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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. 2020 byl průměrný počet zaměstnanců přepočtený na úvazky 24,5 zaměstnance.

V roce 2020 obdržela knihovna od svého zřizovatele příspěvek 14 230 000 Kč. Z rozpočtu 
Středočeského kraje jsme získali 1 914 000 Kč na zajištění regionálních funkcí. 

Další finanční prostředky získala KJD ve výběrovém dotačním řízení Ministerstva kultury 
ČR v podprogramu VISK8 na přístup do databází ASPI a Anopress, v podprogramu VISK 
3 na rozšíření a obnovu technologického vybavení mobilní učebny (70 000 Kč), v podpro-
gramu K21 jsme získali příspěvek na literární soutěž Příbram Hanuše Jelínka a na cyklus 
akcí v rámci akce Bookstart – s knížkou do života. Posledně jmenovaný příspěvek jsme však 
z důvodu neuskutečnění akce museli Ministerstvu kultury ČR vrátit.

Veškerá činnost Knihovny Jana Drdy v roce 2020 byla ovlivněna pandemií koronaviru. Tato 
situace se odráží ve statistickém výsledku činnosti. Knihovna byla uzavřená od 13. března 
do 26. dubna a od 22. října do 3. prosince 2020. Mezitím jsme fungovali v omezeném 
provozu s karanténou knih nebo také v režimu výdejového okénka, byly zrušeny kulturní 	
a vzdělávací akce. Nejdelší dobu byla bez přítomnosti čtenářů pobočka Škola, a to z důvodů 
uzavření škol. 

Od 1. září 2020 vešel v platnost upravený organizační řád. Z ekonomických důvodů 
zřizovatel rozhodl o sloučení dvou městských informačních center a o fungování jen Info-
centra MěÚ na Zámečku. Proto od září 2020 došlo k ukončení činnosti Informačního centra 
při naší knihovně. Další změna nastala ve zkrácení výpůjční doby a zároveň ve snížení pra-
covního úvazku 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 Čechovská ul.
         - Bibliobox nám. T. G. Masaryka

Po dokončení revitalizace pěší zóny Cíl jsme přestěhovali bibliobox z náměstí 17. listo-
padu před pobočku Křižák.
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Doba	koronavirová
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Opravy, stěhování, revize a další práce v době uzavření knihovny
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Knihovní fond

Celkový přírůstek fondu 4 579 svazků je o 249 svazků menší než v roce 2019. Rozpočet 
na knihy zůstal v loňské výši 850 000 Kč. Průměrná nákladová cena knihy (počítáno včetně 
VF ze všech nakoupených svazků) byla 222 Kč, průměrná MOC 315 Kč. Nakupujeme tedy 
s průměrnou třetinovou slevou. Darem bylo převážně od čtenářů a návštěvníků knihovny 
získáno 259 svazků. V rámci projektu Cizojazyčná literatura bylo zapsáno 53 svazků. Z pro-
jektu Česká knihovna jsme získali 15 svazků (další svazky z ročníku 2020 byly zaevidovány 
až po 1. 1. 2021 a budou zahrnuty ve statistice tohoto roku). Jako náhrady a výměny jsme 
zaevidovali 212 svazků.

	
V tomto roce došlo z důvodu pandemie Covid-19 k opakovanému uzavírání knihovny 	

pro veřejnost a k omezování výpůjční doby. Čas, kdy byla knihovna pro veřejnost uzavřená, 
byl využit k provedení velké aktualizace a revize fondu postupně ve všech odděleních. 
Celkem bylo vyřazeno 10 879 knih, 8 AV médií a 5 stolních her. 
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Čtenáři, výpůjčky, návštěvnost
Následující grafy znázorňují strukturu čtenářů a statistické ukazatele výpůjček a návštěvníků 

knihovny v roce 2020. 
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Následující graf znázorňuje rozdělení všech návštěvníků knihovny, nejen půjčoven, 	
za posledních 6 let.

Zde je dobře vidět i pokles návštěvníků internetu a kulturních a vzdělávacích akcí, který 	
byl také způsoben uzavřením knihovny v souvislosti s pandemií koronaviru.
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Knihy, knihy, čtenáři...
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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 2020 čtenáři půjčili 805 elektronických knih. Půjčujeme je 	
ve spolupráci s portálem Palmknihy a Flexibooks. O tuto službu je v současné době v sou-
vislosti s dlouhodobým uzavřením knihoven zvýšený zájem. 

