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úvod
ÚVOD
Rok 2007 znamenal pro Krajskou knihovnu Vysočiny několik změn. Mezi ty nejvýraznější patřila výměna na postu ředitele, ke které došlo od 1. ledna, a změny na některých vedoucích
místech. Myslím však, že pracovní tým se podařilo velmi dobře stabilizovat. Byla vytvořena
nová organizační struktura, uskutečnilo se čtyřdenní školení ke komunikaci a tvorbě týmu,
pravidelně se konaly porady s vedoucími i s řadovými zaměstnanci, čtvrtletně probíhaly
hodno�cí pohovory apod.
V oblas� výpůjčních služeb došlo i v roce 2007 k mírnému nárůstu. Zájem o knihovnu a její
služby tedy neklesá, právě naopak. Podařilo se nám navázat na přerušenou službu pro uživatele a znovu obnovit Univerzitu volného času. Navíc byla zahájena spolupráce s Centrem
Vysočina o.p s. a univerzita byla propojena s Akademií tře�ho věku. Vznikl tak jedinečný
vzdělávací projekt pro nejširší veřejnost, nejen z řad obyvatel Havlíčkova Brodu.
V rámci akvizice a katalogizace dokumentů knihovna zahájila spolupráci se Souborným katalogem ČR a došlo ke znovunavázání spolupráce s knihovnami vysokých škol v kraji při deponování odborného fondu. Nově byly přidány do katalogizačních lístků v on-line katalogu
obrázky obálek u nových knih a CD.
V rámci propagace jsme zahájili prodej knih z Edice Vysočiny přímo v knihovně, aby si zájemci nemuseli shánět knihy, o které mají zájem, u jednotlivých nakladatelů. Dále jsme
provedli razantní úpravy webových stránek knihovny, aby byly pro uživatele atrak�vnější,
přehlednější a co nejvíce interak�vní. V rámci webu byly zavedeny nové služby (ankety,
aktuality, služba Napište nám, dotazník, Infomail, foto-audio-videogalerie aj.). Pro větší informovanost a snazší a rychlejší komunikaci s knihovnami v regionu byl vytvořen extranet
s mnoha aktuálními informacemi. Zahájili jsme též spolupráci s internetovou encyklopedií
Wikipedia, do které již bylo vloženo více než 70 hesel regionálních osobnos�.
Knihovnu jsme propagovali i v rámci velkých (mnohdy celostátních) akcí. Zapojili jsme se
mnoha akcemi do tradičního Března – měsíce internetu, v rámci Týdne knihoven jsme připravili velkou propagační akci Knihovna na ulici. Nově jsme se zapojili i do fes�valu Den poezie a pro dě� byl uspořádán Den pro dětskou knihu. I v roce 2007 knihovna zorganizovala
slavnostní večer pořádaný společně s hejtmanem kraje Vysočina a spojený s předáváním
cen za nejkrásnější knihy 17. Podzimního knižního veletrhu. Všechny tyto akce měly velmi
dobré ohlasy veřejnos� i médií a přispěly k propagaci knihovny.
Přes počáteční komplikace kolem dohadů mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou o to, kde
bude stát nová budova knihovny, byly nakonec ve spolupráci s vítězi architektonické soutěže, architekty z ateliéru htsa, zpracovány podklady pro projektovou dokumentaci na novostavbu knihovny v Havlíčkově Brodě.

úvod
Nová budova Krajské knihovny Vysočiny bude stát deﬁni�vně v Havlíčkově Brodě. V uplynulých dnech začalo dolaďování návrhu stavby do posledních podrobnos�. S ředitelkou knihovny se sešli tři autoři vítězného
návrhu ekologické stavby. „Šlo o první schůzku mezi knihovnou a architekty. Bavili jsme se o tom, co se nám
v návrhu nezdá, a oni naopak zjišťovali, jak knihovna funguje a jak by to v ní nemělo vypadat,“ narážela ředitelka krajské knihovny Veronika Peslerová na obrovský sklad knih v bývalé továrně Pleasu, kde jsou uloženy
dvě tře�ny fondu knihovny. Ředitelka si především přeje, aby bylo v nové knihovně co nejvíce prostoru. Důraz
klade i na studijní a relaxační místa pro čtenáře a dostatek místa pro knihovní fond. Ani jednoho se ve stávající knihovně zoufale nedostává. „Vyjasňovali jsme si některé konkrétní připomínky ředitelky přímo v provozu
knihovny. Dál budeme intenzivně spolupracovat, a to do té doby, než bude nová knihovna zcela funkční,“ řekl
architekt Aleš Tomášek.
(Deník, č. 211, 11.9.2007, s. 1, Hana Tonarová)

Do příš�ho roku knihovně přeji hodně dobrých nápadů, mnoho sil při udržení standardu
odborných činnos� a služeb a při spolupráci na přípravě výstavby nové budovy knihovny.
Mgr. Veronika Peslerová, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě
25. února 2008

knihovnické služby
1. KNIHOVNICKÉ SLUŽBY
A. Výpůjční služby
Čtenáři a návštěvníci
V roce 2007 bylo v KKV registrováno 6 508 čtenářů, tj. o 175 (2,76 %) více než v roce 2006
(6 333). Z celkového počtu čtenářů bylo 5 924 (91,03 %) zapsáno v ústřední knihovně a 584
(8,97 %) na pobočkách. Z celkového počtu čtenářů bylo registrováno 1 544 čtenářů do
15 let, o 119 (8,35 %) více než v roce 2006 (1 425). Z celkového počtu čtenářů do 15 let bylo
1 075 (69,62 %) zapsáno v ústřední knihovně a 469 (30,38 %) na pobočkách. Čtenáři do
15 let tvořili 23,72 % (v r. 2006 22,50 %) a čtenáři nad 15 let 76,28 % (v roce 2006 77,50 %)
z celkového počtu čtenářů KKV.
Uživatelé uskutečnili v roce 2007 v KKV 199 106 návštěv, tedy o 21 620 (10,8 %) více než v roce 2006 (177 486). V ústřední knihovně bylo evidováno 191 339 návštěvníků, tj. o 21 742
(11,36 %) více než v r. 2006 (169 597). Návštěvníci ústřední knihovny představují 95,9 %
(v r. 2006 94,83 %) z celkového počtu návštěvníků KKV. Na pobočkách bylo evidováno 7 767
návštěvníků, tj. o 122 (-1,5 %) méně než v r. 2006 (7 889). Návštěvníci poboček představují
4,1 % (v r. 2006 5,17 %) z celkového počtu návštěvníků KKV.
Výpůjčky
V roce 2007 bylo půjčeno 472 099 knihovních jednotek, o 71 476 (17,84 %) více než v roce
2006 (400 623). Z celkového počtu výpůjček bylo 321 309 knih, 87 728 ostatních dokumentů a 63 062 periodik. Knihy tvořily 68,06 % (v r. 2006 61,01 %), ostatní dokumenty 18,58 %
(v r. 2006 23,27 %) a periodika 13,36 % (v r. 2006 15,72 %) z celkového počtu výpůjček. Z celkového počtu knih bylo půjčeno 44,56 % naučné literatury a 39,61 % beletrie pro dospělé
čtenáře. Pro dětské čtenáře bylo půjčeno 5,46 % naučné literatury a 10,37 % beletrie.
V ústřední knihovně bylo půjčeno 450 253 knihovních jednotek, tj. 95,15 % z celkového
počtu výpůjček KKV. Na pobočkách bylo půjčeno 21 846 knihovních jednotek, tj. 4,85 %
z celkového počtu výpůjček KKV. Podrobnější přehled výpůjček viz Příloha č. 1 a 2.
Přehled základních ukazatelů za posledních 5 let
Ukazatel
Počet čtenářů
z toho: do 15 let
Počet návštěvníků
Počet výpůjček

2003
4 828
1 306
97 015
259 323

2004
5 621
1 782
144 112
370 256

2005
6 110
1 778
177 121
419 112

2006
6 333
1 425
177 486
400 623

2007
6 508
1 544
199 106
472 099
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B. Meziknihovní výpůjční služba
Meziknihovní výpůjční služba z jiných knihoven v roce 2007 zaznamenala 512 výpůjček, což
je o 93 (22,20 %) více než v r. 2006 (419). Z celkového počtu výpůjček bylo 402 požadavků
vyřízeno výpůjčkou originálu a 110 požadavků xerokopií, z toho 109 elektronicky (26 DODO
NK ČR, 37 VPK). Meziknihovní výpůjční služba jiným knihovnám v roce 2007 zaznamenala
3 902 požadavků (rok 2006 3 192 požadavků), tj. o 710 (22,24 %) více. Kladně bylo vyřízeno 3 812 výpůjček. Z celkového počtu kladně vyřízených výpůjček bylo 3 680 požadavků
vyřízeno výpůjčkou originálu a 132 požadavků xerokopií (z toho 118 VPK). Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba z jiných zemí v roce 2007 činila 13 požadavků, tj. o 7 (116,67 %)
více než v r. 2006 (6). Kladně bylo vyřízeno 13 výpůjček.

C. Kulturně – vzdělávací činnost
V roce 2007 bylo pro čtenáře i veřejnost připraveno 869 různých besed, exkurzí, výstav, literárních a hudebních pořadů, o 403 (86,48 %) více než v r. 2006 (466). V ústřední knihovně
bylo zajištěno 774 pořadů a výstavek. Na pobočkách se uskutečnilo 95 pořadů. Pro žáky
mateřských, základních a speciálních škol a studenty středních škol byly pravidelně pořádány knihovnicko-informační lekce a besedy. Z 869 pořadů bylo 365 kulturních akcí (besed
a výstav) a 504 vzdělávacích akcí (seminářů, kurzů, KBL a konzultací). Počet besed, výstav
a ostatních akcí na jednotlivých odděleních za rok 2007 viz Příloha č. 3.

D. Činnost výpůjčních oddělení
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro dospělé čtenáře zaznamenalo v roce 2007 nárůst počtu čtenářů, návštěvníků
i výpůjček. V roce 2007 bylo 96 477 návštěvníků, tj. o 5 163 (5,65 %) více než v roce 2006
(91 314). Počet výpůjček naučné literatury byl 136 898, tj. o 5 481 (4,17 %) výpůjček více
než v roce 2006 (131 417). Počet výpůjček beletrie byl 121 429 svazků, tj. o 4 405 (3,76 %)
více než v roce 2006 (117 024). Mírný nárůst oddělení zaznamenalo ve výpůjčkách periodik: 50 407 v roce 2007, tj. o 2 883 (6,67 %) �tulů periodik více než v roce 2006 (47 524).
Stálý nárůst zaznamenává počet objednávek ze skladu. Ve sledovaném období bylo ze skladu objednáno 29 761 �tulů, tj. o 10 729 (56,37 %) �tulů více než v roce 2006 (19 032). Je to
proto, že v ústřední budově KKV je nedostatek místa a většina fondu je uložena ve skladu
mimo budovu.
Oddělení pro dospělé čtenáře uspořádalo 61 kulturních akcí, tj. o 21 (52,5 %) více než v roce 2006 (40).
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Hudební oddělení
Po celý rok 2007 se na hudebním oddělení nadále půjčovaly zvukové dokumenty zdarma.
Z prostorových důvodů musela být část kompaktních disků přesunuta do skladu, �m se
zvýšil počet objednávek ze skladu o 37 %.
Průměrný počet návštěvníků za den byl v roce 2007 95 opro� 112 v roce 2006. Průměrně
se za den vypůjčilo 222 ks dokumentů (v roce 2006 – 267 ks). Nejvíce výpůjček bylo v obou
letech mezi 14. a 15. hodinou.
Pro veřejnost se v tomto roce obnovila možnost hry na klavír, kterou využilo 75 návštěvníků.
Během roku 2007 bylo uspořádáno 5 hudebních pořadů (z toho 1 pořad pro střední školy)
a 9 knihovnicko-bibliograﬁckých lekcí. Nadále pokračovala spolupráce s Eﬀect Music Clubem v Havlíčkově Brodě, kde proběhla většina našich akcí.
Dětské oddělení
V porovnání s rokem 2006 se v roce 2007 mírně zvedl počet návštěvníků (v roce 2006 to
bylo 22 945 návštěvníků a v roce 2007 23 232 návštěvníků – nárůst je tedy 1,25 %, 287 návštěvníků). Průměrný počet návštěvníků denně se v roce 2007 pohyboval okolo 93 návštěvníků (v roce 2006 to bylo cca 91 návštěvníků). O sobotách dětské oddělení navš�vilo průměrně 28 návštěvníků (mírný pokles opro� roku 2006).
Mírně se zvýšil celkový počet registrovaných čtenářů do 15� let: v roce 2007 1 075, v roce
2006 to bylo 972, tj. o 10,60 % více. V roce 2007 využilo možnos� přístupu na Internet
6 349 uživatelů (v roce 2006 to bylo 6 489 uživatelů). V roce 2007 bylo půjčeno 40 043 dokumentů (v roce 2006 38 857 výpůjček). Počet výpůjček byl navýšen o 3,05 %, tj. o 1 186
výpůjček.
V roce 2007 bylo připraveno celkem 36 výstavek. Z toho bylo instalováno 7 výstavek ve
vitríně u Dětského oddělení. Tyto výstavky se vztahovaly k akcím pořádaným dětským oddělením, literárnímu výročí apod. V roce 2006 to bylo 9 výstavek.
V roce 2007 se uskutečnilo 152 akcí pro 3 766 dě� (v roce 2006 137 akcí pro 3 110 dě�),
tj. o 15 akcí (10,95 %) více. Z toho bylo 71 tema�ckých besed, 5 knihovnicko-informačních
lekcí a 40 ostatních akcí (besedy se spisovateli, divadelní představení, výstavky aj.).
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2. INFORMAČNÍ SLUŽBY
Přístupu na Internet využilo v roce 2007 celkem 29 896 uživatelů, tj. o 2 564 (9,38 %) více
než v r. 2006 (27 332), z toho 29 394 činí návštěvníci ústřední knihovny a 502 návštěvníci poboček. V roce 2007 využilo internet ve studovně 22 946 uživatelů, což je o 2 708
(13,38 %) více než v roce 2006 (20 238 uživatelů).
V rámci dětského oddělení využilo přístupu na Internet 6 349 uživatelů, tj. o 140 (-2,16 %)
méně než v roce 2006 (6 489). V rámci oddělení specializovaných služeb využilo přístupu
na Internet se speciálním so�warem 99 seniorů, tělesně i zrakově pos�žených, což je stejný
počet jako v roce 2006. Ve studovně rovněž vzrostl počet lidí, kteří využívali textový editor.
Kulatých deset let internetových knihovnických služeb si letos připomene Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Havlíčkobrodská knihovna, tehdy ještě jako okresní, měla vlastní webové stránky jako jedna z prvních v zemi. Knihovna na internetu je dnes pro havlíčkobrodské čtenáře samozřejmos�. „Zájem o tyto služby
je značný a stále roste, čtenáři si možnost vyhledat knihu na internetu pochvalují.“ Řekla Právu Eva Benáková,
vedoucí útvaru služeb v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě.
(Právo, č. 203, 31. 8. 2007, s. 12, Jiří Jíra)

