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1. Úvod 

Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích v současné době 

eviduje 2 990 čtenářů (z toho 850 dětských), kteří si v roce 2021 vypůjčili 90 495 knih, 

periodik a CD.  

Nakoupili jsme 4 351 knižních jednotek. Z tohoto objemu bylo v rámci regionálních 

funkcí zakoupeno 2 485 knih. 

Uspořádali jsme 56 vzdělávacích a 48 kulturních aktivit (besedy, výstavy, aktivity ve 

spolupráci s městem Litoměřice); 7 workshopů pro děti, studenty i seniory. 

S historikem Filipem Hrbkem se uskutečnila naučná procházka po místech, která jsou 

v Litoměřicích spojena s renesancí.  V období letních prázdnin jsme nabídli novinku - 

příměstský tábor „Za příběhy kolem světa“. 

Pro školy a školní družiny jsme připravili 82 lekcí, kterých se zúčastnilo 1 586 dětí.  

Začínající čtenáři na nich získají základní informace o knihách a funkci knihovny.  

Žáci druhých ročníků litoměřických základních škol byli v knihovně slavnostně 

pasováni na čtenáře. 

Zapojili jsme se do projektu na rozvoj čtenářské gramotnosti (MAP ORP Litoměřice II, 

(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 ).  

V knihovně probíhal pravidelný oblíbený pořad Dopoledne s říkankou pro rodiče 

s dětmi ve věku 1 - 3 roky.  

Zúčastnili jsme se mezinárodního projektu na podporu čtenářství u nejmladší generace 

S knížkou do života (Bookstart). O tomto projektu pravidelně informujeme rodiče 

při slavnostním vítání občánků. 

V knihovně působí již jedenáctým rokem Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní 

pro seniory. Pořádáme pro ně také kurzy angličtiny, trénování paměti, 

psychomotorická cvičení a tvořivé letní workshopy. Nyní nově senioři objevují svět on-

line konferencí a webinářů. 

V roce 2021 jsme se zapojili ve spolupráci se Spolkem LiPen o. s. do celostátní akce 

Noc literatury.  

V knihovně také působí Deutschklub – dobrovolný spolek přátel německého jazyka, 

které spojuje radost z konverzace stejně jako vůle pomáhat. Jeho heslem je: 

„Pro dobrou věc“. 

Díky spolupráci s Gymnáziem Josefa Jungmanna a za podpory města Litoměřice 

proběhl již třináctý ročník literární soutěže Máchovou stopou.  

Nedílnou součástí života knihovny jsou také výstavy. Jimi jsou prezentovány 

nejrůznější žánry a techniky výtvarného umění. V roce 2021 knihovna prezentovala 

díla Jiřího Ryvoly, Františka Doležala a Alžběty Kumstátové. Nahlédnout do online 

galerie OlGa můžete zde: https://www.knihovnalitomerice.cz/olga/. 

https://www.knihovnalitomerice.cz/olga/


Koncem roku 2021 byl na oddělení beletrie vylepšen self-check, tedy zařízení 

na automatizované vracení knih. Nově umožňuje také půjčování knih či zobrazení 

informací o knize. 

Do života v knihovně i v roce 2021 výrazně zasáhla pandemie koronaviru. V měsících 

lednu až dubnu bylo proto zavedeno bezkontaktní půjčování. Čtenáři si mohli knihy 

telefonicky rezervovat a potom v předem určený čas vyzvednout za dveřmi knihovny.  

K dispozici byla i nabídka elektronických knih (230 knižních jednotek), běžně dostupná 

prostřednictvím čtenářského konta. 

Jedním z přímých důsledků uzavření bylo nejen omezení prezenčních služeb, ale 

i menší počet společenských a komunitních akcí, které jsme pro návštěvníky knihovny 

uspořádali.  

 

2. Služby a činnosti specializovaných oddělení 

 

2.1 Naučné oddělení 

 

Pro potřeby Naučného oddělení bylo v roce 2021 nakoupeno 296 knihovních jednotek. 

 

Oddělení navštívilo 7 391 návštěvníků, kteří si vypůjčili 16 709 knih a periodik, 

178 elektronických dokumentů. Samozřejmostí je využívání veřejného internetu pro čtenáře  

(123 návštěvníků), ale i pro neregistrované uživatele.  

 

Služby nabízené v rámci studovny a čítárny: 

- Půjčování knih z příruční a regionální knihovny. 

- Široká nabídka novin a časopisů (111 titulů). 

- Zajišťování excerpce článků z regionálních periodik. 

- Vyhledávání z elektronické databáze novinových a časopiseckých článků Anopress, 

která byla získána na základě grantu MK ČR – VISK 8A (103 článků). 

- Široký výběr elektronických zdrojů a jazykových výukových programů na CD-ROMech  

- Daňové a právní materiály v tištěné podobě (Sbírky zákonů). 

- Pro studenty středních škol knihovnicko-bibliografické lekce zaměřené na seznámení 

s knihovnou, jejím fondem a orientaci při vyhledávání. Tuto možnost využila 3x KŠPA   a 

3x Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb. Byly to 1. a 2.  ročníky na úvodní 

knihovnickou lekci.  

- Možnost získávání materiálů prostřednictvím služby MVS (meziknihovní výpůjční 

služba). Službu využilo 137 čtenářů, požadavků od ostatních knihoven na zaslání knih 

bylo 38. 

- Ke kulturním výročím bylo nainstalováno 7 knižních výstavek. 

- E-knih se vypůjčilo 230 ks. 

 



 

Díla nedostupná na trhu: 

Národní knihovna ČR zpřístupnila (v období nouzového stavu) prostřednictvím Národní 

digitální knihovny (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT).  

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let 

od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla 

českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny 

vlastnící daný dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou 

možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným přístupem online přímo ze svého domácího 

počítače. Služba byla poskytována zdarma. 

 
 Česká tisková kancelář: 

 Zprávy z databáze ČTK měli bezplatně k dispozici knihovny a jejich čtenáři v Česku do konce   

 roku 2021. ČTK otevřela tuzemským veřejným knihovnám svou Infobanku na základě  
 grantu Evropské unie. 

 

2.2 Centrální registrace (Hudební oddělení) 
 

Za sledovaný rok nakoupilo hudební oddělení 196 ks dokumentů.  

 

Během sledovaného roku navštívilo oddělení 7 235 uživatelů, kteří si vypůjčili 11 508 CD,  

knih a hudebnin. 

 

Toto oddělení je místem centrální registrace dětských i dospělých čtenářů. 

Byla zde umístěna část fondu Oddělení beletrie – cizojazyčná literatura a fantasy literatura.  

Nabídku „Průkazka jako vánoční dárek“ využilo 8 čtenářů. 

Součástí oddělení je nabídka pěti stanic veřejného internetu. Tuto službu využilo  

664 návštěvníků. 

 

2.3 Oddělení beletrie 
 

Pro potřeby oddělení bylo v uplynulém roce nakoupeno 1 076 knihovních jednotek, které 

využilo 18 662 návštěvníků. Čtenáři si celkem vypůjčili 52 512 knih. 

 

K dispozici jsou tu 2 počítačové stanice s možností připojení k internetu. Tuto službu využilo 

52 uživatelů. 

 

Dlouhodobě oddělení spolupracuje s domovem pro seniory ve Švermově ulici, kde 

poskytujeme zdarma službu „pravidelné donášky knih“.  

Prostřednictvím tematických výstavek jsou čtenáři seznamováni s knižními novinkami. 

 

Na oddělení beletrie, kde je dlouhodobě největší obrat knih za den, mohou čtenáři sami 

vracet a půjčovat knihy pomocí zařízení self-check, které výpůjčky ze čtenářova konta samo 

odečte. 



Knihu stačí umístit do vymezeného prostoru na ploše stolu a na obrazovce sledovat zprávu 

o odečtení ze čtenářského konta. Zařízení využívá RFID technologie a proto nemusí být knihy 

po jedné skenovány prostřednictvím čárových kódů. Na závěr na přání čtenáře vytiskne také 

lístek s aktuálním obsahem jeho konta. 

 

 

2.4 Dětské oddělení 

Pro dětské čtenáře bylo v roce 2021 zakoupeno 266 knihovních jednotek, které si půjčilo 

888 zaregistrovaných čtenářů. Dětské oddělení navštívilo 7 383 návštěvníků, kteří si vypůjčili 

celkem 6 831 knih a 402 časopisů. 

 

Hlavní náplní tohoto oddělení je vytváření aktivit pro dětské čtenáře. Začínající čtenáři zde 

získávají základní informace o knihách a knihovně, rozvíjíme jejich čtenářskou gramotnost. 

 

Velkou péči věnujeme především knihovnicko-bibliografickým lekcím. V roce 2021 jsme 

připravili v dopoledních hodinách 40 lekcí, kterých se zúčastnilo 594 dětí ze základních 

a mateřských škol z Litoměřic a okolí. Besedy pořádané pro základní školy vycházejí vstříc 

přáním pedagoga. 

