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Nabídka elektronických služeb

E-knihy
volně dostupné e-knihy ke stažení

půjčování e-knih současné produkce

čtečky e-knih k zapůjčení

E-články
tvorba článkové databáze 

E-časopis
vydávání o-line časopisu IMPULSY

Další e-služby
správa Databanky vzdělávacích programů

zpřístupnění e-databází

RFID a samoobslužné půjčování knih 

„ODLOŽ“ si knihy 
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Rozcestník e-zdrojů KJM – katalog Carmen
www.kjm.cz/e-book

http://www.kjm.cz/e-book
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E-knihy volně ke stažení
www.kjm.cz/e-knihy-volne

http://www.kjm.cz/e-knihy-volne


1 271 (3 815) / 04 2017 

3 530 / 2016

2 635 / 2015

přes 2 500 e-knih / obohacení o 40 % (10 % využití)

=

www.kjm.cz

Půjčování e-knih – eReading.cz
www.kjm.cz/e-knihy

http://www.kjm.cz/e-knihy
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Půjčování e-kniheReading.cz – nejpůjčovanější tituly
2015 a 2016 
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Půjčování e-knih 

eReading.cz

eReading.cz – věk 2015 až 2017
nejpočetnější věková skupina

25 – 44 let   517   /  46 %  z celkového počtu 1 135  

517

618

164 mladí 15 – 24 let (14 %)

8 čtenářů nad 80 let

1 čtenář 88 let
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Půjčování e-knih 

eReading.cz

eReading.cz – populace 2015 až 2017
muži a ženy

242   20 % 893   80 % 1 135 celkem 

20

80

muzi

ženy
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Půjčování e-knih 

eReading.cz

eReading.cz – výpůjčky 2015 až 2017
nejaktivnější čtenáři

3 tituly na 21 dnů

92

82

77

1 2 3

532 čtenářů si půjčilo 1 titul vícekrát (47 %)

447 čtenářů si půjčilo 1 titul 2 x (40 %)

1 čtenářka si půjčila „Analfabetku“ 11 x

67 / 5

59 / 11

55 / 13

1 2 3
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Elektronické články – excerpce 
www.kjm.cz/databaze-clankykjm

od 12 / 2016 
přes 2 000 článků

cca 30 zobrazení / den

cca 50 periodik 

knihovní PC síť

http://www.kjm.cz/databaze-clankykjm
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Elektronické články – Jiří Mahen a KJM
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Elektronické články – umění, kultura, hudba
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Elektronické články – věda, technika, region, EU…
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On-line časopis IMPULSY
impulsy.kjm.cz

http://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo
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On-line časopis IMPULSY
od 2015 / Centrum dětského čtenářství 

Doporučujeme – pozoruhodné knižní novinky a úryvky z knih

Impulsy na webu – inspirativní webové zdroje

Impulsy u kávy – rozhovory s osobnostmi

Inspirujeme se – práce kolegů z knihoven

Objevujeme – knihy, edice, žánry aj.

Pře(d)kládáme – zahraniční literatura pro děti a mládež

Učíme se – nápady ze seminářů a školení

http://impulsy.kjm.cz/rubrika/impulsy-hledame
http://impulsy.kjm.cz/rubrika/impulsy-nawebu
http://impulsy.kjm.cz/rubrika/impulsy-ukavy
http://impulsy.kjm.cz/rubrika/impulsy-inspirujeme-se
http://impulsy.kjm.cz/rubrika/impulsy-objevujeme
http://impulsy.kjm.cz/rubrika/impulsy-predkladame
http://impulsy.kjm.cz/rubrika/impulsy-ucime-se
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On-line časopis IMPULSY
2016 / tematická čísla

roč. 2, č. 5/2016 (23. 12. 2016 ) – Vánoce a pohádková tvorba

roč. 2, č. 4/2016 (26. 10. 2016) – Terapie v knihovnách

roč. 2, č. 3/2016 (29. 6. 2016) – Mládež v knihovnách

roč. 2, č. 2/2016 (13. 5. 2016) – Nejmenší v knihovnách 

roč. 2, č. 1/2016 (4. 4. 2016) – Statistika a literární ocenění

http://impulsy.kjm.cz/impulsy-cislo/roc-2-c-52016
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-cislo/roc-2-c-42016
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-cislo/roc-2-c-32016
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-cislo/roc-2-c-22016
http://impulsy.kjm.cz/impulsy-cislo/roc-2-c-12016
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On-line časopis IMPULSY + shrnutí 
2017 / cca 35 návštěv / den

roč. 3, č. 1/2017 – Budoucnost v knihovnách + ICT

roč. 3, č. 2/2017 – Vzdělávání knihovníků dětských oddělení

roč. 3, č. 3/2017 – Vyprávíme příběhy – storytelling, mýty aj.

