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Informace o organizaci 
 
 
 
Název organizace:  Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
    příspěvková organizace 
 
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, Michaela Volenová, Michal Kejzar, Jindřich Špinar, Jiří Nechvátal, Ludmila 
Benešová, Ludmila Vlášková, Tamara Pršínová, Petra Podroužková, Martina Bílkovská, Kristýna Čon-
dlová, Lidmila Švíková, Jaroslava Čapková, Petra Mašínová 
 

Technická a grafická úprava, tisk: Petra Mašínová  
 

Rok vydání: 2021 
 

Počet stran: 71  
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Ohlédnutí za rokem 2021 
Rok 2021 se nadále nesl ve znamení opatření, vyvolaných epidemickou situací. V lednu byly kni-
hovny uzavřeny úplně, do dubna mohla knihovna fungovat pouze v omezeném okénkovém režimu. 

 
Slavnostní otevření nové knihovny 
 
Studijní část knihovny na Lidické třídě se otevřela 
pro čtenáře v pátek 23. 4. 2021 na Mezinárodní 
den knihy a autorských práv. Nová přístavba, je-
jíž kolaudace proběhla v lednu 2021, čekala kvůli 
covidovým opatřením čtvrt roku na své čtenáře. 
Protiepidemická opatření se dotkla i samotného 
slavnostního otevření, kdy bylo pozváno jen ome-
zené a předem hygienou potvrzené množství 
účastníků. Akce se mimo jiné zúčastnil i nově 
jmenovaný hejtman Martin Kuba a náměstek hejt- 
mana Pavel Hroch, který byl u vývoje stavby 
od samého začátku až po její dokončení. Na ote-
vření reagovala regionální i celostátní media 
(více viz příloha č. 10). Reakce prvních čtenářů 
na nový prostor byla převážně velmi kladná.   
 
Krásná brožura o nové knihovně 
 
Když bylo vše v polovině ledna v nové knihovně 
vyleštěno, uklizeno a nazdobeno, přišel na řadu 
fotograf Pavel Dolejší. Fotky, které pořídil použil 
Jihočeský kraj do propagační brožury o stavbě 
nové knihovny. Vzniklý dokument se velmi vydařil 
jak kvalitou grafického provedení, tak i po stránce 
obsahové. Vydán byl v nákladu 1000 ks. 
 

On-line besedy v době uzavření knihovny 
 
Besedy, které byly připravené na začátek čtvrt-
letí, nebylo možné kvůli covidu realizovat. Využili 
jsme proto situaci a vyzkoušeli jsme on-line pře-
nosy. Pro přenos jsme zvolili aplikaci MS Teams. 
Odkaz na akci byl vždy uveden na našich 

webových stránkách a pro návštěvníky tak bylo 
přihlášení velmi snadné. Celkem jsme takto 
od ledna do začátku května realizovali 5 on-line 
přenosů. Minimálně bylo připojeno 10 lidí, maxi-
málně 40.  
 
Bezkontaktní půjčování knih 
 
Na začátku února (2. 2.), kdy to povolovala pro-
tiepidemická opatření, jsme zavedli bezkontaktní 
půjčování knih v knihovně Na Sadech pro děti 
i dospělé. Maximálně bylo možné si vypůjčit 10 ks 
knih. Čtenáři si knihy museli objednat předem 
tím, že zavolali nebo napsali email a sdělili o co 
mají zájem a kdy si mohou knihy vyzvednout. Kni-
hovnice jim pak knihy připravily a bylo možné si 
je bezkontaktně vyzvednout. O týden později se 
toto půjčování rozšířilo o pobočku ve Čtyřech 
Dvorech a Vltava. V knihovně na Lidické se če-
kalo na ukončení kolaudačního řízení. Bezkon-
taktní půjčování pak bylo zahájeno i zde.  
 

 
Muzejní noc 
 
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2021 
se uskutečnilo v Jihočeském muzeu. Do celo-
státní akce se zapojily i příspěvkové organizace 
města jako Hvězdárna a planetárium České Bu-
dějovice, Alšova jihočeská galerie, Jihočeská 
filharmonie i naše knihovna. Odpolední program 
pod názvem „Dotkněte se historie“ končil po de-
sáté hodině večerní. Návštěvníci měli ojedinělou 
příležitost spatřit během podvečera některé ze 
vzácných tisků, které knihovna uchovává v histo-
rických fondech ve Zlaté Koruně   
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Magnesia Litera 2021 - nominace  
 
Mezi nominovanými v kategorii poezii byla pro rok 
2021 také českobudějovická básnířka a naše ko-
legyně knihovnice z oddělení pro dospělé Na Sa-
dech Kateřina Bolechová se svou básnickou sbír-
kou Sádrová hlava jiné Marie.  

 
Umění ve městě / sochy před knihovnou 
 
V Českých Budějovicích bylo v červnu k vidění 
přes dvacet instalací v rámci festivalu Umění 
ve městě, které se umísťují na netradičních mís-
tech. Dva objekty byly umístěné také před našimi 
knihovnami. Jedna socha od sochaře Václava Fi-
aly byla instalovaná u knihovny na Lidické třídě 
(Hlava II., Socha pro Lawrence Ferlinghettiho; viz 
foto výše). Druhá socha, nazvaná Myšlenka, si 
našla místo v zahradě knihovny Na Sadech. Au-
tory byli Štěpán Molín a Vladimír Franz. 
 
Petr Palma / výstava Exlibris on-line  
 
Na přelomu roku instaloval v knihovně Na Sa-
dech ilustrátor, malíř a grafik Petr Palma výstavu 
svých exlibris. Kvůli covidu však byla knihovna 
zavřená a výstava nepřístupná.  Aby návštěvníci 
o exlibris nepřišli, byl zpřístupněn on-line jeho ka-
talog všech knižních značek, které kdy zveřejnil. 
Zájemci se tak mohli přesvědčit, že jeho exlibris 
pohladí po duši, nadchnou, rozesmějí i odvedou 
od starostí. 
 
Noc literatury 
 
Několikrát přesouvané datum celorepublikové 
akce Noci literatury, která nakonec proběhla 
v září se uskutečnilo netradičně na jednom místě 
v nově otevřené knihovně Lidická. Budějovická 
veřejnost měla opět příležitost poslechnout si 
ukázky evropské literatury v českých překladech. 

Večerní čtení z knih evropských autorů připravila 
naše knihovna již popáté. 
 
Křest knihy za účasti velvyslance 
 
V nové budově se 16. října uskutečnil slavnostní 
křest knihy Karla Hansy „Poznatky a zážitky 
z Francie“. Zúčastnili se velvyslanec Francie 
v České republice J. E. Alexis Dutertre i starosta 
města Lorient Fabrice Loher. Za město Č. Budě-
jovice se zúčastnili primátor Svoboda a 1. náměs-
tek primátora Thoma. Naše paní náměstkyně 
Hájková v roli hostitelky všechny mile překvapila 
svou vynikající francouzštinou. Rukopis oboha-
cený o unikátní fotografie pochází z fondu naší 
knihovny. Kniha byla vydána na konci roku 2020 
za podpory města Č. Budějovice. 
 

 
Malé podzimní setkání jihočeských knihov-
níků 
 
28. ročník tradiční akce Jihočeského SKIPu se 
uskutečnil v Českých Budějovicích. Účastnici 
se sešli v Jihočeské vědecké knihovně. Na pro-
gramu byla nejen prohlídka nových prostor 
a uspořádání studijní části knihovny, ale také od-
borné přednášky. Účastníci si vyzkoušeli, jak pro-
bíhají lekce Filosofie (nejen) pro děti nebo lekce 
s pracovními listy pro středoškoláky a seznámili 
se s novou databází Díla nedostupná na trhu. 
Byla oceněna aktivní knihovnice Libuše Vonto-
rová z Knihovny městyse Besednice. Uskutečnila 
se prohlídka města včetně výstupu na Černou 
věž. Druhý den následovala prohlídka Městské 
knihovny a Hornického muzea v Rudolfově. Obě 
instituce sídlí v jedné budově a jejich činnost je 
úzce propojena. I přes značně nejistou epidemio- 
logickou situaci se povedlo setkání uskutečnit. 
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Setkání, kterého se kromě Jihočechů zúčastnily 
i kolegyně z Prahy se líbilo, odborné přednášky 
měly kladný ohlas a účastníci odjížděli natěšení 
na příští ročník, který se uskuteční ve Stachách. 
 
Karin Lednická – setkání se spisovatelkou  
 
Po dlouhé „covidové“ odmlce jsme na začátek 
září připravili mezi prvními akcemi setkání se spi-
sovatelkou Karin Lednickou autorkou románu 
Šikmý kostel, jehož oba díly měly a mají mezi čte-
náři obrovský ohlas. Za dodržení všech protiepi-
demických opatření se nakonec sešlo 120 ná-
vštěvníků. Nikdo z nich se nenechal odradit sku-
tečností, že se kniha věnuje místům, která vět-
šina Jihočechů nezná a je z období, o které 
se možná ani moc nezajímali. Vyplatilo se a vět-
šina návštěvníků byla mile překvapena a velmi 
spokojena.  
 
Jihočeský úsměv - 12. ročník 
 
I když byl první měsíc po vyhlášení soutěže na 
zaslané příspěvky slabší nakonec porota, slo-
žená ze členů Jihočeského klubu Obce spisova-
telů, obdržela 153 prací od 187 autorů. Dětská li-
terární soutěž je určena pro děti ve věku 8 až 15 
let. Deset nejúspěšnějších prací bylo společně 
s pěti dalšími vybranými příspěvky zařazeno 
do knižního sborníčku, který obdržel každý ze 
soutěžících ve formátu PDF. I tento rok jsme kvůli 
covidu byli ochuzeni o slavnostní vyhlášení. 
O ceny ale vítězové nepřišli. Soutěž pořádá kni-
hovna ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce 
spisovatelů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dny otevřených ateliérů – DOA 
 
Druhou říjnovou sobotu se knihovna na Lidické 
třídě zapojila do akce pořádané Jihočeským kra-
jem, nazvané Dny Otevřených Ateliérů. A protože 
v tomto ročníku byla mimo jiné jedna sekce 
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věnovaná architektuře, přichystali jsme komento-
vanou prohlídku přístavbou nové knihovny na Li-
dické. Průvodcem byl ředitel Ivo Kareš.  
 
Příběhy, které spojují 
 
Ve čtvrtek 18. listopadu proběhl čtvrtý ročník kon-
ference pro odbornou i laickou veřejnost (K)rok 
rodiny, kterou spolupořádala Síť pro rodinu z.s., 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Jihočeský 
kraj. Za JVK se v dopoledním bloku představila 
Václava Medalová Hůdová s příspěvkem "Pří-
běhy, které spojují: podpora mezigeneračního 
dialogu". Prezentován byl projekt, v němž se za 
využití metody Filozofie pro děti setkávali v kni-
hovně Čtyři Dvory senioři a žáci druhého stupně 
ZŠ Emy Destinové, aby společně diskutovali 
o zážitcích a vzpomínkách starší generace. Díky 
filozofické diskusi se v prožitcích seniorů dařilo 
nacházet momenty, které jsou aktuální pro sou-
časnou generaci náctiletých. 
 
Bibliobox v novém kabátě 
 
Od 1. června byl do provozu uveden “staronový“ 
bibliobox v knihovně Čtyři Dvory. Bibliobox sloužil 
několik let v knihovně na Lidické třídě, kde už pro 
něj po přístavbě nového objektu nebylo místo. Byl 
však v bídném stavu, a proto se kolegyně z po-
bočky Čtyři Dvory pustily do jeho repasování. Vý-
tvarně se na něm podepsala knihovnice Lenka 
Jirků. Výsledek všechny mile překvapil a my vě-
říme, že všem bude dál léta sloužit. Část po-
zemku pro bibliobox zapůjčilo město České Bu-
dějovice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díla nedostupná na trhu / databáze DNNT 
 
JVK se od počátku zpřístupnění zapojila do vyu-
žívání DNNT databáze. Záznamy zpřístupněných 
děl byly přidány a propojeny se záznamy v našem 
elektronickém katalogu, aby se k nim čtenáři 
mohli dostat co nejjednodušeji. Knihovna také 
v rámci svých regionálních funkcí zajistila řadu 
školení, určených pro knihovny kraje (ředitelé 
a metodici pověřených knihoven, profesionální 
knihovny v regionu ČB a řada dalších knihoven), 
ve kterých se seznámily s principem fungování, 
vyhledáváním i možnostmi zapojení do přístupu 
k této službě.  
Databáze DNNT nabízí plné texty dokumentů (knihy, časo-
pisy, noviny atd.) vydaných na území České republiky, a to 
knižních vydání až do roku 2007 (periodika – vydání 
do roku 2011). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny 
autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) 
a které nejsou dostupné na trhu. Kromě toho jsou z roz-
hraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hle-
diska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již ne-
chráněné). Databáze obsahuje více než 107 000 děl nedo-
stupných a 40 000 volných děl. Služba je poskytována 
na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolek-
tivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. 
 
Akce pro veřejnost 
 
Navzdory covidové situaci a řadě protiepidemic-
kých omezení měli návštěvníci knihovny i v roce 
2021 mnoho příležitostí zúčastnit se setkání se 
spisovateli, zajímavými osobnostmi, navštívit 
přednášky na nejrůznější témata, koncerty, diva-
delní představení a výstavy. Akce byly v průběhu 
roku připravovány pro děti i dospělé.        
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Hlavní úkoly 
 
 

Oblast služeb čtenářům 
 

 Zajistili jsme poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny podle 
možností a omezení, jež stanovila epidemická situace. Pokračovali jsme v poskytování online 
služeb – počet přístupů do našich databází i do databází ostatních institucí (Databáze děl 
nedostupných na trhu – DNNT) tak zůstal na původní výši. Během roku jsme se snažili využít 
jakékoli možnosti, jak poskytnout našim čtenářům výpůjčky knih a dalších dokumentů, a to 
i bezkontaktním způsobem, kdy si čtenáři knihy předem objednali a pak vyzvedli přes výdejové 
okénko.   

 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. 
 V době, kdy to bylo možné, jsme pořádali akce na podporu čtenářství (akce Prvňáček, 

informační vzdělávání uživatelů, besedy, přednášky, exkurze). I zde jsme pro vybrané akce 
nabídli čtenářům online varianty – ať již některé přednášky nebo akce pro školní třídy. 

