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Informace o organizaci 
 
 
 
Název organizace:  Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
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Sídlo:    Na Sadech 27 
    370 59 České Budějovice 
 
Kontaktní údaje:  telefon: +420 386 111 211  
    e-mail: library@cbvk.cz 
    web: www.cbvk.cz 
 
Ředitel:   Mgr. Ivo Kareš 
    kares@cbvk.cz 
 
Zřizovatel:   Jihočeský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavili:  
 

Ivo Kareš, Zuzana Hájková, Marie Koldová, Michal Kejzar, Jindřich Špinar, Jiří Nechvátal, Ludmila Be-
nešová, Ludmila Vlášková, Tamara Pršínová, Petra Podroužková, Martina Bílkovská, Kristýna Čondlo-
vá, Lidmila Švíková, Jaroslava Čapková, Petra Mašínová 
 

Technická a grafická úprava, tisk: Petra Mašínová, Ivana Peterková 
 

Rok vydání: 2019 
 

Počet stran: 75  
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Ohlédnutí za rokem 2019 

 
Slavnostní zahájení stavby  
Knihovna 11. 4. slavnostně zahájila stavbu 
nového křídla budovy a stavební úpravy stáva-
jící knihovny na Lidické třídě. Poklepáním na 
základní kámen tuto skutečnost potvrdili zá-
stupci Jihočeského kraje, města České Budějo-
vice, zhotovitele stavby a ředitel Jihočeské 
vědecké knihovny. Po dokončení stavby vznik-
ne prostor, který dosud chyběl a kde si budou 
moci čtenáři mezi regály volně vybírat  
z 130 000 volně umístěných knih. Stavba by 
měla být dokončena na podzim 2020. Otevření 
je plánované na začátek roku 2021. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Stotunový balvan před knihovnou  
Aby mohl nový pavilon knihovny stát na pláno-
vaném místě, bylo potřeba přesunout více než 
stotunový balvan o 23 metrů. Přesunu předchá-
zely jednodenní přípravné práce. Samotný bal-
van pak skoro hodinu přesouval rozměrný jeřáb 
3. 5. 2019. Balvan, který u knihovny stojí téměř 
45 let, byl na podzim roku 1974 přivezen z No-
vohradských hor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladý Aktivní Rozumný Knihovník  
Toto ocenění určené pro mladé pracovníky 
a pracovnice knihoven do 35 let za mimořádné 
tvůrčí aktivity získal za Jihočeský kraj náš kole-
ga Michal Šimek. Ocenění mu udělilo Sdružení 
knihovníků a informačních pracovníků – region 
jižní Čechy. 
 
Spisovatelé do knihoven  
V červnu jsme dokončili projekt „Spisovatelé do 
knihoven“, který začal v září 2018. Cílem bylo 
od září 2018 do června 2019 každý měsíc 
představit jednoho z uznávaných českých spi-
sovatelů (10 autorů, 10 knihoven, 10 měsíců). 
Projekt vznikl ve spolupráci Asociace spisovate-
lů a 10 českých knihoven. Grantem ho podpoři-
lo Ministerstvo kultury ČR. Do projektu se zapo-
jili Michal Maršálek, Miloš Urban, Simona Rac-
ková, Irena Dousková, Anna Bolavá, Radka 
Denemarková, Ondřej Hanus, Olina Stehlíková, 
Lucie Faulerováa Adéla Knapová. 
 

 
 
Březen – Měsíc čtenářů 
Březen už řadu desetiletí neodmyslitelně patří 
ke knize. A v tomto měsíci si naše knihovna 
čtenáře hýčká. S radostí vymýšlíme nové aktivi-
ty pro malé i velké čtenáře a lákáme k nám 
i zaryté nečtenáře. Ti odvážní si v březnu mohli 
dát v knihovně např. „Rande naslepo 
s neznámou knihou“ a děti mohly v knihovně 
strávit jednu netradiční noc „Noc 
s Andersenem“.  Připravena byla řada akcí pro 
děti i dospělé.  
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Festival s podtitulem „Čtení nebolí“  
Že má čtení mnoho podob, vůbec nebolí a že 
se s knihami dají dělat divy, o tom se mohli 
přesvědčit návštěvníci již 10. ročníku dvouden-
ního Festivalu dětských knih, časopisů a her. 
Konal za velmi příznivého počasí v zahradě 
a budově knihovny Na Sadech. Připraveny byly 
čtenářské workshopy, besedy se spisovatelka-
mi dětských knih, knižní piknik, provoz knihař-
ské dílny a řada zábavných stanovišť. Festivalu 
se zúčastnilo přes 2500 návštěvníků.  
 
NOC LITERATURY 
Za literaturou na netradiční místa v Českých 
Budějovicích… Zahrada s Lamezanovou vilou, 
biskupská zahrada, prostor nově otevřeného 
planetária českobudějovické hvězdárny a objekt 
skautské základny Valcha ve Stromovce, to 
byla místa v centru města, kde se druhý květ-
nový čtvrtek četly ukázky evropské literatury v 
českých překladech.  Večerní čtení na netra-
dičních místech připravila JVK ve městě již 
potřetí. 
 
Seniorské hrátky 
Komponovaný pořad organizoval v kulturním 
domě Slavie v Č. Budějovicích Jihočeský kraj. 
Naše hudební oddělení zde v připraveném 
stánku informovalo zájemce o audioknihách, 
které jsou pro seniory vhodnou alternativou, 
pokud již z nějakého důvodu nemohou číst 
knihy. „Knihy do ucha – audioknihy“ nabízí prá-
vě hudební oddělení naší knihovny. 
 

 
 
 

Knížka pro prvňáčka 
Jedinečnou knížku „Kde se nosí krky“ získali na 
přelomu května a června prvňáčci, kteří se za-
pojili se svými třídami do celorepublikového 
projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáč-
ka". Slavnostním pasováním malých prvňáčků 
na čtenáře tak byl zakončen celoroční projekt, 
který probíhal od prosince do května na jednot-
livých pobočkách JVK a v dětském oddělení Na 
Sadech. V letošním roce se do projektu zapojil 
rekordní počet 365 prvňáčků ze sedmi česko-
budějovických škol. 
 
Jihočeský úsměv  
V letošním, jubilejním desátém ročníku se sešlo 
celkem 204 prací.  Dětská literární soutěž je 
určena pro děti ve věku 8 až 15 let. Porotu zau-
jalo nejen množství zapojených škol, ale mimo 
jiné i skutečnost, jak se v zadaném tématu 
„Úsměvy všedních“ dní rozrostlo spektrum pou-
žitých literárních žánrů. Nejúspěšnější práce 
byly společně s dalšími vybranými příspěvky 
zařazeny do knižního sborníčku, který obdržel 
každý ze soutěžících. Soutěž pořádá knihovna 
ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce spi-
sovatelů.  
 

 
 
Týden knihoven  
První týden v měsíci říjnu je tradičně věnovaný 
knihovnám. Letošní proběhl ve dnech  
30. 9.–6. 10. Tuto tradiční celostátní akci na 
podporu četby a knihoven vyhlašuje pravidelně 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
(SKIP). Naše knihovna letos, stejně jako každý 
rok, připravila řadu zajímavých setkání pro do-
spělé i dětské návštěvníky. 
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Batolata v knihovně 
Úspěšný rok má za sebou hojně navštěvovaná 
akce pro nejmenší děti a jejich maminky 
s názvem Batolata v knihovně, která se konala 
minimálně jedenkrát za měsíc na pobočkách 
a v oddělení pro děti. Připraveno bylo mnoho 
dopoledních setkání se čtením, pohybem, smí-
chem a hrou. Cílem bylo navodit příjemné pro-
středí, kde se maminky cítí vítané. Kde se se-
znamují s tím, jak nenásilně probudit v dětech 
zájem o knihy, kde jim doporučí vhodné kníž-
ky…  
 
Lovci perel 
Lovci jsou děti, které se zapojily do stejnojmen-
né celorepublikové čtenářské soutěže. Ve 
všech pobočkách knihovny a také v dětském 
oddělení Na Sadech se i letos zapojilo přes 200 
dětí. Děti v průběhu roku četly knížky označené 
samolepkou „perlorodka“. Za každou knihu a 
správně zodpovězené otázky získaly děti perlu 
na náhrdelníkovou šňůru. Na konci roku čekala 
na nejaktivnější lovce odměna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolupráce s DS Staroměstská 
Pokračuje spolupráce s Domovem pro seniory 
Staroměstská, kam se jednou za měsíc vozí 
soubor knih, CD a DVD. Zvláště v oblibě jsou 
audioknihy  
 
Antidiskotéka Jiřího Černého 
Na tento projekt získala knihovna grant ve výši 
36 400 Kč z rozpočtu statutárního města České 
Budějovice. I letos bylo připraveno osm pořadů 
s hudebním publicistou Jiřím Černým. Dopo-
lední pořady byly připraveny také pro studenty 
středních škol. 
 
Knihovna – Živé místo/ 6. ročník 
V rámci šestého ročníku celoročního projektu 
„Knihovna – Živé místo" představila knihovna 
na svých pobočkách regionální spisovatele 
a zajímavé osobnosti. Návštěvníci se setkali 
s historikem Jiřím Ciglbauerem, s budějovickým 
novinářem a spisovatelem Janem Štifterem, 
spisovatelem Jiřím Březinou, s publicistou Ladi-
slavem Lhotou, spisovatelkami Jarmilou Man-
džukovou a Markétou Lukáškovou a archivář-
kou PhDr. Jiřinou Psíkovou. Akce byla úspěš-
ná. Celkem se zúčastnilo 186 návštěvníků. 
 
Senioři píší WIKIPEDII 
Knihovna ve spolupráci s paní lektorkou Seky-
rovou uspořádala od října do prosince šest 
seminářů pro začátečníky s praktickými ukáz-
kami toho, jak Wikipedie funguje, jak ji používat 
i jak do ní přispívat. 
.  
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Hlavní úkoly 
 
 

Oblast služeb čtenářům 
 

• zajistili jsme poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny 
• nákup knih a dalších dokumentů jsme zabezpečovali podle potřeb uživatelů, hlavním limitem 

byla výše finančních prostředků 
• pokračovali jsme v zpřístupňování českých a zahraničních databází 
• zajistili jsme plnění úkolů regionálních funkcí v rámci Jihočeského kraje a jako pověřená 

knihovna pro region České Budějovice 
• pořádali jsme akce na podporu čtenářství (akce Prvňáček, informační vzdělávání uživatelů, 

besedy, přednášky, exkurze) 
• organizovali jsme výstavy a pokračovali v regionálně zaměřené ediční činnosti 

 

Investice a údržba 
 

• zahájení stavebních prací na projektu IROP „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské 
vědecké knihovny – Lidická 1“ 

 

Národní a mezinárodní spolupráce, projekty 
 

• připravili jsme projekty do regionálních a národních dotačních programů v celkové výši dotací  
1 170 760 Kč, na projekt přístavby knihovny na Lidické byla přidělena dotace 105 366 537 Kč 
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Doplňování a zpracování knihovního fondu 

Akvizice 
 
Oddělení akvizice zajišťovalo tradičně nákup dokumentů nejenom pro knihovnu, ale i pro výměnný fond. 
V roce 2019 bylo na nákup vynaloženo z rozpočtu JVK celkem 3 509 192 Kč, kromě toho byly zvlášť 
placeny elektronické výpůjčky. 
 
Pro výměnný fond byl nákup pořízen v částce 728 356 Kč z finančních prostředků určených na regio-
nální funkce. Část nákupu pro pobočky ve výši 100 000 Kč byla financovaná z rozpočtu města České 
Budějovice. 
 
Díky těmto financím se nám podařilo doplnit nejen všechny kvalitní novinky roku 2019, řadu těch žáda-
ných i v několika exemplářích, ale i starší tituly především české produkce, které ve fondu doposud 
chyběly. Dále 103 titulů zahraniční literatury – především encyklopedického charakteru, obrazové publi-
kace z oboru umění a literaturu se vztahem k regionu jižních Čech, ale i beletrii a jazykové učebnice, 
kromě toho jsme dalších 107 titulů získali z celostátního grantu spravovaného Moravskou zemskou 
knihovnou – zde se jednalo převážně o beletrii v originále pro děti i dospělé. 
 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2019 
 

částka zdroje  
3 509 192 Kč JVK  

728 356 Kč regionální funkce           
100 000 Kč město České Budějovice 

4 337 548 Kč    celkem 
 
Celkový nákup činil 16 185 svazků knih (o 229 méně oproti roku 2017), z toho 3 414 bylo z dotace na 
regionální funkce a 430 z dotace od města, 14 kartografických dokumentů, 34 integračních zdrojů. 
 
Opět se rozrostla nabídka her pro děti a dospělé, o které je v půjčovnách velký zájem. Celkem bylo 
nakoupeno 89 her za cca 50 000 Kč, 13 her jsme získali darem, 2 jako náhradu, z nich 59 bylo nových 
titulů.  
 
Hodnota darovaných dokumentů za rok 2019 dosáhla 324 380 Kč. 
 
Hudební oddělení a oddělení periodik si nákup dokumentů zajišťovala samostatně a jejich nákupy byly 
pořizovány také z rozpočtu JVK – hudební oddělení kromě dokumentů přímo pro svou potřebu nakupu-
je a zpracovává také audioknihy pro pobočky a půjčovny pro děti i dospělé Na Sadech a nově též pro 
doplňovací knihovnu (celkem 180 audioknih). Přírůstky viz níže str. 10 – tabulka Knihovní 
fond k 31. 12. 2019. 
 
Dále bylo průběžně zajišťováno dodávání regionálních povinných výtisků (celkem dodáno 525 povin-
ných výtisků knih, 54 map a 17 CD), evidence darů od nakladatelů i z jiných zdrojů, příprava ukázek pro 
akviziční komisi a prováděny byly další činnosti v rámci doplňování knihovních fondů: evidence a inven-
tarizace jednotek, kontrola faktur, skenování obálek a předávání zpracovaných dokumentů do přísluš-
ných půjčoven a studoven atd. a také přepisy knih vyřazovaných z poboček nebo z doplňovací knihovny 
do fondu vědecké půjčovny nebo oddělení pro dospělé, výjimečně i mezi pobočkami – celkem 1 502 
svazků. 
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Nadále jsou prováděny odpisy v lístkovém místním katalogu (v roce 2019 to bylo 21 010 záznamů).  
Objednané knihy jsou důsledně evidovány v elektronických objednávkách v ARL, tak, aby se kdokoliv 
mohl dozvědět, co má objednáno, kolik je v objednávkách vázaných financí. Práce v akvizici a zapojení 
jednotlivých pracovnic je organizována tak, aby každá z nich byla dočasně nahraditelná ostatními 
v době své nepřítomnosti.  
 
KNIHOVNÍ FOND K 31. 12. 2019 
 

Knihovní jednotky Stav k 31. 12. 
2018 Přírůstek Úbytek Stav k 31. 12. 

2019 
Knihovní jednotky celkem 1 421 106 31 720 17 558 1 435 268 
knihy celkem 1 096 754 20 940 16 449 1 101 245 
     z knih naučná 832 296 8 105 4 916 835 485 
     z knih beletrie 256 361 12 835 11 533 257 663 
netolická knihovna 8 097 0 0 8 097 
z netolické beletrie 660 0 0 660 
ostatní dokumenty neperiodické 103 513 3 348 17 106 844 
z toho: rukopisy 542 1 0 543 
          mikrografické 1 178 0 0 1 178 
          kartografické 8 144 111 9 8 246 
          hudebniny 22 309 289 0 22 598 
          zvukové 28 398 1 074 4 29 468 
               z toho CD 13 540 1 074 2 14 612 
               z toho MC 2 264 0 1 2 263 
               z toho gramodesky 12 594 0 1 12 593 
     zvukově obrazové (DVD) 2 256 219 5 2 470 
     obrazové 10 005 1 531 0 11 536 
         z nich grafika 723 0 0 723 
                   exlibris 9 282 1 531 0 10 813 
     elektronické 1 099 33 0 1 132 
     normy 18 901 0 0 18 901 
     patenty 0 0 0 0 
     drobné tisky 10 681 90 0 10 771 
zpracovaná periodika 170 224 4 694 89 174 829 
v tom pravá periodika 168 571 4 572 89 173 054 
         integrační zdroje 1 653 122 0 1 775 
docházející periodika 5 506 0 1 030 4 476 
malý inventář 3 652 426 780 3 298 
hry 1 009 251 1 1 259 
historické fondy 49 606 2487 1001 51 092 
       z toho rukopisy 1 409 0 1001 408 
          staré tisky 26 689 0 0 26 689 
          prvotisky 208 0 0 208 
         tisky 19.–20. stol. 21 000 2467 0 23 467 
         mapy a atlasy 320 0   320 
        deponáty ve správě JVK 7 047 0 0 7 047 
        v tom rukopisy 88     88 
                  staré tisky   6 031     6 031 
                 prvotisky 70     70 
                 tisky 19.–20 stol. 858     858 
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Katalogizace 
 
Při katalogizaci jsme dodržovali platné standardy a pravidla (RDA). V maximální míře jsme využili přebí-
rání záznamů a jejich následnou úpravu a doplnění o interní data.  Přibylo doplňování záznamů pro 
elektronickou výpůjčku knih, které nejsou ve fondu JVK v papírové podobě, a záznamů pro regionální 
souborný katalog REGKS. Od června pak přibyly práce na přípravě fondu vědecké půjčovny pro stavění 
naučné literatury do volného výběru – byl výrazně přepracován a doplněn soubor znaků MDT a témat, 
do kterých se knihy zařazují. Tyto znaky je potřeba doplnit do bibliografických záznamů knih, následně 
vytisknout etikety a nalepit je na jednotlivé svazky. Takto se zpracovávají nové přírůstky knih a součas-
ně naučná literatura vrácená čtenáři ve vědecké půjčovně – tzv. živý fond.  
 

• průběžná katalogizace přírůstků – doba zpracování u novinek 1–3 týdny, zpracováno nebo ak-
tualizováno celkem 16 765 titulů všech druhů dokumentů, kromě toho záznamů 1 531 exlibris 
ze Samkovy sbírky. Navíc vytvořeno 860 záznamů pro potřeby REGKS a 1 475 záznamů pro 
elektronické výpůjčky. Katalogizace her – stručný katalogizační záznam + holdingy – 59 nových 
záznamů. 

• retrokatalogizace knih fondu vědecké půjčovny – celkem zpracováno: 4 784 titulů věcně i jmen-
ně, z toho 1 786 naučné literatury, 2 943 titulů beletrie, a kromě toho kompletně přepracováno 
a doplněno 2 582 záznamů z fondu Památníku, u cca 1 000 záznamů byl doplněn věcný popis. 
Průběžné doplňování autorit, opravy věcných autorit, supervize bibliografických záznamů sta-
rých tisků a rukopisů (cca 1166 záznamů). 

