Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Žijeme v informační společnosti,
se slovem informace
se setkáváme velmi často,
ale jeho význam chápeme spíše intuitivně.
Víme, že tento pojem je na jedné straně
blízký pojmům
poznatek, zpráva, smysl zprávy
a na druhé straně je
příbuzný s pojmy
paměť, tvar, struktura, uspořádanost.
Josef Šmajs: Filosofie psaná kurzívou
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Vážení přátelé,
ohlédnutí za rokem 2004 je již desátou výroční zprávou, kterou si Vám dovolujeme
předložit. Čtvrtého listopadu loňského roku uběhlo padesát pět let od vzniku naší krajské
knihovny. Působila pod různými názvy a různými zřizovateli, pro různě velký region, ale
vždy měla charakter vědecké knihovny.
Nejsme jedinou knihovnou, která na území města poskytuje knihovnické a informační
služby. Vedle nás tu působí Knihovna města Hradce Králové, knihovna Muzea východních
Čech, Biskupská knihovna a několik vysokoškolských a odborných knihoven. Všechny
knihovny mají své uživatele a budují pro ně odpovídající fondy. Studijní a vědecká knihovna
(SVK) nabízí služby všem občanům starším patnácti let, především však odborné veřejnosti a
studentům. Zaměřujeme se na doplňování vědecké a populárně-naučné literatury a beletrie
pro studijní účely. Proto u nás najdete díla klasiků české literatury v mnoha vydáních.
Nejstarší dokument, který vlastníme, je z roku 1506. V úplnosti se snažíme doplňovat
regionální literaturu. Pro badatele jsme ji soustředili do regionální badatelny na Eliščině
nábřeží.
V průběhu celých padesáti pěti let jsme se potýkali s nedostatkem prostoru pro naše
uživatele, služby i pro ukládání fondů. Díky výstavbě centrálního depozitáře, kterou jsme
v tomto roce ukončili, je náš více než milionový fond uložen v moderních skladech. Na nové
prostory pro služby si však naši uživatelé budou muset počkat až do roku 2008. V té době,
doufáme, bude zprovozněna nová budova naší knihovny v ulici U Přívozu. Letos v říjnu jsme
zahájili její výstavbu poklepem na základní kámen. Této významné akce se zúčastnil také
hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík. V lokalitě vedle Hasičského
záchranného sboru vyroste pětipodlažní budova ve tvaru písmene X. Nejnovější literatura
bude k dispozici ve volném výběru. Knihovnu vybavíme moderní technikou a technologiemi.
Většina služeb bude poskytována také elektronickou formou. V budově bude internetový
klub, konferenční sál a literární kavárna. Občané města i kraje se mohou těšit na příjemné
prostředí a odpovídající komfort služeb. Přestěhovat knihovnu není nic jednoduchého, proto
jsme s přípravou provozu nové knihovny začali již v roce 2003. Letos jsme připravili projekt
organizace služeb (blíže na: http://www.svkhk.cz/zobraz.asp?id=198 ) a spolu s architekty
jsme celý rok pracovali na projektu interiéru. Díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje
se nám letos podařilo uložit do elektronického katalogu téměř padesát tisíc záznamů
dokumentů. Pokud budeme pokračovat stejným tempem, věříme, že v roce 2008 budeme
moci nabídnout našim uživatelům kompletní elektronický katalog v novém knihovnickém
systému ALEPH.
Vážení přátelé, všechny naše síly a finanční prostředky věnujeme přípravě nové
knihovny. Doufám, že budeme mít Vaše pochopení pro stávající stav nynější knihovny, neboť
vylepšovat současné provozy by již nebylo ekonomické.
Ráda bych na tomto místě poděkovala našim pracovníkům, kteří často ve stísněných
podmínkách poskytují knihovnické a informační služby.
Mé poděkování patří též všem dárcům, kteří obohatili náš fond o zajímavé publikace a
regionální literaturu.
Mgr. Eva Svobodová
ředitelka
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Služby uživatelům
Knihovna v roce 2004 tradičně zabezpečovala širokou škálu výpůjčních, informačních,
rešeršních a reprografických služeb uživatelům. Zároveň plnila i roli krajské knihovny vůči
veřejným knihovnám Královéhradeckého kraje. Na základě smluv s pověřenými knihovnami
koordinovala regionální funkce knihoven kraje.
Konkrétní služby uživatelům plní dva odborné útvary knihovny - odbor služeb
čtenářům (hlavní půjčovna – Pospíšilova třída) a odbor speciálních služeb (studovny –
Eliščino nábřeží).
V roce 2004 bylo celkem zaregistrováno 6 934 čtenářů (o 326 čtenářů více než v roce
2003). Počet návštěvníků se pravidelně zvyšuje již několik let, v roce 2004 bylo evidováno o
3 311 návštěv více než v předchozím roce. Na každého čtenáře připadá v průměru 18,6
návštěv knihovny ročně. Nárůst o 4,3 % je i v počtu realizovaných výpůjček. Na jednoho
čtenáře SVK připadá 54,18 výpůjček. Trvale se zvyšuje zájem o naučnou literaturu,
elektronické dokumenty a internet. Byla připravena a vyhodnocena anketa mapující názory
uživatelů internetu, které se zúčastnilo 120 respondentů. Drobnější ankety jsou pravidelně
zveřejňovány na webu knihovny.
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V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme pro naše uživatele z jiných knihoven
zajistili 394 dokumentů, z toho 87 formou kopie. Pro uživatele z jiných knihoven jsme
zprostředkovali 3 122 knihovních jednotek a z toho bylo 33 požadavků vyřízeno formou kopií.
Nárůst je způsobem zejména tím, že žádajícím knihovnám není účtováno poštovné. Knihovny
mají vystavené katalogy na internetu a žádanky jsou zasílány cíleně, proto byla úspěšnost
vyřízení požadavků 88%. Službu využilo 174 knihoven, z toho 48 bylo z Královéhradeckého
kraje.
Požadavky MVS z jiných knihoven (bez elektronického dodávání)
rok
2001
2002
2003
2004
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požadavky
3 439
2 858
2 649
3 122

realizované výpůjčky
2 787
2 253
2 215
2 721
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index
0,81
0,79
0,83
0,87
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Požadavky MVS pro naše uživatele (bez elektronického dodávání)
rok
2001
2002
2003
2004