 Organizovali jsme výstavy a pokračovali v regionálně zaměřené ediční činnosti. 
Nejvýznamnějším počinem v této oblasti byla spolupráce s Magistrátem města ČB na vydání 
dvojjazyčné knihy Karla Hansy – Poznatky a zážitky z Francie. 

 

Investice a údržba 
 

 Projekt IROP „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1“: 
kolaudace stavby, uvedení do provozu, příprava servisních smluv. 

Národní a mezinárodní spolupráce, projekty 
 

 Připravili jsme projekty do regionálních a národních dotačních programů v celkové výši dotací 
442 082 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. 
Částka na nákup knih plánovaná původně na 2 000 000 Kč byla v průběhu roku mírně navýšena 
na 2 560 000 Kč, nákup knihovního fondu komplikovala karanténní opatření, která zasáhla i knižní trh. 
V roce 2021 bylo na nákup vynaloženo z rozpočtu JVK celkem 2 583 000 Kč, kromě toho byly zvlášť 
placeny elektronické výpůjčky. 
 
Pro výměnný fond byl nákup pořízen v částce 649 493 Kč z finančních prostředků určených na regionální 
funkce. Část nákupu pro pobočky ve výši 150 000 Kč byla financovaná z rozpočtu města České Budějo-
vice. 
 
Proti roku 2020 se tedy finanční zajištění nákupu výrazně snížilo a bylo nutné pečlivě vybírat z nabídky 
knižního trhu, nebylo možno koupit vše, co bychom rádi doplnili do fondu. Dále 36 titulů zahraniční litera-
tury - především naučnou literaturu, ale i beletrii, kromě toho jsme dalších 41 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 2021 
 

částka zdroje  
2 583 000 Kč JVK 

649 493 Kč regionální funkce           
150 000 Kč město České Budějovice 

3 382 493 Kč    celkem 
 
Celkový nákup v oddělení doplňování činil 11 910 svazků knih, z toho 2 995 bylo z dotace na regionální 
funkce a 629 z dotace od města, 1 kartografický dokument, 3 integrační zdroje. 
 

Opět se rozrostla nabídka her pro děti a dospělé, o které je v půjčovnách velký zájem. Celkem bylo na-
koupeno kusů 83 her, 15 her jsme získali darem, 2 jako náhradu. Hodnota darovaných dokumentů za rok 
2021 dosáhla 289 348 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 nakupuje 
a zpracovává také audioknihy pro pobočky a půjčovny pro děti i dospělé Na Sadech a nově též pro dopl-
ňovací knihovnu (celkem 166 audioknih). Přírůstky viz níže str. 12 - tabulka Stav fondu k 31. 12. 2021. 
 

Dále bylo průběžně zajišťováno dodávání regionálních povinných výtisků (celkem dodáno 508 povinných 
výtisků knih, 3 mapy, 24 CD ROM a 6 integračních zdrojů), 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 inventarizace jednotek, kontrola faktur, skenování obálek a předávání zpracovaných doku-
mentů do příslušných půjčoven a studoven atd. a také přepisy knih vyřazovaných z poboček nebo z do-
plňovací knihovny do fondu vědecké půjčovny nebo oddělení pro dospělé, výjimečně i mezi pobočkami - 
celkem 850 svazků a úprava knih pro volný výběr – tisk a lepení etiket na knihy. 
 

Nadále jsou prováděny odpisy v lístkovém místním katalogu. 
 

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 
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jednotlivých pracovnic je organizována tak, aby každá z nich byla dočasně nahraditelná ostatními v době 
nepřítomnosti.  
 

Stav fondu k 31. 12. 2021 

Knihovní jednotky 
Stav  

k 31. 12. 2020 Přírůstek Úbytek 
Stav  

k 31. 12. 2021 

Knihovní jednotky celkem 1 446 630 22 858 11 505 1 457 983 

knihy celkem 1 108 022 16 137 11 431 1 112 728 
     z knih naučná 838 976 8 580 3 359 844 197 

     z knih beletrie 260 949 7 557 8 072 260 434 

netolická knihovna 8 097 0 0 8 097 
z netolické beletrie 660 0 0 660 

ostatní dokumenty neperiodické 109 265 2 426 23 111 668 

z toho:        rukopisy 543 1 0 544 
                   mikrografické 1 178 0 0 1 178 

                   kartografické 8 336 23 8 8 351 

                   hudebniny 22 853 362 4 23 211 
                   zvukové 30 328 703 3 31 028 

                      z toho CD 15 471 688 3 16 156 

                      z toho magnet. kazety 2 264 0 1 2 263 
                      z toho gramodesky 12 593 15 0 12 608 

     zvukově obrazové (DVD) 2 818 258 8 3 068 

     obrazové 12 399 924 0 13 323 
         z nich grafika 723 0 0 723 

                   exlibris 11 676 924 0 12 600 

     elektronické 1 134                   36 0 1 170 
     normy 18 901 0 0 18 901 

     patenty 0 0 0 0 

     drobné tisky 10 775 119 0 10 894 
zpracovaná periodika 176 769 4 195 20 180 944 

v tom pravá periodika 174 889 4 079 18 178 950 

    integrační zdroje 1 880 116 2 1 994 

docházející periodika 4 586 70 222 4 364 

malý inventář 3 791 717 640 3 868 

hry 1 482 100 31 1 551 
historické fondy 51 092 0 0 51 092 

       z toho rukopisy 408 0 0 408 

          staré tisky 26 689 0 0 26 689 

          prvotisky 208 0 0 208 

         tisky 19.-20. stol. 23 467                     0   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.  Pokračuje doplňování záznamů 
pro elektronickou výpůjčku (2292), které nejsou ve fondu JVK v papírové podobě a záznamů pro regio-
nální souborný katalog REGKS – 1183 záznamů. Průběžně pokračují práce na přípravě fondu vědecké 
půjčovny pro stavění naučné literatury do volného výběru (doplňování znaků MDT pro stavění do zá-
znamů v katalogu, tisk a lepení etiket na jednotlivé svazky). Takto se zpracovávají téměř všechny nové 
přírůstky knih a současně naučná literatura z fondu JVK – převážně živý fond a starší tituly z některých 
žádaných oborů. 
 

 průběžná katalogizace přírůstků – doba zpracování u novinek 1- 3 týdny, zpracováno nebo aktu-
alizováno celkem 17 691 titulů všech druhů dokumentů, kromě toho záznamů 924 exlibris 
ze Samkovy sbírky. Navíc vytvořeno 1 183 záznamů pro potřeby REGKS a cca 2 292 záznamů 
pro elektronické výpůjčky. Katalogizace her - stručný katalogizační záznam + holdingy - 101 no-
vých záznamů. 

 retrokatalogizace knih fondu vědecké půjčovny byla od dubna pozastavena a pracovníci se vě-
novali přípravě fondu pro volný výběr, probíhala pouze retrokatalogizace beletrie. Retrokatalogi-
zace naučné literatury byla obnovena v září 2021, podílí se na ni oddělení doplňování a zpraco-
vání a částečně i pracovnice ze služeb. Celkem bylo zpracováno 4 474 titulů věcně i jmenně, 
z toho 2 690 titulů beletrie, a 1 276 záznamů z fondu Památníku, které byly kompletně přepraco-
vané a doplněné, u cca 1 200 záznamů byl doplněn věcný popis a v rámci homeoffice bylo aktu-
alizováno dalších cca 3 000 záznamů. Průběžné doplňování autorit, opravy věcných autorit. 

 zakládání místního katalogu bylo ukončeno k září 2021, pokračuje jeho průběžná redakce 
 
Statistika zpracování: 
 

Katalogizace jmenná věcná 
nové knihy 8 548 8 548 
retro 4 474 4 474 
mapy 19 19 
mapy retro 0 0 
elektronické 36 36 
integrační zdroje 114  
hry 101  
celkem titulů 13 292 13 077 
exlibris 924   
záznamy pro REGKS 1183   
záznamy pro e-výpůjčky 2 292  
celkem zkatalogizováno 17 691 13 077 

 

Systémové knihovnictví 

Autority 
export návrhů jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit 444 autorit 
aktualizace jmenných autoritních záznamů do národního souboru autorit  78 autorit 
kontrola nově založených autorit v databázi cbvk_US_auth   18 584 autorit 
 
 tvorba a kontrola regionálních korporativních záhlaví pro regionální periodika 
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 opravy chyb autoritních záhlaví v bibliografických záznamech hlášených systémem 
 průběžná oprava edic v souladu s příslušnými standardy, následné opravy v bibliografických zá-

znamech 
 tvorba a zasílání statistik úspěšnosti využívání Souboru národních autorit v JVK pro Oddělení ná-

rodních jmenných autorit Národní knihovny ČR (úspěšnost nalezení autority v SNA byla 73,5 %) 
 harmonizace a opravy tematických, chronologických a geografických autorit, úprava rejstříků for-

málních autorit (včetně oprav v bibliografických záznamech) 
 účast na pracovním setkání supervizorů autorit při NK v Praze 

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 

 kontrola záznamů retrokatalogizace v JVK – 3 100 bib. záznamů 
 spolupráce se SKC - kontrola a opravy údajů ve starších bibliografických záznamech, spolupráce 

s IT na přípravě a řešení importů dat KTN a DNNT 
 kontrola chybových logů záznamů zaslaných do SKC a následné opravy chyb v bib. záznamech 

 

Ostatní činnosti 
 příprava, koordinace a supervize většiny činností pracovníků katalogizace po dobu homeoffice 
 příprava podkladů a řešení globálních oprav ve spolupráci s IT 
 účast na poradách odborných skupin pro katalogizaci speciálních druhů dokumentů a seriálů  
 

Revize fondů, správa inventářů atd. 
 

místo signatury počet jednotek   
Vědecká půjčovna C15.000 -19.999 - nedokončeno 0 
Oddělení periodik ČA1 - ČA199 - neproběhla 0 
Regionální oddělení Seriály ČA, ČB, ČC 14 715 
Hudební oddělení HDVD + lokace LI_PHUD 3 975 
Zlatá Koruna Fond Netolické - nedokončeno 0 
Oddělení pro dospělé - Na Sadech Beletrie + naučná + příručka + SKD 61 656 
Čtyři Dvory Fond knih 15 637 
Vltava Fond knih 15 479 
Suché Vrbné MI + časopisy + hry 1 336 

 

fond knihovních jednotek 
revidovaný fond celkem 112 798 

celkový počet ztrát 575 

z toho odepsáno 481 

návrhy na odpis (pro přehledání) 94 
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Odpisy 2021 
 

dokument beletrie naučná bez rozlišení celkem 
knihy 8 072 3 359 0 11 431 
mapy 0 0 8 8 
periodika 0 0 20 20 
hudebniny 0 0 4 4 
zvukové  0 0 3 3 
audiovizuální 0 0 8 8 
elektronické zdroje + hry 0 0 31 31 
celkem odpisů 8 072 3 359 74 11 505 
malý inventář)*     640 640 
čísla časopisů)*     4 416 4 416 
celkem odpisů  8 072  3359  5 110 16 541 

 

)* - 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 ročně 

 katalogizace drobných tisků 119 sv.  
 tvorba seznamů darů pro přehledání v.o. (6 444 svazků) 
 tvorba a zveřejňování nabídkových seznamů dalším knihovnám (52 seznamů, v nich 5 746 sv.) 
 opravy anotací na serveru obálek  
 odpisy v místním (lístkovém) katalogu (4 432 záznamů + 4 045 záznamů zpracováno v rámci do-

hody o pracovní činnosti, celkem provedeno 8 477 odpisů) 

Fond výtvarně pozoruhodných knih 
 

 přírůstek: 11 sv., vše bibliofilie 
 pokračuje zpracování Samkovy sbírky exlibris (924 ks) 

Retrokatalogizace za rok 2021 - souhrn 
 

Na retrokatalogizaci knih se podílí oddělení katalogizace (2 pracovnice pro retrokatalogizaci fondu vě-
decké knihovny), dále pracovníci ve vědecké půjčovně, v hudebním oddělení, v oddělení starých tisků. 
Obecně byla retrokatalogizace knih přerušena se začátkem karantény a po jejím ukončení pokračovala 
pouze retrokatalogizace beletrie, ostatní pracovníci byli přednostně využiti pro přípravu fondu vědecké na 
volný výběr, od září 2021 byla retrokatalogizace naučné literatury obnovena. Pokračuje i retrokatalogi-
zace starých tisků. 
 
 
 
Knihy a mapy 4 474 bibliografických záznamů  
celkem zpracováno  4 148 svazků 
Hudební oddělení  
v pracovní době 500 sv.  hudebnin 
v rámci VISK 5 400 sv. hudebnin 
Historické fondy 424 záznamů 
běžnou katalogizací starých tisků a rukopisů 130 zázn. 
revize a úprava starších záznamů  294 zázn. 
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Služby uživatelům  
 

Statistické údaje (období 1.1. - 31. 12. 2021), pro srovnání výsledky za rok 2020. Toto srovnání je nadále 
ovlivněno epidemickou situací a omezením služeb knihovny (omezením provozu pouze na výdejní 
okénka, popř. úplným uzavřením knihovny, dále i uzavřením knihovny Lidická z důvodů stavebních prací 
v prvním čtvrtletí roku) 
 

Čtenáři a návštěvníci knihovny 
 

Čtenáři a návštěvníci knihovny 2020 2021 

Počet čtenářů s platnou registrací 18 388 16 525 

                     z toho čtenáři do 15 let 4 322 3 490 

Počet návštěvníků (knihovnické služby) 192 947 172 170 
 

Vzdělávací a kulturní akce 
 

Vzdělávací a kulturní akce 2020 2021 

Kulturní / Vzdělávací akce 109 / 115 129 / 100 

Počet návštěvníků 2 236 / 2 840 4 597 / 2 231 

Akce v knihovně pořádané jiným subjektem  3 

Počet návštěvníků na akcích pořádaných jiným subjektem  112 
 

  
Celkový počet návštěvníků (knihovnické služby a akce) 198 023 179 110 
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Služby – výpůjčky 
 

 

Výpůjčky 2020 2021 

Výpůjčky absenční (tj. mimo knihovnu) 344 768 311 974 

Prolongace výpůjček 173 671 200 958 

Výpůjčky absenční včetně prolongací 518 439 512 352 

Výpůjčky prezenční (v prostorách knihovny) 15 431 13 733 

Výpůjčky e-knih on-line 8 549 8 627 

Výpůjčky celkem 542 419 534 685 
 

Služby / on-line služby 
 

On-line služby zůstaly na vysoké úrovni, často byly jednou z možností, jak čtenáři mohli využívat našich 
fondů a digitální knihovny. K výpůjčkám e-knih je možné přičíst i stahování e-knih z katalogu Městské 
knihovny v Praze (https://m.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-knihy/), popř. dokumenty přístupné přes da-
tabázi Dokumenty nedostupné na trhu (NK ČR). 