V roce 2007 bylo v KKV pro uživatele vyhotoveno 10 504 fotokopií, což je o 1 083 (13,91 %)
více než v roce 2006 (9 221 ks). Kopírovací služba na dětském oddělení vyhotovila 200 ks
kopií pro uživatele.
Ve sledovaném období bylo excerpováno 799 článků z celostátního a regionálního �sku,
což je o 166 (-17,20 %) méně než v roce 2006 (965 článků). Důvodem poklesu je nižší počet
článků, které mají informační hodnotu.
V roce 2007 bylo zodpovězeno 1 890 ústních dotazů, tj. o 149 (8,56 %) více než v roce 2006
(1 741). Bylo zpracováno 20 rešerší. V roce 2006 to bylo 37 rešerší, tj. o 17 (-45,95 %)
méně.
V roce 2007 bylo zahájeno vkládání hesel s biograﬁemi regionálních osobnos� do internetové encyklopedie www.wikipedie.cz . Celkem bylo vloženo 74 hesel.
Pro informační a rešeršní služby byly používány online databáze:
Databáze
ASPI

2005
500

2006
500

2007
500

Procenta 05/06
0

TAM -TAM Anopress

4 681

6 753

4 018

-45,94 %

698

251

*

–

EBSCOhost

* sta�s�ka není k dispozici
Pro větší propagaci databází se pokračovalo v roce 2007 v sériích školení pro veřejnost. Tato
ak�vita se ale bohužel za�m u veřejnos� nesetkává s ohlasem.
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3. SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY A SLUŽBY PRO HANDICAPOVANÉ
Knihovnické a informační služby oddělení byly v souladu s jeho posláním poskytovány zdravotně znevýhodněným klientům a odborné veřejnos�. Více než polovina uživatelů byla
z řad studentů, pedagogů, odborníků z pomáhajících profesí a pečujících.
V roce 2007 bylo v oddělení zaregistrováno celkem 300 uživatelů, což bylo o 51 méně
(-15 %). Celkem 2 641 návštěvníků, o 220 (9 %) více než v roce 2006 (2 421), si ve sledovaném období vypůjčilo 32 137, což je o 3 072 (11 %) knihovních dokumentů více než v roce
2006 (29 065). Výpůjčky naučné literatury činily 1 479 (-11 %), tj. o 183 méně, v roce 2006
to bylo 1 663 výpůjček. Ve sledovaném období bylo realizováno 179 výpůjček odborných
periodik, což je o 148 (-45 %) výpůjček méně než v roce 2006 (327).
Byl zaznamenán poměrně značný pokles ve výpůjčkách časopisů, což bylo zapříčiněno přerušením spolupráce s Lékařskou knihovnou v Havlíčkově Brodě. (Stávající knihovnice odešla
na mateřskou dovolenou a fungování Lékařské knihovny bylo pouze provizorní). Spolupráce
byla navázána opět během roku 2007.
Bezplatnou zásilkovou službu zvukových knih využilo 22 uživatelů. Knihovnám kraje Vysočina bylo poskytnuto 6 výměnných souborů zvukových knih.
V r. 2007 byly připraveny 2 akce krajského a celostátního rozsahu. Dalších 92 kulturně vzdělávacích pořadů bylo určeno žákům, studentům i široké veřejnos�. Během roku bylo poskytnuto 16 konzultací, jejichž rozsah přesahoval 30 minut. Týkaly se práce se speciálním
so�warem pro nevidomé a dalších pomůcek pro znevýhodněné, také práce se znevýhodněnými skupinami a několik konzultací bylo poskytnuto studentům.
Již po čtvrté se konala internetová korespondenční soutěž INKOS určená zdravotně znevýhodněným z celé republiky. Zúčastnila se i jedna korespondentka ze Slovenska. Daří se nám
rozvíjet spolupráci s neslyšícími a jejich profesory z brněnské DIFA JAMU a uskutečnilo se
i představení Divadla Neslyším. Znovu jsme nastartovali spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě a v návaznos� na to i se Základní školou Konečná,
odkud k nám v 2. polole� začala chodit celá dyslek�cká třída na pravidelné lekce. Již tradicí se stal Den zdraví, zajišťovaný ve spolupráci se studentkami Střední zdravotnické školy.
V rámci vzdělávání veřejnos� jsme uskutečnili kurzy znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé, které se setkaly s velmi kladným ohlasem.
Ve ves�bulu Staré radnice byly během roku instalovány 3 výstavy prací dě� ze Základní školy U Trojice v Havlíčkově Brodě, 1 výstava fotograﬁí účastníků soutěže Čtenáři na dovolené
a 1 výstava prací dě� z dětských domovů kraje Vysočina. Kromě toho se oddělení prezentovalo 21 nástěnkami v oddělení a na panelu ve ves�bulu Staré radnice.

9

specializované služby a služby pro handicapované
O jednu cenu bojuje ve stejné kategorii kraj Vysočina a zároveň havlíčkobrodská Krajská knihovna Vysočiny,
kterou krajský úřad zřizuje. Obě ins�tuce byly nominovány na cenu Národní rady osob se zdravotním pos�žením České republiky Mosty 2006. „Pro knihovnu to moc znamená, je dokonce jedinou knihovnou v kategorii.
Ostatní jsou všechno úřady. Nominace si vážíme,“ řekla ředitelka knihovny Veronika Peslerová.
Knihovna byla oceněna za služby oddělení pro handicapované čtenáře. Jeho dalšímu rozvoji však brání malé
prostory a ani přístup do oddělení není ideální. „Novinky a velké plány si necháme až do nové budovy,“ dodala
ředitelka. Celkem bylo na udělení ceny nominováno dvaadevadesát projektů a osobnos�. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni koncem února v královéhradeckém centru Aldis a ceny bude předávat první
dáma Lívie Klausová, která nad ak�vitou převzala záš�tu.
(Deník, č. 20, 24.1.2007, s. 2, Jitka Rohovská)
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4. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání pro veřejnost
Vzdělávání pro nejširší veřejnost je zajišťováno prostřednictvím Univerzity volného času
(UVČ). V rámci pravidelných přednášek bylo realizováno 9 nepočítačových oborů: Zdravý
životní styl, Psychologie, Filozoﬁe, Dějiny výtvarného umění, Kapitoly z kulturní minulos�
Havlíčkobrodska, Dějiny hudby, Světová literatura 20. stole� a 8 počítačových oborů: První
kroky s počítačem a Internetem, Počítač pro mírně pokročilé, Počítač pro pokročilé, Užitečné dovednos� názorně, Počítač – šance pro každého I., II., III, Bal�k – PC pro dě�. Nově byly
otevřeny obory Efek�vní práce s pamě� a Světové dějiny.
V roce 2007 bylo do vzdělávacího programu UVČ celkem zapsáno 743 posluchačů, což je
o 196 posluchačů (35,83 %) více než v roce 2006 (547).
Do nepočítačových oborů bylo zapsáno 513 posluchačů, tj. o 117 posluchačů (29,55 %)
více než v roce 2006, kdy bylo zapsáno 396 posluchačů. Počítačové obory navštěvovalo
230 posluchačů, tj. o 79 posluchačů (52,32 %) více než v roce 2006, kdy bylo zapsáno 151
posluchačů.
Zápis do projektů Univerzity volného času, kterou organizuje Krajská knihovna Vysočiny, a Akademie tře�ho
věku, jež má pod patronátem Centrum Vysočiny, dopadl velmi dobře. Univerzita volného času byla znovu
otevřena před půl rokem. Nyní hlásí: v některých oborech máme plno. „Nejvíce posluchačů je v Dějinách
umění, z nepočítačových oborů je oblíbená také psychologie. Samozřejmě kurz počítačové gramotnos�, která
je trendem poslední doby, je plně obsazená,“ říká vedoucí projektu Marcela Josková.
Podle jejích slov však zájem o projekt knihovníky nepřekvapil. Z půlky už bylo zaplněno z předchozího semestru, lidé se pak hlásili i během prázdnin. „Trochu jsme se báli, že nás zájemci při zápisu smetou,“ směje se
Marcela Josková.
(Deník, č. 221, 21.9.2007, s. 3, Jana Zuščicová)

Krajská knihovna Vysočiny se 11. září 2007 zapojila do celorepublikové akce Týden vzdělávání dospělých, kde v rámci ak�vity Akce pod stanem vedle dalších subjektů prezentovala
kromě klasických knihovnických služeb také Univerzitu volného času.
V České republice probíhá od roku 1995 akce nazvaná Týden vzdělávání dospělých. Jejím cílem je mo�vovat
širokou veřejnost i vybrané cílové skupiny ke zvyšování svého osobního rozvoje. Tradičně půjde od pondělí
11. do pátku 14. září na Vysočině o řadu přednášek, seminářů a neformálních setkání, ale organizátoři přicházejí i se zcela novou ak�vitou – Akcí pod stanem, která se v Havlíčkově Brodě uskuteční 11. září. Na Havlíčkově
náměs� budou dospělým kolemjdoucím představeny možnos� zvyšování vzdělanos�, které nabízí nejen krajská knihovna, ale i další ins�tuce ve městě. Prezentována bude i Univerzita volného času, do níž se mohou
zájemci zapsat ve dnech 18. a 19. září.
(Deník, č. 208, 6.9.2007, s. 6, redakce)
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5. KNIHOVNÍ FONDY
A. Stav fondu
V roce 2007 tvořil fond KKV 196 472 knihovních jednotek, což je o 14 982 (8,3 %) víc než
v roce 2006 (181 490). Z toho je 164 580 (83,7 %) knih a 31 892 (16,3 %) ostatních dokumentů. Z celkového počtu knih je 48 947 (29,7 %) v ústřední knihovně, 70 023 (42,6 %) ve
skladu, 11 838 (7,2 %) na pobočkách a 33 772 (20,5 %) ve výměnném fondu. V roce 2007
KKV odebírala 1 914 �tulů periodik, tj. o 166 (9,4 %) více než v roce 2006 (1 748) a 1 945
exemplářů periodik, tj. o 175 (9,8 %) více než v roce 2006 (1 770).
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2007

