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Akvizice a zpracování fondu
+ správa sítě

1,0 úv.

Oddělení pro
dospělé

3,69

Dětské
oddělení

1,0

Pobočka
St. Boleslav

1,38

Studovna,
herna

0,5

Služby veřejnosti
6,57

Regionální odd.
0,2 úv.

Ekonomické odd.(+úklid, ostatní)
1,18 úv.

Ředitelka
0,5 úv.

1. Úvod

 Knihovna Eduarda Petišky je univerzální veřejnou knihovnou s právní subjektivi-
tou zřizovanou městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Poskytuje základní knihov-
nické a informační služby, zajišťuje vzdělávací a kulturní aktivity, zpřístupňuje lokální 
kulturní dědictví. Realizuje meziknihovní a rešeršní služby. Buduje knihovní fond na 
základě uživatelské potřeby, spolupracuje se spolky, mateřskými, základními a střed-
ními školami a dalšími organizacemi ve městě. Je řízena a reprezentována ředitelkou, 
která zodpovídá za bezproblémový chod organizace a odpovídající čerpání rozpočtu.

2. Hospodaření

Rozpočet knihovny tvoří neinvestiční příspěvek zřizovatele, příjmy z vlastní činnosti, 
event. dotace a granty od různých subjektů (MK ČR, Středočeský kraj).

3. Organizační struktura

Výroční zpráva 2017

Příspěvek zřizovatele 6 008 000,00

Vlastní příjmy    283 576,00

Dotace, granty, další příspěvky 186 000,00

Celkem 6  477 576,00

2
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Složení dle oddělení a druhu Knihy Zvukové knihy Hry Celkem

Oddělení pro dospělé 14414 209 0 14623

Dětské oddělení 7381 145 35 7561

Studovna 2141 27 0 2168

Stará Boleslav 12076 186 34 12296

Depozitář Brandýs 16425 0 0 16425

Depozitář Boleslav 4716 0 0 4716

Výměnný fond 9838 0 0 9838

Celkem 66991 567 69 67627

Výroční zpráva 2017

Knihovní fond tvoří: 
• tištěné knihy
• časopisy
• zvukové knihy                                     
• elektronické knihy
• společenské hry

Zpřístupnění fondu:
• v katalogu knihovny (možnost rezervace)
• ve volném výběru v jednotlivých odděleních  (možnost půjčení)

4. Knihovní fond

Knihovní fond celkem 67627

Počet exemplářů časopisů 140

Nové knihy 3084

Odepsané knihy 2883

Cesta knihy ke čtenáři :
• výběr a nákup (akvizice)
• evidence v přírůstkovém 

seznamu
• vytvoření katalogizačního 

záznamu 
• zabalení
• půjčování



Oddělení pro dospělé
5. Služby uživatelům 
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Knihovní fond:
Tištěné, zvukové, elektronic-
ké knihy a časopisy umístěné 
ve volném výběru, v čítárně a v 
depozitáři     
                                 
Služby:
• půjčování knih, zvukových 

knih a časopisů domů
• půjčování elektronických knih
• půjčování vybraných doku-

mentů v knihovně
• poradenská činnost v oblasti 

literatury
• zprostředkování výpůjček z 

regionálního fondu
• zprostředkování rešerší
• zprostředkování meziknihovní 

výpůjční služby
• organizace vzdělávacích akcí 

pro střední školy
• organizace kulturních a vzdě-

lávacích akcí pro veřejnost

Cílová skupina:
Veřejnost nad 15 let

Pracovníci:
 
Mgr. Dagmar Císařová
Vlasta Čamková
Andrea Matiová
Michal Kovář

prac. úvazek     2,88

Oddělení pro dospělé 2017

čtenáři 1659

návštěvníci 22846

výpůjčky 61311

           knihy 52885

           časopisy 7246

           elektronické knihy 151

           zvukové knihy 903

           hry 157

počet výpůjček na 
1 návštěvníka

2,68

počet výpůjček na 
1 čtenáře

38,76

rezervace 3663



Kulturní a vzdělávací akce
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Druh akce Tématika Počet 
akcí

Počet 
účastníků

autorské čtení setkání s regionálními autory (P. 
Bahník, J. Potměšil, P. Enc)