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

 
 

Návštěva webové stránky knihovny 425 088 
Přístup do katalogu (mimo budovu JVK) 498 850 
Přístup do konta čtenáře (prodlužování, rezervace) 210 356 
Elektronická kniha JVK Kohoutí kříž 102 901 
Digitální knihovna Kramerius 111 538 
DNNT 6 152 

 

On-line služby – přístup do databází 
Vyhledávání v databázích a počet stažených dokumentů bylo ovlivněno tím, zda se jedná o databáze, 
které jsou přístupné pouze z PC přímo v knihovně (ASPI, ČSN, Anopress), nebo jsou přístupné pro čte-
náře i z domova (EBSCO, Library Press Display, Naxos Music) 
 
 

České Zahraniční 

ASPI hledání / stažení 148 / 73 EBSCO hledání / stažení  485 / 100 

ČSN – databáze českých norem  15 Library Press Display (on-line)  3 428 / 7 928 

Anopress hledání / stažení  54 / 10 Naxos Music Library / Jazz (on-line)  1 125 / 21 727 

Počet vstupů do databází JVK 11 190 Počet stažených dig. dokumentů 214 439 
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Služby - meziknihovní výpůjční služba 
 

MVS aktivní (zaslané jiným knihovnám) 2020 2021 

Požadavky 200 207 

MVS pasivní (obdržené z jiných knihoven)   

Požadavky 818 1 104 

MMVS  7 
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Odbor služeb 
 

Rok 2021 se nadále nesl ve znamení opatření, vyvolaných epidemickou situací. Sice již nedocházelo 
k úplnému uzavření knihoven, ale knihovna mohla na počátku roku fungovat pouze v omezeném 
okénkovém režimu. Čtenáři měli zpočátku možnost vyzvedávat předem objednané knihy, později byl 
umožněn přístup ke knihovnímu fondu, ale zůstaly omezeny další služby – pořádání kolektivních akcí, 
přístup k internetu atp. Snažili jsme se zajistit základní funkce knihovny, tj. výpůjční a informační služby 
pro čtenáře. Nadále jsme nabízeli naše služby online - přístup do databází, digitální knihovny, půjčování 
e-knih. 
 
Studijní knihovna na Lidické byla navíc počátkem roku uzavřena, než bylo dokončeno stěhování fondu 
do volného výběru (celkem přes 100 000 svazků), knihovna se tak čtenářům mohla otevřít v průběhu 
února 2021. I poté byl provoz částečně omezen, bylo nutné korigovat místa ke studiu i celkový počet 
návštěvníků knihovny. Navíc bylo třeba se více zaměřit na návštěvníky knihovny na Lidické – naučit je 
orientovat se v nové knihovně, pracovat s katalogem knihovny a samostatně vyhledávat knihy ve volném 
výběru.  
 
Postupně se činnost studoven na Lidické konsolidovala, přesto jejich návštěvnost zůstala nižší. To 
ovlivnila i distanční forma studia studentů středních i vysokých škol. Úbytek návštěvníků se téměř 
neprojevil v hudebním oddělení, k tomu přispěla i propagace oddělení včetně zvukové knihovny, přístupu 
do Digitální knihovny KTN K.E. Macana i řada kulturních pořadů, které v omezené míře oddělení 
organizovalo (Živá hudba v knihovně, Mladí budějovičtí hudebníci se představují, Hudba v poezii atd.  
 
Ostatní pobočky na území města i obě oddělení v budově Na Sadech se během roku snažily co nejvíce 
nabízet služby svým čtenářům a přilákat je zpět do knihovny. Jakmile to bylo možné, zapojily se do 
přípravy a organizace akcí – ať pro školy či pro širokou veřejnost, v řadě případů využily i možnosti zajistit 
je on-line (Čtyři Dvory, Sady). Akce pro dospělé čtenáře zatím nedosahují dřívější návštěvnosti, lepší 
situace je u akcí pro děti - Batolata v knihovně, Čtení se Zauzlínou, Filozofie pro děti, Zpívánky atp. 
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Historické fondy 
 
V roce 2021 probíhala katalogizace starých tisků fondu sign. RE. Kromě toho probíhaly opravy 
a doplňování nevyhovujících záznamů fondu – zejména stručných záznamů fondu NH (Nové Hrady), 
vzniklých dříve retrokonverzí lístkových katalogů. Kromě toho probíhala katalogizace hudebnin z oddělení 
starých tisků, a to vedoucí hudebního oddělení, která se do problematiky starých tisků během roku velmi 
dobře vpravila a její katalogizační záznamy jsou na vysoké odborné úrovni. Do konce roku byla tato 
základní katalogizace v ARL byla ukončena a pokračování dále spočívá v úpravách záznamů pro 
mezinárodní webový portál RHIS. 
 
Následující tabulka uvádí stav historických fondů, jejich strukturu, v nichž velkou část obsahují také 
deponáty podle stavu k počátku roku 2021:  
 

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 

 
Nyní je však rozsah významně rozšířen. Během druhé poloviny roku 2021 byly do depozitáře starých 
tisků přesunuty všechny mladší fondy NE. Rozsahem se jedná o 118 bm knih. Pro ně bylo nutno připravit 
stěhováním jiných fondů prostor a následně bylo nutno přidat ke stávajícím další regály. Fond NE 
stěhovaný z depozitáře v Č. Budějovicích Na sadech se tak podařilo dobře a v logickém řazení umístit 
do depozitáře. Následně byla provedena inventura, jejíž výsledky jsou prezentovány až počátkem 
následujícího roku. Přestože fond byl již dříve katalogizován a inventován, došlo k zpřesnění počtu 
dosavadních 7 564 signaturních jednotek. Podrobná fyzická inventura zabrala několik týdnů práce, neboť 
bylo nutno revidovat řadu nesrovnalostí. S přesuny jednotek (např. ve vícesvazkových dílech) bude nutno 
pokračovat i v roce 2022. 
 
Pracoviště je obsazeno dvěma pracovníky na plný úvazek, kromě toho se na práci v oddělení fondu 
podílela jedna pracovnice fondu hudebnin, jak již bylo uvedeno, a to ca v jednom dni týdně.  
V závěru roku 2021 bylo dohodnuto jednoduché restaurování nástěnné školní mapy z konce 18. století, 
která je potrhaná, zašpiněná a závěsné lišty nedrží dobře zachycený papír. V knihařské dílně JVK byla 
vyrobena další velkoformátová kartonová krabice pro uložení mimořádně cenného svitkového pergamenu 
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(po třech z předcházejícího roku), tři kartonové velkoformátové krabice (každá přes 1 metr podélně). 
Rovněž bylo knihařsky opraveno 20 méně závažných, nicméně cenných starších tisků. Jejich oprava však 
nevyžadovala restaurátorský zásah, proto byly opraveny v rámci vlastních kapacit knihařského oddělení 
JVK 
  
Detekční elektronické zařízení pro monitorování vzdušné vlhkosti v depozitáři se osvědčilo. Podává 
průběžné každý týden vyhodnocované údaje o stavu vlhkosti a teploty na 10 čidlech. Kromě několika 
týdnů na vrcholu léta nepřekračuje relativní vlhkost 50 %. V týdnech, kdy hlásiče udávají vyšší hodnoty, 
jsou manuálně nastavovány 2-3 vysoušeče, které spolehlivě dokážou snižovat vlhkosti na optimální 
úroveň.  
 
V roce 2021 získala knihovna koupí za 10 000 Kč do svého fondu cenný starý tisk “Respublica Bohemiae“ 
od Pavla Stránského v Leydenském vydání z r. 1634. Jde o slavné elzevirské vydání a významné latinské 
bohemicum, které v knihovně dosud nebylo obsaženo a které je v českých knihovnách vzácné.  
 
I v roce 2021 se na využití oddělení z řad veřejnosti zásadním způsobem negativně odrazila 
epidemiologická situace. V době, kdy nebyl zákaz návštěv v badatelně podle nařízení vlády, zřizovatele 
i vedení knihovny, oddělení včetně trezoru rukopisů a prvotisků navštívily 2 exkurze v počtu účastníků ca 
20.  
 
Celkový počet badatelů činil 6, ti si prezenčně vypůjčili 27 bibliografických jednotek (z toho 20 jednotek 
připadalo na jediného badatele).  
 
V červnu 2021 se v nové budově JVK na Lidické uskutečnila prezentace starých tisků vč. několika starých 
hudebnin v rámci akce Muzejní noc. O vystavené exempláře s komentáři byl opět zájem, za odpoledne 
se na výstavu přišlo podívat přes 100 návštěvníků. 
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Regionální funkce v Jihočeském kraji 
 
Regionální funkce (dále RF) jsou nadále financovány z prostředků Jihočeského kraje a ze strany zřizo-
vatele je služba velmi podporována. Tyto funkce jsou realizovány na úrovni celého kraje - ty zajišťuje 
Jihočeská vědecká knihovna (dále jen JVK) a jí pověřené knihovny, a na úrovni českobudějovického 
regionu - ty obstarává pouze JVK. Rozboru regionálních funkcí na úrovni celého kraje se věnuje samo-
statně materiál „Výkon regionálních funkcí v knihovnách Jč kraje“ https://www.cbvk.cz/soubory/region-
fce/reg_fce/RFJK2021.docx 

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. 2021 

evidováno 630 knihoven, z toho v regionu ČB 136 (včetně poboček) 
 vedení knihovnické statistiky, včetně kontroly a metodické pomoci při vyplňování statistických 

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 222 konzultací knihovníkům, zřizova-
telům či krajskému úřadu jako zřizovateli JVK. V souvislosti s epidemiologickou si-
tuaci se změnily i podmínky pro nominaci knihoven do celostátní soutěže Knihovna 
roku a Městská knihovna roku, ve kterých podstatnou roli pro nominaci hrála krajská 
metodika 

- metodická pomoc při přípravě a zpracování žádostí o dotace z programů MK ČR - 
Veřejné informační služby knihoven VISK3 (22 knihoven) a Knihovna 21. století 

- realizace grantu Česká knihovna pro knihovny regionu ČB 
- aktualizace Kalendária významných osobností Jč kraje roku 2021, na www JVK  

 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, i zde byla činnost omezena 
koronavirovou krizí, především v jarních měsících roku. Metodické návštěvy se omezovaly pouze na vý-
měnu souborů, často bez přítomnosti knihovníků /(omezení kontaktů). 
 

Pro knihovny se uskutečnilo 171 (rok 2020 – 152 *) metodických návštěv a 442 (363) konzultací, týkaly 
se pomoci při zpracování statistických výkazů, vypracování grantových projektů a dalších odborných kni-
hovnických činností včetně prací na programu REGKS.  
 

Z výměnného fondu bylo rozvezeno 188 (177) souborů o 30 929 (29 731) svazcích v hodnotě 7 695 283 
(7 092 858) Kč. Do regionálního knihovního systému je v současné době zapojeno 26 (22) knihoven, 23 
(14) z nich již spustilo výpůjční protokol. Celkem bylo v souvislosti s REGKS vykonáno 44 metodických 
návštěv. Ve všech zapojených knihovnách zároveň proběhla i aktualizace fondu.  
*) V závorce jsou pro srovnání uvedeny hodnoty roku 2020.  
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Automatizace knihovny 
 
Naše knihovna se společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně podílela na vývoji a provozu projektu 
Obálkyknih.cz, kam také v roce 2021 přispívala naskenovanými obsahy a obálkami. Celkem naše kni-
hovna přispěla přibližně 18 500 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 https://kramerius.cbvk.cz a aktuálně obsahuje 316 titulů peri-
odik, 953 titulů rukopisů, starých tisků a monografií a přes 998 historických a regionálních map. V roce 
2021 jsme zahájili digitalizace hudebnin. Aktuálně je zpřístupněno cca 60 titulů hudebnin (1 884 stran). 
Celkem se jedná o 2,77miliónu stran dokumentů. V roce 2021 si návštěvníci prohlédli přes 92 tisíc stran. 
 
V roce 2021 jsme řešili tyto hlavní úkoly: 

 upgrade online katalogu knihovny na vyšší verzi, upgrade webových serverů  
 dokončení přístavby knihovny – implementace IT technologií 
 zapojení dalších knihoven regionálního knihovního systému (aktuálně zapojeno 26 knihoven) 
 digitalizaci významných regionálních dokumentů  
 aktualizace všech PC v knihovně (160 PC) na Windows 10 a připojení na doménu (Samba 4), 

výměna disků za SSD 
 nasazení nového centrálního mailového klienta (Roundcube) včetně naprogramování modulu pro 

intranet a debatu 
 reinstalace serveru s ekonomickým systémem  
 implementace systému síťového tisku (Safeq) v JVK  

 
Dále jsme se v roce 2021 zejména věnovali těmto činnostem: 
 

 údržba a aktualizace webových stránek knihovny v průběhu roku   
 spolupráce s naším zřizovatelem  Jihočeským krajem 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  
 implementace sytému navrhování titulů k digitalizaci do knihovního katalogu 
 optimalizace počítačové sítě BUDLIN: 

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

o instalace a aktualizace stávajících PC 
o údržba a upgrade antispam systému 
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: 225 počítačů (110 je určeno čtenářům), 6 fyzických serverů (plus 23 virtuálních), 
33 tiskáren a 115 dalších síťových zařízení. 
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Statistika návštěvnosti www stránek knihovny za rok 2021 
 

(zdroj toplist.cz): 
 

POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 26694 30663 40876 39020 38501 34423 28817 28365 37498 39332 43109 37790 

 

 

 

Celkem návštěv: 425 088 
 
 

 

 
ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2021 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 213356 307117 398060 348106 317123 293962 249942 254547 319135 331446 360796 306344 

 

Celkem návštěv: 3 699 934 
 

Statistika návštěvnosti projektu www.kohoutikriz.org za rok 2021 
 
(zdroj toplist.cz): 
 
POČET NÁVŠTĚV Z UNIKÁTNÍCH IP ADRES 

 
 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

počet 10196 8708 9438 8790 9648 8397 7896 7860 7672 8289 7953 8054 
 

Celkem návštěv: 102 901 
 
 
  

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
počet 32580 26818 37181 30844 30503 24714 28675 24670 24156 26694 23681 23779 

 

Celkem návštěv: 334 295 
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Statistika přihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz 
 

(zdroj knihovní systém):  
 

INTERNÍ PŘÍSTUPY Z VNITŘNÍ SÍTĚ / EXTERNÍ PŘÍSTUPY Z INTERNETU 

 
 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 

interní 280 311 221 259 507 627 

externí 11481 15630 23020 21162 19101 17357 
 
 

Měsíc 7 8 9 10 11 12 

interní 459 456 741 732 713 564 

externí 13305 12432 18401 19056 20708 18703 
 
 

Celkem interní vstupy:  5 870 
Celkem externí vstupy: 210 356 
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Účast v projektech 
 

V roce 2021 se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci projektů v celkové výši  
442 082 Kč. Podrobný přehled viz tabulka níže. Částka nezahrnuje dotaci na stavbu knihovny. 
 

