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Úvod 
 

 

Knihovna Jana Drdy poskytuje 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). 

 

K 31. 12. 2016 byl průměrný počet zaměstnanců přepočtený na úvazky 29,7 zaměstnance. 

 

V roce 2016 obdržela knihovna od svého zřizovatele příspěvek 12 500 000 Kč. Z rozpočtu 

Středočeského kraje jsme obdrželi 1 185 707 Kč na zajištění regionálních funkcí.  

 

 

KJD získala ve výběrovém dotačním řízení Ministerstva 

kultury ČR v podprogramu VISK3 finanční prostředky na 

zavedení technologie RFID. Radiofrekvenční systém 

identifikace je moderní technologie, která slouží 

k bezkontaktnímu rozpoznávání dokumentů pro potřeby 

půjčování či vracení knih. Zároveň se používá při ochraně 

knihovního fondu. V letních měsících jsme vlepili přes 40 tisíc 

RFID tagů do knih umístěných ve Studovně a Ústřední 

půjčovně pro dospělé. V říjnu 2016 jsme pak spustili i 

půjčování a ochranu fondu s využitím této moderní 

technologie. Tagy průběžně vlepujeme do nových knih.  

 

 

Další dotace jsme získali v podprogramu VISK8 na přístup do databází ASPI a Anopress, 

v podprogramu VISK9 na harmonizaci věcných autorit, v programu Knihovna 21. století na projekt 

Poznej své město - cyklus vlastivědných procházek. Realizace všech projektů proběhla ve druhém 

pololetí roku 2016. Celkem jsme získali z dotačních titulů 250 000 Kč.  

Z rozpočtu Středočeského kraje jsme žádali o dotaci na obnovu mobiliáře pro oddělení 

Studovna. Tento příspěvek ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek jsme ani na rok 

2016 nezískali. 

 

 

 

 

V únoru 2016 byl dán do provozu náš druhý bibliobox. Schránka na 

vracení knih je umístěná před hlavní budovou na nám T. G. Masaryka. 
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Vybavili jsme Ústřední půjčovnu pro 

děti novými stoly a židlemi.  

 

 

 

V září 2016 proběhla částečná výměna 

oken na pobočce Březové Hory. 

 

 

 

Přehled oddělení a poboček Knihovny Jana Drdy:   -    Ústřední půjčovna pro dospělé 

- Ústřední půjčovna pro děti 

- Studovna 

- Pobočka Březové Hory 

- Pobočka Křižák 

- Pobočka Škola 

- Bibliobox nám. 17. listopadu 

- Bibliobox nám. T. G. Masaryka 

 
- Akvizice, zpracování a ochrana 

fondu 

- Oddělení regionálních služeb 

- Ekonomický úsek 

 

 

V Knihovně Jana Drdy platí jedna registrace - na všech odděleních a pobočkách si může 

čtenář půjčovat na jednu legitimaci. 

 
 

 

Knihovní fond 
 

Celkový přírůstek 5 969 svazků (5 868 v r. 2015) byl tvořen zejména knihami – 5 771 svazků, 

dále audiovizuálními dokumenty (153 audioknih). Dále jsme zakoupili 44 pracovních pomůcek- 

stolní hry pro Ústřední půjčovnu pro děti a pobočku Březové Hory. V roce 2016 se tak přírůstek 

dostal po 5 letech nad úroveň roku 2011. 

Koupí bylo získáno 4 674 sv., darem 726, náhradou za původní svazek 180, z projektu Česká 

knihovna (projekt Ministerstva kultury ČR na podporu vydávání nekomerčních titulů české 

literatury) bylo zapsáno 81 svazků. 
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Zcela novým zdrojem knih byl v roce 2016 projekt Ministerstva kultury ČR Cizojazyčná 

literatura, který nám umožnil získat 146 svazků cizojazyčné literatury v celkové hodnotě 29 792 Kč. 

Jde o knihy v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině. 