Do knihovny je přístup i přes webové stránky knihovny (http://www.kjd.pb.cz/). V on-line 
katalogu knihovního fondu KJD Příbram mají čtenáři možnost administrovat své osobní úda-
je, kontrolovat si své čtenářské konto, prodloužit výpůjčky knih či zarezervovat další tituly. 

V rámci regionálních služeb administrujeme webové stránky pro obsluhované knihovny 
E-kis. Knihovna se také současně prezentuje na sociálních sítích Facebook, Twitter a nově 
i Instagram. 

Ve Studovně zpracováváme rešerše. Uživatelé mají možnost přístupu do databází např. 
Anopress a ASPI.  Meziknihovní výpůjční služby poskytujeme našim čtenářům (285 kladně 
vyřízených požadavků) i ostatním knihovnám (1148 vyřízených požadavků). 

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

Kulturně výchovná a vzdělávací činnost 

Rok 2020 měl být pro knihovnu slavnostní a jubilejní, ve výsledku byl však k pořádání kul-
turních a vzdělávacích programů zcela nevhodný. Přesto se nám zadařilo několik tradičních 
i mimořádných akcí realizovat.

Co se tedy povedlo? Zjednodušeně se dá říct, že hlavně venkovní programy. Divácky 
nejúspěšnější byly pohádky pro nejmenší, které na dvoře knihovny sehrála paní Mile-
na Jelínková se svým “Nána divadélkem”. “Ovčí pohádka” v červnu přilákala 84 malých 	
a velkých diváků. Pro velký úspěch se hrálo ještě v září, tentokrát to byla “Myší pohádka” 	
a srdečně se bavilo 60 diváků. “Oslavenci na stopě” byla aktivita pro celou rodinu, kterou 
jsme stihli ještě na začátku října.  Po Příbrami chodilo a krabičky s úkoly hledalo 141 rodin-
ných týmů. Zaslouženou odměnu v cíli si vyzvedlo 83 vytrvalců.

Z dalších pořadů určitě stojí za pozornost představení souboru LiStOVáNí. Tentokrát přijel 
se scénickým čtením knihy “Losos v kaluži”. Jednu z rolí četla a na závěr s diváky bese-
dovala i autorka knihy Markéta Lukášková. Jana Vlková přivezla do Příbrami “Kytky k jídlu” 
- přednášku i knihy o tom, co všechno se dá jíst, když se o přírodě něco ví. Ze všech pláno-
vaných akcí jsme ještě stihli přednášky “Ohrožená Antarktida”, “Putování za polární září”, 
“Charlotta - žena T. G. M.”, “Krajinou prvních Přemyslovců” a autentické vyprávění Martina 
Mejstříka “Listopad 1989 - 30 let poté”. Jen taktak jsme zvládli zrealizovat jarní a podzimní 
výprodeje vyřazených knih.

Projekt “Knížka pro prvňáčka”, který normálně probíhá půl roku (bylo do něj přihlášeno 	
250 dětí) se smrštil na začátek a bezkontaktní konec. Virtuální univerzita třetího věku na 
začátku roku slavnostně ukončila zimní semestr a zahájila semestr letní. Studenti se zúčastnili 
slavnostní promoce a proběhly tři přednášky za běžných, tedy kontaktních podmínek. Dále 
už probíhalo studium pouze individuálně - on-line. “Společné čtení rodičů, prarodičů a dětí”, 
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které připravuje pobočka Škola, se uskutečnilo jen třikrát. Projekt pro nejmenší “S knížkou 	
do života/BookStart” dvakrát. Torzo zůstalo i ze “Setkání genealogů” a seriálu “Dějiny umění”. 
“Klubu HP” se podařilo sedm krásných setkání, “Klub seniorů” se sešel čtrnáctkrát.

Literární soutěž “Příbram Hanuše Jelínka”, která měla v roce 2020 i kategorie pro zralé 
literáty, sice proběhla, almanach vítězných prací s názvem “Nic, jen voda” byl vytištěn, dary 
přichystány, ale předání, jindy tak slavnostní, proběhlo víceméně poštou. Velké akce jako 
Noc s Andersenem, Noc literatury, Den pro dětskou knihu nebo Měsíc pro duši neproběhly 
vůbec. Nebylo možné ani zahájit plánovaný “Kurz práce na PC pro dospělé třetího věku” 
nebo “Kurz čtení starého písma pro genealogy”.

Časově velmi náročnou prací, byla příprava vydání knihy “Dějiny motorismu na Příbramsku”. 
Kniha vyšla na konci roku a mezi přáteli motorismu o ni byl velký zájem. Velká práce byla 
také věnována přípravě periodika “Zpravodaj příbramských betlémářů”.

