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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. 2018 byl průměrný počet zaměstnanců přepočtený na úvazky 29,2 zaměstnance. 

 

V roce 2018 obdržela knihovna od svého zřizovatele příspěvek 14 150 000 Kč. Z rozpočtu 

Středočeského kraje jsme získali 1 582 000 Kč na zajištění regionálních funkcí.  

 

Nejvýznamnější událostí roku 2018 bylo vybudování bezbariérového přístupu do hlavní 

budovy knihovny, výstavba výtahu a rekonstrukce Ústřední půjčovny pro dospělé čtenáře.  
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Knihovna Jana Drdy na náměstí TGM byla uzavřena pro veřejnost od 23. března 2018. 

Od 3. dubna jsme provizorně fungovali v prostorách tzv. Špalíčku, kam jsme přestěhovali „živý“ 

fond pro děti i dospělé. Původně jsme plánovali návrat do zrekonstruovaných prostor během 

měsíce srpna. Stavební práce, při kterých se zjistilo napadení některých trámů dřevokaznými 

houbami, však trvaly oproti původním předpokladům o měsíc déle. Budova knihovny 

se pro veřejnost otevřela 1. října, půjčovna pro dospělé pak 15. října 2018. Nyní mají čtenáři 

bezbariérový přístup do vyšších pater, senioři mohou navštěvovat Univerzitu 3. věku, matky 

s dětmi se dostanou do půjčovny pro děti i s kočárky. Půjčovna pro dospělé dostala nový mobiliář 

a rozšířila volný výběr knih. S výměnou napadených trámů se dostalo i na modernizaci a úpravu 

několika toalet v budově. 

 

 

Na zřízení výtahu v hlavní budově příbramské knihovny získalo město dotaci z rozpočtu 

Ministerstva kultury ČR v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

KJD získala ve výběrovém dotačním řízení Ministerstva kultury ČR v podprogramu  VISK8 

finanční prostředky na přístup do databází ASPI a Anopress, v programu Knihovna 21. století 

na projekt Poznej své město 2018 - cyklus vlastivědných procházek a z rozpočtu Středočeského 

kraje jsme získali dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na obnovu mobiliáře 

v Ústřední půjčovně pro dospělé čtenáře. Celkem jsme obdrželi z dotačních titulů 80 000 Kč.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s SZM Příbram přibyla ke knihobudkám na vlakovém a autobusovém nádraží i 

knihobudka na „Nováku“. 
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Knihovní fond 

 

Příčinou omezeného nákupu knihovního fondu a množství jeho aktualizace byla 

rekonstrukce hlavní budovy na nám. TGM.  I když jsme mohli fungovat v provizorních prostorách 

„Špalíčku“, nebylo internetové spojení na takové úrovni, aby umožňovalo bezproblémovou práci 

při katalogizaci knih.   

Koupí bylo získáno 3 302 svazků, další knihovní jednotky jsme získali z projektu Cizojazyčná 

literatura a Česká knihovna. Výrazněji byly posíleny fondy společenských her v půjčovnách 

pro děti (166 ks). Celkový přírůstek 4 054 knihovních jednotek byl výrazně nižší než v roce 2017. 

Došlo i k navýšení ceny knih v průměru o 15 Kč na svazek. Nakupovali jsme s průměrným 

rabatem 29%. 

Úbytek fondu byl v roce 2018 výrazně vyšší, než předchozí roky. Celkem se vyřadilo 16 070 

svazků, z toho 14 777 v hlavní budově knihovny.  Při aktualizaci fondu jsme se řídili metodickými 

pokyny Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu. 

 

 

  

Knihovní fond 
stav fondu přírůstek 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ÚP dospělí 49976 49585 37253 2129 1980 1421 

Pobočka Křižák 20911 21234 21550 1070 936 672 

Studovna 8737 8979 9035 293 371 234 

ÚP děti 13999 14174 13772 663 687 527 

Pobočka Školní 12931 13167 13196 751 871 613 

Pobočka BH 12859 13162 13335 864 774 439 

Výměnné fondy            
*v majetku KJD 

5307 5259 5257 1 0 2 

KNIHY 
ÚHRNEM 

124720 125560 113398 5771 5619 3908 

 

AV média 1012 1193 1302 153 181 109 

Elektronické 
zdroje 

362 285 286 1 4 1 

Pracovní 
pomůcky 

108 131 166 44 23 35 

       

FOND CELKEM 126202 127169 115152 5969 5827 4053 



6 

 

Čtenáři, výpůjčky, návštěvnost 

 

Věkové rozložení registrovaných čtenářů Knihovny Jana Drdy Příbram 
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 Statistické výsledky v oblasti čtenářů a výpůjček odráží omezené fungování knihovny v době 

rekonstrukce. Výpůjční doba nebyla ani o prázdninách výrazně krácena. Na „Špalíčku“ jsme měli 

otevřeno celé letní prázdniny všechny dny v týdnu kromě neděle, pouze pobočky byly 1 měsíc 

uzavřeny z důvodu vybírání dovolených. Přesto návštěvnost a výpůjčky knih byly v roce 2018 

nižší.  