• účast na jednání odborných komisí pro věcné zpracování a pro jmenné zpracování všech typů 
dokumentů  

• zakládání místního katalogu a jeho průběžná redakce 
 
Statistika zpracování: 
 
Katalogizace jmenná věcná 
nové knihy 9 113 9 113 
retro 7 366 7 366 
mapy 25 25 
mapy retro 40 40 
elektronické 64 

 integrační zdroje 104 
 hry 53 
 celkem titulů knih 16 765 16 544 

exlibris 1531   
záznamy pro REGKS 860   
záznamy pro e-výpůjčky 1 475 1 475 
celkem zkatalogizováno 20 631 18 019 

 

Systémové knihovnictví 

Autority 
export návrhů jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit      787 auto 
aktualizace jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit       187 auto 
kontrola nově založených autorit v databázi cbvk_US_auth                16 589  auto 
 
• tvorba regionálních korporativních záhlaví pro regionální periodika 
• opravy chyb autoritních záhlaví v bibliografických záznamech hlášených systémem 
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• průběžná oprava edic v souladu s příslušnými standardy, následné opravy v bibliografických zá-
znamech 

• opravy záznamů autorit souvisejících s projektem VISK-9/II v oboru kooperativní tvorby národních 
autorit 

• tvorba a zasílání statistik úspěšnosti využívání Souboru národních autorit v JVK pro Oddělení 
národních jmenných autorit Národní knihovny ČR (úspěšnost nalezení autority v SNA byla  
64,2 %) 

• harmonizace a opravy tematických, chronologických a geografických autorit, úprava rejstříků 
formálních autorit (včetně oprav v bibliografických záznamech) 

Bibliografické záznamy 
• kontrola katalogizace – supervize bibliografických záznamů (retro i běžný přírůstek) – správnost 

podle RDA nebo AACR2, MARC21 u všech druhů dokumentů včetně správného zařazení doku-
mentů do volného výběru 

• export retrokatalogizace – 8063 bibliografických záznamů vytvořených v roce 2019 
• kontrola záznamů retrokatalogizace v JVK – 5 076 bib. záznamů 
• spolupráce se SKC – kontrola a opravy údajů ve starších bibliografických záznamech  
• kontrola chybových logů záznamů zaslaných do SKC a následné opravy chyb v bib. záznamech 
• příprava a návrhy globálních oprav v systému ve spolupráci s IT 
• doplňování věcného zpracování do retro záznamů (při běžné kontrole + průběžně oprava zázna-

mů označených 40CNB – cca 1000 záznamů) 
 

Ostatní činnosti 
• spolupráce s IT a Cosmotronem při úpravách systému ARL, příprava podkladů pro globální opra-

vy v katalogu v návaznosti na změny pravidel katalogizace a tvorby autorit 
• účast na poradách odborných skupin pro katalogizaci speciálních druhů dokumentů a seriálů  
 

Revize fondů, správa inventářů atd. 
 

místo signatury počet jednotek   
Vědecká půjčovna C 20 000–24.999, C 266.000–270.999  10 804 
Oddělení periodik ČC 4.500–6.357  8 752 
Regionální oddělení Mapy, CD, DVD, e-dokumenty 2 171 
Hudební oddělení HCD 1–HCD 7.000 7 585 
Zlatá Koruna  Výpůjčka NPÚ do expozice 2 064 
Všeobecná studovna Lidická Celý fond 10 927 
Čtyři Dvory   Malý inventář 1 081 
Suché Vrbné celý fond 21 087 
Doplňovací knihovna celý fond 82 813 
 
fond knihovních jednotek 
revidovaný fond celkem 147 284 
celkový počet ztrát  353 
z toho odepsáno 242 
návrhy na odpis (pro přehledání) 111 
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Odpisy 2019 
 
dokument beletrie naučná bez rozlišení celkem 
knihy 11 533 4916 0 16 449 
mapy 0 0 9 9 
periodika 0 0 89 89 
hudebniny 0 0 0 0 
zvukové  0 0 4 4 
audiovizuální 0 0 5 5 
elektronické zdroje + hry 0 0 1 1 
celkem odpisů 11 533 4 916 98 16 557 
malý inventář)*     1 120 780 
čísla časopisů)*     3 220 3 564 
Celkem odpisů  11 533  4 916  4 438 20 900 

 

)* - pomocná evidence, nezapočítává se do celkového stavu fondu 
 
Další činnosti na pracovišti revizí a odpisů: 

• kontrola a dohledávání volných přír. čísel všech druhů dok. a generování přír. seznamů – 2x roč-
ně 

• katalogizace drobných tisků 90 sv.  
• tvorba seznamů darů pro přehledání v.o. (9398 svazků) 
• tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám (83 seznamů, v nich 9556 sv.)  
• opravy duplicit v odpisech v ARL (posledních cca 550 záznamů) 
• odpisy v místním (lístkovém) katalogu (12 210 + 8 800 záznamů zpracováno v rámci dohody 

o pracovní činnosti, celkem provedeno 21 010 odpisů) 

Fond výtvarně pozoruhodných knih 
 

• přírůstek: 11 sv., z 7 bibliofilií a 5 výtvarně pozoruhodných knih z běžné produkce 
• pokračuje retrokatalogizace fondu – signatura KB 
• pokračuje zpracování Samkovy sbírky exlibris (1 531 ks)  

Retrokatalogizace za rok 2019 – souhrn 
 

Na retrokatalogizaci knih se podílí oddělení katalogizace (fond krásné a paprsky + 2 pracovnice 
pro retrokatalogizaci fondu vědecké knihovny), dále pracovníci ve vědecké půjčovně, v hudebním oddě-
lení, v oddělení starých tisků.  
 

V katalogizaci se veškerá retrokatalogizace zpracovává včetně věcného zpracování, stejně jako v oddě-
lení starých tisků, kromě toho se průběžně doplňuje věcná katalogizace i do už dříve zpracovaných 
titulů. 
 

Knihy a mapy  8 603 + 40 bibliografických záznamů  
Celkem zpracováno  8 643 svazků 
Hudební oddělení  
v pracovní době 194 CD 
v rámci VISK5 800 sv. hudebnin 
Historické fondy 1 122 svazků 
běžnou katalogizací fond RE (19.–20. stol.) – dokončení 0 
běžnou katalogizací starých tisků a rukopisů 479 sv. 
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Služby uživatelům  
 

Statistické údaje (období 1.1.–31. 12. 2019), pro srovnání výsledky za rok 2018. 
 

V roce 2019 došlo k dalšímu významnému zvýšení počtu čtenářů, včetně dětí, stejně tak vzrostl počet 
fyzických návštěv knihovny a počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. Jediná 
klesající tendence je patrná u návštěv studoven (prezenční studium) a u PC s přístupem k internetu. 
 

Čtenáři a návštěvníci knihovny 
 

Čtenáři a návštěvníci knihovny 2018 2019 
Počet čtenářů s platnou registrací 19 197 19 795 
Z toho čtenáři do 15 let 4 489 4 842 
Počet návštěvníků (knihovnické služby) 265 364 269 683 
Vybraná oddělení – počet návštěvníků   

Lidická, pult a registrace 47 380 48 514 
Lidická, odd. periodik  6 762 6 770 
Lidická, hudební odd. 7 772 8 169 
Lidická, studovny 4 111 3 180 
Lidická, regionální odd. 966 471 
Na Sadech, odd. pro dospělé 65 154 67 564 
Na Sadech, odd. pro děti 28 288 28 534 
pobočka Čtyři Dvory 22 128 23 975 
pobočka Rožnov 13 842 14 831 
pobočka Suché Vrbné 16 407 16 559 
pobočka Vltava 15 030 16 799 
Zlatá Koruna, historické fondy  21 16 
Uživatelé internetu 11 953 10 629 

 

Vzdělávací a kulturní akce 
 

Vzdělávací a kulturní akce 2018 2019 
Kulturní/ Vzdělávací akce 778 405/480 
Počet návštěvníků 26 887 16 062/9 940 

Lidická 8 806 7 481/794 
Na Sadech 8 398 1 225/3 527 
Pobočky 7 576 7 356/262 
Zlatá Koruna 225 250 

Návštěvníci akcí, nepořádané JVK 1 882 2 414 
 

  
Celkový počet návštěvníků (knihovnické služby a akce) 294 133 298 109 
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Služby – výpůjčky 
 

U tohoto významného statistického ukazatele došlo k dalšímu zvýšení výpůjček mimo knihovnu (ab-
senční výpůjčky), dlouhodobě se snižuje počet prezenčních výpůjček (studium v knihovně). Nově zave-
dené služby – půjčování e-knih on-line, společenských her a zvukových knih, mají stále vzestupnou 
tendenci 
 

Výpůjčky 2018 2019 

Výpůjčky absenční (tj. mimo knihovnu) 476 907 484 807 

Výpůjčky ve vybraných odděleních:   

Lidická ul. 107 106 105 966 

Lidická – hudební  17 539 18 473 

Na Sadech – dospělé 143 042 144 026 

Na Sadech – dětské 53 236 54 775 

pobočka Čtyři Dvory 51 551 53 761 

pobočka Suché Vrbné 37 193 37 888 

pobočka Vltava 36 993 38 582 

pobočka Rožnov 29 753 31 154 

Prolongace výpůjček 275 397 284 505 

Výpůjčky absenční včetně prolongací 752 304 769 312 

Výpůjčky prezenční (v prostorách knihovny) 52 135 46 023 

Výpůjčky e-knih on-line 4 321 7 135 

Výpůjčky celkem 808 760 822 470 
 
 

Služby / on-line služby 
 

On-line služby čtenářům tvoří významnou část služeb knihovny, počet návštěv webových stránek 
knihovny či přístupu do katalogu knihovny (IPAC) tvoří více než půl milionu návštěv. K výpůjčkám e-knih 
by bylo možné přičíst i stahování e-knih z katalogu Městské knihovny v Praze (htt-
ps://m.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-knihy/), kde bylo staženo dalších více než 1 500 titulů. 
 

On-line služby (počet návštěv z unikátních IP adres) 
 

 
2018 2019 

Webové stránky knihovny 377 996 424 926 
IPAC (přihlášení do konta čtenáře) 242 353 240 290 
  z toho mimo budovu JVK 223 417 225 440 
Elektronická kniha JVK Kohoutí kříž 82 277 85 446 
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Služby – meziknihovní výpůjční služba 
 
Meziknihovní výpůjční služba – půjčování dokumentů z jiných knihoven, popř. jiným knihovnám, patří 
také mezi služby se stoupající tendencí. Stouply jak požadavky od jiných knihoven, tak i požadavky 
od našich čtenářů na tituly, které nemá JVK ve svém fondu. 
 
 

MVS aktivní: 2018 2019 

Požadavky 253 313 

Výpůjčky 192 188 

Kopie 19 50 

Vyřízeno z fondu JVK 21 27 

   

MVS pasivní:   

Požadavky 1 055 1 396 

Výpůjčky 880 1 218 

Kopie 83 101 
 
 

Služby – přístup do databází 
 

České Zahraniční 

ASPI  829 
EBSCO hledání / 
počet stažených dok. 2 318 / 721 

ČSN – databáze českých norem  52 LibraryPressDisplay (on-line)  4 386 
Anopress   hledání / 
počet stažených dok. 930 /1 095 

Naxos Music Library / 
Jazz (on-line)  2 678 /4 4571 
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Odbor služeb 
 
Byly zajištěny základní funkce knihovny, tj. výpůjční a informační služby pro čtenáře, základní statistické 
údaje (viz dále) vykazují setrvalou či stoupající tendenci.  
 
V průběhu roku proběhla řada akcí pro čtenáře, některé z nich byly uskutečněny v rámci celostátních 
kampaní – Týden knihoven, Březen – měsíc čtenářů, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, Kníž-
ka pro prvňáčka, i akce mimo tyto kampaně (Čtení se Zauzlínou, Čtení nás baví, Festival dětských knih, 
časopisů a her). Objevily se i nové akce, které si velmi brzy získaly oblibu u čtenářů a návštěvníků (pře-
devším Batolata v knihovně). 
 
Počet kulturních a vzdělávacích akcí pro čtenáře i nadále roste – a to v budově Na Sadech (oddělení 
pro děti, oddělení pro dospělé), v budově na Lidické ulici to jsou přednášky, akce hudebního oddělení, 
akce pro seniory. Na pobočkách k tomu přispěl zejména projekt Knihovna – živé místo, podporovaný 
i městem České Budějovice.  
 
Březen, měsíc čtenářů   
 
V březnovém měsíci, který je tradičně věnovaný čtenářům, připravila knihovna pestrou nabídku pořadů 
pro dospělé i děti. Kdo měl odvahu, mohl si např. dát v knihovně Rande naslepo s neznámou knihou. 
Na všech pobočkách byly k tomuto účelu po celý měsíc připraveny zabalené knihy (na Lidické také CD 
s hudbou a audioknihami), u kterých čtenáři dopředu nevěděli, s čím mají tu čest.  
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Akce pro dospělé  
 

Datum Název akce Místo 

5. 3. Koncert barokní hudby Lidická  
7. 3. Seznamovací čtvrtky Lidická 
12. 3. Jindřiška Smetanová – Beseda pro seniory o české spisovatelce Suché Vrbné  
12. 3. Spisovatelé do knihovny Lidická  
13. 3. Cyklus pro rodiče / školní zralost Suché Vrbné 
13. 3. Drátkování  Vltava 
14. 3. Vznik a vývoj šumavského rodu Voldřich Lidická 
18. 3. Fyzioterapie (nejen) pro knihomoly  ČD  
19. 3.  Asijské srdce: Tádžikistán a Pamír / Jakub Venglář  Lidická  
20. 3. Tištěné knihy ve starším novověku, aneb Z čeho se četlo  DOSP 
21. 3. Tvůrčí dílna v knihovně – udělejme si: drátkování  Suché Vrbné 
21. 3. Spisovatelé do knihovny – Lucie Faulerová Lidická  
25. 3. Terezínské ghetto očima dítěte  Dospělé 
26. 3. Bolívie – půlrok mezi indiány  Lidická  
27. 3. Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu Č. B.  1945–1948 Rožnov 
27. 3. Poslechový pořad Jiřího Černého Lidická 1 
29. 3. Ladislav Horký a Kamil Remeš – koncert perské tradiční hudby  Lidická 1 
1. 3.–29. 3. Rande naslepo – Nesuďte podle obalu. Balíčky s neznámou knihou Všude + hudební 
1. 3.–29. 3. Burza knih a časopisů  Suché Vrbné  
1. 3.–29. 3. Burza knih Rožnov 
 
 
Akce pro děti 
 
Děti mohly na pobočce Čtyři Dvory a Suché Vrbné strávit noc plnou tajemství, her a zábavy mezi kni-
hami. Na dalších dvou pobočkách Rožnov, Vltava a v dětském oddělení Na Sadech mohly děti netra-
dičně strávit čas do osmé hodiny večerní.  
 
Datum Název akce Místo 

5. 3. Dopoledne pro nejmenší  dětské  
7. 3. Odpoledne pro chytré hlavičky SV, Rožnov 
8. 3. Čtení se Zauzlínou ČD 
 Batolata v knihovně  pobočky + dětské  
25. 3. Čtení z nových knížek pro děti  dětské 
29. 3. Noc s Andersenem pobočky + dětské  
1. 3.–29. 3. Balíček s překvapením Všude + hudební 
1. 3.–29. 3. Burza knih a časopisů pobočky 
1. 3.–29. 3. O nejhezčí jarní básničku /soutěž/ Dětské  
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Týden knihoven   
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Knihovna Na Sadech 

Dětské oddělení 
 

Činnost dětského oddělení se zaměřuje na děti od jejich nejútlejšího věku až po teenagery do věku  
15 let. V roce 2019, i přes pokles návštěvnosti v oddělení, došlo ke zvýšení počtu výpůjček. Nižší počet 
akcí i jejich účastníků ovlivnily personální změny v oddělení v průběhu roku.   
 

Lekce informatického vzdělávání, založené na metodách kritického myšlení, navštěvuje stále vyšší po-
čet mateřských (6), základních (17) škol i víceletých gymnázií. Pravidelná spolupráce probíhá také s MŠ 
Riegrova pro sluchově postižené děti, dále se Střediskem výchovné péče, Základní a praktickou školou 
Štítného i Arpidou.  
 

Zábavné aktivity pro veřejnost byly zaměřeny především na mladší děti. Během roku se uskutečnilo 
např. Čtení z nových knih, Dopoledne pro nejmenší, Noc s Andersenem, Strašidelné odpoledne, diva-
delní představení atp. I zde byla s úspěchem zařazena akce pro nejmenší děti – Batolata v knihovně. 
Nelze pominout i celoroční akci Lovci perel, podporující čtení i pochopení literárního textu – přihlásilo se 
přes 100 lovců, přečetlo celkově 860 knih.  
Stěžejní akcí byl před letními prázdninami dvoudenní Festival dětských knih, časopisů a her, který celý 
probíhal v prostorách knihovny Na Sadech a v její zahradě, více na jiném místě této zprávy. Celkově 
akci za oba dva dny navštívilo 2 576 návštěvníků.  
 

Ze soutěží připomeňme výtvarnou soutěž Lesy a příroda kolem nás, které se účastnilo 18 knihoven, a 
vyhlášení jejího místního kola bylo uskutečněno na Krajském ředitelství Lesů ČR, nebo soutěž O nej-
hezčí jarní básničku, které se zúčastnilo přes 65 dětí ve věků 5–15 let nejen z Českých Budějovic a 
blízkého okolí, ale i dalších měst.  
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE 2018 2019 

návštěvnost 33 878 32 453 

internet 2 362 2 069 

uspořádané akce 252 194 

účastníci akcí 7 880 4 195 

výpůjčky 53 235 54 775 

Oddělení pro dospělé 
 

Vedle výpůjční činnosti i organizace akcí pro čtenáře pracovnice oddělení pokračovaly v péči o knihovní 
fond – pokračuje aktualizace fondu, jejíž součástí je odpis cca 5 000 výtisků, změna stavění naučné 
literatury (změna třídníků MDT) i práce spojené s mapou fondu pro čtenáře v elektronickém katalogu 
(usnadnění orientace čtenářů). Pozitivní statistické ukazatele neovlivnilo ani malování prostor půjčovny 
během letních měsíců, náhradní služby byly zajištěny v dětském oddělení. 
 

Z akcí pro čtenáře jmenujme besedu Terezín očima dítěte či výstavu výrobků klientů Domova Libníč. 
Oddělení se samozřejmě podílelo i na Festivalu dětských knih, časopisů a her. 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE 2018 2019 

Návštěvnost 75 691 77 912 

Výpůjčky 143 042 144 034 
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Pobočky 
 
I na jednotlivých pobočkách JVK v okrajových částech města došlo k nárůstu v jednotlivých ukazatelích. 
Stoupá počet čtenářů i výpůjček, ale především je to nárůst akcí pro školy a veřejnost, který pozitivně 
ovlivňuje návštěvnost poboček.  
 
