angličtiny (E-learning)
Zvukové knihy
Nabídka a služby knihoven v digitálním věku
Autorské právo v praxi
Služby Google
Současná literatura pro děti a mládež
Práce s MS Excel
Setkání s literaturou pro děti a mládež
Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven
Knižní veletrh Praha, Podzimní knižní veletrh
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
a další...

Studentská praxe
Městská knihovna umožňuje odbornou praxi studentům oboru knihovnictví. V roce 2015 byla
realizována dlouhodobá praxe studentky Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře na
jednotlivých odděleních knihovny, která pokračuje do roku 2016 (9/2015 - 6/2016).
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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
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Kulturní a vzdělávací činnost
Kulturně výchovná a vzdělávací činnost tvoří nedílnou součást aktivit knihovny. Cílem je především
rozšíření programové nabídky dění ve městě v oblasti kultury i celoživotního vzdělávání.
V neposlední řadě i snaha přispět k pozitivnímu využití volného času různých věkových a sociálních
skupin. Společným cílem je podpora čtenářství, vztahu k četbě a knihovně. Tento záměr je důležité
prosazovat již u dětské populace. Pořádáme tematické besedy, autorská čtení či knihovnickoinformační lekce (KIV) pro MŠ, ZŠ a SŠ. Výjimkou nejsou ani akce pro celé rodiny.

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
Pobočka Vajgar

8:00 – 12:00

zavřeno

zavřeno

Pondělí

8:00 – 12:00
Oddělení pro
dospělé
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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Oddělení pro děti
12:00 – 17:00
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Tabulky, grafy, komentáře
Registrovaní čtenáři celkem 2011 -2015
Registrovaní
čtenáři
celkem

2011

2012

2013

2014

2015

3 987

3 878

4 026

3 980

3 949

O 31registrovaných čtenářů méně než v roce předchozím.

Registrovaní čtenáři do 15-ti let 2011 -2015
Registrovaní
čtenáři
do 15-ti let

2011

2012

2013

2014

2015

832

752

857

871

856

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

Návštěvníci půjčoven, studoven celkem 2011 -2015
2011

2012

2013

2014

2015

64 235

66 717

65 995

67 209

66 113

Návštěvníci
celkem
O 1 096 návštěvníků půjčoven, studoven méně než v roce předchozím.

Využití internetu – návštěvy 2011 -2015
2011

2012

2013

2014

2015

14 499

14 579

14 535

12 197

9 995

Využití
internetu
O 2 202 návštěvníků internetu méně než v roce předchozím (k poklesu přispěly dlouhodobější
uzavírky oddělení kvůli opravám souvisejícím s poruchou vytápění a kanalizace v roce 2014 a
narůstající technické vybavení domácností).

Počet výpůjček celkem 2011 -2015
2011

2012

2013

2014

2015

242 964

244 818

233 226

226 501

217 806

Výpůjčky
celkem
O 8 695 výpůjček méně než v roce předchozím.
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Počet výpůjček naučné literatury pro dospělé 2011 -2015
Výpůjčky
naučná
literatura

2011

2012

2013

2014

2015

49 492

47 879

44 206

41 665

41 395

O 270 výpůjček naučné literatury pro dospělé méně než v roce předchozím.

Počet výpůjček beletrie pro dospělé 2011 -2015
2011

2012

2013

2014

2015

110 414

112 475

111 691

110 544

107 802

Výpůjčky
beletrie
O 2 742 výpůjček beletrie pro dospělé méně než v roce předchozím.

Počet výpůjček naučné literatury pro děti 2011 -2015
Výpůjčky
naučná lit.
pro děti

2011

2012

2013

2014

2015

9 670

8 552

8 119

6 805

6 624

O 181 výpůjček naučné literatury pro děti méně než v roce předchozím.

Počet výpůjček beletrie pro děti 2011 -2015
2011

2012

2013

2014

2015

36 632

39 548

35 998

37 090

33 844

Výpůjčky
beletrie pro děti
O 3 246 výpůjček beletrie pro děti méně než v roce předchozím.

Počet výpůjček periodik 2011 -2015
2011

2012

2013

2014

2015

29 384

29 970

28 264

24 576

22 324

Výpůjčky
periodika
O 2 252 výpůjček periodik méně než v roce předchozím.

Počet výpůjček AV medií 2011 -2015
2011

2012

2013

2014

2015

7 371

6 372

4 943

5 810

5 813

Výpůjčky
AV media
O 3 výpůjčky AV medií více než v roce předchozím.
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MVS 2011 -2015
Kladně vyřízené
požadavky
obdrž. od jiných
knih.
Kladně vyřízené
požadavky zasl.
do jiných knih.

2011

2012

2013

2014

2015

2 547

2 640

2 317

2 450

2 816

374

299

259

206

274

O 366 výpůjček jiným knihovnám více než v roce předchozím.
O 68 výpůjček z jiných knihoven více než v roce předchozím.

Počet výpůjček podle lokace

Počet výpůjček na jednoho registrovaného čtenáře – jednotlivá oddělení







Dospělé oddělení: 44,11
Dětské oddělení: 25,91
Hudební oddělení: 18,11
Dospělé oddělení – Vajgar: 37,67
Dětské oddělení – Vajgar: 15,88
Knihovna celkem (včetně prezenčních výpůjček na odd. Studovna a Internet. čítárna): 55,15

Počet vyřízených rezervací







Dospělé oddělení: 11 377
Dětské oddělení: 1 052
Hudební oddělení: 165
Dospělé oddělení – Vajgar: 481
Dětské oddělení – Vajgar: 150
Knihovna celkem: 13 225

Nejvíce žádané dokumenty


12

Nejžádanější kniha - beletrie: Ďáblův sluha / Vlastimil Vondruška (63x)
Nejžádanější kniha - naučná: Jindřichohradecký uličník (45x)

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2015











Nejžádanější kniha - dětská beletrie: Deník malého poseroutky 1 / Jeff Kinney (52x)
Nejžádanější kniha - dětská naučná: Minecraft : staň se mistrem! (22x)
Nejžádanější periodikum - časopis: Reflex (880x)
Nejžádanější periodikum - denní tisk (pouze prezenčně): Jindřichohradecký deník (1 133x)
Nejžádanější dětské periodikum: Čtyřlístek (253x)
Nejžádanější stolní hra: V kostce! Svět: co všechno si zapamatujete během 10 vteřin? (32x)
Nejžádanější CD - hudební: Man On The Rocks / Mike Oldfield (8x)
Nejžádanější CD - mluvené slovo: Apage Satanas!: příběhy Oldřicha z Chlumu / Vlastimil
Vondruška (11x)

Čtenáři- zajímavosti




Nejstarší aktivní čtenář nar. v roce 1920
Nejmladší aktivní čtenář nar. v roce 2013
Nejpilnější čtenář: 809 výpůjček

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

21,68 %
7,29 %
11,27 %
13,17 %
14,43 %
10,00 %
11,85 %
7,55 %
2,25 %

Časové rozložení návštěv půjčoven






Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení byl v měsíci: lednu (3 784)
Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení byl v měsíci: lednu (1 215)
Nejvyšší počet návštěvníků na hudebním oddělení byl v měsíci: únoru (264)
Nejvyšší počet návštěvníků na dospělém oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: lednu (583)
Nejvyšší počet návštěvníků na dětském oddělení pobočky Vajgar byl v měsíci: dubnu (457)







