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úvod
ÚVOD
Rok 2008 znamenal pro Krajskou knihovnu Vysočiny výraznou změnu – výměnu na postu
ředitele, ke které došlo v listopadu 2008 z důvodu odchodu ředitelky knihovny Mgr. Veroniky Peslerové na mateřskou dovolenou.
Krajská knihovna Vysočiny se v letošním roce zapojila do dvou významných soutěží, v nichž
se hodno�ly webové stránky dané ins�tuce, jejich vzhled a funkčnost. V soutěžích Zlatý erb
2008 a v Biblioweb 2008 se Krajská knihovna Vysočiny umís�la na prvním místě. Webové
stránky knihovny byly v loňském roce zmodernizovány a rozšířeny o mnohé služby interak�vního charakteru, přičemž důraz byl kladen na usnadnění komunikace čtenáře s knihovnou a na zpřístupnění některých služeb i mimo knihovnu.
Probíhaly úpravy na projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení nové budovy
knihovny. Konaly se schůzky, při kterých všechny zainteresované strany (knihovna jako uživatel, kraj jako investor a projektan�) konzultovaly své návrhy a připomínky. Nová budova knihovny by měla v areálu nemocnice vyrůst přibližně do čtyř let. Realizace stavby se
o něco zpozdí – je to dáno přestavbou některých oddělení nemocnice, která v tuto chvíli
probíhá.
V oblas� výpůjčních služeb došlo i v loňském roce k mírnému nárůstu. Zájem o knihovnu
a její služby tedy neklesá, právě naopak. Se zájmem veřejnos� se stále setkávala i nabídka
vzdělávání pro nejširší veřejnost Univerzita volného času a podvečerní pořady, jakými byly
nejrůznější besedy, hudební pořady a především autorská a scénická čtení.
V rámci akvizice a katalogizace dokumentů knihovna pokračovala ve spolupráci se Souborným katalogem ČR, znovu pokračovala spolupráce s knihovnami vysokých škol v kraji
při deponování odborného fondu. Do katalogizačních lístků v on-line katalogu byly nadále
přidávány obrázky obálek knih a CD.
Novou službou na webových stránkách knihovny je odkaz „novinky ve fondu“. Nabízí přehled nově zakoupených knih, které jsou rozděleny podle žánrů a vědních oborů.
Digitalizační pracoviště pokračovalo v roce 2008 ve zpracování historických �sků a novin.
Nadále probíhala spolupráce s muzei a archivy v regionu Vysočina.
Krajská knihovna Vysočiny vydala ve spolupráci s krajem Vysočina �štěnou publikaci Já se
tam vrá�m. Publikace Fran�ška Halase byla vydána s ilustracemi Bohuslava Reynka.
V oblas� regionálních funkcí pokračovala rekatalogizace kmenového fondu obecních knihoven
v rámci celého kraje pomocí modulu Clavius REKS. Nově probíhala pomoc malým neprofesionálním knihovnám při tvorbě jejich vlastních webových stránek pomocí AKS Clavius REKS.

úvod
I v roce 2008 KKV organizovala slavnostní večer spojený s předáváním cen 18. Podzimního knižního veletrhu za Nejkrásnější knihu. I v tomto roce byly ceny za nejkrásnější knihy
předávány pod záš�tou hejtmana kraje Vysočina. Kromě ceny kraje Vysočina za naučnou
literaturu, ceny města Havlíčkova Brodu za beletrii a ceny Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za
dětskou knihu byla ještě udělena cena Evropské akademie pro demokracii za nejpřínosnější
knihu z oblas� poli�cké literatury.
Knihovna byla propagována i v rámci dalších větších akcí. Zapojili jsme se do tradičního
Března – měsíce internetu, v rámci Týdne knihoven byla připravena akce Knihovna na ulici,
byli jsme zapojeni i do akcí Týden poezie a Den pro dětskou knihu.
Krajská knihovna Vysočiny se ve spolupráci s organizací Společnost přátel Mongolska a několika mongolskými spoluobčany podílela na projektu „Žijeme v jednom městě aneb …“.
Tento projekt vznikl v rámci dotace Ministerstva kultury ČR a byl uskutečněn v rámci Dnů
Mongolska 16.– 26. listopadu 2008. Akce se setkala s velkým ohlasem mongolské komunity
v Havlíčkově Brodě.
Do příš�ho roku knihovně přeji hodně sil při obnově a udržení standardu odborných knihovnických činnos� a služeb, zejména pak při dolaďování projektové dokumentace k novostavbě Krajské knihovny Vysočiny.
Miroslava Dobrovolná
zástupkyně ředitele Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Proč dě� chodí do knihovny:

„Aby& §js¤me& ßvěděly& §jak& đ¤e&
đ¤tarat& o& §knihu&.“

knihovnické služby
1. KNIHOVNICKÉ SLUŽBY
A. Výpůjční služby
Čtenáři a návštěvníci
V roce 2008 bylo v KKV registrováno 6 663 čtenářů, tj. o 155 (2,38 %) více než v roce 2007
(6 508). Z celkového počtu čtenářů bylo 6 203 (93,1 %) zapsáno v ústřední knihovně a 460
(6,9 %) na pobočkách. Z celkového počtu čtenářů bylo registrováno 1 537 čtenářů do 15 let,
tj. o 7 (0,45 %) méně než v roce 2007 (1 544). Z celkového počtu čtenářů do 15 let bylo
1 168 (76 %) zapsáno v ústřední knihovně a 369 (24 %) na pobočkách. Čtenáři do 15 let
tvořili 23 % (v r. 2007 23,72 %) a čtenáři nad 15 let 77 % (v roce 2007 76,28 %) z celkového
počtu čtenářů KKV.
Uživatelé uskutečnili v roce 2008 v KKV 194 052 návštěv, tedy o 5 054 (2,54 %) méně než
v roce 2007 (199 106). V ústřední knihovně bylo evidováno 184 749 návštěvníků, tj. o 4 797
(2,53 %) méně než v r. 2007 (189 546). Návštěvníci ústřední knihovny představují 95,2 %
(v r. 2007 95,2 %) z celkového počtu návštěvníků KKV. Na pobočkách bylo evidováno 9 303
návštěvníků, tj. o 257 (2,69 %) méně než v r. 2007 (9 560). Návštěvníci poboček představují
4,8 % (v r. 2007 4,8 %) z celkového počtu návštěvníků KKV.
Výpůjčky
V minulém roce bylo půjčeno 375 567 knihovních jednotek celkem, tj. o 96 532 méně než
v roce 2007 (472 099). Z celkového počtu výpůjček bylo 247 956 knih, 72 862 ostatních
dokumentů a 54 749 periodik. Knihy tvořily 65,84 % (v r. 2007 68,06 %), ostatní dokumenty 19,04 % (v r. 2007 18,58 %) a periodika 14,58 % (v r. 2007 13,36 %) z celkového počtu
výpůjček.
V ústřední knihovně bylo půjčeno 355 015 knihovních jednotek, tj. 94,53 % z celkového
počtu výpůjček KKV. Na pobočkách bylo půjčeno 20 552 knihovních jednotek, tj. 5,47 %
z celkového počtu výpůjček KKV. Podrobnější přehled výpůjček viz Příloha č. 1.
Přehled základních ukazatelů za posledních 5 let
Ukazatel
Počet čtenářů
z toho: do 15 let
Počet návštěvníků
Počet výpůjček

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

2008
6 663
1 537
194 052
375 567
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knihovnické služby
B. Meziknihovní výpůjční služba
Meziknihovní výpůjční služba z jiných knihoven v roce 2008 zaznamenala 476 výpůjček,
což je o 36 (7,03 %) méně než v r. 2007 (512). Z celkového počtu výpůjček bylo 331 požadavků vyřízeno výpůjčkou originálu a 145 požadavků xerokopií – všechny elektronicky (24
DODO NK ČR, 121 VPK). Meziknihovní výpůjční služba jiným knihovnám v roce 2008 zaznamenala 3 904 požadavků (rok 2007 – 3 902 požadavků), tj. o 2 (0,05 %) více. Kladně bylo
vyřízeno 3 820 výpůjček. Z celkového počtu kladně vyřízených výpůjček bylo 3 663 požadavků vyřízeno výpůjčkou originálu a 157 požadavků xerokopií (všechny VPK). Mezinárodní
meziknihovní výpůjční služba z jiných zemí v roce 2008 činila 5 požadavků, tj. o 8 (61,54 %)
méně než v r. 2007 (13).

C. Kulturně – vzdělávací činnost
V roce 2008 bylo pro čtenáře i veřejnost připraveno 1 036 různých besed, exkurzí, výstav,
literárních a hudebních pořadů, tj. o 167 (19,22 %) více než v r. 2007 (869). V ústřední
knihovně bylo zajištěno 936 pořadů a výstavek. Na pobočkách se uskutečnilo 100 pořadů.
Kromě akcí pro dě� mateřských a žáky základních škol pracovnice poboček vytváří a organizuje besedy pro seniory v Domově pro seniory U Panských v Havlíčkově Brodě a v Domově
důchodců v Břevnici.
Pro žáky mateřských, základních a speciálních škol a studenty středních škol byly pravidelně
pořádány knihovnicko-informační lekce a besedy. Z 1 036 pořadů bylo 239 kulturních akcí
(besed a výstav) a 797 vzdělávacích akcí (seminářů, kurzů, KBL a konzultací). Počet besed,
výstav a ostatních akcí na jednotlivých odděleních za rok 2008 viz Příloha č. 3.

