Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Knihy jsou podobné domovu,
do kterého se vracíme
i za největší bouřky.
Bernard Bolzano
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Z historie knihoven a knihovnictví v Hradci Králové
Díky výstavbě nové budovy Studijní a vědecké knihovny a její prezentaci v tisku se
knihovnictví a knihovny dostávají do popředí zájmu občanů Hradce Králové a celého
Královéhradeckého kraje. Knihovnictví má však v našem městě více než stoletou tradici.
Veřejné knihovny zde začaly vznikat v 19. století, i když první pokus o utvoření čtenářské
společnosti, která by za úplatek půjčovala knihy, je z roku 1782. Působením
královéhradecké vlastenecké družiny se stal Hradec Králové v první třetině 19. století
jedním ze středisek národního obrození v Čechách. O něco později, hlavně ve druhé
polovině 19. století, začaly péči o vlastenecký i kulturní rozvoj města a jeho širokého okolí
přebírat nejrůznější české spolky (odbor Slovanské lípy, studentské spolky,
Živnostensko-čtenářská jednota, Beseda, akademický spolek Dobroslav, vzdělávací spolek
Neruda, Mansardní knihovna a velmi významná Palackého čítárna). Tyto spolky svým
širším společenským dosahem sehrály důležitou úlohu jak při probuzení národního vědomí,
tak při rozšiřování odborných znalostí. Téměř každý spolek měl svou knihovnu nebo
čítárnu, která v rámci spolkové činnosti plnila svou nezastupitelnou funkci. Umožňovala
zájemcům nejen četbu knih a časopisů zábavného charakteru, ale i studium literatury, jež
rozšiřovala odborné znalosti potřebné k výkonu nejrůznějších profesí. V prostorách
knihoven se navíc často pořádaly různé akce osvětového charakteru, vzdělávací přednášky,
komorní koncerty a recitační večery. Mnohé ze spolkových knihoven pracovaly na velmi
dobré úrovni a vytvořily základ, ze kterého později mohly vycházet další, nově vznikající
knihovny a čítárny.
Dne 22. února 1896 byly městským zastupitelstvem oficiálně schváleny stanovy
Městského průmyslového musea pro severovýchodní část Království českého v Hradci
Králové. Ihned po jeho založení byla jeho součástí knihovna s vlastní čítárnou.
Městská veřejná knihovna byla v Hradci Králové založena roku 1894. Vznikla
zásluhou několika jednotlivců (zejména A. Matušky a F. Ulricha), kteří vycházeli
z přesvědčení, že město tak kulturní, jakým Hradec Králové bezesporu byl, nesmí zůstat
pozadu za ostatními městy a musí mít svou knihovnu. A tak již v roce 1894 byl do rozpočtu
města poprvé zařazen příspěvek na obecní knihovnu ve výši 100 zl. Pro veřejnost byla tato
knihovna otevřena 4.10.1896.
Veřejná čítárna Palackého vznikla v roce 1899 a během několika let se stala centrem
osvětové činnosti na Královéhradecku. Hlavním úkolem, který si vytkla, bylo seznamovat
širokou veřejnost s politickými a kulturními událostmi světovými i domácími
prostřednictvím novin a časopisů.
Na začátek 20. století spadají první pokusy zřídit v Hradci Králové velkou vědeckou
studijní knihovnu. Jako první se touto myšlenkou zabýval už roku 1900 starosta města
František Ulrich. S dalším, již konkrétním, návrhem přišel pak v roce 1910 profesor
zdejšího gymnázia Ottomar Schiller. Podle něho měly základ studijní knihovny tvořit
dosavadní samostatné odborné knihovny, a to Městského průmyslového muzea, gymnázia,
reálky, učitelského ústavu, obchodní akademie a dívčího lycea, příruční knihovna
Městského historického muzea a případně ještě další. Návrhy O. Schillera vyvolaly
rozsáhlou diskusi v tisku. V této době se myšlenku na vytvoření velké vědecké studijní
knihovny a čítárny v Hradci Králové ještě nepodařilo uskutečnit, ale to, že k tomuto pokusu
vůbec došlo, svědčí o vysoké úrovni knihovnictví v Hradci Králové.
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V roce 1941 realizoval František Hejl, který pracoval v letech 1939 až 1945
v Hradci Králové jako knihovník a do roku 1941 také jako ředitel městského muzea,