Knihovní fond
z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé
beletrie pro dě�
naučná literatura pro dě�
normy
z toho: ostatní dokumenty
z toho: hudebniny
gramodesky
CD
MC
zvukové knihy pro nevidomé
videokazety
DVD
CD-ROM

Fond KKV
(svazky)
196 472
164 580
70 837
61 685
22 287
9 717
54
31 892
2 225
2 438
16 074
1 529
9 471
25
11
119

Z toho volný
ÚK + pobočky
výběr (svazky)
(svazky)
60 871
150 862 + 11 838
48 947
118 970 + 11 838
15 133
46 292 + 4 552
17 649
53 523 + 1 557
10 919
11 881 + 4 303
5 246
7 220 + 1 426
0
54 + 0
1 054
31 885 + 7
1 054
2 218 + 7
0
2 438 + 0
0
16 074 + 0
0
1 529 + 0
0
9 471 + 0
0
25 + 0
0
11 + 0
0
119 + 0

VF
(svazky)
33 772
33 772
19 993
6 605
6 103
1 071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dvě tře�ny veškerého fondu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě v prostorách knihovny samé nenajdete. Zhruba 120 �síc ze 180 �síc knih opravdu leží ve skladu v bývalé továrně Pleasu. A dokud nebude stát
nová budova knihovny, ležet tam budou �síce knih dál. Časopisy jsou na tom ještě mnohem hůř. Z celkového
počtu 2600 �tulů, které krajská knihovna povinně dostává, se jich v čítárně objeví jen asi 360, což je necelých
14 procent. Všechny ostatní putují okamžitě do skladu, aniž by je oko čtenáře byť jen zahlédlo! „Někdy jdou do
skladu i zcela nové knihy. Jenže čtenáři, kteří nenajdou svou knihu v regálu knihovny, už si ji jen málokdy objednají. To pla� především u beletrie,“ vysvětlila Eva Benáková, vedoucí útvaru služeb. Kdo je trpělivý a má systém
skladu a knihovny zažitý, nemá s objednáním problémy. Knihu si objedná den dopředu (může ale i v noci či brzy
ráno ten den, zhruba do 6 hodin) a kolem 9. hodiny už je pro něj připravena.
(Deník, č. 239, 3.10.2007, s.4, Hana Tonarová)
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B. Akvizice
Do fondu KKV v roce 2007 přibylo 15 997 knihovních jednotek (10 422 �tulů), to je o 2 075
(-11,3 %) méně než v roce 2006 (18 072) (14 220 �tulů). Z celkového počtu přírůstků knihovních jednotek bylo 12 926 svazků knih a 3 071 ostatních dokumentů.
Z celkového počtu přírůstků knih přibylo v ústřední knihovně 11 462, na pobočkách 905
a do výměnného fondu 3 630 knih.
V roce 2007 přibylo na hudebním oddělení 2 344 svazků kompaktních disků. Z tohoto počtu
tvoří 1 724 svazků populární hudba, 34 svazků vážná hudba, 164 svazků jazz, 224 svazků
mluvené slovo (pohádky, povídky, humorné příběhy apod.) a 198 svazků ostatní žánry (dechová hudba, orientální, relaxační apod.).
Do fondu oddělení služeb pro handicapované přibylo v roce 2007 38 svazků odborné literatury, 271 �tulů (614 svazků) zvukových knih, ﬁlmů pro nevidomé a knih ve formátu MP3
a 7 �tulů knih v Braillově písmu. Nabídka speciálních dokumentů je rozšířena již od roku
2005 o elektronické zdroje s výukovými programy pro zdravotně pos�žené, které usnadňují
studium zrakově pos�ženým a nevidomým studentům vysokých škol.
Z knihovního fondu bylo v roce 2007 vyřazeno 1 015 knihovních jednotek, což je o 997
méně (-49,5 %) než v roce 2006 (2 012).
Rozpočet na rok 2007 byl pro nákup knih dostačující a umožnil nakupovat kvalitní �tuly jak
pro ústřední knihovnu, tak pro její pobočky a rovněž pro vysoké školy v Jihlavě, Třebíči a pro
Univerzitní centrum v Telči. Fond knihovny byl doplněn především v oblas� psychologie
a pedagogiky, sociologie, architektury, jazykových učebnic a české i světové literatury.
Zhruba tři �síce knih tvoří deponovaný fond Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě pro vysoké školy
v Jihlavě, Třebíči a univerzitní centrum v Telči. Se školami uzavřela knihovna spolupráci, která spočívá v tom, že
škola pošle seznam knih, které potřebují na své pracoviště uložit pro studenty, a knihovna se jí snaží vyjít vstříc.
„Objednáváme pro ně knihy, které si pak dlouhodobě půjčují, ale záleží na ﬁnančních možnostech knihovny,“
vysvětlila Miroslava Dobrovolná, vedoucí katalogizace.
(Deník, č. 175, 30.7.2007, s. 3, Hana Tonarová)

Opro� roku 2006 se o něco snížil počet nakoupených �tulů. Knihy byly vybírány nákupní
komisí na základě stanoveného akvizičního proﬁlu pro nákup knih v Krajské knihovně Vysočiny.
Knihovnice nové knihy roztřídí podle systému takzvaného lektorování. Každá knihovnice má to�ž na staros�
různé obory nebo literatury. Některá se věnuje všeobecnostem, jiná beletrii, která je rozlišená třeba na romány pro ženy, thrillery, někdo se zabývá anglickou či ruskou literaturou. „V úterý si lektoři přijdou pro svou
hromádku, každé knize přidělí anotaci a v on- line katalogu knihovny zkontrolují, zda už knihu máme, kolik
exemplářů, zda se půjčuje nebo je ve skladu, nebo zda není poničená. Někdy lektor usoudí, že kniha není
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potřeba, protože už ji máme, někdy se starší vydání vyměňuje za novější,“ vysvětluje Miroslava Dobrovolná.
Lektoři navíc průběžně sledují, co v jejich oboru vychází, a dávají návrhy na dokoupení knih.
Čas na tuto práci mají knihovnice - lektoři do pátku. Odpoledne se pak sejde nákupní komise složená z vedoucího útvaru doplňování, vedoucího útvaru služeb, zástupce z půjčovny a dalšího člena přiberou z útvaru
zpracování. „Rozhodnu� komise je pak deﬁni�vní, byť nemusí být shodné s doporučením lektora.
(Deník, č. 180, 5.8.2007, s. 3, Hana Tonarová)

C. Katalogizační praxe
V lednu 2007 začala KKV přispívat svými záznamy �štěných monograﬁí do Souborného katalogu ČR.
Čtenářům knihovny byly v on-line katalogu zpřístupněny v katalogizačních záznamech �tulní obálky knih, které byly nakoupeny do fondu. Titulní obálky knih jsou přebírány z webových stránek vybraných nakladatelů. V prosinci 2007 KKV začala přebírat kopie obálek
a anotací knih z webových stránek dalších nakladatelů, kteří se dohodli se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR na spolupráci při vytváření katalogů knihoven.
Nejvíc práce dá naučná literatura, u níž knihovnice vytváří předmětová hesla, důkladně zpracovává anotace
a nově připojuje ke katalogizačnímu lístku i obrázek obálky, takže každý čtenář hned vidí, jak kniha skutečně
vypadá. Tuto službu čtenáři velmi ocenili a knihovna bude postupně zvyšovat počet knih, u kterých bude
obálka v Claviu vidět.
(Deník, č. 184, 9.8.2007, s. 3, Hana Tonarová)

V roce 2007 v KKV probíhal nadále systém lektorování a anotování nově zakoupených �tulů
naučné literatury, dětské literatury a beletrie.
V systému sdílené katalogizace záznamů knih bylo v roce 2007 staženo jen malé procento
záznamů. Záznamy byly vytvářeny vlastními zdroji stahováním z modulu Akvizice v knihovnickém systému Clavius.

D. Digitalizace
Na digitalizačním pracoviš� KKV probíhala digitalizace regionálních periodik kraje Vysočina
a některých monograﬁí (vše na vyžádání pro muzea v kraji Vysočina). Systema�cky probíhá
digitalizace periodik Hlasy z Posázaví ze Státního okresního archívu v Havlíčkově Brodě.
Naskenovaná periodika jsou připravena pro vložení do systému Kramerius.
Knihovna, to není jen budova regálů plných knih. Obsahuje i tajemná pracoviště, kde se pod šikovnýma rukama pracovnic mění staré dokumenty do elektronické podoby, do soustavy jedniček a nul. Tak zvaná digitalizace
však může zpřístupnit staré dokumenty široké veřejnos� a prostřednictvím internetu putovat vlastně kamkoli.
Digitalizační pracoviště nechybí ani v havlíčkobrodské Krajské knihovně Vysočiny, kde se převádí do elektronické podoby noviny staré sto let - Hlasy Posázaví z roku 1918.
(Deník, č. 30.5.2007, s. 3, Hana Tonarová)
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6. SLUŽBY VEŘEJNÝM KNIHOVNÁM – REGIONÁLNÍ FUNKCE v kraji
Vysočina a v regionu Havlíčkův Brod
Krajské a okresní regionální funkce (RF) byly v průběhu roku 2007 plněny v souladu s vyhlášenými standardy RF (Metodický pokyn MK ČR) a v souladu s Koncepcí výkonu RF v kraji
Vysočina. Plnění standardů RF zabezpečovali v rámci kraje i okresu 3 pracovníci.

A. Plnění krajských regionálních funkcí dle standardů RF
KKV plnila a koordinovala plnění regionálních funkcí v rámci kraje ve spolupráci se 4 pověřenými knihovnami (MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad
Sázavou).
Síť veřejných knihoven v kraji Vysočina k 31.12.2007
Krajská knihovna

Pověřené knihovny

1

4

Profesionální
knihovny
35

Neprofesionální
knihovny
513

Počet poboček
celkem
63

Z celkového počtu 63 poboček je 10 poboček profesionálních a 53 poboček funguje jako
neprofesionální knihovny v obcích, kde není obecní úřad.
1.1. Poradenská a konzultační činnost – v rámci kraje Vysočina uskutečnily pracovnice oddělení knihoven celkem 36 metodických návštěv, což je o 19 méně než v roce 2006 (34 %).
Poskytnuto bylo 55 (půlhodinových) konzultací, což je o 12 více než v roce 2006 (28 %).
Konzultace byly poskytovány zejména při zpracování sta�s�ky, při přípravě projektů, při
sestavování žádos� o PIK.
1.2. Rozbory činnos� – vyúčtování dotace na RF za rok 2006, kterou obdržela KKV a pověřené knihovny, bylo zasláno včetně komentáře na Kraj Vysočina. Byla sestavena Zpráva
o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2006.
Na základě ročních sta�s�ckých výkazů byl zpracován analy�cký materiál Kraj Vysočina –
– veřejné knihovny v roce 2006, který obsahuje rozbory činnos� knihoven v rámci jednotlivých okresů i kraje.
1.3. Plány – podíl na přípravě Koncepce výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina v letech
2007–2011. Dále byly připraveny objednávky regionálních služeb pro pověřené knihovny i objednávky odborných knihovnických služeb pro knihovny v rámci okresu Havlíčkův
Brod.
2. Sta�s�ka knihovnických činnos� – KKV byla pověřena NIPOSEM zpracováním sta�s�ky
v rámci kraje Vysočina (zpracování sumářů za jednotlivé typy knihoven a komentáře).
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3.1. Vzdělávání knihovníků – v roce 2007 se uskutečnilo 18 vzdělávacích akcí pro knihovníky kraje Vysočina , což je o 2 (13 %) více než v roce 2006. Akcí se zúčastnilo 306 účastníků,
o 97 (46 %) více než v roce 2006, počet všech odučených hodin byl 104, v porovnání s rokem 2006 o 4 hodiny (4 %) více.
V roce 2007 byl ze stran knihovníků profesionálních knihoven v kraji byl největší zájem o literární semináře (celkem 6). Další vzdělávání bylo zaměřeno na kurzy počítačové gramotnos� pro profesionální knihovníky, komunikaci pro vedoucí pracovníky knihoven a novelu
autorského zákona.
21. listopadu 2007 se uskutečnila Malá knihovnická slavnost, na které bylo oceněno 16 nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v kraji Vysočina.
Z téměř šes� stovek neprofesionálních knihoven kraje Vysočina byly už po šesté vybrány ty nejlepší. Krajská
knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě udělila �tul Knihovna Vysočiny třem zařízením z Havlíčkobrodska, Jihlavska, Žďárska, Pelhřimovska a čtyřem z Třebíčska. Výborných knihoven si všimlo i ministerstvo kultury a na
Vysočinu poslalo nejvyšší český �tul Knihovna roku v posledních třech letech hned dvakrát. Knihovnou roku
2007 se stala Obecní knihovna Bory na Žďársku, Knihovnou roku 2005 pak Místní knihovna v Havlíčkově Borové. Slavnos� se zúčastnil i místopředseda senátu Petr Pithart, který řekl: „Máme nejhustší síť vesnických knihoven a nejvíce dobrovolných hasičů. Tyto dvě struktury přečkaly všechny doby. Hasiči chrání hmotný majetek,
knihovny ten duchovní. A Vysočina je krajem čtenářů.“ Své tvrzení může opřít i o dva nejvyšší �tuly Knihovna
roku, které za poslední tři roky putoval na Vysočinu.
(Deník, č. 272, 22.11.2007, s. 2, Hana Tonarová)