D. Činnost výpůjčních oddělení
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro dospělé čtenáře zaznamenalo v roce 2008 nárůst počtu registrovaných čtenářů a návštěvníků. V roce 2008 byl počet registrovaných čtenářů 5 210, což je o 142 (2,8 %)
více než v roce 2007. V roce 2008 bylo 98 943 návštěvníků, tj. o 2 466 (2,56 %) více než
v roce 2007 (96 477).
Počet výpůjček naučné literatury byl 127 242, tj. o 9 656 (7,01 %) výpůjček méně než v roce
2007 (136 898). Počet výpůjček beletrie byl 112 057 svazků, tj. o 9 372 (7,72 %) méně než
v roce 2007 (121 429). Pokles počtu výpůjček oddělení zaznamenalo rovněž ve výpůjčkách
periodik: 44 068 v roce 2008, tj. o 6 339 (12,58 %) �tulů periodik méně než v roce 2007
(50 407).
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knihovnické služby
Vzhledem k nedostatečným prostorům v ústřední budově KKV jsou téměř dvě tře�ny fondu
ve skladu mimo budovu a každoročně se do tohoto skladu převádějí další knihy. Vzhledem
k tomu roste počet objednávek ze skladu: v roce 2007 si uživatelé vyžádali ze skladu 29 761
�tulů, v roce 2008 39 528 �tulů, tj. je o 9 767 (33 %) více.
Oddělení pro dospělé čtenáře pořádalo 93 akcí, tj. o 32 (52,5 %) více než v roce 2007 (61).
Z celkového počtu akcí bylo 71 kulturních a 22 vzdělávacích akcí.
Hudební oddělení
Ze sta�s�ky za rok 2008 v porovnání s loňským rokem 2007 vyplývá, že klesl počet návštěvníků. Pokles činí 23 %, což je 4 643 návštěvníků. V roce 2008 hudební oddělení navš�vilo
19 987 uživatelů, v roce 2007 24 630. Průměrný počet návštěvníků denně se v letošním
roce pohyboval okolo 70 návštěvníků, v roce 2007 to bylo cca 85 návštěvníků. Pokles je
zaznamenán i u počtu výpůjček (rok 2008 47 863 výpůjček, rok 2007 57 638), u zvukových
záznamů se počet snížil o 32 %. Nejvíce výpůjček je obvykle mezi 14. a 15. hodinou.
Pro nedostatek místa byla přesunuta další část fondu zvukových záznamů do skladu, což má
za následek zvýšení objednávek ze skladu.
Od března 2008 je zavedena nová služba – půjčování DVD.
Na začátku roku 2008 byla zakoupena licence k světové hudební databázi Oxford Online
Music, která obsahuje i Encyklopedii populární hudby. Službu využili 3 čtenáři. Dále byly
pořízeny 2 CD-ROMy, které využil 1 čtenář. Nadále je čtenářům k dispozici elektronické
piano, na které si zahrálo v tomto roce 123 návštěvníků.
Během roku 2008 bylo uspořádáno 5 hudebních koncertů pro veřejnost a 1 školení pro
veřejnost. Vstupné na hudební akce zůstalo nezměněno (50 Kč).
Dětské oddělení
Počet návštěvníků v roce 2008 je v porovnání s rokem 2007 stejný (v roce 2007 bylo 23 232
návštěvníků a v roce 2008 23.231 návštěvníků – v roce 2008 je tedy o jednoho návštěvníka
méně než v roce 2007). Průměrný počet návštěvníků denně se v roce 2008 pohyboval okolo
92 návštěvníků (v roce 2007 to bylo cca 93 návštěvníků). O sobotách dětské oddělení navš�vilo průměrně 29 návštěvníků (v roce 2007 to bylo cca 28 návštěvníků).
Zvýšil se celkový počet registrovaných čtenářů: 1 029 v roce 2008 (v roce 2007 to bylo
907).
V roce 2008 využilo možnos� přístupu na Internet 6 711 uživatelů (v roce 2007 to bylo
6 349 uživatelů).
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knihovnické služby
V roce 2008 bylo půjčeno 38 710 dokumentů (v roce 2007 to bylo 40 043 výpůjček). Počet
výpůjček byl snížen o 1 333.
V roce 2008 bylo instalováno celkem 46 výstavek. Z toho bylo instalováno 9 výstavek ve vitríně u Dětského oddělení, které se vztahovaly buď k akcím pořádaným dětským oddělením,
literárnímu výročí nebo byly tema�cky zaměřeny na určitý druh literatury či roční období
(Sci-ﬁ literatura, Velká jarní výtvarná soutěž – Jarní putování do země nezemě, Po stopách
bratří Čapků, Jarní putování … – výstava výtvarných prací účastníků soutěže, Pojď si hrát …,
Barevné prázdniny, Týden knihoven se blíží …, Ohlédnu� za Týdnem knihoven, Za starých
časů). V roce 2007 to bylo 36 výstavek.
V roce 2008 proběhlo 19 konzultací. (v roce 2007 proběhlo 15 konzultací).
V roce 2008 se uskutečnilo 226 akcí pro 4 712 dě�. Z toho bylo 140 vzdělávacích akcí a 86
kulturních akcí. V roce 2007 se uskutečnilo 152 akcí pro 3 766 dě�.
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informační služby
2. INFORMAČNÍ SLUŽBY
Přístup na Internet využilo v roce 2008 celkem 26 958 uživatelů, o 2 938 méně než v roce
2007, z toho počet 26 484 činí návštěvníci ústřední knihovny a 474 návštěvníci poboček.
V roce 2008 využilo internet ve studovně 19 689 uživatelů, což je o 3 257 (14,21 %) méně
než v roce 2007 (22 946 uživatelů). V dětském oddělení využilo přístupu na Internet 6 711
uživatelů, o 362 více než v roce 2007. V rámci oddělení služeb pro handicapované přístupu
na Internet se speciálním so�warem využilo 84 seniorů, tělesně i zrakově pos�žených.
V roce 2008 bylo pro uživatele vyhotoveno 6 601 fotokopií, což je o 3 903 méně než v roce
2007 (10 504 ks).
Ve sledovaném období bylo excerpováno 1 211 článků z celostátního a regionálního �sku,
což je o 412 (51,56 %) více než v roce 2007 (799 článků). Bylo vyhotoveno 52 rešerší, tj.
o 32 (160 %) více než v roce 2007. Sta�s�ka vyhledávání v databázi TAMTAM fy Anopress
je 5 544, rok 2007 4 018 dotazů, o 1 526, tj. o 37,98 % více. V roce 2008 bylo zodpovězeno
1 763 ústních dotazů, tj. o 127 (6,72 %) méně než v roce 2007 (1 890).
Pro informační a rešeršní služby byly používány online databáze:
Databáze
ASPI

2006
500

2007
500

2008
500

Procenta 07/08
0

TAM -TAM Anopress

6 753

4 018

5 544

+38 %

251

*

*

–

EBSCOhost

* sta�s�ka není k dispozici

Proč dě� chodí do knihovny:

„... ßzajímavos¤ti& ßna& §exploreru&.“
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specializované služby a služby pro handicapované
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.
Výpůjční služby
V roce 2008 bylo v oddělení zaregistrováno 357 uživatelů, což bylo o 57 více (19 %) než v roce minulém. Celkem 2 689 návštěvníků, o 47 (2 %) více než v roce 2007, si ve sledovaném
období vypůjčilo 27 441, což je o 4 696 (-15 %) knihovních dokumentů méně než v roce
2007. Ve sledovaném období bylo realizováno 212 výpůjček odborných periodik, což je
o 33 (+18 %) více než v předchozím roce.
Bezplatnou zásilkovou službu zvukových knih využilo 20 čtenářů. Knihovnám Kraje Vysočina
byly poskytnuty 4 výměnné soubory o celkovém počtu 395 zvukových knih (nejsou započítány ve sta�s�ce).
Komentář: Byl zaznamenán pokles v celkových výpůjčkách a výpůjčkách zvukových dokumentů. Tento stav lze
odůvodnit změnou v nahrávání zvukových knih. Nově je nahráváno na CD ve formátu MP3 (např. kniha L. Vaňkové Rab z Rabštejna je nahraná na 14 kazetách nebo na 1 CD).

Kulturně vzdělávací akce
V roce 2008 byly připraveny 2 akce krajského a celostátního rozsahu. Dalších 115 kulturně
vzdělávacích pořadů bylo určeno žákům, studentům i široké veřejnos�. Během roku bylo
poskytnuto 14 konzultací, jejichž rozsah přesahoval 30 min. 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.
Komentář: Již po páté se konala internetová korespondenční soutěž INKOS určená zdravotně znevýhodněným
z celé republiky. Podařilo se informaci o této soutěži rozšířit mezi větší počet potenciálních soutěžících a fak�cky se jich zapojilo 39. Úspěšně se rozvíjí spolupráce se základní školou Konečná, odkud chodí dvě třídy se
speciálním programem pro dyslek�ky na lekce se speciálními programy do PC učebny. Tradičně proběhl „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.
Otevřeli jsme i kurz znakového jazyka určený dětem.

Proč dě� chodí do knihovny:

„Mají& §tu& oddělení& ßpro& đ¤lepí&.“
10

specializované služby a služby pro handicapované
Propagační a publikační činnost
Ve ves�bulu Staré radnice byly během roku instalovány 3 výstavy z prací dě� ze Základní
školy U Trojice v Havlíčkově Brodě, 1 výstava z došlých fotograﬁí účastníků soutěže „Čtenáři
na dovolené“ a 1 výstava ze soutěžní práce dě� ze ZŠ Štáﬂova „Krajina za školou“. 1 výstava
byla věnována graﬁckým pracím výtvarnice L. Petríkové. Kromě toho se oddělení prezentovalo 22 nástěnkami v oddělení a na panelu ve ves�bulu Staré radnice.
V rámci publikační činnos� byly zpracovány celkem 4 články pro odborná a ostatní periodika.
Ostatní činnos� oddělení probíhaly v souladu s plánem práce KKV a záměry Oddělení specializovaných služeb. Důraz byl kladen na práci se čtenáři s ohledem na jejich speciﬁcké potřeby v přístupu k informacím a na schopnost komunikace. Důležitou součás� byly i činnos�
vyplývající z krajské působnos� knihovny, spolupráce se školami, ins�tucemi a neziskovými
organizacemi v regionu.
K důležitým úkolům, které byly řešeny v rámci oddělení, patřilo i zpracování úspěšných
projektů „Kurz znakového jazyka aneb Bariéry nemusí existovat“ a „Knihy, které pohladí
i pomohou do grantového programu Knihovna 21.stole�. A také „Jeden den s …“ v rámci
grantového programu Kulturní ak�vity zdravotně pos�žených občanů.

Proč dě� chodí do knihovny:

„D¤ozvíme& đ¤e& ßproč& ßumíme&
čís¤t&.“
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celoživotní vzdělávání
4. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání pro veřejnost
Vzdělávání pro nejširší veřejnost je zajišťováno prostřednictvím Univerzity volného času
(dále UVČ). V rámci pravidelných přednášek bylo realizováno celkem 46 oborů, z toho 17
nepočítačových a 29 počítačových. Pro handicapované zájemce bylo připraveno 6 oborů.
Z nepočítačových oborů byly realizovány: Zdravý životní styl, Efek�vní práce s pamě�, Psychologie, Filozoﬁe, Dějiny hudby, Světová literatura 20. stole�, Světové dějiny. Kapitoly
z dějiny výtvarného umění, Vývoj architektury v Čechách a na Moravě; mezi počítačové
obory patřily: 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�.
V roce 2008 bylo do vzdělávacího programu UVČ celkem zapsáno 721 posluchačů, což je
o 22 posluchačů (3 %) méně než v roce 2007 (743).
Do nepočítačových oborů bylo zapsáno 518 posluchačů, tj. o 5 posluchačů (0,98 %) více
než v roce 2007, kdy bylo zapsáno 513 posluchačů. Počítačové obory navštěvovalo 203
posluchačů, tj. o 27 posluchačů (11,74 %) méně než v roce 2007, kdy bylo zapsáno 230
posluchačů.

Proč dě� chodí do knihovny:

„Někdy& ßpro& ßvýhry&.“
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knihovní fondy
5. KNIHOVNÍ FONDY
A. Stav fondu
V roce 2008 tvořil fond KKV 215 028 knihovních jednotek, což je o 18 556 (8,6 %) víc než
v roce 2007 (196 472). Z toho je 180 028 (83,7 %) knih a 35 000 (16,3 %) ostatních dokumentů. Z celkového počtu knih je 53 827 (29,9 %) v ústřední knihovně, 73 772 (41 %) ve
skladu, 12 518 (7 %) na pobočkách a 39 911 (22,1 %) ve výměnném fondu. V roce 2008
KKV odebírala 2 137 �tulů periodik, tj. o 223 (10,4 %) více než v roce 2007 (1 914) a 2 171
exemplářů periodik, tj. o 226 (10,4 %) více než v roce 2007 (1 945).
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2008

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)
215 028
180 028
77 275
67 887
24 418
10 393
55
35 000
2 340
2 438
17 984
1 528
9 840
25
723
122

Z toho volný
ÚK + pobočky
výběr (svazky)
(svazky)
64 510
162 599 + 12 518
54 010
127 599 + 12 518
16 572
48 618 + 4 713
19 373
58 592 + 1 659
11 573
12 704 + 4 592
6 492
7 630 + 1 554
0
55 + 0
1 070
35 000 + 0
1 070
2 340 + 0
0
2 438 + 0
0
17 984 + 0
0
1 528 + 0
0
9 840 + 0
0
25 + 0
0
723 + 0
0
122 + 0