dlouhodobé přání místních čtenářů. Založil Městskou studijní knihovnu zpřístupněním
knihovny muzea veřejnosti. Byla to po Plzni druhá mimopražská studijní knihovna.
Vznikla v podstatě z knižního materiálu získaného knihovnou Městského průmyslového
muzea, ke kterému byla připojena díla z příruční knihovny historického muzea a nově
získaná odborná technická literatura zdejší odbočky Spolku inženýrů a architektů.
V roce 1946 vznikla v Hradci Králové velká Lékařská knihovna, která se později
stala, i když jen na několik let, jednou z hlavních součástí studijní knihovny. O zřízení této
knihovny rozhodlo ministerstvo školství a osvěty. Jejím základem se stala německá
knihovna, která zůstala po skončení druhé světové války na našem území jako konfiskát.
Tato knihovna byla založena již roku 1797 jako knihovna ústavu zvaného
Friedrich-Wilhelm Institut für militärärztliche Bildung. Její fond obsahoval asi 150 tis.
svazků, k nimž ještě patřilo 200 tis. svazků zvláštních otisků a disertací. Asi 26 tis. svazků
bylo přiděleno Lékařské knihovně v Hradci Králové. Tato knihovna nebyla útvarem
lékařské fakulty, ale samostatnou veřejnou a státní knihovnou, založenou jako pobočka
Národní a univerzitní knihovny v Praze. Zajímavé je, že již v roce 1947 využívala přístroj
na čtení mikrofilmů. Hned při zakládání Lékařské knihovny v Hradci Králové bylo
rozhodnuto, že v příhodné době vytvoří základ nově vzniklé státní studijní knihovny pro
severovýchodní Čechy.
Tato doba nastala v roce 1949, kdy byla oficiálně založena Státní studijní knihovna
v Hradci Králové. Konečné rozhodnutí o ustavení této knihovny padlo na zasedání vlády
12. dubna 1949. Na základě usnesení Místního národního výboru ze dne 10. června 1949
byla knihovna nazvána Státní studijní knihovna Zdeňka Nejedlého. Vlastní předání fondu
bývalé Městské studijní knihovny do vlastnictví státu se uskutečnilo až 4. listopadu 1949
v přednáškové síni městského muzea jako slavností akt, kde knihovnu od Jednotného
národního výboru převzal zástupce ministerstva školství, věd a umění za účasti
představitelů mnoha hradeckých institucí a závodů. Druhou základní složkou fondu nově
vzniklé knihovny se staly knihy a zejména časopisy již zmiňované Lékařské knihovny
v Hradci Králové. Státní studijní knihovna v Hradci Králové při svém založení měla ve
svém fondu 69 tis. svazků. V roce 1952 na základě dohody mezi ministerstvem školství,
věd a umění a ministerstvem národní obrany byla tehdy z fondu Státní studijní knihovny
vyčleněna lékařská literatura a předána nově zřízené Vojenské lékařské akademii v Hradci
Králové.
Poněkud specifickou situací našeho města bylo, že vznik studijní, později (od roku
1954) vědecké, knihovny nebyl vázán na existenci městské veřejné knihovny jako v jiných
krajských městech. Přesto však obě instituce mají kus společné historie. 1. října 1958 došlo
ke spojení Krajské lidové (bývalé Městské veřejné) knihovny a Státní vědecké knihovny.
Nová organizace nesla název Krajská knihovna.
V roce 1960 byla provedena v našem státě územní reorganizace, jejímž důsledkem
bylo vytvoření menšího počtu krajů. Téměř všechny knihovny v Československu byly
decentralizovány pod správu krajských národních výborů. V souvislosti s tím byla
z rozhodnutí Východočeského krajského národního výboru od 1. července 1960 znovu
zřízena samostatná Okresní knihovna, jejíž působnost byla soustředěna na město a okres, a
Státní vědecká knihovna v Hradci Králové, která se měla aktivně podílet na rozšiřování
odborných a vědeckých knih a časopisů i informací z oblasti vědy a techniky,
spolupracovat se závodními technickými knihovnami (středisky technicko-ekonomických
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informací) i s knihovnami vysokých škol, muzeí a výzkumných ústavů na území
Východočeského kraje. Státní vědecká knihovna se stala zařízením odboru školství a
kultury KNV, Okresní knihovna byla zřizována ONV v Hradci Králové. Od 1.1.1976