požadavky
458
394
372
394

realizované výpůjčky
298
325
319
325

index
0,65
0,82
0,86
0,82

Oddělení periodik zajišťovalo první rok rutinního provozu elektronického dodávání
dokumentů uživatelům prostřednictvím ostatních knihoven. Celkem bylo s knihovnami
uzavřeno 33 smluv o elektronickém dodávání dokumentů. Elektronickou formou bylo
vyřízeno 212 požadavků, tj. celkem 754 stránek. Knihovnám, které na elektronickou formu
dodávání zatím nepřistoupily, bylo celkem poštou vyřízeno 23 požadavků, tj. 106 stránek
kopií. Na základě práce se Souborným katalogem ČR a vyhledáváním prostřednictvím
Jednotné informační a brány byly zjišťovány informace potřebné k uspokojení uživatelů
v případě, že naše knihovna požadované periodikum nevlastní. Tímto způsobem bylo do
jiných knihoven zasláno celkem 24 požadavků. Celkem se počet vyřízených požadavků více
než zdvojnásobil.
Uživatelé si zvykli na možnost elektronické komunikace s knihovnou. Stále více
využívaný je on-line katalog a vzrostl podíl rešerší zadávaných e-mailem nebo přímo
z webového formuláře. Osvědčily se i nové nabídky z webové prezentace knihovny –
http://www.svkhk.cz , kde byly během roku vytvořeny dva nové oddíly: Ptejte se knihovny
(celkem bylo zodpovězeno 58 dotazů) a Časté dotazy (rychlá a přehledná orientace zejména
pro nové uživatele). Byla též vytvořena pracovní skupina pro informační výchovu, která má
za úkol postupnou realizaci projektu Průvodce knihovnou a informacemi. O kvalitě webových
stránek knihovny svědčí i získané 1. místo v soutěži Biblioweb v kategorii knihoven
v městech nad 20 000 obyvatel.
Od roku 1997 mírně, ale trvale klesá počet návštěvníků čítárny a studovny (oddělení
periodik a oddělení informačních a referenčních služeb – IRS) a počet vypůjčených tištěných
periodik. Vzhledem k tomu, že zmíněný pokles odpovídá nárůstu v přístupech k internetu, lze
se domnívat, že dochází k posunu zájmu uživatelů. Místo dříve vyhledávaných tištěných
periodik sledují čtenáři snadněji dostupná internetová zpravodajství a elektronické verze
novin a časopisů. Anketou na webu knihovny bylo zjištěno, že 52 % z celkového počtu
respondentů dává přednost vyhledávání informací na internetu a v elektronických databázích,
45 % v knihách, ale pouze 3 % v novinách a časopisech. Jiná anketa ukázala, že 33 %
dotázaných čte periodika na internetu, 53 % je nečte vůbec a pouze 14 % dává přednost
klasické tištěné formě. Výše zmíněné častější využívání možnosti komunikace elektronickou
formou s sebou zároveň přináší i snížení počtu osobních návštěv knihovny.
Pracovníci informačních a referenčních služeb zaregistrovali 4 122 zodpovězených
dotazů. Potěšitelný je 30% nárůst vypracovaných rešerší – z 91 v roce 2003 na 118 v roce
2004. V průměru připadá na každý měsíc vypracování 10 rešerší. Regionální tematiku mělo
celkem 35 rešerší, které jsou využívány nejen při běžné informační práci, ale zejména
v regionální badatelně. Do volného výběru bylo v badatelně vřazeno 422 monografií a 53
skript. Průběžně jsou sem přesunována regionální nepravá periodika. Celkem bylo
uskutečněno 960 prezenčních výpůjček s tematikou regionu.
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Příznivě se projevila nová koncepce exkurzí, jejímž hlavním cílem je představovat
knihovnu jako celek, nikoliv půjčovnu a studovnu zvlášť, jak tomu bylo dříve. V počítačové
učebně probíhá úvodní výklad o službách knihovny, který je doplněný prezentací
v PowerPointu. Podle zájmu pak následuje prohlídka studovny, půjčovny nebo regionální
badatelny. Program exkurze je připravován podle požadavků pedagogů a podle zaměření
školy. Celkem se uskutečnilo 26 exkurzí pro 548 studentů.
Úspěšně pokračoval cyklus školení pro veřejnost. Nabídka byla rozšířena o
regionální informace poskytované SVK a nácvik práce s myší při školení internetu.
Charakteristika jednotlivých typů školení:
♠ ASPI (automatizovaný systém právních informací) – základy vyhledávání v plných textech
českých právnických dokumentů (zákony, vyhlášky minimálně od roku 1918)
♠ Česká národní bibliografie – základy práce s univerzální databází ČNB: jak hledat a najít
záznamy článků, jež vyšly v časopisech a v novinách od r. 1991 do současnosti
♠ Elektronický katalog SVK I a II – základy prohlížení a jednoduchého vyhledávání, zjištění
dostupnosti knih, přehled o výpůjčkách, katalog SVK vystavený na internetu, vyhledávání
v rešeršním modulu katalogu SVK, kombinace dotazů, prostor pro samostatnou práci
♠ Představujeme plnotextové databáze, včetně zahraničních – charakteristika jednotlivých
databází (např. Tam Tam, EBSCO, Springer…), předvedení práce s nimi, podle zájmu
možnost předvedení databáze norem, která je umístěna mimo učebnu
♠ Představujeme služby SVK – prezentace škály klasických i speciálních služeb
poskytovaných knihovnou
♠ Regionální informace poskytované v SVK – vlastivěda, dějiny, osobnosti
královéhradeckého regionu a návštěva regionální badatelny
♠ Základy práce s internetem:
♣ Ovládání myši a klávesnice – nácvik práce s myší pomocí speciálního programu v rozsahu
potřebném pro následné lekce, seznámení s klávesnicí počítače
♣ Základy vyhledávání na internetu – spuštění internetového prohlížeče a seznámení s jeho
ovládacími prvky, struktura internetové adresy, vyhledávání na Seznamu s použitím katalogu
a klíčových slov, praktické příklady
♣ Základy elektronické pošty – založení vlastní e-mailové schránky na Seznamu, seznámení
se složkami pošty, čtení, psaní a přeposílání zpráv, uložení kontaktů do adresáře, nastavení
filtrů
♣ Mírně pokročilé vyhledávání na internetu – seznámení s principem práce vyhledávacích
strojů, srovnání fulltextového a katalogového vyhledávání, fulltextové vyhledávání na Googlu
♣ Vyhledávání speciálních informací na internetu – tipy na vyhledávání určitých druhů
informací: zpravodajství, firemní informace, internetové obchody, encyklopedie, hledání
zaměstnání, mapy a cestování, počasí, ekonomické informace, obrázky
Výroční zpráva za rok 2004
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Celkem bylo v počítačové učebně uskutečněno 26 školení, kterých se zúčastnilo 294
uživatelů.
Proběhl další cyklus tradičních Literárních dílen, které knihovna pořádá ve
spolupráci s Ústavem českého jazyka při Univerzitě Hradec Králové. K jednotlivým dílnám
jsou pro účastníky připravovány metodické listy.
Lektoři a témata jednotlivých dílen:
♠ František Uher: Autor detektivek a detektivky
♠ Zdeněk Vašíček: Literatura a antropologie
♠ Aleš Haman: Česká próza posledního desetiletí
♠ Jan Dvořák: Dílna o dílně
Literární dílny v roce 2004 navštívilo 175 posluchačů. Byl vydán i 3. díl publikace
Literární dílny: metodické listy k přednáškám a besedám o literatuře z let 2002 – 2003.
Ve volném cyklu Pojďme si povídat bylo připraveno celkem 8 setkání, kterých se
zúčastnilo 360 návštěvníků.
Přehled lektorů a témat jednotlivých povídání:
♠ Martin Stiller: Cestou na kole napříč Evropou až do Afriky
♠ Jan Meier: Literární Broumovsko
♠ Dana Kyndrová: Tunisko
♠ Martin Stiller: Na kole do nebe aneb Hurá na alpské průsmyky
♠ Pavel Váňa: Bylinky pro zdraví i v nemoci
♠ Ladislav Ballek, Jana Borgul‘ová, Jan Dvořák: O slovenské literatuře
♠ Martin Stiller: Alpský extrém aneb Na kole s brašnami do 3 050 m
♠ Pavel Bičiště: 3 000 km Tureckem
Doprovodné metodické listy seznamují návštěvníky akce s možností získání dalších
informací a rozšiřující doporučenou literaturou z fondu knihovny. Vzhledem k zájmu
veřejnosti jsou pro další zájemce k dispozici i v elektronické podobě na webu knihovny
v oddíle Akce.
V rámci celostátní akce Březen měsíc internetu byl pro studenty středních škol
připraven projekt Knihovny na webu. Cílem bylo seznámení studentů se strukturou webové
stránky knihovny a upozornění na informační potenciál knihovny, který mohou studenti
využívat při svém studiu. Týden knihoven spojila knihovna s Měsícem české a slovenské
kulturní vzájemnosti. Byla zorganizována beseda pro veřejnost a připraven program pobytu
slovenské delegace v kraji.
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Služby knihovnám
Studijní a vědecká knihovna plní od roku 2001 zároveň i funkci krajské knihovny.
V roce 2004 fungovalo v kraji celkem 394 základních knihoven zřizovaných městy a obcemi
a z toho bylo 49 knihoven s profesionálním knihovníkem. Služby knihovnám využívá
celkem 389 základních knihoven, které jsou vedeny v registru MK ČR. SVK poskytuje na
vyžádání služby i dalším 23 základním knihovnám se specializovanými fondy a speciálním
knihovnám. Jedná se o 4 vysokoškolské knihovny, 9 muzejních knihoven, 3 odborné
knihovny, 3 archivní knihovny, 2 školní knihovny a 2 lékařské knihovny.
Výkon regionálních funkcí zajišťuje převážně oddělení služeb knihovnám a 6
pověřených knihoven (Knihovna města Hradec Králové – oblast Hradecko; Městská knihovna
Jičín – oblast Jičínsko; Městská knihovna Náchod – oblast Náchodsko; Městská knihovna
Rychnov nad Kněžnou a Městská knihovna Kostelec nad Orlicí – oblast Rychnovsko a
Kostelecko; Městská knihovna Trutnov – oblast Trutnovsko), se kterými každoročně SVK
uzavírá písemnou smlouvu.
Ve spolupráci s pověřenými knihovnami je zajišťována statistika knihovnických
činností a jsou vypracovávány celokrajské sumáře. Získaná data jsou pravidelně využívána
pro zpracovávání analytických rozborů. Na základě analýzy dat byly zpracovány celokrajské
tabulky a přehledy. Pro potřeby metodických návštěv, knihovnického zpravodaje U NÁS a
publikace Knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2003 byly dále vypracovány i
srovnávací tabulky činnosti knihoven. Byla zpracována a vydána publikace Knihovny
Královéhradeckého kraje v roce 2003.
Byla připravena a vydána publikace Knihovny Královéhradeckého kraje se
představují. Publikace mapuje stav knihoven regionu na počátku 21. století. Jsou zde
uvedeny informace o všech veřejných knihovnách s profesionálními pracovníky, základních
knihovnách se specializovanými fondy a o speciálních knihovnách regionu, které jsou
zařazeny v evidenci Ministerstva kultury ČR. Výběrově jsou zde zařazeny informace o
zajímavých veřejných knihovnách s neprofesionálními knihovníky a dalších základních
knihovnách, které zatím nejsou v evidenci Ministerstva kultury ČR.
Oddělení služeb knihovnám poskytlo 81 adresných konzultací knihovnám kraje, 55
konzultací do knihoven mimo region a pro potřeby Krajského úřadu, veřejné správy apod. a
235 odborných informací (převážně elektronickou a telefonickou formou) dalším knihovnám
a institucím. Převážná část konzultací byla zaměřena na výkon regionálních funkcí a činnost
pověřených knihoven. Bylo uskutečněno 36 metodických návštěv. Aktuální informace a
nabídky byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách knihovny – oddíl Informace
pro knihovny (aktuální informace, vzdělávání, porady, dokumenty, odkazy, zpravodaj,
adresář).
Nově byla vytvořena samostatná rubrika Knihovny v tisku, která přináší celkový
přehled o tom, jak často a co se o jednotlivých knihovnách v kraji píše. Rubrika navazuje na
starší tištěné bibliografie Knihovny v tisku, které byly později nahrazeny výběrovým
soupisem v rubrice O NÁS U NÁS, která vycházela v regionálním knihovnickém zpravodaji.
Záznamy připravuje oddělení bibliografie na základě vlastní excerpce. Periodicita doplňování
je shodná s vydáváním regionálního knihovnicko-informačního zpravodaje U NÁS, který
vychází 4x ročně v tištěné i v elektronické podobě – http://www.unas.svkhk.cz .
Výroční zpráva za rok 2004
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V rámci celoživotního vzdělávání knihovníků bylo zorganizováno 5 akcí a 13 kurzů
počítačové a informační gramotnosti podle osnov ECDL. Dále byly uspořádány 3 porady
ředitelů pověřených knihoven regionu, 1 setkání profesionálních knihoven regionu, 2 porady
metodiků pověřených knihoven a 5 schůzek členů redakční rady knihovnického zpravodaje U
nás.
Charakteristika jednotlivých kurzů a seminářů:
♠ Základní knihovnický kurz (25 hodin, 12 účastníků)
♠ Seminář Interkulturní dialog (6 hodin, 35 účastníků)
♠ Kurz Grafika a digitální fotografie (15 hodin, 9 účastníků)
♠ Seminář Rozmanité soužití (6 hodin, 18 účastníků)
♠ Kurz Využití MS WORD při tvorbě publikací (15 hodin, 14 účastníků)
♠ Kurzy počítačové gramotnosti v rámci programu VISK 2:
♦ Modul 1 – Základní pojmy informačních technologií (2x)
♦ Modul 2 – Práce s počítačem, správa souborů (2x)
♦ Modul 3 – Textový editor Word (3x)
♦ Modul 4 – Tabulkový kalkulátor Excel
♦ Modul 5 – Databázový systém pro uchování dat Access (15 hodin, 14 účastníků)
♦ Modul 6 - Elektronická prezentace PowerPoint
♦ Modul 7 – Síťové informační služby (2x)
♦ Kurz pro obecní knihovny
Celkem bylo zorganizováno 13 kurzů, kterých se zúčastnilo 159 knihovníků ze 154
knihoven. Po úspěšném složení zkoušek získalo 15 pracovníků knihoven Certifikát ECDL.
Oddělení služeb knihovnám se podílelo na sumarizaci a vyhodnocování
dotazníkového šetření MK ČR k vybavení knihoven počítači a připojení k internetu. Průběžně
byly připravovány podklady a předávány informace. Proběhla i pracovní jednání k přípravě
krajského projektu SROP. Na základě podkladů z pověřených knihoven byly vypracovány
analytické tabulky a zprávy k projektu internetizace knihoven.
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Doplňování a zpracování fondů
Na činnosti odboru doplňování a zpracování fondu se podílí oddělení akvizice,
oddělení jmenné katalogizace a retrokonverze, oddělení věcného zpracování a starých tisků a
oddělení ochrany fondu.
V rámci doplňování dokumentů nemohla být z finančních důvodů uvolněna plánovaná
částka 2 800 000 Kč, ale pouze 2 247 350 Kč, což se v příštích letech zákonitě promítne do
nabídky dokumentů našim uživatelům a do úspěšnosti vykrytí požadavků na dokumenty
v rámci MVS. Plán zaevidovaných dokumentů byl splněn díky zpracování starších knih
z rezervního fondu. Ze stejného důvodu nebylo na vazbu a převazbu dokumentů uvolněno
plánovaných 300 000 Kč, ale o 100 000 Kč méně. Některé žádané dokumenty jsou proto
půjčovány s poškozenou vazbou, což nepůsobí dobře na čtenářskou veřejnost.
Celkem bylo zaevidováno 15 389 nových knihovních jednotek, z čehož bylo 10 536
monografií, 3 398 seriálů a 1 755 ostatních dokumentů. Odepsáno bylo celkem 101
knihovních jednotek. Počet přírůstků do fondu byl vyšší o 966 knihovních jednotek oproti
roku 2003, i když objem finančních prostředků na nákup knihovních fondů výrazně poklesl.
Z finančních důvodů jsme omezili nákup zahraniční literatury a dražších českých publikací.