Během roku byla na pobočkách připravena celá řada kulturních i vzdělávacích pořadů pro děti i dospě-
lé. Pokračuje projekt Knihovna – živé místo. V rámci tohoto projektu proběhlo 8 besed s jihočeskými 
autory a osobnostmi na všech pobočkách JVK. Úspěšná je i celoroční čtenářská soutěž Lovci perel, 
do které se na pobočkách zapojilo přes 200 dětských čtenářů. Řada dalších osvědčených akcí nyní 
probíhá na všech pobočkách – ať se jedná o Noc s Andersenem, Knížku pro prvňáčka, Čtení se Zauzlí-
nou či Odpoledne her a hlavolamů. Se zájmem se setkal i program pro nejmenší děti Batolata 
v knihovně, velmi úzká je i spolupráce s mateřskými i základními školami v místě poboček.  Pobočky 
byly zapojeny do Festivalu dětských knih, časopisů a her (příprava lekcí pro ZŠ a MŠ, zajištění stano-
višť a služeb). 
 

Čtyři Dvory  
 
Na této největší pobočce zůstávají základní ukazatele (návštěvnost, počet výpůjček) na vysoké úrovni, s 
novým nárůstem počtu návštěvníků, výpůjček i počtu akcí a jejich návštěvníků. Silnou stránkou pobočky 
je schopnost a ochota aktivně pracovat se všemi věkovými kategoriemi, celoroční program zahrnuje 
pravidelné programy zaměřené na návštěvníky od kojenců po seniory. Zásadní jsou lekce pro školy, MŠ 
a dlouhodobé aktivity pro veřejnost, přibyly i další – Batolata v knihovně, Filozofie pro děti (setkání dětí 
a seniorů). Posledně jmenovaná akce, Filozofie pro děti, určená pro setkání seniorů z Domova pro 
seniory Hvízdal a dětí z 9. třídy ZŠ E. Destinové, se postupně zařadila i do pravidelného programu pro 
veřejnost a do programové nabídky pro ostatní školy. Jen pro ilustraci – v roce 2019 se na této pobočce 
uskutečnilo 114 školních programů pro děti ZŠ a MŠ (3 744 návštěvníků), 15 dopoledních programů 
Batolata v knihovně (446 návštěvníků), 8 Čtení se Zauzlínou (128 návštěvníků), 6 filozofických setkání 
dětí a seniorů (157 návštěvníků), celkově všechny aktivity navštívilo 3 744 návštěvníků. 
 

Vltava  
 
I na této pobočce došlo oproti minulému roku k nárůstu návštěvnosti i výpůjček, stejně jako počtu 
pořádaných akcí. Počet čtenářů od ledna 2017, kdy knihovna začala svou činnost v nových prostorách 
KD Vltava, stoupl z 753 na 1 385 čtenářů, tj. téměř se zdvojnásobil. Kromě již zmíněných společných 
aktivit poboček (Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Lovci perel) pokračuje dobrá spolupráce se 
ZŠ i MŠ a s mateřským centrem Caplík. Z dalších akcí jmenujme cyklus Pohádková hodinka, pátrací 
soutěž Velká knižní loupež, Malování na dvorku, z akcí pro dospělé čtenáře besedy se spisovateli i 
dalšími regionálními osobnostmi (J. Štifter, J. Mandžuková, L. Lhota). 
 

Suché Vrbné 
 
Ze základních knihovnických činností, vedle poskytování knihovnických a informačních služeb a nákupu 
knihovního fondu, jmenujme významnou aktualizaci fondu a jeho revizi, zpracování fondu do tzv. mapy 
fondu, jež pro čtenáře slouží k lepší orientaci ve fondu. I přes nevhodné prostorové zajištění pobočky 
počet výpůjček i návštěvnost pobočky neklesá, naopak má stoupající tendenci. K nárůstu došlo v počtu 
akcí i jejich návštěvnosti (2 700). Vedle lekcí a akcí pro MŠ, ZŠ, SŠ, spolupráce s domovem mládeže, 
skauty i s místním oddílem Sokola ČB, přibyla nově i spolupráce se SPŠ automobilní, rozšířila se 
nabídka tematických besed (Extremismus a jeho projevy, Ochrana člověka v mimořádných situacích, 
Tolerance atp.). Z akcí pro širokou veřejnost jmenujme Zpívánky, Čtení nás baví, Čtenářský klub, 
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Dětská tvůrčí dílna, Prázdninová výtvarná dílna, nově přibyly další akce pro nejmenší čtenáře (Batolata 
v knihovně, hravé čtení Vodnická pohádka). Pro dospělé pak besedy se zajímavými osobnostmi města, 
cestovatelské besedy, tvůrčí dílny pro dospělé, nově Cyklus pro rodiče – besedy s dětskou 
psycholožkou.  
 

Rožnov  
I pobočka Rožnov byla úspěšná, zaznamenala vyšší návštěvnost, vyšší počet výpůjček, a především 
vyšší počet akcí a jejich návštěvníků (z 723 na 1 636 návštěvníků). Spektrum nabízených akcí pro ZŠ 
a MŠ byl upraven, byla navázána spolupráce se základní školou L. Kuby – mj. pravidelné pořádání 
čtenářského a herního klubu. Z další činnosti pobočky jmenujme průzkum mezi návštěvníky knihovny, 
kde především ocenili nové vybavení pobočky, lepší uspořádání fondu – mj. byla v oddělení pro děti 
vyčleněna literatura young adult, která přilákala skupinu dospívajících. 
 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE  

 
POBOČKY 

NÁVŠTĚVNOST VÝPŮJČKY 

2018 2019 2018 2019 

Čtyři Dvory 22 128 23 975 51 551 53 761 

Suché Vrbné 16 407 16 559 37 193 37 888 

Vltava 15 030 16 799 36 993 38 582 

Rožnov 14 254 15 289 29 753 31 154 

Knihovna Lidická 
 
Knihovna na Lidické zajišťuje prezenční i absenční půjčování knih, časopisů i speciálních druhů doku-
mentů – kartografických i zvukových dokumentů, DVD, hudebnin, a to včetně e-knih či společenských 
her. Pro registrované čtenáře je k dispozici přes 20 různě zaměřených elektronických databází, některé 
mají dostupné i přes vzdálený přístup z domova. 
O činnosti jednotlivých oddělení a studoven je podrobněji psáno níže. 
 

Knihovna se během roku stala také centrem kulturních akcí. Pořádají se zde besedy, koncerty i hudební 
večery nebo divadelní představení. Své místo mají pravidelné výstavy. Tyto akce jsou pro veřejnost 
přístupné zdarma a jejich návštěvnost pravidelně stoupá. Probíhá spolupráce se základními a středními 
školami, které se pravidelně účastní exkurzí se svými žáky a studenty.  

Oddělení půjčovna Lidická  
 

Vedle základní činnosti, tj. zajištění absenčních výpůjček ze skladů pracovníci oddělení zajistili 
i retrokatalogizaci a revizi a superrevizi přidělené části fondu. Podstatnou měrou se podíleli 
i na skenování obálek a obsahů knih pro službu Obálkyknih.cz, časově náročné bylo i přehledání 
seznamů knih, které jsou vyřazovány v ostatních odděleních knihovny a již by nezůstaly ve fondu JVK 
(téměř 10 tisíc knih). 
LIDICKÁ – PULT A REGISTRACE 2018 2019 

Návštěvnost 47 380 48 514 

Výpůjčky 107 106 105 966 
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Oddělení studoven 
 
Pokračuje pokles návštěvníků studoven i počet jejich prezenčních výpůjček. Největší část návštěvníků 
tvoří nadále studenti Jihočeské univerzity, stoupá i počet návštěvníků bez čtenářského průkazu. I v roce 
2019 zůstává vysoký počet požadavků na rešeršní služby, pro čtenáře bylo připraveno 65 rešerší, 
největší počet požadavků přichází od Zdravotně sociální fakulty JU, Ekonomické fakulty JU a dálkově 
studujících. Pracovnice studovny pomáhají studentům Jihočeské univerzity při zpracování bakalářských 
a diplomových prací (konkrétní bibliografické zdroje, informační portály a elektronické zdroje, 
bibliografické citace).  
 
Oddělení pokračuje i v nové službě JVK – validační místo MojeID, část úvazku dvou pracovnic oddělení 
byla věnována na skenování obálek a katalogizaci zvukových CD pro hudební oddělení. 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2018 2019 
Návštěvnost 4 111 3 180 
Výpůjčky 6 541 5 883 

 

Regionální oddělení 
 
Z odborné činnosti oddělení vybíráme: 

• pokračování digitalizace dokumentů regionálního charakteru v rámci projektu Jihočeského kraje, 
bylo digitalizováno ca 85 svazků periodik, 91 monografií, ca 94 000 stran 

• analytický rozpis článků z regionálních periodik – 3 503 záznamů, u vybraných titulů vazba ze zá-
znamu na digitalizovaný plný text, zasílání do SK ČR databáze ANL 

• harmonizace, kontrola a úprava jmenných autorit regionálních osobností – 891 záznamů 
• aktualizace a doplňování elektronické publikace Kohoutí kříž, z další ediční činnosti – příprava 

a vydání 10. svazku ediční řady JVK, Sailer, Johann – Každý den přichází z rukou Božích.  
• revize části fondu – regionální mapy a CD 
• skenování obálek regionálních periodik – ca 3 000 

V tomto oddělení dochází k mírnému poklesu prezenčních výpůjček, což mj. ovlivnil i úspěšný proces 
digitalizace – čtenáři mohou v řadě případů studovat digitalizované časopisy i monografie z domova, 
není nutné navštívit knihovnu osobně. 

 
 ČÍSELNÉ UKAZATELE 2018 2019 

Návštěvnost 966 471 
Výpůjčky 3 041 2 111 

 

Oddělení periodik 
 
V roce 2019 získala knihovna 4 476 periodik jako povinný výtisk (bez regionálních periodik). 
Opravovány a doplňovány byly údaje o odebíraných časopisech pro Souborný katalog ČR včetně 
každoroční pravidelné aktualizace odběru periodik. Ve spolupráci s IT se oddělení podílí na rozšiřování 
databáze Kramerius – vytipování titulů, smlouvy o replikaci titulů atp.  
 
Zajímavou formou propagace fondu oddělení zůstaly výstavy časopisů a přehledu tisku k významným 
výročím a výstavy novinek ve fondu (100 let ČCK, 100 let zákona o knihovnách, Příběh svobody – 30 let 
atp). Oblíbené mezi čtenáři jsou článkové elektronické databáze – Anopress (český tisk a média), 
Library Press Display (zahraniční periodika), jež jsou pro čtenáře přístupné i z domova. To sice přispělo 
ke zvýšení komfortnosti pro čtenáře, ale negativně ovlivnilo počet fyzických návštěv v knihovně. Čtenáři 
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je stále velmi využívaný samoobslužný skener, kde si čtenář může dokument určený k prezenčnímu 
studiu naskenovat sám a soubor zaslat na e-mail či uložit na USB. 
 
Z činnosti oddělení je nutné podtrhnout i pokračování ve skenování obálek a obsahů jednotlivých čísel 
periodik. Naskenováno bylo téměř 1 400 obálek a odpovídající počet stran obsahu časopisů, aktivně 
skenují více než 100 titulů docházejících periodik. Podle obsahu článků je pak možné vyhledávat 
v elektronickém katalogu JVK. 
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE  2018 2019 
Návštěvnost 6 762 6 770 
Výpůjčky 41 601 34 507 

 

Hudební oddělení 
 
V tomto oddělení dochází ve srovnání s předchozími lety k trvalému nárůstu návštěvnosti, počtu výpůj-
ček i využívání on-line hudebních databází. K tomu přispívá propagace činnosti oddělení – plaká-
ty a letáky pro čtenáře (Audioknihy do ucha, Sáhněte po tom nejlepším), propagace zvukové knihovny 
pro nevidomé prostřednictvím letáků v ordinacích lékařů a v prodejnách optiky, účast na akci „Seniorské 
hrátky“. Stejně tak došlo k výraznému zvýšení návštěvnosti kulturních akcí, které hudební oddělení 
zajišťuje (2017 – 2 400 osob, 2018 – 2 700 osob, 2019 – 3 211 osob), což svědčí i o kvalitě nabízených 
akcí. 

 
Z odborné činnosti 

• nákup, zpracování a katalogizace dokumentů pro hudební oddělení a zvukovou knihovnu za ca 
425 000 Kč 

• aktivní řešení problematiky katalogizace hudebních dokumentů ve spolupráci s NK ČR i pro 
knihovny Jihočeského kraje 

• nákup elektronických zdrojů – prodloužena licence Naxos Music Library a Naxos Music Library 
Jazz, počet stažených záznamů podstatně vzrostl. Obdobně došlo i ke zvýšení výpůjček klasic-
kých nosičů hudby a mluveného slova. 

• skenování obálek CD, DVD a hudebnin pro Obálky.cz 
• revize fondu CD (8 000) 

 
 

ČÍSELNÉ UKAZATELE  2018 2019 
Návštěvnost 7 772 8 169 
Výpůjčky 17 593 18 473 

 
  



 

Vývoj hlavních ukazatelů ve službách za poslední 3 roky
 
ČÍSELNÉ UKAZATELE 
Registrovaní čtenáři 
Výpůjčky a prolongace 
Absenční výpůjčky 
Návštěvníci 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Vývoj hlavních ukazatelů ve službách za poslední 3 roky 

2017 2018 
18 991 19 197 

798 029 808 760 
468 034 476 907 
275 413 294 133 
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2019 
19 795 

822 470 
484 807 
295 685 
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Historické fondy 
 
V průběhu roku byla zkatalogizována celá sbírka rukopisů tzn. ca 200 bibliografických jednotek, tj. druhá 
polovina dosud do elektronické databáze nepřevedených rukopisů. Dále z fondu starých tisků byl 
katalogizován fond sign. RE (tzv. fond redemptoristů) v počtu 272 bibliograf. jednotek. V řádu desítek 
bibl. jednotek byly prováděny katalogizační záznamy a jejich změny, především ve fondu SC (vlastní 
sbírka knihovny). Zejména se jednalo o přesuny mezi jednotlivými fondy (a tomu odpovídající úpravy 
holdingů), scelování vícesvazkových a dříve rozdělených děl apod.  
 
V druhé polovině roku bylo třeba nad rámec každoročních inventur přistoupit ke komplexnímu 
přepočítání celého historického fondu JVK. Každoroční inventury zahrnují jednak kontrolu všech 
bibliografických jednotek (nejen tedy z historického fondu) zapůjčených Národnímu památkovému 
ústavu – správě kláštera ve Zlaté Koruně pro dvě dlouhodobé výstavy – literárně historické expozice 
„Místa setkávání“ a expozici na prohlídkové trase věnované historii kláštera, dále pak cyklicky se 
opakující části historického fondu v depozitáři JVK dle jednotlivých signaturních řad. V tomto roce byla 
provedena nezávisle na těchto úsekových inventurách generální revize všech bibliografických jednotek. 
Ukázalo se totiž, že celková statistika evidovaných starých tisků a zejména rukopisů vykazovaná a 
odesílaná na MK nezobrazovala skutečný stav fondu. Přírůstky byly pouze připočítávány k uváděnému 
stavu, který již desítky let neodpovídal realitě. Aktuální a platný stav je uveden v této tabulce: 
 
Staré tisky  
Naše 26 689 
Deponáty 6 031 
Celkem 32 720 
Prvotisky  
Naše 208 
Deponáty 70 
Celkem 278 
Rukopisy  
Naše 408 
Deponáty 88 
Celkem 496 
Mladší tisky  
Naše 23 467 
Deponáty 858 
Celkem 24 325 
Mapy a atlasy 320 

 
Naše fondy 51 092 
Deponáty 7 047 
Celkem 58 139 

 
Vysvětlení rozdílu mezi v minulosti uváděnými počty v celkové statistice (kde jsou zvláště markantní 
rozdíly v případě rukopisů) spočívá v přesunech fondů v minulých desetiletích, které nebyly do statistiky 
zapracovány. Nebylo tak přihlédnuto k restitucím, z nichž zejména čísla evidovaná i za někdejší 
knihovnu kláštera Vyšší Brod jsou zvlášť markantní. Rovněž změna právní příslušnosti fondu sign BI 
nebyla započítána. Tento fond sice fyzicky zůstal v depozitáři historických fondů JVK a sdílí podobný 
režim s ostatními fondy JVK, není však možno jej nadále zahrnovat do statistiky knih v majetku JVK. Je 
majetkem církve římskokatolické. Dále nebyla zohledněna akvizice muzejní knihovny z Netolic a několik 
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dalších menších přesunů, např. i mezi jednotlivými odděleními knihovny – sbírka historických map 
a mnoho jednotlivin z fondů mladších tisků přeřazených do historických fondů, které naopak fond 
rozšířily. 
 
Do konce června 2019 byla završena zjednodušená digitalizace prakticky všech historických knižních 
fondů. Z toho důvodu byla zrušena pozice pracovníka na dvoutřetinový úvazek a pracoviště bylo 
převedeno do jiného oddělení JVK v Českých Budějovicích.  
 
I v letošním roce pokračovalo sledování plísní zpozorovaných poprvé v závěru roku 2015 v několika 
exemplářích fondu biskupské knihovny, a to v součinnosti s odborníky Vyšší školy grafické v Praze 
a Konzervátorským oddělením NK. Vzorky z knih, napadených zřejmě v dávných letech plísní, byly 
odeslány do Konzervátorského oddělení Národního archivu v Praze, kde byly dále sledovány. Opětovný 
rozvoj těchto plísní se u nich nepotvrdil. Kolegy z IT oddělení JVK bylo v závěru roku připravováno 
moderní elektronické detekční zařízení do depozitáře pro průběžné sledování a vyhodnocování vlhkosti 
a teploty v depozitáři. 
 
V podzimních měsících bylo dokončeno restaurování barokního atlasu zadaného k opravě do Vyšší 
školy grafické v Praze Hellichova ul. již v roce 2016. Vzhledem k opakovanému posouvání termínu 
dokončení způsobovaného zčásti komplikacemi technologického rázu, ale také prostým nedodržováním 
termínu dokončení, a to opakovaně, došlo k dohodě mezi zadavatelem a zhotovitelem o bezplatném 
předání jinak odvedené práce. S uzavřením dohody o bezplatném předání vyslovily obě strany 
spokojenost, proto nic nebrání případné budoucí spolupráci.  
 
V roce 2019 neměla knihovna žádný přírůstek do oddělení historických fondů.  
 
V září se uskutečnily dvě přednášky s využitím fondů JVK v Jihočeském muzeu v rámci tamní výstavy 
o vimperském knihtiskaři a jeho předchůdcích ve Vimperku. 
 