začalo pracovat v SVK samostatné metodické oddělení, jehož úkolem bylo vybudovat
krajské vědecko-metodické středisko, útvar pro metodickou, průzkumovou a rozborovou
činnost v rámci jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje. Tuto činnost Státní
vědecká knihovna vykonávala až do začátku 90. let, kdy došlo k rozpadu jednotné soustavy
knihoven. V roce 1991 se stal zřizovatelem SVK stát, od roku 2001 zřizuje tuto instituci
Královéhradecký kraj pod názvem Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Okresní
knihovna byla 1.1.2003 transformována na Knihovnu města Hradce Králové a je zřizována
královéhradeckým magistrátem.
Při všech těchto změnách bylo knihovnictví především veřejnou službou pro široký
okruh obyvatel města a okolí. Základem byly a jsou výpůjční služby, v minulosti to však
byla i rozsáhlá osvětová a vzdělávací činnost. V současnosti knihovny vedle výpůjčních
služeb realizují také informační služby, pořádají besedy, přednášky, semináře, cílené
vzdělávací kurzy a poskytují další netradiční služby, jako je přístup k internetu a do
databází, často cizojazyčných. Na požádání provádějí rešeršní služby a dodávání
elektronických kopií dokumentů. Lidé mohou s knihovníky komunikovat pomocí internetu,
aniž by do knihovny fyzicky vstoupili, a prostřednictvím elektronických katalogů si knihy
objednat nebo rezervovat. To vše s sebou přinesl technický a technologický pokrok a
knihovníci se „jen“ postarali o jeho využití. Knihovny nikdy nebyly ani nebudou pouze
půjčovnami a sklady knih. Sdružují kolem sebe komunitu lidí, a právě díky nim knihovna
žije. S nástupem internetu se začaly šířit názory, že knihovny budou zbytečné, neboť si
každý najde potřebné informace v digitální formě na internetu přímo ze svého domova.
Ale knihovny nástup internetu přežily a integrovaly jej do svých služeb. Díky automatizaci
knihovních procesů, novým informačním technologiím a výpočetní technice se z nich
během krátkého času staly moderní, dynamicky se rozvíjející instituce. Nejen že knihovny
nezanikají, ale staví se nové. Byla postavena nová budova Moravské zemské knihovny
v Brně, Krajské vědecké knihovny v Liberci, Krajské knihovny v Karlových Varech.
Připravuje se výstavba budovy Severomoravské vědecké knihovny v Ostravě. Ale staví se a
rekonstruují i menší knihovny: v nedávné době to byla například Městská knihovna
v Náchodě a v plánu je rekonstrukce budovy bývalého Vertexu pro Knihovnu města Hradec
Králové.
V současné době působí na území Hradce Králové kromě Studijní a vědecké
knihovny a Knihovny města Hradce Králové také knihovna Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, knihovna Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Ústřední knihovna
Univerzity Hradec Králové, dvě knihovny Muzea východních Čech, Biskupská knihovna a
další odborné knihovny. V Královéhradeckém kraji je celkem 389 veřejných knihoven,
které uchovávají dohromady 4,1 mil. svazků dokumentů, v roce 2005 poskytly 4,5 mil.
výpůjček a navštívilo je 1,1 mil. uživatelů. O své činnosti informují v tisku, na svých
webových stránkách a prostřednictvím výročních zpráv. Výsledky práce SVK v Hradci
Králové jsou uvedeny v následujících kapitolách.
Mgr. Eva Svobodová
ředitelka SVK Hradec Králové
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Služby uživatelům
Služby knihovny uživatelům jsou zajišťovány ve dvou budovách. V budově
synagogy působí odbor služeb čtenářům (oddělení výpůjčních služeb, úsek MVS a
MMVS, správa fondů), který zajišťuje základní styk knihovny s uživateli a absenční
služby. V budově na Eliščině nábřeží působí odbor speciálních služeb (oddělení periodik a
internet, oddělení informačních a referenčních služeb – IRS, oddělení bibliografie, oddělení
služeb knihovnám a úsek public relations). Uživatelům je zde k dispozici studovna,
počítačová učebna a internet club. Jsou zde poskytovány prezenční služby.