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
Tyto údaje se shodují s rokem 2014
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Nejnavštěvovanější hodiny na dospělém oddělení: 9:00 – 10:00
Nejnavštěvovanější hodiny na dětském oddělení: 13:00 – 14:00
Nejnavštěvovanější hodiny na hudebním oddělení: 14:00 – 15:00
Nejnavštěvovanější hodiny na dospělém oddělení pobočky Vajgar: 15:00 -16:00
Nejnavštěvovanější hodiny na dětském oddělení pobočky Vajgar: 13:00 – 14:00

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2015

On-line služby, virtuální návštěvy, web, elektronické informační zdroje
Stále větší význam nabývají elektronické formy služeb, průběžně obohacujeme informační obsah
webových stránek a Facebooku knihovny, rozvíjíme možnosti využití nových technologií, médií i
komunikace s veřejností. Počet uživatelů elektronických služeb narůstá, zájem sledujeme u všech
věkových kategorií.
Počet návštěv webové stránky: 40 775
Leden (3 748)
Červenec (3 268)
Únor (3 543)
Srpen (3 068)
Březen (3 987)
Září (3 456)
Duben (3 566)
Říjen (3 734)
Květen (2 896)
Listopad (3 232)
Červen (3 160)
Prosinec (3 117)
Počet vstupů do katalogu z prostoru knihovny: 25 551
Leden (2 295)
Červenec (1 831)
Únor (2 319)
Srpen (1 552)
Březen (2 262)
Září (2 506)
Duben (2 163)
Říjen (2 499)
Květen (1 851)
Listopad (2 123)
Červen (2 024)
Prosinec (2 126)
Počet vstupů do katalogu z prostoru mimo knihovnu: 27 898
Leden (2 593)
Červenec (2 048)
Únor (2 556)
Srpen (1 971)
Březen (2 679)
Září (2 231)
Duben (2 267)
Říjen (2 638)
Květen (2 028)
Listopad (2 473)
Červen (2 168)
Prosinec (2 246)
Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru knihovny: 1 640
Leden (103)
Červenec (135)
Únor (156)
Srpen (144)
Březen (133)
Září (173)
Duben (115)
Říjen (187)
Květen (97)
Listopad (134)
Červen (140)
Prosinec (123)
Počet vstupů do uživatelského konta z prostoru mimo knihovnu: 10 564
Leden (836)
Červenec (813)
Únor (811)
Srpen (736)
Březen (948)
Září (905)
Duben (953)
Říjen (1 004)
Květen (815)
Listopad (1 002)
Červen (841)
Prosinec (900)
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V knihovně (studovna) je umožněn uživatelům přístup do dvou placených elektronických
databází (EIZ) – plnotextové mediální databáze firmy Anopress IT a databáze právnických
informací Sbírky zákonů ČR

Technické vybavení knihovny
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 reprografické 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 byly modernizovány 2 počítačové stanice na
dospělém oddělení. Dále byly pořízeny 3 termotiskárny pro ekonomičnost tisku výpůjčních
protokolů čtenářům na hudebním oddělení a pobočce Vajgar a nová laserová tiskárna pro pult
obsluhy na centrálním pracovišti.
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 a další projekty, soutěže, ankety… do nichž se zapojila dětská
oddělení







Besedy pro MŠ, ZŠ, včetně KIV pro SŠ: 171 akcí / 3 718 účastníků
Besedy se spisovateli, ilustrátory… pro školy: 4 akce / 159 účastníků
Knihovnu navštívila spisovatelka Iva Procházková (duben, pro žáky VIII. roč.) a Lenka
Eckertová (březen, „Hustej internet“, pro žáky III. roč.), spisovatel Marek Šolmes Srazil
(květen, pro žáky I. roč.) a Miloš Kratochvíl (říjen, pro žáky V. roč.).
Veřejná čtení dětem: 10 akcí / 69 účastníků
Městská knihovna podporuje vztah dětí k četbě a v roce 2015 navázala na předchozí ročníky.
S předčítáním, které se pravidelně uskutečňuje každé první úterý v měsíci v dětském oddělení
centrálního pracoviště, pomáhali knihovně dobrovolníci. Akce se nově ujala také na pobočce
Vajgar. V rámci červnové akce „Týden čtení“ knihovnice navštívily i dětské oddělení
jindřichohradecké nemocnice a předčítaly hospitalizovaným dětem.
Ostatní akce / 83 účastníků
V březnu zavítali na pobočku Vajgar žáci IV. ročníků z 5. ZŠ, aby si prohlédli výstavu „FOTKY
S VŮNÍ BENZÍNU“. O vzniku výstavy s nimi povyprávěl osobně tvůrce fotografií Josef Böhm.
Na závěr si děti samy navrhly a sestavily jeden výstavní panel.
V pátek 27. 3. v mnoha knihovnách a na dalších místech po celém Česku proběhla akce na
oslavu dětské knihy „NOC S ANDERSENEM“. V jindřichohradecké knihovně nocovalo 13 dětí
(3. - 5. třída) a dvě knihovnice. Úvod patřil připomenutí nejslavnějšího dětského pohádkáře H.
CH. Andersena. Knihovnu také navštívil řezbář pan Petr Sláma z Horního Skrýchova se svými
loutkami a soškami. Proběhla i stezka odvahy, hledání pokladu v knihovně a čtení pohádek
pohádkovou babičkou na dobrou noc.
„BAREVNÉ VELIKONOCE“ - 30. 3. navštívila dětské oddělení pobočky Vajgar paní Vlasta
Nejedlá z Jarošova nad Nežárkou, spolu s vnučkou, obě oděné v tradičních blatských krojích,
seznámily děti s nejstarší tradiční technikou zdobení kraslic malbou včelím voskem. Děti si
zdobení vajec a pletení pomlázky také vyzkoušely. Na počátku dubna proběhla na pobočce
Vajgar ještě i odpolední „VELIKONOČNÍ DÍLNA“.
Do ankety „SUK - ČTEME VŠICHNI 2014“ o nejoblíbenější dětskou knížku, vydanou v
uplynulém roce, se zapojilo více než jeden a půl tisíce dětí ze všech koutů naší země, taktéž
malí jindřichohradečtí čtenáři. Ve středu 15. 4. proběhlo v Památníku národního písemnictví
na Strahově slavnostní vyhlášení výsledků a současně i vylosování knižních cen. Mezi
vylosovanými výherci se objevili i naši čtenáři Nicol Ondřasinová a Matyáš Haruda.