2 15

besedy talk show I. Šmoldase 1 215

cestopisné přenášky cestování s manželi Márovými a 
P. Kotrbou

2 25

exkurze Den otevřených dveří 1 25

herní odpoledne společenské hry 3 78

lekce informat. výchovy psaní seminární práce, zdroje 5 86

Polabská vrba literární soutěž seniorů 2 92

autorské čtení Valentinský poetický večer 1 25

výstavy Masopust, S. Rudolf, Malování 
na hedvábí, Má vlast cestami 
proměn

4 379

vzdělávání seniorů Virtuální univerzita třetího 
věku

18 334

přednášky Rodopis s H. Voldánovou, 
Filmová klasika s O. Slaninou, 
K.Smolíková a J.W. Procházka, 

3 55

Hrátky s kocourem 
Mikešem

1 272

ostatní 6 163

Počet akcí 49

Počet účastníků 1764

 Pracovníci oddělení se zaměřili na práci se středoškolskou mládeží, podíleli se na 
přípravě již čtvrtého ročníku literární soutěže určené seniorům s názvem Polabská vrba a 
na přípravě akce Hrátky s kocourem Mikešem určené rodinám s dětmi. 
 Letos poprvé proběhly přednášky Virtuální univerzity třetího věku (V3UV), kte-
rou knihovna realizuje ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Tutorem je  
M. Baštecká. 
Pracovníci oddělení se podíleli se na přípravě akcí knihovny, které přesáhly jednotlivá 
oddělení (Hrátky s kocourem Mikešem, spoluúčast na Muzejní noci, pomoc při přípravě 
Noci literatury, ...).
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Fotografie z akcí

Výroční zpráva 2017

O všem a přitom o ničem - I. Šmoldas

Virtuální univezita třetího věku

Vánoční setkání

Rodopis-koníček na celý život. H. Voldánová

S. Rudolf 85 let - výstava



Dětské oddělení
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Knihovní fond:
Tištěné, zvukové, elektronické knihy, časopisy a hry umístěné ve volném výběru, v čítár-
ně a v depozitáři     
                                 
Služby:
• půjčování knih, zvukových knih a časopisů domů
• prezenční (pouze v knihovně) půjčování společenských her
• půjčování elektronických knih
• půjčování vybraných dokumentů v knihovně
• poradenská činnost v oblasti dětské literatury určená rodičům, učitelům a dětem
• zprostředkování výpůjček z regionálního fondu
• zprostředkování meziknihovní výpůjční služby
• organizace vzdělávacích akcí pro mateřské a základní školy
• veřejný internet

Pracovníci:
 
Michaela Baštecká
Mgr. Dagmar Císařová
Mgr. Jaroslava Fialová

Výroční zpráva 2017

počet výpůjček na 1 
návštěvníka

1,68

počet výpůjček na 1 
čtenáře

18,94

rezervace 389

Oddělení pro děti 2017

čtenáři 807

návštěvníci 11059

výpůjčky 15288

           knihy 12937

           časopisy 1804

           zvukové knihy 277

           hry 270

Cílová skupina:
Veřejnost do 15 let
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Druh akce Tématika Počet akcí
Počet 