Prostředky na nákup seriálů zůstaly na loňské úrovni, ale prudce stouply náklady na
získání elektronických norem, které byly dříve hrazeny z grantu. V akvizici seriálů jsme
získali od začátku roku 323 nových titulů periodik a 86 titulů nepravých periodik. Nákup
aktualizací (nebo on-line vstupů) byl realizován u 7 databází, 9 databází bylo poskytováno
zdarma, 2 databáze se hradí částečně (zbývající část je poskytována z grantů a z výhry
v soutěži Biblioweb).

Finanční náklady na nákup
Monografie
Normy
Databáze
předplacené vstupy
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2004
1 913 838 1 671 804
2 000
100 922
79 396
78 257
10 815
13 328
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Výběr nových publikací je prováděn systematicky jednak osobním výběr u knihkupců,
dále písemnými objednávkami, návštěvou knižních veletrhů a pravidelnými nákupními
výjezdy do Prahy. I přes přetrvávající velkou nepřehlednost na knižním trhu (roztříštěnost
zdrojů informací o nově vydávaných titulech a nedodržování nabídkové povinnosti
nakladatelů) je snaha o soulad s profilem fondu SVK a finančními možnostmi.
Průběžně jsou udržovány kontakty s tradičními (bývalými regionálními) nakladateli a
vydavateli i po skončení platnosti dosavadního regionálního povinného výtisku. Noví
regionální nakladatelé jsou průběžně upozorňováni na nezbytnost plnění ohlašovací
povinnosti. V rámci akvizice regionálních dokumentů je zřetelná snaha o rozšíření kontaktů
s nakladateli a vydavateli v rámci regionu. Pro periodikum U nás v kraji, které vydává
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, byl zpracován příspěvek na téma Povinný výtisk a
nabídková povinnost. Přímo byly osloveny i jednotlivé městské úřady a zastupitelstva
pověřených obcí.
Databáze Zahraniční periodika objednaná do královéhradeckých knihoven
v roce … byla rozšířena na celý východočeský region i na další typy institucí. Nově se
podařilo začlenit Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy a Výzkumný ústav
lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště –Strnady – Výzkumná stanice Opočno.
Elektronický katalog monografií obsahuje 377 132 záznamů, v nichž je evidováno
484 277 knihovních jednotek. Elektronický katalog seriálů obsahuje celkem 17 917
bibliografických záznamů, v nichž je uloženo 146 036 knihovních jednotek. V rámci jmenné i
věcné katalogizace je budováno 8 bází řízených přístupových souborů: databáze personálních
autorit, korporativních autorit, nakladatelů a vydavatelů, vydání, názvů, unifikovaných názvů,
klíčových slov a skupin konspektu.
Pravidelně jsou zasílány záznamy personálních autorit do souboru národních autorit,
katalogizační záznamy do souborného katalogu CASLIN a soubor aktualizovaných záznamů
do souborného katalogu zahraničních periodik CEZL.
Pokračovali jsme v 2. etapě retrokonverze, tzn. kompletní ukládání zbývajících
záznamů znovu od začátku abecedy. Během roku prošlo retrokonverzí celkem 19 877
bibliografických záznamů.
Vývoj retrokonverze
V prac.době
OON