L.Eckertová: „Hustej internet“
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p. Sláma, loutky...Noc s Andersenem

beseda I. Procházkové

paní Nejedlá: “Velikonoce“
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V květnu vyhlásili zástupci Lesů ČR v prostorách Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích vítěze 5. ročníku dětské výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“
s cílem podporovat u dětí ekologické cítění. Výtvarné soutěže se mohly zúčastnit děti všech
věkových kategorií prostřednictvím knihoven v jihočeském kraji. Zapojeno bylo přes 26
knihoven vč. naší. Děti z jindřichohradecké ZUŠ se zapojily úspěšně do soutěže. V únoru
a březnu bylo možné zhlédnout v jindřichohradecké knihovně výstavu těchto dětských prací.
Díla dětí z jindřichohradecké ZUŠ rozhodně zaujala i porotce, Matylda Hemberová a Anežka
Kárová totiž obsadily ve své kategorii 1. a 3. místo.
7. ročník celostátního projektu „UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“, který
vyhlašuje SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti, byl dalším projektem, do kterého se
knihovna zapojila. Prvňáčci navštěvují dětská oddělení knihoven, kde jsou pro ně připraveny
akce, které je motivují k četbě a vychovávají ke čtenářství. V závěru projektu jsou pak děti
odměněny speciální knížkou, která je napsána a ilustrována výhradně pro tuto příležitost
a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit (tentokráte knížka říkadel
a básniček "Odemyky - zamyky" spisovatele a básníka Jiřího Ráčka a ilustrátora Vojty Juríka).
Městská knihovna přihlásila žáky 1.A. a 1.B. z I.ZŠ. 42 prvňáčků se mimo jiné setkalo také
s oblíbeným spisovatelem dětských knížek Markem Šolmesem Srazilem. Slavnostní
ukončení projektu spolu s pasováním dětí na čtenáře pohádkovým rytířem proběhlo
v knihovně 5. června 2015.
„DEN PRO DĚTSKOU (AUDIO)KNIHU“, který proběhl 1. 12., byl akcí pro celou rodinu. Byl
připraven bohatý program plný zábavy, čtení a výtvarné činnosti. Akce byla věnována
tématu audioknih, rodiče s dětmi mohli mimo jiné i posedět u vánočního stromečku
a poslechnout si pohádky na audioknihách. Zájemci měli možnost využít i nákupu vánočních
dárků v podobě nových dětských audioknih za zvýhodněnou cenu.
čtení dětem (Týden čtení)

čtení dětem - Vajgar

spisovatel Miloš Kratochvíl
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čtení dětem – nemocnice

„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“

spisovatel Marek Š. Srazil
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Akce pro veřejnost




Akce pro veřejnost v poslechovém sále (besedy, autorská čtení, cestopisy, přednášky…):
36 akcí / 1081 účastníků
Poslechová dopoledne v hudebním oddělení: 2 akce / 11 účastníků
Vzdělávací akce - internetová čítárna: 10 účastníků

Z akcí pro veřejnost bylo realizováno např.:
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Vojtěch Trčka: STOPEM DO GRUZIE
Jana Levai: ETIKETA A DRESS CODE
Jaroslav Stohl: TAJEMNÝ IRÁN
Libor Drahoňovský: TOULKY PÍSECKEM
Alena Poláčková, Pavel Poláček: ABY LÁSKA V NAŠÍ RODINĚ ROSTLA
Ondřej Slanina: SLAVNÁ ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA
Josef Hrdinka: cyklus přednášek, např. EMOCE, ZDRAVÍ A VZTAHY; STÁVÁTE SE TÍM, NA CO
MYSLÍTE; PSYCHICKÁ ODOLNOST V TLACÍCH ŽIVOTA; ŽIVOT A DÍLO SVĚTOVÉHO PEDAGOGA
JANA AMOSE KOMENSKÉHO a další
Patrik Kotrba: ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Kateřina Komorádová - AUTORSKÉ ČTENÍ POEZIE
Michal Krchňák: HNĚV… A JAK HO ŘEŠIT?
Josef Hrdinka: FILIPÍNY
Olga Šenoldová: PROČ A JAK TRÉNOVAT PAMĚŤ
Markéta Harasimová - AUTORSKÉ ČTENÍ
Libor Drahoňovský: TOULKY TŘEBOŇSKEM
Petr Hirsch: EVROPOU AŽ DO JERUZALÉMA
Václav Martinec, Pavla Hovorková: UČÍME DĚTI MLUVIT A VYPRÁVĚT
Iva Kračmarová, Ondřej Haváč: SAHADŽA - MEDITACE PRO KAŽDÉHO
Z. Masopustová: JAK NA UČENÍ BEZ MUČENÍ ANEB JAK SE S DĚTMI UČIT, ABY TOMU
ROZUMĚLY
Ondřej Soukup, Jiří Soukup: NA KŘÍDLECH ZA LVA - ČESKOSLOVENŠTÍ PILOTI V BITVĚ
O BRITÁNII
Hana Hosnedlová: NEUVĚŘITELNÁ INDIE
David Čančík: MAROKO
V. Šindelář: CESTA NA POPRAVIŠTĚ ANEB KATI A POPRAVY V DÁVNÉ I NEDÁVNÉ HISTORII
Olga Šenoldová: HRÁTKY S PAMĚTÍ
Jana Valsová: SLUNNÉ ŘECKO
Jan Bauer: ZÁHADY ČESKÝCH DĚJIN
Patrik Kotrba: CESTA DO TOSKÁNSKA, LIGURIE A KATALÁNSKA
Marie Fronková: MISTR JAN HUS
Libor Drahoňovský: AUTOSTOPEM ROZMANITOU SÝRIÍ
Diakonie ČCE ve spolupráci s Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň: cyklus kurzů PEČUJ DOMA
(určeno rodinám pečujícím zejména o seniory, nemohoucí osoby atd.)
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Další projekty, do kterých se knihovna zapojila







BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ (1. – 31. 3.)
TÝDEN ČTENÍ (2. - 8. 3.)
SVĚTOVÝ DEN KNIHY A AUTORSKÝCH PRÁV (23. 4.)
TÝDEN KNIHOVEN (5. - 11. 10.)
MAGNESIA LITERA
TEXTÍK 2015

Poslechová dopoledne v hudebním oddělení
Od roku 2012 knihovna pravidelně spolupracuje s občanským sdružením MESADA. Klienti sdružení
pro seniory a handicapované spoluobčany měli i v roce 2015 možnost strávit příjemná dopoledne
s audioknihou.
V rámci některých uvedených projektů knihovna vyhlásila amnestii pro zapomnětlivé čtenáře,
umožnila registraci novým čtenářům zdarma, nabídla individuální školení počítačových dovedností
a také oblíbený prodej vyřazených knih.

Foto z akcí pro veřejnost
p.Drahoňovský: „Písecko“

H.Hosnedlová: „Neuvěřitelná Indie“

p.Šindelář, Muzeum Milevska:
„Kati v českých dějinách“

beseda s Janem Bauerem: „Záhady
českých dějin“
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poslechové dopoledne
pro klienty Mesady