účastníků

autorské čtení Deváťáci čtou horory 1 33

Besedy literatura pro děti 9 208

Dílny Karel IV., Čapkové, vánoce 8 175

Exkurze návštěva v knihovně 22 366

Konference cestování Evropou 1 4

Lekce informatické výchovy čtenářská a informační gramotnost 32 735

Divadlo vánoční 2 174

Herní odpoledne pro družinuspolečenské hry 1 6

Výroční zpráva 2017

Počet akcí 76

Počet účastníků 1721

Instituce Počet akcí Počet účastníků

Mateřské školy 15 263

Základní školy 57 1257

Ostatní 4 201

Celkem 76 1721

 Pracovnice oddělení se zaměřily na rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti 
dětí z mateřských a základních škol. 
 Užší spolupráce byla navázána s MŠ Chobotská. V rámci Školního vzdělávacího 
programu proběhly v knihovně následující bloky: Máme nové kamarády, Příroda kolem 
nás, Pohádková zima, Vítání jara. 
 Pro základní školy byl vytvořen vzdělávací program zaměřený na čtenářskou gra-
motnost (porozumění danému textu a schopnost jej interpretovat), jazykovou gramot-
nost (rozvoj slovní zásoby, …), literární gramotnost (schopnost práce s různými typy 
souvislého textu, jejich identifikace, schopnost vytvářet smysluplné texty) a informační 
gramotnost stanovení informačních potřeb vyhledání, hodnocení, použití informací. V 
rámci programu získají žáci kompetence k učení, komunikativní sociální a personální.
 Pracovnice se podíleli se na přípravě akce Hrátky s kocourem Mikešem určené ro-
dinám s dětmi  a dalších akcích knihovny. 
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Fotografie z akcí

Výroční zpráva 2017

Letní herní odpoledne

Deváťáci čtou horory

Spisovatelka Marka Miková v knihovně

MŠ Chobotská v knihovně

Družina v knihovně



Studovna a herna
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Studovna-herna 2017

návštěvníci 450

výpůjčky 164

časopisy 39

rešerše 190

meziknihovní výp.služba 618

Prostor určený k psaní domácích úkolů, vytváření školních prací, hraní společenských 
her, popovídání s kamarádem

Knihovní fond:
Regionální dokumenty (tištěné knihy a časopisy, elektronické dokumenty na pevných 
nosičích) určené většinou k prezenčnímu půjčování (pouze ke studiu v knihovně)

Databáze: databáze obsahující informace o regionálních autorech a památkách města a 
okolí přístupná prostřednictvím on line katalogu
                                 
Služby:
• veřejné PC s připojením na internet a možností ukládání dat na externí  zařízení
• databáze smlouvy a podání 
• časopis D test v elektronické podobě
• zprostředkování výpůjček z regionálního fondu
• zpracování rešerší

Pracovníci:

Mgr. Věra Krajíčková
částečně pracovníci všech oddělení

Výroční zpráva 2017

Cílová skupina: 
celá veřejnost



Pobočka Stará Boleslav

Pracovníci:

Mgr. Jana Faltová
Lucie Valentová
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Stará Boleslav 2017

čtenáři 728

           děi do 15 let

návštěvníci 9753

výpůjčky 32306

            knihy 27673  

            časopisy 3958

           zvukové knihy 463

           hry 212

    Služby:
• půjčování knih, zvukových knih a časopisů domů
• půjčování elektronických knih
• půjčování her v knihovně i domů
• půjčování vybraných dokumentů v knihovně
• poradenská činnost v oblasti literatury určená dospělým čtenářům, 

učitelům a dětem
• spolupráce s organizacemi ve městě
• zprostředkování meziknihovní výpůjční služby
• organizace vzdělávacích akcí pro mateřské a základní školy

Cílová skupina:
Celá veřejnost 

Knihovní fond:
Tištěné, zvukové, elektronické knihy a časo-
pisy umístěné ve volném výběru, ve skladu 
a v depozitáři     
                             

počet výpůjček na 1 
návštěvníka

3,31

počet výpůjček na 1 čtenáře 44,38

rezervace 1054

Výroční zpráva 2017
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Kulturní a vzdělávací akce