Extranet pro knihovny – vlastní webové stránky pro knihovny kraje Vysočina, 11. září byl
spuštěn testovací provoz – h�p://extranet.kkvysociny.cz
Pro knihovny v kraji Vysočina je určen Knihovnický zpravodaj Vysočiny v elektronické podobě, ve kterém mohou knihovníci publikovat své články – h�p://kzv.kkvysociny.cz
3.2. Porady – v roce 2007 se uskutečnila celokrajská porada ředitelů a vedoucích pracovníků všech profesionálních knihoven v kraji Vysočina, dále 2 porady ředitelů a vedoucích
metodiků pověřených knihoven. V porovnání s rokem 2006 je to o 1 poradu více.
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B. Plnění okresních regionálních funkcí dle standardů pro výkon RF
KKV plní současně funkci pověřené knihovny pro region Havlíčkův Brod. Na zajištění regionálních funkcí spolupracovala v roce 2007 s 8 profesionálními knihovnami v okrese Havlíčkův Brod na základě objednávky knihovnických služeb. Středisko při KKV obsluhovalo v roce
2007 celkem 46 knihoven.
Síť veřejných knihoven v okrese HB k 31.12.2007
Krajská knihovna

Profesionální knihovny

Neprofesionální knihovny

Pobočky celkem

1

10

108
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Z celkového počtu poboček jsou 3 evidovány u Krajské knihovny Vysočiny jako profesionální
(pro pobočku Perknov zabezpečujeme dodávání výměnných souborů knih).
1.1. Poradenská a konzultační činnost – v rámci regionu HB bylo realizováno v roce 2007
celkem 490 metodických návštěv, což je o 150 (44 %) více než v roce 2006. Středisko při
KKV realizovalo 315 metodických návštěv, což je o 126 (67 %) více než v předchozím roce.
Poskytnuto bylo 169 (půlhodinových) konzultací, což je o 60 (55 % ) více než v roce 2006.
Středisko při KKV poskytlo 69 konzultací, což je o 38 (122 %) více než v roce 2006. Konzultace byly poskytovány v souvislos� s vyhlášením grantových programů – Projekt interne�zace
knihoven v kraji Vysočina, VISK3 a Líbí se nám v knihovně.
1.2. Rozbory činnos� – na základě ročních sta�s�ckých výkazů byl zpracován materiál Přehled a rozbor činnos� veřejných knihoven v regionu Havlíčkův Brod za rok 2007, který obsahuje rozbor činnos� knihoven a porovnání výsledků s rokem předchozím. Tento materiál byl
určen k projednávání činnos� knihoven v regionu Havlíčkův Brod na střediskových ak�vech.
2. Sta�s�ka – v rámci regionu HB byly překontrolovány sta�s�cké výkazy všech 108 neprofesionálních knihoven, (některým knihovnám byla poskytnuta pomoc s jejich sestavením),
10 profesionálních knihoven. Dále pak byly sestaveny sumáře (v rámci programu STAT-EXCEL) a příslušný komentář.
3. Porady – uskutečnily se celkem 2 porady (stejný počet jako v roce 2006) pro pracovníky
profesionálních knihoven (22. 1. a 11. 6. – výjezdní porada v prostorách MěK Přibyslav). Pro
neprofesionální knihovníky v regionu Havlíčkův Brod se konalo celkem 9 střediskových ak�vů (o 2 méně než v roce 2006 -18 %). Pracovnice úseku okresních služeb KKV uskutečnily
2 ak�vy.
4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce – v rámci regionu
Havlíčkův Brod bylo na místní knihovny dodáno 750 souborů (v přepočtu na 30 sv. je to
o 59, což je 6 %, souborů více než v roce 2006). Poskytnuté soubory knih obsahovaly 31 403

17

služby veřejným knihovnám
sv., což je o 1 772 (6 %) sv. více než v předchozím roce. Ve středisku obsluhovaném úsekem
okresních služeb KKV, které obsluhuje 46 knihoven, bylo rozvezeno 154 souborů (v přepočtu na 30 sv. je to o 11 souborů více), obsahovaly 9.702 sv., což je nárůst o 324 sv.
knih. V roce 2007 byl přírůstek nových knih v regionu HB celkem 8 053 sv. (z dotace na RF
6 881 sv., z příspěvků obcí 905 sv. a z dalších zdrojů 267 sv.). Z dotace na RF bylo na nákup
knih vyčerpáno 917 051 Kč, obecní úřady přispěly ﬁnanční částkou 183 800 Kč.
Ve středisku HB je přírůstek nových knih 3 630 sv. Z dotace na RF bylo zakoupeno 3 105 sv.,
z příspěvků obcí 273 sv. a 252 sv. knih jsou převody a dary. V porovnání s rokem 2006 se
nakoupilo v regionu HB o 49 sv. více, ve středisku HB o 28 sv. více. Z důvodu zkvalitnění výměnného fondu ve středisku při KKV proběhla jeho aktualizace a odepsáno bylo 737 sv. Stav
VF ve středisku HB k 31.12.2007 – 33 772 k.j. (naučná 6 605 k.j., beletrie 19 993 k.j., dětská
naučná 1 071 k.j., dětská beletrie 6 103 k.j.).
5. Revize a aktualizace knihovních fondů – v rámci regionu Havlíčkův Brod proběhla revize
v 9 místních knihovnách, zrevidováno bylo o 6 knihoven (40 %) méně než v roce 2006. Odrevidováno bylo 11 543 sv. knih, což je o 2 539 sv. (18 %) méně než v roce 2006. Pracovnice
KKV provedly revize ve 3 knihovnách a dalším 3 poskytly prak�ckou pomoc, odrevidováno
bylo 9 017 sv. knih, což je o 1 491 sv. (20 %) více než v roce 2006.
Revize proběhla v 6 knihovnách rekatalogizací KF přes webové rozhraní AKS Clavius REKS do
báze KKV. Jedná se o následující knihovny: Okrouhlička, Oudoleň, Tis, Chřenovice, Jeřišno
a Ždírec. Revize prováděné �mto způsobem jsou pomalejší, knihovna se však po odborné
stránce dostane na vyšší úroveň a má k dispozici i svůj on-line katalog. Klasická revize bez
vkládání knih do počítače proběhla v knihovnách Svinný, Střížov a Libice nad Doubravou. Ve
všech revidovaných knihovnách proběhla i aktualizace knihovního fondu.
6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce – plnění tohoto
standardu je v našem regionu zabezpečováno minimálně. Obecní úřady přispívají na nákup
knih do VF (v roce 2008 celkovou částkou 183 800 Kč) a do kmenových fondů jednotlivých
knihoven se nakupují nové knihy pouze výjimečně. Tato služba byla poskytnuta pouze Místní knihovně v Dolní Krupé, a to při zpracování již nakoupených knih (uložení do počítače),
Místní knihovně v Úsobí a Místní knihovně v Chřenovicích.
7. Servis automa�zovaného knihovního systému – správce sítě KKV řešil problémy
v 5 knihovnách, kterým poskytl 11 servisních zásahů (instalace Clavius REKS, problémy s instalací knihovního systému Clavius v Pedagogické knihovně a Knihovně muzea KHB, zhroucení systému LANius v Místní knihovně Dolní Krupá).
V rámci regionu Havl. Brod byla poskytnuta prak�cká pomoc při rekatalogizaci kmenových
fondů následujících knihoven: Okrouhlička, Oudoleň, Ždírec, Tis, Jeřišno, Chřenovice. Fondy těchto knihoven byly uloženy v rámci AKS Clavius REKS. Tyto knihovny jsou z větší čás�
připraveny i na zahájení automa�zovaného půjčování.
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7. KULTURNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
A. Kulturní činnost
Krajská knihovna Vysočiny připravila v roce 2007 celkem 869 kulturních akcí. Podrobněji viz
Příloha č. 6.
Nejúspěšnější podvečerní akcí pro veřejnost bylo scénické čtení z projektu LiStOVáNí Co
jsem to proboha udělal z knihy Roberta Fulghuma, kterého se autor osobně účastnil.
Světoznámý americký spisovatel Robert Fulghum zavítal v pondělí do Havlíčkova Brodu. Literárně zaměřený
večer v sále Staré radnice se odehrával v atmosféře, kterou při čtení Fulghumovy knihy navozují. Jejich téma je
zdánlivě prosté, autor popisuje svůj život a maličkos�, které ho tvoří, jen si jich nikdo nevšímá. Díky barvitos�
a originálnímu pohledu na svět si knihy získaly čtenáře v 93 zemích světa. Robert Fulghum přijel do Brodu
představit svoji nejnovější knihu Co jsem to proboha udělal. Krátké povídky, eseje a postřehy v ní uspořádal
zeměpisně podle míst, kde během roku střídavě žije, odehrávají se tedy na Krétě, v utažském Moabu a v Sea�lu. Kniha byla předvedena formou scénického čtení, které připravila skupina profesionálních herců v projektu
Listování.
(Deník, č. 102, 2.5.2007, s. 2, Aneta Štefánková)

Mezi větší ak�vity, které propagovaly knihovnu mezi čtenáři i nečtenáři, v roce 2007 patřily:
Březen měsíc Internetu 2007
V rámci BMI pro své uživatele i širokou veřejnost knihovna připravila celkem 14 akcí, kterých se zúčastnilo 564 návštěvníků.
K projektu se už tradičně připojila také Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě. Knihovna k této příležitos� vyhlásila už 4. ročník internetové vědomostní korespondenční soutěže INKOS 2007 na téma: Literatura, spisovatelé
a kultura vůbec. „Soutěž je určena lidem, kteří se v životě potýkají s nějakým zdravotním handicapem. Soutěž
se koná dvoukolově; její slavnostní vyhlášení bude 5. dubna. Soutěžní otázky najdou čtenáři na našich internetových stránkách,“ připomněla Veronika Peslerová, ředitelka Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.
(Mladá fronta Dnes, č. 55, 6.3.2007, s. C5, Ilona Muselová)

Na všech odděleních útvaru služeb proběhla v týdnu od 26. do 31. března 2007 AMNESTIE
pro zapomnětlivé čtenáře: každý dlužník, který v tomto týdnu v provozních hodinách navš�vil knihovnu a půjčené dokumenty v pořádku vrá�l, byl osvobozen od veškerých sankčních poplatků.
Součás� BMI 2007 byla i Noc s Andersenem. V roce 2007 se popáté Dětské oddělení Krajské
knihovny Vysočiny připojilo k osmému ročníku celostátní akce na podporu čtení Noc s Andersenem. Kouzelné „nocování v knihovně“ plné her, kvízů, čtení a předčítání se uskutečnilo v noci z 30. na 31. března 2007.
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Uskutečnil se též 4. ročník internetové korespondenční soutěže INKOS 2007. Tématem byla
opět literatura, spisovatelé a kultura vůbec. Soutěž byla určena znevýhodněným, tedy těm,
kteří se ve svém životě potýkají s nějakým zdravotním handicapem.
Mezi další akce patřilo: autorské čtení Jiřího Brože a Jana Těsnohlídka, cestopisná beseda
Expedice Vladivostok Hamé 2006 aneb od Kyjovky ke Kijevce, scénické čtení projektu LiSToVáNí: Arto Paasilinna – Stará dáma vaří jed, přednáška o Tibetu, divadelní představení
Miloše Nesvadby pro ZŠ Čarování kolem malování, koncert 4Leaf a další.
Týden knihoven 2007 (1.– 6. října 2007)
Během Týdne knihoven probíhaly v KKV tradiční akce: registrace nových čtenářů na všech
odděleních zdarma, Internet pro čtenáře zdarma apod.
Letošní mo�o bylo Knihovnická bašta. A tak KKV připravila celou řadu akcí sestavených do
podoby jídelního lístku. Návštěvníci se tedy mohli těšit na různé literární, vzdělávací, divadelní a informační chuťovky, speciality, delikatesy, minutky i třešničky na dortu.
Celý týden byl zahájen velkou akcí Knihovna na ulici (10 – 16 hodin), v rámci které jsme přímo na ulici a ve ves�bulu knihovny představili obyvatelům Havlíčkova Brodu služby, které
knihovna nabízí. Součás� programu byla spousta her, kvízů, tes�ků a úkolů pro malé i velké.
Bylo možné si zakoupit vyřazené časopisy z fondu knihovny za více než symbolickou cenu
a také knihy z Edice Vysočiny. V rámci celého informačně-zábavného dne byly k prohlédnu� různé druhy speciálních dokumentů, bylo možné nám napsat nebo namalovat, co by
nemělo chybět v nové knihovně, seznámit se s databázemi a vyhledávacími službami nebo
nabídkou vzdělávacích programů. Součás� bylo i Velké říjnové společné čtení, v rámci kterého mohl kdokoliv přijít přečíst nebo si poslechnout kousek z oblíbené knížky.
Knihovna na ulici, tak se představila nedávno Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, před budovou,
kde sídlí a své služby nabízela přímo zde. Kolemjdoucí se mohli, mimo jiné, zúčastnit i burzy vyřazených knih
a časopisů a některé z nich si od knihovnic koupit.
(Cesta Vrchovinou, č. 42, 16.10.2007, s. 1, Alena Budíková)