VF
(svazky)
39 911
39 911
23 944
7 636
7 122
1 209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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knihovní fondy
B. Akvizice
Do fondu KKV v roce 2008 přibylo 19 481 knihovních jednotek (13 937 �tulů), to je o 3 484
(17,9 %) více než v roce 2007 (15 997) (10 422 �tulů). Z celkového počtu přírůstků knihovních jednotek bylo 16 346 svazků knih a 3 135 ostatních dokumentů.
Z celkového počtu přírůstků knih přibylo v ústřední knihovně 11 849, na pobočkách 1 492
a do výměnného fondu 6 140 knih.
V roce 2008 přibylo na hudebním oddělení 1 931 svazků kompaktních disků. Z tohoto počtu
tvoří 1 082 svazků populární hudba, 437 svazků vážná hudba, 53 svazků jazz, 287 svazků
mluvené slovo (pohádky, povídky, humorné příběhy apod.) a 72 svazků ostatní žánry (dechová hudba, orientální, relaxační apod.)
V roce 2008 přibylo do fondu oddělení služeb pro handicapované 34 svazků odborné literatury, 306 �tulů (369 svazků) zvukových knih, z toho 12 �tulů ﬁlmů pro nevidomé a slabozraké a 58 �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 2008 vyřazeno 925 knihovních jednotek, což je o 90 méně (8,9 %) než v roce
2007 (1 015).
Rozpočet na rok 2008 byl pro nákup knih dostačující a umožnil nakupovat kvalitní �tuly.
Fond knihovny byl doplněn především v oblas� světových dějin, lékařství, ekonomických
a poli�ckých věd.
Opro� roku 2007 se zvýšil počet nakoupených �tulů a mírně navýšil i počet duplikátů, knihy
byly vybírány nákupní komisí na základě stanoveného akvizičního proﬁlu pro nákup knih
v Krajské knihovně Vysočiny.
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C. Katalogizační praxe
I v roce 2008 v KKV probíhal systém lektorování a anotování nově zakoupených �tulů naučné literatury, dětské literatury a beletrie. Na každý nový knižní �tul vytvářeli příslušní
lektoři posudky, doporučení a anotace v modulu Akvizice pro popis nových knih, který byl
zprovozněn již v roce 2006. Nadále probíhal popis fondu metodou Konspektu.
V systému sdílené katalogizace záznamů knih bylo v roce 2008 staženo jen malé procento
záznamů. Záznamy byly vytvářeny vlastními zdroji stahováním z modulu Akvizice v knihovnickém systému Clavius.
Novinkou při zpracování knižního fondu je připojení obrázku �tulní obálky knihy ke katalogizačnímu lístku v on-line katalogu, a tak se čtenář může hned podívat, jak kniha skutečně
vypadá. Tuto službu knihovnám v ČR poskytují vybraná nakladatelství a vydavatelství zdarma pod podmínkou, že jejich loga budou vystavena na webech spolupracujících knihoven.
Krajská knihovna Vysočiny je od roku 2007 jednou z prvních knihoven v ČR, která tuto službu ak�vně využívá.
V souvislos� s možným přechodem na nový katalogizační formát MARC21 byl podán projekt se žádos� o dotaci do VISK3.
Nadále pokračovalo přispívání záznamy monograﬁí do Souborného katalogu České republiky.
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služby veřejným knihovnám
6. SLUŽBY VEŘEJNÝM KNIHOVNÁM – REGIONÁLNÍ FUNKCE v kraji
Vysočina a v regionu Havlíčkův Brod
Krajské a okresní regionální funkce (RF) byly v průběhu roku 2008 plněné 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 31.12.2008
Krajská knihovna

Pověřené knihovny

1

4

Profesionální
knihovny
35

Neprofesionální
knihovny
508

Počet poboček
celkem
66

Z celkového počtu 66 poboček je 9 poboček profesionálních a 57 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 23 metodických návštěv, což je o 13 (36 %) méně než v roce
2007. Poskytnuto bylo 63 (půlhodinových) konzultací, což je o 8 (15 %) více než v roce
2007. Konzultace byly poskytovány zejména při zpracování sta�s�ky, při podávání žádos�
o granty a k programu Clavius REKS. Poskytované konzultace (kratší než půlhodinové) nebyly evidovány. Ohledně informací o AKS Clavius REKS nás navš�vili 4 pracovníci z Krajské
knihovny v Pardubicích. KKV se podílela na aktualizaci adresáře knihoven pro NK ČR, zjišťovala momentální stav připojení knihoven k internetu přes PIK (pro Ministerstvo vnitra ČR)
a upřesňovala pro MK ČR evidenci nepřipojených knihoven. Metodické návštěvy v rámci
kraje Vysočina byly zaměřené na fotodokumentaci oceněných knihoven. Každý měsíc byly
rozesílány profesionálním knihovnám v kraji časopisy GRAND BIBLIO.
1.2. Rozbory činnos� – vyúčtování dotace na RF za rok 2007, 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 2007, která byla zaslána MK ČR, NK ČR
a zveřejněna na webu KKV.
Na základě ročních sta�s�ckých výkazů byl zpracován analy�cký materiál Kraj Vysočina –
– veřejné knihovny v roce 2007, který obsahuje rozbory činnos� knihoven v rámci jednotlivých okresů i kraje.
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služby veřejným knihovnám
1.3. Plány – byly zhotoveny Objednávky regionálních služeb pro pověřené knihovny i Objednávky odborných knihovnických služeb pro 7 knihoven v rámci okresu Havlíčkův Brod.
2. Sta�s�ka knihovnických činnos� – KKV byla NIPOSEM pověřena zpracováním sta�s�ky
v rámci kraje Vysočina (zpracování sumářů za jednotlivé typy knihoven a komentáře).
3.1. Vzdělávání knihovníků – v roce 2008 se uskutečnilo 30 vzdělávacích akcí pro knihovníky v kraji Vysočina, což je o 12 (67 %) více než v roce 2007. Akcí se zúčastnilo 554 účastníků, o 248 (81 %) více než v roce 2007, odučených hodin bylo 113, v porovnání s rokem
2007 o 9 hodin (9 %) více. V grantovém programu VISK 2 obdržela KKV dotaci na proplácení
lektorů zabezpečujících vzdělávání v oblas� počítačové gramotnos�. Pro neprofesionální
knihovníky byl určen 10 cyklový kurz zaměřený na základy práce s počítačem. Pro profesionální knihovníky byly vzdělávací akce zaměřené na tvorbu webových stránek a na práci
s graﬁckými programy. Každým rokem se zvyšuje zájem o literární semináře (celkem 9).
Kurz ke komunikaci pro vedoucí pracovníky knihoven „Základy aser�vity a zvládání krizových situací v práci vedoucího pracovníka“ se konal 15. května 2008 (lektor Mgr. Ladislav
Peterka), 22. května uskutečnil ČSŽ závěrečný seminář k projektu EQUAL, kterého se zúčastnilo 11 zástupců profesionálních knihoven v kraji Vysočina (do projektu bylo zapojeno
12 knihoven). S vykazováním nových sta�s�ckých údajů od roku 2009 (nový deník, deﬁnice
i výkaz Kult ) seznámila zástupce profesionálních knihoven v kraji Vysočina na semináři
3. listopadu Mgr. L. Zemánková.
26. listopadu 2008 se uskutečnila „Malá knihovnická slavnost“, na které bylo oceněno 16
nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v kraji Vysočina a jedna bývalá profesionální knihovnice z MěK Brtnice.
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
Aktuální informace pro knihovníky v kraji Vysočina jsou zveřejňované průběžně na extranetu. – h�p://extranet.kkvysociny.cz
3.2 Porady – v roce 2008 se uskutečnila jedna celokrajská porada ředitelů, vedoucích pracovníků a metodiků všech profesionálních knihoven, dále 2 porady ředitelů a vedoucích
metodiků pověřených knihoven (stejný počet porad jako v roce 2007).
8. ledna 2008 – porada ředitelů a metodiků pověřených knihoven
29. května 2008 – porada metodiků pověřených knihoven
30. září 2008 – celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven
Počet účastníků na poradách – celkem 59.
Doprava – v rámci výkonu RF v kraji Vysočina (i v celostátním měřítku) bylo najeto 13 628 km
(v porovnání s rokem 2007 je to o 8 268 km více).
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B. Plnění okresních regionálních funkcí dle standardů pro výkon RF
KKV plní současně funkci pověřené knihovny pro okres Havlíčkův Brod. Na zajištění regionálních funkcí KKV spolupracovala na základě objednávky knihovnických služeb se 7 profesionálními knihovnami v okrese Havlíčkův Brod. V tomto roce již nedošlo k obnovení objednávky s Městysem v České Bělé. V roce 2008 obsluhovalo středisko při KKV 52 knihoven
(5 knihoven k nám přešlo ze zrušeného střediska Česká Bělá, nově byla zřízena MK Slavě�n). K 1. 7. 2008 MěÚ v Havlíčkově Brodě zrušil MK Poděbaby.
Síť veřejných knihoven v okrese HB k 31. 12. 2008
Krajská knihovna

Profesionální knihovny

Neprofesionální knihovny

Pobočky celkem

1

10

105

18

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 Havlíčkův Brod bylo realizováno celkem 453 metodických návštěv, což je o 37 (8 %) méně než v roce 2007. Pracovnice
střediska při KKV jich uskutečnily 303, což je v porovnání s předchozím rokem o 12 (4 %)
méně. Poskytnuto bylo 193 (půlhodinových konzultací, což je o 24 (14 %) více než v roce
2007. Pracovnice střediska při KKV poskytly 81 konzultací, což je o 12 (17 %) více než v roce
2007. Metodické návštěvy byly spojené zejména s ukládáním fondu knih v programu Clavius REKS, konzultace byly zaměřené na pomoc při vzniku nové knihovny ve Slavě�ně, při
automa�zaci knihoven a při tvorbě webových stránek.
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 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)
a 10 profesionálních knihoven. Dále pak byly sestaveny sumáře (v rámci programu STAT-EXCEL) a příslušný komentář.
3. Porady – pro pracovníky profesionálních knihoven se uskutečnily celkem 2 porady (stejný počet jako v roce 2007 – 7. 1. a 2. 6. – výjezdní porada v prostorách MěK Ledeč nad
Sázavou). Pro neprofesionální knihovníky v regionu Havlíčkův Brod se konalo celkem 8 střediskových ak�vů. Pracovnice úseku okresních služeb KKV uskutečnily 2 ak�vy.
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4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce – v rámci regionu
Havlíčkův Brod bylo na místní knihovny dodáno 698 souborů, v porovnání s rokem 2007 je
to o 52 (7 %) souborů méně. Poskytnuté výměnné soubory však obsahovaly 34 085 sv., což
je o 2 682 (9 %) sv. více.
Ve středisku HB (52 knihoven), obsluhovaném pracovnicemi KKV, bylo rozvezeno 164 souborů, což je o 10 souborů (6 %) více než v roce 2007. Soubory obsahovaly 12 559 sv. knih,
což je o 2 857 (29 %) sv. knih více než v předchozím roce.
V roce 2008 byl přírůstek nových knih v regionu HB celkem 9 482 sv. (z dotace na RF 5 274
sv., z příspěvku obcí 853 sv. a z dalších zdrojů 3 355 sv.). Z dotace na RF bylo na nákup knih
vyčerpáno 944 975 Kč, obecní úřady přispěly ﬁnanční částkou 175 200 Kč.
V roce 2008 byl přírůstek nových knih ve středisku HB celkem 6 140 sv. Z dotace na RF
(425 472 Kč) bylo zakoupeno 2 506 sv., z příspěvku obcí (71 500 Kč) bylo zakoupeno 285 sv.
Ze zrušeného střediska v České Bělé bylo zpracováno 3 250 sv. a 99 sv. jsme převzali darem.
V roce 2008 byla odepsána 1 kniha (N).
Stav VF ve středisku HB k 31. 12. 2008
celkem

naučná

belerie

mládež – naučná

mládež – beletrie

39 911 k.j.

7 636 k.j.

23 944 k.j.

1 209 k.j.

7 122 k.j.