V říjnu jsme přijali účast na mezinárodní konferenci spolupořádané partnerskou knihovnou v polské 
Opoli, kde byla prezentována problematika ochrany historických fondů v naší knihovně.  
 
Koncem roku 2019 byla v prostorách Muzea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově představena kniha 
„Každý den přichází z rukou Božích“ od Johanna Sailera. Vydání je výsledkem spolupráce oddělení 
historických fondů s regionálním odd. JVK a dalších subjektů mimo knihovnu, s překladatelem 
Helmutem Wagnerem a finančně se sdružením Gemeinsam für Sonne und Freiheit zaštítěném panem 
Bernhardem Rieplem. 
 
Stejně jako každým rokem, i v roce 2019 probíhaly exkurze vysokých a středních škol v oddělení 
historických fondů s přednáškami (kromě toho je oddělení zapojeno do výukového programu FF JU – 
Ústavu archivnictví a pomocných věd historických, studijní cyklus Dějiny staršího knihtisku). Oddělení 
navštívilo 15 hromadných exkurzí a reprezentačních návštěv.  
 
Celkový počet badatelů (většinou z řad studentů – studijní práce) činil 18, tito si během 21 návštěv 
prezenčně vypůjčili 31 bibliografických jednotek. 
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Regionální funkce v Jihočeském kraji 
 
Regionální funkce (dále RF) jsou od r. 2005 financovány z prostředků Jihočeského kraje (dále jen Jč 
kraj) a z jeho strany jakožto zřizovatele je tato služba velmi podporována. Tyto funkce jsou realizovány 
na úrovni celého kraje –zajišťuje je Jihočeská vědecká knihovna (dále jen JVK) a jí pověřené knihovny, 
na úrovni českobudějovického regionu RF obstarává pouze JVK. Rozboru regionálních funkcí na úrovni 
celého kraje se věnuje samostatně materiál „Výkon regionálních funkcí v knihovnách Jč kraje“. 
http://www.cbvk.cz/files/regionfce/reg_fce/RFJK2018.doc 

Regionální funkce – krajská úroveň 
 

 
Zajišťování regionálních funkcí vyplývá ze zákona č. 257/2001 a zahrnuje řadu činností, mj.: 

• evidence knihoven – evidence knihoven v Jč kraji i v regionu Č. Budějovice – ke konci 
r. 2019 evidováno 634 knihoven, z toho v regionu ČB 136 (včetně poboček) 

• vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při vyplňování statistic-
kých výkazů pro NIPOS a benchmarkingu, kontrola plnění standardů 

• stanovení finanční částky pro dotaci na RF pro jednotlivé knihovny pověřené RF, kontrola 
plnění 

• koordinace RF – včetně porad ředitelů a metodiček pověřených knihoven 
 

Zjištěná statistická data jsou využívána pro další rozbory a analýzy činnosti, jsou základní součástí Pře-
hledu činnosti veřejných knihoven v kraji a Hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jč kraji, který JVK 
každoročně vytváří. 

• Metodická pomoc knihovnám regionu ČB a kraje: 
- v rámci konzultace a poradenské činnosti pro pověřené knihovny Jč kraje, základní 

knihovny a jejich zřizovatele bylo poskytnuto 157 konzultací knihovníkům, zřizova-
telům či krajskému úřadu jako zřizovateli JVK. 

- metodická pomoc při přípravě a zpracování žádostí o dotace z programů MK ČR – 
Veřejné informační služby knihoven VISK3 (23 knihoven) a Knihovna 21. století 

- realizace grantu Česká knihovna pro knihovny regionu ČB 
- aktualizace Kalendária významných osobností Jč kraje roku 2018, na www JVK  

• zajištěno 22 vzdělávacích akcí, z toho 10 modulů z programu VISK2, dále 10 přednášek a 
školení na knihovnická témata (Inkubátor sociálních inovací v knihovnách, Ochrana 
osobních údajů v knihovnách, Současná anglická literatura, Mediální výchova, EBSCO, 
Knihovna věc veřejná, seminář k otázkám AKS, Úvod do právní problematiky v knihovně, 
seznámení s webovými stránkami pro knihovny) 

• aktualizace www stránky, týkající se regionálních funkcí knihovny, jejíž součástí je i adresář 
knihoven kraje, aktualizace centrálního adresáře knihoven.  

 

Regionální funkce – úroveň region České Budějovice 
 

JVK obsluhuje v regionu Č. Budějovice celkem 136 evidovaných knihoven, pro knihovny se uskutečnilo 
202 metodických návštěv a 487 konzultací, týkaly se pomoci při zpracování statistických výkazů, vypra-
cování grantových projektů a dalších odborných knihovnických činností včetně prací na programu  
REGKS 
 
Z výměnného fondu bylo rozvezeno 218 souborů o 37 511 svazcích v hodnotě 8 641 890 Kč. Regionál-
ní knihovní systém – viz dále, zahájen plný provoz včetně výpůjčního protokolu a online služeb 
v knihovnách, konkrétně v knihovnách Homole, Neznašov, Srubec, Šindlovy Dvory, Úsilné, v knihov-
nách Dívčice a Lipí pokračuje zpracování dat. V roce 2019 se zapojily knihovny v Dřítni, Olešnici, Vitíně, 
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Nové Vsi u ČB a Svatém Janu nad Malší. Celkem bylo v souvislosti s REGKS vykonáno 36 metodic-
kých návštěv. Ve všech zapojených knihovnách zároveň proběhla i aktualizace fondu.  
 
Z dalších činností: 

• pomoc při aktualizaci fondu, vytřídění darů od čtenářů a roztřídění knihovního fondu, tj. 
abecední řazení nebo úprava třídění naučné literatury podle MDT v knihovnách 
Češnovice, Dříteň, Jankov, Kamenný Újezd, Krasejovka, Ledenice, Neznašov, Nové 
Hrady, Plav, Radonice, Radošovice, Vitín, Všeteč a Zvěrkovice (u některých z těchto 
knihoven se jedná o postupné aktualizace fondu, které budou pokračovat i v příštích 
letech) 

• pomoc s revizí fondu spojená s aktualizací Dubné a Modrá Hůrka 
• zapracování nových knihovníků v knihovnách, a sice v knihovnách Dolní Bukovsko, 

Hartmanice, Hosín, Lipí, Plav, Svatý Ján nad Malší, Trocnov a Žabovřesky 
• pokračování v profilaci a odpisu knih z výměnného fondu (k odpisu připraveno téměř  

5 000 dokumentů), provedena revize výměnného fondu  
 
• pro profesionální pracovnice regionu Č. Budějovice byly uspořádány 2 porady, další 

školení se týkalo představení REGKS, exkurze do nové budovy Městské knihovny v 
Písku 

• shromáždění statistických výkazů všech knihoven v regionu, vypracovány příslušné 
komentáře 

 

Číselné ukazatele 2018 2019 

Výměnné soubory do knihoven 205 218 
Počet svazků v nich 36 353  37 511 
Finanční hodnota zapůjčených souborů 7 921 147  8 641 890 
Metodické návštěvy 204 202 
Konzultace 444 478 
 

Regionální knihovní systém (REGKS) 
 
V roce 2019 jsme úspěšně pokračovali v zapojení dalších regionálních knihoven do jednotného infor-
mačního systému (REGKS). 
Implementace proběhla u těchto knihoven: 

• Dříteň 
• Nová Ves 
• Olešnice 
• Svatý Jan nad Malší 
• Vitín 

 
Všechny, i nově zapojené knihovny, jejich kontakty a odkazy na online katalog je možné najít na stránce 
souborného katalogu regionálních knihoven v menu online katalogu – Zapojené knihovny 
(https://knihovnybudejovicka.cz) 
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Přehled zapojených knihoven s kontakty  
(červeně zvýrazněny jsou nově připojené knihovny v roce 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systém funguje spolehlivě a z řad knihovníků i čtenářů jsou vesměs pozitivní reakce. Je pravidelně 
upgradován a uživatelé tak mají automaticky k dispozice nové funkce a možnosti v systému. 
 
Stav knižního fondu a počet výpůjčních transakcí zapojených knihoven za rok 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Knihovna dokončuje evidenci fondu, a tudíž zatím neeviduje výpůjčky v systému. 
Údaj v závorce je termínem spuštění výpůjčního protokolu v roce 2019. 
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Automatizace knihovny 
 
Naše knihovna se společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně podílela na vývoji a provozu pro-
jektu Obálkyknih.cz, kam také v roce 2019 přispívala naskenovanými obsahy a obálkami. Celkem naše 
knihovna přispěla přibližně 47 000 skeny obálek a obsahů. Podrobněji viz Závěrečná zpráva k projektu, 
níže v textu (Příloha č.1). 
 
V rámci projektu krajské digitalizace byly průběžně zveřejňovány digitalizované dokumenty v systému 
Kramerius.  
 
Digitální knihovna je dostupná na adrese http://kramerius.cbvk.cz a aktuálně obsahuje 304 titulů perio-
dik, 701 titulů rukopisů, starých tisků a monografií a přes 992 historických a regionálních map. Celkem 
se jedná o 2,61 miliónu stran dokumentů. V roce 2019 si návštěvníci prohlédli přes 80 tisíc stran. 
 
V roce 2019 jsme řešili tyto hlavní úkoly: 

• upgrade online katalogu knihovny na vyšší verzi, upgrade webových serverů  
• vývoj regionálního knihovního systému, zapojení dalších knihoven 
• upgrade počítačové učebny na pobočce Lidická  
• vývoj vlastního řešení pro digitalizaci významných regionálních dokumentů  
• upgrade selfchecku na pobočce Vltava 

 
Dále jsme se v roce 2019 věnovali zejména těmto činnostem: 
 

• údržba a aktualizace webových stránek knihovny v průběhu roku   
• spolupráce s naším zřizovatelem – Jihočeský kraj – na projektu digitalizace historických fondů 

a zveřejnění výsledků v systému Kramerius – http://kramerius.cbvk.cz/ 
• podpora regionálních knihoven v rámci regionálních funkcí (SW, HW, poradenství) 
• příprava a organizace výběrových řízení  
• optimalizace počítačové sítě BUDLIN: 

o pravidelně byla prováděna údržba a aktualizace firewallu, aktivních prvků sítě, docház-
kového systému, kamerového systému… 

o instalace a aktualizace stávajících PC 
o údržba a upgrade antispam systému 
o aktualizace serverových certifikátů u spol. CESNET 
o zabezpečení provozu stávajícího technického vybavení jednotlivých pracovišť knihovny 

(PC, tiskárny, notebooky…) 
o zálohování a archivace digitálních dokumentů a dat 
o čištění hardware  
o údržba a rozšíření sítě WIFI pro čtenáře   
o vyřazení zastaralé výpočetní techniky 

 
Síť BUDLIN zahrnuje: 221 počítačů (100 je určeno čtenářům), 6 fyzických serverů (plus 21 virtuálních), 
35 tiskáren a 75 dalších síťových zařízení. 
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Statistika návštěvnosti www stránek knihovny za rok 2019 
 

(zdroj toplist.cz): 
 

POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 

 
měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 38224 35064 39043 35476 35929 30972 27154 24781 35398 40140 39591 33154 

 

 

 

Celkem návštěv: 424 926  

 
ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2019 

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 427130 393902 395742 369618 365361 339728 300967 263278 364065 420590 402277 335828 

 

Celkem návštěv: 4 378 486 
 

 Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2019 
 
(zdroj toplist.cz): 
 
POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 7735 6555 7411 6033 7234 6171 6526 7099 6934 8356 7629 7763 

 

Celkem návštěv: 85 446 
 
ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2019 

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 28095 24580 29990 19044 23437 20704 22570 23594 23982 28714 20462 27805 

 

Celkem návštěv: 292 977 
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Statistika přihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz 
 

(zdroj knihovní systém):  
 

INTERNÍ PŘÍSTUPY Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ PŘÍSTUPY Z INTERNETU 

 
 

Měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Interní 1465 1441 1386 1203 1314 1064 892 735 1389 1585 1308 968 
externí 20485 18773 20859 19508 19346 17697 13769 11414 19622 22009 22001 19957 

 

Celkem interní vstupy: 14 750 
Celkem externí vstupy: 225 440 
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Účast v projektech 
 

   
V roce 2019 se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektů v celkové výši  
1 170 760 Kč. Podrobný přehled viz tabulka níže.  
 
Knihovna se v tomto roce zapojila do projektu MK ČR Cizojazyčná literatura a zdarma získala 129 kva-
litních knih současné zahraniční literatury v částce 37 726. Zastoupena byla cizojazyčná beletrie, zjed-
nodušená četba, literatura pro děti a mládež, knihy pro začátečníky v jazyce, populárně naučná literatu-
ra aj.  
 
Ministerstvo kultury ČR  
Z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) bylo možné realizovat aktivity v rámci níže uve-
dených podprogramů: 
 
VISK 2  Vzdělávání knihovníků Jihočeského kraje v roce 2019 
VISK 2  Aktualizace HW a SW vybavení v počítačové učebně JVK v ČB 
VISK 5  Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích 
VISK 8 /A Multilicenční zpřístupnění databází Mediální, ASPI, Anopress a Pressreader  

(LibraryPressDisplay), EBSCO 
VISK 9 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 
VISK 9 Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v JVK ČB pro rok 2018 
 
Celková výše dotací: 866 634Kč 
 
 
Jihočeský kraj – Grantový program Podpora kultury 
O dotace jsme žádali z programu „Podpora kultury". Díky těmto finančním prostředkům bylo možné 
realizovat kulturní pořady v JVK zaměřené na divadlo, hudbu a literaturu.  
 
Podpora kultury / Cyklus „hudba – literatura – divadlo"  
Podpora kultury / „Živá hudba v knihovně" 
 
Celková výše dotací: 80 000 Kč   
 
Město České Budějovice – Dotační program města na podporu kultury  
Z dotačního programu na podporu kultury bylo možné realizovat v JVK kvalitní hudební pořady i besedy 
s jihočeskými spisovateli a osobnostmi.  
 
Podpora kultury / Klubový pořad „Antidiskotéka" 
Podpora kultury /Projekt „Knihovna – živé místo" 
 
Celková výše dotací: 46 400 Kč   
 
Město České Budějovice – rozpočet města  
Z rozpočtu statutárního města jsme obdrželi finanční částku na nákup knižních novinek do poboček 
JVK.  
 
Rozpočet města Nákup knižních novinek do poboček JVK 
 
Celková výše dotací: 100 000 Kč 
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Podrobný přehled získaných finančních prostředků 

 
 
Další finanční prostředky  
 

Poskytovatel Projekt Částka 
v Kč 

Celkem 
v Kč 

MK ČR Cizojazyčná literatura – V rámci projektu jsme obdrželi 
129 knih v hodnotě  37 726 37 726 

MK ČR Databáze Library Press Display, ASPI, Anopress, 
EBSCO 470 634 470 634 

Celkem  508 360 508 360 

 
Vysvětlivky: 
 JK   Jihočeský kraj 
 MK ČR  Ministerstvo kultury ČR 
 M ČB  Statutární město České Budějovice 
  

Poskytova-
tel Projekt Částka 

v Kč 
Celkem 

v Kč 
MK ČR Vzdělávání knihovníků Jihočeského kraje v roce 2018 25 000 

396 000 

MK ČR Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Č. Budějovicích 33 000 

MK ČR Aktualizace HW a SW vybavení v počítačové učebně 
JVK  225 000 

MK ČR Kooperativní tvorba a využívání souboru národních 
autorit v JVK ČB pro rok 2018 78 000 

MK ČR Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 35 000 

M ČB Klubový pořad „Antidiskotéka“ Jiřího Černého 36 400 

146 000 

M ČB Projekt „Knihovna – živé místo“ 10 000 
M ČB Nákup knižních novinek do poboček JVK 100 000 

JK Cyklus „hudba–literatura–divadlo“ 50 000 

80 000 JK Projekt „Živá hudba v knihovně“ 30 000 
Celkem  662 400 662 400 
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 Ediční, výstavní a přednášková činnost 
 

• rozšíření elektronické publikace Kohoutí kříž (2 041 autorů), pravidelná dvojstránka z Kohoutího 
kříže v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, přednášky o šumavské německé 
literatuře v Horní Plané (I. Kareš) a v Českých Budějovicích (Univerzita 3. věku – J. Špinar) 
 

• spolupráce na vydání knihy Každý den přichází z rukou Božích : výběr z deníků Johanna Sailera / 
přeložil Helmut Wagner ; k vydání připravil Jindřich Špinar ; doslov napsali Bernhard Riepl (překlad 
Jan Mareš) a Jindřich Špinar. 
 

• konference Knihovny současnosti v Olomouci (J. Nechvátal přednáška k novinkám v projektu 
Obálkyknih.cz a spolugarant bloku Infobox, I. Kareš garant bloku Regionální historie)  
 

• prezentace projektu Obálkyknih.cz mezi odbornou i laickou veřejností / 18. celostátní archivní 
konference v Plzni / Setkání uživatelů ARL – Advanced Rapid Library / 8th Colloquium of Library 
and Information Experts of the V4 + Countries Bratislava, Knihovny současnosti 2019, 12. výroční 
seminář SK ČR 2019, prezentace pro regionální knihovny (J. Nechvátal) 
 

• Příspěvek na konferenci Sto let regionu a regionální literatury v knihovnách. Konference byla 
uspořádaná v rámci oslav stého výročí platnosti knihovního zákona (č. 430/1919 Sb.) a byla 
koncipována jako setkání knihovnických a univerzitních pracovníků, kteří se zabývají 
problematikou regionu(ů) a regionální literatury, viz příloha č. 6 (T. Pršínová)  
 

• uspořádané výstavy viz příloha č. 3  
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Marketing a propagace 
 
Prezentace JVK ČB mimo knihovnu 
 

Knihovna se v průběhu roku prezentovala na několika akcích ve městě České Budějovice a okolí. 
V dubnu se JVK účastnila dětské akce "Včelkohraní" v obci Borek, kde bylo pro děti připraveno stano-
viště s dětskými knihami včetně zázemí pro tvoření a luštění knihovnických kvízů. V květnu organizova-
la pro českobudějovickou veřejnost Noc literatury, kdy se v centru města na netradičních místech (La-
mezanova vila, Skautská základna Valcha, Biskupská zahrada, planetárium) četla literatura evropských 
autorů. Spolu s kulturními organizacemi zřizovanými Jihočeským krajem se knihovna prezentovala na 
dvoudenním dubnovém veletrhu cestovního ruchu Travelfest. Na podzim v říjnu knihovna prezentovala 
vzácné tisky a dokumenty v knihovně v Českém Krumlově, a to u příležitosti oslav 140. výročí vzniku 
knihovny. JVK se zúčastnila také komponovaného pořadu Seniorské hrátky, který organizoval 
v kulturním domě Slavie Jihočeský kraj. Naše hudební oddělení zde v připraveném stánku informovalo 
zájemce o audioknihách. 
 