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
18638 11426 13077 8798 19466 16846 18602
4815 20772 24449 7259 21260 21725 31275

CELKEM

23453 32198 37526 16057 40726 38571 49877

Po získání pracovního úvazku na zpracování starých tisků byla postupně vytvořena
odpovídající databáze v elektronickém katalogu, podle celostátně platných doporučení byl
definován pracovní list a byla zahájena jejich katalogizace.
Ve spolupráci s firmou FAKS byla průběžně zajišťována vazba a převazba knih a
periodik.
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Informační technologie
Byla prověřena možnost modernizace bezdrátové 10Mbitové linky mezi budovami
knihovny. Náklady na zvýšení propustnosti linky by byly příliš vysoké, a proto bylo od
modernizace vzhledem k výstavbě nové knihovny upuštěno. Dále byla zjišťována možnost
připojení externího skladového areálu, které komplikuje a prodražuje nedostatek přímé
viditelnosti mezi skladem a současnými budovami i budoucím KIC. Jako nejvhodnější se jeví
možnost pronájmu datového okruhu, která bude zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2005.
V návaznosti na implementaci nového knihovnického systému měl být zakoupen a
instalován nový databázový server a integrován do stávajícího systému. Vzhledem k posunutí
nákupu nového systému byl posunut i nákup tohoto serveru. Integrovaný knihovnický systém
KP-systém, verze 1.2 byl pravidelně udržován, ale nebyl dále upravován vzhledem k tomu, že
je připravováno zakoupení a implementace nového informačního systému knihovny.
V oblasti pracovních stanic pro návštěvníky knihovny byla prováděna jen běžná
údržba, pouze v iClubu byly instalovány nové stanice s operačním systémem Windows XP
Pro a moderní uživatelský software. Průběžně byly udržovány všechny internetové servery
SVK. Nonstop bylo sledováno zatížení linky, kterou je SVK připojena na internet, protože
průběžně dochází k postupnému nárůstu provozu.
Bylo instalováno 13 nových stanic a dva notebooky, které většinou nahradily nejstarší
počítače na jednotlivých odděleních knihovny. Část PC se po kontrole a reinstalaci opět
vrátila do provozu a část byla přesunuta do rezervy.

Procesor
x86
Pentium
Pentium
Pro
Celeron
Pentium 3
Pentium 4
celkem

PC vlastní (dle
roku pořízení)
2003
2004
a starší
2
17
91
6
6
122
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15
15

PC
zápůjčka notebook server

Celkem

1

2

-

2
20

1

3
5

2
3
3
8

2
94
9
24
151
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Řízení, vědecko-výzkumná činnost
a mezinárodní spolupráce
Vedení knihovny se sešlo na svých poradách 11x, projednávaly se zejména otázky
spojené s rozvojem služeb uživatelům, plnění plánu práce, problematiky odborných projektů,
příprava fondů do nové budovy, zlepšení public relations, úkoly knihovny v rámci programu
regionálních funkcí a další. Uskutečnily se 4 celopodnikové informační porady. Kromě toho
se konaly porady jednotlivých odborů a pracovních skupin.
Celkový stav pracovníků byl posílen o 2,35 pracovního úvazku (1 bibliograf, 1
pracovník na zpracování starých tisků, 0,35 úvazku na přípravu fondů). Celkem v SVK
pracuje 72 pracovníků. Z toho je 64 odborných pracovníků (VŠ knihovnického směru – 14,
VŠ ostatní – 7, SŠ knihovnického směru – 26, SŠ ostatní – 17, ostatní zaměstnanci – 8).
V průběhu roku uzavřelo pracovní poměr s organizací 10 zaměstnanců a naopak pracovní
poměr ukončilo 5 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2004 je 67.
Průměrná platová třída v sledovaném období činí 9,3. Průměrný měsíční plat za rok
2004 dosahuje hodnoty 16 066 Kč.
Odborný růst pracovníků knihovny byl realizován individuálním způsobem
(cirkulace knihovnických časopisů) a kolektivními formami, jako jsou semináře, porady,
instruktáže a školení včetně ECDL. Školení počítačové gramotnosti se zúčastnilo 7
pracovníků knihovny, tutoriály ke zkouškám k získání Certifikátu ECDL absolvovali 3
knihovníci. Certifikát ECDL získalo 6 pracovníků. Další počítačové kurzy navštěvovalo 7
pracovníků. Základní knihovnický kurz absolvovali 3 pracovníci. Možnost studia anglického
jazyka využívalo 8 pracovníků ve třech kurzech. V dálkovém magisterském studiu
knihovnictví pokračovala L. Jirků a K. Fialová, v bakalářském studiu knihovnictví I.
Novotná, M. Adametzová a M. Procházková.
V červnu se uskutečnila studijní cesta pracovníků SVK HK do Krajské knihovny,
Spolkového domu a do Univerzitní knihovny v Pardubicích a v říjnu studijní cesta do
Vědecké knihovny v Olomouci. Začátkem září absolvovala ředitelka knihovny studijní cestu
do Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici, Univerzitní knihovny v Bratislavě a Městské
knihovny ve Vídni. V říjnu se E. Svobodová a I. Novotná účastnily Kolokvia českých,
moravských a slovenských bibliografů v Liptovském Mikuláši. Účast pracovníků knihovny na
knihovnických akcích je evidována a zprávy z jednání jsou k dispozici na intranetu.
Studijní a vědecká knihovna je kolektivním členem Svazu knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP) a Sdružení knihoven České republiky (SDRUK). Pracovníci knihovny se
aktivně podílí na činnosti odborných sekcí SDRUK a SKIP, regionálního výboru SKIP,
odborných komisí při Národní knihovně v Praze, v expertní skupině pro kulturu Magistrátu
města Hradec Králové, redakční radě sborníku Královéhradecko a redakční radě zpravodaje U
NÁS. Dvě knihovnice pracují mimo vlastní pracovní dobu ve funkcích dobrovolných
knihovnic (MK Cerekvice a Farní knihovna v Hradci Králové).
V knihovně průběžně pracovaly 4 odborné pracovní týmy: pro výstavbu KIC, pro
výběr a implementaci nového knihovnického systému, pro informační výchovu a pro volný
výběr KIC.
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Odborní pracovníci knihovny se podíleli na řešení následujících 5 projektů:
♠ Výuka počítačové gramotnosti (VISK 2)
V projektu Výuka počítačové gramotnosti pro knihovníky podle osnov ECDL bylo
zorganizováno 13 kurzů počítačové a informační gramotnosti a celkem bylo odučeno 210
výukových hodin.
♠ Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v SVK (VISK 9)
Spoluúčast na projektu. Celkem bylo zpracováno 14 975 personálních autorit. Z toho bylo 3
219 autorit nově vytvořeno.
♠ Zabezpečení ohrožených a poškozených dokumentů ochrannými obaly
Projekt realizován s finančním přispěním Národní knihovny. Byly vybrány dokumenty
vhodné pro uložení do krabic z archivní lepenky (zejména dříve digitalizovaná regionální
periodika a nejvíce ohrožené staré tisky).
♠ Projekt Česká knihovna
V šestém ročníku projektu bylo vybráno a objednáno celkem 14 titulů. Zatím jich však bylo
dodáno pouze 6.
♠ Knihovny Královéhradeckého kraje se představují
Projekt se zabýval přípravou a vydáním praktické informační příručky, která reflektuje stav
knihoven regionu na začátku tisíciletí a zároveň souhrnně představí jednotlivé knihovny
regionu. Projekt realizován za podpory Královéhradeckého kraje.
Byly připraveny odborné prezentace a příspěvky, které jednotliví pracovníci
přednesli na následujících akcích:
♠ Informačná vzdělanost‘ jako výzva pre knihovníka 21. storočia. 4. ročník odborného
seminára, Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, 25.3.2004
Příspěvek a prezentace: Nová role knihovníka – vzdělávání uživatelů (Mgr. Lenka Málková)
♠ Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů, SDRUK ČR Brno a
Slovenská národná knižnica Martin, Liptovský Mikuláš, 3.-5.10.2004
Příspěvek: Ján Kadavý – hlasatel česko-slovenské vzájemnosti (Ivana Novotná, DiS.)
♠ Konference Knihovny současnosti 2004, Seč u Chrudimi, 15.9.2004
Příspěvky a prezentace:
Studijní a vědecká knihovna zodpovídá e-mailové dotazy (Mgr. Lenka Málková)
Vzdělávání knihovníků a jeho vliv na zvyšování odborné úrovně knihoven (PhDr. Alena
Součková)
♠ Porada ředitelů krajských knihoven, SDRUK, Ostrava 20.10.2004
Prezentace: Knihovnicko-informační centrum U Přívozu (Mgr. Eva Svobodová)
♠ 14. seminář akvizičních pracovníků, SVK v Kladně a SVK v Ústí nad Labem z pověření
SDRUK ČR Brno, KK v Liberci, 11.3.2004
Příspěvek a prezentace: Knihovní fondy dětských oddělení veřejných a školních knihoven –
možnosti spolupráce (Božena Blažková)
♠ Regionální semináře Interkulturní dialog v knihovnách, Multikulturní centrum Praha
v krajských knihovnách ČR, únor a březen 2004
Tištěný příspěvek: Rozmanitost do knihoven v praxi: Zkušenosti SVK v Hradci Králové
(Božena Blažková)
♠ Pracovní seminář Internetizace knihoven, firma EUREDIS, Havlíčkův Brod, 8.-9.4.
2004
Příspěvek: Internetizace knihoven – Výsledky dotazníkového šetření v Královéhradeckém
kraji (PhDr. Alena Součková)
♠Pracovní seminář Internetizace knihoven, Ústí nad Orlicí, 20.-21.4. 2004
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Prezentace: Internetizace knihoven – Královéhradecký kraj – další postup (PhDr. Alena
Součková)
♠ Seminář pro knihovníky Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 19.2.2004
Prezentace: Krajský systém knihoven (Mgr. Eva Svobodová)
♠ Slavnostní předávání Certifikátů ECDL, Fakulta informatiky a managementu,
Univerzita Hradec Králové, 12.3.2004
Příspěvek: Význam kurzů počítačové gramotnosti pro knihovníky (PhDr. Alena Součková)
V rámci mezinárodní spolupráce byla v únoru opětovně podepsána Vykonávací
dohoda o vzájemné spolupráci se Štátnou vedeckou knižnicou v Banské Bystrici. Na základě
této dohody proběhly vzájemné výměnné stáže pracovníků. V květnu připravila SVK odborný
program pro 2 kolegyně z ŠVK a v červnu a v prosinci absolvovaly vždy 2 pracovnice SVK
odbornou stáž v Banské Bystrici. Na základě požadavku ředitelky ŠVK byla za naši stranu
pro potřeby odborného semináře připravena prezentace a příspěvek „Nová role knihovníků –
vzdělávání uživatelů“. Zástupci vedení ŠVK se pravidelně účastní konference Knihovny
současnosti na Seči. V rámci výměny dokumentů zasíláme na Slovensko Český časopis
historický a recipročně dostáváme Knižničnou revui.
V rámci Měsíce české a slovenské vzájemnosti se průběhu Týdne knihoven v kraji
zúčastnila slovenská delegace. Delegace byla za účasti velvyslance SR v Praze Mgr.
Ladislava Balleka přijata u hejtmana kraje. Pro veřejnost bylo připraveno Povídání o
slovenské literatuře, kterého se pan velvyslanec, aktivní a známý slovenský spisovatel, osobně
zúčastnil. Dalšími přednášejícími byli PaeDr. Jana Borgul’ová z Literárneho a hudobného
múzea při ŠVK Banská Bystrica a doc. PhDr. Jan Dvořák z Univerzity Hradec Králové.
Slovenská delegace dále navštívila MěK v Náchodě, MěK ve Dvoře Králové nad
Labem a MěK v Jičíně. Cílem návštěvy knihoven byla vzájemná výměna zkušeností
z organizace Týdne knihoven na Slovensku a v Čechách, činnost literárních spolků při
knihovnách a vydávání regionální literatury.
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Tabulka základních ukazatelů
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - výsledky za rok 2004 celkem
CELKEM