5. Revize a aktualizace knihovních fondů – v rámci regionu Havlíčkův Brod proběhla revize
ve 14 místních knihovnách (MK Leš�na u Světlé, MK Knyk, MK Radostovice, MK Dobrohostov, MK Kvě�nov, MK Věž, MK Koje�n, MK Habry, MK Hřiště, MK Skorkov, MK Bezděkov
u Ch., MK Příjemky, MK Střížov a MK Svinný) a bylo odrevidováno 11 419 sv. Zrevidováno
bylo o 5 knihoven (35 %) více než v roce 2007, odrevidovaných sv. bylo o 124 méně (1 %).
Ve 13 knihovnách proběhla revize rekatalogizací KF přes webové rozhraní AKS Clavius REKS
do báze KKV. V roce 2008 KKV uspěla v grantovém programu VISK 3, ve kterém žádala
o 25 licencí na evidenci knihovních fondů (bez výpůjčního protokolu). Ukládání některých
knihoven (KF), zapojených do projektu, přechází do roku 2009. 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 pouze v MK Hřiště.
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 175 200 Kč) a do kmenových fondů jednotlivých
knihoven se nakupují nové knihy pouze výjimečně. Tato služba byla poskytnuta pouze Místní knihovně Úsobí, Místní knihovně Herálec a Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě.
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7. Servis automa�zovaného knihovního systému – správce sítě řešil problémy v 6 knihovnách, kterým poskytl 11 servisních zásahů (MK Dolní Krupá, MK Šmolovy, MK Pohled,
Knihovna muzea KHB, MK Okrouhlice a Pedagogická knihovna v Havlíčkově Brodě).
8. Prak�cká pomoc při automa�zaci knihoven – v rámci regionu Havlíčkův Brod jsme poskytly prak�ckou pomoc při automa�zaci následujícím knihovnám: Leš�na u Světlé, Knyk,
Radostovice, Dobrohostov, Kvě�nov, Věž, Koje�n, Habry, Hřiště, Skorkov, Michalovice, Bezděkov u Ch., Příjemky, Střížov, Svinný, Dolní Krupá a Pedagogická knihovna v Havlíčkově
Brodě. Kmenové fondy uvedených knihoven jsme vkládaly do počítače. Knihovny jsou připravené v případě zájmu i na automa�zované půjčování.
Ostatní činnost – pracovnice Útvaru veřejných knihoven se podílely na zajištění akce Noc
s Andersenem, Den pro dětskou knihu, zúčastnily se Knihovnického happeningu v Kutné
Hoře a vyhodnocení Knihovny roku v Praze.
Ze zrušeného střediska v České Bělé byly knihy přestěhovány do krajské knihovny (6 000
sv.) a žádané �tuly nově zpracovány. Ze zrušené knihovny v Poděbabech byly přestěhovány
knihy i regály. Výměnný fond uložený ve skladě v Pleasu byl přemístěn do nových prostor,
zároveň tam byly převezeny a vřazeny i méně půjčované knihy z krajské knihovny.
Doprava – v rámci výkonu okresních funkcí, které se týkaly především rozvozu souborů bylo
v regionu HB najeto 5 265 km (v porovnání s rokem 2007 je to 1 926 km méně). V rámci
střediska při KKV 3 499 km (méně o 1 946 km).

Proč dě� chodí do knihovny:

„Když& ßnemám& doma& ßpočítač&
ßmůžu& đ¤i& ßho& ßzapnout&.“
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7. KULTURNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
A. Kulturní činnost
Krajská knihovna Vysočiny připravila v roce 2008 celkem 1 036 akcí pro veřejnost (podrobněji viz Příloha č. 6).

Ak�vity pro veřejnost propagující knihovnu:
Březen – měsíc Internetu 2008
V rámci BMI KKV pro své uživatele i širokou veřejnost připravila 62 akcí, kterých se zúčastnilo 958 zájemců.

Akce jednotlivých oddělení KKV:
Půjčovna pro dospělé čtenáře
� Georgievová Ivana: Jídlem ke zdraví (3. 3. 2008, 17.15 hodin, salónek Staré radnice)
25 účastníků

— Rakovinu nevyléčíš – Denis Leary – scénické čtení v rámci projektu LiStOVáNí – 6. 3. 2008,
12.30 sál Staré radnice, 19 hodin, Kavárna U Notáře – 2 akce
107 účastníků
— Registrace nových čtenářů zdarma – 10.–16. 3. 2008
36 dospělých
— Jak si zlepšit paměť – přednáška pro veřejnost 12. 3. 2008, 17–18.30, Sál Staré radnice
25 posluchačů

— Duo Hosprenglico (koncert, 19. 3. 2008, 19 hodin, sál Staré radnice)
82 účastníků
— Znáte dílo Karla Čapka? – vědomostní test pro uživatele KKV – březen 2008 11 účastníků
— Výstavka z díla Karla Čapka – březen 2008
— Trabantem po Albánii – cestopisná beseda – 31. 3. 2008, 17 hodin sál Staré radnice
73 účastníků

Dětské oddělení
— Dopiš Ivonu Březinovou – literární soutěž pro dě� do 15 let – čtenáře i nečtenáře – v rámci projektu Kde končí svět 2008 – 1. 2.– 15. 3. 2008
14 dě�
— Jarní putování do země nezemě – výtvarná soutěž pro dě� do 15 let – čtenáře i nečtenáře v rámci projektu Kde končí svět 2008 s pod�tulem „Cesta tam a zase zpátky“
– 1. 2.– 15. 3. 2008
71 účastníků
— Březnový tes�k – tentokrát na téma „Čapkoviny“ – vědomostní soutěž o ceny pro dě� do
15 let (čtenáře i nečtenáře) – 1.– 31. 3. 2008
27 dě�
— Po stopách bratří Čapků – „detek�vní“ soutěž pro dě� do 15 let – 3.– 8. 3. 2008
34 dě�
— Malování pro dě� – interak�vní zábavná show ilustrátora Adolfa Dudka pro základní školy – 17. a 18. 3. 2008 – 6 akcí
139 dě�
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— Registrace nových čtenářů zdarma –1 0.–16. 3. 2008
— Noc s Andersenem – 9. ročník celostátní akce na podporu čtení – 28.– 29. 3. 2008

9 dě�
12 dě�

Pobočky KKV
— O nejhezčí kraslici – výtvarná soutěž – 1.–21. března 2008 – 19 účastníků
Hudební oddělení
— Vladimír Václavek – koncert – 18. 3. 2008, 19, Eﬀect Music Club
15 účastníků
— Databáze Grove Music Online – školení pro veřejnost – 27. 3. 2008, 16 –17.30, počítačová učebna KKV
3 účastníci
— Zahájení půjčování českých ﬁlmů na DVD z Bontonﬁlmu – 1. 3. 2008
Studovna
— Internet dříve a dnes – výstavka ve vitríně, březen 2008
Oddělení specializovaných služeb
— INKOS 2008 – 5. ročník internetové korespondenční soutěže. Tématem byla opět literatura, spisovatelé a kultura vůbec. Soutěž byla určena znevýhodněným, tedy těm, kteří
se ve svém životě potýkají s nějakým zdravotním handicapem
39 účastníků
— S počítačem vážně i nevážně – setkání s počítačem určené zdravotně znevýhodněným, kteří si sami třeba jenom netroufají – 3., 10., 17. a 31. 3. 2008, 15 –16 hodin,
počítačová učebna KKV
2 účastníci
Úsek vzdělávání
— Počítačový kroužek pro dě� – 5.,19. a 26. 3. 2008

23 dě�

Univerzita volného času:
— První kroky s počítačem a internetem – 4., 10., 11., 18. a 25. 3. 2008
— Počítač pro mírně pokročilé – 11., 12., 25. a 26. 3. 2008
— Počítač pro pokročilé – 3., 10., 17., a 31. 3. 2008
— Užitečné programy názorně – 3., 17. a 31. 3. 2008
— Počítač – šance pro každého I – 6. a 20. 3. 2008
— Počítač – šance pro každého II – 13. a 27. 3. 2008
— Počítač – šance pro každého III – 5. a 19. 3. 2008

V rámci Akademie tře�ho věku:
— Počítačový kurz pro seniory – 7., 14., 21., a 28. 3. 2008
Úsek vzdělávání zorganizovalo celkem 30 akcí pro 192 účastníků .
Internet využilo v KKV celkem 2 446 uživatelů (767 dě� a 1679 dospělých).
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Součás� BMI 2008 byla již tradičně Noc s Andersenem. V roce 2008 se pošesté Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny připojilo k devátému ročníku celostátní akce na podporu
čtení Noc s Andersenem. Letošní „nocování v knihovně“ plné her, kvízů, čtení a předčítání
se uskutečnilo v noci z 28. března na 29. března 2008 a účastnilo se ho 12 dě�.

Pasování prvňáčků
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny se letos poprvé rozhodlo připojit k akci zvané
Pasování prvňáčků. Tento slavnostní ceremoniál je určen žákům 1. tříd jako odměna za to,
že se v prvním školním roce zdárně naučili číst, a mohou se proto zcela plnohodnotně stát
také čtenáři knihovny.
Král, princezna a šašek svým zábavným vystoupením dětem ukázali, jak důležité je umět
číst a s budoucími malými čtenáři si četbu trochu procvičili. Poté byly všechny dě� pasovány na čtenáře a byla jim předána čtenářská knížka, včetně čtenářského průkazu.
Akce se uskutečnila ve dnech 16.–18. června 2008 v prostorách Dětského oddělení Krajské
knihovny Vysočiny a celkem bylo na čtenáře knihovny pasováno 181 prvňáčků.

Týden knihoven 2008
6. – 11. října 2008
Během Týdne knihoven probíhala v KKV tradiční registrace nových čtenářů na všech odděleních zdarma a konalo se několik zajímavých akcí.
Uspořádané akce:
Celý týden
— Týden pro zvědavé (Oddělení specializovaných služeb KKV)
— Mika Waltari – vědomostní kvíz pro dospělé
— Zvířátka jako hrdinové dětských knížek – literární tes�k pro dě�

14 návštěvníků
21 soutěžících
28 dě�

6. října 2008
— Knihovna na ulici (ves�bul Staré radnice a prostor před knihovnou)

244 návštěvníků

7. října 2008
— Pojďte se mnou do pohádky – divadelní představení (sál Staré radnice)
— Kapela BRAN – koncert (sál Staré radnice)

48 návštěvníků
70 návštěvníků
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9. října 2008
— Má setkání s Vysočinou – Miloš Vystrčil – beseda (salonek Staré radnice)
— Daniela Fischerová – autorské čtení (kavárna U Notáře)

11 návštěvníků
18 návštěvníků

10. října 2008
— Tajemství starého dubu – beseda s Marií Hruškovou, autorkou stejnojmenné knihy (dětské oddělení KKV)
20 návštěvníků
— Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou (dětské oddělení KKV)
56 návštěvníků
— Jiří Dědeček – koncert (kavárna U Notáře)
32 návštěvníků
11. října 2008
— Dopište Obermannovou! (salonek Kulturního domu Ostrov)

40 návštěvníků

13. října 2008
— Nedovolte mozku stárnout – přednáška (sál Staré radnice)

13 návštěvníků

Celkem se akcí v týdnu knihoven zúčastnilo 615 návštěvníků.
V Týdnu knihoven bylo v KKV instalováno několik výstav:
— Výstava k soutěži „O nejkrásnější knihu 18. Podzimního knižního veletrhu“
— Výstavka „Týden knihoven v KKV“
— Vitrínka – Regionální osobnos� – rodinné stříbro kraje Vysočina
— Mika Waltari
Souhrnná sta�s�ka k Týdnu knihoven v Krajské knihovně Vysočiny v letech 2001–2008

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Počet nových
registrací
128
127
162
140
188
109
x
x

Počet
návštěvníků
3 045
3 289
3 819
3 331
3 067
2 258
1 440
1 469

Počet
výpůjček
7 169
8 368
10 280
8 090
7 908
6 322
4 002
4 360

Z toho
výpůjčky CD
1 480
1 208
1 827
1 478
1 448
1 085
119
157

Využi�
Internetu
518
584
618
640
514
313
x
x

Počet návštěvníků akcí
615
929
201
663
609
494
18
25

x – údaje nelze zjis�t
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Krajská knihovna Vysočiny a 18. Podzimní knižní veletrh
18. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě se konal ve dnech10.–11. října 2008.
Krajská knihovna Vysočiny se k průběhu akce již pošesté připojila spoluorganizováním některých kulturních pořadů. Jednalo se o besedy se spisovateli a především o vyhlášení dvou
soutěží: literární soutěže Dopište Obermannovou! a soutěže O nejkrásnější knihy 18. Podzimního knižního veletrhu. Knihy přihlášené do soutěže si bylo možné tak jako každý rok
prohlédnout ve ves�bulu Staré radnice 14 dní před konáním veletrhu.
Čtvrtek 9. října 2008
— Autorské čtení Daniely Fischerové (19.30 hodin, kavárna U Notáře)