 

Dopoledne s říkankou, které je určeno pro malé děti s rodiči se uskutečnilo 13 x. 

 

V odpoledních hodinách navštěvují dětské oddělení školní družiny a klienti Diakonie.  

 

Pro děti i rodiče bylo během roku 2021 připraveno v odpoledních hodinách 7 workshopů,  

kterých se zúčastnilo 74 návštěvníků. Byly to například: Tvořivé workshopy: Z domu 

a zahrady; Symboly; Kdo tu spinká, leží, běží (textilní výtvarná dílna s Evou Volfovou, 

autorkou knížky Kočička z kávové pěny).  

 

Další projekty Dětského oddělení: 

Lovci perel – celoroční hra pro děti. Za přečtenou knihu a vyplněný test děti dostaly perlu, 

která byla nejen odměnou, ale i počítadlem přečtených knih. Za doplňující otázky navíc získaly 

kupony „moriony“. Nejúspěšnější čtenáři si své odměny vybrali na „Morionském trhu“. 

 

Ulov si svou knihu – pátrací hra pro šikovné děti s rodiči. 

Děti s rodiči hledaly dle zadaných indicií ve městě schovanou knihu. První, kdo se na dané 

místo dostal a knihu našel, ji získal. 

 

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 

Cílem projektu je přivést děti hned od počátku školní docházky do knihoven, seznámit je 

s prostředím knihovny a jejím chodem. Vysvětlit, jak vzniká knížka, motivovat ke čtení a 

rozšiřovat jejich dovednosti v získávání informací z různých dostupných zdrojů. V další části 



jsou děti oceněny originální knížkou za to, že zvládly základy čtení, podporujeme jejich vztah 

k četbě a ke čtenářství. 

 

Na tento projekt navazuje Pasování čtenářů pro žáky 2. tříd, a to hned v úvodu školního 

roku, kdy proběhne oslava jejich dovedností za účasti rytíře. Ten je pasuje na čtenáře a mimo 

pasovací listiny je odmění průkazkou do knihovny s roční bezplatnou registrací.  Této oslavy 

se v letošním školním roce zúčastnilo cca 360 žáků z patnácti litoměřických škol. 

 

Vzhledem k nepříznivým podmínkám způsobených pandemií koronaviru jsme byli nuceni 

projekty upravit. V rámci Knížky pro prvňáčka jsme uspořádali pouze dva programy místo tří. 

Knížky, které jsou odměnou za účast v projektu, jsme dětem rozvezli po školách. 

 

Noc s Andersenem – tato celostátní akce na podporu dětského čtenářství se bohužel v tomto 

roce nemohla z důvodu vyhlášení nouzového stavu uskutečnit. 

S knížkou do života – Knihovna v rámci tohoto projektu předává při vítání občánků dárečky 

pro děti a rodiče: poukaz k registraci zdarma, knížku nejoblíbenějších dětských básniček 

a publikaci pro rodiče s tipy na čtení pro nejmenší. 

Za příběhy kolem světa – Příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let. Pro děti byl připraven 

týden plný čtení, tvoření, her a výletů. Na tuto akci jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Tabulky, dodatky 

3.1 Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 

 

3.1.1 Přehled fondu  

Knihovní 

jednotky 

KKHM Regionální funkce celkem 

Naučná literatura 25 899 3 117 29 016 

beletrie 33 041 19 708 52 749 

Kartografické 

dokumenty 

197 0 197 

Zvukové (zvuk. 

Obrazové, jiné) 

9 066 977 10 043 

celkem 68 203 23 802 92 005 

 

3.1.2 Přehled počtu čtenářů 

Dislokace Skutečnost 2021 index r. 2020  

KKHM Litoměřice 3 324 - 334  

 

 

3.1.3 Přehled počtu návštěvníků knihovny 

Dislokace 

 

Návštěvníci 2021 index r. 2020 

KKHM 31 234 -1 792 

Návštěvníci internetu 951 - 264 

Návštěvníci kulturních akcí 1 020 + 19 

Návštěvníci vzdělávacích akcí 844 - 1 139 

 

3.1.4 Výpůjční činnost 

Dislokace Skutečnost 2021 index r. 2020 

KKHM Litoměřice 90 495                                - 3 433 

Výpůjčka na 1 návštěvníka 2,8 výpůjčky                                       0 

 



Litoměřická knihovna byla z důvodu pandemie pro veřejnost téměř 4 měsíce uzavřena. 

Proto bylo umožněno bezkontaktní půjčování (leden-duben 2021). Čtenáři si mohli knihy 

telefonicky rezervovat a potom v předem určený čas vyzvednout za dveřmi knihovny.  

Jedním z přímých důsledků uzavření bylo nejen omezení prezenčních služeb, ale i menší 

počet společenských a komunitních akcí, které jsme pro návštěvníky knihovny uspořádali. 

 

 

 

3.2 Místní knihovny    

3.2.1 Přehled počtu čtenářů 

Dislokace Skutečnost 2021 index r. 2020 

Místní knihovny 2 003 -144 

 

3.2.2 Přehled počtu návštěvníků 

Dislokace Skutečnost 2021 index r. 2020 

Místní knihovny 26 189 +1 444 

 

3.2.3 Výpůjční činnost 

Dislokace Skutečnost 2021 index r. 2020 

Místní knihovny 50 081 +1 573 

Výpůjčka na 1 návštěvníka 1,91 výpůjčky - 0.05 výpůjčky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Akce pro veřejnost (výběr) 

 
V roce 2021 byla knihovna z důvodů pandemie po dobu téměř 4 měsíců pro veřejnost 

uzavřena. Proto jsme nabídli našim čtenářům a návštěvníkům aktivity (nejen) v plenéru: 

Místa ke čtení – místa příběhů a tvořivých workshopů 

a) Park Václava Havla – Čítárna pod širým nebem 

b) Knihovna na Koupálku 

c) Knihobudky | pravidelné doplňování knih do tří knihobudek rozmístěných ve městě 

 

 

4.1 Pro děti 
Cyklus volnočasových aktivit pro děti, rodiče a prarodiče. Hlavním cílem aktivit byla podpora 

soudržnosti rodiny a smysluplné využití volného času celé rodiny, podpora mezigeneračního 

setkávání. Aktivity byly tematicky rozčleněny na tvořivé odpolední a víkendové workshopy. 

 

4.1.1 

Dopoledne s říkankou 

 Oblíbený program pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let. Každé úterý v knihovně zábavnou 

formou pomocí říkánek, písniček a rytmizace rozvíjíme vaše děťátko. Lektorka: Anežka 

Grimová. Projekt na rozvoj čtenářské gramotnosti (MAP ORP Litoměřice II). 

4.1.2 

Relaxační dílny: 

 Linoryt, umělecká grafická technika, kterou si zamilujete | lektorka MA Helena 

Hošková 

 Kdo tu spinká, běží, leží | Textilní výtvarná dílna s Evou Volfovou, autorkou knížky 

Kočička z kávové pěny 

 

4.1.3 

Workshopy pro děti i dospělé 

 Letní workshopy v parku Václava Havla pro seniory s vnoučaty ve spolupráci s Dílnou 

ručního papíru | lektorka Irena Štyrandová, Helena Lendacká Učíková 

 Workshopy komiksu „Loď tajemství“ | lektor Marek Rubec 

 Workshop „Babí léto na talíři“ | lektorka Veronika Hájková 

 Workshop „Kdo tu spinká, kdo tu leží“ | 2x Textilní výtvarná dílna s Evou Volfovou 

 Relaxační žonglování - Žonglování a výroba míčků pro velké i malé 

 

  



 4.1.4 

Autorské čtení se spisovateli 

 Tajemství starých symbolů | tajemné příběhy a litoměřické legendy se spisovatelkou 

Evou Hotovcovou 

 Vánoční čtení s knihovnou | čtení z dětských knížek s vánoční tématikou z balkonu 

knihovny 

 

4.1.5 

Návraty k tradicím 

 Svatomartinské zastavení v knihovně – vyprávění legendy, pranostiky, 

tematické tvoření z papíru, ochutnávka martinských rohlíčků. 

 

4.2 Pro mládež (výběr) 

 

4.2.1. 

Deskové hry I., II. 

Paralelní světy – Příběhy nejsou jenom v knížkách 

Od počátku lidstva až do středověku - Den D 

Netradiční deskové hry pro malé skupinky hráčů. 

 

4.2.2 

Tvůrčí psaní pro středoškoláky  

Kurz zaměřený na tvůrčí psaní, zvládání různých literárních žánrů, získávání zkušeností  

s prezentací svých textů prostřednictvím autorských večerů. 

V tomto roce kurz probíhal převážně online.  

 

4.2.3 

Máchovou stopou – Třináctka 

13 ročník literární soutěže (nejen) pro studenty. Soutěž se uskutečnila ve spolupráci 

s Gymnáziem J. Jungmanna v Litoměřicích. Ukázky vítězných textů byly vydány v listopadovém 

čísle novin knihovny Karel Hynek Mácha. Porotu v tomto roce tvořil: Mgr. Petr Bašus, Marek 

Rubec a Pavel Brycz. 