Média 
 

Pokračuje pravidelná komunikace s médii, zasílány jsou tiskové zprávy informující o událostech 
v knihovně. Knihovna byla v médiích (tisk, veřejnoprávní a soukromá rádia, Česká televize, Jihočeská 
televize atp.):  
Velká pozornost tisku, TV a rozhlasu se knihovně dostala v květnu, kdy se kvůli rekonstrukci knihovny 
musel přestěhovat dvěstětunový balvan o několik metrů stranou. Reportáž přinesla Česká televize, 
Nova, Prima, JTV a Český rozhlas České Budějovice.  
Český rozhlas odvysílal také reportáž k literární soutěži Jihočeský úsměv. Pozvánky na akce Spisovate-
lé do knihoven. Nechyběly ani vstupy a tipy na knihy. 
 
Propagace  
 

Velký důraz je stále kladen na propagaci akcí, které knihovna pořádá pro veřejnost. Probíhá propagace 
a komunikace knihovny přes sociální sítě Facebook, nové webové stránky knihovny, portál kulturních 
akcí města Č. Budějovice na www.inbudejovice.cz a v tištěném přehledu kulturních akcí KAM. Pravidel-
ně se vydává měsíční přehled kulturních akcí informující o konání jednotlivých akcí v knihovně. Rozesí-
lány jsou tiskové zprávy.  

 
 

V nákladu 1 800 ks jsme vydali knihovnické rozvrhy pro prvňáčky, které obdrželi všichni prvňáčci 2. září 
při zahájení školního roku. Z druhé strany zvou rozvrhy děti k návštěvě knihovny a upozorňují na mož-
nost registrace prvňáčků v knihovně zdarma.  
 

Pokračujeme v propagaci e-knih. K tomuto účelu jsou např. do regálů vkládány informativní záložky, 
které upozorňují čtenáře na to, že vypůjčená kniha je k dispozici také jako e-kniha a čtenář nemusí če-
kat na její vrácení a může si ji z katalogu knihovny stáhnout on-line do čtecího zařízení. 
 
Do všech budějovických základních a mateřských škol byly začátkem školního roku 2019/2020 distribu-
ovány aktualizované propagační letáky informující o nabídce výukových lekcí jednotlivých poboček, 
které knihovna nabízí právě pro MŠ a ZŠ.  
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Lidské zdroje 

Vzdělávání 
 

Bookstart – S knížkou do života, Praha – (R. Machalová, K. Čondlová) 
Marketing / příspěvkové organizace Jč kraje – (P. Mašínová) 
Školení pro náměstky ředitelů přísp. organizací Jč kraje (Z. Hájková) 
Národní knihovna – Knihovnický kurz – (M. Šimek) 
Seminář / zvukové knihy v roce 2019 – (S. Kadlčková) 
Seminář / Akviziční – (M. Rouhová) 
Seminář pro metodiky – (L. Švíková, J. Čapková, J. Rumíšková) 
Seminář / Poslání a role knihoven – (V. Medalová-Hůdová) 
Seminář lokálních supervizorů – (M. Krupicová) 
Školení / práce s databázemi – (A. Šťastná) 
Hudební seminář a zasedání IAML – (P. Podroužková) 
Školení / Infopárty SUWECA – (L. Vlášková) 
Workshop storytelling Tabook 2019 – (M. Šimek) 
Výroční zasedání IAML – (P. Podroužková) 
Rozvojový vzdělávací program pro vedoucí poboček a oddělení – (Bílkovská, Benešová, Pod-
roužková, Pršínová, Vlášková, Čondlová, Šrajerová, Mašínová, Holzerová, Medalová, Krejčová, 
Machalová) 
Konference Knihovna současnosti (Z. Hájková, I. Kareš, J. Rumíšková, J. Nechvátal) 
Konference / 100 let regionální literatury v knihovnách – (T. Pršínová) 
Konference / Architektura knihoven – (Z. Hájková) 
Zahraniční studijní cesta Holandsko (M. Šimek, P. Volfová) 
Zahraniční studijní cesta Velká Británie – (I. Kareš) 
 

Odborná činnost na národní úrovni 
 
Rada Sdružení knihoven (SDRUK)  
Rada Centrálního portálu knihoven (I. Kareš) 
Skupina pro implementaci pravidel RDA, sekce SDRUK pro regionální funkce, skupina pro 
Souborný katalog ČR, komise pro vzdělávání knihovníků, skupina pro aplikaci Národní soustavy 
kvalifikací a Národní soustavy povolání pro oblast knihovnictví (Z. Hájková) 
Sekce SDRUK pro služby (Z. Hájková, I. Kareš) 
Pracovní skupina pro jmennou katalogizaci NK ČR (L. Čížková) 
Pracovní skupina pro věcnou katalogizaci NK ČR (M. Koldová) 
VISK 3, 9 (J. Rumíšková), VISK – projekty organizací zřiz. MK ČR (J. Nechvátal) 
Sekce SDRUK bibliografů (K. Cempírková, T. Pršínová) 
Sekce SDRUK marketing (P. Mašínová) 
 

Ostatní 
 

Výše platů byla upravena v souladu s platnou legislativou, záležitosti týkající se pracovní 
problematiky a odměňování byly konzultovány s odborovou organizací. 
 
Zaměstnanci se zúčastnili školení bezpečnosti a ochrany práce a požární prevence, proběhla 
veřejná schůze zaměstnanců, kde byli všichni seznámeni s otázkami, které se týkaly rozvoje 
organizace, rozpočtu a personální a platové politiky knihovny. 
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Práce ekonomického oddělení 
 

• byla zajištěna výplata mezd vždy k 18. dni daného měsíce 
• byly dodržovány termíny splatnosti došlých faktur 
• probíhala kontrola vnitropodnikových směrnic, bylo zajištěno jejich dopracování na podmínky 

nových právních předpisů 
• dodržovány byly lhůty pro výplatu cestovních náhrad jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany 

pokladny JVK 
• odpisový plán byl dodržován dle nařízení zřizovatele 
• byly zajištěny revize všech technologií budov dle plánu revizních prací 
• byla prováděna údržba zahrady v areálu knihovny Na Sadech a v Severní ulici 

Finanční hospodaření za rok 2019 
 
Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále JVK) byly financovány z  
88 % z příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, z 8,5 % z účelových nein-
vestičních dotací poskytnutých z prostředků státního rozpočtu a územních samosprávních celků, 3,5 % 
se na celkovém financování knihovny podílejí výnosy z vlastní činnosti. 
 
STRUKTURA A VÝŠE PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH JVK V KČ 
Činnost/Program Neinvestiční 

prostředky 
Investiční  
prostředky 

Zdroj 
financování 

Příspěvek na provoz 58 190 000  KÚ JK 
Regionální funkce knihoven 3 818 000  KÚ JK 
Program VISK 2 250 000  MK ČR 
Program VISK 5 33 000  MK ČR 
Program VISK 9 113 000  MK ČR 
Příspěvek na nákup knihovního fondu 100 000  MM ČB 
Příspěvek na kulturní činnost 46 400  MM ČB 
Dotace „Cyklus–hudba–literatura–divadlo" 50 000  KÚ JK 
Dotace „Živá hudba v knihovně" 30 000  KU JK 
Dotace na přístavbu budovy Lidická tř.1 409 137,30 54 200 000 KU JK 
Dotace na přístavbu budovy Lidická tř.1 45 459,70  MMR ČR 
Výnosy z transferů – odpisy z účtu 403 707 448  MK ČR 
CELKEM 63 792 445 54 200 000  
 
Vysvětlivky: KÚ JK – Krajský úřad – Jihočeský kraj 
  MK ČR – Ministerstvo kultury ČR 
  MM ČB – Statutární město České Budějovice 
  MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
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Výnosy a náklady 
 
Výnosy z vlastní činnosti (příspěvek na provoz, účelové dotace a vlastní výnosy JVK) jsou zaúčtovány 
v objemu 66 117 452,60 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK je mírně stoupající. U přijatých regis-
tračních poplatků i poplatků z prodlení došlo v roce 2019 k mírnému zvýšení. 
 
VLASTNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI K 31. 12. 2019 
 
Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1 426 597,00 
Poplatky z prodlení 622 239,00 
Reprografické práce uživatelům 64 767,00 
Přijaté úroky 135 252,93 
Pronájmy nebytových prostor 44 165,67 

Ostatní výnosy 31 986,00 

CELKEM 2 325 007,60  
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Náklady dosáhly výše 65 854 059,04
(mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady mzdy) 6
 

Položka 

Materiál 
Energie 
Opravy a údržba 
Cestovné 
Ostatní služby 
Osobní náklady 
Jiné ostatní náklady 
Odpisy  
CELKEM 

 
Mzdy byly vyplaceny ve výši 3
plat zaměstnance dosáhl 2
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5 854 059,04 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 31,7 %, podíl osobních nákladů 
(mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady mzdy) 68,3 

Skutečnost v Kč 

6 815 858,84
3 433 210,79

329 092,86
115 741,30

4 204 313,73
44 970 271,
1 856 235,52

4 129 335,
65 854 059,04

byly vyplaceny ve výši 32 612 434,- Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 9
plat zaměstnance dosáhl 28 309,- Kč. 
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%, podíl osobních nákladů 
 %.  

% k celkovým  
nákladům 

6 815 858,84 10,3 
3 433 210,79 5,2 

329 092,86 0,5 
741,30 0,2 

4 204 313,73 6,4 
44 970 271,- 68,3 
1 856 235,52 2,8 

4 129 335,- 6,3 
65 854 059,04 100 

Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 96. Průměrný měsíční 

Trend provozních a osobních nákladů v tis. Kč
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Hospodářský výsledek  
 

Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění činí 263 393,56 Kč, z toho výsledek z hlavní činnosti  
234 299,89 a z hospodářské činnosti 29 096,67 Kč. 
 
Oproti plánu na daný rok bylo dosaženo většího rozdílu na položce spotřeba materiálu.  V průběhu roku 
2019 byly získány dotační finanční prostředky, které byly použity na nákup hlavně knihovního fondu 
nebo jiného spotřebovaného materiálu dle příslušných rozhodnutí o poskytnutí dotace, například RFID 
etikety, které se umisťují do knihovního fondu pro jeho zabezpečení a zpracování knihovním systémem. 
Oproti plánu je mírně nižší položka spotřeba energií, a to hlavně z důvodu příznivých klimatických pod-
mínek. 
 
Mírně vyšší čerpání je na položce ostatní služby, z dotačního titulu na výkon regionálních funkcí kniho-
ven byl pořízen regionální modul pro zpracování knihovního fondu. Ostatní položky služeb jako jsou 
nájemné, poštovné, telefonní poplatky, drobné služby, revize technologií budov, poplatky za přístup 
k internetové síti a údržba databází byly v souladu s plánovaným rozpočtem na rok 2019. 
 
V oblasti opravy a údržby majetku byla koncem roku 2019 plánována oprava střešního proskleného 
pláště budovy skladu knih Na Sadech. Z kapacitních důvodů objednaného dodavatele je tato oprava 
přesunuta na rok 2020. 
 
Snížení oproti plánu nastalo u mzdových nákladů, na základě kladného posouzení žádosti byl snížen 
limit mzdových nákladů o 120 tis. Kč a zároveň zvýšen limit ostatních osobních nákladů o tuto částku. 
Zvýšení nastalo u položky náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců. 
 
Zvýšení oproti plánu vykazuje položka náklady z drobného dlouhodobého majetku. V plánu bylo poříze-
ní nových vybavení do poboček knihovny. V průběhu roku se ale ukázalo, že bude nutné pořídit i někte-
rá dosluhující IT zařízení a zároveň knihovna získala mimorozpočtové prostředky na vybavení počítačo-
vé učebny IT technologií pro vzdělávání knihovníků v kraji. 
 
Zvýšení oproti plánu bylo dosaženo u položek výnosů, a to u registračních poplatků a poplatků z pro-
dlení. 

Investice 
 

Prostředky investičního fondu v objemu 10 373 494,31 Kč byly použity na pořízení a technické zhodno-
cení hmotného dlouhodobého majetku. 

 Částka v Kč 
Realizace stavby – přístavba budovy Lidická tř.1 10 332 475,31 
Pořízení tiskárny 41 019,00 

 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

Ukazatel 
 

Stav k datu Návrh přídělu 
 ze zlepšeného 

VH r. 201 

Stav 
po přídělu 

(sl. 2 + sl. 3) 1. 1. 2019 31. 12. 2019 

Fond odměn 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 
Fond kulturních a sociálních potřeb 259 905,07 274 706,07 0,00 274 706,07 
Rezervní fond 1 257 572,42 1 262 158,49 263 393,56 1 525 552,05 
Investiční fond 11 354 862,24 28 358 001,67 0,00 28 358 001,67 
Celkem 12 972 339,73 29 994 866,23 263 393,56 30 258 259,79 
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PŘÍLOHA Č. 1 – Odborná činnost – projekt Obálkyknih.cz 
 

Projekt Obálkyknih.cz sdružuje různé zdroje informací o dokumentech do jedné, snadno použitelné webové 
služby.  Databáze aktuálně obsahuje přes 2,08 miliónu obálek (nárůst za rok 2019 o cca 200 000 obálek), 
510 tisíc obsahů českých a zahraničních dokumentů (nárůst za rok 2019 o cca 60 000 obsahů) a 6 500 
seznamů doporučené literatury. Dále poskytuje přes 481 tisíc anotací, 3,65 milionu hodnocení u 186 tisíc 
titulů, 8,5 tisíc komentářů, 56 tisíc fotografií autorit a cca. 0,6 miliónu vygenerovaných citací dle nor-
my ISO 690. API služby projektu využívá většina knihoven v České republice, muzea, archivy, oborové pro-
jekty, CPK, aj. 
 Správcem projektu Obálkyknih.cz je Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a projekt 
provozuje ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. JVK i MZK do projektu z vlastních zdrojů 
vkládají nemalé lidské a finanční zdroje.  
 

Přehled vlastností projektu: 
•  hlavní servery jsou provozovány v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, zálož-

ní server je v Moravské zemské knihovně v Brně 
•   v případě výpadku jednoho ze serverů mají knihovní systémy možnost přejít během několika vteřin 

na záložní stroj bez ztráty dostupnosti služeb pro své čtenáře 
•  měsíčně hlavní server odbaví průměrně 50 miliónů požadavků, cca. 2 milióny denně, průměrně 

20 dotazů za vteřinu  
•  ve špičkách (9–15:00) odbavují servery 40–80 požadavků za vteřinu 
•  denně je do databáze nově nahráno nebo je upraveno průměrně 500 dokumentů 
•  denní přírůstek dat činí 8 GB, z nich se následně generují náhledy obálek v různých rozlišeních, 

PDF dokumenty s obsahy a rozpoznává se text pomocí OCR 
•  20 Mbit za vteřinu je datový tok ven ze serveru a na server, což představuje cca. 85 % všech dat, 

která projdou internetovým připojením JVK 
  

Detailní statistiky exportu dokumentů přes skenovacího klienta za období leden–prosinec 2019:  
 Počet odeslaných dokumentů   116 413 
 Počet uložených obálek (COVER) 104 250 
 Počet uložených stran obsahů (TOC) 146 067 
 Počet uložených fotografií autorit   1 642 
 Počet uložených stran seznamů lit. 24 265 
 

Počty odeslaných stran a titulů přes skenovacího klienta dle jednotlivých knihoven (rok 2019): 
STRAN TITULŮ SIGLA NÁZEV 

46 460 22 298 CBA001 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

26 776 10 858 OLD012 Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 

17 907 7 644 ABA004 Slovanská knihovna 

17 306 8 298 BOA001 Moravská zemská knihovna 

15 451 3 541 ABA013 Národní technická knihovna 

14 340 9 550 ABA001 Národní knihovna ČR 

12 999 8 312 OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 

10 351 4 256 ABA008 Národní lékařská knihovna 

10 087 2 254 BOD010 Masarykova univerzita – Právnická fakulta 

6 206 6 206 ABD001 Knihovna Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

5 696 1 775 CBD005 Teologická fakulta JCU 

4 620 1 764 BOE020 Knihovna Ústavního soudu 

4 013 967 ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

3 959 1 035 ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze 

3 936 1 851 CBD007 Akademická knihovna Jihočeské univerzity 
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3 778 3 064 ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

3 768 1 130 BOD001 Ústřední knihovna filozofické fakulty MU 

3 747 2 960 HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

3 161 1 661 PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

3 021 1 490 LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 

2 992 963 ABA007 Knihovna Akademie věd 

2 894 1 097 ABB019 Knihovna Sociologického ústavu AV ČR 

2 501 799 BOD031 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna 

2 483 1 349 UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 

2 206 1 579 BOD003 Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU 

2 110 1 694 PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 

1 968 404 BOD004 Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU 

1 687 660 BOE451 Knihovna Biskupství brněnského 

1 495 425 ABD103 Univerzita Karlova-Fakulta sociálních věd-Středisko vědeckých informací 

1 461 969 HBG001 Krajská knihovna Vysočiny 

964 483 KVG001 Krajská Knihovna Karlovy Vary 

916 469 KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

812 290 ABD100 ÚK ČVUT 

794 242 BOD022 Středisko vědeckých informací ESF MU 

683 689 TAG001 Městská knihovna Tábor 

621 386 OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

572 404 SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 

540 220 ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem 

465 461 LID001 Knihovna Technické univerzity v Liberci 

381 117 ABA011 Parlamentní knihovna 

345 118 ABB022 Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR 

305 103 BOD018 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky 

268 136 BOE303 Knihovna Moravské galerie v Brně 

204 116 ULD001 Ústřední knihovna UJEP 

195 122 ABA100 Všenorská knihovna a informační centrum Berounka 

194 120 PNG001 Knihovna města Plzně 

180 63 BOD006 Informační centrum, ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně 

147 147 ABD027 Evangelická teologická knihovna UK 

129 74 ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

120 96 SOG504 Městská knihovna Chodov 

84 26 ABG312 Knihovna Jabok 

79 32 ABD009 Knihovna MFF – Matematické oddělení 

63 26 JID501 Knihovna Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity 

48 16 ABD010 Knihovna MFF UK – půjčovna skript a učebnic 

25 16 UOE802 Knihovna Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě 

19 10 ABB001 Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha 

15 15 NAE951 Knihovna (Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují) 

13 3 ABD170 Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta 

10 10 CKG001 Měk v Českém Krumlově 

8 4 BOD033 Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky MU 

4 2 OSD002 Ústřední knihovna VŠB – TU Ostrava 

1 1 PTG001 Městská knihovna Prachatice 

1 1 ABE195 Knihovna Masarykovy demokratické akademie 
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ÚKOLY ŘEŠENÉ V RÁMCI PROJEKTU V ROCE 2019 
 
 
Doporučování literatury 
 
Doporučování literatury je subsystém obálek knih, který poskytuje API knižním informačním systémům 
s cílem obohacení o návrhy dalších podobných titulů čtenářům k četbě, a to: 
 

• Doporučování na základě titulu – je nejpoužívanější způsob použití API, pro nejširší množinu 
čtenářů a knihoven. Ideální pro obohacení katalogu každé z knihoven, pro zatraktivnění katalo-
gu čtenářům s minimálním dopadem na zavádění nových funkcí do stávajících katalogů. 