Ministerstvo kultury ČR  
Knihovna se v tomto roce zapojila do projektu MK ČR Cizojazyčná literatura a zdarma získala 81 ks 
kvalitních knih současné zahraniční literatury v částce 29 922 Kč. Zastoupena byla cizojazyčná beletrie, 
zjednodušená četba, literatura pro děti a mládež, knihy pro začátečníky v jazyce, populárně naučná lite-
ratura aj.  
 

Z programu MK ČR - Veřejné informační služby knihoven (VISK) bylo možné realizovat aktivity v rámci 
níže uvedených podprogramů: 
 

VISK 2  Mimoškolní vzdělávání knihovníků  
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 
 

Celkem z ministerstva: 208.082 Kč 
 

Jihočeský kraj – Grantový program Podpora kultury / Celkem: 0 Kč 
Jako příspěvková organizace Jihočeského kraje nemáme od 2020 možno žádat z programu „Podpora 
kultury".  
 

Město České Budějovice – Dotační program města na podporu kultury/ Celkem: 84 000 Kč 
Z dotačního programu na podporu kultury bylo možné realizovat v JVK kvalitní koncerty, komponované 
literárně hudební pořady, divadelní představení i besedy s jihočeskými spisovateli a osobnostmi. Byly 
realizovány projekty/ Klubový pořad „Antidiskotéka", Knihovna – živé místo a Hudba, literatura, divadlo" 
 

Město České Budějovice – rozpočet města/ Celkem: 150 000 Kč 
Z rozpočtu statutárního města jsme obdrželi finanční částku na nákup knižních novinek do poboček JVK 
(Suché Vrbné, Čtyři Dvory, Rožnov a Vltava). Celkem jsme nakoupili 646 titulů Nákup byl zaměřen na 
beletrii i naučnou literaturu pro děti i dospělé. 
 

Podrobný přehled získaných finančních prostředků 

 
 

Poskytovatel Projekt 
Částka 

v Kč 
Celkem 

v Kč 

MK ČR  VISK 2/ Mimoškolní vzdělávání knihovníků 20 000 

88 000 
MK ČR 

VISK 5 / Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Č. Budějovi-
cích 33 000 

MK ČR VISK 9/ Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 35 000 

M ČB Klubový pořad „Antidiskotéka“ Jiřího Černého 30 000 

234 000 
M ČB Projekt „Knihovna – živé místo“ 10 000 

M ČB Projekt „hudba, literatura, divadlo 44 000 

M ČB Nákup knižních novinek do poboček JVK 150 000 
Celkem   322 000 
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Další finanční prostředky  
 
 

Poskytovatel Projekt Částka 
v Kč 

MK ČR Cizojazyčná literatura – V rámci projektu jsme obdrželi 81 knih 29 922 

MK ČR Databáze LibraryPress Display, ASPI, Anopress, EBSCO 90 160 
Celkem  120 082 

 
Vysvětlivky: 
 JK   Jihočeský kraj 
 MK ČR  Ministerstvo kultury ČR 
 M ČB  Statutární město České Budějovice 
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Ediční, výstavní a přednášková činnost 
 
 rozšíření elektronické publikace Kohoutí kříž (2 162 autorů), pravidelná dvojstránka z Kohoutího 

kříže v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, přednášky o šumavské německé literatuře 
v Červeném Dvoře (I. Kareš) a v Českých Budějovicích a Zlaté Koruně (Univerzita 3. věku – I. Kareš, 
J. Špinar) 
 

 Malé podzimní setkání SKIP, České Budějovice, 10. 9. 2021 
Databáze dokumentů nedostupných na trhu a jejich zpřístupnění v JVK ČB (Z. Hájková, 
J. Nechvátal)  
Filozofie nejen pro děti (V. Medalová Hůdová) 

 45. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, Tábor 21. 9 .2021 
Krajská digitalizace v jižních Čechách – možnosti a výzvy (Z. Hájková, J. Nechvátal)  

 (K)rok rodiny/ Jihočeský kraj, České Budějovice 18. 11. 2021 
Příspěvek "Příběhy, které spojují: podpora mezigeneračního dialogu". Prezentován byl 
projekt, v němž se za využití metody Filozofie pro děti setkávali v knihovně Čtyři Dvory senioři 
a žáci druhého stupně ZŠ Emy Destinové. 

 
 spolupráce na přípravě vydání knihy Karla Hansy Poznatky a zážitky z Francie ve spolupráci se 

Statutárním městem České Budějovice 
 

 konference Knihovny současnosti: příprava bloku Knihovny ve virtuálním prostředí (I. Kareš) 
 

 uspořádané výstavy viz příloha č. 7 
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Marketing a propagace 
 
Propagace  
 

Velký důraz je kladen na propagaci akcí, které knihovna pořádá pro veřejnost. Probíhá propagace a ko-
munikace knihovny přes sociální síť Facebook, webové stránky knihovny, portál kulturních akcí města 
Č. Budějovice na www.inbudejovice.cz a v tištěném přehledu kulturních akcí KAM. Pravidelně se vydává 
měsíční přehled kulturních akcí informující o konání jednotlivých akcí v knihovně. Rozesílány jsou tiskové 
zprávy. 
 
Propagace na www a sociálních sítích 
Webové stránky byly aktualizované průběžně během celého roku. V době uzavření knihovny kvůli proti-
epidemickým opatřením souvisejícím s COVID 19 se staly důležitým nástrojem pro komunikaci se čtenáři. 
Při úplném uzavření knihovny byly k propagaci využity úvodní webové bannery, které propagovaly a smě-
rovaly čtenáře na on-line služby, jež bylo možné využívat z domova (např. e-knihy, digitální knihovna, díla 
nedostupná na trhu, cizojazyčná literatura atd.). Bannery k využití na web i FB a plakáty k jednotlivým 
akcím navrhuje a zpracovává knihovní grafička.   
Na webových stránkách byly také zveřejňovány tiskové zprávy a doplňovány základní dokumenty o kni-
hovně. V předstihu byly na webu čtenářům avizovány změny v provozu knihovny a online katalogu, který 
souvisel s protiepidemickými opatřeními. Na Facebooku a instagramu byly aktivně doplňovány události 
k jednotlivým kulturním akcím. Zveřejňovány byly příspěvky týkající se covidové situace, upozorňování 
na možnosti využívání on-line služeb, tipy na e-knihy atd. Prezentovány byly také události týkající se 
dokončování přístavby knihovny a jejího slavnostního otevření. 
 
Grafika 
V průběhu roku byly navrhovány plakáty k akcím, bannery na web propagující služby knihovny, bannery 
na FB k jednotlivým příspěvkům. Pro FB byly graficky zpracovávané tipy na e-knihy. Pro vítěze soutěží 
byly vytvořeny diplomy a čestná uznání. K soutěži Jihočeský úsměv byl připraven sborník vítězných prací. 
K propagaci e-knih byly do regálů vyrobeny informativní záložky, které upozorňují čtenáře na to, že vy-
půjčená kniha je k dispozici také jako e-kniha.  
Aktualizovány byly propagační letáky informující o nabídce výukových lekcí jednotlivých poboček, které 
knihovna nabízí pro MŠ a ZŠ. Do všech budějovických základních a mateřských škol byly začátkem škol-
ního roku distribuovány elektronicky. Připraveny byly tradiční rozvrhy pro prvňáčky, které byly pro děti 
a jejich rodiče k dispozici na jednotlivých provozech. (Rozvrhy z druhé strany zvou děti k návštěvě kni-
hovny a upozorňují na možnost registrace prvňáčků v knihovně zdarma).  
 
Média 
 

Pokračuje pravidelná komunikace s médii, zasílány jsou tiskové zprávy informující o událostech v kni-
hovně. Zajímavým tématem pro média bylo slavnostní otevření nově postaveného pavilonu a rekon-
strukce knihovny na Lidické. Pozornost jí věnoval tisk, TV i rozhlas. Nechyběly ani rozhlasové tipy 
na knihy (viz příloha č.10). 
 
Prezentace JVK ČB mimo knihovnu 
Knihovna se v průběhu roku tradičně prezentuje na několika akcích ve městě České Budějovice a okolí.  
Letos se s ohledem na mimořádnou situaci s COVID 19 a vládní nařízení akce mimo knihovnu neusku-
tečnily.  
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Lidské zdroje 

Vzdělávání 
 

Kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé e-LKA 3 (L. Froňková, P. Podružková)  
Udržitelná knihovna – Bolechová, Šrajerová, Ouředníková, Adamová, Janečková 
Tichý svět – práce s neslyšícími a nedoslýchavými čtenáři – zástupce ze všech oddělení JVK 
Kurz mediálního vzdělávání – V. Králíková 
Facebook pro pokročilé – V. Králiková 
 
 

Odborná činnost na národní úrovni 
 
Ústřední knihovnická rada (I. Kareš) 
Rada Sdružení knihoven (I. Kareš) 
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. MKČR (J. Nechvátal) 
Sekce SDRUK bibliografů (K. Cempírková, T. Pršínová) 
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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 2021 
 
Činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále JVK) byly financovány z 88,3 % z pří-
spěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem Jihočeským krajem, z 5,8 % z účelových neinvestičních 
dotací poskytnutých z prostředků státního rozpočtu a územních samosprávních celků, 5,9 % se na cel-
kovém 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 63 253 000  KÚ JK 

Regionální funkce knihoven 3 851 000  KÚ JK 

Program VISK 2 20 000  MK ČR 

Program VISK 5 33 000  MK ČR 

Program VISK 9 35 000  MK ČR 

Příspěvek na nákup knihovního fondu 150 000  MM ČB 

Dotace "Cyklus–Hudba–literatura–divadlo"  44 000  MM ČB 

Dotace "Živá hudba v knihovně" 10 000  MM ČB 

Dotace "Antidiskotéka" Jiřího Černého 15 000  MM ČB 

Dotace na přístavbu budovy Lidická tř.1 0 8 967 232,98 MMR ČR 

Dotace na přístavbu budovy Lidická tř.1 0 22 744,42 KU JK 

Výnosy z transferů – odpisy z účtu 403 703 401  MK ČR 

Výnosy z transferů – odpisy z účtu 403 1 593 100  MMR ČR 

CELKEM 69 707 501 8 989 977,40  

 
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 71 610 661,82 Kč. Trend vlastních výnosů z činnosti JVK je na stejné úrovni jako v roce 2020. 
U přijatých registračních poplatků i poplatků z prodlení došlo v roce 2020 i v roce 2021 ke snížení vli-
vem pandemické situace v České republice. 
 
VLASTNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI K 31.12. 2021 
 

Čtenářské registrační poplatky a zamluvenky 1 184 553,00 

Poplatky z prodlení 376 351,00 

Reprografické práce uživatelům 28 671,00 

Přijaté úroky 61 258,17 

Pronájmy nebytových prostor 53 930,16 

Ostatní výnosy 198 397,49 

CELKEM 1 903 160,82 
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Náklady dosáhly výše 71 583 566,47 Kč. Podíl věcných nákladů tvoří 30,8 %, podíl osobních nákladů 
(mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a náklady, náhrady mzdy) 69,2 %.  

Položka Skutečnost v Kč % k celkovým  
nákladům 

Materiál 4 946 625,64 6,9 
Energie 3 531 969,53 4,9 
Opravy a údržba 595 988,82 0,8 
Ostatní služby 4 254 553,73 5,9 
Osobní náklady 49 530 280,00 69,2 
Jiné ostatní náklady 1 485 390,95 2,2 
Odpisy  7 238 757,80 10,1 
CELKEM 71 583 566,47 100,0 

 
Mzdy byly vyplaceny ve výši 36 110 236 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 95. Průměrný měsíční 
plat zaměstnance dosáhl 31 676 Kč. 
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Hospodářský výsledek 
 
Výsledek hospodaření činí 27 097,35 Kč po zdanění. Z toho výsledek z hlavní činnosti je 3 513,19 Kč 
a z hospodářské činnosti zisk ve výši 23 582,16 Kč. 

V roce 2021, stejně jako v roce 2020 zasáhla hospodaření knihovny pandemická situace v České repub-
lice. V průběhu roku musela knihovna po nějakou dobu uzavřít všechny své provozovny na dobu několika 
týdnů a během této doby nebyl umožněn vstup čtenářům a uživatelům knihovny do budov a nebylo možné 
nabízet běžné prezenční služby. Toto se projevilo na příjmech organizace, kde došlo k poklesu oproti 
plánovaným výnosům. Jedná se především o příjmy z registračních poplatků a poplatků sankčních. Cel-
kový pokles příjmů z vlastní činnosti oproti plánu je cca o 200 tis. Kč. 

Čerpání položek spotřeby materiálu a služeb bylo dosaženo podle schváleného plánu. 

Oproti plánu je nižší čerpání na položce spotřeby energií, a to hlavně z důvodu uzavření provozoven 
vlivem vládních nařízení v průběhu roku 2021. 