2004

2003

Knihovní fond SVK celkem

1 189 172

1 173 584

1,01

v tom: naučná literatura

766 576

753 924

1,02

krásná literatura

85 330

84 149

1,01

337 266

335 511

1,01

15 689

14 723

1,07

101

137

0,74

3 561

2 803

1,27

3 079

2 265

1,36

482

538

0,90

6 934

6 608

1,05

129 146

125 835

1,03

v tom: návštěvníci půjčovny

93 275

88 851

1,05

návštěvníci studoven

35 871

36 984

0,97

375 701

360 036

1,04

326 372

267 164

1,22

krásná

29 206

81 316

0,36

ostatní dokumenty

20 123

11 556

1,74

výpůjčky periodik celkem

86 235

97 250

0,89

Výpůjčky půjčovny

257 800

237 153

1,09

Výpůjčky studoven

117 901

122 883

0,96

celkový počet požadavků

3 357

2 753

1,22

kladně vyřízené požadavky

2 956

2319

1,27

v tom: výpůjčky originálů

2 688

2112

1,27

268

207

1,29

celkový počet požadavků

418

397

1,05

kladně vyřízené požadavky

352

344

1,02

v tom: výpůjčky originálů

241

204

1,18

111

140

0,79

ostatní dokumenty
Přírůstky k.j.
Úbytky k.j.
Seriály - počet exemplářů celkem
z toho: počet periodik
počet nepravých periodik
Čtenáři SVK celkem
Návštěvníci SVK celkem

Výpůjčky SVK celkem
v tom: naučná

Index

Meziknihovní výpůjční služba
1) požadavky z jiných knihoven

výpůjčky kopií
2) požadavky zaslané jiným knihovnám

výpůjčky kopií
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Mezinárodní MVS
1) požadavky z jiných zemí
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií

5
5
0
5

1
1
0
1

5,00
5,00
0,00
5,00

2) požadavky do jiných zemí
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií

146
140
19
121

53
49
36
13

2,75
2,86
0,53
9,31

11
1
10

11
1
10

1,00
1,00
1,00

4 122
176
444
44
40
53

4 579
166
537
47
42
53

0,90
1,06
0,83
0,94
0,95
1,00

Publikace celkem
v tom: periodické tituly
samostatné tituly
Registrované informace celkem
Vzdělávací kolektivní akce pro veřejnost
Vzdělávání a metodické rady pro knihovny
Počítače pro uživatele
z toho napojených na internet
Počet hodin pro veřejnost týdně

Nejdražší získané tituly – r. 2004:
The Cambridge history of western textiles. Cambridge, Cambridge University Press 2003.
2 sv. ISBN 0-521-34107-8 (sign. I-806 231) – cena 7 980,- Kč
Konečný, Milan: Česká keramika: rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948.
Praha, M. Konečný 2003. 704 s. ISBN 80-238-9460-9 (sign. I-806 746) – cena 4 000,- Kč