18 účastníků

Pátek 10. října 2008
— Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou (12 hodin, Dětské oddělení KKV, beseda
pro ZŠ)
56 účastníků
— Příběhy stromů (10:00 hodin, Dětské oddělení, besedy pro ZŠ) – beseda o stromech s
autorkami knih Tajemství starého dubu (Marie Hrušková) a Příběhy stromů (Lenka Ničková, Adriana Skálová) pro 5.–6. ročníky ZŠ
20 účastníků
— Jiří Dědeček (koncert, 10. 10. 2008, 18.45 hodin, kavárna U Notáře)
32 účastníků
— Udílení cen za nejkrásnější knihy 18. Podzimního knižního veletrhu (20:00 hodin, sál Staré radnice, slavnostní večer pro zvané). Vyhlášení cen: cena kraje Vysočina za naučnou
literaturu, cena města Havlíčkova Brodu za beletrii, cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za
dětskou knihu, cena Evropské akademie pro demokracii
250 účastníků
Sobota 11. října 2008
— Vyhlášení vítězů soutěže Dopište Obermannovou! (11.30 hodin, salónek KD Ostrov)
40 účastníků

— Výstava knih přihlášených do soutěže „Nejkrásnější knihy 18. Podzimního knižního veletrhu“ (29. září – 17. října 2008, ves�bul Staré radnice)
— Stánek Krajské knihovny Vysočiny (č. 104) – prodej knih z Edice Vysočiny.
Osmi doprovodných akcí, které KKV pořádala v rámci 18. Podzimního knižního veletrhu, se
zúčastnilo celkem 416 návštěvníků.
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KAMARÁDKA KNIHOVNA – Krajská knihovna Vysočiny se s dětmi kamarádí!
Novinkou pro rok 2008 byla účast dětského oddělení KKV v soutěži KAMARÁDKA KNIHOVNA.
Všichni zájemci (mladší 15 let) měli možnost vyplnit vysvědčení, ve kterém naši knihovnu
nejen oznámkovali, ale i slovně ohodno�li, jak jsou se službami, vybavením či personálem
dětského oddělení spokojeni. Každé z dě� bylo za vyplněné vysvědčení odměněno barevnou záložkou.
Soutěž Kamarádka knihovna je celorepubliková a vyhlašuje ji Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR spolu s Klubem dětských knihoven SKIP. Probíhá teprve druhým rokem,
vždy od září do června. Za nasbíraná vysvědčení (jejich počet, ale i kvalitu) bude odborná
komise udělovat body a 10 nejúspěšnějších knihoven pak navš�ví, aby vybrala vítěze.
V této Výroční zprávě máte možnost přečíst si vybraná hodnocení našich dětských čtenářů.
Fes�val „Den poezie“
Ve dnech 9.– 23. 11. 2008 probíhal 10. ročník fes�valu Den poezie, ke kterému se KKV připojila potře�.
Ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci výstavy Slovem i obrazem se uskutečnily tyto akce:
— Ivo Vodseďálek a Petr Váša (6. 11. 2008, kavárna U Notáře, 19 hodin)
15 účastníků
— Patrik Linhart, Vicki Shock a Michal Šanda (12. 11. 2008, kavárna U Notáře, 19 hodin)
29 účastníků

Dny Mongolska – „Žijeme v jednom městě aneb...“
Krajská knihovna Vysočiny se ve spolupráci s organizací Společnost přátel Mongolska a několika mongolskými spoluobčany podílela na projektu „Žijeme v jednom městě aneb …“ Ve
dnech 18.–24. listopadu 2008 se uskutečnily tyto akce:
— … Mongolsko – země vzdálená i blízká“ – kulturní a společenský večer k výročí Dnů Mongolska spojený s ochutnávkou mongolských jídel a nápojů, zpěvem, poezií a vyprávěním. Představení mongolské kultury široké veřejnos�. (18. 11. 2008, sál Staré radnice,
18 hodin)
150 účastníků
— … Česko – země neznámá“ – beseda pro veřejnost věnující se životu mongolských občanů
v České republice spojená bude s kulturním vystoupením mongolských dě�. Přednášela
Mgr. Marie Ballišová, profesorka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě (19. 11. 2008, sál Staré radnice, 17 hodin)
80 účastníků
— … jak se žije v Mongolsku“ – cestopisné besedy pro školy a širokou veřejnost. Přednášel PhDr. Jiří Šíma, DrSc., předseda organizace Společnost přátel Mongolska –
(24. 11. 2008, sál Staré radnice, 9, 10.30 a 18 hodin)
182 účastníků
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Den pro dětskou knihu
V sobotu 29. listopadu 2008 se KKV v době od 10.00 do 15.00 připojila k druhému ročníku
akce, jejímž cílem je propagace dětských knih a dětského čtenářství.
Pro dě� i jejich rodiče byl připraven pestrý a veselý program: pohádky a večerníčky na
videu, malování pohádkových postaviček, výtvarná dílna, prodej knih pro dě� a mládež se
slevou, hraní stolních her, vystoupení dě� z MŠ Nádražní, MŠ Žižkov a MŠ Zahradnického II,
předčítání pohádek, divadelní představení Kouzelná baterka a Včelí medvídci. Po celý den
dě� mohly absolvovat pohádkovou stezku plnou úkolů, kvízů a postav z havlíčkobrodských
pověs� a prohlédnout si výstavu dětských výtvarných prací ze soutěže „Mongolsko – země
vzdálená i blízká“.
Pro malé i velké byly připraveny ceny a dárky a zdarma zápis do knihovny pro dě�, které
přišly s rodiči a pro rodiče, kteří přišli s dětmi.
Druhého ročníku Dne pro dětskou knihu se zúčastnilo 160 dě� a zdarma byli registrováni
2 uživatelé.
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B. Propagační činnost
Krajská knihovna Vysočiny v roce 2008 realizovala v prostorách ústřední budovy knihovny
a na pobočkách 130 výstav a výstavek.
Informace o knihovně a o akcích, které knihovna pořádá, jsou pravidelně rozesílány do
redakcí Cesta Vrchovinou, Deník : Vysočina – Havlíčkobrodský deník, Jihlavské listy, Havlíčkobrodské listy, regionální redakce Mladé fronty Dnes, regionální redakce Práva, rádia
Region, kabelové televize HBin a ČTK.
V roce 2008 vyšlo především v regionálním �sku o KKV 42 obsáhlejších článků. Jejich seznam viz:
h�p://www.kkvysociny.cz/clavius/l.dll?h%7E=&DD=6&P1=104&V1=z&H1=KKV&J1=.&L1=
1&P2=110&V2=z&H2=2008&J2=.&L2=1&P3=3&V3=z&H3=&J3=.&L3=1&P4=4&V4=z&H4
=&J4=.&L4=1&P5=+&V5=z&H5=&J5=.
Drobnější texty z periodik nejsou vkládány do knihovnického systému, jsou kopírovány a trvale archivovány v papírové podobě.

Proč dě� chodí do knihovny:

„D¤ovíme& đ¤e& dovés¤t& o& autech&.“
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8. ODBORNÁ, EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
A. Odborná činnost
— Letní škola knihy (21.– 25. července 2008) – Výtvarná dílna, rozdělená na tři čás�. Kaligraﬁckou dílnu vedla lektorka Bc.Hana Linhartová, iluminátorskou dílnu lektor Mgr.A.
Mar�n Findeis a knihvazačskou část lektor Jaroslav Těsnohlídek. Účastníci se postupně
zúčastnili všech dílen. Na závěr byl připraven referát o výstavě Codex Gigas, která proběhla v pražském Klemen�nu.
— Paměť znepokojuje i láká (9.– 10. června 2008) – Seminář, který již podruhé nabídl
prak�cké náměty i výměnu zkušenos� začínajícím lektorům/trenérům z řad pracovníků
knihoven. V letošním roce byl otevřen také všem, kteří dosud zvažují, zda by tato nová
forma práce s informacemi byla právě v jejich knihovně využitelná.
— Základy aser�vity a zvládání krizových situací v práci vedoucího pracovníka (15. května
2008) – Odborný seminář, jehož tématem byla komunikace, byl určen vedoucím pracovníkům knihoven v kraji Vysočina.
Setkání, která pořádala KKV v roce 2008
— Celokrajské pracovní setkání knihovníků všech profesionálních knihoven (30. září 2008).
Vystoupení zaměstnanců KKV na akcích regionálního a celostátního rozsahu
— Štrossová, Ivana. Od zkušenos� k modelu pro praxi – 7.– 8. března 2008, Praha – mezinárodní závěrečná konference projektu Modelový program podpory slaďování profesního
a rodinného života – kraj Vysočina (MOPPS) – vystoupení na téma podíl sítě veřejných
knihoven na realizaci projektu.
— Štrossová, Ivana. Knihovnická dílna 2008 – 23. dubna 2008, Praha – vystoupení na téma
spolupráce Informačního a poradenského centra a veřejných knihoven v rámci projektu
MOPPS a prorodinná poli�ka knihoven.
— Štrossová, Ivana. Mainstreamingový seminář – 28. dubna 2008, Jihlava – mainstreamingový seminář projektu EQUAL „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina.“ – vystoupení na téma podíl sítě veřejných knihoven na
realizaci projektu.
— Štrossová, Ivana. Pedagogická konference – 16. října 2008, Havlíčkův Brod – téma Úloha
veřejných knihoven v systému vzdělávání.
— Josková, Marcela. Univerzita volného času – nabídka letního semestru 2007/2008. ČRo
Region – Vysočina, 16. ledna 2008, 15.10 hodin.
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B. Ediční činnost
V roce 2007 byla vydána (ve spolupráci s dalšími subjekty) 3 čísla elektronického časopisu
Knihovnický zpravodaj Vysočiny.
KKV vydala v roce 2008 dvě publikace:
Kraj Vysočina v roce 2008. 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.
Já se tam vrá�m – Fran�šek Halas ; [Ilustrace Bohuslav Reynek]. Havlíčkův Brod : Krajský
úřad kraje Vysočina ; Krajská knihovna Vysočiny, 2008. [24] s.
Tištěná publikace byla vydána ve spolupráci s krajským úřadem kraje Vysočina.

C. Publikační činnost
V odborném �sku vyšlo 29 článků zaměstnanců KKV. Podrobnější přehled viz Příloha č. 7.

D. Automa�zace
V roce 2008, kromě zajištění provozu informačních a komunikačních technologií, došlo k připojení poboček Nuselská a Wolkerova prostřednictvím VPN ke kmenové sí� krajské knihovny. Probíhala podpora malých knihoven včetně instalace dalších Clavius REKS. KKV zprovoznila na svých webových stránkách diskuzní fórum návštěvníků a sekci pro dětské čtenáře.
Proběhly první konzultace k možnos� přechodu na knihovní formát MARC21. Byla zprovozněna speciální pracoviště pro veřejnost na přístup do databází (např. studovna – Ebsco,
ASPI, KN, Web of knowledge a další, hudební oddělení – Oxford music online). Probíhaly
přípravy na změnu operátorů pevné i mobilní telefonie. Akce KKV byly zajišťovány audiovideo technikou. V testovacím režimu byl zprovozněn zálohovací server NAS.

Proč dě� chodí do knihovny:

„Chodíme& ßpro& čtyr ßlís¤tky&.“
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E. Spolupráce
V roce 2008 probíhala nadále 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 domovy důchodců, 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 regionálních periodik).
Tak jako v minulých letech se KKV podílela s organizátory Podzimních knižních veletrhů na
organizování doprovodných programů 18. Podzimního knižního veletrhu a s obecně prospěšnou společnos� Centrum Vysočina spolupracovala při pořádání Letní žurnalis�cké školy a Akademie tře�ho věku.