Další akce KKV v rámci Týdne knihoven: zahájení kurzu znakového, beseda s Marií Bohuňovskou, autorkou knihy Zaváté šlépěje: Osud sochaře Šlezingera, divadelní představení
pro dě� Pohádky pejska a kočičky pana Čapka, přednáška Cvičení pamě� pro každý věk,
autorské čtení Jiřího Hrbka a další.
Celkem se akcí v Týdnu knihoven zúčastnilo 929 návštěvníků.
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Sta�s�cký přehled v Týdnu knihoven 2007

Odd. pro dospělé
Dětské
Studovna
Hudební
Handicap

Počet nových
registrací
113
13
–
–
1

Počet
návštěvníků
2 178
559
–
503
47

Počet
výpůjček
5 775
959
–
1 288
345

Z toho
výpůjčky CD
–
–
–
1 208
–

Využi�
Internetu
–
153
430
–
1

V havlíčkobrodské knihovně dnes dostanou zájemci dětskou porci snídaně. Od 9.30 se bude předčítat na schodech ve ves�bulu. Hlavní chod půjde ještě dále - bude jím Knihovna na ulici od 10 do 16 hodin, kde knihovna
představí své služby až venku. K tomu patří i spousta her, kvízů, tes�ků a úkolů pro malé i velké, či burza vyřazených časopisů. A večerním dezertem bude od 18 hodin v sále Staré radnice beseda se spisovatelkou Marií
Bohuňovskou nazvaná Zaváté šlépěje.
(Mladá fronta, č. 228, 1.10.2007, s. D5, Mar�n Vokáč)

17. Podzimní knižní veletrh (5. – 6. října 2007)
Již popáté se Krajská knihovna Vysočiny připojila spoluorganizováním některých kulturních
akcí k 17. Podzimnímu knižnímu veletrhu. Jednalo se o besedy se spisovateli, koncert, recitály a především o vyhlášení dvou soutěží: literární soutěže Dopište Ivana Klímu! a soutěže Nejkrásnější knihy 17. Podzimního knižního veletrhu. Knihy přihlášené do soutěže bylo
možné si jako každý rok prohlédnout ve ves�bulu Staré radnice 14 dní před konáním veletrhu.
Akce pořádané Krajskou knihovnou Vysočiny v rámci 17. Podzimního knižního veletrhu:
beseda s Michalem Vieweghem, recitál Beat genera�on, recitál Miroslava Kováříka a Radka
Bláhy – svědectví o velké literární revoluci, která prošla světem a má své české představitele – Osudové básně, udílení cen za nejkrásnější knihy 17. Podzimního knižního veletrhu,
koncert Jan Budař a Eliščin Band, vyhlášení a ocenění vítězů soutěže Dopište Ivana Klímu!
Šes� doprovodných akcí, které KKV pořádala v rámci 17. Podzimního knižního veletrhu, se
zúčastnilo celkem 628 návštěvníků.
Podzimní knižní veletrh se blíží a jeho tradiční spolupořadatel Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě nezahálí. V pořadí již sedmnáctý veletrh vypukne v pátek 5. října a potrvá do večera druhého dne. Kromě toho, že je knihovna spolupořadatelem řady besed se spisovateli, koncertů, recitálů, ﬁguruje především
u vyhlášení dvou soutěží. Literární soutěž Dopište Ivana Klímu již zná desítku semiﬁnalistů, z nichž sám autor
vybere tři nejpodařenější, aby s nimi poobědval. „Přečíst si deset vybraných můžete na stránkách knihovny,“
informuje ředitelka knihovny Veronika Peslerová.
Druhou soutěží je boj o Nejkrásnější knihy 17. Podzimního knižního veletrhu. Přihlášené knihy mohou čtenáři
vidět ve ves�bulu Staré radnice 14 dní před začátkem veletrhu.
(Deník, č. 227, 30.9.2007, s.3, ver)
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Fes�val Den poezie
Ve dnech 5. až 23. listopadu 2007 probíhal již devátý ročník fes�valu Den poezie. Krajská
knihovna Vysočiny se k tomuto fes�valu připojila podruhé.
Mo�o fes�valu Poezie na drátě jsme naplnili tak, že po celé knihovně byly na skutečném
drátě rozvěšeny básně a básničky známých i méně známých spisovatelů.
Po celou dobu konání fes�valu probíhala akce Trocha poezie nikoho nezabije aneb Báseň
pro tebe, tzn. že jsme v knihovně dospělým i dětem jako malé dárky rozdávali skládanky
s básněmi českých a světových autorů. Básničku si odneslo celkem 1 356 návštěvníků.
Součás� fes�valu byla výstavka knížek s tématem poezie, propagace básnických sbírek z našeho fondu a poe�cký večer Ladislava Vondráka a Petra Mičoly.
Kdo nyní vstoupí do havlíčkobrodské Krajské knihovny Vysočiny, jako by se rázem ocitl v básnické sbírce. Všude,
kam se čtenář do 23. listopadu podívá, visí básně předních českých i zahraničních básníků: Skácel, Verlaine,
Holan, Kryl... Knihovna se tak připojila k fes�valu Den poezie u příležitos� výročí narození básníka Karla Hynka
Máchy. Básně zdobí zdi, visí na šňůrách ve ves�bulu, odnést si je mohou čtenáři domů, když zašátrají ve velké
skleněné míse. „Poezie se velmi málo půjčuje, a tak jsme na ni chtěli čtenáře upozornit. Snad si v budoucnu
nebudou půjčovat jen sbírky Máchy a Erbena,“ doufá ředitelka Veronika Peslerová.
(Deník, č. 261, 8.11.2007, s. 3, Hana Tonarová)

Den pro dětskou knihu
V sobotu 1. prosince 2007 od 10 do 16 hodin pořádala KKV Den pro dětskou knihu. Akce
byla zaměřena na propagaci dětských knih a dětského čtenářství.
Pro dě� i jejich rodiče byl připraven pestrý a veselý program: pohádky a Večerníčky na
videu, malování pohádkových postaviček, prodej knih pro dě� a mládež se slevou, hraní
stolních her, turnaje apod., prodej stolních her se slevou, pohádková stezka plná kvízů,
křížovek a testů a hlavně pohádkových postav, vystoupení dě� z MŠ Prokopa Holého a MŠ
Zahradnického, předčítání pohádek, vyhlášení výtvarné soutěže Čertoviny aneb S čerty do
knihovny a divadelní představení pro dě� Kouzelná baterka.
Po celou dobu programu se konala výstava výtvarných prací ze soutěže Čertoviny aneb
S čerty do knihovny a probíhal zdarma zápis do knihovny pro dě�, které přišly s rodiči a pro
rodiče, kteří přišli s dětmi.
Dne pro dětskou knihu se zúčastnilo 200 návštěvníků a zdarma bylo registrováno 18 nových
uživatelů KKV.
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B. Propagační činnost
Informace o knihovně a o akcích, které knihovna pořádá, jsou pravidelně rozesílány do
redakcí: Cesta Vrchovinou, Havlíčkobrodský deník, Jihlavské listy, Havlíčkobrodské listy, regionální redakce Mladé fronty Dnes a Práva, rádio Region, kabelová televize HBin a ČTK.
V roce 2007 vyšlo především v regionálním �sku (Havlíčkobrodský deník, Cesta Vrchovinou,
Jihlavské listy, Havlíčkobrodské listy, Mladá fronta a Právo) o Krajské knihovně Vysočiny
84 článků. Seznam článků viz:
h�p://www.kkvysociny.cz/modul_o_knihovne/pub_cinnost.aspx
Byly aktualizovány webové stránky knihovny, kde čtenáři najdou mnoho nových rubrik
a služeb (Napište nám, Fotogalerie a videogalerie z akcí, Anketa, Infomail, elektronická žádanka MVS a další).
V roce 2007 byla realizována 4 vystoupení v rozhlase:
– PESLEROVÁ, Veronika. Vize a plány do budoucna – další směřování KKV. V rámci pořadu
Tandem. Rozhovor vedla Tereza Stýblová. ČRo Region, 8. ledna 2007, 11:05 –11:50 hod.
– PESLEROVÁ, Veronika. Dopište Ivana Klímu. V rámci pořadu Host o tře�. Rozhovor vedl
Antonín Bezrouk. ČRo Region, 13. června 2007, 15:05 –15:30 hod.
– PESLEROVÁ, Veronika. Fes�val Den poezie v KKV. V rámci pořadu Host o tře�. Rozhovor
vedl Antonín Bezrouk. ČRo Region, 5. listopadu 2007, 15:05 –15:30 hod.
– PESLEROVÁ, Veronika. Dětské čtenářství. V rámci pořadu Noční linka. Rozhovor vedla
Petra Kraclová. ČRo Region, 6. listopadu 2007, 23:15 –23:30 hod.
Krajská knihovna Vysočiny v roce 2007 realizovala v prostorách ústřední knihovny a na pobočkách 118 výstav, výstavek a nástěnek.
Na oddělení pro dospělé byl v září 2007 zahájen prodej knih z Edice Vysočiny.
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8. ODBORNÁ, EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
A. Odborná činnost
Semináře, které pořádala KKV v roce 2007
Letní škola knihy (23.– 27. července 2007) – Výtvarná dílna, rozdělená na tři čás�. Kaligraﬁckou dílnu vedla lektorka Bc.Hana Linhartová, iluminátorskou dílnu lektorka MgA. Marie
Čiplová a knihvazačskou část lektor Jaroslav Těsnohlídek. Účastníci se postupně vystřídali
ve všech dílnách.
Z celé republiky se sjelo do nevelké vesničky Okrouhlička osmadvacet nadšenců pro knihy. Právě tady v Šejdorfském mlýně se koná unikátní týdenní setkání nazvané Škola knihy. Ve třech dílnách - kaligraﬁcké, knihvazačské
a iluminátorské - se tu lidé učili krok za krokem knihu vyrobit a vyzdobit. Lidé z Havlíčkobrodska i z Ostravy,
Liberce, Plzně či Karlových Varů měli štěs�. Hana Linhartová přišla s nápadem udělat kompletní kurz knihy,
když po několik let jezdila pouze na jeho čás� do Jičína. Domluvila se s Krajskou knihovnou Vysočiny, která akci
zaš��la jako hlavní organizátor.
(Deník, č. 173, 28.7.2007, s. 3, Hana Tonarová)

Práce s pamě� v knihovnách (17. října 2007) – Celostátní seminář pro pracovníky všech
typů knihoven, podmínkou účas� byl cer�ﬁkát trenéra pamě�. Pracovní setkání nabídlo
prak�cké náměty a možnost výměny zkušenos� lektorům/trenérům pamě�. Seminář vedla
lektorka Jana Vejsadová, která je trenérem České asociace trenérů pamě� a mozkového
joggingu. Další příspěvky přednesla Zdeňka Adlerová z knihovny ve Vyškově a Dr. Emanuel
Hurych, Ph.D., z VŠPJ Jihlava.
Celostátní seminář knihovníků, kteří jsou zároveň takzvanými trenéry pamě�, se uskuteční v polovině října
v Havlíčkově Brodě. Pořádá ho Krajská knihovna Vysočiny a cílem setkání je výměna zkušenos� i prak�cké
náměty lektorům a trenérům pamě�. V krajské knihovně se pamě� začala intenzivněji zabývat před lety Jana
Vejsadová. Jako knihovnice působila desítky let, nyní je sama trenérem a lektorem pamě� České asociace
trenérů pamě� a držitelem cer�ﬁkátu 2. stupně. Působí i jako metodik asociace pro oblast knihoven, přednáší
a vede kurzy cvičení pamě� a mozkového joggingu.
(Deník, č. 235, 9.10.2007, s. 3, ver)

Komunikační dovednos� a týmová spolupráce (24.– 25. května a 5.– 6. listopadu 2007) – Seminář proběhl ve dvou cyklech – pro vedoucí pracovníky Krajské knihovny Vysočiny a pověřených knihoven a pro pracovníky krajské knihovny. Cílem semináře bylo přispět ke stabilizaci týmu, zlepšení komunikace mezi jednotlivci a managementem, naučit se rozlišovat
komunikační typy, přizpůsobovat i styl své komunikace se spolupracovníky a klienty apod.
Seminář vedl lektor Mgr. Ladislav Peterka.
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Školení projektových manažerů (říjen – prosinec 2007) – Využívání ﬁnančních prostředků
ze strukturálních fondů a komunitárních programů EU. Školení se zúčastnili zejména vybraní pracovníci krajských knihoven, organizovala jej Národní knihovna ČR s podporou dotace
Ministerstva kultury ČR. Prosincové školení se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě pod vedením
lektorky Mgr. Ivany Haladové.
Setkání, která pořádala KKV v roce 2007
Celokrajské pracovní setkání knihovníků všech profesionálních knihoven (18. září 2007)
Vystoupení zaměstnanců KKV na akcích celostátního rozsahu:
– PESLEROVÁ, Veronika. Konference: Od internetu ke čtenářství. 20. až 22. června 2007,
Olomouc. Příspěvek: Čítárny.cz a knihovny.