O.Šenoldová: „Hrátky s pamětí“
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Výstavy
V roce 2015 bylo zrealizováno 23 výstav :
1. Ústav pro českou literaturu AV ČR: VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN - český kronikář, spisovatel
a kněz (leden – únor)
2. Kateřina Štefánková, Věra Holečková: STŘÍPKY Z ŽENSKÉ DUŠE (leden – únor)
3. Kresby žáků místní ZUŠ: LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS (únor – březen)
4. Vladislav Burian: DEN D S ODSTUPEM SEDMI DESETILETÍ, 1944 - 2014 (březen – duben)
5. Josef Böhm: MÁME RÁDI ZVÍŘATA (březen – duben)
6. Josef Böhm: FOTKY S VŮNÍ BENZÍNU (březen – duben, pobočka Vajgar)
7. Referenční centrum Knihovny města Hradce Králové: ŽENSKÝ ROMÁN A EMANCIPACE V 19.
A 20. STOLETÍ (duben – květen)
8. 130 LET JINDŘICHOHRADECKÉHO SOKOLA (květen – červen)
9. Antonín Špát: NABLÍZKU JE ČLOVĚK (květen – červen)
10. HRADY, ZÁMKY A ZŘÍCENINY ČR NA POHLEDNICÍCH A LEPORELECH (červen)
11. Fotografie jihočeských seniorů: STROMY A ČLOVĚK (červenec – září)
12. Památník Karla Čapka: BRATŘÍ ČAPKOVÉ NA ORAVĚ (červenec – září)
13. Zdeňka Skořepová: ZMRZLÉ OBRAZY (červenec – srpen)
14. JAN HUS - 600. VÝROČÍ UPÁLENÍ (červen – červenec, pobočka Vajgar)
15. Jaroslava Chlupáčová: OBRÁZKY PRO DUŠI (září – říjen)
16. Renáta Fučíková: ANTONÍN DVOŘÁK V KOMIKSU (říjen – listopad)
17. Ondřej Soukup, Jiří Soukup: ČESKOSLOVENŠTÍ PILOTI V BITVĚ O BRITÁNII (říjen – listopad)
18. Zdeňka Študlarová: LITERÁRNÍ A HISTORICKÝ ODKAZ MISTRA JANA HUSA (listopad)
19. Josef Böhm: MÁME RÁDI ZVÍŘATA (listopad – prosinec, pobočka Vajgar)
20. Marie Tůmová: HÁČKOVANÝ SVĚT PANENEK A POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ (listopad – prosinec)
21. Libuše Mikšová: PALIČKOVANÉ OBRÁZKY (prosinec)
22. Jiřina Lila Hrdounová: INTUITIVNÍ OBRAZY (prosinec)
23. Práce studentů SUPŠ Anežky České, Český Krumlov: O LABUTÍCH A LIDECH (prosinec)
Nový závěsný systém (Ceiba) instalovaný v roce 2014 (I. patro CP) značně zkvalitnil úroveň
výstav a zvýšil jejich estetickou úroveň a zároveň usnadnil samotné instalace výstav.

Foto z výstav
Antonín Špát: „Nablízku je člověk“
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Putovní výstava „Odkaz Mistra Jana Husa“

„ JH Sokol – 130 let“
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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) a na serveru „Hradec žije!“ (www.hradeczije.cz) a propagačních
letácích, které distribuujeme do vybraných organizací a zařízení. Informace o akcích jsou také
k dispozici na vyhrazených místech v prostorách knihovny.

Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny 2014/2015
Knihovna realizovala v období 10/2014-1/2015 průzkum spokojenosti uživatelů se službami
knihovny. Průzkum byl realizován s využitím platformy pro tvorbu dotazníků prostřednictvím webu
www.survio.com on-line metodou dotazování na webu knihovny a zároveň klasickým tištěným
dotazníkem. Zúčastnilo se 169 respondentů. Dotazník mapoval nabídku služeb knihovny se
zaměřením na kvalitu knihovního fondu, ochotu personálu, provozní dobu knihovny, úroveň
kulturně-vzdělávacích akcí atd. Výsledek dotazování byl inspirativní a přinesl řadu podnětů, které
umožní další rozvoj knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích aktivit. K hlavním
opatřením, přijatým na základě výsledků výzkumu, patří především zkrácení úložní doby rezervací
(zkráceno na jeden týden), neprodlužování výpůjční lhůty u rezervovaných titulů (z důvodu zajištění
“větší obrátkovosti” výpůjček, tzn. dostat knihu ke každému čtenáři co nejdříve), prodloužení
půjčovní doby na pobočce Vajgar, příprava na realizaci zavedení výpůjček e-knih. Za nejcennější však
považujeme celkovou spokojenost s nabídkou služeb a kladné a pozitivní hodnocení a vnímání
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 1165
článků.
Přístup do databází - Anopress (plné texty článků) a ČTK, Zákony ČR online .
Prezenční výpůjční služba - za tento rok zaznamenáno 497 prezenčních výpůjček, z toho 61
periodik.
Přístup k síti Internet pro registrované uživatele knihovny - návštěvníci studovny mají
k dispozici 3 počítačové stanice s připojením k síti Internet (500 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 v tomto roce
umožněno seznámit se s faksimilií „Kodexu vyšehradského“.

Městská knihovna Jindřichův Hradec 2015






Vzdělávací akce – přednášky na téma „Trénování paměti“, aktivní účast „Národního týdne
tréninku paměti“ (pracovnice studovny se stala kvalifikovanou lektorkou), pořádání kurzů
„Hrátky s pamětí“ pro veřejnost s návazností na rok 2016.
Kopírovací služby - nabízeno jako doplňková služba (kopie studijního materiálu).
Služba „Ptejte se knihovny“ - odpovědi na dotazy uživatelů.

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 26-35%
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 7 432,- 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 zohledňuje:






všeobecné zaměření knihovny
potřeby uživatelů
současný stav knihovního fondu
literární kritiky
česká a regionální tvorba

Periodické publikace (denní tisk, časopisy)
Knihovna v uplynulém roce 2015 odebírala 161 exemplářů periodik, z nichž některé jsou odebírány
ve 2-3 exemplářích pro potřeby čítárny, studovny a pobočky Vajgar. Celkem je v nabídce pro
veřejnost 117 titulů periodik.
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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/2015: 6 titulů ( Adiktologie, Diana.Baby, Diana.Háčkovaná móda, Sedmá
generace, Ultimate Spider-Man, Verena ). Přírůstek titulů periodik/2015: 2 tituly ( 100+1
zahraničních zajímavostí, Plnou parou).

Odborné zpracování knihovních jednotek – katalogizace
V oblasti katalogizace došlo k důležité změně v pravidlech. Byla ukončena platnost angloamerických
pravidel AACR2R a od 1. 5. 2015 Národní knihovna ČR přešla na nová katalogizační pravidla RDA
(Resource Description and Access), která definují odlišný model přístupu k popisu zdrojů.
Katalogizace podle RDA ve formátu MARC21 se stala standardem pro Českou republiku. Naše
knihovna přešla na tento standard 11. 5. 2015.
Změna pravidel se promítla i do spolupráce se Souborným katalogem ČR, který při přijímání záznamů
preferoval záznamy v RDA. V roce 2015 jsme dodali 2 691 záznamů.
Pro profesionální knihovny regionu byl připraven informační souhrn nejdůležitějších změn, které
nová pravidla přinášejí. Vzhledem k tomu, že tyto knihovny nedisponují formátem MARC21 a RDA
jsou jím podmíněny, bylo školení směřováno na možnosti, které jim poskytuje jejich formát a na
odlišnosti, se kterými se v katalogizaci setkají.
Knihovna pokračuje v projektu „Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit“,
podařilo se získat grant na projekt „Harmonizace autorit s databází národních autorit NK ČR“.
V listopadu 2014 přistoupily do systému REKS nově 3 knihovny, proto se kontrola a harmonizace
autorit v roce 2015 zaměřila na vytvořené duplicity a harmonizaci těchto záznamů. Máme
zharmonizováno 62 671 záznamů z celkového počtu 81 048 záznamů v databázi. Regionální
knihovní systém REKS využívá již 35 knihoven regionu a databáze autorit je společná pro všechny
tyto knihovny, které jsou tak lépe připraveny pro zapojení do souborných katalogů různé úrovně,
počínaje již existujícím Katalogem knihoven REKS. Ze stejného důvodu je katalogizace pro všechny
tyto knihovny prováděna z Městské knihovny Jindřichův Hradec a bylo tak dosaženo sjednocení
v jedinou databázi.
Katalogizace je prováděna jednotně pro městskou knihovnu, pro knihovny Regionálního
knihovnického systému (REKS) a distribuční středisko. Průběžně je prováděna rekatalogizace fondu,
opět zaměřena na záznamy přijaté v rámci připojení obecních knihoven do REKSu. Záznamy jsou
kontrolovány na duplicitu; záznamy, které jsme nevlastnili, jsou doplněny na požadavek minimálního
záznamu pro souborný katalog. Pro půjčovny je rekatalogizace prováděna hlavně u dílových titulů,
kde napomáhá lepší orientaci.
Pravidelně je zajišťována aktualizace knihovního systému Clavius. Výraznější změnou byla instalace
webového dispečinku internetu, který svými funkcemi umožňuje aktivní a adresnou komunikaci s PC
návštěvníka internetu v prostorách knihovny a je propojen do databáze systému Clavius.
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Pokračuje spolupráce se Souborným katalogem České republiky a SKATem (souborným katalogem
naučné literatury).
Městská knihovna používá automatický knihovní systém CLAVIUS SQL. Veškeré knihovní přírůstky
i úbytky jsou zpracovávány elektronicky.

