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Vážení čtenáři, 
vítejte nad stručnou rekapitulací roku 2010  optikou kutnohorské knihovny.

Úvodem mi dovolte citovat kolegu RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze:

Občas se mě někdo – trochu s rozpaky – zeptá:
„A co budete dělat potom?“
„Po čem?“, divím se.
„No… až budou knihovny zbytečné.“
„A proč by měly být zbytečné?“
„No… lidi přeci přestávají číst.“
„Jejda, a kde jste to sebral?“
„No… přečetl jsem si to.“

Skutečně, čas od času se někde vynoří mediální bublina, ze které má nezasvěcený pocit, 
že čtenáři, knihy a knihovny to mají spočtené.
Srovnejme si ale situaci dnes a před deseti lety: knižních titulů vychází více, čtení knih 
v celostátním průměru věnujeme zhruba stejně času jako před deseti lety (dokonce o trošičku 
více) a Městskou knihovnu v Praze navštívilo více čtenářů a odnesli si více knížek.

A nic nenasvědčuje tomu, že by se to v blízké budoucnosti mělo změnit – v průzkumu, který jsme 
udělali mezi dospělými čtenáři, jich přes devadesát procent odpovědělo, že do budoucna budou 
knihovnu využívat stejně nebo více než dosud.

Jistě, k proměnám dochází. Dokonce tak zásadním, že by se daly označit jako konec jedné 
knihovnické epochy. A zároveň je to začátek epochy nové, která bude nesmírně zajímavá 
a vzrušující. Nezadržitelný nástup elektronických knih, kterého jsme svědky, neznamená zánik 
knih papírových. Znamená otevření nového a dosud špatně zmapovaného prostoru, ve kterém 
knihovny budou poskytovat své služby a hledat novou cestu, jak naplnit své stále platné poslání. 
Dál budeme čtenářům průvodcem ve světě informací, literatury a – proč se k tomu nepřihlásit – 
kultury a vzdělání v tom nejširším významu. Dál budeme na straně čtenářů, mohou si být jisti, 
že pokud jim něco doporučujeme, děláme to, protože jsme přesvědčeni o kvalitě. …

Tomáš Řehák přesně vyjádřil to, s čím se potkáváme i v našem městě, v naší knihovně, s našimi 
čtenáři. Knižních titulů opravdu dosud vychází víc, lidé nečtou méně a návštěvníků v kutnohorské  
knihovně (těch fyzických i virtuálních využívajících on-line služby) opravdu přibývá. 

ÚVODNÍ SLOVO
ŘEDITELKY
MGR. GABRIELY
JARKULIŠOVÉ



V kutnohorském případě to ale znamená, že dosavadní budova v Husově ulici dostačuje 
opět o něco méně – nedostatek místa pro knížky, pro čtenáře, pro přednášky, pro 
pracovníky , nevyhovující sociální zázemí, v podstatě neexistující zázemí pracovníků, 
absence výtahu, problém parkování – to všechno vnímáte spolu s námi  opět s větší 
intenzitou. 

Snažíme se situaci řešit – stále pokračují práce na projektu novostavby knihovny v oblasti 
autobusového nádraží, a také se snažíme upravit a sladit provoz a prostor knihovny tak, 
abychom žádnou z požadovaných aktivit nemuseli stopnout.

Ale to, co je na jedné straně řešením, je na straně druhé omezením: pro pořádání 
přednášek, vzdělávacích akcí a třeba populární a navštěvované Akademie třetího věku jsme 
byli nuceni stanovit úterý jako zavírací den.  Některými z Vás, jak víme přímo od Vás, je to 
ale vnímáno jako nepříjemné omezení. Pro alespoň částečnou kompenzaci jsme v minulosti 
otevřeli v sobotu – díky Vám je dnes sobota využívaný a čtenáři oblíbený den.  

Nedostatek prostor se snažíme řešit mobilními regály : abychom mohli pořádat jakoukoliv 
přednášku, setkání, besedu, můžeme nyní alespoň částečně uvolnit prostor dospělého 
oddělení posunutím regálů na kolečkách. Negativním průvodním jevem ale je, že pevně 
stojící regály musely být o jednu polici navýšeny, jinak by prostě kapacita už nyní 
nedostačovala. No a vyšší regály, kam musíte sáhnout ze schůdků, je opět skutečnost, 
která některým z Vás vadí. 