B. Ediční činnost
V roce 2007 byla vydána (ve spolupráci s dalšími subjekty) 3 čísla elektronického časopisu
Knihovnický zpravodaj Vysočiny.
KKV vydala v roce 2007 dvě publikace
Kraj Vysočina v roce 2005. Regionální bibliograﬁe
Kraj Vysočina v roce 2006. Regionální bibliograﬁe
Bibliograﬁe je rozdělena na dvě čás�. V první čás� jsou obsaženy �tuly knih, které knihovna
získala jako povinné vý�sky, ve druhé čás� jsou záznamy regionálních publikací, které byly
do knihovny nakoupeny. Bibliograﬁe je vybavena autorským rejstříkem a byla vydána pouze
v elektronické podobě.

C. Publikační činnost
V odborném �sku vyšlo 37 článků zaměstnanců KKV. Podrobnější přehled viz Příloha č. 7.

D. Automa�zace
V roce 2007, kromě zajištění provozu informačních a komunikačních technologií, došlo
k přechodu do ru�nního provozu aplikací Sirius a Atlan�s na digitalizaci starých �sků, byl
proveden nákup licence knihovního systému Clavius nad 200 000 svazků. Proběhla podpora
malých knihoven včetně instalace dalších Clavius REKS. KKV zprovoznila extranet a op�mazovala webové stránky, proběhla stabilizace serverů a byly zahájeny práce na instalaci
kamerového systému. Bylo nakoupeno a zprovozněno mul�funkční zařízení Minolta bizhub
C253, proběhla obnova kancelářského HW z roku 1999 a let dřívějších.
Průběžně probíhala součinnost při komunikaci s jinými databázemi (např. GROVE nebo
Souborný katalog ČR).
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E. Spolupráce
V roce 2007 probíhala spolupráce s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, Západomoravskou vysokou školou v Třebíči a Masarykovou univerzitou v Brně – Univerzitním centrem
Telč v oblas� akvizice fondu.
Nadále pokračovala spolupráce ze základními a středními školami v oblas� pořádání knihovnicko-informačních lekcí a tema�ckých besed pro jejich žáky a studenty a s domovy
důchodců Reynkova, u Panských a v Břevnici, kde byly pořádány besedy pro jejich klienty.
Pokračovala spolupráce se speciálními pedagogickými pracoviš� ve městě i v regionu.
Krajská knihovna Vysočiny též nadále navazovala spolupráci se specializovanými knihovnami v kraji Vysočina, zejména muzejními, galerijními, školními a lékařskými. KKV jim poskytuje poradenskou a konzultační činnost při zavádění automa�zovaných systémů. KKV
též pokračovala ve spolupráci s muzei a archivy v regionu v oblas� digitalizace historických
fondů (především regionální periodika a monograﬁe).
Tak jako v minulých letech se KKV podílela s organizátory Podzimních knižních veletrhů
na organizování doprovodných programů 17. Podzimního knižního veletrhu a s obecně
prospěšnou společnos� Centrum Vysočina spolupracovala při pořádání Letní žurnalis�cké
školy a Akademie tře�ho věku.
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9. FINANČNÍ, PERSONÁLNÍ, PROSTOROVÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
A. Finanční zabezpečení
Výnosy KKV byly v roce 2007 v celkové výši 20 825 000 Kč. Tvořil je příspěvek zřizovatele ve
výši 13 864 000 Kč, příspěvek města Havlíčkova Brodu na funkci základní knihovny ve výši
6 000 000 Kč, příspěvek z programu Knihovna 21.stole� ve výši 15 000 Kč, výnosy z hlavní
činnos� ve výši 884 000 Kč, ostatní výnosy ve výši 51 000 Kč (z toho 50 000 Kč je zúčtování
fondu odměn) a výnosy z hospodářské činnos� ve výši 11 000 Kč. V příspěvku zřizovatele
je zahrnuta i částka na výkon regionálních funkcí ve výši 2 401 000 Kč. Čerpání inves�čního
fondu proběhlo v celkové výši 630 000 Kč. Náklady KKV byly v celkové výši 20 766 000 Kč.
Podrobněji viz Příloha č. 8.

B. Personální zabezpečení
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2007 činil 36 zaměstnanců (35,98 – průměrný roční přepočtený počet). K 1. 1. 2007 pracovalo v KKV 36 zaměstnanců. V únoru odešla 1 pracovnice
z půjčovny pro dospělé, na její místo nastoupila nová pracovnice, v srpnu odešly na vlastní
žádost (na základě podané výpovědi) 2 pracovnice (oddělení pro dospělé, oddělení digitalizace), na jejich místa nastoupili 2 noví pracovníci. V říjnu ukončil na základě výpovědi
z organizačních důvodů pracovní poměr 1 pracovník na pozici technicko-správní.
K 1. 11. 2007 nastoupila 1 pracovnice na nově vytvořené místo na půjčovně pro dospělé.

C. Prostorové zabezpečení
V průběhu roku 2007 probíhaly přípravné práce související s výstavbou nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Došlo k rozšíření pronájmu skladových prostor pro knihy a časopisy v objektu bývalého
areálu Pleas.

D. Technické a materiálové zabezpečení
V roce 2007 proběhly v oblas� výpočetní techniky nákupy za vyřazovanou techniku (nákup monitorů, PC a �skáren; výměna monitorů na studovně). Dále bylo zakoupeno mul�funkční zařízení pro kopírování, skenování a �sk, so�ware pro zrakově pos�žené čtenáře,
TV lupa pro zrakově pos�žené čtenáře a licence knihovního systému Clavius (SQL verze
nad 200 �síc svazků knih). Knihovna nakoupila 3 bezpečnostní kamery, které budou sloužit
k monitorování půjčoven a kameru na dokumentaci jednotlivých akcí pořádaných KKV. Pro
neprofesionální knihovny v regionu Havlíčkův Brod byl zakoupen so�ware - revizní modul
Clavius REKS.
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KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY – číselné ukazatele v roce 2007
Registrovaní čtenáři
z toho čtenáři do 15 let
Návštěvníci celkem
z toho: uživatelé internetu

2005

2006

2007

procenta

6 110

6 333

6 508

+2,76

1 778

1 425

1 544

+8,35

177 121

177 486

199 106

+12,18

26 574

27 332

29 896

+9,38

150 547

150 154

154 601

+2,96

*

*

14 609

–

*

*

65 870

–

419 112

400 623

472 099

+17,84

132 922

137 581

195 246

+41,93

122 233

122 982

127 271

+3,49

naučná literatura pro dě�

22 851

16 936

21 445

+26,62

beletrie pro dě�

38 993

32 595

41 068

+25,99

–

1 297

1 406

+3,78

100 315

86 843

85 663

-1,36

661

419

512

+22,20

2 262

3 192

3 902

+22,24

7

6

13

+116,67

26 574

27 332

29 896

+9,38

17 015

20 238

22 946

+13,38

9 262

6 489

6 349

-2,16

72

99

99

0

225

506

502

-0,79

návštěvníci půjčoven
návštěvníci akcí
Virtuální návštěvnící **
Výpůjčky celkem
z toho: naučná literatura pro dospělé
beletrie pro dospělé

�štěné hudebniny
zvukové dokumenty
MVS: vyřízené požadavky našich čtenářů
vyřízené požadavky z jiných knihoven
MMVS
Užívání Internetu
z toho: studovna
dětské oddělení
oddělení specializovaných služeb
pobočka Nuselská
Akce pro veřejnost (besedy, přednášky)

1 158

466

869

+86,48

Semináře, odborné porady a konzultace

2 594

1 772

1 874

+5,76

10 291

9 286

10 504

+13,12

121

121

121

0

32

32

32

0

15

15

15

0

Kopírování
Počet studijních míst
Počet počítačů pro veřejnost
z toho: s přístupem na Internet

* v letech 2005 a 2006 se nevykazovalo
** návštěvníci webových stránek knihovny
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Vývoj počtu návštěvníků, registrovaných čtenářů a výpůjček v uplynulých 3 letech
Krajská knihovna Vysočiny
Registrovaní čtenáři
ústřední knihovna
pobočky
Z toho čtenáři do 15 let
ústřední knihovna
pobočky
Počet návštěvníků celkem
ústřední knihovna
pobočky
Internet studovna
Internet dětské
Internet handicap
Internet p. Nuselská
Počet výpůjček celkem
ústřední knihovna celkem
pobočky celkem
Z toho naučná pro dospělé
ústřední knihovna
pobočky
Z toho krásná pro dospělé
ústřední knihovna
pobočky
Z toho naučná pro dě�
ústřední knihovna
pobočky
Z toho krásná pro dě�
ústřední knihovna
pobočky
Z toho ostatní dokumenty
ústřední knihovna
pobočky
Výpůjčky periodik celkem
ústřední knihovna
pobočky
Akce celkem (pořady+výstavy)
ústřední knihovna
pobočky

2005

2006

2007

procenta

6 110
5 591
519
1 778
1 372
406
177 121
143 503
7 044
17 015
9 262
72
225
419 112
400 596
18 516
132 922
131 561
1 361
122 233
116 538
5 695
22 851
19 692
3 159
38 993
30 692
8 301
102 113
102 113
0
69 326
67 580
1 746
810
534
276

6 333
5 793
540
1 425
972
453
177 486
142 771
7 383
20 238
6 489
99
506
400 623
378 692
26 311
138 581
136 209
2 372
122 982
117 318
9 044
16 936
13 474
3 462
34 984
23 551
11 433
88 140
88 140
0
61 902
59 513
2 389
466
377
89

6 508
5 924
584
1 544
1 075
469
199 106
161 945
7 265
22 946
6 349
99
502
472 099
450 253
21 846
195 246
193 575
1 671
127 271
121 478
5 793
21 445
16 898
4 547
41 068
31 233
9 835
87 069
87 069
0
63 062
60 928
2 134
869
774
95

+2,76
+2,61
8,15
+8,35
+10,60
+3,53
+12,18
+13,43
-1,60
+13,38
-2,16
0
-0,79
+17,84
+18,83
-16,97
+40,89
+42,12
-29,55
+3,49
+3,55
-35,95
+26,62
+25,41
+31,34
+17,39
+32,62
-13,98
-1,22
-1,22
0
+1,87
+2,38
-10,67
+86,48
+105,31
+6,74
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Počet besed, výstav a ostatních akcí na jednotlivých odděleních za rok 2007
Název oddělení

KBL

Výstavy a výstavky

Večerní pořady

Konzultace

5

7

25

24

0

61

110

5

36

1

15

167

6

7

8

0

10

31

Hudební oddělení

1

9

17

5

0

32

Odd. spec. služeb

91

3

26

0

16

136

346

0

0

0

1

347

47

3

2

0

0

52

Oddělení pro dospělé
Dětské oddělení
Studovna

Vzdělávání
Pobočka Nuselská
Pobočka Perknov
Pobočka Wolkerova
Celkem KKV

Besedy

Celkem

4

0

2

0

0

6

33

2

2

0

0

37

643

36

118

30

42

869

IV
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 2007

• § 18, odst. 1, písm. a)
Počet podaných žádos� o informace: 1
• § 18, odst. 1, písm. b)
Počet podaných odvolání pro� rozhodnu�: 0
• § 18, odst. 1, písm. c)
Opis podstatných čás� každého rozsudku soudu: 0
• § 18, odst. 1, písm. d)
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
• § 18, odst. 1, písm. e)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
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PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2007
knihovní
jednotky
(�tuly)
KKV