Stav fondu podle druhu dokumentu k 31.12.2015
Knihovní fond – druh dokumentu

Počet

Knihy
AV média
Elektronické zdroje

130 999
7 848
37

Celkem

138 884

Stav fondu na jednotlivých odděleních k 31.12.2015
Stav fondu
Centrální pracoviště

90 163

Dospělé oddělení
Studovna
Dětské oddělení
Hudební oddělení
Sklad

43 531
2 935
18 190
7 786
17 721

Pobočka Vajgar

23 057

Dospělé oddělení
Dětské oddělení
Sklad

13 614
9 225
218

Oddělení Regionálních služeb

25 664

Celkem

138 884

Přehled přírůstků fondu v letech 2013-2015
2013

2014

2015

Knihy
AV média
Elektronické zdroje

Přehled přírůstků

6 375
338
0

5 922
325
0

5 733
290
0

Přírůstek celkem

6 713

6 247

6 023

Počet úbytků knihovního fondu za rok 2015 celkem:
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4 186 (důvod odpisu: opotřebování, zastarání)
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Regionální služby
Regionální funkce v regionu Jindřichův Hradec v roce 2015 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.
Závěry z jednotlivých návštěv knihoven byly projednány při metodických návštěvách v knihovnách
s pracovníky a jejich zřizovateli.
Pravidelné pracovní setkání s pracovníky veřejných knihoven a jejich zřizovatelů se konalo v Týdnu
knihoven 2015:


v Lomnici nad Lužnicí… setkání profesionálních knihoven regionu



v Lásenici… setkání neprofesionálních knihoven regionu

Pracovnice regionálních služeb se zaměřily na přímou pomoc při aktualizacích a revizích
v neprofesionálních knihovnách, při přetřídění naučné literatury, údržbě knižního fondu a podpoře
akcí pro děti a mládež. Velká část práce byla věnována knihovnám Blažejov, Lásenice a Roseč … tj.
obnova stávajícího KF vč. jeho zpracování do systému AKS Clavius ReKS, obnova čárových kódů,
přebalení celého knižního fondu knihoven (cca 4 400 svazků), nové uspořádání knihoven apod.
V závěru roku (prosinec) byla vyhlášena literárně-výtvarná soutěž k výročí 700 let narození Karla
IV., jako pokračování literárního projektu „A bude ze mě spisovatel...?” s názvem „Kdybych byl král“.
Vzdělávání pracovníků RS v roce 2015 :
o
o
o
o
o
o
o

účast na poradě metodiků v JVK České Budějovice
únor a srpen: pracovní setkání vedení KDK SKIP v Praze
květen: seminář Přátelská pracoviště v JVK České Budějovice
červen: studijní cesta s profesionálními knihovnami, Vyšší Brod a Zlatá Koruna
říjen: seminář k regionálním službám Pardubice
listopad a prosinec: seminář tabulkový editor MS Excel v JVK České Budějovice
listopad: pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež v NPMK J.A. Komenského
Praha

V tomto roce nebyla připojena žádná knihovna do Regionálního Knihovního Systému. V systému
pracuje 35 knihoven.
V regionu Jindřichův Hradec je počet obsluhovaných knihoven beze změny.
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Síť knihoven regionu
Knihovna
s regionální
funkcí

Pobočky

1

1

Knihovny
Pobočky
s prof.
pracovníkem
10

3

Knihovny
s neprof.
pracovníkem

Pobočky

Celkem

Zrušené
knihovny

51

12

76

0

2*


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

Cíle standardů regionálních funkcí a dalších nabízených služeb
1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

1.1. poradenská a konzultační činnost je zajišťována z pohledu podpory odpovídající kvality KVIS ,
konzultace byly poskytovány knihovnám i zřizovatelům, konzultace jsou zároveň
poskytovány školním knihovnám v regionu*
1.2. v průběhu roku byly pravidelně a intenzivně konzultovány se zřizovateli základní potřeby
knihoven v Chlumu u Třeboně (jednání proti snížení pracovního úvazku a potlačení
základních služeb knihovny) a v Kardašově Řečici (vybavení knihovny)
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1.3. metodické návštěvy byly zaměřeny na přímou pomoc knihovnám (aktualizace, revize KF,
servis VT, individuální práce s PC a s knihovnickými programy aj.)
1.4. samostatná kategorie přímé pomoci je vždy věnována knihovnám zapojeným do
regionálního systému Clavius REKS ( 35 knihoven) - individuální školení systému
1.5. pomoc při výkaznictví, plány a rozbory zajišťujeme průběžně a na základě potřeb
1.6. poskytnuto 428 konzultací * (granty, AKS Clavius, regionální knihovní systém Clavius ReKS,
v průměru bylo každé obsluhované knihovně poskytnuto cca. 6 konzultací), bylo zajištěno
360 metodických návštěv (v průměru cca. 5 návštěv v jedné knihovně) a ujeto 8 397 km
(průměrná cena na 1km je 5,47 Kč)
* poskytujeme i MěK Dačice a MěK Třeboň

2. Statistika knihovnických činností

2.1. konzultace, přímá pomoc se zpracováním výkazů KULT(MK)12-01 včetně sumářů za celý
region, tj. 80 statistických výkazů
2.2. roční výkaz o knihovně za rok … je zpracován pro 35 knihoven zapojených do systému AKS
Clavius ReKS přímo ze systému, knihovny doplňují pouze dílčí údaje (návštěvníci internetu,
akce v knihovně apod.)
2.3. poskytujeme individuální konzultace ke zpracování výkazu *, roční výkazy za knihovnu KULT
(MK) 12-01 jsou zpracovány pro Jihočeskou vědeckou knihovnu za pomoci programu
Statexcel a v elektronické podobě (forma sběru dat) pro NIPOS Praha (Národní informační
a poradenské středisko pro kulturu )
* poskytujeme i MěK Dačice a MěK Třeboň