Absenční služby
V uplynulém roce bylo evidováno 6249 individuálních čtenářů a 196 kolektivních
uživatelů. Z toho má 4000 uživatelů vysokoškolské a 1800 středoškolské vzdělání. Cizích
státních příslušníků je registrováno pouze 25. Návštěvníků bylo 86 594 a vypůjčili si
256 794 dokumentů mimo knihovnu.

Počet
výpůjček
Počet
uživatelů
Počet
návštěvníků

2001

2002

2003

2004

2005

229 244

227 265

237 153

257 784

256 794

6 623

6 604

6 432

6 755

6 249

83 580

82 848

84 939

88 070

86 594

Stálým trendem je zvýšený zájem o elektronickou komunikaci s knihovnou.
Prostřednictvím e-mailu si objednalo knihy celkem 1 658 zájemců (3x více než v roce
2004). Na internetu mohou uživatelé sledovat dodržování výpůjční doby. O prolongaci
výpůjček požádalo elektronicky 1567 čtenářů (opět 3x více než v roce 2004). Mezi
využívané elektronické zdroje patří i on-line katalog, který zájemci během roku navštívili
celkem v 7 422 případech. Z dalších databází jsou nejvíce využívány bezplatné databáze
ASPI (právní informace) a ČNB (národní bibliografie). Pracovnice informační služby
v půjčovně zodpověděly e-mailem dotazy 765 čtenářů. V rámci služby Ptejte se knihovny
( http://www.svkhk.cz/navrhy.asp ) byly zodpovězeny dotazy 37 čtenářů.
Průběžně je prováděna výměna čtenářských legitimací a rozesílání upomínek. Na
vyžádání jsou zajišťovány reprografické služby. Pro potřeby uživatelů jsou každý měsíc
zpracovávány Přírůstky nově získané literatury, které jsou přístupny na adrese
http://www.svkhk.cz/prirustky.asp a zároveň jsou vydávány i v tištěné podobě.
Na nárůstu meziknihovní výpůjční služby se pozitivně odráží bezplatné zasílání
požadovaných knih. Uživatelé knihovny zadali celkem 401 požadavků. Z toho bylo 88
žádostí vyřízeno formou kopií a 235 zapůjčením originálů knih. Zřejmě z finančních

Výroční zpráva za rok 2005

6

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
důvodů klesl zájem o výpůjčky na mezinárodní úrovni. Bylo přijato celkem 100 žádostí,
z nichž bylo 73 vyřízeno formou kopií a 9 přímým zapůjčením knih. Z jiných knihoven
bylo do SVK zasláno celkem 3 490 požadavků. Z toho bylo 13 žádostí vyřízeno formou
kopií. Službu MVS využilo pro své uživatele celkem 196 knihoven a z nich bylo 49
knihoven z Královéhradeckého kraje.
Rok