Kolegyně , které se starají o více než 170 středočeských knihoven, se už do budovy 
v Husově ulici prostě nevejdou. Museli jsme tedy pro toto oddělení najmout zvláštní 
prostory. Pracují nyní nově v budově ZŠ Jana Palacha, kde sídlí i naše sídlištní pobočka.  
Provozně i pracovně to taktéž není nejšťastnější řešení, některé činnosti nutně zdvojujeme 
a problémem je už jen běžná zastupitelnost, vzdálenost, garážování atd. atd.

Budova v Husově ulici má prostě svou kapacitu.  Žádné další drobné změny už nyní 
nepomůžou. Věřte tedy spolu s naším zřizovatelem, že se podaří najít program finanční 
podpory, který stavbu nové budovy v dohledné době umožní. 

Především Vy, naši čtenáři, si to zasloužíte. 
My proto udělám maximum. 

Gabriela Jarkulišová 



Zřizovatelem Městské knihovny 
v Kutné Hoře je Město Kutná 
Hora, jejím působištěm je území 
celého města. Poskytuje služby 
nejen v centrální budově
v Husově ulici, ale také v dalších 
pobočkách na Kaňku,
v Malíně a na sídlišti. Ve všech 
provozech Městské knihovny
v Kutné Hoře jsou poskytovány 
automatizované knihovní služby 
systémem Clavius ve verzi SQL.



KALEN
DÁRIUM

LEDEN
- úpravy oddělení informačních služeb

ÚNOR  
- výměna mobiliáře v oddělení pro dospělé čtenáře v přízemí knihovny
- projekt „Za písmenky do knihovny“ 
- „Zimní čtení“ pro maminky a tatínky s dětmi
- regionální recitační přehlídka „ Ten verš si tiše říkám“ (postupové kolo Wolkerova 
Prostějova)  
- „Trénování paměti“ s Mgr. Petrou Hirtlovou, trenérkou paměti 3.stupně
- zahájení  kurzů  Akademie třetího věku
- Střípky historie
- Základy psychologie

BŘEZEN   
- kampaň „Březen – měsíc čtenářů“
- zpřístupnění samoobslužného boxu na vracení knih
- otevření zrekonstruovaných prostor oddělení informačních služeb a oddělení pro dospělé
- beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
- výstava „Ukázky z anglické poezie“ v oddělení cizojazyčné literatury

DUBEN 
- Noc s Andersenem ( s dětmi ze ZŠ Jana Palacha)
- Interaktivní programy mozkového joggingu pro klienty Domova Barbora a Bartoloměj

KVĚTEN
- Projekt „Škola naruby“ s dětmi ze ZŠ Žižkov
- Beseda s klienty Domova důchodců – Den slunce
- Návštěva prvňáčků v rámci projektu „Za písmenky do knihovny“
- Mezinárodní kolokvium knihovníků z partnerských měst Kutné Hory „Trendy knihovnictví
v zemích V4 v letech 1995 – 2010“  
- „Nezapomínání“  (pořad mapující tzv. Malínskou tragédii“)

ČERVEN
- Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře – projekt „Za písmenky do knihovny“
- Promoce absolventů Akademie třetího věku 
- Výstava 

I)

II)

III)

IV)

V)

VI)



KALEN
DÁRIUM

ČERVENEC
- Stěhování sídlištní pobočky do budovy ZŠ Jana Palacha

SRPEN 
- Stěhování oddělení regionálních služeb do budovy ZŠ Jana Palacha

ZÁŘÍ
- Vítání prvňáčků (zahájení nového ročníku projektu Za písmenky do knihovny)
- Otevření pobočky na sídlišti v nových prostorech ZŠ Jana Palacha
- Zahájení zimního semestru Akademie třetího věku
- V knihovně otevřeno Centrum pro integraci cizinců

ŘÍJEN
- Týden knihoven
- Beseda s Janem Horgošem na téma „fenomén Manga“
- Povídání a autorské čtení s Alenou Pospíšilovou (kniha „Řemeslo čtyř živlů“)
- Společný projekt s Oblastní charitou Kutná Hora – Trénování paměti pro seniory
- Virtuální procházka novou naučnou stezkou v údolí Vrchlice (Bc. Martin Starý 
z o.s. Denemark)
- Podzimní čtení pro maminky a tatínky s dětmi

LISTOPAD 
- Den pro dětskou knihu
- „Benchmarking“ - seminář pro knihovníky regionu pověřené knihovny Kutná Hora
s Mgr. Romanem Giebischem 
- Beseda s  ilustrátorem Adolfem Dudkem