Průměrná maloobchodní cena koupených knih činila 271 Kč za 1 svazek, naše nákladová cen 

činila 190 Kč, nakupovali jsme tedy s průměrnou slevou 30 %. 

Úbytek 6 470 svazků je vyšší než v roce 2015 (4 860). Největší aktualizaci provedla Ústřední 

půjčovna pro dospělé 2 251 svazků (včetně skladu v suterénu), pobočka Březové Hory 1 495 

svazků a Ústřední půjčovna pro děti 1 216 svazků. 

 

 

Tabulka č. 6 - STAV KNIHOVNÍHO FONDU   

  

stav fondu přírůstek 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

ÚP dospělí 49277 50231 50070 49976 2061 1983 1962 2129 

Pobočka Křižák 18694 19464 20300 20911 957 953 1160 1070 

Studovna 8350 8576 8553 8737 224 285 255 293 

ÚP děti 15659 14058 14629 13999 574 580 594 663 

Pobočka Školní 13119 13387 13030 12931 529 606 964 751 

Pobočka BH 12238 12729 13489 12859 429 692 769 864 

Výměnné fondy                

*v majetku KJD 
9251 5922 5347 5307 19 7 6 1 

KNIHY ÚHRNEM 126588 124367 125418 124720 4793 5106 5710 5771 

 
AV média  765 846 860 1012 60 176 132 153 

Elektronické zdroje 437 437 361 362 2 0 4 1 

Pracovní pomůcky 37 45 64 108 37 8 22 44 

         
FOND CELKEM 127827 125695 126703 126202 4892 5290 5868 5969 
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Stav fondu podle umístění na jednotlivých pobočkách 

 

Čtenáři, výpůjčky, návštěvnost 
 

Z níže uvedených tabulek je zřejmé, že počet čtenářů (i výpůjček) rok od roku mírně klesá. 

Je to celorepublikový trend. Pozitivně vnímáme fakt, že počet návštěvníků půjčoven je 

v Příbrami stabilní, naopak má mírně vzrůstající tendenci. Můžeme tedy konstatovat, že v roce 

2016 si méně registrovaných čtenářů půjčilo méně knih, navštěvovali však knihovnu častěji. 
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V roce 2016 jsme evidovali 4039 čtenářů, z toho bylo 1170 dětí do 15 let. Pokračuje sociální 

program knihovny.  Sociálně znevýhodněným čtenářům umožňujeme snížení registračního 

poplatku, stejně tak i dobrovolníkům, kteří s námi pravidelně spolupracují.  

 

 

 

V roce 2016 bylo v půjčovnách Knihovny Jana Drdy zapůjčeno 396 373 svazků. 

 Klesající počet výpůjček způsobují i naše dva biblioboxy umístěné na nám. 17. listopadu a na 

nám. T. G. Masaryka. Pokud čtenáři vrací knihy přímo do knihovny, je větší pravděpodobnost, že 

si další knihy půjčí, než když je vrací přes bibliobox. V roce 2016 čtenáři vrátili přes tuto službu 

9 599 svazků.  

Stále vzrůstá zájem o půjčování audioknih, které půjčujeme na pobočce Křižák (6 100 výpůjček 

v roce 2016). Stabilně nízký je zájem o elektronické knihy. Půjčování těchto dokumentů je hrazeno 

z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR. Technické zabezpečení výpůjček je zajištěno přes on-

line katalog Carmen ve spolupráci s portálem eReading.cz. Pro registrované uživatele knihovny je 

zdarma. 
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Přes nepatrný pokles v počtu čtenářů však neklesá návštěvnost. V roce 2016 navštívilo jen 

půjčovny a studovnu 76 189 uživatelů.  

Další kategorií, která stojí za okomentování, jsou návštěvníci on-line služeb – návštěvníci 

virtuální. Ti přistupují do svého čtenářského konta nebo do katalogů knihovny prostřednictvím 

internetu a jejich počet rok od roku stoupá. 