Požadavky
pro naše uživatele

Realizované
výpůjčky

Index

2001
2002
2003
2004
2005

458
394
372
394
401

298
325
319
325
323

0,65
0,82
0,86
0,82
0,81

Rok

Požadavky
z jiných knihoven

Realizované
výpůjčky

Index

2001
2002
2003
2004
2005

3 439
2 858
2 649
3 122
3 490

2 787
2 253
2 215
2 721
3 102

0,81
0,79
0,83
0,87
0,88

Prezenční služby
Volný výběr periodik i studijních materiálů se průběžně neustále upravuje a
rozšiřuje. Přesto došlo oproti roku 2004 k poklesu návštěvníků oddělení periodik (92 %) a
oddělení IRS (96 %) a obdobný pokles byl zaznamenán i v počtu výpůjček (97 %) a dotazů
(95 %). Stálými klienty jsou především senioři, u kterých patří návštěva studovny
k dennímu rituálu. Mezi návštěvníky ubývá zejména střední generace a studentů, kteří
využívají internet na pracovištích a ve školách. Zdá se, že současnému způsobu života
nevyhovuje časově náročné prezenční studium, které bývá bráno až jako poslední možnost
po internetu a absenční výpůjčce. Zájem o rychlou informaci potvrzuje i stabilní růst počtu
návštěvníků využívajících internet v počítačové učebně a v Internet clubu (108 %).
Oddělení periodik navštívilo celkem 14 359 návštěvníků, dále bylo obslouženo 5 449
uživatelů internetu v počítačové učebně a 10 023 v Internet clubu.
Celkově se projevuje postupný příklon k elektronicky poskytovaným službám,
například k elektronickému dodávání dokumentů (EDD). V loňském roce byla zatím tato
nová služba poskytována jen právnickým osobám, se kterými bylo uzavřeno 41 smluv.
Celkem bylo naskenováno a elektronicky dodáno 298 článků (212 v roce 2004), tj. 1 146
stran (754 v roce 2004). I když je příprava elektronické kopie dokumentů pro knihovnu
časově náročnější než kopírování, je velkým přínosem především rychlost, s jakou se
Výroční zpráva za rok 2005
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požadovaný dokument dostane ke čtenáři, a dále není zanedbatelná úspora poštovného.
Klasickou poštou bylo odesláno pouze 15 článků (78 stran). Pro naše uživatele jsme
zajistili formou EDD celkem 66 článků (43 z Virtuální polytechnické knihovny při STK a
23 z Národní knihovny). Klasickou poštou bylo našim čtenářům dodáno 6 článků.
Dodávání dokumentů:
350
300
250
elektronicky

200

klasicky
150
100
50
0
2002

2003

2004

2005

Informační a referenční služby (IRS)
Pracoviště IRS a akce jím pořádané navštívilo celkem 4 942 návštěvníků.
Zodpovězeno bylo 3 593 ústních a telefonických dotazů a 222 dotazů elektronických.
Obdobně jako na oddělení periodik se i zde projevuje příklon ke službám poskytovaným
elektronicky. Vzrůstá počet dotazů položených e-mailem na adresu inform@svkhk.cz (134
dotazů) a prostřednictvím formuláře Ptejte se knihovny: http://www.svkhk.cz/navrhy.asp
(119 dotazů, z nichž více než dvě třetiny byly zodpovídány na oddělení IRS). Celkově bylo
sice zodpovězeno méně dotazů než v roce 2004 (95 %), ale jejich zodpovídání je stále
pracnější a vyžaduje hledání ve stále více zdrojích informací. S rostoucí informační
gramotností uživatelů roste i jejich samostatnost při hledání informací a na informační
službu se obracejí jen v krajním případě. Další příčinou poklesu počtu dotazů může být
např. i to, že knihovny vysokých škol ve městě poskytují svým studentům internet zdarma a
oborově zaměřené databáze, ke kterým naše knihovna nemá přístup. Vzhledem ke skončení
grantů na konsorciální projekty se snížil počet zahraničních on-line databází v naší
knihovně. Pro informační a rešerší činnost byly k dispozici: TamTam, EBSCOhost,
SpringerLink, Knovel, OCLC First Search, ČNB, ASPI, ENAL, ČZB, BMČ, SKOL,
Manuscriptorium. Průběžně jsou využívány další on-line databáze, které jsou volně
přístupné na internetu (např. z oboru česká historie, česká poezie, česká literární věda).
Novinkou je plnotextová databáze zahraničního tisku Library Press Display a referenční
databáze Scopus. Průběžně jsou dodávány záznamy do databáze rešerší, kam byly zpětně
výběrově dodány rešerše od roku 1983. Celkem bylo zhotoveno a na web knihovny
v podobě bibliografických záznamů umístěno 97 rešerší, viz:
http://www.svkhk.cz/reserse.asp .
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V regionální badatelně byla zjednodušena orientace v jednotlivých regálech. Nový
přístup umožňuje jednodušší vyhledávání dostupných publikací z konkrétních oblastí a
zároveň připravuje podmínky pro volný výběr regionální literatury v připravované
studovně KIC.