Přírůstek celkem
z toho: knihy
z toho: beletrie pro dospělé
naučná pro dospělé
beletrie pro dě�
naučná pro dě�
normy
z toho: ostatní dokumenty
z toho: hudebniny
CD
MC
zvukové knihy pro nevidomé
videokazety
DVD
CD-ROM
Způsob naby� knih
nákup
dar
náhrada + převody
povinný vý�sk
Úbytek celkem
Počet exemplářů periodik
z toho: �tulů periodik
cizojazyčných
Online databáze celkem
z toho: ASPI
Web of Knowledge
TAM -TAM Anopress
Katastr nemovitos�

knihovní
jednotky
(svazky)
KKV

knihovní
jednotky
(svazky)
ÚK + POBOČKY

13 028
10 422
3 605
4 815
1 421
581
0
2 724
98
2 344
0
271
0
7
4

15 997
12 926
4 704
5 557
1 980
685
0
3 071
102
2 344
0
614
0
7
4

11 462 + 905
8 391 + 905
2 194 + 295
4 828 + 139
891 + 347
478 + 124
0
3 071 + 0
102 + 0
2 344 + 0
0+0
614 + 0
0
7+0
4+0

9 805
200
16
401
–
1 945
1 914
108

11 841
596
88
401
1 015
1 945
1 914
108

7 596 + 867
368 + 35
26 + 3
401 + 0
278 + 737
1 931 + 6
1 914 + 0
108 + 0

knihovní
jednotky
(svazky)
VF

ﬁnanční částky

3 630 *2 968 689,00
3 630 2 064 685,00
2 215
442 058,00
590 1 420 872,00
742
136 674,00
83
65 081,00
0
0
0 **843 656,00
0
39 866,00
0
665 554,00
0
0,00
0
57 013,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3 378
193
59
0
0
8
0
0

2 064 685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 348,00
0,00
–
49 056,00
34 436,00
4 700,00
9 520,00
400,00

* z toho za VF ve středisku Havlíčkův Brod 599 353 Kč (z dotace na výkon RF 338 661 Kč, z příspěvků OÚ
57 500 Kč, dalších 203 192 Kč bylo uhrazeno z rozpočtu KKV); v rámci okresu tvoří nákup z dotace na výkon RF
917 051 Kč, z příspěvků OÚ 183 800 Kč
** ostatní fond 20 875 Kč
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KULTURNÍ AKCE KKV

Leden 2007
– Kniha o cintoríně (scénické čtení v rámci projektu LiStOVáNí, 3. ledna, 19 hodin, kavárna
U Notáře)
– Sníh je (snad) za dveřmi (výtvarná dílna, 29. ledna, 15 hodin, dětské oddělení KKV)
– Sex, poli�ka, náboženství a jídlo (autorské čtení Benjamina Kurase, 31. ledna, 19 hodin,
Kavárna U Notáře)
Únor 2007
– Kudy z nudy (zábavné dopoledne, 2. února, 10 -12 hodin, dětské oddělení KKV)
– Patagonií v sedle (přednáška pro veřejnost, 5. února, 18:30 hodin, sál Staré radnice)
– Irish Dew (koncert, 21. února, 19 hodin, Eﬀect Music Club v Havlíčkově Brodě)
– Zima je za dveřmi (26. února, 15 hodin, dětské oddělení KKV)
Březen 2007
– Soutěž INKOS 2007 (internetová korespondenční soutěž)
– Školení pro veřejnost (počítačová učebna KKV)
– Nejkrásnější sluníčko (soutěž pro dětské čtenáře, 1. - 29. března)
– Autorská čtení Jiřího Brože a Jana Těsnohlídka (9. března, 19 hodin, Kavárna U Notáře)
– Expedice Vladivostok Hamé 2006 aneb od Kyjovky ke Kijevce (přednáška pro veřejnost,
12. března, 18:30 hodin, sál Staré radnice)
– 4Leaf (koncert, 14. března, 19 hodin, Eﬀect Music Club v Havlíčkově Brodě)
– Stará dáma vaří jed (scénické čtení v rámci projektu LiStOVáNí, 20. března, 19 hodin,
Kavárna U Notáře)
– Velikonoce jsou za dveřmi (26. března, 15 hodin, dětské oddělení KKV)
– Tibet aneb jak se žije Tibeťanům na „střeše světa“ (přednáška pro veřejnost, 29. března,
19 hodin, sál Staré radnice)
Duben 2007
– Co pro nás znamená naše poče� (přednáška pro veřejnost, 2. dubna, 18 hodin, sál Staré
radnice)
– Neobyčejnos� lásky (poe�cký večer, 20. dubna, 19 hodin, Kavárna U Notáře)
– Šikovné ručičky aneb Den matek je za dveřmi (výtvarná dílna pro dě�, 23. dubna, 15 hodin,
dětské oddělení KKV)
– Co jsem to proboha udělal (scénické čtení za účas� ROBERTA FULGHUMA, 30. dubna,
19 hodin, sál Staré radnice)
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Květen 2007
– Kvítečkov – Země pohádková (výtvarná soutěž pro dě� do 15 let, 1. května – 30.
června,
dětské oddělení KKV)
– Josef Kainar v českém rocku a folku (přednáška Jiřího Černého, 2. května, 10 hodin, sál
Staré radnice)
– Britské kapely ve s�nu Beatles (přednáška Jiřího Černého, 2. května, 18:30 hodin, sál
Staré radnice)
– Naše paní Božena Němcová (koncert klavírní hudby a slova, 14. května, 18:30 hodin, sál
Staré radnice)
– Šikovné ručičky aneb Den dě� je za dveřmi (výtvarná dílna pro dě�, 28. května, 15 hodin,
dětské oddělení KKV)
– Autorské čtení Tomáše Blažka (31. května, 19 hodin, Kavárna U Notáře)
– Dopište Ivana Klímu! (literární soutěž, 30. dubna – 30. června)
Červen 2007
– Po škole do knihovny (29. června, dětské oddělení KKV)
– Šikovné ručičky aneb Prázdniny jsou za dveřmi (výtvarná dílna pro dě�, 25. června,
15 hodin, dětské oddělení KKV)
– Blesková soutěž o plakát Sámera Issy (soutěž k Mezinárodnímu dni dě�, 12 –16 hodin,
dětské oddělení KKV)
– Idio� na plavbě kolem světa (cestopisná beseda, 18. června, 18:30 hodin, sál Staré radnice)
– Autorské čtení Markéty Hejkalové (12. června, 19 hodin, Kavárna U Notáře)
– Příběhy včelích medvídků a Kouzelná baterka pro nejmenší (představení pro 1. a 3. třídy
ZŠ, 13. června, 9 a 11 hodin, sál Staré radnice)
Červenec / srpen 2007
– Letní pozdrav z prázdnin (1. července – 31. srpna, dětské oddělení KKV)
– Čtenáři na dovolené (fotograﬁcká dovolenková soutěž, červenec – srpen)
– Letní škola knihy (23.– 27. července)
Září 2007
– Dopište Ivana Klímu! (semiﬁnále soutěže)
– Porada zástupců knihoven kraje Vysočina (18. září, zasedací síň Městského úřadu)
– Týden vzdělávání dospělých (11. září, náměs� v Havlíčkově Brodě)
– Kurz znakové řeči (od října, zápis již v září)
Říjen 2007
– Knihovna na ulici (1. října, ves�bul knihovny a prostor před knihovnou)
– Velké říjnové společné čtení (1. října, 9 a 12 hodin, ves�bul Staré radnice)
– Beseda s Marií Bohuňovskou, autorkou knihy Zaváté šlépěje: Osud sochaře Šlezingera
(1. října, 18 hodin, sál Staré radnice)
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– Týden pro zvědavé (1.– 5. října, Oddělení specializovaných služeb KKV)
– Ptejte se knihovny (soutěž pro všechny, 1.– 31. října, tři nejzajímavější otázky zaslané
během října 2007 prostřednictvím služby Ptejte se knihovny, na které bude možné
odpovědět, budou odměněny!)
– Knihovnická bašta aneb Dnes si uvaříme (1.– 6. října, dětské oddělení KKV)
– Pohádky pejska a kočičky pana Čapka (2. října, dětské oddělení KKV, 9:30 a 10:30 hodin,
sál Staré radnice)
– Zážitkové odpoledne „Vidím-nevidím“ (2. října, oddělení specializovaných služeb KKV)
– Cvičení pamě� pro každý věk – přednáška (3. října, 17 hodin, sál/salónek Staré radnice)
– Jiří Hrbek – autorské čtení (4. října, 19 hodin, Kavárna U Notáře)
– Bezplatná školení pro veřejnost – ASPI (4. října, 16 a 17:30 hodin, počítačová učebna KKV)
– Beseda s Michalem Vieweghem (5. října, 10:30 hodin, sál Staré radnice)
– Beat genera�on – recitál Miroslava Kovaříka a Radka Bláhy (5. října, 12:30 hodin, sál Staré
radnice)
– Osudové básně – recitál Miroslava Kovaříka a Radka Bláhy (5. října, 19 hodin, Kavárna
U Notáře)
– Jan Budař a Eliščin Band (koncert, 5. října, Eﬀect Music Club)
– Čtenáři na dovolené (výstava fotograﬁí (od 1. října, ves�bul Staré radnice)
– Krajská knihovna Vysočiny a 17. Podzimní knižní veletrh (5.– 6. října)
– Udílení cen za nejkrásnější knihy 17. Podzimního knižního veletrhu (5. října, sál Staré
radnice)
– Dopište Ivana Klímu! (ﬁnále soutěže, 6. října, 11:30 hodin, salonek KD Ostrov)
– Říjnový tes�k – tentokrát na téma „hrady“ (1.– 31. října, dětské oddělení KKV)
– Hudební sklepy – Václav Koubek (9. října, 20 hodin, Eﬀect Music Club)
– Práce s pamě� v knihovnách (seminář pro trenéry pamě� v knihovnách, 17. října,
9:30 hodin, sál Staré radnice)
– Alexander Shonert (houslový koncert, 23. října, 19 hodin, sál Staré radnice, ve spolupráci
s Klubem Čechovka)
– Proměněné sny (projekt LiStOVáNí, 25. října, 19 hodin, Kavárna U Notáře)
– Malování pro dě� (zábavná show ilustrátora Adolfa Dudka, 30.– 31. října, dětské oddělení
KKV)
Listopad 2007
– Čertoviny aneb S čerty do knihovny (výtvarná soutěž, 25. října – 29. listopadu, dětské
oddělení KKV)
– TAM-TAM (bezplatné školení pro veřejnost, 1. listopadu, 16 – 17:30 hodin, počítačová
učebna KKV)
– Čarování s čarodějkami (1.– 30. listopadu, dětské oddělení KKV)
– O nejhezčího Mikeše (výtvarná soutěž, 1.– 30. listopadu, pobočky KKV)
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– Listopadový tes�k – tentokrát na téma „stromy“ (vědomostní soutěž, 1.– 30. listopadu,
Dětské oddělení KKV)
– Fes�val Den poezie (5.– 23. listopadu, KKV)
– Luboš Pospíšil – Hudební sklepy (6. listopadu, 20 hodin, Eﬀect Music Club)
– Fotbalové deníky – Jiří Hájíček (projekt LiStOVáNí, 15. listopadu, 19 hodin, Kavárna
U Notáře)
– Malá knihovnická slavnost (21. listopadu, 10:30 hodin, sál Staré radnice)
– Tajnospády (poe�cký večer s Ladislavem Vondrákem a Petrem Mičolou, 22. listopadu,
19 hodin, Kavárna U Notáře)
– Jak se žije… v �chu (představení života neslyšících pro ZŠ, 27. listopadu, sál Staré radnice)
Prosinec 2007
– Den pro dětskou knihu (1. prosince, 10 –16 hodin, dětské oddělení KKV)
– Prosincový tes�k – tentokrát na téma „Vánoce“ (vědomostní soutěž, 1.– 31. prosince,
Dětské oddělení KKV)
– Pepa Nos – Hudební sklepy (4. prosince, 20 hodin, Eﬀect Music Club)
– Dálkový přístup do katastru nemovitos� (bezplatné školení pro veřejnost, 6. prosince,
16 – 17:30 hodin, počítačová učebna KKV)
– Legenda o hvězdě (vánoční představení s Evou Hruškovou, 10. prosince, 9:30 a 11 hodin,
sál Staré radnice)
– Kouzelníkovo překvapení (divadelní představení pro dě� slyšící i neslyšící, 12. prosince,
8:15 hodin, dětské oddělení KKV)
– Beseda s Irenou Fuchsovou (12. prosince, 17 hodin, sál Staré radnice)
– Já se nebojím – Niccola Ammani� (projekt LiStOVáNí, 13. prosince, 19 hodin, Kavárna
U Notáře)
– Vánoční hvězda – Irena a Vojtěch Havlovi (vánoční koncert, 14. prosince, 19 hodin,
Kavárna U Notáře)
– Alfréd Strejček (vánoční koncert, 18. prosince, 19 hodin, sál Staré radnice, ve spolupráci
s Klubem Čechovka)
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST ZAMĚSTNANCŮ KKV V ODBORNÉM TISKU