roč. 3, č. 4/2017 – Pedagogové v knihovnách, knihovníci ve školách 

roč. 3, č. 5/2017 – Organizované knihovny – architekti vs. knihovníci

tištěný sborník / interaktivní web / průzkum / formáty

impulsy@kjm.cz

http://impulsy.kjm.cz/impulsy-cislo/roc-3-c-12017
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Databanka vzdělávacích knihovnických programů
knihovnici.kjm.cz

http://knihovnici.kjm.cz/
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Databanka vzdělávacích knihovnických programů
2013 / Centrum dětského čtenářství
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Databanka vzdělávacích knihovnických programů
103 programů / 648 uživatelů 

nejstahovanější program Na stopě zločinu (2014) 327x

hodnocení Pojďme si hrát s pejskem a kočičku  (2015) 197x

ocenění certifikátem Za pohádkou kolem světa (2016)  259x OKna

1. a 2. stupeň ZŠ



KJM – ONLINE SLUŽBY

pokračování

www.kjm.cz



ODLOŽ SI KNIHY

• tzv. „Košíky“

8 – 20 hod.

www.kjm.cz



ODLOŽ SI KNIHY

• Objednáte

• Vyhledáme

• Vyzvednete

(zaplatíte 10 Kč/kniha)

www.kjm.cz



ODLOŽ SI KNIHY

• III. 2016

*I. – IV. 2017

www.kjm.cz

2016 2017*

Počet požadavků 3 706 1 579

Nevyzvednuté 76 74

Nenalezené 223 68



RFID V KJM 

https://www.vecteezy.com/vector-art/129576-rfid-icon-set-free-vector

www.kjm.cz



2015 – ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA KJM

RFID V KJM www.kjm.cz



RFID V KJM

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA KJM:

pracovní stanice, 

detekční brány, 

Selfchecky („samoobsluha“),

čipy (knižní), 

programovací / konverzní SW

(„čipový nabíječ“)

www.kjm.cz

RFID BRÁNY



RFID V KJM

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA KJM:

Počet čipů

160 000

Počet tištěných dokumentů

Dospělí: 135 000 (knihy, mapy, brožury)

Děti: 20 000 (knihy, mapy, brožury)

Hudební: 10 000 (hudebniny)

(volný výběr /80/ včetně lokálních skladů /75/) 

www.kjm.cz



RFID V KJM

2016 - Digitální knihovní asistent / „ruční čtečka“

www.kjm.cz



RFID V KJM

2018 - RFID na pobočce KJM

(Brno – Bystrc)

www.kjm.cz



SELFCHECK 

Selfcheck RFID technologie

Od roku 2016 očipované tištěné

dokumenty.

2016 – 2017: 15 600 dokumentů

Selfcheck EM technologie

Do roku 2016 půjčovány veškeré tištěné 
dokumenty, od roku 2016 pouze 

časopisy 

2015 – 2016: 1 600 čsp.

RFID V KJM www.kjm.cz



RFID V KJM

RUČNÍ ČTEČKA V KJM

XII. 2016 – dodávka, školení

III. 2017 – netradiční využití

www.kjm.cz
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RUČNÍ ČTEČKA V KJM
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RUČNÍ ČTEČKA V KJM

Využití:

 hledání – sběr dat

Možnosti:

? revize

? kontrola AFI

Příležitost:

¿ pohřešované knihy

¿ nepůjčované knihy

¿ kontrola stavění (MDT, lokace)
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Edita Vališová

redaktor@kjm.cz

Mgr. Gabriela Obstová 

ukf@kjm.cz

• ptejteseknihovny@kjm.cz

• www.facebook.com/kjmbrno 

mailto:redaktor@kjm.cz
mailto:ukf@kjm.cz