Práce s veřejností
Akce pro veřejnost jsou organizovány ve stísněných podmínkách počítačové
učebny (exkurze a školení pro veřejnost) a studovny (Literární dílny, Pojďme si povídat).
Trvalým problémem, který vyřeší až nová budova KIC, je nutnost přerušení běžného
provozu učebny a studovny v době konání akce. Informace o jednotlivých akcích jsou
k dispozici na webových stránkách - http://www.svkhk.cz/akce.asp.
Exkurze (knihovnicko-informační lekce) probíhaly podle nové koncepce z roku
2004. Jednotlivé prezentace jsou průběžně aktualizovány. Celkem proběhlo 23 exkurzí,
kterých se zúčastnilo 552 účastníků, převážně studentů středních škol a Univerzity Hradec
Králové.
Úspěšně pokračoval cyklus školení pro veřejnost. Celkem proběhlo 32 lekcí,
kterých se zúčastnilo 365 účastníků. Pro velký zájem byly opakovány lekce týkající se
internetu.
V rámci Literárních dílen proběhlo 5 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 290
návštěvníků. Na přípravě jednotlivých Dílen spolupracuje knihovna s katedrou českého
jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kterou od roku 2005
místo doc. PhDr. Jana Dvořáka zastupuje PhDr. Nella Mlsová, PhD. Ke každé Dílně je
vydáván metodický list s rešerší. Výběr z jednotlivých metodických listů je k dispozici i
v elektronické podobě na webu knihovny: http://www.svkhk.cz/zobraz.asp?id=432 . Soupis
jednotlivých Dílen viz níže.
Pro volný cyklus Pojďme si povídat bylo připraveno celkem 8 akcí, kterých se
zúčastnilo 357 návštěvníků. Mimo cyklus byla uspořádána přednáška zaměřená na trénink
paměti, která se setkala s mimořádným ohlasem veřejnosti. Ke všem akcím byly připraveny
doprovodné
materiály,
které
jsou
k dispozici
i
v elektronické
podobě:
http://www.svkhk.cz/pojdmesp.asp?vyber=aktuality . Jednotlivé akce viz níže.
Celkem bylo připraveno 84 výstavek propagujících akce, databáze, služby a nové
přírůstky knih a časopisů. Textově a graficky byly zpracovány propagační skládací letáky
k jednotlivým službám. Letáky propagující technické a právní informační zdroje byly
rozeslány firmám a organizacím. Celý soubor letáků bude předáván novým čtenářům
současně se čtenářským průkazem.
V půjčovně byla vybudována malá výstavní plocha s 8 panely. Pro návštěvníky
půjčovny zde byly uspořádány 2 výstavy dokumentující postup výstavby KIC:
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Přehled Literárních dílen
8. března – Josef Rodr: O soužití s německou kulturou v našem pohraničí.
5. dubna – prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.: Holocaust v české a polské literatuře.
3. května – prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.: Dávno, dávno již tomu … Božena
Němcová dnes.
11. října – PhDr. Marie Havránková: Pražský lingvistický kroužek v korespondenci svých
členů.
29. listopadu – PhDr. Vladimír Vaclík: Betlémy jako ilustrace historické události i představ
lidové zbožnosti.
Přehled setkání Pojďme si povídat
19. ledna – doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.: Povídání o gentlemanovi z východní Čech.
16. února – Pavel Bičiště, DiS.: Povídání o Vysokých Tatrách.
9. března – Martin Adámek: Povídání o cestě na kolech do Monaka.
20. dubna – Pavel Váňa: Povídání o bylinkách II.
26. května - PaedDr. Hana Novotná: Povídání o JAR.
5. října – Mgr. Milan Lajdar, Zdenek Doubek: Kudy, kam a jak okolo Hradce.
2. listopadu – Ing. Martin Stiller: Litva – na kole do neznáma.
8. prosince – Jan Lušovský: Netradiční povídání s kreslícím učitelem stolničení.
Další akce mimo cyklus Pojďme si povídat:
17. května 2005 – Ing. Dana Steinová: Trénování paměti aneb Pamatovat si je snadné,
zvláště když nám někdo poradí jak na to

Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.: Dávno, dávno již tomu …
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Služby pro knihovny
Knihovna plní od roku 2001 zároveň i funkci krajské knihovny. Regionální funkce
pro knihovny Královéhradeckého kraje vykonává především oddělení služeb knihovnám,
které tyto funkce zajišťuje a koordinuje v rámci celého regionu. Financování regionálních
služeb je od roku 2005 zajišťováno prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje. V lednu byly s pověřenými knihovnami podepsány smlouvy o smlouvě budoucí a
v květnu byly smlouvy potvrzeny. Počet a sídlo pověřených knihoven se nezměnil. Výkon
regionálních funkcí se řídí příslušnými předpisy Ministerstva kultury ČR.
Každoročně je prováděno shromažďování, kontrola a sumarizace statistických
výkazů knihoven regionu. Knihovna garantuje automatizované zpracování dat v rámci
kraje a pro potřeby celostátního sběrného programu. Na základě analýzy dat byly
zpracovány celokrajské tabulky a přehledy. Pro potřeby metodických návštěv byly
vypracovány srovnávací tabulky činnosti knihoven.
K odborným knihovnickým činnostem bylo svoláno celkem 10 porad, z toho byly
3 porady ředitelů pověřených knihoven, 1 setkání pracovníků muzejních knihoven regionu,
1 porada metodiků pověřených knihoven a 5 schůzek redakčních rad
knihovnicko-informačního zpravodaje Královéhradeckého kraje U nás. Byla vydána 4
plánovaná čísla zpravodaje (celkem 184 stran a 27 stran příloh). Všechna čísla jsou
k dispozici i v elektronické podobě na adrese: http://unas.svkhk.cz/ .
Průběžně byly ústní, písemnou i elektronickou formou poskytovány konzultace a
informace. Celkem bylo zodpovězeno 166 časově náročnějších a 285 převážně
telefonických dotazů a konzultací knihovnám v kraji i mimo kraj, obecním úřadům,
Krajskému úřadu a dalším institucím. V rámci kraje bylo uskutečněno 27 metodických
návštěv.
V rámci regionálních služeb bylo zorganizováno 5 vzdělávacích kurzů, kterých se
zúčastnilo celkem 72 účastníků. Základní knihovnický kurz (30 hodin v rámci 6 dnů)
absolvovalo 7 neprofesionálních knihovníků. Zkráceného kurzu počítačové gramotnosti
ECDL pro obecní knihovny (20 hodin v rámci 4 dnů) se zúčastnilo celkem 13 účastníků.
Kurz Excel pro knihovníky (10 hodin v rámci 2 dnů) absolvovalo 12 zájemců. Praktického
semináře Základy managementu – vyšší management (15 hodin v rámci 3 výukových dnů)
se zúčastnilo celkem 12 knihovníků. Nad rámec regionálních funkcí byly organizovány
kurzy ECDL (12 kurzů, 175 hodin v rámci 35 výukových dnů), kterých se zúčastnilo 124
zájemců.
Knihovnám v kraji bylo odesláno celkem 2 038 bibliografických záznamů
z regionálního tisku. Na našich webových stránkách byla pravidelně čtvrtletně doplňována
databáze Knihovny [Královéhradeckého kraje] v tisku, dostupná na adrese:
http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp
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Doplňování, zpracování a správa fondů