 

 

Služby čtenářům (i elektronické) 
 

Uživatelé knihovny mají v knihovně volně k dispozici internet, v budově na nám. T. G. 

Masaryka i WIFI připojení. Naši čtenáři mají možnost půjčovat si čtečky elektronických knih a přes 

katalog Carmen již zmíněné elektronické knihy. 

Ve Studovně jsme zpracovali 59 bibliografických rešerší. Uživatelé mají možnost přístupu do 

databází např. Anopress a ASPI.   

V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme obdrželi celkem 545 požadavků na půjčení knih 

z našeho fondu z jiných knihoven (kladně vyřízených 528), jiným knihovnám jsme posílali 467 

požadavků našich čtenářů (kladně vyřízených 455). 

Do knihovny je přístup i přes webové stánky knihovny (http://www.kjd.pb.cz/). Dále 

administrujeme stránky pobočky Škola, webové stránky Informačního centra, webové stránky pro 

obsluhované knihovny v rámci regionálních služeb E-kis. Knihovna se také prezentuje na 

sociálních sítích Facebook a Twitter. 

Na webových stránkách knihovny je přístup do dvou on-line katalogů knihovního fondu KJD 

Příbram. Za rok 2016 byly tyto katalogy k hledání vhodné literatury využity 36 095krát, ke svému 

uživatelskému účtu se čtenáři přihlásili 9 959krát.  
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Kulturně výchovná a vzdělávací činnost 
 

Stěžejní kulturní událostí roku 2016 v našem městě byly oslavy 800 let Příbrami. Knihovna 

Jana Drdy si připomněla toto výročí cyklem šesti komentovaných vycházek s názvem Poznej 

svoje město. Tento cyklus byl tak úspěšný, že bylo nutno vycházky opakovat. 

 

 
 

 

 

 

Významným počinem roku je 

spolupráce s Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze na projektu Virtuální 

univerzity třetího věku (VU3V). Proběhl 

zahajovací seminář Astronomie, letní 

semestr, kde se vyučovaly Evropské 

kulturní hodnoty, a semestr zimní na téma 

Genealogie. Zatímco v letním semestru 

studovalo 15 seniorů, zimní semestr už 

navštěvovalo 39 studujících a semináře 

jsme tak museli rozšířit z dopoledních 

hodin i na odpolední. Cílem tohoto 

dlouhodobého projektu je umožnit všem 

posluchačům zájmové vysokoškolské 

studium bez ohledu na vzdálenost od vysokých škol, ve kterých probíhá studium prezenční. Studia 

se mohou zúčastnit osoby se statutem důchodce (i invalidního) a nezaměstnaní 50+. 
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Na rok 2016 připadl 20. ročník literární 

soutěže pro mládež Příbram Hanuše Jelínka.  

Soutěž měla tradičně vysokou úroveň a hojnou 

účast (105 literátů s 220 příspěvky). Vzácným 

hostem při slavnostním vyhlášení výsledků byla 

spisovatelka Radka Denemarková. Z vítězných 

prací mladých autorů od 12 do 23 let vznikl 

sborník s názvem Bláznivý zloděj nohou. 

Generálním partnerem této akce byla 1.SčV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další významné 

výročí, které připadlo na 

tento rok, bylo 700 let od narození Karla IV.  KJD se v tomto případě zaměřila na dětské čtenáře. 

Děti měly výtvarné dílny, besedy o Karlu IV. a jeho době a velmi krásný pořad profesionálního 

vypravěče příběhů Martina Haka nazvaný Karel a já. 

 

 

Středověká výtvarná dílna. Děti kreslí svůj vlastní erb. 
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Knihovna je místem pro 

setkání 

Ústřední půjčovna pro děti 

organizuje pravidelná setkávání 

klientů Společnosti pro pomoc 

lidem s mentálním postižením. 

Pobočka Křižák spolupracuje 

se Sjednocenou organizací 

slabozrakých a nevidomých 

SONS, rozváží knihy 

a audioknihy do domů 

s pečovatelskou službou 

a nemocným čtenářům.  