Výroční zpráva 2017

Druh akce Tématika Počet akcí Počet účasníků

autorské čtení literární gramotnost 2 40

besedy čtenářská gramotnost 8 202

dílny čtenářská gramotnost 7 56

exkurze seznámení s knihovnou 3 69

lekce inf. výchovy čtenářská, informační gramotnost 7 185

Pasování prvňáčků čtenářská gramotnost 4 89

Počet akcí 31

Počet účastníků 641

Instituce Počet akcí Počet účastníků

Mateřské školy 4 90

Základní školy 26 531

Ostatní 1 20

Celkem 31 641

 Pobočka Stará Boleslav není rozčleněna na dětské oddělení a oddělení pro dospělé, 
ačkoliv knihovní fond určený dětem je umístěn v samostatné místnosti.  Obě knihovnice 
pracují jak s dětskou tak s dospělou veřejností.
 V práci s dětmi se pracovnice se zaměřily na rozvíjení čtenářské a informační gra-
motnosti žáků mateřských a základních škol. Odborné poradenství zejména v oblasti dět-
ské literatury bylo poskytováno rodičům a učitelům formou doporučujících seznamů i 
individuálními rozhovory. Ve spolupráci se základní školou proběhlo již pošesté proběhlo 
Pasovaní prvňáčků, které je součástí projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. 
V průběhu roku proběhlo několik setkání čtenářského klubu OBR DOBR.
 Pracovnice pobočky  se podílely se na přípravě akcí knihovny, které přesáhly jednot-
livá oddělení (Hrátky s kocourem Mikešem, spoluúčast na Muzejní noci,...).

 



Pasování prvňáčků

Jiří Dědeček  v knihovně

ZŠ Kostelní Hlavno v knihovně

Čtenářský klub

13

Klára Smolíková v knihovně

Fotografie z akcí

Výroční zpráva 2017
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Služby celkem

Výroční zpráva 2017

Služby, které jsou poskytovány napříč jednotlivými odděleními:
• připojení k wifi ve všech odděleních včetně pobočky Stará Boleslav
• rešeršní služby
• kopírovací služby
• půjčovaní knih tištěných, zvukových i elektronických a časopisů

Výsledky celkem 2017 2016 2015 2014 2013

Počet obyvatel 18571 18312 18098 17862 17594

Počet čtenářů 3197 3139 2833 2984 3011

% čtenářů z počtu obyvatel 17,21 17,14 15,65 16,70

Počet dětí do 15  let 3133 2977 2841 2720 2585

Počet čtenářů do 15let 1054 969 828 913 910

% dětskýh čtenářů z počtu dětí 33,64 32,54 29,14 33,63

Počet fyzických návštěvníků 51365 46592 40597 42915 42958

Počet návštěvníků on line 20614 20306 21719 22017 10644

Počet návštěvníků akcí 4115 3680 3349 3057 3011

Počet akcí 156 140 125 123 123

Počet výpůjček 108906 110896 81814 100806 103174

Počet výpůjček na 1 čtenáře 34,06 35,32 28,8 33,78 34,26
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Realizace nebo zapojení do celoměstských akcí:

Hrátky s kocourem Mikešem 

 Den plný zábavy, příběhů a soutěžení s oblíbenou postavičkou Josefa Lady. Akce se 
konala ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ.

Muzejní noc

 Někteří pracovníci (V. Krajíčková, M. Baštecká,  
M. Kovář) se podíleli na průběhu brandýsko-boleslav-
ské  muzejní noci, kterou organizovalo Oblastní muzeum 
Praha-východ společně s městem Brandýs nad Labem- 
Stará Boleslav. 

Noc literatury

 Již podruhé proběhl v našem městě literární ha-
ppening, který netradičním způsobem přiblížil  součas-
nou evropskou literaturu v nových českých překladech.  
Čtecími místy byly Rudolfinky, Katovna, Residence, 
Zámecký pivovar a River Café. Knihovna se podílela na 
organizaci akce. 
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Nové akce dlouhodobého charakteru:
Pasování prvňáčků 

Muzejní noc

Polabská vrba

 je literární soutěž určená všem, kteří se cítí býti seniory pořádaná ve spolu-
práci s městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (DPS Stará Boleslav). Cílem 
soutěže je nabídnout dříve narozeným možnost životní rekapitulace a emocio-
nálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k na-
vázání nových sociálních vazeb.  Téma 5. ročníku znělo MOJE PRVNÍ LÁSKA.  
 Slavnostní vyhodnocení proběhlo 2. června v Domě s pečovatelskou službou ve 
Staré Boleslavi.  
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6. Regionální oddělení

Obsluhované knihovny:

Bašť
Brázdim
Dřevčice
Hlavenec
Jenštejn
Káraný
Lázně Toušeň 
Mratín 
Podolanka
Radonice 
Sluhy
Sudovo Hlavno