 
 

4.3 Pro dospělé (výběr) 

4.3.1. 

Autorské večery se spisovateli 

 Být sama sebou není vždy snadné, ale jde to | spisovatelka Veronika Vieweghová 

 Chytat čerta za ocas | autorský komponovaný večer s Jaroslavou Hercíkovou 

 Cesty za štěstím | beseda se spisovatelkou Kristýnou Tronečkovou 



 Vánoční literárně hudební večer | Jaroslava Hercíková, Eva Dolejšová, Monika Sonk 

 

Noc literatury  

8. ročník literárního happeningu uspořádal Spolek LiPen ve spolupráci s KKHM. Každoročně 

se otevírají zajímavá místa mnoha měst u nás i v zahraničí a představují čtenářům současnou 

evropskou literární tvorbu. Letos proběhlo mimořádně v náhradním termínu na podzim.  

1. Litoměřický knižní festival 

Spolek Continual Progress, Knihovna K. H. Máchy a Spolek LiPen pořádali v rámci 8. ročníku 

Noci literatury křest knih litoměřických autorů.  

 

4.3.2 

Cestopisná vyprávění 

 Sultanát Omán: tradiční a přesto moderní | Klub cestovatelů s Janou Štefanikovou 

 Apulie | Klub cestovatelů s Janou Štefanikovou 

 Americký sen - Za oceán s handicapem | Jakub Greschl 

 Hrady Ústeckého kraje | Rostislav Procházka 

 

4.3.3 

On- line besedy 

Moderní historie do škol  

 Odbojová skupina bratří Mašínů | Martin Mejstřík 

 Vítězný Únor 1948, fakta a fikce | Martin Mejstřík 

Besedy byly uskutečněny ve spolupráci s Mgr. Petrem Bašusem | Gymnázium J. Jungmanna 

 

Besedy pro rodiče :   

 I naše děti potřebují hranice | Mgr. Lenka Bínová, speciální pedagog 

 Mámo, táto, brzy ze mě bude školák - webinář | Mgr. Petra Nejedlá 

 

4.3.4 

Procházky  
 Litoměřice renesanční | historik PhDr. Filip Hrbek 

 Podoba středověkých Litoměřic | historik PhDr. Filip Hrbek              

                                              

 

4.3.5 

Hudební produkce v rámci akce „Města čtou“ 

 Houpací koně | koncert 

 Šavlozubý ponožky | koncert 

 Ivan vrána Blues | koncert 

 Kapela Kelt | koncert keltských balad 

 



 

 

 

 

4.3.6 

Zdravý životní styl 

 večery Klubu celiaků | pravidelná čtvrtletní setkávání 

 Stravování podle ročních období | lektorka Veronika Hájková 

 Babí léto na talíři | lektorka Veronika Hájková 

 

 Semínkovna – Sdílení semínek zahrádkáři a příznivci permakultury. V knihovně jsme 

založili pro širokou veřejnost Semínkovnu. Semínkovna je  dřevěný pořadač, z něj je 

možné semínka zdarma půjčovat pro vlastní potřebu a také do něj svá semínka vkládat 

pro ostatní. Sdílíme osivo, které pochází z vlastních rostlin.  

 

4.4 Výstavy (výběr) 

 Pokusy, Poezie a Život v uzavřené knihovně | díla Františka Doležala a Jiřího Ryvoly 

 Wannabe | on line vernisáž 

 Kabinet | výstava Alžběty Kumstátové 

 

4.5 Kluby seniorů 
 

Spolek LiPen vznikl na podzim 2013 a sdružuje litoměřické seniory, kterým nabízí kulturní, 

společenské a vzdělávací akce: 

 Přeplavme La Manche 

 Čtení sluší každému 

 fair trade kvízy pro seniory 

 tvořivé workshopy 

 psychomotorická cvičení  

 trénování paměti 

 zapojení do kampaně – Místa v Litoměřicích přátelská seniorům.  

 

Klub tvůrčího psaní pro aktivní seniory – V tomto roce byl vydán Sborník, uskutečnil se 

literární večer s autorským čtením členů klubu. 

 

Dopolední klub aktivního stáří – Pravidelná páteční setkávání jsou zaměřena na trénink 

paměti, výtvarné dílny, jednoduchá cvičení. Senioři společně navštěvovali výstavy v galerii 

a muzea. 

 

Angličtina pro seniory  

Zájemcům byly nabídnuty lekce pro začátečníky i pokročilé. Výuka a příjemné posezení 

nad šálkem anglického čaje zaujaly mnoho seniorů. 
 



Deutschklub | konverzace v němčině 

Lektorka Hana Pavlištová nabízí pravidelná setkávání ke konverzaci. Účastnický poplatek je 

věnován na charitativní projekt „Mluvíme pro dobrou věc“.  



5. Spolupráce s ostatními organizacemi 

5.1 Místní organizace 
 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn 

Besedy pro příměstské dětské tábory v letních měsících. 

 

Zdravé město Litoměřice 

Týden mobility – čtení pohádek s dopravní tematikou, soutěže pro rodiny s dětmi. 

 

Dílna ručního papíru 

Spolupráce při seniorských aktivitách – návštěva Dílny, víkendové letní workshopy 

v přírodě. 

 

Deutschklub | konverzace v němčině 

Spolupráce v rámci charitativní akce „Mluvíme pro dobrou věc“. 

 

Městská kulturní zařízení Litoměřice 

Spolupráce na projektu „Knížka pro prvňáčka“. 

 

MUZEJNÍ NOC  2021 proběhla ve spolupráci s těmito subjekty: 

 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

 Oblastní muzeum Litoměřice 

 Galerie Gotické dvojče, dílna LITHO LITO, Institut kresby a grafiky 

 Dílna ručního papíru 

 Muzeum Křišťálový dotek 

 Galerie Marionet a Sváťovo dividlo 

 Město Litoměřice - Expozice Důl Richard v proměnách času  

 

 

5. 2 Knihovny: 
 

Spolupráce s knihovnami Ústeckého kraje na projektu Města a obce čtou. Kooperativní 

projekt knihoven Jirkov, Louny, Klášterec nad Ohří a Litoměřice. Týden letního čtení v parku 

Václava Havla bylo doplněno o doprovodný program: workshopy, autorská čtení a komorní 

hudební vystoupení regionálních autorů a hudebníků.  

 

5. 3 Nadace, společné projekty 

Nadace Charty 77 / Konto bariéry 

Knihovna K. H. Máchy je zapojena do projektu SENSEN – Senzační senioři  

Projekt Nadace Charty 77 / Konto bariéry je určen aktivním seniorům z celé republiky. 

MAP ORP Litoměřice II. Projekt na rozvoj čtenářské gramotnosti (Registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 ). 

https://galerie-ltm.cz/
https://www.muzeumlitomerice.cz/
https://lenkaklok.wixsite.com/g2litomerice/
https://lenkaklok.wixsite.com/litholito
http://www.ceskakresba.cz/instituce/institut-kresby-a-grafiky-z-s
http://www.rucnipapir.com/
http://www.hunatmuseum.cz/
https://eshop.svatovo-dividlo.cz/galerie/
https://www.litomerice.cz/turisticke-cile/expozice-dul-richard-v-promenach-casu


5.4 Vzdělávání zaměstnanců 

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Účast na vzdělávacích programech 

podpořených z VISK 2 

RENTEL / e-learningové kurzy – za podpory Města Litoměřice zaměstnanci absolvovali 412 

hodin e-learningových kurzů (Asertivita a jednání s problémovým klientem, Sebepoznání – 

práce s nepříjemnými emocemi, Datové schránky aj.) 

  



5.5 Obrazová příloha (na konci dokumentu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Granty  

 
Město Litoměřice     dotace                       30 000 Kč   

Máchovou stopou 2021  

 

Město Litoměřice                                          dotace                                   25 000 Kč 

Města čtou 2021 

 

Město Litoměřice                                         dotace                                   10 000 Kč 

Knihovna mezi obrazy 

 

Zdravé Město Litoměřice                              dotace               12 000 Kč 

Knihovna všemi smysly II 

 

Ministerstvo kultury ČR                                dotace                                   16 000 Kč 

Moderní historie do škol 

 

 

 

 

Celkem                                                                                                     93 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Výkon regionálních funkcí 

 
7.1  Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 

Pracovnice metodického oddělení kladou velký důraz na poradenskou a konzultační činnost ve 

všech knihovnách v rámci okresu. Počet místních knihoven litoměřického regionu - 76 je v rámci 

Ústeckého kraje nejvyšší a je dlouhodobě stabilní. Stav knihoven je každoročně v rámci 

metodických návštěv prověřen a porovnán se standardy. V delším časovém horizontu nenastala 

zatím nutnost žádnou místní knihovnu zavřít. Metodické centrum profesionálně přistupuje ke každé 

knihovně, operativně řeší dílčí požadavky a podporuje nové trendy a vize. Je potěšením, že knihovny 

přistupují k rekonstrukci svých prostor a požadují po metodickém centru kvalifikovanou 

poradenskou činnost. Také se navýšil počet obcí, které využily možnosti získání financí z VISKu3 a 

Knihovny 21. století. Veškeré informace ohledně vypsání dotací jsou přeposílány metodickým 

centrem přímo na email obce. V návaznosti na email metodičky dále konzultují možnosti čerpání 

s knihovníky a apelují na součinnost s obcí.      