Proč dě� chodí do knihovny:

„D¤ovíme& đ¤e& o §ribičkách&.“
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9. FINANČNÍ, PERSONÁLNÍ, PROSTOROVÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
A. Finanční zabezpečení
Výnosy KKV byly v roce 2008 v souhrnné výši 22 401 000 Kč. Tvořil je příspěvek zřizovatele ve výši 14 549 000 Kč, příspěvek města Havlíčkova Brodu na funkci základní knihovny ve výši 6 500 000 Kč, dotace ministerstva kultury na jednotlivé projekty v celkové výši
205 000 Kč, příspěvek úřadu práce na vytvoření pracovních příležitos� v rámci VPP ve výši
83 000 Kč, příjmy z vlastní činnos� ve výši 860 000 Kč, ostatní výnosy ve výši 171 000 Kč
(z toho 170 000 Kč je zúčtování rezervního fondu) a výnosy z hospodářské činnos� ve výši
33 000 Kč. Součás� příspěvku zřizovatele je i částka na výkon regionálních funkcí ve výši
2 473 000 Kč a částka určená na pokry� nákladů spojených s pořádáním slavnostního večera při udílení cen za nejkrásnější knihy na 18. Podzimním knižním veletrhu pod záš�tou
hejtmana kraje Vysočina. Čerpání inves�čního fondu proběhlo v souhrnné výši 203 000 Kč.
Náklady KKV byly v souhrnné výši 22 206 000 Kč (podrobněji viz Příloha č. 8).

B. Personální zabezpečení
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2008 činil 36 a průměrný roční přepočtený stav byl 36,5.
K 1. 1. 2008 pracovalo v KKV 36 zaměstnanců. K personálním změnám došlo v měsíci dubnu, květnu, červnu, září a v listopadu. Personální změny se dotkly půjčovny pro dospělé
čtenáře, půjčovny pro dětské čtenáře, útvaru knihovních fondů, studovny, úseku vzdělávání a vedení knihovny. V dubnu nastoupila 1 pracovnice do půjčovny pro dospělé a 1 pracovnice z půjčovny pro dospělé byla převedena na dětské oddělení. V květnu byla přijata
1 pracovnice na veřejně prospěšné práce (zajištění kulturně výchovné činnos�), hrazené
z dotace úřadu práce. V červnu nastoupila nová pracovnice do studovny jako zástup za mateřskou dovolenou. V září se změnil pracovní poměr 1 pracovnice z částečného úvazku na
plný úvazek z důvodu ukončení studia. V listopadu odešla na mateřskou dovolenou ředitelka KKV a na její místo byla jmenována ekonomka KKV. Její pozice nebyla k datu 31. 12. 2008
obsazena.

C. Prostorové zabezpečení
V průběhu roku 2008 probíhaly přípravné práce související s výstavbou nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Došlo k dalšímu rozšíření pronájmu skladových prostor pro knihy a časopisy v objektu bývalého areálu Pleas.
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D. Technické a materiálové zabezpečení
V roce 2008 proběhly v oblas� výpočetní techniky nákupy za vyřazovanou techniku, nákup
monitorů, PC a �skáren pro zaměstnance, výměna monitorů na dětském oddělení a PC
s monitorem na pracoviš� pro handicapované, průměrné stáří koncových stanic bylo v prosinci 42 měsíců. Dále byl zakoupen zálohovací server NAS, záložní zdroj pro servery a stojanový rack. Nákup nového switche vyřešil nespolehlivost stávajícího. Výpočetní technikou
byla vybavena pobočka Wolkerova a pobočka Nuselská byla modernizována. Digitalizační
pracoviště bylo přestěhováno do hlavní budovy KKV. Proběhla modernizace a rozšíření PC
stanic včetně scannerů čárových kódů na novém výpůjčním pultu v půjčovně pro dospělé.
Byla zjednodušena strukturovaná kabeláž na dětském oddělení.
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KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY – číselné ukazatele v roce 2008
Registrovaní čtenáři
z toho čtenáři do 15 let
Návštěvníci celkem
z toho: uživatelé internetu
návštěvníci půjčoven
návštěvníci akcí
Virtuální návštěvnící **

2006

2007

2008

procenta

6 333

6 508

6 663

+2,38

1 425

1 544

1 537

-0,45

177 486

199 106

194 052

-2,54
-9,83

27 332

29 896

26 958

150 154

154 601

148 814

-3,74

*

14 609

18 280

+25,13

*

65 870

400 623

472 099

375 567

137 581

195 246

133 263

-6,32

122 982

127 271

119 229

-24,91

naučná literatura pro dě�

16 936

21 445

16 104

-18,59

beletrie pro dě�

32 595

41 068

33 433

-13,18

1 297

1 406

1 323

-5,90

86 843

85 663

71 500

-16,53

419

512

476

-7,03

3 192

3 902

3 904

+0,05

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

-20,45
-31,75

6

13

5

-61,54

27 332

29 896

26 958

-9,83

20 238

22 946

19 689

-14,19

6 489

6 349

6 711

+5,70

99

99

84

-15,15

pobočka Nuselská

506

502

474

-5,58

Akce pro veřejnost (besedy, přednášky)

466

869

1 036

+19,22

Semináře, odborné porady a konzultace

1 772

1 874

2 447

+30,58

Kopírování

9 286

10 504

6 601

-37,16

121

121

139

+14,88

32

32

34

+6,25

15

15

25

+66,67

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

* v roce 2006 se nevykazovalo

II
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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

2006

2007

2008

procenta

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

6 663
6 203
460
1 537
1 168
369
194 052
158 265
8 829
19 689
6 711
84
474
375 567
355 015
20 552
133 929
132 322
1 607
119 229
112 493
6 736
16 109
12 313
3 796
33 433
25 025
8 408
72 862
72 862
0
54 749
52 695
2 054
1 036
936
100

+2,38
+4,71
-21,23
-0,45
+8,65
-21,32
-2,54
-2,27
+21,53
-14,19
+5,70
-15,15
-5,58
-20,45
-21,15
-5,92
-31,40
-31,64
-3,83
-6,32
-7,40
+16,28
-24,88
-27,13
-16,52
-18,59
-19,88
-14,51
-16,32
-16,32
0,00
-13,18
-13,51
-3,75
+19,22
+20,93
+5,26

III
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Počet besed, výstav a ostatních akcí na jednotlivých odděleních za rok 2008
Název oddělení
Oddělení pro dospělé

Besedy

KBL

Výstavy
Večerní
Konzultace Celkem
a výstavky pořady

Z toho
kulturní
akce

Z toho
vzdělávací
akce

5

7

25

24

0

61

71

22

110

5

36

1

15

167

86

140

6

7

8

0

10

31

6

19

Hudební oddělení

1

9

17

5

0

32

23

20

Odd. spec. služeb

91

3

26

0

16

136

28

129

Dětské oddělení
Studovna

Vzdělávání

346

0

0

0

1

347

0

392

Pobočka Nuselská

47

3

2

0

0

52

8

48

Pobočka Perknov

4

0

2

0

0

6

5

0

Pobočka Wolkerova
Celkem KKV

33

2

2

0

0

37

12

27

643

36

118

30

42

869

239

797

IV
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v roce 2008

V roce 2008 nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2008
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

13 937
10 893
3 675
5 357
1 409
451
1
3 044
95
1 931
1
306
0
707
4
9 831
497
226
339
–
2 171
2 137
101

knihovní
jednotky
(svazky)
KKV

knihovní
jednotky
(svazky)
ÚK + POBOČKY

19 481 11 849 + 1 492
16 346 8 714 + 1 492
6 804 2 400 + 459
6 533 5 188 + 315
2 308
748 + 533
700
377 + 185
1
1+0
3 135 3 135 + 0
116
116 + 0
1 931 1 931 + 0
1
1+0
369
369 + 0
0
0+0
714
714 + 0
4
4+0
11 981
758
3 268
339
925
2 171
2 137 + 0
101

7 740 + 1 450
618 + 41
17 + 1
339 + 0
230 + 694
2 158 + 5
2 137 + 0
101 + 0

knihovní
jednotky
(svazky)
VF

ﬁnanční částky

6 140
6 140
3 945
1 030
1 027
138
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 106 769,34
2 063 351,99
460 159,50
1 320 616,49
187 623,00
94 367,00
586,00
865 555,20
40 312,00
505 501,20
0,00
45 938,00
0,00
267 130,00
6 674,00

2 791
99
3 250
0
1
8
0
0

2 063 351,99
0,00
0,00
0,00
0,00
77 493,15
0,00
–
100 369,00
35 400,00
50 689,00
14 280,00

Katastr nemovitos�
* z toho za VF ve středisku Havlíčkův Brod 496 972 Kč (z dotace na výkon RF 425 472 Kč, z příspěvků OÚ
71 500 Kč); v rámci okresu tvoří nákup z dotace na výkon RF 944 975 Kč, z příspěvků OÚ 175 200 Kč
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KULTURNÍ AKCE KKV