V roce 2021 došlo k navýšení položky odpisů hmotného majetku vlivem zařazení a následného odpiso-
vání přístavby budovy knihovny na Lidické třídě v Českých Budějovicích. 

Čerpání na položce ostatní služby je v souladu s plánem na rok 2021. 

Snížení oproti plánu nastalo u mzdových nákladů, na základě kladného posouzení žádosti byl snížen limit 
mzdových nákladů o 150 tis. Kč a zároveň zvýšen limit ostatních osobních nákladů o tuto částku. 

Větší zvýšení nastalo u položky náhrad mezd za dočasnou neschopnost zaměstnanců, vlivem karantén 
a izolací v důsledku pandemie Covid-19. 

Investice 
 

Investiční prostředky byly v roce 2021 čerpány v objemu 450 178,35 Kč. Finanční prostředky byly použity 
na pořízení a technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku. Inventarizace majetku a závazků 
byla provedena k 31. 12. 2021, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

. 

 Částka v Kč 
Realizace stavby – přístavba budovy Lidická tř.1 99 810,75 

Pořízení kopírek 161 051,00 

Pořízení SW SafeQ 189 316,60 

Realizace stavby – přístavba budovy Lidická tř.1 99 810,75 

 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

Ukazatel 
 

Stav k datu Návrh přídělu 
 ze zlepšeného  

VH r. 2021 

Stav 
po přídělu 

(sl. 2 + sl. 3) 1. 1. 2021 31. 12. 2021 

Fond odměn 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 

Fond FKSP 335 556,07 405 026,07 0,00 405 026,07 

Rezervní fond 1 525 552,05 1 525 552,05 27 095,35 1 552 647,40 

Investiční fond 18 660 755,98 31 983 769,34 0,00 31 983 769,34 

Celkem 20 621 864,10 34 014 347,46 27 095,35 34 041 442,81 
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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 2,47 miliónu obálek (nárůst za rok 2021 o cca 210 000obálek), 697tisíc obsahů 
českých a zahraničních dokumentů (nárůst za rok 2021 o cca 120 000obsahů) a 11 900 seznamů doporučené 
literatury. Dále poskytuje přes 607 tisíc anotací, 13 miliónu hodnocení u 270 tisíc titulů, 8,5 tisíc komentářů, 
59 tisíc fotografií autorit a cca. 0,8 miliónu vygenerovaných citací dle normy ISO 690. 
API služby projektu využívá většina knihoven v České republice, muzea, archivy, oborové projekty, CPK, aj. 
 Správcem projektu Obálkyknih.cz je Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a projekt pro-
vozuje ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. JVK i MZK do projektu z vlastních zdrojů vkládají 
nemalé lidské a finanční zdroje. Do spolupráce na projektu se zapojují taktéž desítky knihoven z celé republiky 
(přispívání obálek a obsahů, kontroly dat, připomínkování vývoje…). 
 
Přehled vlastností projektu: 

  hlavní servery jsou provozovány v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, záložní ser-
ver 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 do-
tazů za vteřinu  

  ve špičkách (9-15:00) odbavují servery 40-80 požadavků za vteřinu 
  denně je do databáze nově nahráno nebo 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, které 

projdou internetovým připojením JVK 
 
Detailní statistiky exportu dokumentů přes skenovacího klienta za období leden - prosinec 2021:  
 Počet odeslaných dokumentů   178 677 
 Počet uložených obálek (COVER)    168 006 
 Počet uložených stran obsahů (TOC)  129 322 
 Počet uložených fotografií autorit   1 242 
 Počet uložených stran seznamů lit.  9 794 
 

Počty odeslaných stran a titulů přes skenovacího klienta dle jednotlivých knihoven (rok 2021): 
STRAN TITULŮ SIGLA NÁZEV 

 19773     5265   ABA013   Národní technická knihovna                                                 

 18452     9940   CBA001   Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích                                                               

 16405     6734   ABA004   Národní knihovna                                                           

 14375     7152   OLD012   Knihovna UP                                                                

 12742     6321   BOA001   Moravská zemská knihovna v Brně                                            

 12299     3611   ABB022   Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i.          

 10580     2031  BOD010   Masarykova univerzita - Právnická fakulta                                  

  9432     5275   ABA001   Národní knihovna ČR                                                        

  9308     4994   OLA001   Vědecká knihovna v Olomouci                                                

  8027     3450   ABA008   Národní lékařská knihovna                                                  

  7754     2531   ABB019   Knihovna Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.                               

  7661     3102   BOE020   Knihovna Ústavního soudu                                                   

  7147     6240   ULG001   Severočeská vědecká knihovna                                               

  4653     1988   CBD007   Akademická knihovna Jihočeské univerzity                                   

  4231     1482   ABA007   Knihovna Akademie věd                                                      

  4134     1011   ABA006   Vysoká škola ekonomická v Praze                                            
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  3828     3130   ABD001   Knihovna Filozofické fakulty UK                                            

  3801     1822   KVG001   Krajská knihovna Karlovy Vary                                              

  3591      922   ZLD002   Knihovna UTB ve Zlíně                                                      

  3453     2089   PNA001   Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje                               

  3287     1547   BOE451   Knihovna Biskupství brněnského                                             

  3189     2133   HKA001   Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové                               

  3014     2280  UHG001   Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 

  2596     1489   OSG002   Knihovna města Ostravy                                                     

  2524     1590   LIA001   Krajská vědecká knihovna v Liberci                                         

  2435      765  BOD031   Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna        

  2248      552   ABD100   ÚK ČVUT                                                                    

  1917     1246  BOD003   Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU                                   

  1883      467  BOD004   Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU                                

  1101      508   LID001   Knihovna Technické univerzity v Liberci                                    

   836      419   PNG001   Knihovna města Plzně, p.o.                                                 

   811      226  BOD022   Středisko vědeckých informací ESF MU                                       

   763      689   PAG001   Krajská knihovna v Pardubicích                                             

   705      415   HBG001   Krajská knihovna Vysočiny                                                  

   669      192   ABD103   Fakulta sociálních věd                                                     

   662      454   ULD001   Ústřední knihovna UJEP                                                     

   605      603   ABE313   NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu              

   570      174   ABA003   Knihovnický institut                                                       

   542      394   SOG504   Městská knihovna Chodov                                                    

   534      267   KLG001   Středočeská vědecká knihovna v Kladně                                      

   510      363  SMG506   Městská knihovna Antonína Marka Turnov                                     

   450      143   ABA011   Parlamentní knihovna                                                       

   365      384   OSA001   Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě                                 

   294      212   ZLG001   Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně                                

   275      148   BOE303   Knihovna Moravské galerie v Brně                                           

   195       56  BOD006   Informační centrum, ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně          

   184       51  BOD018   Knihovna FI MU                                                             

   171       76   ABA100   Všenorská knihovna a informační centrum Berounka                           

   163       74   ULE301   Muzeum města Ústí nad Labem                                                

   155       53   ABE320   Národní památkový ústav knihovna generálního ředitelství                   

   121      121   ABD027   Evangelická teologická knihovna UK                                         

    74       32   JID501   Knihovna Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity                   

    55       23  KMG001   Knihovna Kroměřížska - p.o.                                                

    52        6  BOD001   Ústřední knihovna filozofické fakulty MU                                   

    43       16   ABG312   Knihovna Jabok 

    26       13   ABB001   Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.                       

    21       17   CBA903   Archiv                                                                     

    20        9   ABC023   Česká geologická služba                                                    

     6        3   OSD002   Knihovna VŠB-TUO                                                           

     4        2   ABD009   Knihovna MFF - Matematické oddělení                                        

     3        3  BOD033   Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky MU                

     2        1   STG001  Šmidingerova knihovna Strakonice                                           
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ÚKOLY ŘEŠENÉ V RÁMCI PROJEKTU V ROCE 2021 
 
Projet Obálkyknih.cz poskytuje služby knihovnám a jiným institucím již více než 12 let. Od doby vzniku byla archi-
tektura rozšiřována o další komponenty a největším rozšířením se stalo zavedení frontend vrstvy. I komponenty 
frontend vrstvy byly dále rozšiřovány a postupně došlo k zavádění nových technologií a SW řešení, které už ale 
nebyly zaváděny zpětně. Dalším významným skokem v případě rozvoje projektu se v loňském roce stala zásadní 
změna datové struktury, aby odpovídala aktuálním potřebám fungování projektu. V roce 2021 byla pozornost vě-
nována frontend vrstvě, kde došlo k aktualizaci komponent frontend vrstvy poskytující API knižním informačním 
systémům a SW řešení bylo doplněno o vyhledávací / indexační platformu vhodnější pro účel rychlého vyhledáva-
cího API, kterým frontend cache vrstva je. Změna byla provedena na testovacím prostředí prvního ze dvou cache 
serverů a po ověření bezproblémovosti bude řešení nasazeno do ostrého provozu. Zároveň následně dojde ke 
konsolidaci dvou komponent architektury frontend vrstvy, konkrétně virtuálního prostředí používaného pro doporu-
čování literatury a vyhledávacího API. 
 
Současné komponenty frontend vrstvy projektu Obálky knih a jejich role: 

- Veřejné dotazovací API – slouží jako cache vrstva, kdy API poskytuje nástroj k dotazování se na služby 
poskytované projektem Obálky knih. Jedná se o dotazování se na metadata (obsahující různé informace 
např. anotace, další související tituly – edice stejného díla, díly stejného souboru/svazku, další 
identifikátory titulu, komentáře a hodnocení, citace…). Dále API poskytuje soubory náhledů a detailů 
obálek titulu, náhledů obsahů TOC, PDF obsahů TOC, poskytování služby pro zasílání komentářů a 
hodnocení, synchronizace s metadaty backend vrstvy a poskytování synchronizačních informací dál 
katalogům knižních informačních systémů… 

- Dotazovací API služby citací ČSN ISO 690 – slouží jako dotazovací API na text citace pro katalogy, které 
mají v katalogu implementované tzv. generování citací na základě svých bibliografických záznamů. Jedná 
se o službu generující citace z bibliografických záznamů ad-hoc. Projekt obálky knih dále poskytuje 
zjednodušenou službu citací, kdy text citace je obsažen v obecném meta datovém kontejneru kvůli 
kompatibilitě se staršími knižními informačními systémy. 

- Dotazovací API služby doporučování literatury – slouží jako dotazovací API pro knihovny s 
implementovanou funkcí doporučování literatury, kdy úkolem API je nabídnout další tituly ke čtení podle 
podobnosti jiných titulů v kombinaci s oblíbenosti jiných titulů u jiných čtenářů, podle čtenářské historie, 
nebo okruhu zájmu čtenářů. 

 
V průběhu vývoje frontend vrstvy byly jednotlivé komponenty architektury nasazovány postupně s ohledem na 
vzájemnou kooperaci a vývojové nástroje/platformy/postupy byly zvoleny tak, aby co nejlépe splňovaly daný cíl a 
byly pro danou aplikaci vhodné. Zvolené nástroje/platformy a postupy se časem ověřily jako vhodné a v současnosti 
mají za sebou delší dobu bezproblémového fungování bez nutnosti větších administrativních nebo programátor-
ských zásahů. Nově zavedené SW komponenty ale nebyly zpětně zaváděny na starší typy služeb, které vznikly 
dříve. Hlavním důvodem bylo nezasahování do už fungujících komponent, aby nedošlo k jejich destabilizaci. Dnes 
s odstupem času se dá konstatovat, že by zavedení vytipovaných vývojových nástrojů a konsolidace služeb bylo 
vhodné a s uvážením dlouhodobého zajištění provozu nutné. 
 
Cílem změn byla: 

I. Optimalizace vyhledávání pomocí veřejného dotazovacího API. Zrychlení zavedením vhodnějšího ná-
stroje pro uchování a rychlé dotazování na data v mezipaměti, tzv. in-memorystorage. Jako řešení bylo 
zvoleno RedisDB, které se ověřilo v případě dotazovacího API pro doporučování literatury. 

II. Optimalizace dotazovacího API služby citací a konsolidace s obecným veřejným dotazovacím API. 

III. Konsolidace dotazovací služby API doporučování literatury na úrovni OS – přesun služby na stejný virtu-
ální stroj, protože pro předchozí optimalizaci vyhledávacího API bude na obou provozováno stejné DB 
prostředí skládající se z MongoDB a RedisDB se stejným určením. 

IV. Aktualizace SW vývojových prostředků. 
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 Obr.1.: Zjednodušené znázornění předchozího rozložení a propojení komponent. 
 
Cílovým zlepšením v případě dotazovacího API je zrychlení vyhledávání v datech uložených v mezipaměti využitím 
rychlé databáze ukládající data v operační paměti virtuálního stroje. Jedná se o formu indexace, kdy do indexů 
jsou vkládány identifikátory bibliografických záznamů, případně kombinované indexy vícerých hodnot, kdy výsled-
kem vyhledávání v indexu je identifikátor záznamu (primární klíč) v trvalé databázi. Identifikátor je následně použit 
ke zpracování skriptem dotazovacího API frontend vrstvy a odpovídající metadatový objekt poskytnut knižnímu 
informačnímu systému jako výsledek. 

Dalším vylepšením komponenty dotazovacího API frontend vrstvy je optimalizace směrování požadavků. Requesty 
na veřejné dotazovací API posílané přes standardní webové porty 80 a 443 jsou využívány taky v případě dotazů 
na API citací, které původně bylo dostupné na portech 8080 a 8081. Původní čísla portů jsou z důvodu používání 
knižními informačními systémy ponechána. Dvojích cest využití API citací je docíleno díky použití oddělených 
Nodejs procesů pro dotazovací API a API citací, co bylo zvoleno kvůli separování jednotlivých API a zamezení 
ovlivňování už dříve. Ukázalo se to jako vhodné řešení. To samé platí pro API doporučování literatury, které používá 
oddělené prostředí a je vyvíjeno v jiném skriptovacím jazyku a s použitím jiných vývojových nástrojů (prostředí 
skriptovacího jazyka Python). 
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Obr.2.: Zjednodušené znázornění cílového rozložení a propojení mezi komponentami. 