Mimo 76 místních knihoven metodické centrum spolupracuje se 7 městskými knihovnami – 

Roudnice, Lovosice, Štětí, Budyně nad Ohří, Terezín, Libochovany a Úštěk s pobočkou Starý Týn. 

Dvakrát do roka pro profesionální knihovny pořádají metodičky poradu, která je zaměřena na 

novinky z oboru, možnosti grantových výzev, spolupráce mezi knihovnami a statistické výsledky. 

Kromě porad jsou vedoucí knihoven průběžně elektronicky informovány o novinkách, 

o chystaných akcích a aktuálních nabídkách. Velmi často je využíváno i telefonní poradenství, které 

operativně reaguje na momentální stav. Kolegové jsou automaticky přizváni na všechny akce, které 

pořádá metodické oddělení (výjezdní seminář, autogramiáda, Týden knihoven, Knihovník Ústeckého 

kraje). Třem knihovnám, konkrétně Budyni nad Ohří, Terezínu a Úštěku, metodičky nakupují a 

zpracovávají knižní fond. Výhodou hromadného nákupu je větší rabat na knihy a profesionální 

katalogizování svazků. Nákup konkrétních knih pro danou knihovnu je v průběhu celého roku 

konzultován přímo s knihovnicí. Také finanční rozpočet na nákup knih je jedním z hlavních 

bodů metodických návštěv v přítomnosti zástupce města.     

Poradenskou a konzultační činnost vykonávají metodičky pro všechny místní i městské knihovny. 

Jedenkrát ročně je u všech MěK i MK provedena metodická návštěva, která je zaměřena na 

zaškolování knihovníků (knihovnické činnosti, služby uživatelům, práce s automatizovaným 

systémem), metodickou pomoc při budování fondů, při zpracování koncepcí a projektů 

předkládaných do výběrových dotačních řízení,  využívání elektronických zdrojů, pomoc s tvorbou 

webových stránek, provozní a ekonomicko-hospodářské řešení. Nově také metodické oddělení 

podává konzultace k výstavbě, rekonstrukci a vybavení knihoven ve spolupráci s Metodickým 

centrem pro výstavbu MZK Brno. Praktická podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit 

je na úrovni konkrétní pomoci knihovnám zapojených v soutěži Vesnice roku a Knihovník 

Ústeckého kraje. S tím souvisí i příprava propagačních materiálů, psaní novinových článků, jednání 

se zástupci obcí a médii a estetizace knihoven.  

Každá metodická návštěva a pomoc je plánovaná vzhledem k velikosti obce a skladbě čtenářů. 

V ročním plánu výjezdů jsou také zahrnuty výročí narození knihovníků a výročí funkce. Ve 

spojení s obecním úřadem konkrétní knihovny se uskutečňuje předání pamětních diplomů a dárků 

oslavencům. V letošním roce i přes částečné uzavření knihoven na začátku roku se uskutečnily 



všechny metodické návštěvy (1x-každá MK, MěK), celkem 84. Mimo fyzické návštěvy probíhá 

celoročně telefonická a emailová komunikace. Také se navýšil počet osobních návštěv knihovníků 

přímo na metodickém oddělení. V rámci návštěv probíhají výběry knih do výměnných souborů, 

zaškolení v AKS Koha, projednávání podaných grantů a možnosti další spolupráce – např. s dětským 

oddělením při Knihovně KHM (společné výtvarné soutěže, náslech besed pro předškoláky a školáky).   

Z každé metodické návštěvy je pořízen zápis s konkrétními výstupy, statistickými údaji 

a doporučeními pro další vývoj, který je zaslán na obec, místní a městskou knihovnu a jedna kopie 

zůstává v Knihovně K. H. Máchy k nahlédnutí nadřízeným orgánům. V litoměřickém regionu je 

z celkových 76 místních knihoven, z toho 25 automatizovaných MK, metodika je tedy zaměřena i na 

problémy s AKS. Stávající AKS Koha je zaveden od roku 2018. Stále probíhají aktualizace, vylepšení 

systému a metodičky operativně řeší dílčí problémy na konkrétních knihovnách. V průběhu celého 

roku pak metodičky průběžně nebo na konkrétní vyžádání zaškolují knihovníky v práci se systémem. 

V roce 2021 se navýšil počet automatizovaných místních knihoven z 24 na 25, nově MK Křesín 

(VISK3).  

Konzultace k zaučení nových knihovnic probíhají mimo naplánované metodické návštěvy, vždy 

na vyžádání provozovatele obce. V roce 2021 – Trnovany, Charvátce, Polepy.    

Pracovnice RF metodicky pomáhaly při soutěži Knihovník Ústeckého kraje. Navrhly a připravily 

veškerou dokumentaci k nominaci, žádost osobně projednaly se zástupci města knihovnicí a 

zúčastnily se jednání komise přímo v knihovně.  Slavnostní vyhlášení proběhlo dne 4.10. 2021 v SVK 

Ústí nad Labem.  

Z vlastní iniciativy metodičky zahájily debatu o nutnosti přesunu knihovny v Malých Žernosekách 

do důstojnějších prostor. Dalším jejich počinem je přesvědčování zástupců obcí o rekonstrukci 

knihoven a modernějším vybavení interiéru (Polepy).  

Metodičky operativně mapují situaci v obcích, navrhují vznik místní knihovny nebo výpůjčního místa. 

Sledují obecní zpravodaje, tipují lokality a personální obsazení pro vznik nových knihoven.  

Mimo samotné metodické výjezdy, zaškolování knihovníků, praktickou pomoc a propagaci 

regionálních funkcí probíhají konzultace v KKHM zejména v souvislosti s AKS Koha a Clavius (Úštěk), 

statistickými výkazy a rezervacemi knih, které jsou danými knihovnami požadovány do výměnných 

souborů. Knihovny byly také více viditelné na sociálních sítích (ukázka novinek ve fondu) a při 

zapojení do obecního dění (knihovnický stánek).   

 

7.2 Statistika knihovnických činností  

V rámci celoroční konzultace s knihovníky, metodičky průběžně informují knihovníky o novinkách 

ve výkazu a v rámci metodické návštěvy kontrolují správné vyplňování jednotlivých ukazatelů. Pro 

snadnější vykazování statistických údajů vytvořily metodičky jednodušší formu Deníku pro MK, který 

je ke stažení na webových stránkách Knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích. Důvodem přepsání Deníku 

byla větší srozumitelnost pro knihovníky s důrazem na pravdivější údaje. Statistický výkaz za rok 

2021 obsahoval i nové položky: počet měsíců, kdy byla knihovna uzavřena, počet absolvovaných 

školení v rámci knihovnické práce a počet návštěvníků ostatních akcí.  



Sběr statistických údajů probíhá poštou nebo elektronicky na metodické oddělení v měsíci lednu. 

V závěru roku dostávají MK metodičkami vytvořený Statistický výkaz, který koresponduje 

s upraveným Deníkem.  Nepracují tedy s výkazem KULT. Do výkazu KULT přepisují veškeré údaje 

metodičky, které nejdříve veškerá data zkontrolují a počítačově ověří. Z papírové formy KULTU se 

data přepisují do programu Statexcell a odtud se kopírují do Niposu.  

Městské knihovny vyplňují roční statistický výkaz přímo do formulářů KULT, který dostávají jak 

v papírové formě, tak i v elektronické verzi. Tištěnou podobu zasílají do Knihovny K. H. Máchy 

v Litoměřicích. Metodičky po kontrole a ověření správnosti dat, uloží vše do Statexcellu a následně 

do Niposu. Každá knihovna dostává zpětnou reakci, zda výkaz byl v pořádku, popř. je dotyčná 

knihovnice upozorněna na chyby. 

Kopie všech výkazů zůstávají v papírově podobě v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích. Za roky 

2020-2021 se nově sledují i počty hodin vzdělávání u zaměstnanců a provedení dotazníků 

spokojenosti - v pětiletých intervalech s rozlišením do 15 let, od 15 let výše. Veškeré potřebné 

informace jsou na webových stránkách SVK v Ústí nad Labem a metodičky pravidelně instruují 

pověřené pracovníky knihoven k evidenci výše zmíněných ukazatelů.  

Metodičky také oslovují účetní obcí všech 76 místních knihoven, od nich získávají další informace, 

týkající se hospodaření knihoven. I pro účetní obcí vytvořily metodičky přehlednější tabulku 

s podrobnými informacemi k vyplnění. Za rok 2021 se důkladněji přihlíží k vyplnění oddílu 

zaměstnanci (rozeznáváme DPP, DPČ a pracovní smlouvu).  