• Doporučování na základě čtenáře – kde cílem je zpřesnění doporučování pro konkrétního čte-
náře na základě znalosti výpůjček. Ideální pro obohacení katalogů knihoven, které chtějí posky-
tovat lepší služby přihlášeným čtenářům v jejich čtenářském kontě. 

• Doporučování na základě preference – kde cílem je poskytnutí doporučování literatury k četbě 
přihlášeným čtenářům v jejich čtenářském on-line kontě i bez historie výpůjček (novým čtená-
řům), nebo čtenářů, kteří nechtějí poskytovat svoji historii výpůjček. 

 
Výhodou doporučování literatury obálek knih je existence hybridního systému doporučování, které kom-
binuje content-based a kolaborativní doporučování. V roce 2019 byly vykonány úpravy algoritmů pro 
vylepšení API doporučování literatury a bylo harvestováno a pro účely kolaborativního doporučování už 
sklizeno cca 40 mil. anonymizovaných výpůjček spolupracujících knihoven. 
 
Architektura subsystému doporučování literatury 
V roce 2019 proběhla úprava a zdokonalení částí subsystému, a to: 
 

• Skript pro sběr bibliografických záznamů – automatické plnění plných bibliografických záznamů 
jako zdroje dat pro content-based doporučování. 

• Skript pro sběr výpůjček spolupracujících knihoven – automatické plnění anonymizovaných dat 
výpůjček sloužících ke kolaborativnímu doporučování. Byl doplněn sběr dat nejen harvestová-
ním datasetů anonymizovaných výpůjček pomocí OAI, ale i importem dat jiného formátu dat 
z KIS způsobem týdenních inkrementů anonymizovaných výpůjček. 

• Indexační skripty byly obohaceny o indexaci dalších MARC 21 tagů, zejména kvůli doporučová-
ní na základě preference. 

• Byla upgradována verze databázových služeb Mongo DB a Redis DB. 
• Došlo k úpravě a optimalizaci skriptu pro kolaborativní doporučování, které bylo potřebné kvůli 

nárůstu záznamů výpůjček více než dvojnásobně. Cílem úpravy bylo použití větší množiny dat 
výpůjček. Dále bylo cílem optimalizace snížení doby odezvy API. 



OBR. 1: Architektura subsystému doporučování literatury
 
Doporučování podle preference 
Cílem tohoto typu doporučování je poskytnutí doporučení literatury čtenářům, kteří nemají historii výpů
ček, nebo nechtějí svou historii poskytnout. Využívá se volby preference čtenáře obdobně jako u pře
mětového vyhledávání, tj. podle kategorie konspektu, skupiny konspekt
byly doplněny parametry (viz další popis).
 
Dalším případem použití doporučování podle preference je v kombinaci s konkrétním čtenářem. V tak
vém případě dojde k filtraci titulů už přečtených daným čtenářem.
Skript pro sběr bibliografických záznamů do RedisDB byl upraven, aby došlo i k importu tagu 072.
 
Postup pro doporučování podle předmětového vyhledávání:
 

1. Vyhledání všech titulů, které obsahují kategorii nebo skupinu
2. Pro vyhledané tituly se zjistí počet
3. Tituly se seřadí podle počtu výpůjček.
4. Na výstup se dostane 50 titulů s nejvíce výpůjčkami.

 

Postup pro doporučování podle předmětového vyhledávání pro konkrétního čtenáře: 
 

1. Vyhledání všech titulů, které obsahují kategorii nebo skupinu
2. Filtrace titulů, které už byly daným čtenářem vypůjčené.
3. Pro vyhledané tituly se zjistí počet výpůjček.
4. Tituly se seřadí podle počtu výpůjček.
5. Na výstup se dostane 50 titulů s nejvíce výpůjčkami.

OBR. 1: Architektura subsystému doporučování literatury 

doporučování je poskytnutí doporučení literatury čtenářům, kteří nemají historii výpů
ček, nebo nechtějí svou historii poskytnout. Využívá se volby preference čtenáře obdobně jako u pře
mětového vyhledávání, tj. podle kategorie konspektu, skupiny konspektu nebo jejich kombinací. Do API 
byly doplněny parametry (viz další popis). 

Dalším případem použití doporučování podle preference je v kombinaci s konkrétním čtenářem. V tak
dojde k filtraci titulů už přečtených daným čtenářem. 

bibliografických záznamů do RedisDB byl upraven, aby došlo i k importu tagu 072.

Postup pro doporučování podle předmětového vyhledávání: 

Vyhledání všech titulů, které obsahují kategorii nebo skupinu, zadané na vstupu.
Pro vyhledané tituly se zjistí počet výpůjček. 
Tituly se seřadí podle počtu výpůjček. 
Na výstup se dostane 50 titulů s nejvíce výpůjčkami. 

Postup pro doporučování podle předmětového vyhledávání pro konkrétního čtenáře:  

Vyhledání všech titulů, které obsahují kategorii nebo skupinu, zadané na vstupu.
Filtrace titulů, které už byly daným čtenářem vypůjčené. 
Pro vyhledané tituly se zjistí počet výpůjček. 
Tituly se seřadí podle počtu výpůjček. 
Na výstup se dostane 50 titulů s nejvíce výpůjčkami. 
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Rozšíření content-based doporučování o vytěžování anotací 
Cílem bylo obohacení content-based doporučování o informaci získanou z anotací dokumentů. Hlavním 
použitím je seřazení doporučených dokumentů podle podobnosti jednotlivých anotací dokumentů. Do-
sud se seřazovalo podle podobnosti tagů bibliografických záznamů, kdy každý tag má přidělenou priori-
tu/důležitost. Na určení podobnosti anotací se používá kombinace TF-IDF vektorů společně s kosinovou 
podobností. 
 
Změny v MongoDB: 
Pro ukládání anotací byla v MongoDB vytvořená nová kolekce „anotation“. Anotace se získávají pomocí 
API backend vrstvy obálek knih. 
 
Popis řešení:  
Na vstupu jsou dva seznamy dokumentů: 

1. Seznam dokumentů, pro které se hledají podobné dokumenty. 
2. Seznam dokumentů, z kterých se hledají podobné dokumenty. 

 
Pro druhý seznam se určí pořadí podle podobnosti:  

1. Pro každý dokument z obou seznamů se získá anotace z MongoDB. 
2. Vypočte se TF-IDF vektor pro všechny dokumenty z obou seznamů. 
3. Pro každý dokument ze seznamu 2: 

a. Vypočte se kosinová podobnost pro každý dokument ze seznamu č.1 
b. Vypočte se průměr těchto podobností. 

4. Dokumenty se seřadí podle kosinové podobnosti. 
 

Na výstupu je ve výsledku seřazený seznam podle kosinové podobnosti anotací. Pro výpočet TF-IDF je 
vytvořen objekt, který byl natrénován na velkém počtu anotací. TF-IDF vektor je dlouhý podle před defi-
novaného slovníku vytvořeného ze seznamu klíčových slov dokumentů. 
 
Rozšíření API 
Vstupní parametry pro doporučování podle předmětového vyhledávání:  

• kons – kategorie nebo skupina konspektu. Kategorie musí začínat písmenem 'k'. V případě ví-
cerých hodnot JSON pole. 

 
Dotaz API pro doporučování podle předmětového vyhledávání: 
 
https://cache.obalkyknih.cz/api/doporuc?multi={"kons":["527","78","k2"]} 
 
Vstupní parametry pro doporučování podle předmětového vyhledávání pro konkrétního čtenáře:  

• kons – Kategorie, nebo skupiny konspektu. Kategorie musí začínat písmenem „k“. V případě ví-
cerých hodnot JSON pole. 

• sigla – Sigla knihovny. 
• user – Anonymizovaný identifikátor čtenáře. 

 
Dotaz API pro doporučování podle předmětového vyhledávání pro konkrétního čtenáře: 
 
htt-
ps://cache.obalkyknih.cz/api/doporuc?multi={"sigla":"CBA001","user":"6mapWQXT0h1RQxB/T4iqzI7cdt3AQzUYc
NW7HO2f6gnu6vQ016SUGHxyWFlNubGLVpPM80/gRzsmvWXllgo85g==","kons":["527","78","k2"]} 
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Monitoring systému 
 
Cílem úkolu je sledování, logování a průběžné vyhodnocování stavu komponent celého systému obálek 
knih včetně možnosti sledování kvality poskytovaných dat. S nárůstem dostupných služeb projektu a při 
omezeném personálním obsazení je již velmi složité kontrolovat a monitorovat, zda všechny služby 
a funkce pracují dle specifikace, a prováděné upgrady funkcionality nezpůsobují výpadky a nedostup-
nost služeb. Kontroly je potřeba provádět automatizovaně a periodicky – min. 1x za týden (změny fron-
tend i backend vrstvy probíhají z důvodu oprav chyb nebo nového vývoje průběžně po celý rok), nebo 
i častěji v případě kritických subsystémů obálek knih. 
 
Monitoring systému sleduje komponenty systému: 
 

1. pravidelné úkoly skriptů harvesterů, crawlerů a dalších importních skriptů – TOC OCR a ji-
ných, 

2. on demand úkoly volání importního API skenovacím klientem, webovým rozhraním 
3. sledování metrik OS a stavu souborového systému, jakým je kontrola korektních nastavení 

ACL důležitých adresářů pro běh projektu, stavu běhu databází apod. 
4. kontrola kvality dat pomocí testovací množiny. 

 
Monitoring systému disponuje webovým rozhraním, které umožňuje: 

1. Přehled kontrolovaných částí systémů s možností plánování času a četnosti spouštění kont-
rol. 

2. Prohlížení protokolu, kde je možné dohledat stav kontroly komponenty systému ke konkrét-
nímu dni v minulosti včetně protokolu vytvořeného monitorovacím skriptem daného modulu. 
 

Součástí monitorovacího systému je také subsystém pro aktivní varování odhaleného chybového stav. 
Varování jsou posílána e-mailem, a to podle priority dané úlohy. V případě prioritní kontroly jsou ode-
slána okamžitě. V případě méně prioritní kontroly jsou posílána v ranních pracovních hodinách. Vždy se 
ale jedná o souborné hlášení nalezených problémů včetně logu vytvořeného kontrolním modulem (hlá-
šení obsahuje stejné informace jako webové rozhraní). 
  
KONTROLY A DALŠÍ PRÁCE 
 
V roce 2019 byly prováděny úkoly související s kontrolou a údržbou dat. Jednalo se zejména o kontroly 
anotací a hodnocení, propojení na další vydání titulu, propojení vazeb e-knih a opravy a kontroly zá-
znamů dle báze NKC NK Praha. Jedná se o práce, které nelze plně automatizovat a je nutné je prová-
dět pomocí zaškolené obsluhy.  
Výsledkem práce bylo:  

1) napojení e-knih na klasické papírové tituly – aktuálně je dostupných 1 766 e-knih z produkce 
Městské knihovny v Praze 

2) propojení na další vydání titulu – propojení jednotlivých vydání shodného titulu nebo navazující 
série titulů – řešeno ve spolupráci s CPK 

3) opravy a schvalování anotací k dokumentům – za rok 2019 přibylo v projektu 47 tisíc anotací, 
které byly formálně zkontrolovány a doplněny k titulům 

4) kontroly dat projektu s bázemi NK Praha – historicky projekt Obálkyknih.cz získal data (obálky, 
obsahy, anotace…) z různých zdrojů s různou kvalitou zpracování (popisné údaje, identifikáto-
ry). V databázi se tak vyskytují vícečetné záznamy shodného titulu, každý uložen pod jiným 
identifikátorem. Cílem úlohy bylo tyto záznamy spojit a sloučit dostupná data (obálka, obsah, 
anotace, hodnocení, komentáře). Opravou dat a doplněním identifikátorů budou obálky dostup-
né pro více knihoven, které doposud nebyly schopny obálku a ostatní data zobrazit – nebylo je 
jak propojit.  
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Další úkoly řešené v roce 2019 mimo projekt: 
• údržba a podpora skenovacího klienta pro nahrávání dat knihovnami do projektu  
• kontrola skenovaných periodik a opravy nalezených problémů, metodické vedení přispěvatelů   
• upgrade použitých SW na serverech za účelem větší funkcionality a vyšší stability běhu služby 
• do veřejného API poskytovaného servery cache1.obalkyknih.cz a cache2.obalkyknih.cz byla 

přidána možnost ověření pomocí wildcard subdomény 3. úrovně – registrace se uloží standard-
ně na webu www.obalkyknih.cz po přihlášení (je možné vyplnit *.domena-knihovny.cz),  API 
vyhodnotí hvězdičku a pokud se domena-knihovna.cz shoduje s doménou v referal, bude 
request považován za ověřený 

• upgrade SSL webových serverů projektů „dle požadavků a standardů Google“ 
• obnova a upgrade SSL certifikátů serverů – z projektu Let’s Encrypt 
• aktualizace webových stránek projektu 
• úprava a rozšíření servisních stánek projektu https://servis.obalkyknih.cz/  
• doprogramování možnosti přidání anotace k titulu přes webové rozhraní 
• kontrola a opravy položek databáze obsahů dokumentů (doplnění chybějících OCR) 
• prezentace projektu mezi odbornou i laickou veřejností – 18. celostátní archivní konference Pl-

zeň, 23.–25. dubna 2019, Setkání uživatelů ARL – květen 2019, 8th Colloquium of Library and 
Information Experts of the V4+ Countries Bratislava, 17th–19th June 2019, Knihovny součas-
nosti 2019, 12. výroční seminář SK ČR 2019, prezentace pro regionální knihovny… 

• aktualizace metodických pokynů a manuálu pro knihovny a knihovní systémy 
• e-mailová a telefonická podpora projektu, spolupráce s tvůrci KIS, CPK 

 
 
 Popis řešení a veškeré kódy aplikace jsou volně dostupné jako opensource na adrese htt-
ps://github.com/cbvk/obalkyknih/wiki. 
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PŘÍLOHA Č. 2 – Výběr z akcí knihovny – fotogalerie 
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Výstavy 
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PŘÍLOHA Č. 3 – Přehled výstav 
 
 
Leden Senior foto 2018 – výstava fotografií / krajská rada seniorů Jihočeského kraje 
 Goethe a jihočeská šlechta – výstava archiválií Státního oblast. archivu Třeboň 
 POP ART – Jack Reyes – výstava obrazů  
Únor  Goethe a jihočeská šlechta – výstava archiválií Státního oblastního archivu Třeboň 
 POP ART – Jack Reyes – výstava obrazů  
Březen  100 let Českého červeného kříže – výstavka z fondu JVK ČB 
 How Are You Iran – fotografie z cest po Íránu od Kamila Remeše 
 Čtenářka a jiné ženy – Karel Bambásek / výstava obrazů  
Duben  Vzdálené vrcholky hor – výstava fotografií / Jan Cempírek st.  
 Obojživelníci ve svém živlu / Doležalová – Vlček / výstava fotografií 
 100 let Českého červeného kříže – výstavka z fondu JVK ČB 
 Čtenářka a jiné ženy – Karel Bambásek / výstava obrazů  
Květen Vzdálené vrcholky hor – výstava fotografií / Jan Cempírek st. 
 Výtvarné práce žáků / ZUŠ Otakarova Č. Budějovice 
 Čtyřlístku je 50! – výstavka z fondu JVK ČB 
 Písmenka s vůní jehličí / ukázky z trampského a příbuzného tisku 
 Tvořím s Tvorem  – Pavla Honsová – výstava obrazů  
Červen Lesy a příroda kolem nás – vítězné práce / výtvarná soutěž 
 Čtyřlístku je 50! – výstavka z fondu JVK ČB 
 Písmenka s vůní jehličí / ukázky z trampského a příbuzného tisku 
 Tvořím s Tvorem – Pavla Honsová – výstava obrazů  
Červenec Barčin Pusopis – výstava obrázků Báry Sedláčkové  
Srpen Barčin Pusopis – výstava obrázků Báry Sedláčkové 
 Božena Zimová – výstava obrazů  
Září  Jihočeské dítě v srdci – výstava obrázků / Prenatální hospic  
 Božena Zimová – výstava obrazů  
Říjen  Jihočeský výlov – fotografický festival na téma voda 
 Jsme ze stejné planety – výstava fotografa Jindřicha Štreita 
 100 let prvního knihovního zákona  
Listopad Senior foto 2019 – výstava fotografií / krajská rada seniorů Jihočeského kraje 
 Jihočeský výlov – fotografický festival na téma voda 
 Štřípky z tisku – výstava k výročí Sametové revoluce z fondu JVK ČB 
 Kateřina Bolechová / ručně lepené papírové koláže 
 100 let prvního knihovního zákona 
Prosinec Senior foto 2019 – výstava fotografií / krajská rada seniorů Jihočeského kraje 
 Město, moře, kuře, stavení – výstava fotografií / Klub Aktiv 
 Štřípky z tisku – výstava k výročí Sametové revoluce z fondu JVK ČB 
 30 – příběhy svobody – výstavka k výročí Sametové revoluce  
 300 let – první tištěné české noviny – výstavka 
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PŘÍLOHA Č. 4 – Plakáty k akcím (výběr) 
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PŘÍLOHA Č. 5 – Příklady zajímavých akvizic 
  
Zajímavé přírůstky do souboru jihočeské regionální literatury 
 

Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě / Tereza Blažková.    České Budějovice : 
Bohumír Němec - Veduta, nakladatelství a vydavatelství, ve spolupráci s Fakul-
tou humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019 . 283 stran : ilustrace (převážně 
barevné), mapy, plány, faksimile ; . ISBN 978-80-88030-40-9. ISBN 978-80-7571-
040-6 - Signatura : C 392.333 

 

Adalbert Stifter : touha po harmonii : biografie / Peter Becher ; z německého ori-
ginálu Adalbert Stifter Sehnsucht nach Harmonie. Eine Biografie přeložil Václav 
Maidl.    Horní Planá : Srdce Vltavy, 2019 . 247 stran, xx stran obrazových příloh 
ilustrace, portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-902738-5-6 - Signatura : C 392.143 

 

Příliš mladí na válku / Radek Gális.    České Budějovice : Radek Gális ve spolu-
práci s Literární kavárnou Měsíc ve dne, 2019 . 313 stran portréty ; . ISBN 978-
80-270-7211-8 - Signatura : C 393.168 

 

