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Úvod 
 
 
Knihovna Jana Drdy poskytovala v roce 2014 veřejné knihovnické a informační služby jako 

veřejná knihovna evidovaná na Ministerstvu kultury ČR (evidenční číslo 2294) a v souladu 
s ustanoveními Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). 
 

Provozní příspěvek organizaci Knihovna Jana Drdy byl na rok 2014 schválen zřizovatelem 
(Město Příbram) ve výši 13.000.000,- Kč a následně během roku 2014 navýšen o 50.000,- Kč z 
důvodu navýšení mezd od listopadu 2014. Takže celková výše provozního příspěvku byla 
13.050.000,- Kč.  

 
KJD byly přislíbeny pro rok 2014 dotace v celkové výši 212.000,- Kč. Dále KJD získala dotaci 

k zajištění regionálních služeb v celkové částce 1.073.000,- Kč od Středočeského kraje. 
 
Přehled přislíbených dotací:  

 Doplnění mobiliáře – 50.000 Kč (5% spoluúčast)  - Středočeský kraj, Středočeský Fond 
kultury a obnovy památek 

 Honoráře – Trénink paměti – 5000 Kč (50% spoluúčast) - MK ČR, Knihovna 21. století 

 Přechod na formát MARC21 - 60.000 Kč (30 % spoluúčast) – MK ČR, VISK 3 

 Harmonizace jmenných autorit pokračování – 37.000 Kč (30% spoluúčast) – MK ČR, 
VISK 9 

 Dotace na Společensky účelové pracovní místo – 60.000 Kč - Úřad Práce Příbram  

 Dotace na Praxe pro mladé do 30 let – Úřad Práce Příbram – úhrada mzdových 
nákladů. 

 
V roce 2014 pracovalo v knihovně 33 zaměstnanců (přepočtený stav 31,65 úvazků). 

Pracovníci absolvovali 41 vzdělávacích akcí (633 vyučovacích hodin bylo mj. zaměřeno na 
literární témata, pedagogické minimum pro knihovníky, jedna pracovnice absolvovala 
rekvalifikační kurz apod.) 

 
 
V srpnu jsme instalovali nové výpůjční pulty na 

Ústřední půjčovně pro děti (nám. T. G. M.) a na pobočce 
Křižák (Příbram 8). Tento mobiliář byl částečně 
zakoupen z dotačního titulu Středočeský Fond kultury a 
obnovy památek Středočeského kraje.  

 
 
 
 
 
 
Další úpravou interiéru prošla Ústřední půjčovna pro 

dospělé, kde se vyměnily původní závěsná svítidla za kvalitnější LED osvětlení. 
 
KJD získala ve výběrovém dotačním řízení Ministerstva kultury v podprogramu VISK3 

finanční prostředky na přechod na katalogizační formát MARC21. Realizace projektu proběhla 
v červnu 2014 - jeho cílem je zajištění lepší kompatibility s velkými knihovnami a Souborným 
katalogem ČR, do kterého svými záznamy přispíváme.  
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Na podzim roku 2014 jsme zahájili půjčování elektronických knih ve spolupráci s portálem 
eReading.  

 
Nadále probíhá vymáhání nevrácených dokumentů a nezaplacených poplatků ve spolupráci 

s advokátní kanceláří. 
 

 
 
 
Na náměstí 17. listopadu v Příbrami VII jsme v 

prosinci uvedli do provozu bibliobox, schránku na 
vracení knih. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Mezi největší kulturní a vzdělávací akce roku 2014 patřil Březen měsíc čtenářů s úspěšným 

literárním podvečerem se spisovatelem J. Němcem, beseda s Vlastimilem Vondruškou, květnový 
literární podvečer s Kateřinou Tučkovou, Sobotní hrátky dětských oddělení nebo Den pro dětskou 
knihu. 

 
 
 
Na podzim roku 2014 začala KJD používat nové logo knihovny: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Přehled oddělení a poboček Knihovny Jana Drdy (služby pro veřejnost):  

- Ústřední půjčovna pro dospělé 
- Ústřední půjčovna pro děti 
- Studovna 
- Pobočka Březové Hory 
- Pobočka Školní 
- Pobočka Křižák  
- Informační centrum 
- Terminál (autobusové nádraží) 
- Bibliobox (od prosince 2014) 

 
- Akvizice, zpracování a ochrana fondu 
- Oddělení regionálních služeb 
- Ekonomický úsek 
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Knihovní fond 
 
 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2014 byl 125 695 svazků (včetně knih z výměnného fondu, 
určeného pro obsluhované veřejné knihovny). Celkový přírůstek fondu byl 5 290 knihovních 
jednotek a tvoří ho 5 106 knih, 176 audiodokumentů a 8 pomůcek (stolní hry). 