Leden 2008
— Lednový tes�k – tentokrát na téma „INDIÁNI“ (vědomostní soutěž, 1.– 31. ledna 2008,
Dětské oddělení KKV)
— Jaroslav Hutka – Hudební sklepy (8. ledna 2008, 20 hodin, Eﬃect Music Club)
— Moravské klavírní trio (novoroční koncert, 8. ledna 2008, 19 hodin, sál Staré radnice, ve
spolupráci s Klubem Čechovka)
— Pavel J. Hejátko (autorské čtení, 10. ledna 2008, 19 hodin, kavárna U Notáře)
— Mladý web Vysočiny (soutěž pro ZŠ a SŠ, od 15. ledna 2008, pořádalo Centrum Vysočina,
o.p.s. ve spolupráci s KKV)
— Školní časopis Vysočiny (soutěž pro ZŠ a SŠ, od 15. ledna 2008, pořádalo Centrum
Vysočina, o.p.s. ve spolupráci s KKV)
— Tobiáš Lolness – Timothée de Fombella (projekt LiStOVáNí, 31. ledna 2008, 19 hodin,
kavárna U Notáře)
Únor 2008
— Krajina za školou (výstava fotograﬁí, 1.– 29. února 2008, ves�bul Staré radnice)
— Únorový tes�k – tentokrát na téma „ZIMA“ (vědomostní soutěž, 1.– 29. února 2008,
Dětské oddělení KKV)
— Dopiš Ivonu Březinovou (literární soutěž pro dě�, 1. února – 15. března 2008, Dětské
odělení KKV)
— Jarní putování do země nezemě (výtvarná soutěž pro dě�, 1. února – 15. března 2008,
Dětské oddělení KKV)
— In Modo Camerale (koncert, 6. února 2008, 19 hodin, sál Staré radnice, Klub Čechovka
ve spolupráci s KKV))
— Egypt, země dvou světadílů – Ondřej Valášek (cestopisná beseda, 11. února 2008, 18.30
hodin, sál Staré radnice)
— Irena Obermannová (autorské čtení, 14. února 2008, 19 hodin, kavárna U Notáře)
— Vlas�mil Třešňák – Hudební sklepy (19. února 2008, 20 hodin, Eﬀect Music Club)
— Šteﬂíčková Jana & Kůň (koncert, 27. února 2008, 19 hodin, Eﬀect Music Club)
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Březen 2008
— Březen – měsíc internetu a knihy 2008
— O nejhezčí kraslici (výtvarná soutěž, 1.– 21. března 2008, pobočky KKV)
— INKOS 2008 (korespondenční soutěž, 1.– 31. března 2008, Oddělení specializovaných
služeb)
— S počítačem vážně i nevážně (počítačový kurz, 1.– 31. března 2008, počítačová učebna KKV)
— Březnový tes�k – tentokrát na téma „Čapkoviny“ (vědomostní soutěž, 1.– 31. března
2008, Dětské oddělení KKV)
— Jak se vaří knížka (tema�cká beseda, 1.– 31. března 2008, Dětské oddělení KKV)
— Georgievová Ivana: Jídlem ke zdraví (3. března 2008, 17.15 hodin, salónek Staré radnice)
— Po stopách bratří Čapků (detek�vní soutěž, 3.– 8. března 2008, Dětské oddělení KKV)
— Paleček & Janík – Hudební sklepy (4. března 2008, 20 hodin, Eﬀect Music Club)
— Rakovinu nevyléčíš – Denis Leary (projekt LiStOVáNí, 6. března 2008, 11.30 hod, 12.30
hodin, 19 hodin, sál staré radnice, kavárna U Notáře)
— Jak si zlepšit paměť (přednáška, 12. března 2008, 17 hodin, sál Staré radnice)
— Malování pro dě� (show ilustrátora Adolfa Dudka, 17.– 18. března 2008, 8.30 hodin, 9.30
hodin, 10.30 hodin, Dětské oddělení KKV)
— Vladimír Václavek (koncert, 18. března 2008, 19 hodin, Eﬀect Music Club)
— Duo Hosprenglico (koncert, 19. března 2008, 19 hodin, sál Staré radnice)
— Grove Music Online (bezplatné školení pro veřejnost, 27. března 2008, 16 –17.30 hodin,
počítačová učebna KKV)
— Noc s Andersenem (28.– 29. března 2008, 18.30 hodin, Dětské oddělení KKV)
— Trabantem po Albánii (cestopisná beseda, 31. března 2008, 17 hodin, sál Staré radnice)
Duben 2008
— INKOS 2008 – vyhlášení (výsledky internetové korespondenční soutěže)
— Dubnový tes�k – tentokrát na téma „MLÁĎATA“ (vědomostní soutěž, 1.– 30. dubna 2008,
Dětské oddělení KKV)
— Karel Jaromír Erben: stržen Ky�cí (literární seminář pro profesionální knihovníky, 1. dubna
2008, 9 hodin, salónek Staré radnice)
— Soví zpěv – Iva Procházková (projekt LiStOVáNí, 3. dubna 2008, 11, 12.30 a 19 hodin, sál
Staré radnice, kavárna U Notáře)
— Dopiš Ivonu Březinovou / Jarní putování do země nezemě (vyhlášení výsledků soutěže,
9. dubna 2008, 15 –15.30 hodin, Dětské oddělení KKV)
— Linha Singers (koncert, 9. dubna 2008, 19 hodin, sál Staré radnice)
— Jak tvořit webové stránky knihovny (odborný seminář pro profesionální knihovníky,
15. dubna 2008, 9 hodin, počítačová učebna KKV)
— „HELE LIDI“ (výchovně-vzdělávací program pro ZŠ, 17. dubna 2008, 8.30 a 10.30 hodin,
Dětské oddělení KKV)
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— Jan Burian (koncert, 18. dubna 2008, 19 hodin, kavárna U Notáře)
— Nový Zéland, země pro�nožců (cestopisná beseda, 21. dubna 2008, 18 hodin, sál Staré
radnice)
— Šablona webu pro malé knihovny (odborná přednáška pro profesionální knihovníky,
22. dubna 2008, 9 hodin, salónek Staré radnice)
— Světový den knihy a autorských práv (23. dubna 2008)
Květen 2008
— Dopište Obermannovou! (literární soutěž, 30. dubna –30. června 2008, Krajská knihovna
Vysočiny)
— Květnový tes�k – tentokrát na téma … KVĚTINY (vědomostní soutěž pro dě�, 1.– 31. května
2008, Dětské oddělení KKV)
— Kudy z nudy! (zábavné dopoledne pro dě�, 2. a 9. května 2008, 9 –12 hodin, Dětské
oddělení KKV)
— Jeden den s neslyšícími a znakovým jazykem (5. května 2008, sál Staré radnice)
— Marcello a Giacommo (divadelní hra, 10. května 2008, 19 hodin, kavárna U Notáře)
— Božena Němcová a Viktorčin příběh (literární seminář pro profesionální knihovníky,
13. května 2008, 9 hodin, salónek Staré radnice)
— Vladimír Merta – Hudební sklepy (13. května 2008, 20 hodin, Music Club Eﬀect)
— Pověs� české (představení Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila, 14. května 2008,
9 a 10.30 hodin, sál Staré radnice)
— Základy aser�vity a zvládání krizových situací v práci vedoucího pracovníka (odborný
seminář pro pracovníky knihoven, 15. května 2008, 9 hodin, salónek Staré radnice)
— Pět klobouků (zájezdové představení Jana Přeučila, 14. května 2008, 18 hodin, sál Staré
radnice)
— Skupina KVĚTY (koncert, 21. května 2008, 19 hodin, Eﬀect Music Club)
— Miloš Kratochvíl (beseda pro žáky 2.– 4. tříd ZŠ, 22. května 2008, 9 a 10.30 hodin, Dětské
oddělení KKV)
— Ivan Klíma (autorské čtení, 22. května 2008, 17.30 hodin, kavárna U Notáře)
— Stopařův průvodce Galaxií – Douglas Adams (projekt LiStOVáNí, 26. května 2008,
19 hodin, kavárna U Notáře)
— Současná dětská literatura (literární seminář pro profesionální knihovníky, 27. května
2008, 9 hodin, salónek Staré radnice)
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Červen 2008
— Lenka Petríková – graﬁka (výstava, 1.– 30. června 2008, ves�bul Staré radnice)
— Červnový tes�k – tentokrát na téma … OLYMPIÁDA (vědomostní soutěž pro dě�,
1.– 30. června 2008, Dětské oddělení KKV)
— Paměť znepokojuje i láká (seminář pro knihovníky, 9. a 10. června 2008)
— Beseda se spisovatelkou Markétou Práškovou (beseda pro žáky 3.– 5. tříd ZŠ, 11. června
2008, 8.30 a 10 hodin, Dětské oddělení KKV)
— Markéta Hejkalová: Kouzelník z Pekingu (autorské čtení, 12. června 2008, 19 hodin,
kavárna U Notáře)
— Den zdraví (16. června 2008, Krajská knihovna Vysočiny)
— Pasování prvňáčků (16.– 18. června 2008, Dětské oddělení KKV)
— Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – Arnold Lobel (projekt LiStOVáNí, 19. června 2008, 9.30
a 10.30 hodin 2008, Dětské oddělení KKV)
— Čtenáři na dovolené (fotograﬁcká soutěž, 1. června – 31. srpna 2008, Krajská knihovna
Vysočiny)
Červenec / srpen 2008
— Čtenáři na dovolené (fotograﬁcká soutěž, 1. června – 31. srpna 2008, Krajská knihovna
Vysočiny)
— Letní barevné testování pro holky a pro kluky (vědomostní soutěž pro dě�,
1. 7.– 31. 8. 2008, Dětské oddělení KKV)
— Letní škola knihy (21.– 25. července 2008)
Září 2008
— Zářijový tes�k – tentokrát na téma … HOUBY (vědomostní soutěž pro dě�, 1.– 30. září
2008, Dětské oddělení KKV)
— Dopište Obermannovou! (semiﬁnále soutěže)
— Čtenáři na dovolené – vyhlášení (vyhlášení vítězů fotograﬁcké soutěže)
— Kurzy znakové řeči (zápis do kurzů, 1.– 26. září 2008, Oddělení specializovaných služeb KKV)
— Současná česká literatura (odborný seminář pro profesionální knihovníky kraje Vysočina,
16. září 2008. 9 –12 hodin, sál Staré radnice)
— Práce s nejdostupnějšími graﬁckými programy (odborný seminář pro profesionální
knihovníky kraje Vysočina, 23. září 2008, 9 –13.00 hodin, počítačová učebna KKV)
— Jasoň míří do pralesa (koncert, 23. září 2008, 19 hodin, klub Čechovka ve spolupráci s KKV)
— Go�land – Mariusz Szczygiel (projekt ListOVáNí, 25. září 2008, 19 hodin, kavárna
U Notáře)
— Aljaška (beseda s cestovatelem Miroslavem Podhorským, 26. září 2008, 18 hodin, sál
Staré radnice)
— Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou (29. září 2008, 8.30 a 10 hodin, Dětské
oddělení KKV)
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— Celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven kraje Vysočina (porada + dvě
odborné přednášky, 30. září 2008, 9.30 –13.30 hodin, sál Staré radnice)
Říjen 2008
— Týden knihoven v Krajské knihovně Vysočiny (6.–10. října 2008)
— Knihovna na ulici (6. října 2008, ves�bul knihovny a prostor před budovou knihovny KKV)
— Mika Waltari (vyhlášení výsledků vědomostního kvizu, 6.–10. října 2008, Oddělení pro
dospělé čtenáře KKV)
— Zvířátka jako hrdinové dětských knížek (literární tes�k pro dě�, 6.–10. října 2008, Dětské
oddělení KKV)
— Týden pro zvědavé (6.–10. října 2008, Oddělení specializovaných služeb)
— Říjnový tes�k – tentokrát na téma … ZEMĚ (vědomostní soutěž pro dě�, 1.– 31. října
2008, Dětské oddělení KKV)
— Velké říjnové společné čtení (6. října 2008, 9 a 10 hodin, Dětské oddělení KKV)
— Jan Havel – Pojďte se mnou do pohádky (divadelní představení, 7. října 2008, 9 a 10.30
hodin, sál Staré radnice)
— Kapela BRAN (koncert, 7. října 2008, 19.30 hodin, sál Staré radnice)
— Má setkání s Vysočinou – Miloš Vystrčil (beseda, 9. října 2008, 16.30 hodin, salónek
Staré radnice)
— Daniela Fischerová (autorské čtení, 9. října 2008, 19.30 hodin, kavárna U Notáře)
— Příběhy stromů (beseda se spisovatelkami M. Hruškovou a L. Ničkovou, 10. října 2008,
10 hodin, Dětské oddělení KKV)
— Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou (10. října 2008, 12 hodin, Dětské oddělení KKV)
— Jiří Dědeček (koncert, 10. října 2008, 18.45 hodin, kavárna U Notáře)
— Nedovolte mozku stárnout (přednáška, 13. října 2008, 17 hodin, sál Staré radnice)
— HELE LIDI (projekt Jeden den ve tmě, 14.–15. října 2008, 8.15 a 10.15 hodin – Dětské
oddělení KKV, 14.30 hodin – salónek Staré radnice)
— Nebejvalo v Praze vždycky jenom blaze (projekt Jeden den ve tmě – divadelní představení,
15. října 2008, 16.30 hodin, sál Staré radnice)
— Tobiáš Lolness (2) – Timothée de Fombelle (projekt LiStOVáNí, 15. října 2008, 19 hodin,
kavárna U Notáře)
— Krajská knihovna Vysočiny a 18. Podzimní knižní veletrh
— Nejkrásnější knihy 18. Podzimního knižního veletrhu (vyhlášení, 10. října 2008, 20 hodin,
sál Staré radnice)
— Dopište Obermannovou! (vyhlášení vítězů soutěže, 11. října 2008, 11.30 hodin, salónek
Kulturního domu Ostrov)
— O nejhezčího indiána (výtvarná soutěž pro dě�, 1.– 31. října 2008, Pobočky KKV)
— Mongolsko – „země vzdálená i blízká“ (výtvarná soutěž pro dě�, 1.– 31. října 2008,
Dětské oddělení KKV)
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— Práce s digitální fotograﬁí (odborný seminář pro profesionální knihovníky kraje Vysočina,
7. října 2008, 9 –13 hodin, počítačová učebna KKV)
— Paměť v informační společnos� (odborný seminář pro profesionální knihovníky kraje
Vysočina, 14. října 2008, 9 –12 hodin, salónek Staré radnice)
— Nový Zéland – Jižní ostrov (cestopisná beseda s Jiřím Márou, 20. října 2008, 18 hodin, sál
Staré radnice)
— Rétorika v praxi: jak mluvit dobře (nejen) ve veřejném prostoru (odborný seminář pro
profesionální knihovníky kraje Vysočina, 21. října 2008, 9 –12 hodin, salónek Staré
radnice)
— Satomi Nischimura (housle) a Rie Michimura (klavír) (koncert, 22. října 2008, 19 hodin,
sál Staré radnice, klub Čechovka ve spolupráci s KKV)
— Nejsme jiní, ale pro komunikaci používáme jiné prostředky (akce Jeden den s …, 23. října
2008, 9.30 a 11.30 hodin, sál Staré radnice)
Listopad 2008
— Kamarádka knihovna (… když dě� známkují svoji knihovnu, Dětské oddělení KKV)
— Doplňovačka „OSTROMECH„ (křížovka pro dě�, 1.– 30. listopadu 2008, Dětské oddělení KKV)
— Listopadový tes�k – tentokrát na téma … MONGOLSKO (vědomostní soutěž pro dě�,
1.– 30. listopadu 2008, Dětské odd. KKV)
— Služby knihovny zrakově znevýhodněným čtenářům (3. listopadu 2008, 14 hodin, ves�bul
Staré radnice)
— Informace a jejich uložení do pamě� (odborná přednáška pro profesionální knihovníky
kraje Vysočina, 4. listopadu 2008, 9 hodin, salónek Staré radnice)
— Týden poezie v Krajské knihovně Vysočiny (9.– 23. listopadu 2008)
— Vítejte na Bali (cestopisná beseda Mgr. Jiřím Veselým, 10. listopadu 2008, 18 hodin, sál
Staré radnice)
— Jsem z toho Woody Allen!!! – Woody Allen (projekt LiStOVáNí, 10. listopadu 2008,
19 hodin, kavárna U Notáře)
— Jaroslav Seifert: bý� básníkem? (odborný seminář pro profesionální knihovníky kraje
Vysočina, 11. listopadu 2008, 9 hodin, salónek Staré radnice)
— Zuzana Lapčíková a Josef Fečo (koncert, 11. listopadu 2008, 19 hodin, sál Staré radnice)
— Myši patří do nebe – Iva Procházková (projekt LiStOVáNí, 13. listopadu 2008, 9.30 a 10.30
hodin, Dětské oddělení KKV)
— Dny Mongolska v KKV (projekt „Žijeme v jednom městě aneb …, 16.– 26. listopadu 2008,
sál Staré radnice)
— Současná tvorba pro dě� (odborná přednáška pro profesionální knihovníky kraje
Vysočina, 18. listopadu 2008, 9 hodin, sál Staré radnice)
— O statečné princezně Máně (divadelní představení pro dě� ZŠ, 19. listopadu 2008, 9.30
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hodin, sál Staré radnice)
— Malá knihovnická slavnost (ocenění neprofesionálních knihoven, 26. listopadu 2008,
9.30 –15.30 hodin, sál Staré radnice)
— Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Mongolsko – „země vzdálená i blízká“ (28. listopadu,
Dětské oddělení KKV)
— Den pro dětskou knihu (29. listopadu 2008, 9 –15 hodin, Dětské oddělení KKV)
Prosinec 2008
— Beseda se spisovatelkou SIMONOU MONYOVOU (1. prosince 2008, 18.30 hodin, sál
Staré radnice)
— Prosincový tes�k – tentokrát na téma … PRANOSTIKY (vědomostní soutěž pro dě�,
1.– 31. prosince 2008, Dětské oddělení KKV)
— Současná tvorba pro dě� (odborná přednáška pro profesionální knihovníky kraje
Vysočina, 2. prosince 2008, 9 hodin, sál Staré radnice)
— Beseda s ilustrátorem PAVLEM ČECHEM (2. prosince 2008, 10.30 hodin, Základní škola
Krásná Hora)
— Family Hönig Quartet (koncert, 16. prosince 2008, 19.00 hodin, sál Staré radnice, klub
Čechovka ve spolupráci s KKV)
— Ondřej Pivec Organic Quartet (koncert, 17. prosince 2008, 20 hodin, sál Staré radnice)
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— BENÁKOVÁ, Eva. Zlatý erb 2008 a webové stránky Krajské knihovny Vysočiny. In:
KZV. 2008, č. 1.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=982&idr=8&idci=20
ISSN 1213-82311.
— CÍSAŘOVÁ, Irena. Malá knihovnická slavnost 2008. In: KZV. 2008, č. 3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1048
ISSN 1213-82311
— DOBROVOLNÁ, Miroslava. Dny Mongolska v Krajské knihovně Vysočiny. In: KZV. 2008,
č. 3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1050
ISSN 1213-82311
— FIALOVÁ, Jana. Josef Florian a jeho francouzš� autoři. In: KZV. 2008, č. 2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1033&idr=8&idci=21
ISSN 1213-82311
— FIALOVÁ, Jana. Ohlédnu� za 18. Podzimním knižním veletrhem. In: KZV. 2008, č. 3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1057
ISSN 1213-82311
— JOSKOVÁ, Marcela. Paměť znepokojuje i láká aneb jak se pracuje s pamě� v knihovnách.
In: KZV. 2008, č. 2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1019&idr=8&idci=21
ISSN 1213-82311
— LACINOVÁ, Hana. INKOS 2008. In: KZV. 2008, č. 1.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=993&idr=8&idci=20
ISSN 1213-82311
— LACINOVÁ, Hana. Zvukové knihy ve formátu MP3. In: KZV. 2008, č. 1.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=992&idr=8&idci=20
ISSN 1213-82311
— LACINOVÁ, Hana. Není časopis jako časopis. In: Grand biblio. 2008, č.3, s.13.
— LACINOVÁ, Hana. Inkos 2008 – soutěž pro handicapované. In: Grand biblio. 2008, č.3,
s.17.
— PESLEROVÁ, Veronika. Netradiční formy práce s dětmi a mládeží při informační výchově
ve veřejných knihovnách (1. část). In: KZV. 2008, č. 1.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=968&idr=8&idci=20
ISSN 1213-82311
— PESLEROVÁ, Veronika. Receptář her využitelných v knihovnách (1. část). In: KZV. 2008,
č. 1.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=954&idr=8&idci=20
ISSN 1213-82311
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— PESLEROVÁ, Veronika. Netradiční formy práce s dětmi a mládeží při informační výchově ve veřejných knihovnách (2. část). In: KZV. 2008, č. 2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1007&idr=8&idci=21
ISSN 1213-82311
— PESLEROVÁ, Veronika. Receptář her využitelných v knihovnách (2. část). In: KZV. 2008,
č. 2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1008&idr=8&idci=21
ISSN 1213-82311
— PESLEROVÁ, Veronika. Semiﬁnále soutěže Dopište Obermannovou! In: KZV. 2008,
č. 2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1019&idr=8&idci=21.
ISSN 1213-82311
— PESLEROVÁ, Veronika. Vyráběli knihy jako kdysi. In: KZV. 2008, č. 2. In: KZV.
2008, č. 2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1018&idr=8&idci=21
ISSN 1213-82311
— PESLEROVÁ, Veronika. Netradiční formy práce s dětmi a mládeží při informační výchově ve veřejných knihovnách (3. část). In: KZV. 2008, č. 3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1078
ISSN 1213-82311
— PESLEROVÁ, Veronika. Receptář her využitelných v knihovnách (3. část). In: KZV. 2008,
č. 3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1042
ISSN 1213-82311
— PESLEROVÁ, Veronika. Literární čajovna Suzanne Renaud v Havlíčkově Brodě. Grand
Biblio. Roč. 2, 2008, č. 1/2, s. 11.
ISSN 1802-3320.
— PESLEROVÁ, Veronika. Den pro dětskou knihu v Krajské knihovně Vysočiny. Grand Biblio. Roč. 2, 2008, č. 1/2, s. 39.
ISSN 1802-3320.
— PESLEROVÁ, Veronika. Základní kameny pro novou budovu Národní knihovny ČR a jejich dárci aneb Národ sobě II. Bulle�n SKIP. Roč. 17, 2008, č. 2.
h�p://skip.nkp.cz/Bulle�n/Bull08_227.htm#�
ISSN 1210–0927
— PESLEROVÁ, Veronika. Důležité je, pečlivě si vše zvážit a promyslet. Čtenář. Roč. 60,
2008, č. 4, s. 120
h�p://ctenar.svkkl.cz/clanky/rocnik-2008/04-2008/rozhovor-„dulezite-je-peclive-si-vse-zvazit-a-promyslet“-40-133.htm
ISSN 0011-2321
— PESLEROVÁ Veronika. Vyráběli knihy jako kdysi. Ikaros. 2008, roč. 12, č. 9.
h�p://www.ikaros.cz/node/4962
ISSN 1212-5075
— PESLEROVÁ, Veronika. Kniha má dnes mnohem větší konkurenci. Grand Biblio.
Roč. 2, 2008, č. 10, s. 34
ISSN 1802–3320
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— VESELSKÁ, Michaela. Den pro dětskou knihu v Krajské knihovně Vysočiny. In: KZV. 2008,
č. 3.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1087
ISSN 1213–82311
— VESELSKÁ, Michaela. Pasování prvňáčků v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. In: KZV. 2008, č. 2.
h�p://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1017&idr=8&idci=21
ISSN 1213-82311
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PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ KKV ZA ROK 2008
Rok 2008