PROSINEC
- Prodej dětských knížek z českých nakladatelství 
- Zdobení vánočního stromku s klienty Domova Barbora a Bartoloměj
- Vánoční tvoření pro děti
- Vánoční čtení pro maminky a tatínky s dětmi

VII)

VIII)

XI)

XII)

IX)

X)



Městská knihovna v Kutné Hoře 
tak poměrně úspěšně pokračovala 
ve vymáhání pohledávek za čtenáři 
knihovny (nevrácené knihy, 
poplatky z prodlení či jiné dlužené 
částky), bylo dosaženo částky
81 410,- Kč (v roce  2009 to bylo 
75 025,- a např. v roce 2001 jen 
53 379,- Kč). Celková úspěšnost 
vymáhání se nyní pohybuje mezi 
86-90 %. Důležitou zpětnou vazbou 
je pro nás celkově se snižující 
počet „negativních„ událostí.

NOVELA KNIHOVNÍHO 
ŘÁDU MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY V KUTNÉ 
HOŘE

Na základě dosavadních 
zkušeností byla provedena dílčí 
novelizace Knihovního řádu  
Městské knihovny v Kutné Hoře, 
která se týkala především oblasti 
vymáhání pohledávek za 
nepořádnými čtenáři.



ČÍSLA!
ČÍSLA?
ČÍSLA:)

80 685  
máme ve fondu pro Vás

3 664
v loňském roce přibylo

 knížek, CD, DVD

 dokumentů

239 994
  jste si půjčili 

domů

19 200  
 využilo 

některou z online služeb 
knihovny

 knih, časopisů, 
CD, DVD

 virtuálních
návštěvníků

272
se

v knihovně v roce 2010 
uskutečnilo

7 082  tyto akce 
navštívilo

 vzdělávacích
a kulturních akcí 

lidí

234  jsme měli v roce 
2010 otevřeno (ovlivněno 
výměnou mobiliáře
v únoru 2010)

1 026  jste 
si odnesli v jednom 
otevíracím dni

dní

 dokumentů

35
čtenáře kutnohorské 
knihovny v roce 2010 

20 %  na 
celkovém počtu čtenářů 
kutnohorské knihovny

 let je průměrný věk 

 je podíl seniorů

77,54  
 (tzn. s trvalým 

pobytem na území města 
Kutná Hora )

22,46 % 

je podíl místních
čtenářů

je podíl 
ostatních 

25 
bylo uspořádáno pro 
knihovníky
(i z obsluhovaných 
knihoven)

vzdělávacích akcí 

87 %  má 
odborné knihovnické 
vzdělání

z toho 18 % 
vysokoškolské.

pracovníků

12,5 byl přepočtený stav 
 Městské 

knihovny v Kutné Hoře

3,5 byl přepočtený stav 

(hrazeno z rozpočtu 
Středočeského kraje)

pracovníků

praovníků tzv. 
regionálních funkcí 



POŘADY

BESEDA S JANEM HORGOŠEM „FENOMÉN MANGA“

Přednášku , která mapuje současný fenomén – japonská manga – téměř stovce lidí 
přiblížil překladatel a milovník japonské kulutry Jna Horgoš.  Manga si podmanila část 
především mladší generace a znamená  v japonštině doslova „humorné obrázky. 
V současném pojetí je pod tímto termínem chápán především komiks.

Komiks, který má svá specifika vytvářená v Japonsku především po druhé světové válce: 
většinou černobílé obrázky, rychlý spád, dramatický děj, charakteristický design - dětské 
rysy v obličejích postav, veliké oči trochu připomínající oči laně, odraz světla v rohu oka, 
ale také nepravidelnost tvaru okének, specifickou řeč bublin tak nacházejí nyní místo 
i ve fondu kutnohorské knihovny.

BESEDA S ILUSTRÁTOREM DĚTSKÝCH KNÍŽEK ADOLFEM DUDKEM

A pořadem “HRAJEME SI NA MALÍŘE” přijel do dětského oddělení kutnohorské knihovny 
malíř, ilustrátor Adolf Dudek.  Jeho nenásilné „knihovničení„ je především zábavnou 
a interaktivní show. Adolf Dudek už naší knihovnu několikrát navštívil, letos jsme pozvali 
do knihovny ty nejmenší čtenáře, které Adolf Dudek seznámil způsobem  přiměřeným 
jejich věku s prací ilustrátora dětských knih.

