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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. 2019 byl průměrný počet zaměstnanců přepočtený na úvazky 29,45 

zaměstnance. 

 

V roce 2019 obdržela knihovna od svého zřizovatele příspěvek 14 600 000 Kč. 

Z rozpočtu Středočeského kraje jsme získali 1 634 093 Kč na zajištění regionálních funkcí.  

 

Událostí roku 2019 byl přechod na nový automatizovaný knihovní systém Tritius. 

V průběhu roku probíhaly přípravné práce, kdy jsme připravovali a kontrolovali data nejen 

naší knihovny, ale i připojených obecních knihoven se systémem REKS. Spuštění Tritia 

bylo 26. srpna 2019. 

Na pořízení systému včetně „reksového“ centra jsme získali finanční prostředky 

z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci podprogramu VISK3, a to 450 000 Kč. 

 

Dále KJD získala ve výběrovém dotačním řízení Ministerstva kultury ČR 

v podprogramu  VISK8 finanční prostředky na přístup do databází ASPI a Anopress. 

 

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 

-  

 

 

V roce 2019 jsme odkoupili od 

společnosti O2 a zprovoznili další, ale určitě 

poslední (vzhledem k situaci ve městě), 

knihobudku na Drkolnově.  

Několik našich spoluobčanů maří 

zamýšlené využívání těchto míst, která měla 

původně sloužit jako druhá šance pro 

odložené knihy, a odnášejí je ve velkém 

snad do sběru či na topení. V každém 

případě knihobudky na nádraží, Nováku i na 

Drkolnově zejí po většinu času prázdnotou. 

 



 

 

Knihovní fond 

 

Celkový přírůstek fondu 4.828 je o 774 knihovních jednotek (KJ) vyšší než v loňském 

roce. Rozpočet na knihy byl navýšen na 850.000 Kč, což je o 150.000 Kč více než 

v loňském roce. Nižší přírůstek ve studovně způsobila změna v nákupu regionální 

literatury. Z důvodu nedostatku místa nyní kupujeme do tohoto fondu pouze po 1 svazku 

každého titulu. Druhý svazek je evidován do Ústřední půjčovny pro dospělé, kde je o tuto 

tematiku stálý zájem a knihy jsou více využité. Bylo získáno 3901 KJ koupí  a 167 KJ 

v rámci projektů Cizojazyčná literatura a Česká knihovna. Výraznější odpis byl pouze 

v Ústřední půjčovně pro děti (1751 sv.), kde byla provedena větší aktualizace po celkové 

personální obměně. V ostatních odděleních se zásadní aktualizace neprováděly. 

Vzhledem k přechodu na automatizovaný knihovní systém Tritius jsme v roce 2019 

neprováděli ani žádné revize fondu. Vícepráce s tím spojené zaměstnaly všechny 

knihovnice. 

V databázích došlo k určitým terminologických posunům v třídění knihovních jednotek, 

což poněkud změnilo statistické výstupy ze systému. Kategorie Pracovní pomůcky byla 

přejmenována na Stolní hry, nově vznikla kategorie Mapy. 

 

 

 

 

Knihovní fond 
stav fondu přírůstek 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ÚP dospělí 49585 37253 38661 1980 1421 1672 

Pobočka Křižák 21234 21550 21992 936 672 783 

Studovna 8979 9035 9116 371 234 206 

ÚP děti 14174 13772 12508 687 527 686 

Pobočka Školní 13167 13196 13501 871 613 658 

Pobočka BH 13162 13335 13402 774 439 608 

Výměnné fondy            
*v majetku KJD 

5259 5257 5251 0 2 0 

KNIHY 
ÚHRNEM 

125560 113398 114431 5619 3908 4623 

 

AV média 1193 1302 1477 181 109 175 

Elektronické 
zdroje 

285 286 288 4 1 2 

Mapy x x 2 x x 2 

Stolní hry 131 166 185 23 35 36 

       

FOND CELKEM 126202 115152 116383 5827 4053 4828 



 

 

 

 

 
 
 

Čtenáři, výpůjčky, návštěvnost 

 

Statistické výsledky odráží situaci v nejen v českém, ale i světovém knihovnictví. Nás 

však těší nárůst počtu registrovaných čtenářů. Můžeme tedy konstatovat, že knihovnu 

navštěvuje větší počet obyvatel města. Ale nechodí do knihovny pravidelně a nepůjčují si 

tolik knih. 