Průměrná cena koupených knih byla pouze 261,67 Kč a to zásluhou rabatu, který jsme 
dohodli s dodavateli a jeho průměrná výše dosáhla 31 %. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Úbytek (vyřazení) 7 422 knihovních jednotek opět výrazně převyšuje přírůstek. Důvodem je 

zásadní aktualizace knih v Ústřední půjčovně pro děti a ve výměnných fondech. Velká aktualizace 
proběhla opět v Ústřední půjčovně pro dospělé. Revize (předepsaná zákonem) byla provedena 
v Ústřední půjčovně pro děti a na pobočce Březové Hory. I knihovní fondy ostatních oddělení byly 
významně aktualizovány, protože naše prostory, jak volného výběru, tak skladů, nám za 
stávajících podmínek již neumožňují nabídnout uživatelům větší množství knih.  

Opět jsme využili nabídku grantu Ministerstva kultury ČR „Česká knihovna“ ( podporující 
nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a 
mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné knihovny) a pořídili aktuální tituly 
českých autorů.  

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014

Přírůstek KF- celkem

Pobočka BH

Pobočka Školní

ÚP děti

Studovna

Pobočka Křižák

ÚP dospělí



 

6 

 

 
 
 
 
Přispíváme a zároveň využíváme databáze Jmenné autority NK ČR a Souborný katalog ČR  
Na našich webových stránkách (www.kjd.pb.cz) může každý zájemce vyhledávat informace 

o knihovních dokumentech (knihy, časopisy, články) v on-line katalogu. Pro zatraktivnění  tohoto 
online katalogu doplňujeme katalogizační záznamy o vizualizaci obálek i  o obsahy knih. 
Využíváme server obalkyknih.cz.  

 

Čtenáři – Výpůjčky – Návštěvníci (statistické údaje) 
 
 
Celkový počet čtenářů v roce 2014 byl 4 198, tj. 98% stavu loňského roku. Vzhledem k tomu, 

že v roce 2013 došlo ke změně v metodice výpočtu registrovaných uživatelů – každý uživatel je 
registrován v KJD pouze 1x a může navštěvovat všechna oddělení knihovny - můžeme tento 
mírný pokles připsat i této skutečnosti. Umožňujeme také registraci tzv. „čtenářské rodiny“ – 
členům rodiny nabízíme zvýhodněnou cenu registrací. 
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Počet výpůjček za rok 2014 (429 119) je přibližně stejný jako v roce předchozím.  
 
 

 
 
 
 

 
Přes snížený počet registrovaných uživatelů je však počet návštěv čtenářů větší než v roce 

minulém. Souhrnný počet návštěv čtenářů v roce 2014 je 74 883. V porovnání s rokem 2013 je 
to 102,4%.  

 
 
 

 
 
 
 
 
V roce 2014 jsme vyřizovali celkem 1455 požadavků meziknihovní výpůjční služby – z toho 

bylo 856 knih jsem půjčili našim čtenářům z jiných knihoven a 599 knih jsme půjčili do jiných 
knihoven. Zpracovali jsme 31 bibliografických rešerší především z oborů zdravotnictví a sociální 
práce. 
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Služby čtenářům (i elektronické služby) 
 
 
Uživatelé mají v knihovně volně k dispozici internet, ve Studovně i wi-fi připojení. Naši čtenáři 

mají možnost půjčovat si čtečky elektronických knih. Ve spolupráci 
s portálem eReading.cz nabízíme od října 2014 k vypůjčení e-knihy z produkce českých 
nakladatelů. Propojením s katalogem Carmen a portálem eReading.cz mají čtenáři možnost 
zapůjčení stovky titulů e-knih. 

 
 

 
 
 
Zájem o rezervace, tj. o zamluvení momentálně zapůjčeného titulu, se oproti předchozím 

letům po zvýšení nákupu knih stabilizoval.  
 
Nadále mají čtenáři, a to ve Studovně, možnost vyhledávat v databázích Anopress (články z 

novin a časopisů) a ASPI (legislativa). Do služby Ptejte se knihovny jsme obdrželi 11 dotazů, 
z toho 2 jsme uložili do archivu portálu Ptejte se knihovny na stránkách Národní knihovny ČR. 
Zaznamenali jsme také úspěch v anketě Dotaz roku 2013, kdy s přehledem vyhrál dotaz zadaný 
Knihovně Jana Drdy, a sice Zvuk v hrnečku s kakaem. 

Knihovna provozovala celkem pět webových stránek a to: hlavní stránky (www.kjd.pb.cz), 
knihožroutí stránky (pobočka ve Školní ulici - www.kjd.pb.cz/knihozrout), ezpravodaj (o 
zajímavých akcích z Příbrami a okolí), e-shop (vydavatelství) a e-kis (stránky pro knihovny 
v rámci regionálních služeb - www.e-kis.cz/). Dále byla knihovna prezentována na Facebooku a 
Twitteru. 