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, web knihoven
(zvýšil se počet individuálních školení při změně knihovníka v NK)
3.2. vzdělávání bylo realizováno s ohledem na zvýšení odborné úrovně, vzájemné
informovanosti nebo výměny zkušeností ( metodický pokyn MK ČR „Standard pro dobrou
knihovnu“ a plnění cílů v Programu RF)
3.3. uskutečněny 3 akce * pro všechny knihovny: „Hustej internet“ (on-line rizika), „Přechod na
MARC21“ (informace o katalogizaci v RDA), „Kláštery Zlatá Koruna a Vyšší Brod“ (studijní
cesta za historickými fondy) … dále provedeno 9 základních školení individuálně na
knihovnách zapojených do systému AKS Clavius ReKS, např. při výměně pracovníka knihovny
(Blažejov, Lásenice, Záhoří, Plavsko)
3.4. nabídka vzdělávání reaguje na potřeby knihoven a doplňuje nabídku vzdělávacích akcí v JVK
České Budějovice
3.5. zajištěno 6 porad *, z toho 5x profesionální knihovny a 1x neprofesionální knihovny …
v rámci jednotlivých porad kladen důraz na individuální vzdělávání knihovníků, předány
získané informace z celostátních školení a seminářů; zároveň byl zpracován materiál
s názvem „INFO, co by nemělo zapadnout, aneb knihovny nemají okurkovou sezónu“
(zajímavé informace pro knihovny s ohledem na podporu čtenářství)
* poskytujeme i MěK Dačice a MěK Třeboň
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4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

4.1. výměnný fond je budován s ohledem na potřeby především neprofesionálních knihoven –
nakoupeno 1 441 svazků
4.2. cirkulace a distribuce byla zajištěna pracovnicemi oddělení regionálních služeb, knihovnami
nebo zřizovateli ( poměrně vysoká náročnost na dopravu v našem regionu - vzdálenosti mezi
obcemi)
4.3. bylo obslouženo 74 knihoven z celkového počtu 76 (soubory jsou tvořeny pouze pro ty
knihovny, které o ně mají zájem a nemají finanční prostředky na nákup nových titulů,
výměnné soubory čerpají i knihovny s profesionálním pracovníkem); v průměru bylo
poskytnuto 5,1 souborů/ 297 svazků na jednu knihovnu, vyexpedováno 379 výměnných
souborů ( v souborech bylo 21 670 svazků), zapůjčené knihy měly hodnotu 4 812 715,- 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 provádíme fyzickou revizi KF, obsahovou prověrku,
dohledávky, opravy, zpracování protokolů, odpisy a aktualizace
5.3. aktualizace a revize KF byly zajištěny v 18 knihovnách, v 6 knihovnách byla provedena fyzická
revize knižního fondu vč. dohledání a odpisů, odvozu vyřazených titulů do sběru;
zrevidováno bylo 22 137 svazků, celkem zaktualizováno 48 005 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
6.2. obsluhovaným knihovnám zajišťuje DS nákup na základě požadavků z jednotlivých knihoven
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 (35 knihoven) jsou nové tituly automaticky
zapsány do databáze jednotlivých knihoven
6.4. knihovny, které nejsou do výše uvedeného systému zapojeny, si nové tituly evidují
v klasickém přírůstkovém seznamu, knihy si zapisují samy
- 36 obcí sdružilo finanční prostředky na nákup KF ve výši 420 490,- Kč
- bylo zakoupeno a distribuováno 2 456 knihovních jednotek
- pro knihovny v systému AKS Clavius ReKS bylo zpracováno a zapsáno 2 238 knihovních
jednotek vč. darů a 1 934 knihovních jednotek odepsáno
- ZAKOUPENÉ KNIHOVNÍ JEDNOTKY NEJSOU SOUČÁSTÍ CIRKULAČNÍCH FONDŮ

7. Servis výpočetní techniky

7.1. je nabízen všem knihovnám *, obslouženo 35 knihoven, realizováno bylo 30 servisních
návštěv (5 akcí řešeno telefonicky)
* poskytujeme i MěK Dačice a MěK Třeboň (na požádání)
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8. Ostatní poskytované služby

8.1. zpracování grantů pro rok 2016 / celkem 19 žádostí (VISK3, VISK9 a Knihovna 21.století)
8.2. přímá pomoc při přetřídění naučné literatury v knihovnách, využívání on-line katalogů
knihoven a využívání MVS, tvorba webových stránek nebo přímo podklady pro web
knihovny
8.3. služby, které přímo vyplývají ze základních činnost, např. vedení účetních dokladů (dodací
listy, faktury, závěrečné vyúčtování při využívání sdružených finančních prostředků v rámci
Distribučního střediska, informační servis v oboru, výměnné burzy pro knihovny apod.)
8.4. pravidelně zajišťujeme:
- setkání knihovníků s představiteli samospráv * - 19. setkání v Týdnu knihoven 2015
PK (profesionální knihovny): 6.10.2015 - Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí
NK (neprofesionální knihovny): 8.10.2015 - Obecní knihovna Lásenice
-

v rámci automatizace knihoven získána finanční dotace ve výši 327 000,- Kč (MK ČR,
programy VISK3,VISK9) - pomoc při realizaci grantů i jejich vyúčtování
Regionální Knihovní Systém – počet zapojených knihoven nebyl rozšířen (35 knihoven)
Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou jediná v systému AKS Clavius – pro rok 2016
byl sestaven projekt v rámci VISK3 (zapojení do AKS Clavius ReKS)
knihovny regionu s profesionálním pracovníkem pracují v systému AKS Clavius, všechny
používají modul Z39.50 pasivní ( sepsáno 6 žádostí v rámci VISK3 /přechod na MARC21)
reprografické služby * – odborné materiály pro školní i veřejné knihovny
nákup odborných tiskopisů – TÚK Brno a 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. Lásenice, Blažejov, České Velenice
ediční a vydavatelská činnost – žádná publikace
doplňovací oddělení - přebaleno 1800 svazků v rámci údržby knihovního fondu
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 (na požádání)
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Projekty
Získané:
1. Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
- pro rok 2015 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

7 432,- 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 za rok 2015
o Výpůjční protokol - základ služeb (VISK 3)
o Podpora knihoven v AKS Clavius REKS (VISK3)
o Harmonizace DTB autorit MěK s DTB NK Praha (VISK 9)

43 000,- Kč
28 000,- Kč
23 000,- Kč

Správa budov
Městská knihovna Jindřichův Hradec se nachází ve dvou budovách, které jsou v majetku
města Jindřichův Hradec:
 Centrální pracoviště (U Knihovny 1173/II)
 Pobočka Vajgar (sídliště Vajgar 718/III)
Stav centrální budovy, prostorové a přístupové podmínky tohoto pracoviště jsou dobré,
vyhovující. V průběhu roku došlo k několika opravám výtahu, výměně oběhového čerpadla
v plynové kotelně a částečné výměně žaluzií ve 3. patře.
Budova pobočky Vajgar prošla na podzim 2015 rozsáhlejší rekonstrukcí (plášť budovy vč.
zateplení a vnitřní prostory, tzn. vestibul, toalety, zázemí pro personál) včetně úprav
venkovních prostor (bezbariérový přístup a chodníky). Investorem bylo město Jindřichův
Hradec. Úprava parčíku v blízkosti pobočky přispěla také ke zvýšení celkové estetické úrovně
prostředí.
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2. Hospodaření
Porovnání plánu rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2015 se skutečným čerpáním
(v tis. Kč) - MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Číslo účtu Název účtu
Náklady
501