Ze všech dat jsou pak sestaveny sumáře litoměřického regionu. Veškeré údaje se dále postupují 

krajské knihovně. Údaje z MK Starý Týn jsou připočteny ke statistice MěK Úštěk. 

Všechny údaje jsou každoročně zpracovány v Metodickém listu, který obdrží každá místní 

i městská knihovna litoměřického regionu. Kromě všeobecných statistických výsledků všechny 

knihovny mohou najít své umístění podle počtu čtenářů a výpůjček (rozděleno do skupin podle 

počtu obyvatel) a jejich vývoj za posledních 5 let. Metodický list je doplněn fotografiemi a grafy a je 

celoročně využíván při metodických návštěvách jako jeden z ukazatelů výsledků dané knihovny. 

Především pro obce slouží jako obhajoba důležitosti kulturního stánku v obci. Výsledky 

z Metodického listu se také používají do zpravodajů vydávaných obecními úřady a jako ekonomický 

ukazatel užitečnosti výměnných souborů. Každá knihovna v průběhu roku dostala dvě brožury – 

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030 a Standard pro 

dobrou knihovnu. Oba dokumenty slouží k vymezení standardů a při jednání s představiteli obcí a 

veřejností (obhajitelnost knihovny). Starostové spravující knihovny obdrželi dokument Knihovna 

v obci. Příručka přináší základní soubor informací a příkladů z dobré praxe, které mohou pomoci 

rozvíjet knihovnu v obci. Se všemi dokumenty pracují metodičky v rámci osobních návštěv a jednání 

s knihovníky, novináři a zástupci obcí.  

Na základě statistických výsledků a v porovnání s daty předchozími apelují metodičky v rámci 

návštěv na konkrétní nedostatky (nové přírůstky), doporučují nové strategie a propagaci 

knihovnických služeb (web, facebook, vývěska, rozhlas, místní zpravodaj, komunitní spolupráce, 

školská zařízení aj.). Metodičky také operují se složením čtenářů při přípravě výměnných souborů 

a didaktických pomůcek (Albi tužky, stolní hry, mluvené slovo, cizojazyčná literatura, elektronické 

vzdělávací hry). 20 místních knihoven na základě svých výsledků vyhodnocuje Nejlepšího čtenáře 



v jednotlivých kategoriích. Ocenění předává zástupce obce spolu s knihovnicí a přítomnou 

metodičkou. Fotografie z akce se umisťuje na web knihovny nebo na stránky obce. Jiné knihovny 

využívají konkrétních soutěží (Lovci perel) k odměňování svých čtenářů. 

Metodičky provádí každoročně aktualizaci údajů v Adresáři knihoven spravovaném NK ČR, dále u 

všech webových stránek místních knihoven a na webu Knihovny KHM v sekci knihovny regionu. Dále 

kontrolují webové stránky měst, aktivně se zapojují do komunikace na sociálních sítí jednotlivých 

knihoven a ověřují funkčnost on-line katalogů. Metodické centrum průběžně informuje všechny 

knihovny o vývoji a novinkách ve vykazování statistických údajů vždy se značným předstihem. 1x 

ročně v rámci porady se metodičky specializují na statistické údaje a jednotlivé nejasnosti ve 

vykazování.  

Na základě sumarizovaných statistických dat je možné sledovat každoroční vývoj a zesílit 

intenzitu vyjednávání v oblastech, které mají sestupnou tendenci.   

   

7.3 Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 

I v roce 2021 metodičky pro knihovníky MK i MěK uspořádaly výjezdní seminář. Dne 15.9. 2021 

knihovníci navštívili městskou knihovnu v Jablonném v Podještědí, místní knihovnu v Kravařích a 

Okrouhlé. Knihovny patří mezi inspirativní knihovny s příklady dobré praxe. Počet účastníků 32 

(20 MK). Prezenční listina je uložena v archivu Knihovny KHM. Výjezdní semináře se konají 

každoročně a mají velkou oblibu mezi knihovníky. V rámci společně stráveného času si předávají 

vzájemně informace a plánují společné akce a výstavy výrobků.    

V prosinci uspořádalo metodické centrum pro knihovníky regionu besedu s litoměřickou 

spisovatelkou a praktickou ukázku besed pro děti. V rámci programu promluvila ke Koncepci 

rozvoje knihoven ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Mgr. Jana 

Linhartová. Počet účastníků 20 (10 MK). Ostatní knihovníci dostali do emailové pošty odkaz na 

youtube přenos z výše uvedené besedy.  

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné uskutečnit více akcí. V budoucnu počítáme 

s výjezdním vícedenním školením a využití online prostředí při poradách a seminářích.   

Na jaře a na podzim se konají porady pro profesionální knihovny za účasti ředitelky a zástupkyně 

Knihovny KHM v Litoměřicích a metodiček. V rámci porad se řeší klíčové problémy, strategie při 

nákupu nového AKS, plnění standardů, statistické výsledky, projekty v rámci VISK aj. Mimo tyto 

porady se operativně řeší problematika emailem nebo telefonicky. V roce 2021 metodičky 

navštívily tři malé MěK (Úštěk, Budyně n/O, Terezín) za účasti jejich zástupců. V rámci návštěvy byl 

projednán přechod na nový AKS, finanční rozpočet na nákup knih, skladba titulů a nutnost odpisů. 

Zápis z výjezdů spolu s doporučením a následnou pomocí metodiček byl odeslán poštou k rukám 

zástupců měst. I nadále budou metodičky 1-2x ročně navštěvovat výše uvedené MěK. Těmto 

knihovnám jsou poskytovány stejné úkony jako MK.  

 



Všechny knihovny jsou v průběhu roku informovány o možnosti účasti na jednotlivých 

vzdělávacích kurzech, které pořádá SVK Ústí nad Labem. Prezenční listina účastníků je k dispozici 

v SVK Ústí nad Labem.  

Také pracovnice metodického oddělení v rámci doporučených 48 hodin vzdělávání fyzicky 

prošly v roce 2021 mnohými odbornými konferencemi - Knihovny současnosti Olomouc, Seminář 

reg.fukcí Pardubice, Workshop metodiků Písek. 

7.4 Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize 

a aktualizace 

V roce 2021 byl navýšen počet odebíraných periodik cca 26 titulů (zahrada, vaření, ruční práce, 

časopisy pro děti a mládež) v návaznosti na potřeby čtenářů. Ty byly vyhodnoceny formou 

dotazníkového šetření u knihovníků. Dalším faktorem při výběru časopisů byla jejich oblíbenost, 

trvalejší aktuálnost, kreativita při použití a na rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí. Periodika jsou 

velmi oblíbeným artiklem při skladbě výměnných souborů. I přes navýšení titulů periodik se 

samotné předplatné (Mafra, Send, Magaziny) v konečném vyúčtování snížilo.  V roce 2021 byl 

nejvíce půjčovaným časopisem titul Epocha a pro děti Mateřídouška. Starší čísla periodik, které mají 

delší vypovídací hodnotu (ruční práce), se neúbytkují, ale zůstávají ve skladbě regionálního fondu.    

Do fondu jsou postupně zařazovány i stolní hry, mluvené slovo, elektronické tužky (Albi), 

leporela, interaktivní knihy, cizojazyčná literatura, elektronické vzdělávací hry a didaktické 

pomůcky.  Pestrá skladba regionálního fondu umožňuje knihovníkům cílenější a pestřejší výběr. 

Konečný uživatel má na výběr z většího množství dokumentů. Vše je vystaveno v on-line katalogu 

Knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích v oddíle pro knihovny – katalog doplňovacího fondu.    

Akvizici a katalogizaci nových titulů provádí metodičky osobně s využitím rabatů od distributorů 

(Euromedia, Albatros, Kosmas, OPA). Výběr titulů k nákupu se provádí ve spolupráci s knihovníky 

(píší si o konkrétní nákup), s přihlédnutím ke skladbě regionálního fondu a k současným trendům, 

společenským událostem a vkusu čtenářů. Tedy kvalitu a pestrost regionálního fondu ovlivňují sami 

knihovníci na základě požadavků svých čtenářů. Tím dochází k efektivní cirkulaci knih 

v obsluhovaných knihovnách.    

V loňském roce bylo zakoupeno 2 485 dokumentů (index+180). Na nákup knih do výměnných 

souborů byly opět použity i peníze od obecních úřadů. Finance ve výši 5,-Kč na obyvatele jsou 

vybírány na základě Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb z roku 2014 (v roce 

2018 upraveno Dodatkem) mezi Knihovnou KHM a příslušnými obecními úřady. Smlouvy podepsalo 

67 obcí pro 76 místních knihoven a prvně i MěÚ v Budyni nad Ohří pro Městskou knihovnu. Celkem 

bylo vybráno v roce 2021 – 235 865,- Kč index+11 050,-Kč). V následujícím roce přistupuje ke 

službě tvorbě a distribuci výměnných souborů další městská knihovna v Terezíně.   