 

 

V roce 2019 jsme evidovali 4791 čtenářů, z toho bylo 1595 dětí do 15 let.  

Pokračuje sociální program knihovny. Sociálně znevýhodněným čtenářům 

umožňujeme snížení registračního poplatku, stejně tak i dobrovolníkům, kteří s námi 
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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. 

 

Nárůst počtu výpůjček oproti roku 2018 je způsoben částečným omezením provozu 

z důvodů rekonstrukce knihovny v roce 2018. 
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Graf ukazuje, jak se v návštěvnosti projevila výstavba bezbariérového přístupu, stěhování 

a provizorní provoz v roce 2018.  

 

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

umístěn před hlavní budovou na náměstí TGM, druhý na nám. 17. listopadu. Biblioboxy 

vybíráme 3krát týdně (nám. 17. listopadu), resp. denně (nám. TGM). Vybírat bibliobox na 

náměstí 17. listopadu třikrát týdně však nestačí, proto se stále více zamýšlíme nad 

přestěhováním biblioboxu k pobočce Křižák. 

 

Následující graf znázorňuje rozdělení všech návštěvníků knihovny za posledních 5 let, a 

to nejen půjčoven. 
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 půjčoven návštěvníci internetu kulturních a vzdělávacích akcí on-line služeb inf. centra



 

 

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 on-line katalog si v roce 2019 čtenáři půjčili 436 elektronických knih. Půjčujeme je ve 

spolupráci s portálem e- Reading a Flexibooks. O tuto službu je vzrůstající zájem, čtenáři si 

tímto způsobem stále více půjčují i studijní literaturu.  

Ve Studovně jsme zpracovali 53 bibliografických rešerší. Uživatelé mají možnost přístupu 

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

čtenářům (374 kladně vyřízených požadavků) i ostatním knihovnám (636 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 současně prezentuje na sociálních 

sítích Facebook, Twitter a nově i Instagram.  

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

Příbram, kde čtenáři mají možnost administrovat své osobní údaje, kontrolovat si své 

čtenářské konto, prodloužit výpůjčky knih či zarezervovat další tituly.  

Pokračujeme také v rozvážení knih do Domu s pečovatelskou službou a donášení knih 

nemocným čtenářům. 

 

 

Kulturně výchovná a vzdělávací činnost 

 

 

Knihovna Jana Drdy není jen prostor, kde se půjčují knihy, poskytuje také množství aktivit 

vzdělávací nebo kulturní povahy. 

Knihovna se zapojuje do řady celostátních a někdy i mezinárodních projektů. Z těch 

celostátních je to Březen - měsíc čtenářů, Čtenář roku, Knížka pro prvňáčka, Celé Česko čte 

dětem, Čtení pomáhá, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Kde končí svět. Mezinárodní 

je Noc literatury, S knížkou do života/BookStart a Noc s Andersenem. 

 

 

Nad společnou činností a zájmy se v 

knihovně vytváří společenství lidí, kteří by se 

pravděpodobně jinak ani nepotkali. K těm 

nejkrásnějším chvílím roku patřilo Celostátní 

setkání knihovnických seniorů, které v tomto 

roce hostila Knihovna Jana Drdy. 

 



 

 

Knihovna pravidelně spolupracuje se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých 

SONS a s Azylovým domem, jehož malí i velcí klienti zde několikrát za rok nachází inspirativní 

prostředí. Téměř každý týden pracuje při knihovně Klub seniorů a jednou měsíčně ještě Klub 

HP, který je zcela otevřený a dává si za cíl rozšířit nabídku aktivit pro lidi v důchodovém věku 

o výlety, přednášky a setkání šité přímo na míru.  

 

 

V roce 2019 knihovna hostila cestovatele, 

genealogy, hudebníky, historiky, spisovatele, 

divadelníky, politika i generála. 

 

 

Novinkou jsou přejaté inspirativní snídaně 

Brain&Breakfast. Jedná se o přednášky s cílem 

ukazovat zajímavost lidí i světa kolem nás a 

propichovat bubliny, ve kterých každý z nás žije. 

Produkuje je společnost Red buton a v KJD se 

pravidelně každý měsíc vysílají  

on-line v ÚP pro dospělé. 