 

 

V roce 2018 jsme evidovali 4281 čtenářů, z toho bylo 1300 dětí do 15 let.  

Pokračuje sociální program knihovny. Sociálně znevýhodněným čtenářům umožňujeme 

snížení registračního poplatku, stejně tak i dobrovolníkům, kteří s námi pravidelně spolupracují, 

nebo klientům Centra sociálních služeb.  Čtenáři mohou využívat i zvýhodněnou registraci, tzv. 

rodinnou průkazku.  

 

 

* Prolongace je prodloužení výpůjčky knihy, kterou má čtenář již doma půjčenou. 

Statistický ukazatel „Počet výpůjček“ měl i v roce 2018 klesající tendenci. Tento trend je 

celorepublikový.  
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Jak ukazuje graf, nejvíce se odrazila výstavba bezbariérového přístupu, stěhování a provizorní 

provoz ve statistice návštěvnosti. 

 

 

 

 

 

 

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. Přes katalog 

Carmen si v roce 2018 půjčili 297 elektronických knih. Půjčujeme je ve spolupráci s portálem 

eReading a Flexibooks.  

Ve Studovně jsme zpracovali 37 bibliografických rešerší. Uživatelé mají možnost přístupu 

do databází např. Anopress a ASPI.  Meziknihovní výpůjční služby poskytujeme našim čtenářům 

(359 kladně vyřízených požadavků) i ostatním knihovnám (474 vyřízených požadavků).  

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

administrujeme webové stránky Informačního centra, v rámci regionálních služeb webové stránky 

pro obsluhované knihovny 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.  

 

 

Čtenáři příbramské knihovny využívají k vracení půjčených knih dva biblioboxy. Jeden je umístěn 

před hlavní budovou na náměstí TGM, druhý na nám. 17. listopadu. Níže uvedený graf ukazuje jejich 

využití. Biblioboxy vyzvedáváme 3krát týdně (nám. 17. listopadu), resp. denně (nám. TGM). 
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Kulturně výchovná a vzdělávací činnost 

 

Knihovna Jana Drdy je bezpečný prostor pro každého, je to instituce kulturní, vzdělávací 

i sociální. Jednak svou nabídkou reaguje na potřeby komunity, v níž působí, jednak má potenciál být 

stabilním partnerem pro aktivity jednotlivců i neziskových organizací. Věříme, že pro žádného 

občana města Příbrami není Knihovna Jana Drdy zařízením, kam by se ostýchal vejít. Od roku 2018 

je vstup navíc usnadněn výtahem. Budova Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. M. je bezbariérová. 

Knihovna se tak ještě více otevřela rodičům s malými dětmi v kočárcích, i dospělým, kteří mají potíže 

s hybností. 

Knihovna se zúčastňuje celé řady celostátních aktivit (Březen měsíc čtenářů, Noc 

s Andersenem, Čtenář roku, Noc literatury, Knížka pro prvňáčka, Celé Česko čte dětem, Čtení 

pomáhá, Týden knihoven, Březen, měsíc čtenářů, Den pro dětskou knihu, S knížkou do života 

/Bookstart a zároveň vytváří aktivity vlastní.) 
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V roce 2018 pokračovaly již zavedené cykly jako Dějiny umění Mgr. Jany Froňkové, 

komentované vycházky Poznej svoje město 3, Setkání genealogů. 

Knihovna organizuje pravidelná setkávání klientů Společnosti pro pomoc lidem s mentálním 

postižením, spolupracuje se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých SONS 

a s Azylovým domem, rozváží knihy a audioknihy do domů s pečovatelskou službou a nemocným 

čtenářům. Téměř každý týden pracuje při knihovně Klub seniorů a k němu se v roce 2018 přidal ještě 

Klub HP (1x měsíčně), který si dává za cíl rozšířit nabídku pro lidi v důchodovém věku o další druhy 

aktivit. 

Knihovna spolupracuje se skupinou lidí, pro které je koníčkem příbramská historie. Tento Klub 

přátel Příbrami připravuje každý měsíc přednášku pro veřejnost, k vyprávění zve pamětníky 

a nevyhýbá se ani zpěvu či recitaci. 