Tvorba, distribuce a cirkulace knihovních fondů je pro základní knihovny nejatraktivnější službou 

a z hlediska uživatelů i nejžádanější. Ekonomicky výhodnou je pak tato služba pro zřizovatele 

knihoven. Mnohé knihovny mají velmi zastaralý fond, zřizovatelé jej neaktualizují, takže ve většině 

knihoven jsou výpůjčky realizovány právě z knih z výměnných souborů. Navíc se mění čtenářský 

vkus především u mladších čtenářů, tedy aktuálnost a atraktivnost fondu je jednou z priorit při 

vytváření regionálního fondu.  



Výměnné soubory většinou připravují a distribuují pracovníci Knihovny K. H. Máchy v pravidelných 

třítýdenních rozvozech. Existují 4 skupiny knihoven (podle lokality), takže při cirkulaci každá MK 

obdrží minimálně 4x ročně novinky. V roce 2021 bylo připraveno a rozvezeno 384 souborů (index 

+28 ) s 36 235 dokumenty (index + 3 389) v hodnotě 3 206 902,- Kč. Z čísel vyplývá, že 

průměrný jeden soubor obsahuje 94 dokumenty a do každé knihovny je 5x ročně 

distribuován.  Vysoce převyšujeme doporučené standardy (2x ročně, 120 svazků).   

Výměnné soubory využívá 77 knihoven. 75 MK (MK Podsedice nesouboruje)+ pobočka Úštěku 

MK Starý Týn a MěK Budyně nad Ohří. Přičemž výměnné soubory pro pobočku MěK v Úštěku (Starý 

Týn) jsou ve statistice vykazovány u MěK Úštěk. 

Stále více knihovnic využívá objednávky knih, AKS KOHA podporuje i rezervaci knih od koncových 

uživatelů -  čtenářů místních knihoven.  

Metodičky se každoročně věnují ochraně fondu ve výměnných souborech, v průběhu roku bylo 

přeznačeno a přebaleno cca 900 knih, byly doplněny chybějící knižní lístky. Výměnný fond je 

viditelně hřbetně označen červeným proužkem. Označení slouží k lepší orientace knihovníků, kteří 

nám pak nevracejí své knihy spolu 

s knihami z regionálního fondu. Dílové knihy jsou hřbetně označené číslem dílu a půjčují se 

kompletně. Cizojazyčná literatura, young adult a sci-fi literatura je opět na hřbetě knihy označena 

odpovídajícími piktogramy (pro lepší orientaci ve fondu).  

Výměnné soubory jsou převáženy v pevných taškách s označením a výpisem všech půjčených titulů.  

Při práci s regionálním fondem se metodičky zaměřují především na aktuálnost a oblíbenost 

svazků. Každým rokem se odepisují nečtené, zastaralé nebo poškozené tituly z fondu. Odepsané 

knihy jsou dále postoupeny místním knihovnám do jejich stálého fondu. Potřeba obměny fondu je 

patrná při každoročních revizích, které provádějí metodičky. Na základě provedených revizí a počtu 

v nich vyřazených knih se právě tyto odepsané knihy z regionálního fondu přesouvají do potřebné 

knihovny. Zde najdou ještě další roky své uplatnění. Technicky i počítačově je pro přesun do jiné 

knihovny připraví metodičky. Označené knihy danou lokací (místní knihovnou) se i počítačově 

převedou do on-line katalogů dané knihovny. V roce 2021 bylo odepsáno 1 444. Mimo knihovny 

putovaly knihy i do sociálních a zdravotnických zařízení v kraji. 

Metodičky pravidelně kontrolují vracení svazků z výměnných souborů a urgují starší výpůjčky nebo 

dílové svazky. Urgence je vedená při metodických návštěvách nebo emailem.   

7.5 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů  

Podle knihovního zákona č.257/2001 Sb., je povinna každá knihovna s fondem do 100 000 svazků 

provádět revizi knihovního fondu jednou za pět let. Revize v automatizovaných knihovnách (25 MK) 

litoměřického okresu provádějí obvykle knihovnice samy, metodičky poskytují pouze poradenskou 

službu.  V roce 2021 proběhly revize v 3 automatizovaných knihovnách (Brozany n. O., Hoštka, 

Třebenice) s celkovým počtem 7 145 kj. Metodičky provedly revize v dalších 9 neautomatizovaných 

místních knihovnách s 11 188 kj. a 2 automatizovaných knihovnách (Bohušovice n.O., Snědovice) 

s 5 853 kj. Metodičky v roce 2021 celkem zaktualizovaly 17 041 kj. a zrevidovaly 5 780 svazků.  

Celkem bylo provedena revize ve 14 MK s celkovým počtem 24 186 kj. Všechny knihovny a jejich 



zřizovatelé obdrželi protokol o revizi se seznamem nenalezených svazků. Posléze byly knihy 

automaticky zúbytkovány.  

V rámci revizí prováděných metodičkami probíhá obsahová prověrka fondu. Metodičky navrhují 

nečtené, více jak 10 let staré a obsahově zastaralé knihy k odpisu. Můžeme pak sledovat zúžení KF 

na malých obcích, přičemž hodnota se neztrácí. V tomto bodě pak metodičky přímo a konkrétně 

apelují na představitelé obcí o uvolnění finanční dotace na nákup nových knih. Preferuje se tzv. Zlatý 

fond a povinná četba. V rámci revizí se důsledně dbá na správné řazení fondu, viditelné a jednotné 

hřbetní značení a stav fólie. Knihy, které neodpovídají správnému technickému stavu se opětovně 

zpracují. Také se připomínkuje rozložení knižních regálů v místnosti, viditelné vyčlenění 

výměnných souborů a novinek.  

Revizi v roce 2021 také proběhla v MěK Úštěk.  

O revizích prováděných v daný rok informují metodičky knihovníky již na podzim předchozího roku 

(vedena evidence revizí) a v lednu daného roku. Plán pomoci při revizích je situován na letní měsíce, 

vždy v dostatečném časovém předstihu. Všechny revize jsou prováděny v automatizovaném 

knihovním systému Koha.    

 

7.6 Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny 

(obce, města) a jejich distribuce 

Metodičky Knihovny K. H. Máchy od roku 2021 nově také zajišťují nákup i zpracování pro 

3 městské knihovny – Terezín (rozpočet 50 000,-), Budyni nad Ohří (30 000,- Kč) a Úštěk 

(70 000,-). Tímto krokem došlo k úspoře finančních prostředků z dotace Ústeckého kraje – dříve 

byla za práci honorována knihovnice KKHM. Uspořené finance byly využity na nákup dalších nových 

titulů. 

V roce 2021 bylo za tyto prostředky nakoupeno 793 knihovních jednotek s průměrným rabatem 

32%. Pro MěK Úštěk bylo nakoupeno a zpracováno (vložení do AKS, hřbetní značení, obalení do 

folie) 390 k. j., pro MěK Terezín 263 kj. a pro MěK Budyně nad Ohří 140 kj. Výběr titulů se děje ve 

spolupráci s knihovnicemi a na základě požadavků jejich čtenářů. Mimo samotný nákup zpracovaly 

metodičky ještě i pořízené dary. Pro MěK Úštěk 5 svazků, MěK Terezín 15 svazků a MěK Budyně n.O. 

119 svazků. Celkem bylo metodičkami počítačově a technicky zpracováno jen pro 3 městské 

knihovny 932 svazky. Mezi dary počítáme knihy distribuované Českou knihovnou a knihy, které 

byly odepsány z Knihovny v Litoměřicích (nadbytek, duplicita) a věnovány do městských knihoven. 

Počet zpracovaných jednotek se každým rokem navyšuje, představitelé měst reflektují tuto službu 

a komunikují s metodičkami ohledně rozpočtů na nadcházející rok.  

Místní neautomatizované knihovny, jejichž zřizovatel financuje nákup knih do vlastního fondu, 

(26 knihoven ze 76 = 34%) si nakupují samy a knihy pouze zasílají na knihovnické zpracování do 

KKHM. Nákup preferují přes internet a slevové portály (Levné knihy), přijímají dary od čtenářů. 

Metodičky všechny svazky pak počítačově i technicky zpracují a převážně spolu s výměnným 

souborem zašlou do dané knihovny.  Celkem bylo za rok 2021 takto zpracováno 1 148 knih pro 26 

knihoven.   



Metodické oddělení počítačově a technicky zpracovalo 2 080 knih pro 29 knihoven – opět 

nárůst oproti roku 2020 o 186 knih a 6 knihoven. 

Místní knihovny, které jsou automatizované (25) si nakupují i zpracovávají nové knihy samostatně. 

V ojedinělých případech pomáhají metodičky se zaučením do katalogizačních pravidel a postupu 

při vkládání. Naopak velmi časté dotazy jsou ohledně kvality literatury, doporučení knih pro mládež 

a novinky z knižní produkce.  