Nejzajímavější získané tituly – r. 2004:
Konečný, Milan: Česká keramika: rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948.
Praha, M. Konečný 2003. 704 s. ISBN 80-238-9460-9 (sign. I-806 746)
Šplíchal, Václav – Otavová, Marie: Člověk a dřevo v orlickém a podorlickém kraji. Žamberk,
Městské muzeum 2004. 285 s. ISBN 80-903463-0-8 (sign. I-806 513)
Doležal, Petr: Lexikon moravského vinařství: historie a současnost ošetřování révy vinné
na Moravě, díl II: Slovácko. Nový Bydžov, Petr + Iva 2004. 220 s. ISBN 80-902748-3-8
(sign. I-801 357/2)
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Poděkování dárcům
V roce 2004 jsme od čtenářů celkem získali 549 jednotlivých publikací, 7 přepravek a 5
krabic knih. Jmenovitý seznam dárců je malým poděkováním jednotlivcům i firmám za
doplnění knihovního fondu.
Atlant, s.r.o.
paní Blažková
Busturist
pan Blahník
pan Čech
paní Divišová
paní Doubková
pan Fifka
paní Fejlová
paní Floriánová
pan Hrdinka
paní Hronovská
paní Janoušková
paní Klabalová
paní Kryštofová
paní Labut’ová
paní Lenderová
paní Lomozová
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pan Macháček
paní Mimrová
pan |Minář
paní Morávková
neznámý dárce
paní Pithartová
pan Pražák
pan Pršala
paní Rohlenová
paní Šulcová
pan Tomko
pan Tregler
pan Valenta
paní Vaňková
paní Vinšálková
paní Vokálová
paní Vostrovská
pan Vyhnálek
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Ediční a publikační činnost
Ediční činnost
Periodické publikace:
U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – Roč. 13 (2004). – Č.
1–4. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 204. – 4 sv. – ISSN 0862-9366. –
Náklad 600 kusů. – Elektronicky na adrese http://unas.svkhk.cz
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Neperiodické publikace
Noviny, časopisy, sborníky, ročenky a výroční zprávy vydávané na území
Královéhradeckého kraje v letech 1800-1965 : (souborná bibliografická databáze
Královéhradeckého kraje) [CD-ROM] / zpracovala Eva Svobodová a kolektiv. – Hradec
Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004. – 2 elektronické optické disky. – Doprovodný
mat.: 1 doprovodná příručka, 6 s. – Dostupný z WWW: <http://www.regiodok.svkhk.cz>
Doprovodné metodické listy k volnému cyklu Pojďme si povídat / zpracovala Božena
Blažková. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004. – 42 s. – Náklad 50 kusů. –
Určeno pro účastníky besed.
Knihovny Královéhradeckého kraje se představují / sestavila Božena Blažková na základě
podkladů z knihoven. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004. – Nestr. – ISBN
80-7052-070-1 – Náklad 1 000 kusů.
Knihovny v tisku [online] : [výběrová bibliografie] / sestavily Ivana Novotná, Stanislava
Kupková a Dana Vorlová. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004. [cit. 200501-19]. – Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp>
Královéhradecko : historický sborník pro poučenou veřejnost. – 1 (2004). – Zámrsk : ČR –
Státní oblastní archiv ; Hradec Králové : Státní okresní archiv : Muzeum východních Čech ve
spolupráci se Studijní [a] vědeckou knihovnou a Galerií moderního umění, 2004. – 335 s., [14
s. obr. příl.]. – ISSN 1214-5211. – ISBN 80-85031-51-5. – Náklad 350 kusů.
Literární dílny. Díl 3 : metodické listy k přednáškám a besedám o literatuře z let 2002-2003 /
sestavil Václav Pitucha. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004. – Nestr. –
ISBN 80-7052-068-X
Metodické listy k 8. ročníku Literárních dílen / text připravil Václav Pitucha, soupis
literatury vypracovalo oddělení IRS. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004. –
24 s. – Náklad 200 kusů. – Určeno pro účastníky dílen.
Soupis seriálů docházejících do Studijní a vědecké knihovny v roce 2003 / zpracovaly
Marie Pokorná, Blanka Vavrová, Lucie Jirků. – Hradec Králové : Studijní a vědecká
knihovna, 2004. – 111 s. – ISSN 1212-5482. – ISBN 80-7052-065-5. – Náklad 60 kusů. –
Určeno uživatelům SVK v Hradci Králové a pracovníkům veřejných knihoven v regionu.
Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2003 : [vývoj a dokumentace činnosti
veřejných knihoven regionu, statistické výsledky] / zpracovala Eva Semrádová. – Hradec
Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004. – 42 s., tab. – ISBN 80-7052-067-1. – Náklad
90 kusů. – Určeno veřejným knihovnám.
Výroční zpráva za rok 2003 / sestavila Božena Blažková s kolektivem pracovníků SVK. –
Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004. – 40 s. – ISBN 80-7052-066-3 – Náklad
50 kusů. – V tiráži chybně uveden rok vydání 2003.
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Publikační činnost pracovníků 2004
Blažková Božena
Biblioterapeutický kabinet : tipy a náměty / Božena Blažková. – In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 2 (2004), s.
45-46.
BMI a Noc s Andersenem v našem kraji : stalo se / Božena Blažková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
2 (2004), s. 31.
Co nás čeká : na slovíčko / Božena Blažková.– In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 1 (2004), s. 3.
Den poezie : tipy a náměty / Božena Blažková.– In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 3 (2004), s. 42.
Do knihovny na internet - po internetu do knihovny : naše téma: Knihovny a
internet / Božena Blažková – In: U nás : knihovnicko-informační
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 3 (2004), s. 19-20.