Spotřeba materiálu

501

Spotřeba materiálu obce/mimo plán/

502

Spotřeba energie

511

Plán
1 062,8

Skutečnost
1 062,8

0

333,6

356

356

Opravy a udržování

78

77,7

512

Cestovné

12

512

Cestovné obce/mimo plán/

513

Náklady na reprezentaci

2

518

Ostatní služby – celkem

730,4

726,9

521

Mzdové náklady + OON

3 510,8

3 509,3

524

Zákonné sociální pojištění

1 173,8

525

Jiné sociální pojištění

10,0

9,6

527

Zákonné sociální náklady

34,7

34,7

551

Odpisy

13,2

13,2

558

Náklady z DHM

134

549

Ostatní náklady z činnosti

20,3

Náklady celkem
Výnosy

0

7 138

20,0
2

1 173

133,6
20,2

7 483,1

602

Výnosy z prodeje služeb

648

Čerpání fondů

649

Jiné ostatní výnosy z činnosti

649

Prostředky od obcí /mimo plán/

0

353,6

662
672

Úroky
Výnosy z nároků na prostředky

3
6 670

1,2
6 677,5

7 138

7 483,1

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

455

10,5

10

0 Kč

450,8
0

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 2015 se skutečným čerpáním
(v tis. Kč) - REGIONÁLNÍ SLUŽBY
Číslo účtu Název účtu
Náklady

Plán

Skutečnost

501

Spotřeba materiálu

502

Spotřeba energie

291,5

511

Opravy a udržování

2

2

512

Cestovné

45

42

513

Náklady na reprezentaci

0

0

518

Ostatní služby – celkem

45,5

45,8

521

Mzdové náklady

613

613

524

Zákonné sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

6,1

525

Ostatní provozní náklady

2

558

Náklady z DHM

36

208,4

Náklady celkem
Výnosy
602

Výnosy z prodeje služeb

604

Výnosy z prodaného zboží

648

Čerpání fondů

649

Jiné ostatní výnosy z činnosti

662
672

Úroky
Výnosy z nároků na prostředky

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

294,5
36

208,4
6,1
1,7

10,5

10,5

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

1 260

0 Kč

0 Kč

Městská knihovna hospodařila celkově:
 s příspěvkem zřizovatele ve výši 6 670 000,- Kč
 s dotací Jihočeského kraje na výkon regionálních služeb ve výši 1 260 000,- Kč

Příspěvky v Kč na činnost městské knihovny v letech 2010-2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

6 800 000,(200 000,-Kč
účelová dotace
na nákup
SW+HW odd.
internet. čít.

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)

6 670 000,-
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Kontroly, revize








veřejnosprávní kontrola na místě se zaměřením na hospodaření organizace za rok 2014/2015
– kontrola provedena oddělením interního auditu města Jindřichův Hradec
kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného, rekapitulace vyměřovacích základů, mzdové listy, hromadná
oznámení, pracovní smlouvy, záznamy o pracovních úrazech; zaměřeno na období 1/201110/2015
- kontrola provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR
komplexní kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
- kontrola provedena Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje/územní odbor
Jindřichův 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

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, Jindřichohradecké televize s.r.o. a Českého rozhlasu České Budějovice za naši
propagaci.
V Jindřichově Hradci, dne 22. 2. 2016
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
01/2015
[06.01.2015]
[12.01.2015]
[13.01.2015]
[16.01.2015]
[19.01.2015]
[22.01.2015]
[23.01.2015]
[29.01.2015]

Veřejné čtení
Bajky
Gruzie
J. Werich a Fimfárum
Zimní pohádka
Etiketa a dress code
Klasická pohádka
Irán

02/2015
[03.02.2015]
[03.02.2015]
[04.02.2015]
[04.02.2015]
[06.02.2015]
[12.02.2015]
[13.02.2015]
[13.02.2015]
[19.02.2015]
[20.02.2015]
[23.02.2015]
[23.02.2015]
[24.02.2015]
[25.02.2015]
[26.02.2015]
[27.02.2015]

Veřejné čtení pohádek
Písecko
J. Werich a Fimfárum
Aby láska v naší rodině rostla
Do knihovny za zvířátky
Ilustrace
Do knihovny za zvířátky
KIV pro základní školy
Poprvé v knihovně
Jihočeské pověsti
Knížka pro prvňáčka - pohádka
Knížka pro prvňáčka-návštěva školy
Poprvé v knihovně - Vajgar
Slavná česká filmová klasika
Emoce, zdraví a vztahy
Bajky

03/2015
[02.03.2015]
[03.03.2015]
[03.03.2015]
[05.03.2015]
[06.03.2015]
[10.03.2015]
[11.03.2015]
[11.03.2015]
[12.03.2015]
[13.03.2015]
[13.03.2015]
[16.03.2015]
[16.03.2015]
[17.03.2015]
[17.03.2015]
[18.03.2015]
[19.03.2015]
[19.03.2015]
[19.03.2015]
[19.03.2015]
[19.03.2015]
[20.03.2015]
[20.03.2015]
[20.03.2015]
[23.03.2015]
[24.03.2015]
[25.03.2015]

36

Veřejné čtení pohádek - Vajgar
Veřejné čtení pohádek
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
Hodnocení výtvarných prací soutěže Textík
Veřejné čtení pohádek - Vajgar
Autorské čtení Kateřiny Komorádové
Jak se dělá výstava? - Vajgar
Bajky
Velikonoce
Velikonoce
Kurz pro pečující
Do knihovny za zvířátky
J. Werich a Fimfárum
Jak se dělá výstava? Vajgar
Hněv – ano či ne?
Filipíny
Do knihovny za zvířátky
„Hustej internet“
Velikonoce
Návštěva knihovny – OA TGM/KIV
Proč a jak trénovat paměť
Jak se vaří knížka
Moderní pohádky
Kurz pro pečující
Velikonoce
Autorské čtení Markéty Harasimové
Moderní pohádky
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[26.03.2015]
[26.03.2015]
[26.03.2015]
[26.03.2015]
[27.03.2015]
[27.03.2015]
[27.03.2015]
[27.03.2015]
[30.03.2015]
[30.03.2015]
[30.03.2015]

Velikonoce
Malé poslechové dopoledne – klienti Mesady
Poprvé v knihovně
Svět ženy a svět muže
Velikonoce
Básnička
Kurz pro pečující
Noc s Andersenem
Velikonoce - Vajgar
Do knihovny za zvířátky
Velikonoce - Vajgar

04/2015
[01.04.2015]
[03.04.2015]
[07.04.2015]
[08.04.2015]
[09.04.2015]
[09.04.2015]
[09.04.2015]
[09.04.2015]
[10.04.2015]
[13.04.2015]
[15.04.2015]
[16.04.2015]
[16.04.2015]
[16.04.2015]
[17.04.2015]
[20.04.2015]
[22.04.2015]
[22.04.2015]
[22.04.2015]
[23.04.2015]
[24.04.2015]
[24.04.2015]
[27.04.2015]
[28.04.2015]
[29.04.2015]
[30.04.2015]

Velikonoce
Kurz pro pečující
Veřejné čtení
Ilustrace
Jak se chodí za básničkou
beseda - spisovatelka Iva Procházková
Jak se chodí za básničkou
Toulky Třeboňskem
Jak se vaří knížka
Jarní pohádka
Poprvé v knihovně-Vajgar
Jak se vaří knížka
Bajky
„Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap“: Evropou až do Jeruzaléma
Za zvířátky do pohádky-Vajgar
Jihočeské pověsti
Za zvířátky do pohádky-Vajgar
Dům plný knih
Za zvířátky do pohádky-Vajgar
Hry s písmenky
Hry s písmenky
Učíme děti mluvit a vyprávět
Poprvé v knihovně
Jak se dělá výstava? Vajgar
Jihočeské pověsti
Stáváš se tím, jak myslíš