 

 

 

 

 

Genealogie je obor, který lidi sdružuje. Knihovna uspořádala (mimo VU3V) dvě přednášky o 

genealogii pro veřejnost. Na tomto základě vznikl okruh lidí, kteří sdílí svůj zájem v knihovně při 

pravidelných Setkáních genealogů. 
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Společné podvečerní čtení rodičů, prarodičů a dětí jsou pravidelná setkání pro celou rodinu, 

která Knihovna Jana Drdy na pobočce Škola realizuje už od roku 2011. 

 
 

 

Klub pro děti „Bojujeme proti nudě“ je aktivní při pobočce Březové Hory.

.  
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Obrovskou práci odvádí knihovnice při práci s malými čtenáři. Je zásluhou dětských 

oddělení, že každé dítě do 15 let z Příbrami a okolních obcí se podívá do knihovny nejméně 

pětkrát v rámci školního vyučování.  Setká se s vlídným přijetím a obvykle si odnáší i nějaké 

zážitky nebo poznatky.  A když se opravdu zadaří, do knihovny poté chodí jako čtenář a vyroste 

z něj dospělý, pro kterého je kniha víc než dekorace 

 

 Při Knihovně Jana Drdy pracuje také Klub seniorů. 

 Knihovnice v rámci dobrovolnického programu chodí číst hospitalizovaným dětem do 

příbramské nemocnice. 

 Knihovna se zapojila do všech důležitých celorepublikových knihovnických akcí: Březen 

měsíc čtenářů; Noc s Andersenem; Knížka pro prvňáčka; Noc literatury; Celé Česko čte 

dětem; Kamarádka knihovna; Týden knihoven. 

 Společně s jinými organizacemi pořádá: Tady jsem doma (ZŠ Jiráskovy sady), Zahradní 

slavnost (ZUŠ Příbram), Nebezpečné hry dětí (HZS Příbram), Den s Antonínem Dvořákem 

(Dvořákovo Příbramsko) Měsíc pro duši (Galerie Františka Drtikola)Není možné v této 

zprávě zachytit všechny akce a činnosti, které Knihovna Jana Drdy na všech svých 

pracovištích organizuje, pořádá a vytváří pro občany Příbrami. 
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Můžeme jen pro ilustraci přiložit výčet některých těchto aktivit roku 2016. 

 
S velkým zájmem Příbramanů se setkala socioložka a publicistka Jiřina Šiklová. 

 

  

Přepěkné byly loutkové Vánoční žabí příběhy, se kterými přijeli Marka a Kryštof Míkovi. 
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Den pro dětskou knihu 

 

 

 
Kafe a cigárko - scénické čtení souboru Listování 
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Straka v říši entropie - scénické čtení souboru Listování 

 

Vzpomínka na Zahradní slavnost 
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Dějiny umění - cyklus přednášek  Mgr, Jany Froňkové 

 

 
Na památku ze Svaté Hory  - přednáška Mgr. Lenky Blažkové, Ph.D 
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Kaleidoskop Jana Rejžka - hudební pořad   

 

                  
Zdravá chůze a jiné přednášky věnované našemu zdraví (Jana Jarošová) 
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Pochod naučnou stezkou podél Litavky 

 

 
Po stopách Pavla Juráčka – literární vycházka (Edita Vaníčková -Makosová) 
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Po stopách Jaroslava Vrchlického a Julia Zeyera – literární vycházka (Edita Vaníčková -Makosová) 

 

 
Ženy sobě – odpoledne věnované ženám 

 



21 

 

 a dále: setkání se spisovatelkami Jitkou Ludvíkovou, Věrou Noskovou, Michaelou 

Burdovou, Zuzanou Součkovou, přednášky o Příbrami Josefa Fryše, cyklus Čtení z antiky 