Přímo před zraky dětí vznikaly na keramické tabuli jednoduché obrázky, které děti aktivně 
doplňovaly. Celé vystoupení hýřilo barvami a humorem a děti při něm zapojily skutečně 
všechny smysly.



REGIONÁLNÍ RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA „TEN VERŠ SI TIŠE ŘÍKÁM“

Další ročník postupové recitační přehlídky jsme tentokrát uspořádali v prostoru 
rekonstruovaného kina „Modrý kříž“. Na dvacet recitátorů starších 15 let  celý den 
dokazovalo svou lásku k mluvenému slovu, k přednesu, chcete-li k recitaci. Porota 
složená z odborníku (herci, recitátoři) vybrala a ocenila  a do krajského kola poslala 
Barboru Prchalovou ze ZUŠ Čáslav, Veroniku Chraščovou z GaSOŠPg Čáslav a Evu 
Snížkovou z Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Uznání si odnesl také Ondřej Holý 
z GaSOŠPg Čáslav.

Jsme rádi, že kutnohorská přehlídka má „dobrý zvuk“ a těšíme se na další ročník.    

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

Pro mnoho kutnohorských seniorů je knihovna skutečným místem setkávání. Kromě 
jiného jistě i proto, že služby knihovny jsou obohaceny o lidský rozměr vstřícných 
knihovníků, které své čtenáře znají a vědí, co potřebují. Mnohdy je návštěva knihovny 
cennější než samotná informace či kniha, pro kterou přišli. A při takových setkání se 
často nachází inspirace pro směřování služeb knihovny.

Akademie třetího věku v kutnohorské knihovně je výsledkem právě takových povídání.
Možnost dalšího vzdělávání v seniorském věku jsme mohli ale otevřít i díky intenzivnímu 
hledání a následně nalezení partnera – Vysoké školy politických a společenských věd 
v Kolíně. Spolu s ním jsme kutnohorským seniorům nabídli první kurzy psychologie 
a historie a ty se staly účastnicky nejúspěšnějším projektem knihovny v roce 2010. 
Skutečné studium zakončené slavnostní promocí absolventů za účasti akademického 
senátu školy i vedení města už nyní ke knihovně nedílně patří, senioři studují dál, 
v dalších kurzech, cestu do knihovny nacházejí i zcela nový uživatelé. A to nás 
samozřejmě těší.

VYPRÁVĚNÍ SE SPISOVATELEM 
VLASTIMILEM VONDRUŠKOU

Setkání s českým historikem, publicistou 
a především oblíbeným spisovatelem 
Vlastimilem Vondruškou bylo určeno 
především kutnohorským studentům.  
Autor vyprávěl o tvorbě historické 
beletrie, přiblížil historické prameny, 
které jsou autorům k dispozici a vysvětlil, 
jak si dají používat. Pokusil se také 
naznačit, jak na jejich základě přichází 
autorská inspirace.

POŘADY



PROJEKT „ZA PÍSMENKY DO KNIHOVNY“

Velmi důležitou skupinou našich čtenářů jsou děti, a ty, které se čtením teprve začínají,  
samozřejmě zvlášť. Pro ně především je určen náš celoroční projekt „Za písmenky do 
knihovny“. Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, 
vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí 
veřejné nebo školní knihovny. Na projektu spolupracujeme se všemi základními školami 
ve městě, každý rok se snažíme projekt obohatit o nové poznatky. Vyvrcholením celoročního 
setkávání je slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. To poslední pasování v červnu 2010 
se odehrávalo v prostředí Kostela sv. Jana Nepomuckého a odměnou bylo nejen to, že se 
děti dostaly svůj první průkaz do knihovny, ale i setkání se včelími medvídky, kteří přiletěli 
z brněnského ListOVÁNÍ.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

Den pro dětskou knihu se kutnohorská knihovna rozhodla podpořit podruhé. Naší cílovou 
skupinou nebyly pouze děti, tím důležitým bylo netradičním způsobem ukázat především 
dětskému doprovodu – rodičům, že se v knihovně o knihách pro děti (ale nejen o nich) 
mohou lecos dozvědět.
Zaměřili jsme se samozřejmě v prvním plánu na propagaci dětské knihy, pak samotné četby 
a samozřejmě knihovny. Oslovili jsme řadu českých nakladatelství, požádali je o jejich 
produkci, a tak se hlavní náplní 27.listopadu 2010 stal předvánoční prodej knih 
nakladatelství Albatros, Thovt, Fragment  a dalších, a to nejen v hlavní budově v Husově ulici, 
ale i na pobočce v Malíně.