zpravodaj

Dobrý sluha, špatný pán : na slovíčko / Božena Blažková. – In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 3 (2004), s.
3-4.
Dvorské projekty : šumné knihovny / Božena Blažková. – In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 1 (2004), s.
4-5.
Evropská informační síť pro mládež : tipy a náměty / Božena Blažková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
3 (2004), s. 42.
Freinet 2005 : tipy a náměty / Božena Blažková. – In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s. 58.
Hořiněveské poděkování : šumné knihovny / Božena Blažková. – In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 1 (2004), s.
5-6.
Informační výchova, metody kritického myšlení a knihovnická praxe / Božena Blažková.
– In: Informační gramotnost : vědomosti a dovednosti pro život 2 / [sestavila Jana
Nejezchlebová]. – Moravská zemská knihovna, Pedagogické centrum: Brno, 2004. – ISBN
80-7051-155-9. – S. 27-35.
Kdo je kdo aneb Představujeme redakční radu : kdo je-- / Božena Blažková, Lenka
Málková, Dobroslava Strnková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Výroční zpráva za rok 2004
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Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 1 (2004), s. 33-35.
Klub přátel Člověka v tísni, projekt Varianty : tipy a náměty / Božena Blažková. – In: U
nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč.
14, č. 2 (2004), s. 46.
Knihotoč aneb Knihy na cestách : tipy a náměty / Božena Blažková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
2 (2004), s. 46.
Nabídka cestovatelských besed : tipy a náměty / Božena Blažková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
4 (2004), s. 57.
Návrat holovouských malináčů : šumné knihovny / Božena Blažková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
2 (2004), s. 7-9.
Občas je dobré si vzpomenout : na slovíčko / Božena Blažková. – In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s.
3.
Otevření cesty k pokladům světa knížek a psaného slova / Božena Blažková. – Čtenář:
měsíčník pro knihovny. – ISSN 0011-2321. Roč. 56, č.4 (2004), s.138-139.
První vysvědčení - první čtenářský průkaz : stalo se / Božena Blažková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
1 (2004), s. 29-30.
0Regionální valná hromada SKIP : z knihovnických organizací / Božena Blažková, Věra
Škraňková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN
0862-9366. – Roč. 14, č. 2 (2004), s. 25.
Setkání redakcí knihovnických časopisů : tipy a náměty / Božena Blažková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
4 (2004), s. 58.
Slováci v knihovně / (bb). - In: Radnice : informační zpravodaj statutárního města Hradce
Králové. – Roč. 7, č. 31 (04.10.2004), s. 3
Tak trochu jiné služby : na slovíčko / Božena Blažková. – In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 2 (2004), s.
3-4.
Týden knihoven a slovenské vzájemnosti / Božena Blažková. – In: U nás v kraji : čtvrtletní
z0pravodaj Královéhradeckého kraje. – Roč. 3, č. 3 (2004), s. 5.
Týden knihoven v našich knihovnách : z knihovnických organizací / Božena Blažková. –
In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. –
Roč. 14, č. 4 (2004), s. 29-30.
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Valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP : z knihovnických organizací / Božena
Blažková, S.Benešová. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s. 34-35.
Virtuální poradce pro knihovníky : naše téma: Knihovny a internet / Eva Semrádová,
Božena Blažková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje.
– ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 3 (2004), s. 14-15.
Výstavy, Hromotluk a knihovna ve Skřivanech : šumné knihovny / Božena Blažková. – In:
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. –
Roč. 14, č. 1 (2004), s. 8-9.
Zařazení školních knihoven do krajského systému knihoven / Božena Blažková.- In:
Čtenář : měsíčník pro knihovny. – ISSN 0011-2321. Roč. 56, č. 7/8 (2004), s. 248.
Bryndová Helena
Meziknihovní služby Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v kostce : naše téma:
Trendy ve službách knihoven / Helena Bryndová, Iva Horáková, Eva Svobodová – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
1 (2004), s. 18-20.
Fialová Klára
Informační služby veřejných knihoven zdravotně handicapovaným uživatelům : naše
téma: Služby knihoven pro všechny / Klára Fialová. – In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 2 (2004), s. 13-15.
Specifika přístupu k informacím zrakově handicapovaných se zaměřením na služby
knihoven Královéhradeckého kraje : [diplomová práce] / Klára Fialová ; vedoucí práce
Kamila Růžičková.
Br0no : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. – 96 s.
Horáková Iva
Meziknihovní služby Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v kostce : naše téma:
Trendy ve službách knihoven / Helena Bryndová, Iva Horáková, Eva Svobodová. – In: U nás
: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14,
č. 1 (2004), s. 18-20.
Jirků Lucie
Knihovny očima muzikantů : naše téma: Služby knihoven pro všechny / Lucie Jirků. – In: U
nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč.
14, č. 2 (2004), s. 23-24.
Klabalová Božena
Kdo je kdo aneb představujeme redakční radu : kdo je-- / Hana Hylmarová, Lenka
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Antošová, Božena Klabalová. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 3 (2004), s. 35-36.
Bibliografie za rok 2003 : soupis literatury o Královéhradecku / Božena Klabalová, Jaroslava
Benýšková, Dana Vorlová. – In: Královéhradecko : historický sborník pro poučenou
veřejnost. – ISSN 1214-5211. –. Sv. 1 (2004), s. 297-313.
České technické normy ve studovně SVK v Hradci Králové / Božena Klabalová. – – In: U
nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč.
14, č. 4 (2004), s. 26-27.
Rešeršní činnost oddělení IRS SVK v roce 2003 : naše téma: Trendy ve službách knihoven /
Božena Klabalová. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje.
– ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 2 (2004), s. 14-15.
Kutilová Jitka
Čtenáři a fondy SVK Hradec Králové / Jitka Kutilová. – In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s.
25.
Ptali jsme se našich čtenářů na internet a počítačová školení - dvě ankety Studijní a
vědecké knihovny v Hradci Králové : naše téma: Knihovny a internet / Jitka Kutilová. – In:
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. –
Roč. 14, č. 3 (2004), s. 21-22.
Málková Lenka
Jak školit internet aneb Počítačová učebna nejen pro knihovníky [online] / Lenka
Málková. – In: Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti. – ISSN 1212-5075. –
Roč. 8, č. 6 (01.06.2004). – [cit. 2004-12-12]. – Dostupný z WWW:
<http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200405082>
Kdo je kdo aneb Představujeme redakční radu : kdo je-- / Božena Blažková, Lenka
Málková, Dobroslava Strnková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 1 (2004), s. 33-35.
Nová služba pro mimohradecké čtenáře / Lenka Málková. – In: Noviny Svitavska : deníky
Bohemia. – ISSN 1212-0729. – Roč. 13, č. 87 (13.04.2004), s. 16.
Služba elektronického dodávání dokumentů : naše téma: Trendy ve službách knihoven /
Lenka Málková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. –
ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 1 (2004), s. 13.
Služba elektronického dodávání dokumentů ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci
Králové [online] / Lenka Málková. – In: Knihovnický zpravodaj Vysočina. – ISSN 12138231. – Roč. 4, č. 4 (2004). – [cit. 2005-01-17]. – Dostupný z WWW:
<http://www.knihzdar.cz/kzv>
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zodpovídá e-mailové dotazy / Lenka
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Málková. – In: Knihovny současnosti 2004 : sborník z 12. konference, konané ve dnech 14.16. září 2004 v Seči u Chrudimi / [sestavil Jaromír Kubíček]. – Sdružení knihoven ČR: Brno,
2004. – ISBN 80-86249-30-1. – S. 236-239.
Novotná Dana
Zahraniční periodika objednaná do knihoven Královéhradeckého kraje / Dana Novotná.
– In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366.
– Roč. 14, č. 4 (2004), s. 28.
Novotná Ivana
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2004 : Liptovský Mikuláš
3.10.-5.10.2004 / Ivana Novotná. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s. 43.
Knihovny v tisku : naše téma: Knihovny a internet / Ivana Novotná. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
3 (2004), s. 18.
Stáž v ŠVK v Banské Bystrici podruhé : okénko do světa / Ivana Novotná. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
3 (2004), s. 33.
Pitašová Olga
Semináře a porady o akvizici / Olga Pitašová. – In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s. 24-25.
Vědecká knihovna a povinnosti vydavatelů / Olga Pitašová. – In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 1 (2004), s.
6.
Pitucha Václav
Portál veřejné správy - ucelený soubor praktických informací pro občany : naše téma:
Knihovny a internet / Václav Pitucha. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 3 (2004), s. 24-25.
Semrádová Eva
Dvojí úhel pohledu na MVS : naše téma: Trendy ve službách knihoven / Eva Semrádová –
In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. –
Roč. 14, č. 1 (2004), s. 20-21.
Knihovní fond je základ knihovny / Eva Semrádová. – In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s. 16-18.
Milion návštěv každý rok : naše téma: Služby knihoven pro všechny / Eva Semrádová. – In:
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. –
Roč. 14, č. 2 (2004), s. 12-13.
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Revoluce v knihovnách : naše téma: Knihovny a internet / Eva Semrádová. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
3 (2004), s. 10-12.
"Stejné smýšlení působí přátelství" (Démokritos) / Eva Semrádová. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
4 (2004), s. 12-14.
Ústní přenos informací, aneb, Na poradě v Nechanicích : stalo se / Eva Semrádová; . – In:
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. –
Roč. 14, č. 2 (2004), s. 27.
Virtuální poradce pro knihovníky : naše téma: Knihovny a internet / Eva Semrádová,
Božena Blažková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje.
– ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 3 (2004), s. 14-15.
Součková Alena
Kdo je kdo aneb Představujeme redakční radu : kdo je-- / Eva Čečková,
Danuše Kolářová, Alena Součková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 2 (2004), s. 40-42.
Internetizace knihoven : naše téma: Knihovny a internet / Alena Součková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
3 (2004), s. 12-13.
Kdo chce poučovat, musí znát / (as). – In: Hradecké noviny : deníky Bohemia. – ISSN
1210-602X. – Roč. 13, č. 72 (25.03.2004), s. 7.
Knihovna pro Romy v Pécsi - zpráva o pilotním projektu, aneb, Jak to dělají jinde :
okénko do světa / Alena Součková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 2 (2004), s. 39.
Ko0nference Knihovny současnosti 2004 : stalo se / Alena Součková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
4 (2004), s. 35.
Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky v SVK HK pokračují : naše téma:
Knihovny a internet / Alena Součková . – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 3 (2004), s. 22-24.
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem nabízí uživatelům nové služby :
šumné knihovny / Alena Součková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 2 (2004), s. 9-10.
Několik pohledů na Městskou knihovnu v Kostelci nad Orlicí : šumné knihovny / Alena
Součková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN
0862-9366. – Roč. 14, č. 2 (2004), s. 6-7.
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Rozmanité soužití aneb Dovedeme jednat s příslušníky národnostních menšin : stalo se /
Alena Součková. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. –
ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s. 39-40.
Školení počítačové gramotnosti pro knihovníky [online] / -red-. – In: Telegraf :
[elektronický zpravodaj Fakulty informatiky a managementu]. – Č. 18 (16.03.2004). –
[cit.2005-01-17]. Dostupný z WWW: <http://fim.uhk.cz/telegraf/detail.asp?clanekID=216>
Veřejné knihovnické a informační služby jako priorita knihovnické legislativy a
strategických dokumentů : naše téma: Trendy ve službách knihoven / Alena Součková. – In:
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. –
Roč. 14, č. 1 (2004), s. 10-11.
Vzdělávání knihovníků a jeho vliv na zvyšování odborné úrovně knihoven / Alena
Součková. – In: Knihovny současnosti 2004 : sborník z 12. konference, konané ve dnech 14.16. září 2004 v Seči u Chrudimi / [sestavil Jaromír Kubíček]. – Sdružení knihoven ČR: Brno,
2004. – ISBN 80-86249-30-1. – S. 129-134.
Svobodová Eva
Meziknihovní služby Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v kostce :
naše téma: Trendy ve službách knihoven / Helena Bryndová, Iva Horáková, Eva Svobodová.
– In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366.
– Roč. 14, č. 1 (2004), s. 18-20.
Kdo je kdo aneb Představujeme redakční radu : kdo je-- / Eva Svobodová, Jan Pěta, Věra
Strnadová. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN
0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s. 49-50.
Knihovny v Banské Bystrici, Bratislavě a ve Vídni : okénko do světa / Eva Svobodová. –
In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. –
Roč. 14, č. 4 (2004), s. 44-45.
Příprava výstavby nové budovy SVK HK v době zpracování prováděcí dokumentace
0(červenec 2004) [online] / Eva Svobodová. Studijní a vědecká knihovna: Hradec Králové,
2004. – [cit. 2005-01-17]. – Dostupný z WWW:
<http://www.svkhk.cz/zobraz.asp?id=198>
Slovenská periodika ve fondech Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové / Eva
Svobodová. – In: Sdružení knihoven České republiky. – Sdružení knihoven ČR: Brno, 2004.
– ISBN 80-86249-25-5. – S. 49-51.
Stavba nové budovy SVK v Hradci Králové zahájena : šumné knihovny / Eva
Svobodová. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. –
ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č. 4 (2004), s. 7.
Stavba nové knihovny SVK v Hradci Králové zahájena / Eva Svobodová. – In: Čtenář :
měsíčník pro knihovny. – ISSN 0011-2321. – Roč. 56, č. 12 (2004), s. 408-409.
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Vysokozdvižným vozíkům odzvonilo : rekonstrukce skladovací haly SVK v Hradci Králové
/ Eva Svobodová. – In: Čtenář : měsíčník pro knihovny. – ISSN 0011-2321. – Roč. 56, č. 7/8
(2004), s. 242-243.
Víchová Lenka
Obecní knihovna v Cerekvici nad Bystřicí : šumné knihovny / Lenka Víchová. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366. – Roč. 14, č.
3 (2004), s. 4.
Vorlová Dana
Bibliografie za rok 2003 : soupis literatury o Královéhradecku / Božena Klabalová, Jaroslava
Benýšková, Dana Vorlová. – In: Královéhradecko : historický sborník pro poučenou
veřejnost. – ISSN 1214-5211. –. Sv. 1 (2004), s. 297-313.