Stanislava Sloupa, Severní Korea - cestopisná přednáška Petra Halady, výstavy, křesty několika 

knih,  Italští vysídlenci z Valle di Ledro  - přednáška Mgr. K. Urbanové-Mojsejové, Zakládáme 

soukromé zahrady – přednáška  Josefa Slepičky, Poznejte příběh znojemského vína – setkání se 

sommeliérkou  Renatou Pudlowskou, Dobroty mlsných knihovnic – knihovnice napekly dobroty a 

čtenáři je snědli; a ještě si mohli odnést recept… a další 

 

Na přípravě kulturně výchovných a vzdělávacích programů knihovny spolupracovali všichni 

zaměstnanci knihovny.  Zejména však pracovníci Studovny o oddělení pro děti. V roce 2016 

statistika knihovny vypovídá o více než 900 kulturních a vzdělávacích akcích s celkovým počtem 

15 930 návštěvníků.  

Při realizaci těchto akcí jsou stále více nedocenitelní dobrovolníci. V roce 2016 odpracovali 

studenti i dospělí dobrovolníci v knihovně 128 hodin především při práci s dětmi.  

 

 

 

 

Regionální funkce 
 

Na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí je Knihovna Jana Drdy pověřenou 

knihovnou. Celkový počet registrovaných knihoven, které obsluhujeme v našem regionu je 156, z 

toho je 138 neprofesionálních, 15 profesionálních a 3 knihovny jiných sítí (Památník K. Čapka - 

Strž; Památník A. Dvořáka -Vysoká u Příbramě, Gymnáziu Příbram).  Tyto knihovny jsou 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. 

Celkový přírůstek výměnného fondu v roce 2016 byl 2 094 svazků. Úbytek knih byl na obvyklé 

úrovni (průběžně vyřazovány poškozené knihy).  Do knihoven jsme rozvezli celkem 374 souborů s 

počtem svazků 9 579. Ujeto bylo 3 977 kilometrů. 

Oddělení regionálních služeb procházelo personálními změnami. K 31. lednu ukončila pracovní 

poměr paní Jiřina Soukupová a místo ní nastoupila jako metodik paní Věra Schneiderová. Dne 15. 

května skončila pracovní poměr Mgr. Ivana Vítková a místo ní nastoupila k 1. červnu jako 

katalogizátorka paní Monika Šedivá. 

 V automatizovaném knihovním systému Clavius REKS nově pracují knihovny Podlesí, 

Orlov a Štěchovice. Knihovny Podluhy a Krásná Hora přešly z AKS Clavius na AKS Clavius REKS. 

V rámci regionálních služeb proběhlo několik vzdělávání a porad určených pro knihovníky 

zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií (Práce v programu na úpravu 

krátkých videí, Windows 10) nebo na literární témata (Ruská literatura, Sci-fi a fantazy literatura 

pro mládež). 
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Informační centrum 
 

Na Informačním centru oproti minulému roku stoupl zájem o prodej vstupenek na kulturní akce 

a celkově se zvedla návštěvnost. Nárůst prodeje vstupenek způsobil koncert Jarka Nohavici v 

Příbrami, zájem o tyto vstupenky byl opravdu nevídaný. Celková návštěvnost se zvýšila nejspíše z 

důvodu mimořádného roku 2016, který byl pro město Příbram rokem oslav 800tého výročí města.  

 

 

Z přiloženého grafu je vidět, že nejvíce využívány jsou kopírovací služby, prodej vstupenek, 

internet a ústní dotazy. Čísla představují počet návštěvníků, kteří příslušnou službu využili. 
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Využití služeb informačního centra

Kopír. Služby

Vstupenky

Faxové služby

Ústní dotazy

Cizinci

Internet

Prodej

Online služby

Název služby 
Počet 

návštěvníků 

Kopírovací služby  5824 

Vstupenky 5066 

Faxové služby 1694 

Ústní dotazy 3033 

Cizinci 78 

Internet 3209 

Prodej 1055 

Online služby 423 
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Další činnosti knihovny 
 

- Vymáhání nevrácených dokumentů a nezaplacených poplatků ve spolupráci s advokátní 

kanceláří. 