V litoměřickém regionu alespoň minimálně aktualizuje svůj fond více jak nadpoloviční většina 

knihoven.  Tento trend aktualizace původních KF je stálý, přičemž ostatní nenakupující místní 

knihovny využívají efektivní výhody výměnných souborů. Stále více také využívají navýšení počtu 

knih v souborech.  

 

7. 7 Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit 

V rámci metodických návštěv se pracovnice regionální správy zaměřují na podporu čtenářské 

gramotnosti vzhledem k rozložení čtenářské obce. Navrhují doporučení a způsoby práce s dětmi 

ve spolupráci s dětským oddělením Knihovny KHM v Litoměřicích. Knihovny, kde se děti zapojují do 

celookresních soutěží a her vyhlašovaných dětským oddělením při Knihovně KHM. Velký důraz se 

klade na spolupráci s organizacemi přímo v obci (ZŠ, MŠ, zájmové kroužky, místní spolky, regionální 

svazy, osobnosti, obecní úřad). Knihovny jsou často jediným kulturním centrem v obci, proto jejich 

komunitní role je velmi důležitá. V roce 2021 uspořádalo metodické oddělení seminář s praktickou 

ukázkou besed pro děti „Práce s dětským čtenářem“. Také představitelé obcí ve větším měřítku 

zohledňují a modernizují vybaví knihoven, které je pro danou většinovou čtenářskou klientelu 

nejvhodnější. Pro starší občany nakupují kávovary na posezení v knihovně, pro malé děti sedací vaky 

a koberečky, pro teenegery sluchátka a výkonnější počítače. Mění se vizuální stránka knihoven, 

knihovny se stávají klubovnami a příjemným místem k relaxaci.  

Návštěvnost knihoven se z důvodu koronavirové epidemie nedá porovnávat s roky předchozími. 

Přesto tušíme a ze zpráv knihovníků víme, že knihovny jsou navštěvované, spolupracují s obcí, 

pořádají akce a besedy a jsou mnohdy jediným kulturním zázemím v obci.  

I jednotlivé knihovnice se nadále vzdělávají – např. Budyně nad Ohří – Kurz knihovníka, MK Hrobce 

– Práce s autistickými dětmi, MK Trnovany – Sociální sítě a jejich využití aj. Kurzy převážně navštěvují 

v SKV Ústí nad Labem. Jednotlivá profilace knihovnic vede k založení různorodých komunitních 

aktivit.    

Pokud v knihovně není ani jedna z uvedených aktivit, pak se stále více knihoven zapojuje do akcí 

pořádaných obcí (Dětský den, karneval, Zpívání koled, Halloween) nebo celorepublikových akcí (Noc 

s Andersenem, Knížka pro prvňáčka). 

Metodické centrum každoročně připravuje i výjezdní seminář do okolních knihoven. Cílem 

semináře je ukázat příklady dobré praxe v knihovnách podobné velikosti (r. 2021 Kravaře, Okrouhlá, 

Jablonné v Podještědí).  

Knihovníci jsou pravidelně informováni o vzdělávacích i kulturních akcích SVKUL, KKHM 

i jednotlivých akcích v obcích. Informace přeposílají metodičky ve skupinovém mailu pro knihovníky 



i pro zřizovatele. Samotní knihovníci svými akcemi podněcují okolní knihovny k různorodějším 

akcím. Velmi populární je v posledních letech zřízení knihobudek, o které pečují knihovnice. 

Knihovníci jsou více viditelní i na sociálních sítích. Své akce vystavují přímo tam.  

Metodičky v průběhu roku propagují metodické centrum v Novinách KHM (čtvrtletník)– vydávaných 

litoměřickou knihovnou a na webových stránkách Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích – pro 

knihovny. Také pomáhají psát konkrétní články o knihovnách v jednotlivých obcí, vytvářejí plakáty 

na akce, editují webové stránky s novinkami a doporučují další možnou propagaci. Knihovníci 

využívají služeb dobrovolníků z řad svých čtenářů.  

 

7. 8 Servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních   

Pověřená Knihovna KHM v Litoměřicích pracuje v AKS Koha od roku 2018. Do systému byly 

postupně převedeny i všechny automatizované místní knihovny (24), v roce 2020 MěK Budyně nad 

Ohří a v roce 2021 MK Křesín. V roce 2022 se plánuje převod MěK Úštěk a Terezín. Všechny 

převedené knihovny mají servis AKS bezplatný, je placen paušálně z rozpočtu dotace (za rok 

2021- 31 944,-Kč). Pro samotné knihovny je provoz zcela zdarma stejně jako údržba a aktualizace. 

Výhodou AKS Koha je práce v prostředí internetu, tedy přistupovat k programu mohou jak 

knihovníci, tak uživatelé i z pohodlí domova. Metodičky se přepnutím na danou knihovnu ihned 

orientují v jejich činnostech a při problému můžou zasáhnout.  

Neautomatizované knihovny (51) mají celý knihovní fond vložen do AKS Kohy (úbytky provádí 

metodičky). Knihovníci i jejich čtenáři mohou využívat on-line katalog knihovny, který mají na svých 

webových stránkách.   

Styčný IT pracovník pro MK je zaměstnanec Knihovny KHM, pro internější dotazy je pracovník 

firmy R-Bit Technology s.r.o. V průběhu roku metodičky seznamují knihovníky s novinkami 

v systému, v rámci 

metodických návštěv proškolují ve vyhledávání v on-line katalogu a konkrétně se zaměřují na dílčí 

nedostatky. Počet zásahů v rámci servisu automatizovaného knihovního systému je 54 pro 

26 automatizovaných knihoven. 

 

 

 

 

 

Kvantitativní výstupy projektu 

Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí, kterou Příspěvková organizace Knihovna 

K. H. Máchy v Litoměřicích obdržela od Ústeckého kraje, je určena pro výkon RF pro 7 městských 

a 76 místních knihoven litoměřického regionu.  



V roce 2021 bylo zrealizováno 76 metodických návštěv v místních knihovnách + 1 jedné pobočce a 

7 městských knihovnách, celkem 84 výjezdů metodiček do knihoven. 122 konzultací z toho 20 

v knihovně v Litoměřicích a dalších 102 konzultací bylo uskutečněno telefonicky nebo emailem 

s rozsahem delším než ½ hodiny.   

Statistické údaje o knihovnické činnosti byly získány ze všech MK a ekonomické ukazatele od jejich 

zřizovatelů. Byly zpracovány sumáře pro všech 76 místních a 7 městských knihoven, zapsány 

písemně i elektronicky do statistik NIPOS (+ 1 pobočka Starý Týn pro MěK Úštěk). Výstupem je 

Metodický list a prezentace na webových stránkách KKHM. 

Vzdělávacích akcí pro neprofesionální knihovníky (1x seminář, 1x školení) se zúčastnilo 30 

knihoven, 52 účastníků s časovou dotací 12 hodin.   

Porady pro městské knihovny – 2x ročně – pro 7 MěK, zajišťuje zástupkyně KKHM (statistiky, nové 

AKS apod.) 

Revize fondu byla provedena v 14 místních knihovnách, (5 automatizovaných, 

9 neautomatizovaných), celkem bylo zrevidováno 24 186 knihovních jednotek.  

Stav knihovního fondu výměnných souborů k 31. 12. 2021 je 23 802 kj., počet nakoupených 

knihovních jednotek je 2 485 sv. Z dotace na RF 1 446 sv. z příspěvků OÚ 1039. Celkem o 180 knih 

více než v roce 2020, přičemž průměrná cena knihy byla vypočítána na 272,-Kč.  

Oblast cirkulace výměnných souborů – pro 75 MK + 1 pobočka Starý Týn a 1x MěK Budyně nad 

Ohří, celkem 77 knihoven bylo připraveno a rozvezeno 384 souborů a 36 235 svazků kj. (jeden 

soubor obsahuje v průměru 94 kj.) 

Pro 3 malé městské knihovny (Terezín, Budyně nad Ohří, Úštěk) bylo nakoupeno 892 knihovních 

jednotek v celkové hodnotě 150 000,- Kč. Spolu s dary bylo zpracováno 932 knih.  

Do místních knihoven bylo zpracováno 1 148 knihovních jednotek, pro městské knihovny 

932 knih a do regionálního fondu 2 485 dokumentů. Celkem 2 metodičky zpracovaly za rok 

2021 – 4 565 knih. Provedly metodické návštěvy v 84 knihovnách, aktualizovaly knihovní 

fond v 11 knihovnách s fondem 17 041 knih a zrevidovaly 5 780 knih. Uskutečnily 2 školení, 

2 porady, 122 konzultací a vyexpedovaly 36 235 dokumentů do 77 knihoven okresu.  Mimo 

metodickou činnost se samy vzdělávaly jak na seminářích (Olomouc, Písek, Pardubice), tak v on-

line prostředí. Metodičky stále více prohlubují své znalosti i v ekonomické rovině. 