Bibliografie článků o výstavbě Knihovnicko-informačního centra
Co se za pět let povedlo a co ztroskotalo v královéhradecké zóně Aldis / Bohumír Prokop.
– In: Hradecké noviny : deníky Bohemia. – ISSN 1210-602X. – Roč. 13, č. 81 (05.04.2004),
s. 8.
Hradec hrozil bouráním domu, aniž o tom rozhodl / Stanislav Ďoubal. – In: Mladá fronta
Dnes. Kraj Hradecký Dnes. – ISSN 1210-1168. Roč. 15, č. 271 (22.11.2004), s. 1.
Hradec staví vědeckou knihovnu / Tomáš Kučera. – In: Mladá fronta Dnes. Kraj
Pardubický Dnes. – Roč. 15, č. 252 (29.10.2004), s. 2.
Knihovna je křižovatkou poznání i lidí / Eva Sychrová. – In: Radnice : informační
zpravodaj statutárního města Hradce Králové. – Roč. 7, č. 36 (08.11.2004), s. 2.
Knihovna vyroste za šestatřicet měsíců / (vá). – In: Hradecké noviny : deníky Bohemia. –
ISSN 1210-602X. – Roč. 13, č. 251 (27.10.2004), s. 1.
Knihovnické centrum pro celý kraj / Jarka Václavíčková. – In: Hradecké noviny : deníky
Bohemia. – ISSN 1210-602X. – Roč. 13, č. 253 (30.10.2004), s. 8.
Postaví knihovnické centrum : areál se stane novou dominantou Hradce Králové / Jiří
Bednář. – In: Právo : nezávislé noviny. – ISSN 1211-2119. – Roč. 14, č. 253
(30./31.10.2004), s. 23.
Pro knihy k Orlici / (men). – In: Euro. – ISSN 1212-3129. – Roč. 46, č. 44 (1.11.2004), s.
15.
Roubenka je unikát, i když není památkou / Stanislav Ďoubal. – In: Mladá fronta Dnes.
Kraj Hradecký Dnes. – ISSN 1210-1168. Roč. 15, č. 271 (22.11.2004), s. 2.
Rozvoj Univerzity Hradec Králové / (dou). – In: Mladá fronta Dnes. Kraj Hradecký Dnes,
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Seš. B. – ISSN 1210-1168. Roč. 15, č. 247 (22.10.2004), s. 3.
Stavba nové budovy SVK v Hradci Králové zahájena / Eva Svobodová. – In: Čtenář :
měsíčník pro knihovny. – ISSN 0011-2321. – Roč. 56, č. 12 (2004), s. 408-409.
Stavba nové budovy SVK v Hradci Králové zahájena : šumné knihovny / Eva Svobodová.
– In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – ISSN 0862-9366.
– Roč. 14, č. 4 (2004), s. 7.
Stavět se začne asi v červenci / Jarka Václavíčková . – In: Hradecké noviny : deníky
Bohemia. Hradecký Metropolitan. – ISSN 1210-602X. – Roč. 13, č. 76 (30.03.2004), s.12.
Studenti se budou učit kreslit v pivovaru / Stanislav Ďoubal. – In: Mladá fronta Dnes. Kraj
Pardubický Dnes. – ISSN 1210-1168. Roč. 15, č. 279 (01.12.2004), s. 3.
Unikátní roubenku asi čeká cesta do skanzenu / Stanislav Ďoubal. – In: Mladá fronta Dnes.
Seš. C, Kraj hradecký Dnes. – ISSN 1210-1168. – Roč. 15, č. 288 (11.12.2004), s. [1], 2.
Uspěli v prvním volebním období? / (ign). – In: Orlické noviny : deník občanů Ústecka a
Rychnovska. Rychnovsko. – ISSN 1212-5741. – Roč. 13 (13.10.2004), s. 7.
Úřad ženě namluvil, že zboří dům / (dou). – In: Mladá fronta Dnes. Kraj Pardubický Dnes.
– ISSN 1210-1168. – Roč. 15, č. 271 (22.11.2004), s. 2.
V Hradci se začne stavět další budova univerzity / Imrich Dioszegi. – Mladá fronta Dnes.
Kraj Hradecký Dnes. – ISSN 1210-1168. – Roč. 15, č. 264 (12.11.2004), s. 1.
V Hradci začala stavba knihovny / Tomáš Kučera. – In: Mladá fronta Dnes. Seš. C, Kraj
hradecký Dnes. – ISSN 1210-1168. – Roč. 15, č. 251 (27.10.2004), s. 2.
Výstavbu knihovnicko-informačního centra zahájili v Hradci Králové / Vlastimil Weiner.
–Televize ČT1. – 27.10.2004. – Relace: Večerník.
X jako pevný tvar a jasný postoj / Michaela Gomolová. – In: Architektura, stavebnictví,
bydlení : ASB. – Roč. 1, Č. 2 (2004), s. 16-17.
INTERNET:
Hradec Králové bude mít konečně knihovnu [online]. EStav.cz, c2000-2005, 27.10.2004 [cit.
2005-05-12]. Dostupný z WWW: <http://www.estav.cz/zpravy/clanek206.asp>. ISSN 12140341.
Hradec Králové se dočká nové knihovny [online]. VCES, [2002-2004], 26.10.2004 [cit. 200505-12]. Dostupný z WWW: <http://www3.vces.cz/script.php?id=5121&obj=1>.
Hradec Králové se dočká nové knihovny [online]. Konjunktura.cz, 01.11.2004 [cit. 2005-0511]. Dostupný z WWW:
<http://www.konjunktura.cz/index.php3?w=art&id=2032&rub=46&s=>. ISSN 1213-3884
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Hradec Králové se dočká nové knihovny [online]. E-Architekt, c2002, 02.11.2004 [cit. 200505-11]. Dostupný z WWW: <http://www.e-architekt.cz/index.php?PId=946&KatId=9>. ISSN
1214-0686.
Hradec Králové se dočká nové knihovny [online]. Obec Architektů, 2004 , 24.11.2004 [cit.
2005-05-12]. Dostupný z WWW: <http://www.architekt.cz/index.php?aktualitaID=6>.
Hradec Kralové se dočká nové knihovny za 324 mil. Kč [online]. ValneHromady.cz, [2001] ,
29.10.2004 [cit. 2005-05-12]. Dostupný z WWW:
<http://www.pasians.cz/index.php?s1=denpub&s2=det&call=s1%3Dmain&id=2943&sid=3d
d84ef1a04480d70da3af02b7731a69>. ISSN 1213-2519.
Knihovnicko informační centrum SVK Hradec Králové [online]. Deltaplan, [2000] , 2004 [cit.
2005-05-12]. Dostupný z WWW: <http://www.deltaplan.cz/delt15.htm>.
Kompletní výpis veřejné zakázky: 10558581 : dodatek k zakázce [online]. Česká pošta, c20002005, 31.03.2004 [cit. 2005-05-12]. Dostupný z WWW: <http://www.centralniadresa.cz/cadr/kompletni.stm?znacka_zakazky=10558581&typ_zakazky=1&menu=H>.
Položení základního kamene KIC – tisková zpráva [online]. – Praha: VCES a.s., 2004. –
[cit.2005-01-27]. – Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/zobraz.asp?id=234>
Usnesení vlády České republiky ze dne 16. června 2004 č. 627 : o ustavení komise pro
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