Král Šumavy : komunistický thriller / Petr Kopal a kol..    Praha : Academia : 
Ústav pro studium totalitních režimů : Casablanca, 2019 . 594 stran ilustrace, 
portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-200-2936-2. ISBN 978-80-88292-23-4. ISBN 
978-80-87292-47-1 -  
Signatura : C 390.035 

 

Kamil Lhoták a jeho svět / sestavení a text katalogu Libor Šteffek. Hluboká nad 
Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2019 . 335 stran ilustrace (převážně barevné), 
portréty ; . ISBN 978-80-87799-97-0 - Signatura : B 58.015 

  

Doudlebsko od jara do zimy : výroční zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech / Jan 
Šimánek.    České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2019 . 318 stran, 16 
stran obrazových příloh ilustrace (některé barevné), portréty ; . ISBN 978-80-
88030-41-6 - Signatura : C 391.913 
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Zajímavé přírůstky do souboru jihočeské regionální literatury 
  

 
Putování městem České Budějovice 2 / Jan Schinko.    České Budějovice : Kopp, 
2019 . 220 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-7232-519-1 - Signatura : C 391.448 
 

 

UNES-CO, aneb, Divadýlko pro turisty / Kateřina Šedá ; texty Kateřina Šedá, 
Hana Jirmusová Lazarowitz, Milan Marko, Pavel Slavko a další.    Český Krumlov 
: Egon Schiele Art Centrum ; Praha : Národní galerie ; [Brno] : Kateřina Šedá, 
2019 . 661 stran ilustrace (převážně barevné), portréty ; . ISBN 978-80-86789-
33-0. ISBN 978-80-7035-718-7 - Signatura : B 58.314 

 



Zajímavé přírůstky do souboru studovny
 

NAGY, Veronika. Crime prevention, 
practices: welfare bureaucracy as mobility deterrent. First published.
London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. x, 191 stran. ISBN
978-0-8153-9666-6.  C386.948
 

MILLSON-MARTULA, Christopher, ed. a GUNN, Kevin 
humanities: implications for librarians, libraries, and librarianship.
First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. xii, 494
stran. ISBN 978-1-138-39316
 

SMITH, Hilda L., ed. a ZOOK, Melinda S., ed. 
historians: within and beyond the academy. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
xvi, 320 stran. ISBN 978-3-
SMITH, Hilda L., ed. a ZOOK, Melinda S., ed. Generations of women
historians: within and beyond the academy. Ch
xvi, 320 stran. ISBN 978-3-
 

WARF, Barney, ed. The Sage encyclopedia of the Internet. Los Angeles: Sage
Reference, [2018]. xxxiii, 365 stran. ISBN 978
 

LEERSSEN, Joep, ed. Encyclopedia of romantic nationalism in Europe.
Amsterdam: Amsterdam University Press, [2018]. 641 s. ISBN
978-94-6298-108-9. B57.802/1
 

BRÜGGER, Niels, ed. a MILLIGAN, Ian, ed. The SAGE handbook of web history.
Los Angeles: SAGE, 2019. 630 stran. 
 

 
 

Zajímavé přírůstky do souboru studovny 

NAGY, Veronika. Crime prevention, migration control and surveillance 
practices: welfare bureaucracy as mobility deterrent. First published. 
London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. x, 191 stran. ISBN 

C386.948 

MARTULA, Christopher, ed. a GUNN, Kevin B., ed. The digital 
humanities: implications for librarians, libraries, and librarianship. 
First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. xii, 494 

39316-5. C386.949 

SMITH, Hilda L., ed. a ZOOK, Melinda S., ed. Generations of women 
historians: within and beyond the academy. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.

-319-77567-8. C386.946 
SMITH, Hilda L., ed. a ZOOK, Melinda S., ed. Generations of women 
historians: within and beyond the academy. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.

-319-77567-8. C386.947 

WARF, Barney, ed. The Sage encyclopedia of the Internet. Los Angeles: Sage
Reference, [2018]. xxxiii, 365 stran. ISBN 978-1-4739-2661-5. B57.803/1-3 

Encyclopedia of romantic nationalism in Europe. 
Amsterdam: Amsterdam University Press, [2018]. 641 s. ISBN 

B57.802/1-2 

BRÜGGER, Niels, ed. a MILLIGAN, Ian, ed. The SAGE handbook of web history.
Los Angeles: SAGE, 2019. 630 stran. ISBN 978-1-4739-8005-1. C386.951 
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historians: within and beyond the academy. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. 

am: Palgrave Macmillan, 2018. 

 

WARF, Barney, ed. The Sage encyclopedia of the Internet. Los Angeles: Sage 
 

 

 

BRÜGGER, Niels, ed. a MILLIGAN, Ian, ed. The SAGE handbook of web history. 

 



Zajímavé přírůstky do souboru půjčovny Lidická
 

Krásná jizba dp 1927-1948 : design pro demokracii / Lucie Vlčková, Alice Hekrdl
vá (eds.).    V Praze : Uměleckoprůmyslové museum : Karel Kerlický 
. 423 stran ilustrace, portréty, faksimile ; . ISBN 978
7101-180-4 - Signatura : B 58.366 

Oldřich Blažíček (1887-1953) : život a tvorba / Naděžda Blažíčková
Havlová.    Praha : Academia : Galerie Kodl, 2019 .
barevné), faksimile, portréty ; . ISBN 978
- Signatura : B 58.312/1 

Oldřich Blažíček (1887-1953) : soupis díla / Naděžda Blažíčková
Havlová.    Praha : Academia : Galerie Kodl, 2019 .
barevné), portréty ; . ISBN 978-80-200
tura : B 58.312/2 

Pracoval jsem mnoho : soupis výtvarného díla Josefa Čapka. Díl první, Kresba 
soupis kreseb / Pavla Pečinková.    Humpolec : Nadační fond 8smička, 2019 
. strana 281-643 stran ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 2 záložky 
(23 x 5 cm) . ISBN 978-80-907185-2-

Umění loutky : české historické loutky ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových / Marie 
a Pavel Jiráskovi ; fotografie: Karel Poneš, Fotografiks s.r.o.. 
lický - KANT ve spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, 2019 
. 463 stran barevné ilustrace ; . ISBN 978
1 - Signatura : B 58.114 

Katedrální motivy v české gotické architektuře a užitém umění doby 
1400 / Jaroslav Sojka.    Praha : Správa Pražského hradu, 2019 .
strace ; . ISBN 978-80-88315-02-5 - Signatura : 

 
  

Zajímavé přírůstky do souboru půjčovny Lidická 

1948 : design pro demokracii / Lucie Vlčková, Alice Hekrdlo-
V Praze : Uměleckoprůmyslové museum : Karel Kerlický - KANT, 2018 

423 stran ilustrace, portréty, faksimile ; . ISBN 978-80-7437-274-2. ISBN 978-80-

 

1953) : život a tvorba / Naděžda Blažíčková-Horová, Eliška 
Praha : Academia : Galerie Kodl, 2019 . 315 stran ilustrace (některé 

barevné), faksimile, portréty ; . ISBN 978-80-200-3060-3. ISBN 978-80-200-2741-2 

 

1953) : soupis díla / Naděžda Blažíčková-Horová, Eliška 
Praha : Academia : Galerie Kodl, 2019 . 508 stran ilustrace (převážně 

200-3061-0. ISBN 978-80-200-2741-2 - Signa-

 

Pracoval jsem mnoho : soupis výtvarného díla Josefa Čapka. Díl první, Kresba - 
Humpolec : Nadační fond 8smička, 2019 

643 stran ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 2 záložky 
-4 - Signatura : B 58.297/1.2 

 

Umění loutky : české historické loutky ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových / Marie 
a Pavel Jiráskovi ; fotografie: Karel Poneš, Fotografiks s.r.o..    Praha : Karel Ker-

KANT ve spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, 2019 
463 stran barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7437-288-9. ISBN 978-80-7460-152-

 

Katedrální motivy v české gotické architektuře a užitém umění doby okolo roku 
Praha : Správa Pražského hradu, 2019 . 437 stran ilu-

Signatura : B 58.120 
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Zajímavé přírůstky hudebního oddělení   
 

Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory / Ema Součko-
vá.    Praha : Academia, 2019 . 462 stran ilustrace (převážně barevné), noty, 
faksimile ; . ISBN 978-80-200-2866-2 - Signatura : B 57.955 

 

Pojednání o kontrapunktu / Antonín Rejcha ; Roman Dykast (ed.) ; z prvního vy-
dání spisu Traité de haute composition musicale ... přeložil, poznámky a závě-
rečnou studii napsal Roman Dykast.    Praha : Togga, 2016 . 889 stran noty ; . 
ISBN 978-80-7476-104-1. ISBN 978-80-7331-417-0 - Signatura : HC 1.841 

 

Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas. Pars prima, A-
C / composuit Eliška Šedivá ; překlad textových částí: Andy Letham.    Pragae : 
Národní knihovna ČR, 2018 . 379 stran ilustrace (některé barevné), noty, faksimi-
le ; . ISBN 978-80-7050-698-1 - Signatura : C 389.253/1 

 

Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas. Pars secunda, 
C-M / composuit Eliška Šedivá.    Pragae : Národní knihovna ČR, 2018 . Strana 
381-742 noty ; . ISBN 978-80-7050-698-1 - Signatura : C 389.253/2.  

 

Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas. Pars tertia, M-V 
/ composuit Eliška Šedivá.    Pragae : Národní knihovna, 2018 . Strana 743-1090 
noty ; . ISBN 978-80-7050-698-1 - Signatura : C 389.253/3.  

 

Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas. Pars quarta, V-
Z / composuit Eliška Šedivá.    Pragae : Národní knihovna, 2018 . Strana 1091-
1456 noty ; . ISBN 978-80-7050-698-1 - Signatura : C 389.253/4 
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Zajímavé přírůstky hudebního oddělení   
 

Subskripce Souborného díla Bohuslava Martinů: 

MARTINŮ, Bohuslav, BERGMANNOVÁ, Sandra, BŘEZINA, Aleš, 
SILVERTHORNE, Paul, ŽŮREK, Pavel. Concerto da camara, H 285 ; Rhapsody-
Concerto, H 337. 1. vydání. Praha: Bärenreiter, 2019. 1 partitura (xxxviii, 178 
stran). Souborné vydání díla Bohuslava Martinů, Série III/1/8.  

 

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Edition [zvukový záznam]. Neuhausen: 
Hänssler, [2019]. 56 CD audio. 

 

ČAJKOVSKIJ, Petr Il‘jič. The Tchaikovsky Project [zvukový záznam]. London: 
Decca, [2019]. 7 CD audio (84:42 ; 66:33 ; 68:32 ; 59:22 ; 75:50 ; 80:12 ; 62:53).   

 

Mé písně: zlatá albová kolekce [zvukový záznam]. Praha: Supraphon, [2009]. 36 
CD audio. Zlatá albová kolekce.   

 

 
  



Zajímavé přírůstky do oddělení periodik
 

Art of living.    Praha : Conventia Events, s.r.o., 2018
2018- . ISSN 2571-1970 

Ottobre design. Oulu: Studio Tuumat, 2000

Ilustrovaná historie.    Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019
odběru: 2019- . ISSN 2571

Foreign affairs.    New York : Council on Foreign Relations, 1922
. Roky odběru: 2019- . ISSN 0015

Bylinkář : bylinky léčí, chutnají, pomáhají, jsou pro zdraví i 
 Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019
2571-3817 

 
 
 
 
 

Zajímavé přírůstky do oddělení periodik 

Praha : Conventia Events, s.r.o., 2018- . Roky odběru: 

Oulu: Studio Tuumat, 2000-. ISSN 1457-2192. 

Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019- . Roky 
. ISSN 2571-4309 

New York : Council on Foreign Relations, 1922- 
. ISSN 0015-7120 

Bylinkář : bylinky léčí, chutnají, pomáhají, jsou pro zdraví i krásu!.   
Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019- . Roky odběru: 2019- . ISSN 

 

 

Stránka | 65  

 

 

 

 



Stránka | 66  

PŘÍLOHA Č. 6 – Výběr z příspěvků konferencí 
 
Mgr. Tamara Pršínová, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
 
Příspěvek na konferenci Sto let regionu a regionální literatury v knihovnách. Konference byla uspořáda-
ná v rámci oslav stého výročí platnosti knihovního zákona (č. 430/1919 Sb.) a byla koncipována jako 
setkání knihovnických a univerzitních pracovníků, kteří se zabývají problematikou regionu(ů) a regionál-
ní literatury. 
 
REGION JIŽNÍ ČECHY – HISTORIE, LITERATURA, OSOBNOSTI  
(představení činnosti regionálního oddělení Jihočeské vědecké knihovny)  
 
„Známe náš region – minulost a současnost jihočeského regionu“ – takto zní upoutávka na webových 
stránkách naší knihovny, na propagačním letáčku regionálního oddělení pak vybízíme čtenáře, aby se 
„vydali za poznáním rodného kraje nebo místa svého bydliště“. Úkolem našeho oddělení je tedy získá-
vat, uchovávat, propagovat a zpřístupňovat široké veřejnosti dokumenty regionálního charakteru. Jak se 
nám to daří, posuďte sami. 
 
Krátké představení regionu – historie, poloha 
Původně vedle sebe na jihu Čech existovaly kraje Prácheňský a Bechyňský, které byly nahrazeny kra-
jem Budějovickým, Táborským a Píseckým, toto uspořádání bylo později nahrazeno krajským zřízením. 
Po 2. světové válce vznikl Českobudějovický kraj (1949–1960), který byl přejmenován na Jihočeský 
kraj. „Jihočeši nejsou jen tak Češi,“ píše Martin C. Putna ve své studii uveřejněné v roce 1996 v revue 
Souvislosti a pokračuje „snad žádný jiný kraj Českého království nezdůrazňoval tolik svou odlišnost 
od ostatku země, své ‚češství s přívlastkem‛, jako končina jihočeská.“ Zmiňuje také, že „vášniví Jihočeši 
se proto s oblibou označují za ‚Doudleby‛ a zdůrazňují tak podle Putny „spíše svoji souvislost s přilehlý-
mi kraji rakouskými než se zbytkem Čech“. 
Poloha a hranice Jihočeského kraje zabírá oblast na jihu Čech, ale v oblasti Dačic a Slavonic zasahuje 
na Moravu, v nejvýchodnější části krátkým úsekem hraničí právě s Jihomoravským krajem. Na západě 
sousedí s Plzeňským krajem, na severu se Středočeským, na severovýchodě s Krajem Vysočina. Žije 
zde přibližně 642 000 obyvatel.  
Na jihovýchodě hraničí Jihočeský kraj s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousko; oblast města Čes-
ké Velenice (tzv. Vitorazsko) patřila až do roku 1920 právě do Dolních Rakous. Na jihu sousedí s Hor-
ními Rakousy a na jihozápadě s německou spolkovou zemí Bavorsko (přesněji s Dolním Bavorskem). 
Někdy je toto jihočeské pohraniční území chybně začleňováno do tzv. Sudet.  
 
Regionální oddělení – funkce a činnost 
Hlavní funkcí regionálního oddělení je získávání, zpracovávání, uchovávání, propagování a zprostřed-
kování regionálních dokumentů a informací. Čtenářům a dalším zájemcům slouží oddělení a studovna 
regionální literatury. Zde máme na starosti především správu fondu regionální literatury (knih, perio-
dik, map, drobných tisků a dalších dokumentů), dále akvizici regionálních dokumentů, jejímž základem 
je tzv. regionální povinný výtisk. Při nákupu je prioritně zohledňována regionální tematika s důrazem 
na vlastivědné hledisko – dějiny, památky, příroda, osobnosti regionu, regionální autoři, literatura o čes-
ko-německých vztazích na území regionu s přihlédnutím k příhraničním oblastem sousedních států 
a literatura německy píšících autorů z oblasti jižních Čech a Šumavy. Základem oddělení je fond regi-
onální literatury tzv. Památník. Původně byl uložen v depozitáři v klášteře Zlatá Koruna. Tento fond 
byl veřejnosti nepřístupný až do roku 1989 (respektive 1990), kdy byl převezen do současné budovy 
knihovny v Českých Budějovicích a uložen v depozitáři regionálního oddělení.   Fond má konzervační 
funkci, je zpřístupněn čtenářům pouze formou prezenčních výpůjček. 
Regionální oddělení plní též funkci bibliografického oddělení specializujícího se na analytický rozpis 
regionálních periodik (excerpce článků – jmenný a věcný popis, tvorba regionálních autorit), jehož vý-
sledkem je regionální databáze. Tato databáze je součástí elektronického katalogu naší knihovny. Na-



Stránka | 67  

vazuje na tvorbu regionálních kartoték a tištěných soupisů regionální literatury. Většinu vyexcerpova-
ných záznamů zasíláme v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie do databáze ANL Národní 
knihovny ČR. Podílíme se též na tvorbě tištěných bibliografií, které vycházejí v rámci naší ediční řady 
(Karel Klostermann: Soupis díla, 2008; Věroslav Mertl: Soupis díla, 2011) nebo samostatně (Adalbert 
Stifter v českých překladech, 2005; Šumavské pověsti, báje a pohádky, 2008; Monografie jihočeských 
měst a obcí 1995–2010, 2010), případně jsou součástí kolektivního díla (Bibliografie měst České repub-
liky,1997).  
 
Ediční činnost 
Již několik let je na webových stránkách Jihočeské vědecké knihovny vystavována pod názvem Kohou-

tí kříž elektronická čítanka šumavské německé literatury. Práce vznikala od roku 1990 a zahrnuje 
autory pocházející ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory zabývající se danou 
tematikou od středověku až po současnost. Každý zastoupený autor je představen ukázkami z díla 
v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým medailonem a bohatou obrazovou přílo-
hou včetně digitalizovaných historických map Šumavy. Součástí publikace je rovněž studie Co je to 
šumavská literatura. Najdete zde jména jako Adalbert Stifter, Karel Klostermann, Johannes Urzidil 
a další známá, méně známá i zcela neznámá jména německy píšících autorů se vztahem k Šumavě. 
Celková koncepce čítanky, tvorba medailonů, výběr obrazových příloh a překlady jsou dílem našeho 
dlouholetého kolegy a bývalého vedoucího regionálního oddělení, a především velkého znalce Šumavy 
a šumavské literatury Jana Mareše. Autorem elektronické verze je současný ředitel Jihočeské vědecké 
knihovny a také velký milovník Šumavy Ivo Kareš, bez jehož přičinění by se dílo nedostalo do povědomí 
zájemců o Šumavu a její literaturu. Tento ediční počin byl v roce 2003 oceněn ministrem kultury ČR 
(Cena Knihovna roku 2003, diplom v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných 
a informačních služeb) a v roce 2018 získal zvláštní cenu Šumavy litery za mimořádný přínos šumavské 
literatuře. 
 
Ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov připravujeme od roku 2005 k vydání tištěnou ediční řadu 
Jihočeské vědecké knihovny, v letošním roce vychází již desátý svazek. Jako první jsme publikovali 
soubor povídek Johannese Urzidila Jdu starým lesem v překladu našeho kolegy a autora elektronické 
knihy Kohoutí kříž Jana Mareše, dále pak v edici vyšel přepis textu Váchalovy Šumavy umírající a ro-
mantické. Velmi si považujeme publikování Marešova překladu knihy Válka jako nemoc českobudějo-
vického německy píšícího dětského lékaře židovského původu, který zažil hrůzy 1. světové války jako 
vojenský lékař v lazaretu v Hranicích na Moravě. Ve své knížce následně analyzoval fenomén války 
z lékařského hlediska. Sám s celou rodinou zahynul v nacistických táborech smrti během 2. světové 
války. Originál vyšel v roce 1932 s úvodním slovem Alberta Einsteina. Stejně tak si považujeme prvního 
českého překladu knihy známého pražského německého spisovatele Rudolfa Slawitscheka Modrý Pán-
bůh, který měl osobní vazby na Český Krumlov a do tohoto města na jihu Čech zasadil děj své knížky. 
V rámci edice jsme také připravili dvě personální bibliografie, a to Soupis díla Karla Klostermanna 
a Soupis díla Věroslava Mertla.  
 
Výstavní činnost 
Pracovníci regionálního oddělení se také podílejí na přípravách výstav pořádaných v naší knihovně i 
mimo ni. K nejvýznamnějším patřily výstavy k výročí významných regionálních osobností jako například 
dvou spisovatelů, kteří překročili svým významem hranice regionu – Adalbert Stifter (2005) a Karel Klos-
termann (2008). V roce 2011 se naše knihovna připojila k oslavám, které se uskutečnily pod názvem 
Rožmberský rok, uspořádala výstavu a v rámci edice vydala dvojjazyčný výběr z děl německy píšících 
autorů Knížka rožmberská. V roce 2015 jsme připomněli výstavou další slavnou osobnost spojovanou 
s jižními Čechami – 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Kromě výstav k výročí jihočeských osobností 
si připomínáme také významné historické události, jako byla 1. světová válka nebo roky 1968, 1989, 
a jak se dotýkaly jižních Čech, případně jak se odrážely v dobovém tisku a literatuře. 
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Digitalizace 
S novou dobou přicházejí nové výzvy, mezi něž rozhodně patří digitalizace. Vedení knihovny správě 
rozhodlo, že je třeba digitalizovat právě regionální fondy, ať už se jedná o monografie či periodika vydá-
vaná na území regionu. Na našem oddělení bylo vytipovat dokumenty a připravit je nejprve pro projekt 
tzv. digitalizace službou v roce 2014, od roku 2015 pak začala přímo na Krajském úřadu Jihočeského 
kraje fungovat krajská digitalizační linka. Velmi se nám osvědčila spolupráce s Jihočeským muzeem 
a také se Státním okresním archivem v Českých Budějovicích při výběru a doplňování dokumentů urče-
ných na digitalizaci. Nezbytností je také úzká spolupráce s naším IT oddělením, které se podílí na pře-
vodu dat do naší digitální knihovny. Následně též provádíme propojení digitalizovaných dokumentů  
s katalogizačními záznamy v on-line katalogu. Digitalizované dobové noviny i časopisy také hojně vyu-
žíváme právě při přípravě výstav. A ceníme si především kladného ohlasu od uživatelů naší digitální 
knihovny, kteří kladně hodnotí naši práci při výběru a zpřístupňování regionálního kulturního dědictví.  
 
Na závěr bych si opět vypůjčila slova Martina C. Putny, významné regionální i nadregionální literární 
osobnosti, píseckého rodáka, absolventa píseckého gymnázia, který v letech 1998–2000 studoval 
na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a pro Český rozhlas natočil cyklus 
Putnův jihočeský literární místopis: „Pravý regionalismus nikdy není, nemůže si dovolit být stranický, 
protože by musel některé z květinek na své zahrádce vyhodit coby nevítaný plevel. Pravý regionalismus 
už ze své podstaty musí být smířlivý. Jediný žánr, v němž se proto pravý regionalismus může odehrá-
vat, je všesmiřující a všeobjímající IDYLA.“  
 
Ano, stejně tak musíme i my v regionálním oddělení přistupovat k dokumentům, které máme získávat a 
uchovávat pro další generace. 
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PŘÍLOHA Č. 7 - Výběr z publikovaných článků 
 
Bulletin SKIP (https://bulletinskip.skipcr.cz) 

 
Knihovny mimo hranice aneb Kongres Asociace francouzských knihovníků 2019 [1]  
Autor:   HÁJKOVÁ, Zuzana [2] 
Číslo:   2019, ročník 28, číslo 2 [3] 
Rubrika:  Ze zahraničních knihovnických spolků [4] 
Klíčová slova:  Francie [5], knihovnictví v zahraničí [6] 

I letos – stejně jako před dvěma lety [7] – se francouzští knihovníci sešli v Paříži na kongresu své asociace – ABF 
[8] (Association des Bibliothécaires de France, Asociace francouzských knihovníků). Ta byla založena již 
v roce 1906, sdružuje knihovníky ze všech typů knihoven a těch je více tři tisíce – vedle knihovníků mezi nimi 
najdeme i další profesionály z příbuzných oblastí (knihkupce, nakladatele, dodavatele databází a knihovních 
softwarů či zřizovatele knihoven). O administrativní činnosti a publikační činnost či koordinaci akcí se stará pět 
stálých zaměstnanců, vlastní činnost zajišťuje Národní rada ABF a 21 regionálních skupin. Každoroční třídenní 
kongres ABF patří mezi významné knihovnické akce. Vždy se snaží otevírat nová aktuální témata. Zopakujme si 
některá z témat předchozích let: 

• 2010 – Bibliothèques: et si on parlait d'argent? (Knihovny – co kdybychom hovořili o financích?), 
• 2012 – La bibliothèque, une affaire publique (Knihovna, věc veřejná), 
• 2013 – La bibliothèque, fabrique du citoyen (Knihovna, prostor pro utváření občanské společnosti), 
• 2014 – Bibliothèques, nouveaux métiers, nouvelles compétences (Knihovny – nová povolání, nové 

kompetence), 
• 2016 – Innovation en bibliothèque: sociale, territoriale et technologique (Inovace v knihovnách: sociální, 

územní i technologická), 
• 2018 – À quoi servent les bibliothèques? (Komu slouží knihovny?) 

Letošní, 65. kongres ABF, spojený s valnou hromadou členů asociace, se konal ve dnech 6. až 8. června 2019 
v Paříži a nesl název Au-delà des frontières (Knihovny mimo hranice). A hranice byly v tomto případě pojaty velmi 
široce – ať už teritoriální, mezi institucemi, mezi knihovnami i čtenáři, hranice v člověku samém z hlediska jazy-
kového, věkového nebo například vzdělanostního. Ve všech těchto aspektech lze najít úlohy pro knihovny dnešní 
doby. 

[9]  

 [10] 
Zahájení kongresu (zdroj: web ABF [8]) 

Náplní kongresu byla více než dvacítka přednášek a cyklů příspěvků. ABF také organizovala krátká setkání 
účastníků kongresu s členy komisí ABF, které se zaměřují na konkrétní témata práce v knihovně (mj. práce 
s dětskými čtenáři, univerzitní knihovny, vzdělávání knihovníků, digitální knihovna, zahraniční spolupráce), nebo 
hodinu otázek na reprezentanty ministerstva kultury či školství. Součástí kongresu je i prostor pro vystavovatele – 
více než sedmdesátka z nich nabízela například digitální dokumenty, databáze, software pro knihovny, nábytek 
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do knihoven, svůj stánek zde mělo mj. i nakladatelství se speciální nabídkou (knihy pro děti s poruchami zraku), 
asociace na podporu četby atp. 

[11] 
Úvodní den mezi vystavovatele spolu s předsedkyní ABF přišel i ministr kultury Franck Riester (zdroj: web ABF 
[8]) 

Časově nebylo možné obsáhnout vše, řada akcí se odehrávala na různých místech ve stejnou dobu. Ale již před 
začátkem kongresu účastníci dostali podrobný program a mohli si vybrat, kterých akcí se zúčastní. Zajímavý byl 
tradičně i formát příspěvků – většinou k jednomu tématu vystupovali dva až tři přednášející, s moderátorem, který 
představoval přednášející i pokládal doplňující dotazy. A téměř stejná část času jako příspěvkům byla vyhrazena 
i následující diskuzi. Posluchači byli velmi aktivní a mnohdy ani tento velkorysý čas k diskuzi nestačil. 

A nyní několik postřehů z přednášek i z celého kongresu. Hned na úvod zmíním neobvyklé zahájení – přesněji 
příjezd účastníků akce Cyclo-Biblia před slavnostním zahájením kongresu. 

Cyclo-Biblio [12] je totiž každoroční akce cca 50 knihovníků, kteří týden na kole projíždějí region směrem k místu 
konání kongresu a cestou navštěvují vybrané knihovny. Letos to bylo více než 330 km z Le Havru přes Rouen do 
Paříže. Vedle vzájemné výměny zkušeností je to také zajímavá kampaň, která má propagovat služby knihoven 
a zvyšovat povědomí o nich. 

 

[13] 
Příjezd účastníků Cyclo-Biblio na kongres ABF (foto: Zuzana Hájková, Jiho-
česká vědecká knihovna v Českých Budějovicích) 

Z prvního dne ještě zdůrazním dvě akce – prvním bylo téměř dvouhodinové 
setkání zahraničních účastníků a hostů na kongresu s francouzskými kolegy. 
Ti zde hovořili o tom, co považují za významné pro rozvoj knihovnictví ve 
svých zemích. Zaznělo i jméno České republiky – ve svém krátkém příspěvku 
jsem mluvila o oslavách 100. výročí prvního knihovnického zákona i o jeho 
přínosu. Toto téma vzbudilo docela diskuzi – Francie totiž žádný zákon 
o knihovnách nemá. 
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[14] Setkání zahraničních účastníků kongresu (foto: Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých 
Budějovicích) 

Mediální výchova – nová úloha pro knihovny – to byl název jednoho z bloků přednášek prvního dne. Vedle sebe 
zasedli knihovníci, novináři, učitelé. Volně cituji jednoho z přednášejících, knihovníka univerzitní knihovny 
v Paříži: „Vždycky jsem si myslel, že falešným zprávám uvěří jen lidé nevzdělaní a hloupí. Ale zjistil jsem, že 
jedním z autorů a horlivých propagátorů fake news je náš bývalý student a dodnes dlouholetý čtenář naší knihov-
ny. A naopak, z druhé strany vím, že mezi našimi čtenáři jsou i novináři – ti znají mechanismy a správné techniky, 
jak předávat informace a fakta. Nemají však proti sobě to správné publikum – proto vzniklo tohle opravdu reálné 
partnerství: Noviny plus knihovna.“ Vedle klasických dokumentů o principech ověřování pramenů seznámili 
s únikovou hrou, která je na univerzitě velmi oblíbená. V následné diskuzi zazněly i otázky týkající se zachování 
neutrality knihoven při hodnocení informací. 

Z druhého dne kongresu zaujal i cyklus příspěvků s názvem Nové hranice knihoven – nové vybavení. Byly zde 
názorné ukázky vybavení knihoven, které se přizpůsobuje novým úlohám – ať už to byla knihovna v Thionville 
[15] nebo malá vysokoškolská knihovna École des Ponts ParisTech [16]. Obě tyto knihovny by měli navštívit 
účastníci studijní cesty SKIP v květnu 2020. 

Poslední den kongresu jsem si nenechala ujít moderátorku bloku Amandine Jacquet, kterou si členové SKIP 
možná pamatují díky její přednášce o knihovně jako třetím místě [17] na valné hromadě SKIP v Hradci Králové, 
a její blok Různorodost i limity knihovnického povolání. Na řadě příkladů nových služeb ukázala, jak se musí 
měnit i knihovník a požadavky na něj. Ve své úvodní prezentaci představila několik příkladů atypických knihov-
ních fondů a služeb, které fungují ve Francii či v zahraničí – mj. půjčování nářadí, hudebních nástrojů, oděvů, 
semínkovny nebo šicí dílny. Na ni pak navázali další řečníci s konkrétními příklady, jak se jejich knihovny promě-
nily a přizpůsobily novým požadavkům veřejnosti. Prvním byla malá knihovna v oblasti se stárnoucí populací (300 
obyvatel) v Saint-Denis-les-Martels s novým multifunkčním pracovním prostorem, který funguje jako knihovna, 
sociální středisko i poštovní pobočka [18]. Následovala prezentace Knihovny Zoetermeer [19] v Nizozemí, kde 
vedle klasických knihovnických výpůjčních služeb najdeme další prostory pro kulturní, sociální a vzdělávací akce 
i pro záležitosti místní komunity nebo pro její správní služby (mj. vyřízení cestovního pasu nebo řidičského průka-
zu). Tzv. participativní knihovna v Zoetermeeru se stala i zajímavým místem pro místní podniky a organizace (je 
jich více než 50) – ti využívají sdílených prostorů v knihovně, organizují zde workshopy pro své uživatele i pro 
veřejnost apod. 

Stejně zajímavá byla řada dalších příspěvků, např. na téma digitálního začleňování a vzdělávání seniorů, tee-
nagerů jako specifického publika či partnerství a spolupráce s jinými typy organizací. Snad i tento malý výběr 
ukazuje, že naši francouzští kolegové řeší podobné odborné problémy a umějí o nich diskutovat i hledat řešení. 

© Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2017–2020 
ISSN 1213-5828 
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PŘÍLOHA Č. 8 – O knihovně v médiích (výběr) 
 
 
Knihovna už roste 
29. 11. 2019 ceskobudejovicky.denik.cz  
6x foto 

Práce na přístavbě budovy Jihočeské vědecké 
knihovny na Lidické třídě pokračuje. Podle ředitele 
Ivo Kareše se nyní betonuje. 

Dětská literární soutěž ještě nabírá příspěvky 
23. 10. 2019 ceskobudejovicky.denik.cz - 

 

Patnáct let je horní hranice pro účastníky literární 
soutěže Jihočeský úsměv… Povídky, básně nebo 
třeba fejetony lze odevzdávat do 31. října v Jiho-
české vědecké knihovně. 

České Budějovice vydají publikaci o partnerském 
městě ve Francii 
25. 06. 2019 ceskobudejovicky.denik.cz -   

V archivu JVK dřímal desítky let rukopis Karla 
Hansy z cest po Francii… Rukopis obsahuje řadu 
fotografií míst z francouzského města Lorient, 
jejichž podoba je už dnes zcela jiná… 

Děti mají svůj knižní festival 
20. 06. 2019 ceskobudejovicky.denik.cz 
foto 

Dvoudenní Festival dětských knih začal ve čtvrtek 
v JVK Na Sadech. Malé čtenáře zde čekají 
workshopy, besedy se spisovatelkami a mnoho 
další zábavy na stanovištích v zahradě Eggertovy 
vily. 

Festival dětských knih oživí Marčík 
20. 06. 2019 Mladá fronta Dnes 
 

Čtenářské workshopy, besedy se spisovatelkami 
dětských knih, divadlo Víti Marčíka, piknik a 
spoustu zábavných stanovišť nabídne Festival 
dětských knih… 

Noc literatury v knihovně 
07. 05. 2019 Právo 
 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovi-
cích se letos zapojí do akce s názvem Noc litera-
tury. 

Balvan přestěhovali o kus dál 
04. 05. 2019 ceskobudejovicky.denik.cz 
14x foto 

Podívanou si nenechal ujít ani Budějčák Miroslav 
Musil. "Viděl jsem, jak kámen usazují, když jsem 
přišel z vojny," vzpomínal senior… 

Kámen, který byl pěstí, zůstane u knihovny 
04. 05. 2019 Právo 

Stodvacetitunový balvan, který měl na sobě v 
sedmdesátých a osmdesátých letech srp a kladivo 
jako symbol… 

Stěhování balvanu u knihovny Jeřáb ho posunul o 
23 metrů 
04. 05. 2019 Mladá fronta Dnes 
video na budejovice.idnes.cz 

Pouhých pět minut trvalo včera dopoledne jeřáb-
níkům a stavbařům přesunutí víc než stotunového 
balvanu... 
 

V centru Českých Budějovic mají balvan 
03. 05. 2019 PRIMA Family  
Zprávy FTV Prima, čas 18:55 

Karel VOŘÍŠEK, moderátor  
V centru Českých Budějovic mají balvan, velký 
balvan 106 tun vážící… 

Přesun balvanu před Jihočeskou vědeckou kni-
hovnou 
03. 05. 2019 PRIMA Family – Odpolední zprávy, 
čas 16:25 

Monika LEOVÁ, moderátorka  
A teď zamíříme do Českých Budějovic, přesněji 
před Jihočeskou vědeckou knihovnu. 
 

Kuriózní stěhování obřího monumentu v Českých 
Budějovicích 
02. 05. 2019 Frekvence 1 – Zprávy 07:00 

Tomáš MAŘAS, moderátor  
Kuriózní stěhování zažije tento pátek obří balvan 
umístěný nedaleko centra Českých Budějovic. 

Přesun stotunového balvanu 
30. 04. 2019 Právo  

Více než stotunový balvan před Jihočeskou vě-
deckou knihovnou… 
 

Začaly práce u knihovny. Hotovo bude za dva 
roky 
15. 04. 2019 Mladá fronta Dnes 

Kácením dřevin začala stavba nového křídla bu-
dovy Jihočeské vědecké knihovny. 
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Začalo se stavět. Čtenáři budou vybírat knihy 
sami 
12. 04. 2019 ceskobudejovicky.denik.cz 
24x foto 

Výběrové řízení na přístavbu bylo vyhlášeno v 
polovině listopadu 2018. 
 

Jihočeská vědecká knihovna na Lidické třídě v 
Českých Budějovicích se rozrůstá o nové křídlo 
12. 04. 2019 ČRo – České Budějovice – Události 
regionu 17:00 

Petra MATOUŠKOVÁ, moderátorka  
Statisíce knih najdou zázemí v novém křídle jiho-
české vědecké knih… 

Rekonstrukce i stavba nové knihovny 
11. 04. 2019 Právo 

V Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budě-
jovicích bude zahájena dnes stavba nového křídla 
budovy… 
 

Děti přespí v knihovnách 
27. 03. 2019 ceskobudejovicky.denik.cz 
 

Kouzlo společného nocování si užijí dětští čtenáři 
Jihočeské vědecké knihovny… 

Do nové podoby knihovny mohou zasáhnout čte-
náři 
02. 01. 2019 Mladá fronta Dnes  
 

V Budějovicích začnou už letos  
Ještě dříve, než se pustí do přestavby v Táboře, 
by měla začít rozsáhlá stamilionová rekonstrukce 
Jihočeské vědecké knihovny… 

 
 