Osvědčenou technologií jsou skriptovací jazyky JavaScript a její nadstavba TypeScript v případě částí dotazova-
cích API plnících funkci cache vrstvy využívajících vlastnosti asynchronního běhu a neblokujících operací. Dále se 
osvědčil skriptovací jazyk Python v případě analytické aplikace doporučování literatury. V případě databázových 
řešení se ověřila dokumentová databáze MongoDB pro trvalé uchování dat a dočasná, ale rychlá kešovací data-
báze RedisDB plnící funkce indexace. Zmíněné technologie je možné sloučit do jednoho virtuálního prostředí a vy-
užít výhody i na místech, kde doposud využita nebyla. 

Požadovaným cílovým stavem bylo zachování stejných postupů v případě kešování dotazů, tj. aby dotazy byly 
vyhledávány podobným mechanismem a s použitím rychlé in-memory databáze, kde se následně rozhodne o nut-
nosti dotahování záznamu pomocí „externího“ API buďto z jiného procesu frontend vrstvy, nebo dotazovacího API 
backend vrstvy (metadatový kontejner titulu). Nebo případně vyhledání na kešované verzi v trvalé dokumentové 
databázi, což je nejrychlejší způsob poskytovaní informací API obálek knih. 

Shrnutí hlavních vývojových změn: 

a) Použití rychlé „kešovací“ in-memory databáze využívané pro tvorbu indexů. Konkrétním použitím je 
vyhledávání podle identifikátorů bibliografických záznamů, případně kombinovaných indexů vícerých 
datových položek metadatového kontejneru backend vrstvy. Cílem byla optimalizace rozeznávání existence 
nakešované verze, nebo nutnosti dotahování. 

b) Sjednocení tří hlavních API frontend vrstev do jednoho prostředí s možností běhu ve vícerých instancích 
a také s možností parametrického nastavení daných volaní API jako autoritativních, nebo ne viz. rozdíl ve 
volaní API pro doporučení literatury na dvou instancích viz. obr.2. 

c) Konsolidace prostředí současného API pro doporučování literatury s prostředím dotazovacího API, kde 
došlo i k aktualizaci operačního systému a všech vývojových nástrojů na aktuální stabilní verze. 
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Obr.3.: Propojení komponent backend vrstvy. 

 

Vedlejší vývojové změny: 

 Optimalizace logování dotazů a tvorby statistik přenášených z backend vrstvy a prezentovaných na webu 
Obálek knih po přihlášením účtem knihovny. 

  Automatizované pročišťování kolekcí s provozními a dočasnými daty. Částečně souvisí s předchozím 
bodem a taky k zajištění výkonnosti API. 

  Zavedení postupů pro aktualizaci zdrojových kódů s použitím standardních nástrojů, které používají bázi 
hlášených zranitelností modulů třetích stran. 

  Popis API pomocí nástroje Swagger. 

  Kompilace aktuálních nástrojů Curl a OpenSSL pro zabezpečení komunikace s protokolem TLS1.2 a 
novějším s externími servery. 

  Přebírání label dnnt z API Kramerius a zveřejnění v metadatovém kontejneru. 

  Přidání hvězdičkové konvence pro ověření přístupových práv k dotazování frontend API. 

  Optimalizace nastavení modulu loadbalanceru webového serveru Apache s cílem zlepšení vlastností, 
zejména rychlosti odpovědi backend API a správného trasování na běžící instanci backendscriptu. 

 

 
 
KONTROLY A DALŠÍ PRÁCE 
 
V roce 2021 pokračovaly kontroly záznamů projektu v našem kontrolním rozhraní (https://servis.obalkyk-
nih.cz/abuse/). Do kontrol se opětovně zapojovali knihovníci, kteří pracovali z domova v rámci homeoffice a dob-
rovolníci. Aktuálně je v systému zaregistrováno přes 170 uživatelů (aktivně kontrolovalo v roce 2021 cca 100 
z nich).   
Při kontrolách záznamů dochází k doplňování chybějících identifikátorů (číslo cnb, oclc, isbn), doplňování popis-
ných metadat pro zobrazování na stránkách projektu (název, autor, rok vydání), doplňování či úpravě anotace, 
výběru nejkvalitnější obálky (rozlišení, bez nálepek…). Zároveň se opravovaly chybné záznamy a propojovaly se 
související záznamy (dílové tituly). 
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V roce 2021 bylo takto zkontrolováno přes 215 000 záznamů (viz tabulka).  
Statisticky vychází, že u cca poloviny záznamů dochází k nahrání kvalitnější obálky a u cca. 30 % záznamů je 
doplněna či upravena anotace. 
 
Tabulka počtu opravených záznamů dle zapojených institucí (stav k 31.12. 2021): 
 

Přehled počtu zkontrolovaných záznamů dle zapojených knihoven 
Jihočeská vědecká knihovna 212 881 
Městská knihovna v Praze 177 248 
Severočeská vědecká knihovna 4 845 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 4 592 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 3 202 
Moravská zemská knihovna v Brně 3 139 
Krajská knihovna Karlovy Vary 3 062 
Krajská vědecká knihovna v Liberci 2 524 
Krajská knihovna Vysočiny 904 
Knihovna Třinec 500 
Městská knihovna Tábor 365 
Národní knihovna ČR 235 
Knihovna města Plzně, p.o. 108 

 
Knihovny takto získaly kvalitnější záznamy s většími obálkami včetně nové funkce – souvisejících (dílových) pro-
pojení titulů. 
 

Nově byla do kontrolního rozhraní doplněna funkcionalita pro opravu vícesvazkových titulů a jejich vzájemného 
propojení. Toto rozhraní je dostupné pouze proškoleným administrátorům – z důvodu složitějších vazeb při vlast-
ních kontrolách a nutnosti křížových kontrol v různých databázích a systémech. 

 

Ukázka rozhraní pro opravu vícesvazkových titulů: 
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Příklad vícesvazkového titulu na stránkách projektu:   

 

 
Dále byly v roce 2021 prováděny úkoly související s kontrolou anotací a hodnocení, propojení na další vydání titulu 
a propojení vazeb e-knih. 
Jednalo se o práce, které nelze provádět plně automatizovaně a je nutné je provádět pomocí zaškolené obsluhy.  
Výsledkem práce bylo:  
1) napojení e-knih na klasické papírové tituly – aktuálně je dostupných více než 2 500 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 (stahovaných automaticky či ručně) k dokumentům – za rok 2021 přibylo v pro-

jektu 107 tisíc anotací, které byly formálně zkontrolovány a doplněny k titulům,  
 

Další úkoly řešené v roce 2021 mimo projekt: 
 implementace stahování hodnocení titulů z projektu Databazeknih.cz 
 stahování obálek a obsahů z Kramériů knihoven ČR – po dohodě s jejich administrátory 
 údržba a podpora skenovacího klienta pro nahrávání dat knihovnami do projektu  
 aktualizace webových stránek projektu 
 úprava a rozšíření servisních stránek projektu https://servis.obalkyknih.cz/ 
 aktualizace metodických pokynů a manuálu pro knihovny a knihovní systémy 
 prezentace projektu na knihovnických akcích  
 e-mailová a telefonická podpora projektu, spolupráce s tvůrci KIS, CPK 

 
Popis řešení a veškeré kódy aplikace jsou volně dostupné jako opensource na adrese https://github.com/cbvk/obal-
kyknih/wiki a https://www.obalkyknih.cz.  
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PŘÍLOHA Č. 2 – Výběr z akcí knihovny – fotogalerie 
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PŘÍLOHA Č. 3 – Výstavy v knihovně 
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PŘÍLOHA Č. 4 – Plakáty k akcím (výběr) 
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PŘÍLOHA Č. 5 – Plakáty k výstavám (výběr) 
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PŘÍLOHA Č. 6 – Prezentace pro Facebook (ukázky) 
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PŘÍLOHA Č. 7– Přehled výstav 
 

MĚSÍC PODROBNOSTI K VÝSTAVÁM MÍSTO 

leden 

V měsíci lednu až dubnu se výstavy nekonaly. Protiepidemická opatření nedo-
volila uspořádat výstavy pro veřejnost.  
Pouze od ledna do konce února byla online zpřístupněna výstava „Ex Libris 
Petra Palmy“ 

 

únor  

březen  

duben  

květen 17. 5. – 30. 5. 2021 
Alena Pincová, Zuzana Kotisová / společná výstava obrazů  Na Sadech 

červen 

1. 6. – 30. 6. 2021 
Jana Koloušková / výstava obrazů  

Lidická 1 
přízemí 

10. 6. – 30. 6. 2021 
Lesy a příroda kolem nás 2021 - krajské kolo 
výstava vítězných prací účastníků dětské výtvarné soutěže 

Lidická 1 
1. patro 

červenec 
srpen 

7. 7. – 31. 8. 2021 
Jana Vítková / výstava fotografií Na Sadech 

12. 7. – 25. 8. 2021 
Barbora Machartová / Krajina z vosku enkaustika – výstava obrázků 

Lidická 1 
1. patro 

září  

1. 9. – 30. 9. 2021 
Desetiboj / výstava obrazů výtvarníka Martina Velíška 

Lidická 1 
1. patro 

2. 9. – 2. 10. 2021 
Zeptejte se Paříže /výstava fotografií K. Bolechové a O. Vláška Na Sadech 

říjen  

1. 10. – 29. 10. 2021 
Nestůj a pojď s námi / výstava fotografií Klubu Aktiv, z.s. 

Lidická 1 
1. patro 

4. 10. – 6. 11. 2021 
SENIOR FOTO 2021 /výstava vítězných fotografií / Krajská rada seniorů Jč kraje 

Lidická 1 
2. patro 

7. 10. – 7. 11. 2021 
Jihočeský výlov /výstava fotografií Lenky Pužmanové 

Lidická 1 
přízemí 

7. 10. – 7. 11. 2021 
Jihočeský výlov / Haiku ve fotografii / Spolek Pupálka Na Sadech 

listopad 
prosinec 

10. 11. – 30. 12.  2021  
TŘI SKICÁKY ALOISE TERŠE / výstava obrázků Na Sadech 

8. 11. – 30. 12. 2021 
Stopy věčnosti / významné osobnosti Bavorského lesa a Šumavy 
(19. a první polovina 20. století), Šumavský spolek Vimperk, z.s. 

Lidická 1 
2. patro 

1. 11. – 30. 12. 2021 
Železnice, které odvál čas/ zaniklé železnice a železnice, které byly vypro-
jektovány a nebyly realizovány v Bavorském lese a na Šumavě 
(19. století a 1. pol. 20. století) / Šumavský spolek Vimperk, z.s. 

Lidická 1 
1. patro 

8. 11. – 30. 12. 2021 
Pavel Kopp / Itálie je víc než země, je to cit /výstava fotografií 

Lidická 1 
přízemí 
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PŘÍLOHA Č. 8 - Příklady zajímavých akvizic 
 
Zajímavé přírůstky do souboru jihočeské regionální literatury 
 

HANSA, Karel. Poznatky a zážitky z Francie: s mnoha obrázky vlastních a původních fotografií 
(s několika doložkami z tisku) : Praha 1949-1950 = Connaissances et souvenirs de France : avec 
les nombreuses illustrations de photographies originales de l'auteur (avec quelques ajouts tirés de la 
presse) : Prague 1949-1950. Překlad Marianne FRIPPIAT. Vydání první. V Českých Budějovicích: 
Statutární město České Budějovice, 2020. 329 stran. ISBN 978-80-270-7974-2. 
DRAGOUN, Michal. Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. 
Vydání první. Dolní Břežany: Scriptorium, 2021. Strana 1375-1664. ISBN 978-80-7649-025-3. 
NĚMEC, Luděk. České Žleby =: Böhmisch Röhren : historie osady na Zlaté stezce. Vydání 
první. České Budějovice: Halama - Mgr. Tomáš Halama, 2021. 263 stran. ISBN 978-80-87082-41-6. 
ŠANDA, Martin. Anton Erhard Martinelli (1684-1747): vídeňský architekt ve schwarzenberských 
službách. Vydání první. České Budějovice: Národní památkový ústav, 2020. 359 stran. Monumenta, 
svazek č. 8. ISBN 978-80-85033-94-6. 
ŠKABRADA, Jiří. Lidová architektura v jižních Čechách. Vydání první. Brno: SOVAMM, 2021. 
725 stran. ISBN 978-80-907440-1-1. 
ŠPINAR, Jindřich. Boleticko: krajina zapomenuté Šumavy. Druhé doplněné vydání. Český 
Krumlov: Českokrumlovský rozvojový fond, 2021. 286 stran. Seidelova Šumava. ISBN 978-80-
906801-2-8. 
VANÍČKOVÁ, Vladimíra, ed. Miloslav kardinál Vlk: reflexe a vzpomínky : sborník k 30. výročí 
intronizace arcibiskupem pražským. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2021. 647 stran. ISBN 978-80-7325-517-6. 
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Zajímavé přírůstky do souboru studovny 
 
Ptáci : pěvci Evropy, Blízkého východu a severní Afriky. Svazek I : Signatura : B 59.733/1 
Ptáci : pěvci Evropy, Blízkého východu a severní Afriky. Svazek II Signatura : B 59.733/2 
Atlas lidových krojů České republiky / kresby Pavla Hampton ; text Jan Kuča.    [Bohdaneč] : Cyra-
nův Ostrov, 2021 . 227 stran barevné ilustrace, mapy ; . ISBN 978-80-908276-0-8 - Signatura : B 
59.777 
Pamětní místa na komunistický režim v České republice / Markéta Devátá, Oldřich Tůma, Bar-
bora Čermáková, Michaela Tučková, David Weber.    Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, 
2021 . 1293 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-7285-248-2 - Signatura : C 400.562 
Gombrich : tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění / František 
Mikš.    Brno : Books & Pipes, 2021 . 397 stran ilustrace (převážně barevné) ; . ISBN 978-80-7485-
231-2 - Signatura : C 402.527 
Německá příjmení u Čechů / Josef Beneš.    Praha : Agentura Pankrác, 2020 . 686 stran . ISBN 
978-80-86781-42-6 - Signatura : C 397.356 
Občanský zákoník : komentář. II, Rodinné právo (§655-975) / Králíčková, Hrušáková, Westpha-
lová a kol..    V Praze : C.H. Beck, 2020 . xlv, 1205 stran . ISBN 978-80-7400-795-8 - Signatura : C 
398.352 
Občanský soudní řád : komentář / Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolek-
tiv.    V Praze : C.H. Beck, 2021 . xxix, 1804 stran . ISBN 978-80-7400-828-3 - Signatura : C 401.436 
Daňový řád : komentář / Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek, Petra Nováková, Eva Kostolanská, 
Tomáš Rozehnal.    V Praze : C.H. Beck, 2021 . xx, 1062 stran . ISBN 978-80-7400-838-2 - Signatura 
: C 402.030 
Encyklopedie českých právních dějin. XXI. svazek, Volby-Zákon o / Karel Schelle, Jaromír Tau-
chen (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; Ostrava-Přívoz : KEY Publishing, 
2020 . 833 stran . ISBN 978-80-7380-812-9. ISBN 978-80-7418-341-6. ISBN 978-80-7380-569-2. 
ISBN 978-80-7418-238-9 - Signatura : C 366.163/21 
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Zajímavé přírůstky do hudebního oddělení 
 

BACH, Johann Sebastian. Cantatas [zvukový záznam]. [London]: Soli Deo Gloria, [2013]. 56 CD 
audio. 
VIVALDI, Antonio. Vivaldi edition [zvukový záznam]. [AL Leeuwarden]: Brilliant Classics, [2014]. 66 
CD audio. 
BACH, Johann Sebastian. Bach transcriptions [zvukový záznam]. [AL Leeuwarden]: Brilliant Clas-
sics, [2020]. 20 CD audio. 