Na webových stránkách knihovny byl přístup do dvou online katalogů knihovního fondu 
(Carmen, Clavius). 

Týden knihoven byl příležitostí ke zveřejnění první vydané elektronické knihy příbramské 
knihovny, kterou jsme připravili ve spolupráci s nakladatelstvím Pistorius & Olšanská. Autorská 
práva k titulu Němá barikáda poskytli dědicové Jana Drdy. Kniha je k dispozici ke stažení  zdarma 
na webových stránkách knihovny http://www.kjd.pb.cz/o-nas/e-knihy. 
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Kulturně výchovná a vzdělávací činnost 
 
 

 

Knihovna Jana Drdy se účastní řady celostátních 
aktivit a prezentuje tím své služby:  Březen měsíc čtenářů; 
Noc s Andersenem; Knížka pro prvňáčka; Celé Česko čte 
dětem; Kamarádka knihovna, Týden knihoven, v rámci 
kterých se např. uskutečnily besedy se spisovateli a 
zajímavými osobnostmi (V. Vondruška, J. Němec, Otomar 
Dvořák, Lenka Vlková, Roman Vehovský, Hana Lustigová, 
Jan Paul K. Tučková). 

 

V průběhu roku jsme představili našim čtenářům 
nakladatelství Pistorius & Olšanská. Prošli jsme velkou část 
Dějin umění s paní magistrou Janou Froňkovou. Slavnostně 
jsme pokřtili knihu 70 let historie motocyklových závodů 
v Příbrami (J. Ječný a V. Kuchařík), na které jsme se 
podíleli.  Se Stanislavem Sloupem jsme si připomněli mistry 
slova v literatuře 19. a 20. století.  

V přednáškách jsme navštívili mnoho brdských a 
povltavských hradů s Jiřím Smidtem. Procestovali jsme Hong Kong a Kambodžu s panem 
Chrastinou, Persii s panem Vránkem (autorem cestopisu Napříč Persií).  

Navštívili jsme Island s panem Svobodou a později i s paní Daňhovou. Ta nás navíc 
seznámila s možností rehabilitace v příbramské nemocnici. S ředitelem Hornického muzea 
Příbram Josefem Velflem jsme si připomněli Heydrichiádu na Příbramsku.  

 

Uspořádali jsme literárně hudební pásmo bratří Hejniců, koncert skupiny Petr, Otto a já & 
Ivan Korený a vystoupení vokálně instrumentálního souboru Chairé.  
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Velkým projektem byly Kurzy Tréninku 
paměti, ty proběhly celkem čtyři (dva za podpory 
Ministerstva kultury ČR). Návštěvníci se naučili, 
jak pracovat se svou myslí a jak ji dostat do 
kondice. To vše za přispění mnoha metod a 
technik, které v kurzu poznali. 

Neopomenutelnou událostí knihovny 
v roce 2014 byla tradiční literární soutěž 
Příbram Hanuše Jelínka určená pro mladé 
autory ve věku od 12 do 23 let, na které se jako 
partner akce podílela firma 1. SčV, a.s.  

Z nejlepších prací byl sestaven sborník Tiché tóny.  
Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnila 
známá česká spisovatelka Radka Denemarková. Již 
popatnácté letos proběhl cyklus besed, přednášek a 
koncertů Měsíc pro duši, který KJD pořádala ve 
spolupráci s Kiwanis Klubem Příbram za podpory Města 
Příbram. 

 

 

KJD se rovněž podílela na 
vědomostní soutěži pro děti i „Tady 
jsem doma“ (ve spolupráci se ZŠ 
Jiráskovy sady a na výtvarné soutěži 
„Proč být hasičem“ (ve spolupráci 
s HZS Příbram). Poprvé jsme v květnu 
v rámci celostátního Týdne uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby připravili 
pro dětské čtenáře Sobotní hrátky a 
poslední listopadovou sobotu proběhl 
Den pro dětskou knihu. Obě akce jsou 
dopoledne plné her, písniček, knih a 
divadla.   

Ústřední půjčovna pro děti organizuje pravidelná společná setkávání klientů Společnosti 
pro pomoc lidem s mentálním postižením (SPMP), oddělení Křižák spolupracuje se Sjednocenou 
organizací slabozrakých a nevidomých (SONS).  