V roce 2018 proběhly dva semestry 

Virtuální univerzity třetího věku 

ve čtyřech kurzech. V letním semestru 

se studovaly dva studijní programy – 

Život a dílo Michelangela Buonarroti 

a Cestování – Co jste možná nevěděli. 

Zúčastnilo se 38 studentů. V zimním 

semestru studovalo 38 studentů 

programy České dějiny a jejich 

souvislosti II. a Krize jako východisko 

z krize společnosti. I. V létě promovali 

2 studenti a v zimě 4 studenti. 

Knihovna Jana Drdy uskutečnila již 

22. ročník literární soutěže pro mládež Příbram Hanuše Jelínka. 

Hostem slavnostního vyhlášení výsledků byla spisovatelka Radka 

Denemarková. Z vítězných prací soutěže vznikl almanach 

„Z kradeného ovoce je nejlepší marmeláda“.  

Na chodbě knihovny jsou v „Galerii na schodech“ pravidelně 

obměňovány výstavy.  

Dětská oddělení knihovny každý rok realizují stovky vzdělávacích 

i kulturních akcí pro děti, jejichž smyslem je ukázat dětem kouzlo 

čtenářského zážitku 

a také dokázat, že 

čtení je normální a 

pobyt v knihovně 

příjemný.  

Při Společném podvečerním čtení rodičů, 

prarodičů a dětí se přátelé knihy scházejí už od roku 

2012. V roce 2018 při něm knihovna slavnostně 

ocenila dvě nejmladší čtenářky. 
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Nejrozsáhlejší počin pro dětské čtenáře byl už 

desátý ročník projektu na podporu čtenářské 

gramotnosti Knížka pro prvňáčka.  

Dětská oddělení v červnu 2018 uspořádala 

pro děti a jejich průvodce zážitkovou vycházku 

do Ekologického centra Orlov. 

 

 

 

 

 

Knihovna je pro všechny. Proto usilujeme 

o to, abychom měli co nabídnout všem 

bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. 

S potěšením zjišťujeme, že akce knihovny začíná 

navštěvovat stále více lidí. V roce 2018 byli našimi hosty spisovatelé: Josef Formánek, Milan Zacha 

Kučera, Martina Bittnerová, Táňa Keleová Vasilková, Kristina Haidingerová, Honza Menděl. 

Ve spolupráci se Skandinávským domem jsme uspořádali přednášku o severské literatuře. 

O umělecký zážitek návštěvníků knihovny se postarali také divadelníci. Soubor Listování, 

zastoupený tentokrát 

jen Lukášem 

Hejlíkem, přivezl 

scénické čtení Co by 

můj syn měl vědět 

o světě.  
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Malá divadelní společnost Kostým okouzlila hudebním 

monodramatem Hašler! Hašler! Hašler! 

 

 

Na samém konci roku přijela s divadlem pro nejmenší Klidné 

Vánoce Marka Míková a její DAMM. 

Měsíc pro duši knihovna organizuje společně s Galerií Františka 

Drtikola. V roce 2018 jsme tak pro příbramskou veřejnost zprostředkovali setkání s manželi 

Duškovými, mentalistou Jakubem Kroulíkem, slovenskou spisovatelku Táňou Keleovou Vasilkovou 

a dalšími zajímavými hosty. 
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Noc literatury je jednou z vrcholných akcí roku pro milovníky krásné četby. V roce 2018 

se odehrála v zrekonstruovaných sklepních prostorech Svaté Hory, a návštěvníky akce svým čtením 

opět potěšili herci, profesionálové 

i amatéři.  

 

 

 

 

 

 

Cyklus komentovaných vycházek z cyklu Poznej svoje město 3 jsme letos zakončili velkolepě. 

Vycházka, organizovaná ve spolupráci organizací, spolků i jednotlivců, měla několik průvodců 

a zastavení. To poslední bylo 

v Sokolovně, kde jsme 

se pokochali dobovou módní 

přehlídkou, hudbou, tancem 

a vystoupením Sokolů. 

Součástí programu bylo 

kostýmované setkání 

s představiteli veřejného 

života první republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Regionální funkce 

 

Jako pověřená knihovna na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí poskytujeme 

knihovnám poradenskou a konzultační činnost, např. při zpracování projektů a grantů. Pomáháme 

s budováním a zpracováním knihovních fondů knihoven, zajišťujeme pomoc při shromažďování 

a evidenci údajů o jejich činnosti, pořádáme vzdělávací semináře, porady a přednášky ve spolupráci 

s SVK Kladno, abychom zajistili celoživotní vzdělávání pracovníků profesionálních 

i neprofesionálních knihoven. Současně budujeme výměnný knihovní fond, který v tzv. souborech 

půjčujeme knihovnám na předem určenou dohodnutou dobu. Soubory knih vozíme minimálně 2x 

ročně přímo do knihoven. 