BACH, Johann Sebastian. Matthäus-passion [zvukový záznam]. Europe: Warner Classics, [2021]. 

English Song Collection [zvukový záznam]. Naxos, [2021]. 25 CD audio. 
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Zajímavé přírůstky do souboru půjčovny na Lidické 
 

ANDREWS, William. Dcery dvouhlavého draka. Překlad Veronika VOLHEJNOVÁ. Vydání první. 
Praha: Mladá fronta, 2021. 393 stran. ISBN 978-80-204-5496-6. 
KLUSÁK, Pavel. Gott: československý příběh. První vydání. Brno: Host, 2021. 429 stran. ISBN 978-
80-275-0598-2. 
FRANC, Martin. Velké dějiny zemí Koruny české. Vydání první. Praha: Paseka, 2021. 669 stran, 40 
nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7637-211-5. 
GIERAK-ONOSZKO, Joanna. 27 smrtí Tobyho Obeda. Překlad Tadeáš DOHŇANSKÝ. Žilina: 
Absynt, 2021. 327 stran. Prokletí reportéři. ISBN 978-80-8203-306-2. 
JAKOVENKO, Mira Mstislavovna. Agnessa: zpověď ženy stalinského čekisty. Překlad Kateřina ŠIMOVÁ. V českém 
jazyce vydání první. Praha: Maraton, 2021. 261 stran, 31 fotografií na příloze. ISBN 978-80-907771-0-1. 
PRAVDOVÁ, Anna, ed., LE BRUN, Annie, ed. a GÖRGEN-LAMMERS, Annabelle, ed. Toyen: 1902-
1980 : snící rebelka. V Praze: Národní galerie, 2021. 333 stran. ISBN 978-80-7035-773-6. 
PADEVĚT, Jiří. Kronika protektorátu. Vydání první. Praha: Academia, 2021. 871 stran. ISBN 978-80-
200-3203-4  
NOVOTNÁ, Eva. Aretinova mapa Českého království. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 
Karolinum, 2021. 241 stran. Monumenta cartographica Bohemiae. ISBN 978-80-246-4797-5. 
ŠALAMOUN, Jiří, TRUHLÁŘOVÁ, Karolína, ed. a WELLS, Magdalena, ed. Jiří Šalamoun: Nic k zahození. 
Praha: K-A-V-K-A, 2021. 431 stran. ISBN 978-80-907645-5-2. 
LOPEZ, Barry Holstun. Arktické sny: krajina Severu v představách a přáních. Ilustrace Vladimír RIMBALA, 
překlad Anton MARKOŠ. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2021. 455 stran. ISBN 978-80-7465-490-9. 
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Zajímavé přírůstky do oddělení periodik 
 

Dovolená s nápadem.    Olomouc : m-Ark Marketing a reklama s.r.o., 2021- . Roky odběru: 2021- . ISSN 2787-9178 

Vařím všechno, co mám ráda.    Praha : Medialight s.r.o., 2021- . Roky odběru: 2021- . ISSN 2787-9755  

Na chalupě s Terezou Bebarovou.    Praha : Mafra, a.s., 2021- . Roky odběru: 2021- . ISSN 2787-916X 

Priority business & government.    Ostrava : 4machines s.r.o., 2020- . Roky odběru: 2020- 

Psychomat.    Ústí nad Labem : Veronika Čížková, 2021- . Roky odběru: 2021- . ISSN 2695-0871 

V zahradě : rady a inspirace pro užitkovou a okrasnou zahradu.    Praha : Jaga Media, s.r.o., 2021- . Roky od-
běru: 2021- . ISSN 2695-0944 

Xhockey : průvodce sezonou NHL.    Benešov : Mgr. Petr Novotný, 2021- . Roky odběru: 2021- . ISSN 2695-0979 

Xfootball : Liga mistrů - podrobně o každém týmu.    Benešov : Mgr. Petr Novotný, 2021- . Roky odběru: 2021- . ISSN 
2695-0960  
Progulki s Alisoj : putevoditel' po Prage i Čechiji.    Praha : Natálie Poldaufová, 2004- . Roky odběru: 2021- . ISSN 
2787-9992 
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PŘÍLOHA Č. 9 - Výběr z publikovaných článků 
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PŘÍLOHA Č. 10 - O knihovně v médiích (výběr) 
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Knihy už plní regály v nové budově 
15.01.2021 
Mladá fronta Dnes - (mrk) 
strana: 11, rubrika: Jižní Čechy 
Modernizace Jihočeské vědecké knihovny za 168 milionů je u 
konce. Jihoceskenovinky.cz [online]. 2021 [cit. 2022-03-02].  

V Jihočeské vědecké knihovně vrcholí stěhování 
přibližně 130 tisíc svazků publikací, románů a časo-
pisů. Plní se jimi regály v nové budově na Lidické 
třídě poblíž centra Českých Budějovic.  

Modernizace Jihočeské vědecké knihovny 
za 168 milionů je u konce 
28.01.2021  
jihoceskenovinky.cz 
rubrika: regiony 
Modernizace Jihočeské vědecké knihovny za 168 milionů je u 
konce. Jihoceskenovinky.cz [online]. 2021 [cit. 2022-03-02].  

… "Modernizace je prakticky u konce. Momentálně 
probíhá kolaudační řízení," sdělil náměstek hej-
tmana pro kulturu Pavel Hroch s tím, že vzhledem 
k opatřením proti pandemii koronaviru si vnitřní pro-
story knihovny budou muset na první zákazníky te-
prve počkat.  

Sklo, oranžová i bílá. A všude knihy. Podí-
vejte se, kam zatím čtenáři nemohou 
07.02.2021  
ceskobudejovicky.denik.cz - Kamila Dufková 
rubrika: Českobudějovicko 
DUFKOVÁ, Kamila. Sklo, oranžová i bílá. A všude knihy. Po-
dívejte se, kam zatím čtenáři nemohou. Ceskobudejovicky.de-
nik.cz [online]. 2021 [cit. 2022-03-02].  

U konce je přístavba a modernizace objektu Jiho-
české vědecké knihovny na Lidické třídě v Českých 
Budějovicích. "Interiéru nyní vévodí sklo a také bílá 
i oranžová barva.  

NA ČTENÁŘE ČEKAJÍ V NOVÉM 
09.02.2021  
Českobudějovický deník 
strana: 3, rubrika: Jižní Čechy 
NA ČTENÁŘE ČEKAJÍ V NOVÉM. Českobudějovický deník 
[online]. 2021, (33), 3 [cit. 2022-03-02]. ISSN 1210-5023.  

U konce je přístavba a modernizace pobočky Jiho-
české vědecké knihovny na Lidické třídě v Českých 
Budějovicích. Interiéru nyní vévodí sklo a také bílá 
i oranžová barva. 

Díky dotaci koupí 500 knih 
11.02.2021  
Mladá fronta Dnes - (bar) 
strana: 13, rubrika: Jižní Čechy 
Díky dotaci koupí 500 knih. Mladá fronta Dnes [online]. 2021, 
(35), 13 [cit. 2022-03-02]. ISSN 1210-1168.  
 

 
 
 
 
 

 

Magistrát rozšířil úřední hodiny a knihovna 
otevřela výdejní okénka 
15.02.2021  
ceskobudejovicky.denik.cz - Redakce 
rubrika: Českobudějovicko 
REDAKCE. Magistrát rozšířil úřední hodiny a knihovna ote-
vřela výdejní okénka. Ceskobudejovicky.denik.cz [online]. 
2021 [cit. 2022-03-02].  
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Knihu s sebou, prosím. Lidé jsou rádi, že 
mají už zase co číst 
18.02.2021  
ceskobudejovicky.denik.cz - Kamila Dufková 
rubrika: Českobudějovicko 
DUFKOVÁ, Kamila. Knihu s sebou, prosím. Lidé jsou rádi, že 
mají už zase co číst. Ceskobudejovicky.denik.cz [online]. 2021 
[cit. 2022-03-02].  

U vily Na Sadech, kde sídlí pobočka Jihočeské vě-
decké knihovny, stojí fronta. „Pošlete žádanku, 
nebo zavolejte, abychom vám knihu připravili,“ vy-
světluje knihovnice čtenářce mezi postranními 
dveřmi, odkud vydává nebo přebírá knihy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knihovna na Lidické už otevírá alespoň 
výdejové okénko 
24.02.2021  
ceskobudejovicky.denik.cz - Kamila Dufková 
DUFKOVÁ, Kamila. Knihovna na Lidické už otevírá alespoň vý-
dejové okénko. WWW - cz [online]. 2021 [cit. 2022-03-02].  

Ve středu 24. února otevírá zrekonstruovaná 
pobočka Jihočeské vědecké knihovny na Lidické 
třídě a její přístavba. Čtenáři budou moci chodit 
vyzvedávat předem vyžádané tituly přes 
elektronický katalog do výpůjčního okénka.  
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Knižní značky Petra Palmy 
26.02.2021  
Českobudějovický deník - (kam) 
strana: 10 rubrika: Tipy na volný čas 
 

Výstava Ex Libris Petra Palmy, která byla v Jiho-
české vědecké knihovně v pobočce na Sadech, je 
dnes naposledy k vidění, a to online 

Pro finskou kriminálku si přišla první čte-
nářka do nové knihovny na Lidické 
26.02.2021  
ceskobudejovicky.denik.cz - Radek Gális 
rubrika: Českobudějovicko 
 

GÁLIS, Radek. Pro finskou kriminálku si přišla první čtenářka do nové 
knihovny na Lidické. Ceskobudejovicky.denik.cz [online]. 2021 [cit. 
2022-03-02].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž pro malé i mladé básníky 
02.03.2021  
ceskobudejovicky.denik.cz - Kamila Dufková 
rubrika: Ostatní tipy 
DUFKOVÁ, Kamila. Soutěž pro malé i mladé básníky. Ceskobu-
dejovicky.denik.cz [online]. 2021 [cit. 2022-03-02].  

Až do konce března mohou vaše děti soutěžit s 
Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Bu-
dějovicích o nejhezčí jarní básničku. Tématy pro 
malé a mladé poety jsou jaro, knihy a knihovna. 
 

 

U školy zřídí nový bibliobox 
06.04.2021  
Českobudějovický deník - (win) 
strana: 1, rubrika: Titulní strana 
 

U školy zřídí nový bibliobox. Českobudějovický deník [online]. 2021, 
(79), 1 [cit. 2022-03-02]. ISSN 1210-5023.  

Pro knihy ode dneška 
26.04.2021  
Českobudějovický deník - (win) 
strana: 1, rubrika: Titulní strana 
Pro knihy ode dneška. Českobudějovický deník [online]. 2021, 

(96), 1 [cit. 2022-03-02]. ISSN 1210-5023.  

Pět dnů v týdnu bude mít ode dneška otevřeno Ji-
hočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
v objektech v Lidické 1 a v ulici Na Sadech.  
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Studijní část Jihočeské vědecké knihovny se 
otevřela pro čtenáře 
Jihočeskénovinky.cz 
29. 4. 2021 - 07:30 
URL| http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/studijni-cast-ji-
hoceske-vedecke-knihovny-se-otevrela-pro-ctenare/ 

Knihy, které byly dříve před čtenáři ukryté ve skladu, 
jsou nyní čtenářům k dispozici volně na regálech. 
Na ploše cca 2000 m2 je k zapůjčení více jak 100 ti-
síc knih převážně naučné literatury… 

Podívejte se, jak nyní v záplavě květů hrají Bu-
dějovice barvami 
05.05.2021 
Edwin Otta 
V Českých Budějovicích potěší magnólie u Jiho-
české vědecké knihovny… 
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-jak-
nyni-v-zaplave-kvetu-hraji-budejovice-barvami-20210505.html 

 
Už nemusíte čekat, až knihovna otevře. Knihu 
vrátíte jednoduše a kdykoli vhozením do biblio-
boxu 
9.6.2021 
Dámská jízda 
Mirka Nezvalová  
Český Rozhlas české Budějovice 
URL| http://budejovice.rozhlas.cz/uz-nemusite-cekat-az-knihovna-
otevre-knihu-vratite-jednoduse-a-kdykoli-vhozenim-8510099 
 
 
 
 

 

Vertikální otočné lamely v Jihočeské vědecké 
knihovně 
11.06.2021  
era21.cz 
Vertikální otočné lamely v Jihočeské vědecké knihovně. WWW - cz 
[online]. 2021 [cit. 2022-03-02].  

Při projektování Jihočeské vědecké knihovny v Čes-
kých Budějovicích ateliérem Kuba & Pilař architekti 
byl kladen důraz na co nejpřirozenější osvětlení vnitř-
ních prostor. Řešením se staly vertikální otočné skle-
něné lamely… 

PODÍVEJTE SE: Děti i dospělí z jihu Čech malo-
vali lesy a přírodu kolem nás 
16.06.2021  
ceskobudejovicky.denik.cz - Zuzana Gabajová 
rubrika: Českobudějovicko 
GABAJOVÁ, Zuzana. PODÍVEJTE SE: Děti i dospělí z jihu Čech 
malovali lesy a přírodu kolem nás. Ceskobudejovicky.denik.cz [on-
line]. 2021 [cit. 2022-03-02].  
 