– BENÁKOVÁ, Eva, PODEŠT, Štěpán. Bibliograﬁe nemovitých kulturních památek okresu
Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko: vlas�vědný sborník; 21. – Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny; Brno: Moravský zemský archiv, 2007. s. 224–225.
– CÍSAŘOVÁ, Irena. Malá knihovnická slavnost. KZV. 2007, č. 3.
ISSN 1213–82311
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=933
– DOBROVOLNÁ, Miroslava. Obrázky obálek na katalogizačním lístku v on–line katalogu
Krajské knihovny Vysočiny. KZV. 2007, č. 2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=886&idr=7&idci=18
ISSN 1213–82311
– FIALOVÁ, Jana. Ohlédnu� za 17. Podzimním knižním veletrhem v Havlíčkově Brodě. KZV,
2007, č. 3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=943
ISSN 1213–8311
– JOSKOVÁ, Marcela, ŠTROSSOVÁ, Ivana. Týden vzdělávání dospělých v Havlíčkově Brodě.
KZV. 2007, č. 2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=883&idr=7&idci=18
ISSN 1213–82311
– LACINOVÁ, Hana. Cena MOSTY 2006 a Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
KZV. 2007, č. 1.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=828&idr=7&idci=17
ISSN 1213–82311
– LACINOVÁ, Hana. INKOS 2007. Zora. 2007, č. 3, s. 35.
– LACINOVÁ, Hana. Zpřístupněný internet handicapovaným občanům v Havlíčkově Brodě.
ČT 1 Večerník, 13. března 2007, 18 hodin
– LACINOVÁ, Hana. Vítězové soutěže INKOS. Zora. 2007, č. 6, s. 58.
– LACINOVÁ, Hana. Romské dě� v knihovnách [online]. KZV. 2007, č. 3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=937
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Prožijte knihu vice smysly! KZV, 2007, č.1.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=832&idr=7&idci=17
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Letní škola knihy aneb Vyrobte si svoji knihu. KZV, 2007, č.1.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=839&idr=7&idci=17
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Dopište Ivana Klímu!!! KZV, 2007, č.2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=884&idr=7&idci=18
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Robert Fulghum v Havlíčkově Brodě. KZV, 2007, č.2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=885&idr=7&idci=18
ISSN 1213–82311
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– PESLEROVÁ, Veronika. Ohlédnu� za Letní školou knihy. KZV, 2007, č.2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=882&idr=7&idci=18
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Čítárny CZ – dejme dětem šanci nebýt hlupáky. KZV, 2007, č.3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=928
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Zahraniční studijní cesta Frankfurt am Main – Amsterodam-Utrecht. KZV, 2007, č.3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=904
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Týden knihoven v kraji Vysočina. KZV, 2007, č.3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=915
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Den pro dětskou knihu v Krajské knihovně Vysočiny. KZV,
2007, č.3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=903
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Knihovna v Havlíčkově Brodě na ulici! KZV, 2007, č.3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=913
ISSN 1213–82311
– PESLEROVÁ, Veronika. Knihovny na Vysočině. Grand Biblio. Roč. 1, 2007, č. 0, s. 16 –17.
ISSN 1802–3320
– PESLEROVÁ, Veronika. Elán a kupa plánů. Grand Biblio. Roč. 1, 2007, č. 0, s. 18.
ISSN 1802–3320
– PESLEROVÁ, Veronika. Originální ekologická novostavba knihovny. Grand Biblio. Roč.
1, 2007, č. 2, s. 14.
ISSN 1802–3320
– PESLEROVÁ, Veronika. Novostavba Krajské knihovny Vysočiny. Bulle�n SKIP. Roč. 16,
2007, č. 1, s. 24–25.
h�p://skip.nkp.cz/Bulle�n/Bull07_112.htm#�
ISSN 1210–0927
– PESLEROVÁ, Veronika. Dopište Ivana Klímu! Grand Biblio. Roč. 1, 2007, č. 3, s. 44.
ISSN 1802–3320
– PESLEROVÁ, Veronika. Letní škola knihy. Grand Biblio. Roč. 1, 2007, č. 3, s. 13.
ISSN 1802–3320
– PESLEROVÁ, Veronika. Web Čítárny pomáhá, aby dě� četly. Grand Biblio. Roč. 1,
2007, č. 3, s. 13.
ISSN 1802–3320
– PESLEROVÁ, Veronika. Dopište Ivana Klímu – literární soutěž o velké ceny. Čítárny
[online]. 2007 [cit. 2008–01–11].
h�p://www.citarny.cz/modules.php?name=News&ﬁle=ar�cle&sid=879
– PESLEROVÁ, Veronika. Co jsem to proboha udělal – Fulghum v Havlíčkově Brodě.
Čítárny [online]. 2007 [cit. 2008–01–11].
h�p://www.citarny.cz/modules.php?name=News&ﬁle=ar�cle&sid=858
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– PESLEROVÁ, Veronika. Letní škola knihy pro rodiče a dě�. Čítárny [online]. 2007 [cit.
2008–01–11]. h�p://www.citarny.cz/modules.php?name=News&ﬁle=ar�cle&sid=824
– PESLEROVÁ, Veronika. Nová budova knihovny splyne s přírodou. Místní kultura. Roč. 17,
2007, č. 7– 8, s. 7.
ISSN 1211–7994.
– PESLEROVÁ, Veronika. Letní škola knihy 2007 – Jak se dělá ručně kniha. Čítárny [online].
2007 [cit. 2008–01–11].
h�p://www.citarny.cz/modules.php?name=News&ﬁle=ar�cle&sid=1022
– PESLEROVÁ, Veronika. Podzimní knižní veletrh – Havlíčkův Brod 2007. Čítárny [online].
2007 [cit. 2008–01–11].
h�p://www.citarny.cz/modules.php?name=News&ﬁle=ar�cle&sid=1048
– PESLEROVÁ, Veronika. Knihovna na ulici!. Grand Biblio. Roč. 1, 2007, č. 8, s. 43.
ISSN 1802–3320
– PESLEROVÁ, Veronika. Knihovna plná čtení a poezie na drátě. Čítárny [online]. 2007 [cit.
2008–01–11]. h�p://www.citarny.cz/modules.php?name=News&ﬁle=ar�cle&sid=1120
– PESLEROVÁ, Veronika. Týden knihoven v kraji Vysočina. Bulle�n SKIP. Roč. 16, 2007, č. 4.
h�p://skip.nkp.cz/Bulle�n/Bull07_402.htm#�
ISSN 1210–0927
– PESLEROVÁ, Veronika. Den pro dětskou knihu – Báječný den v knihovně. Čítárny [online].
2007 [cit. 2008–01–11].
h�p://www.citarny.cz/modules.php?name=News&ﬁle=ar�cle&sid=1150
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PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ KKV ZA ROK 2007
Rok 2007

Poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ukazatel
Tržby za vlastní výrobky /úč. 601/
Tržby z prodeje služeb /úč. 602/
Tržby za prodané zboží /úč. 604/
Změna stavu zásob /sesk.úč. 61/
Ak�vace /sesk.úč. 62/
Ostatní výnosy /sesk.úč. 64/
z toho: zúčtování fondů /úč. 648/
Tržby z prodeje majetku /sesk.úč. 65/
z toho: tržby z prodeje dlouhodobého
majetku /úč. 651/
Provozní dotace /úč. 691/
Výnosy celkem
Spotřeba materiálu /úč. 501/
z toho: nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku
Spotřeba energie /úč. 502/
Spotřeba ostatních neskladovatelných
dodávek /úč. 503/
Prodané zboží /úč. 504/
Služby /sesk.úč. 51/
z toho: opravy a udržování /úč. 511/
ostatní služby /úč. 518/
Osobní náklady /sesk.úč. 52/
z toho: mzdové náklady /úč. 521/
v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
sociální pojištění /úč. 524–528/
Daně a poplatky /sesk.úč. 53/
Ostatní náklady /sesk.úč. 54/
Odpisy, prodaný majetek /sesk.úč. 55/
z toho: odpisy dlouhodobého majetku
/úč. 551/
Daň z příjmů /sesk.úč. 59/
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

Hlavní činnost
KF (�s. Kč) MF (�s. Kč) RF (�s. Kč)
10
0
0
886
0
0
0
0
0
-12
0
0
0
0
0
51
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0

Doplňková
činnost
(�s. Kč)
0
0
11
0
0
0
0
0
0

Celkem
(�s. Kč)
10
886
0
-12
0
51
50
0
0

11 478
12 413
2 522
487

6 000
6 000
1 500
0

2 401
2 401
964
7

0
11
0
0

19 879
20 825
4 986
494

479
0

0
0

0
0

0
0

479
0

0
3 310
97
3 010
5 549
4 109
3 477
632
1 439
0
76
421
421

0
0
0
0
4 500
3 204
3 204
0
1 296
0
0
0
0

0
478
0
475
959
688
682
6
270
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
3 788
97
3 485
11 007
8 002
7 363
639
3 005
0
76
421
421

0
12 355
58

0
6 000
0

0
2 401
0

0
10
1

0
20 766
59
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PŘEHLED DÁRCŮ

Nakladatelství Pragma, Praha – 500 ks knih
Firma Vilém s.r.o., Havlíčkův Brod – pečivo pro dě� na akci Noc s Andersenem
Kraj Vysočina, Jihlava – CD Gustav Mahler (20 ks)
Kraj Vysočina, Jihlava – stojan na vodu (2ks)
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NEJPŮJČOVANĚJŠÍ TITULY V ROCE 2007

BELETRIE
1. Monyová, Simona. Utrhnout se ze řetězu (83)*
2. Brown, Dan. Andělé a démoni (82)
3. John, Radek. Memento (69)
4. Monyová, Simona. Jednou nohou v blázinci (66)
5. Viewegh, Michal. Román pro ženy (64)
6. Monyová, Simona. Tchyně a uzený (59)
7. Fielding, Joy. Řekni, kde ji najdu (58)
8. Vančura, Vladislav. Rozmarné léto (57)
9. Roberts, Nora. Černá růže (56)
10. Rolland, Romain. Petr a Lucie (34)
NAUČNÁ LITERATURA
1. Soars, John. New Headway English Course (63)
2. Projekty rodinných domů (55)
3. Holman, Robert. Ekonomie (43)
4. Rodinné domy (43)
5. Synek, Miloslav. Podniková ekonomika (41)
6. Vošický, Zdeněk. Matema�ka v kostce (39)
7. Sojka, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie (26)
8. Francie (25)
9. Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů (24)
10. Malá encyklopedie hudby (23)
BELETRIE – DĚTI A MLÁDEŽ
1. Pe�ška, Eduard. Staré řecké báje a pověs� (79)
2. Rowling, J. K. Harry Po�er a Fénixův řád (60)
3. Lanczová, Lenka. Lásky a nálezy (51)
4. Rowling, J. K. Harry Po�er a princ dvojí krve (50)
5. Davis, Jim. Garﬁeld se užírá (49)
6. Lanczová, Lenka. Mokrá náruč léta (45)
7. Uderzo, Albert. Asterixova odyssea (44)
8. Davis, Jim. Garﬁeld povoluje opasek (41)
9. Neruda, Jan. Povídky malostranské (30)
10. Foglar, Jaroslav. Rychlé šípy (29)
NAUČNÁ LITERATURA – DĚTI A MLÁDEŽ
1. Sutherland, Gill. Jak si upravit pokoj, aby vypadal dokonale (32)
2. Mulazzi, Paola. Testy. Jak vycházíš s lidmi? (30)
3. Testy. Jaký jsi typ? (28)
4. 100 čarodějných způsobů, jak objevit svůj styl (25)
5. Čornej, Petr. Panovníci českých zemí (21)
6. Dinosauři (20)
7. Řešené testy nejlepších gymnázií ČR (19)
8. Nezbytník každé čarodějky č. 4. (18)
9. Frisch, O�o von. Křeček (16)
10. 101 nejkrásnějších nápadů z přírodních materiálů (12)
* v závorce je uvedeno kolikrát byl daný �tul za sledované období vypůjčen

XVI