Při  KJD pracuje klub „Bojujeme proti nudě“ (Březové Hory), loutkoherecká skupina při 
pobočce Školní, Klub seniorů, Literární kroužek při Waldorfské škole. Pracovnice KJD dochází 
číst dětem na oddělení příbramské nemocnice. Vzdělávací akce jsou především zaměřeny na 
děti a mládež ve spolupráci se školami. Celkový počet kulturních a vzdělávacích akcí roce 2014 
byl 822 a návštěvníků bylo 15120. Na pořádání těchto akcích nám stále více pomáhají 
dobrovolníci. V roce 2014 odpracovali v KJD Příbram celkem 84 hodin hlavně při práci s dětmi. 
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Regionální funkce 
 

 
Knihovna Jana Drdy je na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí (smluvní vztah 

se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně) pověřenou knihovnou a obsluhuje 
prostřednictvím oddělení regionálních služeb knihovny na území bývalého okresu Příbram, část 
knihoven se nachází v okrese Beroun a část v okrese Praha-západ. Tato činnost je každoročně 
financována Středočeským krajem. Rozpočet oddělení regionálních služeb byl v roce 2014 ve 
výši 1,073 mil. Kč. V roce 2014 proběhly personální změny. 

Celkový přírůstek výměnného fondu byl 2608 svazků. Situace se oproti loňskému roku 
výrazně zlepšila. Byla provedena velká aktualizace knihovního fondu. 

Došlo k podepsání Smlouvy o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování 
regionálních funkcí s Obecní knihovnou Bubovice (okres Beroun) a nově zahájila svou činnost 
knihovna ve Vysoké u Příbramě. 

Celkový počet registrovaných knihoven, které obsluhujeme v našem regionu je 155, z toho je 
137 malých obecních knihoven (neprofesionální), 15 větších knihoven – profesionálních 
(knihovnice v pracovním poměru) a ještě 3 specifické knihovny. 

Při rozvozu 326 souborů s počtem 15921 svazků bylo ujeto 5145 kilometrů. 
Řada knihoven v regionu pracuje v automatizovaném knihovním systému Clavius-REKS 

(regionální knihovní systém, který využívá internet). Celkem k 31. 12. 2014 bylo propojeno 47 
knihoven. Další veřejné knihovny mají lokální verze automatizovaného knihovního systému. 
 

 

Informační centra 
 

IC obsloužilo téměř 18600 zákazníků, přičemž internet využilo při čtyřech počítačových 
stanicích 4006 uživatelů.  

Pobočka „Terminál“ na autobusovém nádraží navštívilo více jak 12000 lidí. Převažují však 
dotazy na autobusová spojení. 
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Příloha č. 1 – Statistické ukazatele KJD - knihovnický úsek 

Přehled statistických údajů za rok 2014 v porovnání s 
rokem 2013 % plnění 

2014/2013 

ÚDAJ 
ROK 
2013 

ROK 
2014 

KNIHOVNÍ FOND (KF) celkem 
118576 119773 101% 

        z toho audiovizuální média 765 846 111% 

PŘÍRŮSTEK KF  4892 5283 108% 

         z toho AV media 60 176 293% 

        

POČET UŽIVATELŮ  4282 4198 98% 

z toho dětí do 15 let 1219 1177 97% 

        

VÝPŮJČKY celkem 433133 429119 99% 

          z toho časopisů 62915 61135 97% 

Výpůjčky knih - dospělým 260663 269659 103% 

Výpůjčky knih - dětem 105565 92342 87% 

        

Počet  návštěvníků půjčoven 74079 75883 102% 

Počet návštěvníků internetu 6872 6401 93% 

Počet rezervací na knihy 3823 3784 99% 

        

Počet kulturních  a vzdělávacích akcí 
pro veřejnost 

806 822 102% 

      -   návštěvníků na akcích 14380 15120 105% 
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Příloha č. 2 - Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2014 

 
 
 
Mgr. Naděžda Čížková 

Petra   Dařílková 

Blanka   Falátová 

Bc. Svatomíra  Fojtová 

Dana   Homolková 

Mgr. Václav   Chvál 

Věra   Janouchová 

Mgr. Pavel   Kabíček 

Bc. Dana   Krejčíková 

Monika   Kulhánková 

Eva   Máchová 

Simona   Marková 

Barbora   Matoušková 

Bc. Stanislava  Nechvátalová 

Mgr. Jitka   Nídlová 

Katuše   Nolčová 

Hana   Pegová 

Mgr. Stanislava  Pelánová 

Hana   Pětníková 

Alena   Reitrová 

Alena   Schmidtová 

Daniel   Skřípal 

Jiřina   Soukupová 

Marcela   Srchová 

Jaroslava   Stibůrková 

Monika   Šedivá 

Zdeňka   Šmídová 

Karel   Šťastný 

Jiří   Švehla 

Lanka   Vápeníková 

Ivana   Vostrá 

Eva   Zajíčková 

Hana   Zemková 