Samozřejmostí byly doprovodné akce – v hlavní budově to byl den otevřených dveří, 
registrace pro rodiny a děti zdarma a výtvarné dílny.

V malínské pobočce jsme Den pro dětskou knihu spojili s rozsvícením vánočního stromku, 
oslovili ke spolupráci místní školu i školku a  osadní výbor Malín. S instalací a zobením 
stromku pomohlo i místní Sdružení dobrovolných hasičů, k dispozici pro dětská vystoupení 
jsme měli např. Kostel sv. Jana a Pavla. Výtvarná vánoční dílna přímo v pobočce knihovny 
byla tak jen jedním bodem z bohatého programu.

To, že je Den pro dětskou knihu lehce podbarven už přicházejícími Vánocemi, je nasnadě.

AUTORSKÉ ČTENÍ S ALENOU 
POSPÍŠILOVOU Z KNIHY 
„ŘEMESLO ČTYŘ ŽIVLŮ“
 
U příležitosti vydání nové kutnohorské 
knihy jsme pozvali do knihovny její autorku, 
paní Alenu Pospíšilovou. Řeč byla nejen 
o její knize, ale i hrnčířích a samozřejmě 
městě Kutná Hora. Řemeslo čtyř živlů 
(příspěvek kdějinám kutnohorských havířů 
1400 – 1900) je historická publikace 
o vývoji hrnčířství v Kutne Hoře v letech 
1400 – 1900, přináší množství nových 
poznatků vycházejících z nově 
zpracovaných archívních pramenů 
a historických dokumentů.
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VÝPŮJČKY ZA ROK CELKEM

PODÍL VÝPŮJČEK JEDNOTLIVÝCH
DRUHŮ A TYPŮ DOKUMENTŮ

STRUKTURA KNIHOVNÍHO
FONDU K 31.12.2010

70,16 %  dívky a ženy     29,84 % chlapci a muži

PODÍL ČTENÁŘŮ PODLE
POHLAVÍ

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ VÝPŮJČEK
V ROCE 2010



ZAHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE

Městská knihovna v Kutné Hoře 
navázala již v minulých letech 
spolupráci s několika zahraničními 
knihovnami v městech – partnerech 
Kutné Hory. Naše vzájemné 
setkávání není formální.
Spolupráci v oblasti výměny 
dokumentů se věnujeme 
s partnerskou knihovnou v dánském 
Ringstedu, maďarském Egeru 
a spolupracujeme takto i s polskou 
knihovnou v Przemysli, kterou jsme 
poznali při podpisu smlouvy 
o spolupráci v Egeru v roce 2008.   

V květnu 2010 jsme pro 
naše partnery uspořádali 
mezinárodní kolokvium 
knihovníků z partnerských 
měst Kutné Hory nazvané  
„TRENDY KNIHOVNICTVÍ 
V ZEMÍCH V4 V LETECH 
1995 – 2010“. 

Kolegům ze zahraničí jsme se 
snažili představit zásadní změny 
uplynulých 15 let v českém 
knihovnictví a na oplátku oni nám 
představili fungování systému 
knihoven ve svých podmínkách - 
tedy v Polsku, na Ukrajině 
a na Slovensku. 
Kolokvium se konalo u příležitosti 
15. výročí zapsání Kutné Hory 
na Listinu kulturního dědictví 
UNESCO. 

Program:

- Zahájení, přivítání účastníků kolokvia - (místostarosta města MVDr. Václav Vančura, 
ředitelka knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová)
- Zlata Houšková  (Národní knihovna ČR): České knihovnictví   
- Radek Liška (SVK Kladno): Knihovny středočeského kraje
- Lucie Macháčková (MK Kutná Hora): Kutnohorská knihovna Kutná Hora dnes 
- Gabriela Jarkulišová (MK Kutná Hora):  SKIP – ta správná spolupráce

- Bródy Sándor County Library (Eger): Maďarské knihovnické trendy
- Miejska Biblioteka Publizcna v Tarnowkich Górach: Knihovny Polska



Podzim 2010 nám otevřel 
možnost zúčastnit se 
STUDIJNÍ CESTY DO 
FRANCOUZSKÝCH 
KNIHOVEN, pořádané SKIP. 

Mezi deseti navštívenými 
knihovnami byla na programu 
návštěva Méditheque Jean Falala 
v Remeši, což nás samozřejmě 
velmi, velmi zajímalo.