 

Úplnou novinkou v nabídce Knihovny Jana Drdy pro děti byl v roce 2019 příměstský tábor 

v době jarních prázdnin. Zúčastnilo se ho 30 dětí a měl velmi pěkné ohlasy. 

V roce 2019 začala knihovna pořádat Kurzy práce na PC pro dospělé. Lektorem je 

dobrovolník, který se svého úkolu zhostil příkladným způsobem. 

 

V roce 2019 pokračovala Virtuální univerzita třetího věku, uskutečnil se 23. ročník literární 

soutěže pro mládež Příbram Hanuše Jelínka. Z vítězných prací sestavila knihovna almanach 

„Náležitý odpočinek času“. 

Dětská oddělení knihovny každý rok realizují stovky vzdělávacích i kulturních akcí pro děti 

základních a mateřských škol v Příbrami i okolí. Knihovnice věnují velkou pozornost a hodně 

času přípravě na jednotlivé lekce 

informační výchovy. Další ročník 

projektu na podporu čtenářské 

gramotnosti Knížka pro prvňáčka si 

tentokrát užilo 245 prvňáčků ze čtyř 

základních škol. Každý účastník 

projektu získal vlastní originální 

knížku pro nejmenší čtenáře.  

 

 

 

 

Úspěšně se rozvíjí mezinárodní 

projekt S knížkou do života/BookStart. V roce 2020 bylo nutno nabídku těchto setkávání 

rodičů, dětí a knihovnic zdvojnásobit. 



 

 

Knihovnice ÚP pro dospělé a Studovny poskytují 

informační vzdělávání studentům středních škol. 

Zvlášť velký zájem studentů je o knihy k maturitě, které 

mají vyhrazený speciální prostor ve fondu ÚP pro 

dospělé. Modernizovaný prostor knihovny nabízí nové 

možnosti zkvalitnění i rozšíření lekcí informační 

výchovy a učitelé i knihovnice toho rádi využívají. 

 

 

 

Společné podvečerní čtení rodičů, prarodičů a 

dětí a odpolední čtení pro veřejnost, které už mnoho 

let pořádá pobočka Škola, vychovává nové čtenáře a 

zároveň poskytuje prostor k seberealizaci 

dobrovolníků knihovny. 

 

 

Pozitivní pozornost 

vzbudila pátrací hra Pohádce 

na stopě, kterou pro 

příbramskou veřejnost připravila ÚP pro děti. Do hry, kterou nelze hrát 

v pohodlí knihovny či domova, se zapojilo 110 dětí v doprovodu rodičů. 

 

Noc s Andersenem si v příbramské knihovně užilo 37 dětí. Na Den 

pro dětskou knihu knihovnice připravily originální loutkové pohádky, 

nechyběla Andělská kavárna, 

výtvarné dílny a zpěv vánočních 

koled dětí ze ZUŠ Příbram 

pod vedením Petry Havlíkové. 

 

Vynikající prezentací práce dětských oddělení byla 

také účast knihovny na projektu města Příbram 

NovákFest.  

 

 

 

 

 

 

Měsíc pro duši uspořádala knihovna opět 

společně s Galerií Františka Drtikola. Na jednu 

z vrcholných akcí roku 2019 Noc literatury 

knihovna jako organizátor zvolila koncept tří 

čtecích míst. Nově zrekonstruované prostory 

KJD, Čajovnu na Zemi a květinový ateliér Viju 

viju. 

V roce 2019 jsme připravili celkem 1086 kulturních a vzdělávacích akcí pro 17 183 

návštěvníků.  



 

 

Akce pro děti 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akce pro dospělé návštěvníky 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akce pro seniory 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regionální funkce 

 

Knihovna Jana Drdy je jednou z pěti knihoven Středočeského kraje, která je na základě 

Smlouvy o přenesení regionálních funkcí pověřenou knihovnou a obsluhuje prostřednictvím 

regionálních služeb knihovny na území bývalého okresu Příbram, část okresu Beroun a Praha-

západ. Celkový počet registrovaných knihoven, které obsluhujeme v našem regionu, je 157, z 

toho je 139 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 2019 byl schválen ve výši 1 634 093 Kč.  Přepočtený počet 

pracovníků byl 2,75 úvazků.  

Celkový přírůstek VF byl 2 491 svazků knih, z toho 52 audioknih. 