05/2015
[04.05.2015]
[06.05.2015]
[07.05.2015]
[13.05.2015]
[14.05.2015]
[15.05.2015]
[16.05.2015]
[18.05.2015]
[20.05.2015]
[22.05.2015]
[22.05.2015]
[25.05.2015]
[26.05.2015]
[28.05.2015]
[28.05.2015]
[29.05.2015]

Bajky
Poprvé v knihovně
Do knihovny za zvířátky
Hry s písmenky
Hry s písmenky
Hry s písmenky
Jak se chodí za básničkou-Vajgar
Jak se dělá výstava? Vajgar
Ilustrace
Jak se chodí za básničkou Vajgar
Hry s písmenky
Letní pohádka
Školení RDA pravidel pro knihovny
Marek Šolmes Srazil - beseda
Od komplexů k sebeúctě
Hry s písmenky

06/2015
[01.06.2015]
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Pohádkové čtení
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[03.06.2015]
[03.06.2015]
[04.06.2015]
[04.06.2015]
[05.06.2015]
[08.06.2015]
[10.06.2015]
[11.06.2015]
[11.06.2015]
[12.06.2015]
[16.06.2015]
[16.06.2015]
[17.06.2015]
[18.06.2015]
[19.06.2015]
[22.06.2015]
[24.06.2015]

Poprvé v knihovně
Veřejné čtení
Týden čtení dětem – návštěva dětí v nemocnici JHradec
Pohádkové čtení
Knížka pro prvňáčka – slavnostní ukončení projektu s pasováním na čtenáře
Poprvé v knihovně
Jak se dělá výstava?
Pohádka
Krása rozdílů mezi lidmi
J. Werich a Fimfárum
Jak se chodí za básničkou-Vajgar
Jak se chodí za básničkou
J. Werich a Fimfárum
Jan Werich a Fimfárum
Básnička-Vajgar
Kdo byl Jan Hus - výstava Vajgar
Mistr Jan Hus 600 let výročí-Vajgar

7/2015
[01.07.2015]
[10.07.2015]

Vernisáž výstavy Stromy a život
„Sahadža“-meditace pro každého

09/2015
[17.09.2015]
[21.09.2015]
[23.09.2015]
[30.09.2015]

Jak se učit s dětmi...aby tomu rozuměly
Jak se chodí za básničkou
Pověsti jižních Čech
Bajky

10/2015
[01.10.2015]
[02.10.2015]
[05.10.2015]
[06.10.2015]
[06.10.2015]
[07.10.2015]
[08.10.2015]
[08.10.2015]
[09.10.2015]
[12.10.2015]
[13.10.2015]
[14.10.2015]
[14.10.2015]
[15.10.2015]
[15.10.2015]
[16.10.2015]
[16.10.2015]
[19.10.2015]
[19.10.2015]
[20.10.2015]
[21.10.2015]
[22.10.2015]
[22.10.2015]
[23.10.2015]
[27.10.2015]
[29.10.2015]

Na křídlech za lva - Českoslovenští piloti v Bitvě o Británii
Za poznáním do knihovny-Škola naruby-Vajgar
Pověsti jižních Čech
Veřejné čtení
Indie
Autorské čtení Miloše Kratochvíla
Pověsti jižních Čech
Pilíře šťastného manželství, jak předcházet konfliktům
Pověsti jižních Čech
Pohádka
Maroko
Básnička-Vajgar
Pověsti jižních Čech
Klasická pohádka
Cesta na popraviště aneb kati a popravy v dávné i nedávné historii
Máme rádi pohádky
Jak se chodí za básničkou
Moderní pohádky
Poprvé v knihovně
Hrátky s pamětí
Pověsti jižních Čech
Jak se chodí za básničkou
Řecko
Jak se chodí za básničkou
Hrátky s pamětí
Beseda se spisovatelem Janem Bauerem - Záhady českých dějin

11/2015
[02.11.2015]
[03.11.2015]
[03.11.2015]
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Moderní pohádky
Veřejné čtení
Autorské čtení - Anna Johana Nyklová
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[04.11.2015]
[04.11.2015]
[05.11.2015]
[05.11.2015]
[05.11.2015]
[06.11.2015]
[09.11.2015]
[09.11.2015]
[09.11.2015]
[10.11.2015]
[11.11.2015]
[12.11.2015]
[13.11.2015]
[13.11.2015]
[16.11.2015]
[16.11.2015]
[19.11.2015]
[19.11.2015]
[20.11.2015]
[20.11.2015]
[20.11.2015]
[23.11.2015]
[24.11.2015]
[25.11.2015]
[25.11.2015]
[26.11.2015]
[26.11.2015]
[27.11.2015]
[27.11.2015]
[30.11.2015]

Recitujeme-Vajgar
Do knihovny za zvířátky
Za poznáním do knihovny-Vajgar
Klasická pohádka
Trénování paměti
Klasická pohádka
Poprvé v knihovně
Moderní pohádky
Poprvé v knihovně
Trénování paměti
Pohádka-pohádkové bytosti-Vajgar
Pověsti jižních Čech
Pohádka-pohádkové bytosti-Vajgar
Pověsti jižních Čech
Moderní pohádky
Poprvé v knihovně
Moderní pohádky
Cesta do Toskánska, Ligurie a Katalánska
Klasická pohádka
Moderní pohádky-Vajgar
Moderní pohádky
Klasická pohádka
Trénování paměti
Předvánoční povídání
Jan Hus
Klasická pohádka
Psychická odolnost v tlacích života
Pohádka-pohádkové bytosti-Vajgar
Vánoce ve světě
Předvánoční povídání

12/2015
[01.12.2015]
[02.12.2015]
[02.12.2015]
[03.12.2015]
[04.12.2015]
[07.12.2015]
[08.12.2015]
[08.12.2015]
[08.12.2015]
[09.12.2015]
[09.12.2015]
[09.12.2015]
[09.12.2015]
[10.12.2015]
[10.12.2015]
[10.12.2015]
[11.12.2015]
[11.12.2015]
[14.12.2015]
[14.12.2015]
[16.12.2015]
[17.12.2015]
[17.12.2015]
[18.12.2015]
[18.12.2015]
[21.12.2015]
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Veřejné čtení
Vánoce ve světě
Malé poslechové dopoledne-klienti Mesady
Moderní pohádky
Vánoce ve světě
Vánoce ve světě
Pohádky-vánoční příběhy-Vajgar
Pohádky-vánoční příběhy
Rozmanitou Sýrií
Klasická pohádka
Vánoce, jiný kraj jiný mrav-Vajgar
Klasická pohádka
Setkáni ĆESKÉ OBCE SOKOLSKÉ
Vánoce-vánoční příběhy-Vajgar
Vánoce ve světě
Jan Amos Komenský
Škola naruby
Předvánoční povídání
Předvánoční povídání
Vánoce ve světě
Předvánoční povídání
Předvánoční povídání
„Let's talk about volunteering“ / seznámení s dobrovolnictvím
Předvánoční povídání
Vánoce, jiný kraj jiný mrav-Vajgar
Vánoce-vánoční příběhy-Vajgar