Systematicky sledují čerpání dotace, navrhují změny v přesunech položek, připravují vyúčtování a 

podklady pro zastupitele měst, kraje a zřizovatele. 

 

 

Přínos projektu pro cílové skupiny 

Finanční prostředky na regionální funkce slouží široké základně čtenářů knihoven 

litoměřického regionu. V roce 2020 (výsledky za rok 2021 nejsou známé) navštívilo místní knihovny 

24 745 uživatelů, kteří využili knihovnického služby – ať už absenční či prezenční výpůjčky knih a 

periodik, přístup k internetu nebo kulturně-výchovné akce. Celkem knihovny zaregistrovaly 2 147 



čtenářů, kterým vypůjčily 48 508 dokumentů. Navýšený finanční rozpočet byl zcela vyhovující. 

Vzhledem k přibývající škále úkolů metodiček jsme rozšířily personál na regionálním úseku o 0,5 

pracovního úvazku. Metodické centrum je obsazeno 2 metodičkami (vysokoškolské vzdělání) na 1,0 

pracovního úvazku a 0,5 pracovního úvazku kolegyně (příprava výměnných souborů).     

Regionální služby zajišťují dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech 

místech regionu, garantují kvalitní metodickou péči, přístup k široké nabídce nových titulů knih a 

periodik, dodržování knihovnických standardů, kontinuitu a odbornost knihovnických činností, 

dodržování zákonů a metodických pokynů a zvyšování kvality služeb místních knihoven. 

Ve výkonu regionálních funkcí nelze jednoznačně definovat cílovou skupina – místní knihovna je 

komunitním centrem obce, naplňuje potřeby čtenářů, uživatelů internetu i návštěvníků kulturně-

výchovných akcí. Knihovny navštěvují děti i dospělí, silnou čtenářskou obec místních knihoven 

tvoří senioři, v některých knihovnách se sdružují matky s dětmi. Knihovny jsou tedy důležité pro 

všechny občany obce. 

 

Celkové zhodnocení projektu 

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích je metodickým centrem pro knihovny regionu již od 

roku 1957, hovoříme tedy o více než šedesátileté tradici, kdy bylo do knihovnické činnosti 

vloženo množství lidských zdrojů, financí, času a byl vybudován plně funkční systém, který 

efektivně naplňuje čtenářské potřeby uživatelů místních knihoven i celých obcí. 

Pracovnice regionální správy pomáhají v obsluhovaných knihovnách s knihovnickými činnostmi, 

zajišťují nákup a zpracování jejich vlastních fondů i nákup, zpracování a cirkulaci dokumentů 

výměnných souborů pro místní knihovny. Podílejí se na zaškolování nových knihovníků, na 

smlouvách s obecními úřady, na evidenci knihoven na MKČR. Vzhledem ke vzdálenostem mezi 

knihovnami je spolupráce s knihovníky individuální, osobní a tím naprosto konkrétní.  

Knihovnice v průběhu roku zodpovídají dotazy, ať ústní či písemné, reagují na rezervace, informují 

o nových trendech v oblasti knihovnictví, zprostředkovávají informace o knihovnických a kulturních 

akcích. Výkon regionálních funkcí je z obecného i finančního hlediska velmi efektivní projekt, který 

umožňuje dlouhodobou, systematickou, kontinuální knihovnickou práci, jež uspokojuje informační, 

vzdělávací i volnočasové potřeby občanů litoměřického regionu. Sdružení pod jedním regionálním 

centrem je výhodné jak z hlediska ekonomického, tak informačního.    

 

 

8. Ekonomické ukazatele  

1. Příspěvky na činnost  

(v Kč) 

Příspěvek na činnost od zřizovatele na r. 2021 1.500.000 

Navýšení v rámci regionálních funkcí 2.030.000 



Ostatní granty + dotace (ÚP) 6.321.871 

Celkem příspěvek 9.851.871 

 index oproti roku 2020 +122.646,77 

Příspěvky získané vlastní činností 958.913 

index oproti roku 2020 +110.839,91 

K dispozici na rok 2021 celkem 10.810.784 

Náklady celkem 10.775.052 

  index oproti roku 2020 +246.732,68 

Hospodářský výsledek  35.732 

  index oproti roku 2020 - 13.246 

 

 

2. Zůstatky fondů k 31. 12. 2021 

(v Kč) 

Fond odměn 189.336 

Fond rezervní 200.955 

Fond investiční 722.795 

Fond kulturních a sociálních potřeb 119.148 

Suma 1.232.234 

 

3. Prostředky získané vlastní činností organizace  

(zaokrouhleno na celé koruny) 

Poplatky za půjčovné periodik 6.885 

Registrační poplatky uživatelů služeb 273.135 

Náhrady za ztráty knih a periodik 717 

Regresní poplatky (upomínky) 35.565 

Regresní poplatky – hudební oddělení 4.450 

Příjmy z pronájmu 30.000 

Kopírování, tisk 6.377 

Dotace obcí (na knihy) 150.000 

Tržby z prodeje zboží 3.830 

Ostatní příjmy – MVS, ztráty průkazek, rezervace 6.060 

Příspěvky obcí pro region 235.865 

Čerpání fondů 95.662 

Ostatní příjmy-výnosy ze služeb + úroky 102.712 

Účastnické poplatky, besedy 7.655 

Suma 958.913 

 

 

4. Spotřeba materiálu  

(v Kč) 

Celkem 1.454.390 

  index oproti roku 2020                             + 19.147 

Z toho:  

Knihy 917.519 



  index oproti roku 2020 - 151.177 

Periodika 107.151 

  index oproti roku 2020 -16.947 

Zvukové nosiče – HO 36.717 

  index oproti roku 2020                                - 4.868 

Režie IT 3.866 

Ostatní materiál 379.373 

 Index oproti roku 2020                           + 181.692 

 

5. Spotřeba energií, pohonných hmot a vody  

(v Kč) 

Pohonné hmoty – benzín 9.764 

  index oproti roku 2020                                - 3.029 

Topný plyn 124.800 

  index oproti roku 2020 +21.986 

Elektrická energie 270.636 

 index oproti roku 2020                               + 1.183 

Spotřeba vody 18.690 

 index oproti roku 2020                                - 3.026 

Teplo – deposit Máchovy schody 20.414 

  index oproti roku 2020 + 63 

Celkem 444.304 

 

6. Cestovné  

(v Kč) 

Cestovné 16.052 

index oproti roku 2020 + 14.423 

 

 

7. Opravy a údržba 

(v Kč) 

Opravy a údržba 120.383 

index oproti roku 2020 + 72.528 

 

 

 

 

 

 

8. Náklady na reprezentaci  

(v Kč) 

Náklady na reprezentaci (včetně spoluúčastí z dotací)                                4.668 

index oproti roku 2020 +500 

9. Služby  

(v Kč) 



Telefony, mobily 42.674 

index oproti roku 2020 -7.475 

Nájemné, parkoviště, besedy, bankovní poplatky, odvoz odpadů, 

doprava, revize, poplatky z kopií, lektorné, servis Koha, 

spoluúčast dotací, propagace, tech. zajištění akcí 

340.313 

index oproti roku 2020 + 91.007 

Služby VT, připojení internetu 174.105 

index oproti roku 2020 + 15.760 

Licence programů 61.028 

index oproti roku 2020 + 61.028 

Ostatní služby (revize, BOZP, poštovné, účetnictví, pronájem garáže, 

kopírky, Úklid, servis auta) 

585.727 

index oproti roku 2020 - 79.830 

Celkem 1.203.847 

 

10. Zákonné pojištění odpovědnosti orga.za škodu při PÚ a nemoci z povolání 

(v Kč) 

Základní pojištění odpovědnosti 28.188   

 

 

11. Odpisy hmotného majetku 

(v Kč) 

Odpisy hmotného majetku 109.986 

 

 

12. Mzdové prostředky  

(v Kč) 

Mzdy 5.087.219 

index oproti roku 2020 + 92.472 

Fond odměn 0 

OON 145.775 

index oproti roku 2020 - 98.003 

Celkem 5.232.994 

 

 

 

 

13. Sociální a zdravotní náklady  

(v Kč) 

Sociální a zdravotní náklady organizace 1.714.093 

index oproti roku 2020 - 10.942 

 
14. Zákonné soc. náklady  



(v Kč) 

Odvod do FKSP 101.744 

index oproti roku 2020 + 1.551 

Příspěvek na stravování 74.825 

index oproti roku 2020 + 4.375 

Preventivní prohlídky 900 

index oproti roku 2020 + 450 

Školení 24.620 

index oproti roku 2020 + 23.620 

 

16. Nákup drobného majetku  

(v Kč) 

Nákup dlouhodobého majetku 151.253 

 index oproti roku 2020 + 21.583 

 

17. Ostatní náklady  

(v Kč) 

Pojištění budovy a vozu, expediční náklady, ostatní náklady 

z činnosti 
70.317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 

Mírové nám. 26 

412 01 Litoměřice 

 

Č. j.:  

Dne:  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