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.

Ukazatel
Tržby za vlastní výrobky /úč. 601/
Tržby z prodeje služeb /úč. 602/
Tržby za prodané zboží /úč. 604/
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)
1
0
0
860
0
0
0
0
0
0
0
0
171
0
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0

Doplňková
činnost
(�s. Kč)
0
0
33
0
0
0
0
0

Celkem
(�s. Kč)
1
860
33
0
171
170
0
0

12 364
13 395
2 648
877

6 500
6 500
1 650
0

2 473
2 473
989
10

0
33
0
0

21 337
22 401
5 287
887

533
0

0
0

0
0

0
0

533
0

0
3 748
136
3 475
5 662
4 216
3 415
501
1 445
0
115
499
499

0
0
0
0
4 850
3 427
3 427
0
1 423
0
0
0
0

0
484
0
481
999
722
711
11
278
0
0
0
0

27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27
4 232
136
3 956
11 511
8 365
7 553
812
3 146
0
115
499
499

0
13 205
190

0
6 500
0

0
2 473
0

0
27
6

0
22 206
196
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PŘEHLED DÁRCŮ

CITELUM a.s., Praha – ﬁnanční dar ve výši 50 000 Kč
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NEJPŮJČOVANĚJŠÍ TITULY V ROCE 2008

BELETRIE
1. Brown, Dan. Andělé a démoni (57) *
2. John, Radek. Memento (57)
3. Monyová, Simona. Ženu ani kvě�nou- (57)
4. Austen, Jane. Pýcha a předsudek (55)
5. Vančura, Vladislav. Rozmarné léto (55)
6. Monyová, Simona. Utrhnout se ze řetězu (53)
7. F., Chris�ane. My dě� ze stanice ZOO (52)
8. Monyová, Simona. Jednou nohou v blázinci (52)
9. Monyová, Simona. Tchyně a uzený (52)
10. Mácha, Karel Hynek. Máj (50)
NAUČNÁ LITERATURA
1. Soars, John. New Headway English Course (50)
2. Francie (45)
3. Projekty rodinných domů (38)
4. Soars, Liz. New Headway English Course (38)
5. Hübner, Ralph. Who is--? V České republice (36)
6. Holman, Robert. Ekonomie (31)
7. Murphy, Raymond. English Grammar In Use (31)
8. Nekolová, Věra. Ruš�na nejen pro samouky (31)
9. Giddens, Antony. Sociologie (30)
10. Peters, Satan. Nová cvičebnice anglické grama�ky (30)
BELETRIE – DĚTI A MLÁDEŽ
1. Rowling, J.K. Harry Po�er a Relikvie smr� (59)
2. Pe�ška, Eduard. Staré řecké báje a pověs� (57)
3. Rowling, J.K. Harry Po�er a Princ dvojí krve (46)
4. Pozor, jede Noddy (41)
5. Neruda, Jan. Povídky malostranské (38)
6. Davis, Jim. Garﬁeld se užírá (37)
7. Uderzo, Albert. Asterix a La Traviata (37)
8. Uderzo, Albert. Růže a meč (36)
9. Goscinny, René. Asterix u Belgů (35)
10. Cole, Stephen. Shrek (34)
NAUČNÁ LITERATURA – DĚTI A MLÁDEŽ
1. Dinosauři (21)
2. Foster, Julianna. Kniha pro správné holky (20)
3. Kampwerth. Karin. Flirtuj, až budou jiskry lítat (18)
4. Sutherland, Gill. Jak si upravit pokoj, aby vypadal dokonale (17)
5. 100 čarodějných způsobů, jak objevit svůj styl (16)
6. Moje první encyklopedie s Medvídkem Pú a jeho přáteli (16)
7. Starke, John. Op�cké hlavolamy (16)
8. Buono, Vito. Psi (15)
9. Madsen, Chris. Hmyz (15)
10. Mulazzi, Paola. Testy. Jak vycházíš s lidmi? (15)
* v závorce je uvedeno kolikrát byl daný �tul za sledované období vypůjčen
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