- Odborné vzdělávání – zaměstnanci KJD se v roce 2016 zúčastnili 58 vzdělávacích akcí, které 

byly mj. zaměřeny na téma první pomoci, literární témata (ruská, scifi a fantazy literatura pro 

mládež), pedagogické minimum pro knihovníky, na zdokonalování se v informační a 

komunikační technologii (Windows10, úprava krátkých videí). Jedna pracovnice absolvovala 

akreditovaný rekvalifikační kurz, zaměstnaci Informačního centra navštívili kurzy o doplňkových 

službách infocenter a seminář CHKO Brdy – neznámá krajina uprostřed Čech. Všichni 

zaměstnanci se seznámili s novým muzeem na Svaté hoře apod. 

- Pracovní skupina „Jednota“ připravovala používání jednotné číselné řady čtenářských čísel. 

Doposud mělo každé oddělení  či pobočka svou číselnou řadu. Pracovní skupina také řešila 

novou vizuální úpravu čtenářských přihlášek a legitimací a jejich tisk v automatizovaném 

výpůjčním protokolu. Termín spuštění této novinky je 1. 1. 2017. 

- V rámci projektu „Kniha do vlaku a autobusu“ pokračujeme v udržování míst na vlakovém a 

autobusovém nádraží, kam vozíme vyřazené nebo darované knihy. Ty jsou pak cestujícím 

volně k dispozici.  

- K 30. 6.2016 jsme ukončili doplňování generálního jmenného lístkového katalogu. 

- Od září 2016 jsme připomínkovali koncepci a zpracování projektové dokumentace projektu 

„Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy, Příbram I“, jehož výstupem bude vybudování 

výtahu v KJD Příbram! 
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Příloha č. 1 – Statistické ukazatele KJD - knihovnický úsek 

Přehled statistických údajů za rok 2016 v porovnání s rokem 2015 
% plnění 

2016/2015 

ÚDAJ ROK 2015 ROK 2016 

KNIHOVNÍ FOND (KF) celkem 
126703 126202 100% 

   z toho audiovizuální média 860 1012 118% 

PŘÍRŮSTEK KF  5868 5969 102% 

         z toho AV media 132 153 116% 

        

POČET UŽIVATELŮ  4171 4039 97% 

z toho dětí do 15 let 1159 1170 101% 

        

VÝPŮJČKY celkem 410090 396373 97% 

          z toho časopisů 59278 51347 87% 

          z toho AV médií 5628 6100 108% 

Výpůjčky knih - dospělým 263602 259598 98% 

Výpůjčky knih - dětem 82570 78647 95% 

        

Počet  návštěvníků půjčoven 75438 76189 101% 

Počet návštěvníků internetu 5785 5541 96% 

Počet rezervací na knihy 3850 3847 100% 

        

Počet kulturních  a vzdělávacích akcí pro veřejnost 811 905 112% 

      -   návštěvníků na akcích 14749 15930 108% 
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Příloha č. 2 - Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2016 

 
 
 
Mgr. Naděžda  Čížková 

Petra    Dařílková 

Barbora    Dražanová 

Blanka    Falátová 

Mgr. Svatomíra  Fojtová 

Dana    Homolková 

Věra    Janouchová 

Monika   Ježková 

Bc. Dana    Krejčíková 

Monika    Kulhánková 

Eva    Máchová 

Bc. Stanislava  Nechvátalová 

Mgr. Aneta    Nejezchlebová 

Katuše    Nolčová 

Hana    Pegová 

Mgr. Stanislava  Pelánová 

Hana    Pětníková 

Alena    Reitrová 

Martina   Řechková 

Alena    Schmidtová 

Daniel    Skřípal 

Marcela    Srchová 

Jaroslava    Stibůrková 

Monika    Šedivá 

Zdeňka    Šmídová 

Karel    Šťastný 

Jiří    Švehla 

Lenka    Vápeníková 

Ivana    Vostrá 

Eva    Zajíčková 

Hana    Zemková 

 