Knihovna Jana Drdy o sobě dává za všech okolností vědět webovými stránkami, je 	
na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram, přispívá do tištěných i elektronických 
regionálních periodik. 

V roce 2020 jsme připravili pouze 325 kulturních a vzdělávacích akcí pro 1086 
návštěvníků. 

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 158, z toho je 140 neprofesionálních, 15 profesionálních a 3 knihovny jiných sítí (Památ-
ník K. Čapka - Strž; Památník A. Dvořáka - Vysoká u Příbramě, Gymnázium Příbram). 

Tato činnost je každoročně financována Středočeským krajem. Rozpočet oddělení re-
gionálních služeb pro rok 2020 byl navýšen na 1 914 000 Kč.  Přepočtený počet pracovníků 
byl také navýšen na 3,5 úvazků. 

Celkový přírůstek VF byl 2 492 svazků knih, z toho 37 audioknih.
Do knihoven jsme rozvezli celkem 233 souborů s počtem svazků 13 987. Ujeto bylo 5 638 

kilometrů. 
Byly uskutečněny dvě porady knihovníků profesionálních knihoven, z toho jedna on-line. 

Setkání knihovníků neprofesionálních knihoven se bohužel kvůli pandemii neuskutečnila.
Z důvodu uzavření IC došlo ke stěhování části oddělení regionálních služeb. 
Na podzim jsme vymalovali bývalé IC a přestěhovali sem oddělení AZOF a část ORS. 	

Tím se uvolnily prostory pro větší skladové prostory VF.
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Akce pro čtenáře a návštěvníky knihovny

Nána divadélko - Myší pohádka

Nána divadélko - Ovčí pohádka

Bookstart - Sněhurka
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Bookstart - Dopoledne se Sokolíkem

Příměstský tábor v knihovně

Babička Boženy Němcové na pobočce Březové Hory
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Spisovatelka Ivana Sedláčková Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý

Kytky k jídlu představila Jana Vlková Cestovatel a fotograf Lukáš Brychta

Promoce studentů VU3V
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Ženy sobě a vyhlášení čtenáře roku
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Brain & Breakfast s generálem Petrem Pavlem
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Z Klubu HP - Trénink paměti

Odhalení pamětní desky Jana Drdy na jeho rodném domě

Návštěva studentů Gymnázia pod Svatou Horou v naší knihovně
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Informační centrum

Informační centrum v loňské roce obsloužilo 6621 návštěvníků. Naposledy bylo otevřeno 
29. srpna 2020. Od září 2020 je Informační centrum KJD sloučeno s Infocentrem MěÚ 	
na Zámečku, které převzalo veškeré turistické informace a prodej vstupenek. Ke sloučení 	
se přistoupilo z ekonomických důvodů.

Další činnosti knihovny

- Vymáhání nevrácených dokumentů a nezaplacených poplatků ve spolupráci s advokátní 
kanceláří.
- Odborné vzdělávání - v roce 2020 se zaměstnanci KJD zúčastnili 484 hodin vzdělávání.
- Dobrovolníci - v roce 2020 v knihovně odpracovalo 8 dobrovolníků celkem 57 hodin, 
většinou při práci s dětmi.
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Příloha č. 1 – Statistické ukazatele

Knihovna Jana Drdy v Příbrami - oddělení služeb čtenářům
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Příloha č. 2 - Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2020

  Věra    Almáši
  Marcela   Černá
  Naděžda   Čížková
  Petra     Dařílková
  Blanka    Falátová
  Svatomíra    Fojtová
  Barbora    Fortelková
  Petra     Holazová
  Daniela   Kleindienst
  Kamila   Komanová
  Monika    Kulhánková
  Lucie     Maříková
  Stanislava    Nechvátalová
  Katuše    Nolčová 
  Stanislava    Pelánová
  Soňa    Ryšavá
  Martina   Řechková
  Věra    Schneiderová
  Daniel    Skřípal
  Monika    Šedivá
  Zdeňka    Šmídová
  Karel     Šťastný
  Jiří     Švehla
  Lenka    Vápeníková
	 	 Ivana			 	 	 Vostrá
  Eva     Zajíčková
  Hana     Zemková
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Činnost knihovny zpracovala: Zdeňka Šmídová, pověřená řízením.

Kulturně výchovnou činnost zpracovala: Katuše Nolčová.

V Příbrami dne 24. února 2021.

        Zdeňka Šmídová
                      pověřená řízením KJD