Do knihoven jsme rozvezli celkem 387 souborů s počtem svazků 23 183. Ujeto bylo 7 133 

km.  

Řada knihoven pracuje v automatizovaném knihovním systému. Současně s Knihovnou 

Jana Drdy přecházelo 60 knihoven na systém Tritius-REKS. Během druhého pololetí roku bylo 

proto nutné zaměřit se na proškolení knihovníků těchto obecních knihoven v novém 

automatizovaném knihovním systému. 

 

 

Informační centrum 

 

Informační centrum v loňském roce navštívilo přes 14 000 lidí, ale bohužel i přesto skončilo 

Informační centrum ve ztrátě ve výši -40 869,28 Kč. Ztráta byla způsobena především 

všeobecným poklesem tržeb, nejvíce však je pokles viditelný v tržbách za kopírování. 

V porovnání s rokem 2017 došlo k poklesu těchto tržeb téměř o 50 000 Kč. Dalším problémem 

jsou neustále se navyšující mzdové náklady.   

 

 

Další činnosti knihovny 

 

- Vymáhání nevrácených dokumentů a nezaplacených poplatků ve spolupráci s advokátní 

kanceláří. 

- Odborné vzdělávání – zaměstnanci KJD se v roce 2019 zúčastnili 40 vzdělávacích akcí. 

- Dobrovolníci – v roce 2019 pracovalo v knihovně 12 dobrovolníků, odpracovali celkem 87 

hodin většinou při práci s dětmi. 

  



 

 

Příloha č. 1 - Statistické ukazatele 

Přehled statistických údajů za rok 2019 v porovnání s rokem 2017 
% plnění 

2019/2017 

ÚDAJ ROK 2017 ROK 2019 

KNIHOVNÍ FOND (KF) celkem 
127169 116235 91 % 

PŘÍRŮSTEK KF 5827 4828 83 % 

    

POČET UŽIVATELŮ 4463 4791 107 % 

z toho dětí do 15 let 1353 1595 118 % 

    

VÝPŮJČKY celkem 390120 362200 93 % 

z toho časopisů 47959 33660 70 % 

z toho AV médií 5772 3137 54 % 

z toho e-knih 255 436 171 % 

Výpůjčky knih - dospělým 255888 254211 99 % 

Výpůjčky knih - dětem 79110 66297 84 % 

    

Počet návštěvníků půjčoven 76587 73844 96 % 

Počet návštěvníků internetu 7870 5217 66 % 

Počet rezervací na knihy 3638 3604 99 % 

    

Počet kulturních a vzdělávacích 
akcí pro veřejnost 

1053 1086 103 % 

-   návštěvníků na akcích 17178 17183 100 % 

 
V roce 2018 byly statistické výsledky nízší z důvodu částečného uzavření knihovny po dobu výstavby 

bezbarierového přístupu do knihovny. Proto předkládáme srovnání činnosti s rokem 2017. 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 - Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2019 

 
 
Věra   Almáši 

Mgr. Naděžda  Čížková 

Petra    Dařílková 

Barbora    Dražanová 

Blanka    Falátová 

Mgr. Svatomíra  Fojtová 

Bc. Barbora    Fortelková 

Petra    Holazová 

Věra    Janouchová 

Monika   Ježková 

Kamila   Komanová 

Bc. Dana    Krejčíková 

Monika    Kulhánková 

Lucie    Maříková 

Bc. Stanislava  Nechvátalová 

Katuše    Nolčová 

Hana    Pegová 

Mgr. Stanislava  Pelánová 

Hana    Pětníková 

Alena    Reitrová 

Soňa   Ryšavá 

Martina   Řechková 

Věra   Schneiderová, DiS 

Daniel    Skřípal 

Monika    Šedivá 

Zdeňka    Šmídová 

Karel    Šťastný 

Jiří    Švehla 

Daniela   Toužimská 

Lenka    Vápeníková 

Ivana    Vostrá 

Eva    Zajíčková 

Hana    Zemková 

 



 

 

            Činnost knihovny, zpracovala: Zdeňka Šmídová, pověřená řízením 

Kulturně výchovnou činnost zpracovala: Katuše Nolčová 

Ekonomickou část zpracovala: Bc. Stanislava Nechvátalová, ekonomka 

 

V Příbrami dne 24. února 2020 

 

 

Zdeňka Šmídová 

         pověřená řízením KJD 

 

 