Knihovna Eduarda Petišky zajišťuje následující 
služby: nákup knih se slevou

• objednávky časopisů
• odborné zpracování knih (evidence v přírůstkovém 

seznamu, katalogizace, knižní lístky, ochrana knih)
• tvorbu výměnných souborů knih na základě výběru 

knihovníka
• předání výměnných souborů obecní knihovně 
• odborný knihovnický servis (metodické, poradenské 

a konzultační služby)
• pomoc při aktualizacích, revizích knihovního fondu 

a dalších knihovnických činnostech
• poskytování knihovnických tiskopisů a dalšího ma-

teriálu (např. obalové techniky)
• informace z knihovního fondu a různých databází 

knihovny
• správa AKS REKS

Knihovna
Příspěvek  

celkem 
Z toho 

kn.fond
Počet  

souborů
Počet  

svazků

Čerpání 
za 

 časopisy
Čerpání 

knih. fond
Čerpání 
ostatní

Čerpání 
celkem

Bašt 4 300 Kč 0 0 0 0 Kč 0 4 300 Kč 4 300 Kč

Brázdim 10 900 Kč 6 500 Kč 3 46 0 Kč 11 500 Kč 4 400 Kč 15 900 Kč

Dřevčice 11 400 Kč 7 200 Kč 2 56 0 Kč 14 226 Kč 4 200 Kč 18 426 Kč

Hlavenec 10 000 Kč 7 000 Kč 8 121 0 Kč 26 964 Kč 3 000 Kč 29 964 Kč

Jenštejn 15 700 Kč 10 000 Kč 6 153 0 Kč 30 305 Kč 5 700 Kč 36 005 Kč

Káraný 11 300 Kč 6 900 Kč 4 43 1 795 Kč 11 126 Kč 4 400 Kč 17 321 Kč

Láz.Toušeň 5 000 Kč 3 000 Kč 4 42 1 352 Kč 9 110 Kč 2 000 Kč 12 462  Kč

Mratín 12 600 Kč 7 500 Kč 4 65 0 Kč 16 280 Kč 5 100 Kč 21 380 Kč

Podolanka 9 300 Kč 5 500 Kč 6 90 0 Kč 19 658 Kč 3 800 Kč 23 458 Kč

Radonice 12 600 Kč 8 000 Kč 6 138 3 486 Kč 29 882 Kč 4 600 Kč 37 968 Kč

Sluhy 13 000 Kč 8 100 Kč 5 79 3 975 Kč 18 094 Kč 4 900 Kč 26 969 Kč

Sud. Hlavno 7 900 Kč  4 800 Kč 3 385 0 Kč 9 776 Kč 3 100 Kč 12 876 Kč

Celkem 124 000 Kč 68 000 Kč 56 1690 10 608 Kč 196 921 Kč 49 500 Kč 257 029  Kč

Revize 
Revize knihovního fondu byla provedena v následujících knihovnách:
Obecní knihovna Jenštejn
Obecní knihovna Podolanka
Obecní knihovna Radonice
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 Regionální systém Clavius Reks

 V roce 2016 byla podána žádost o dotaci na projekt Modernizace služeb obecních 
knihoven regionu zaměřený na zvýšení kvality služeb veřejnosti. Cílem projektu byla mo-
dernizace knihovnických a informačních služeb v malých obcích tak, aby uživatelé těchto 
knihoven mohli využívat výhody knihovnického automatizovaného systému. Regionální 
knihovní systém Clavius REKS nainstalovaný v zapojených knihovnách obsahuje násle-
dující moduly: 
katalogizace monografií, 
www katalog, 
výpůjční protokol 
revize knihovního fondu, využití databáze 
sdílená katalogizace ISHARE a 
tisk čárového kódu 
 Do systému byly zapojeny tyto knihovny:
Obecní knihovna Bašť
Obecní knihovna Hlavenec
Obecní knihovna Jenštejn
Obecní knihovna Radonice
 Projekt byl podpořen částkou 69 000 Kč z dotačního programu VISK vyhlašovaného 
Ministerstvem kultury. 
 Koncem roku byl instalován Clavius REKS v zúčastněných knihovnách. Pracovnice 
oddělení V. Čamková a ředitelka V. Krajíčková částečně zpracovaly fond knihovny v 
Jenštejně a Hlavenci. Katalogizace knih v těchto knihovách a úplné zpracování vlastního 
knihovního fondu v knihovnách v Radonicích a Bašti proběhne v roce 2018. 