Remeš, partnerské město Kutné 
Hory, se v oblasti knihovnictví má 
čím chlubit. Krásná, funkční 
a moderní budova remešské knihovny  
v doslova dosahu monumentální 
katedrály je jistě inspirací pro nás, 
našeho zřizovatele i mnohé 
architekty. Vzájemné setkání
s remešskými kolegy, navázání další 
nitky spolupráce v oblasti výměny 
dokumentů i načrtnutí možností 
spolupráce další (stáže, semináře) 
bylo nejen pro nás z Kutné Hory, ale
i pro všechny české kolegy 
příjemným zážitkem.

ZAHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE
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SPOLUPRÁCE



VYBRANÉ
POLOŽKY
HOSPODAŘENÍ

NÁKLADY MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE BYLY V ROCE 2010
KRYTY TĚMITO ZDROJI:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele                                 5 592 400,-

Státní dotace                                                                147 000,-

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje   1 360 000,-

Vlastní tržby                                                                  444 556,-

 

 

NÁKLADY

Spotřebované nákupy                                                  1 003 061,-

Služby                                                                          882 212,-

Osobní náklady                                                           3 706 548,-

Náklady na zdravotní a sociální pojištění                        1 240 796,-

Odpisy                                                                          500 735,-



BIBLIOBOX

Už žádné
pokuty
za pozdní
vrácení :)

Kutnohorským čtenářům je od dubna 
2010 k dispozici samoobslužný box 
na vracení knížek a ostatních 
dokumentů. Vypadá vlastně celkem 
nenápadně – jako velká barevná 
poštovní schránka. Slouží k vracení 
dokumentů v době mimo otevírací 
hodiny knihovny. Knížky, časopisy, CD 
a DVD tak můžou čtenáři vracet 
kdykoliv – večer, v noci, v sobotu 
večer i v neděli ráno :). Bibliobox 
Herbie si okamžitě získal řadu 
příznivců a knihovníci každé ráno 
vybírají desítky vrácených výpůjček.



SEZNAM
PRACOVNÍKŮ
MĚSTSKÉ
KNIHOVNY
V KUTNÉ HOŘE
V ROCE  2010

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

Miloslava Kellerová
Jitka Dušková
Jana Růžičková

ODDĚLENÍ
INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Šárka Jungwirthová
Simona Navrátilová

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ

Helena Netolická
Petra Moravcová

 

PŮJČOVNA CD, DVD,
ČASOPISŮ A CIZOJAZYČNÉ
LITERATURY

Marie Jelínková
Dagmar Strbíková

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH
SLUŽEB KNIHOVNÁM

Lucie Macháčková
Petra Daňková
Lenka Frankovicová

AKVIZICE,
KATALOGIZACE

Hana Vaníčková

PROVOZNÍ A EKONOMICKÉ
ODDĚLENÍ

Gabriela Jarkulišová
Iveta Vince
Alena Zvoníková



KNIHOVNA
V REGIONÁLNÍM
TISKU
(zpracovávaném
do databáze
Městské knihovny
v Kutné Hoře)

6.1.    Kutnohorský deník

11.1. Tep

6.2.    Kutnohorský deník

11.2.  Kutnohorský deník 

18.2.  Kutnohorský deník

2.3.    Obzory Kutnohorska

5.3.    Kutnohorský deník

8.3.    Tep

8.3.    Kutnohorský deník

30.3.  Krásné město

2.4.    Kutnohorský deník

16.4.  Kutnohorský deník

22.4.  Kutnohorský deník

4.5.    Kutnohorský deník

4.5.    Obzory Kutnohorska

14.5.  Kutnohorský deník

15.5.  Kutnohorský deník

18.5.  Obzory Kutnohorska

26.5.  Kutnohorský deník

18.6.   Kutnohorský deník

22.6.   Obzory Kutnohorska

23.6.   Krásné město

14.7.   Mladá fronta

23.7.   Kutnohorský deník 

30.7.   Kutnohorský deník

3.8.     Kutnohorský deník

30.8.   Kutnohorský deník

30.9.   Kutnohorský deník

2.10.   Kutnohorský deník

7.10.   Kutnohorský deník

9.10.   Kutnohorský deník

19.10. Obzory Kutnohorska

20.10. Mladá fronta

4.11.   Kutnohorský deník     

24.11. Kutnohorský deník

10.12. Kutnohorský deník

14.12. Tep



výroční zprávu Městské knihovny 
Kutná Hora 2010 vydala Městská 
knihovna Kutná Hora v březnu 2011
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