 

Obsluhujeme knihovny na území bývalého okresu Příbram, část knihoven se nachází v okrese 

Beroun a část v okrese Praha-západ. Celkový počet registrovaných knihoven 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, Gymnázium Příbram).  

Tato činnost je každoročně financována Středočeským krajem. Rozpočet oddělení regionálních 

služeb pro rok 2018 byl schválen ve výši 1 582 000 Kč  

V rámci cirkulace souborů VF jsme rozvezli po obsluhovaných knihovnách 17 751 svazků knih 

(v roce 2017 to bylo 18 263 svazků). Ujeto bylo 5 949 km 

 

 

Informační centrum 

 

V roce 2018 bylo Informační centrum od dubna až do konce září přestěhováno společně 

s knihovnou do náhradních prostor „Špalíčku“. V náhradních prostorách jsme bohužel zaznamenali 

všeobecný pokles tržeb – tržby z prodeje vstupenek (Divadlo A. Dvořáka, Ticketportal), tržby 

za prodej drobného zboží. Největší propad tržeb způsobila absence tržeb z kopírování. Protože 

nebylo technicky možné přestěhovat kopírovací stroj, 6ti měsíční výpadek tržeb za kopírování 

způsobil propad oproti loňskému roku o 100.000,-. A to je také největší důvod, proč vedlejší činnost 

knihovny skončila celkově ve ztrátě -111.040,76 Kč. 

V záři 2018 jsme pořídili do nájmu nový kopírovací stroj zn. Xerox. 

 

 

Další činnosti knihovny 

 

- Vymáhání nevrácených dokumentů a nezaplacených poplatků ve spolupráci s advokátní 

kanceláří. 

- Odborné vzdělávání – zaměstnanci KJD se v roce 2018 zúčastnili 46 vzdělávacích akcí. 

- Dobrovolníci – v roce 2018 pracovalo v knihovně 8 dobrovolníků, odpracovali celkem 155 hodin 

většinou při práci s dětmi. 
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Příloha č. 1 - Statistické ukazatele 

Knihovna Jana Drdy  v Příbrami - oddělení služeb čtenářů 
Přehled statistických údajů za rok 2018 v porovnání s rokem 2017  

% plnění 
2018/2017 

   

ÚDAJ ROK 2017 ROK 2018  

KNIHOVNÍ FOND (KF) celkem 
127169 115152 91% 

z toho audiovizuální média 1193 1302 109% 

PŘÍRŮSTEK KF 5827 4053 70% 

z toho AV media 181 109 60% 

    

POČET UŽIVATELŮ 4463 4281 96% 

z toho dětí do 15 let 1353 1300 96% 

    

VÝPŮJČKY celkem 390120 341191 87% 

z toho časopisů 47959 38341 80% 

z toho AV média 5772 6023 104% 

Výpůjčky knih - dospělým 255888 235366 92% 

Výpůjčky knih - dětem 79110 59511 75% 

    

Počet  návštěvníků půjčoven 76587 64775 85% 

Počet návštěvníků internetu 5216 3214 62% 

Počet rezervací na knihy 3638 2883 79% 

    

Počet kulturních  a vzdělávacích akcí pro 
veřejnost 

1053 847 80% 

-   návštěvníků na akcích 17178 15594 91% 

Komentář: Fond bez knih Středočeského kraje   
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Příloha č. 2 - Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2018 

 
 
 
Věra   Almáši 

Mgr. Naděžda  Čížková 

Petra    Dařílková 

Barbora    Dražanová 

Blanka    Falátová 

Mgr. Svatomíra  Fojtová 

Dana    Homolková 

Věra    Janouchová 

Monika   Ježková 

Kamila   Komanová 

Bc. Dana    Krejčíková 

Marcela    Kromková 

Monika    Kulhánková 

Lucie    Maříková 

Bc. Stanislava  Nechvátalová 

Katuše    Nolčová 

Hana    Pegová 

Mgr. Stanislava  Pelánová 

Hana    Pětníková 

Alena    Reitrová 

Martina   Řechková 

Daniel    Skřípal 

Monika    Šedivá 

Zdeňka    Šmídová 

Karel    Šťastný 

Jiří    Švehla 

Lenka    Vápeníková 

Ivana    Vostrá 

Eva    Zajíčková 

Hana    Zemková 

 