Další činnosti

 V listopadu 2016 byla vypovězena Dohoda o bezúplatném převodu finančních pro-
středků na poskytování knihovnických a informačních služeb mezi Knihovnou Eduarda 
Petišky a Obecním úřadem Přezletice. Knihovna v této obci byla zrušena. V lednu 2017 byl 
dokončeny administrativní opatření spojené s výpovědí smlouvy.

 Byly zpracovány statistické výkaz pro knihovny Hlavenec, Jenštejn, Káraný, 
Radonice a Sudovo Hlavno. 

Knihovna Jenštejn
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7. ICT
 Knihovna disponuje 27 PC. Z  toho  6 slouží 
jako servery, 12 PC ke služebním účelům (včetně 2 
notebooků)  a 10 PC je určeno veřejnosti (3 on-li-
ne katalogy, 6 PC s přístupem na  internet, 1 PC s 
možností ukládání souborů, který umožňuje přístup 
k časopisu Dtest a k databázi Smlouvy a podání).     
 V květnu 2017 byl zakoupen modul Dispečink 
studovny, který řídí využívání Internetu. Tento mo-
dul zjednodušil evidenci návštěvníků internetu, 
umožnil nastavení času, který může uživatel u sta-
nice strávit a přispěl ke zkvalitnění této služby.
 

8. Ostatní

Vzdělávání: 
 Je naplňován  Standard dobré knihovny v oblasti vzdělávání, který definuje počet 
hodin profesního vzdělávání.  Každý zaměstnanec absolvuje minimálně 40 hodin seminá-
řů, přednášek a dalších vzdělávacích aktivit. Jednotliví pracovníci se zúčastnili  přednášek 
a odborných seminářů pořádaných různými  knihovnami (SVK Kladno, Národní knihovna, 
Městská knihovna v Praze,...) a Svazem knihovníků a informačních pracovníků v rámci 
koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Ne všichni limit 40 hodin splni-
li, problém je zejména u krátkých pracovních úvazků. 

Odborné a další aktivity:
Věra Krajíčková
 předsedkyně Školské rady na MŠ a ZŠ Palachova
 členka dozorčí celostátní komise SKIP s možností účastnit se jednání VV SKIP
 členka redakční rady časopisu Studie a zprávy
Jaroslava Fialová
 členka středočeského Klubka dětských knihoven
 členka Školské komise Rady města Brandýs nad Labem—Stará Boleslav
 členka regionálního výboru SKIP
Michaela Baštecká
 předsedkyně  středočeského Klubka dětských knihoven
 členka Mozkového trustu dětských knihoven
Jana Faltová
 členka středočeského Klubka dětských knihoven

Členství knihovny v odborných orgánech
 Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
 Sdružení knihoven (SDRUK)
 Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT)



Depozitář:

 V červenci došlo k masivnímu zatečení srážek do suterénu budovy,  Regály byly 
zasaženy vlhkem a pojezdy zkorodovaly bylo nutné podvozky vyměnit a dřevotřískové 
desky na podlaze nahradit nášlapnými plechy. Oprava byla realizována ve čtyřech etapách 
v lednu 2017. Celkové náklady činily a 388 381 Kč. Kč. 210 000 Kč poskytla knihovna ze 
svého rezervního fondu, zbývající finanční částku zaplatí město jako majitel regálového 
systému.  Po vypořádání s pojišťovnou byla částka 210 000 vrácena do rozpočtu knihovny. 

Personální otázky:
 Ve druhém pololetí se 2 kolegyně vrátily z MD. Lucie Valentová vystřídala Zuzanu 
Minxovou ve Staré Boleslavi . Z. Minxová zůstala jen na výpomoc (úvazek 0, 2). 
Andrea Matiová posílila oddělení po dospělé. 
Hana Helisová skončila pracovní poměr k 30. 6. 2017.
 M. Kovář zastává nadále funkci správce a údržbáře na 0,18 prac. úvazku (odměna 
hrazena z OON)
 Při organizaci akce Hrátky s kocourem Mikešem bylo využito práce dobrovolníků.
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Zpracovala Věra Krajíčková

Březen 2017
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