 
 
 
 

 

Jihočeský úsměv v plné zbroji 
01.09.2021  
Českobudějovický deník - (hh) 
strana: 10, rubrika: Jižní Čechy 
 (HH). Jihočeský úsměv v plné zbroji. Českobudějovický deník [on-
line]. 2021, (202), 10 [cit. 2022-03-02]. ISSN 1210-5023. Dostupné 
z: http://ceskobudejovicky.denik.cz/ 
 

Malým psavcům ve věku od 8 do 15 let je určena lite-
rární soutěž Jihočeský úsměv, kterou tradičně po-
řádá Jihočeská vědecká knihovna ve spolupráci s Ji-
hočeským klubem Obce spisovatelů. Tato soutěž je 
vyhlášena k 1. září a její uzávěrka byla stanovena 
obdobně jako v předchozích letech na 31. říjen. 
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"Betonový ošklivák" i průhledná škola. Česká 
cena Architekt roku odhalila finalisty 
05.09.2021  
aktualne.cz - Magdaléna Medková 
rubrika: Architektura 
MEDKOVÁ, Magdaléna. "Betonový ošklivák" i průhledná škola. 
Česká cena Architekt roku odhalila finalisty. Aktualne.cz [online]. 
2021 [cit. 2022-03-02]. Dostupné z: https://magazin.aktua-
lne.cz/bydleni/architektura/cocky-sveta-nebo-betonove-kacatko-

prestizni-soutez-architekt/r~3fbec9b80b2211eca1070cc47ab5f122/ 

Celkem nedávno se veřejnosti otevřela nová pří-
stavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Bu-
dějovicích. Ladislav Kuba a Tomáš Pilař ji navrhli 
jako "levitující" jednopodlažní budovu s transparentní 
fasádou. 

Čtyři finalisté ceny Architekt roku 2021 
13.09.2021  
konstrukce.cz - (red) 
rubrika: Architektura a development 
Kuba & Pilař architekti / Ladislav Kuba, Tomáš Pi-
lař  
Čtyři finalisté ceny Architekt roku 2021. Kon-
strukce.cz [online]. 2021 [cit. 2022-03-02]. Do-
stupné 
Odůvodnění poroty: Ladislav Kuba a Tomáš Pilař 
jsou stálicemi české architektonické scény… 
V letošním roce byla podle jejich vítězného soutěž-
ního návrhu dokončena přístavba Jihočeské vě-
decké knihovny v Českých Budějovicích, která po-
tvrzuje vynikající renomé těchto architektů. 

 

Setkání po dlouhé době potěšilo 
15.09.2021  
Českobudějovický deník - (win) 
strana: 3, rubrika: Českobudějovicko 
Setkání po dlouhé době potěšilo. Českobudějovický deník [online]. 
2021, (214), 3 [cit. 2022-03-02]. ISSN 1210-5023 / 

Výstava Senior foto 2021 
… a zájemci si ji mohou prohlédnout v Jihočeské vě-
decké knihovně na Lidické třídě do 6. listopadu.  

Noc literatury 2021 v Jihočeské vědecké kni-
hovně 
21.09.2021  
regionjih.cz 
Noc literatury 2021 v Jihočeské vědecké knihovně. WWW - cz [on-
line]. 2021 [cit. 2022-03-02 

Večerní čtení z knih evropských autorů připravila Ji-
hočeská vědecká knihovna již počtvrté a letošním 
místem, kde se ukázky budou číst, bude nově ote-
vřená knihovna na Lidické třídě. Pro Noc literatury 
bylo do knihovny letos vybráno 6 ukázek. Věnovány 
jsou současné běloruské, italské, irské, německé, 
norské a portugalské literaruře. Ukázky z knih před-
staví herci Jihočeského divadla Jaroslava Červen-
ková a Jan Dvořák. Akce proběhne v podvečer 22.9. 
od 18:00 do 20. 

Současnou světovou literaturu poznávali v 
nové knihovně. Četli ji herci 
23.09.2021  
ceskobudejovicky.denik.cz - autor externí 
rubrika: Čtenář reportér 
EXTERNÍ, Autor. Současnou světovou literaturu poznávali v nové 
knihovně. Četli ji herci. Ceskobudejovicky.denik.cz [online]. 2021 
[cit. 2022-03-02].  
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Levitující pavilon. Dostavba Jihočeské vě-
decké knihovny v Českých Budějovicích 
27.09.2021  
era21.cz 
Levitující pavilon. Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Čes-
kých Budějovicích. WWW - cz [online]. 2021 [cit. 2022-03-02].  
/ 

 

Dostavba Jihočeské vědecké knihovny je reakcí 
na skulpturální formu stávající budovy ze sedmde-
sátých let minulého století, která odráží dobu 
svého vzniku i původní náplň Muzea dělnického 
revolučního hnutí. Kvalitní brutalistní architektura 
této stavby je hmotově velmi členitá, půdorysně 
ale nepříliš vhodná pro účel knihovny s volným vý-
běrem knih. Dostavba je řešena jako jednopod-
lažní pavilon levitující nad terénem, prosklený 
po celém obvodu s výhledy do zeleně…. 

Připomenou válečné hrdiny, co byli příliš 
mladí 
05.10.2021 Českobudějovický deník - (win) 
strana: 2, rubrika: ČESKOBUDĚJOVICKO / 
Jižní Čechy 
Připomenou válečné hrdiny, co byli příliš mladí [online]. 2 [cit. 
2022-03-02].  

 

I další válečné hrdiny připomene dnes od 17 hodin 
beseda v pobočce Jihočeské vědecké knihovny v 
Suchém Vrbném (včera bylo nesprávně uvedeno, 
že se akce koná v knihovně v Rožnově).  
 

Projděte se novou knihovnou s výkladem 
08.10.2021  
Českobudějovický deník - (kam) 
strana: 2, rubrika: Českobudějovicko 
Projděte se novou knihovnou s výkladem. Českobudějovický 
deník [online]. 2021, (233), 2 [cit. 2022-03-02]. ISSN 1210-5023. 
  

Zítra se můžete vydat na komentovanou prohlídku 
přístavbou pobočky Lidická 1 Jihočeské vědecké 
knihovny v Českých Budějovicích. Provede vás 
sám ředitel knihovny Ivo Kareš. Prohlídka začíná 
v 10.30 h. Vstup je zdarma. 

ŘÍDIT STÁT JAKO KNIHOVNU 
13.10.2021  
FINMAG - Peter Bednár 
strana: 105 
BEDNÁR, Peter. ŘÍDIT STÁT JAKO KNIHOVNU. FINMAG [on-
line]. 2021, (5), 105 [cit. 2022-03-02]. 

 
Přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Čes-
kých Budějovicích Kuba & Pilař Letos otevřená 
jednopodlažní přístavba skvěle navazuje na pů-
vodní budovu knihovny ze 70. let. Zatím možná 
nejpovedenější současná veřejná budova, orga-
nizací je nejpodobnější berlínskému muzeu To-
pografie teroru a "tělocvičnovou" fasádou galerii 
Nelson-Atkins Stevena Holla v Kansas City. 
Jednoduché interiéry jsou pohodlné, oranžovou 
barvou nábytku doplňují bílou čistotu přístavby. 
Cesta do Českých Budějovic se vyplatí, i kdyby 
cílem měla být jen tato stavba. 
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V Budějovicích byla pokřtěna unikátní 
kniha Poznatky a zážitky z Francie 
18.10.2021  
ceskebudejovicednes.cz - Město České Bu-
dějovice 
MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. V Budějovi-
cích byla pokřtěna unikátní kniha Poznatky a 
zážitky z Francie. WWW - cz [online]. 2021 [ 
cit. 2022-03-02]. 
 
 
 

 

V Budějovicích byla pokřtěna unikátní 
kniha Poznatky a zážitky z Francie 
18.10.2021 
jcted.cz - Renáta Kollarczyková 
KOLLARCZYKOVÁ, Renáta. V Budějovicích byla pokřtěna 
unikátní kniha Poznatky a zážitky z Francie. WWW - cz [on-
line]. 2021 [cit. 2022-03-02]. 

 
 
 
 
  

 

Unikátní snímky Jihočecha ukazují fran-
couzský Lorient, než ho zničila válka 
19.10.2021 ceskobudejovicky.denik.cz - Ed-
win Otta 
rubrika: Českobudějovicko 
OTTA, Edwin. Unikátní snímky Jihočecha ukazují francouz-
ský Lorient, než ho zničila válka.  
Ceskobudejovicky.denik.cz [online]. 2021 [cit. 2022-03-02].  

… Akce se konala v nové budově Jihočeské vě-
decké knihovny v Českých Budějovicích, protože v 
jejích fondech se nacházel rukopis knihy. Pozvání na 
akci přijal velvyslanec Francie v České republice. 

Jihočech zachytil Lorient, než město zni-
čila válka 
19.10.2021  
Českobudějovický deník - (win) 
strana: 2, rubrika: ČESKOBUDĚJOVICKO / 
Jižní Čechy 
Jihočech zachytil Lorient, než město zničila válka. Českobu-
dějovický deník [online]. 2021, (242), 2 [cit. 2022-03-02]. 

ISSN 1210-5023. / 

Rukopis ležel desítky let ve fondech Jihočeské vě-
decké knihovny bez povšimnutí. Před několika lety 
se strojopisu "Poznatky a zážitky z Francie, s mnoha 
obrázky vlastních a původních fotografií" ujala zá-
stupkyně ředitele Jihočeské vědecké knihovny 
Zuzana Hájková a připravila zajímavé svědectví o ži-
votě Bretaně v roce 1927 k vydání.  

Do Českých Budějovic dorazila návštěva 
z Francie 
20.10.2021  
Jihočeská televize - Budějovice v kostce 
pořadí: 1 

… V sobotu dopoledne se zúčastnili křtu již zmíněné 
knihy Karla Hansy v Jihočeské vědecké knihovně. 
Více uvidíte v další reportáži.  
Do Českých Budějovic dorazila návštěva z Francie. Jihočeská televize 
- Budějovice v kostce [online]. 2021 [cit. 2022-03-02]. 

Křest knihy Karla Hansy Poznatky a zá-
žitky z Francie 
20.10.2021  
Jihočeská televize - Budějovice v kostce 
pořadí: 3 
Křest knihy Karla Hansy Poznatky a zážitky z Francie. Jiho-
česká televize - Budějovice v kostce [online]. 2021 [cit. 2022-
03-02]. 

V nové budově Jihočeské vědecké knihovny proběhl 
v sobotu dopoledne křest knihy Karla Hansy Po-
znatky a zážitky z Francie. Slavnostní akce se zú-
častnili zástupci města a samozřejmě také pěti-
členná delegace z francouzského Lorientu… 
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 Čítánky pro malé čtenáře 
26.10.2021  
Českobudějovický deník - (kam) 
strana: 2, rubrika: Českobudějovicko, Jižní 
Čechy 
Čítánky pro malé čtenáře. Českobudějovický deník [online]. 
2021, (248), 2 [cit. 2022-03-02]. ISSN 1210-5023 

S novými knihami se děti do osmi let mohou sezná-
mit dnes v pobočce Jihočeské vědecké knihovny 
Na Sadech v dětském oddělení. Od 15. 30h se tam 
totiž bude konat čtení z nového regálu knih pro děti 
do 8 let. 

Kontrarevoluce 
05.11.2021  
Dolcevita - Tereza Finková 
strana: 70  
rubrika: Build 
FINKOVÁ, Tereza. Kontrarevoluce. Dolcevita [online]. 2021, 
(11), 70 [cit. 2022-03-02]. 

Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích je rezolutní reakcí na stávající bruta-
listní budovu, v níž tato instituce sídlí. Architekti Ladi-
slav Kuba a Tomáš Pilař navrhli křehký transparentní 
pavilon, který levituje nad terénem. 

Česko-rakouský projekt PARTNER odstar-
toval terénním šetřením v jižních Čechách 
09.12.2021  
vspj.cz 
Česko-rakouský projekt PARTNER odstartoval terénním šet-
řením v jižních Čechách. WWW - cz [online]. 2021 [cit. 2022-
03-02].  

Následně jsme se v Jihočeské vědecké knihovně se-
známili s některými aspekty "historické" přeshraniční 
spolupráce prostřednictvím výstav Železnice, které 
odvál čas (z prostředí Šumavy) a Stopy věčnosti (při-
bližující osobnosti česko-bavorského a česko-ra-
kouského pohraničí). 

Uplynulý budějovický rok 
18.12.2021  
Deník Víkend  
strana: 61, rubrika: Jaký byl rok 2021 - Jižní 
Čechy – Únor¨ 
Uplynulý budějovický rok. Deník Víkend [online]. 2021, (49), 
61 [cit. 2022-03-02].  

Vydání knihy o partnerském městě Lorient ve 
Francii Město České Budějovice vydalo ve spolu-
práci s Jihočeskou vědeckou knihovnou cestopis 
Karla Hansy "Poznatky a zážitky z Francie". 

Uplynulý budějovický rok 
20.12.2021  
pr.denik.cz – 
Sdělení komerční 
rubrika: Doporučujeme 
KOMERČNÍ, Sdělení. Uplynulý budějovický rok. Pr.denik.cz 
[online]. 2021 [cit. 2022-03-02].  
 

Vydání knihy o partnerském městě Lorient ve 
Francii Město České Budějovice vydalo ve 
spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou 
cestopis Karla Hansy  
 

 
 
 

Rok 2021 očima fotografa 
31.12.2021  
Mladá fronta Dnes 
strana: 14, rubrika: Jižní Čechy 
Rok 2021 očima fotografa. Mladá fronta Dnes [on-
line]. 2021, (301), 14 [cit. 2022-03-02]. ISSN 1210-

1168.  
Máme novou knihovnu, krajem se prohnala 
vichřice a řada událostí se točila kolem koronaviru 
Barvy a knihy Od jara čtenářům slouží nová pří-
stavba českobudějovické Jihočeské vědecké kni-
hovny. Její podoba vzešla z architektonické sou-
těže.  

 
 