Prvořadým úkolem je včasné zpracování získaných dokumentů. Velkým
problémem, který celoročně ovlivňoval práci celého odboru, bylo nerovnoměrné rozdělení
finančních prostředků na nákup dokumentů v průběhu roku. Nový automatizovaný
knihovní systém Aleph byl též dodán až v závěru roku, takže školení a zapracování
proběhne až v roce 2006. Dalším trvalým úkolem je retrokonverze záznamů generálního
lístkového katalogu včetně ukládání záznamů do databáze periodik. Průběžně probíhá
příprava publikací pro volný výběr KIC.
V akviziční práci je kladen důraz na vyhledávání a doplňování regionálních titulů.
Jsou rozšiřovány kontakty s nakladateli a vydavateli v rámci regionu. Noví regionální
nakladatelé byli průběžně upozorňováni na povinnost poskytování povinných výtisků a
všichni ostatní na nezbytnost plnění ohlašovací povinnosti. Oddělení bibliografie
pravidelně vyhledává v regionálním tisku informace o nových publikacích a články o
regionálních autorech a osobnostech, které jsou následně zpracovávány do souboru autorit.
Pro potřeby uživatelů a knihoven byl připraven soupis seriálů docházejících do SVK
v roce 2004: http://www.svkhk.cz/serialy.asp . Na základě údajů poskytnutých z
jednotlivých institucí byla aktualizována a doplněna databáze Zahraniční periodika
objednaná do knihoven Královéhohradeckého kraje v roce… . Aktualizované údaje jsou
vystaveny na webových stránkách knihovny: http://zahrperi.svkhk.cz/ . Ve spolupráci
s OIT byla pravidelně doplňována sekce Zajímavé přírůstky fondu na webových stránkách
knihovny: http://www.svkhk.cz/knovinky.asp .
V rámci odboru doplňování a zpracování fondů pracují následující oddělení:
akvizice a evidence dokumentů, jmenné katalogizace a retrokonverze, věcného zpracování
a starých tisků.
Vzhledem k výše uvedenému krácení rozpočtu a závěrečnému jednorázovému
navýšení finančních prostředků bylo velice složité udržet v průběhu roku kontakty
s dodavateli a koncem roku nakoupit jednorázově kvalitní literaturu, která bude přínosem
nejen pro současný fond, ale i pro potřeby nově budovaného KIC. Téměř po celý rok naši
uživatelé neměli k dispozici literaturu běžně dostupnou na trhu, což logicky poznamenalo
jejich vztah ke knihovně.
Vývoj přírůstku monografií v roce 2005
I
1011

II
709

III
994

IV
835

V
871

VI
625

VII
455

VIII
739

IX
763

X
679

XI
1212

XII
1538

celkem
10431

Celkem bylo zaevidováno 15 744 knihovních jednotek, z čehož bylo 10 315
monografií, 3 679 seriálů a 1 750 ostatních (v tom 624 patentů). Z celkového počtu bylo
např. 939 knihovních jednotek beletrie, 123 kartografických dokumentů, 41 elektronických
zdrojů, 67 audiovizuálních dokumentů a 10 tištěných norem.
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Způsob nabytí monografií
Povinný výtisk + dar nakladatele
Placený povinný výtisk
Nákup
Rezervní fond
Dary
Mezinárodní výměna
Náhrady za ztráty
Celkem

2000 2001 2002 2003 2004 2005
1352 1831 1991 1547 1966 1956
5260 4447 4957 5994 6208 5268
2169 1674 1300 1631 1266 1420
173
192
135
2
0
0
739 1217 1013
901
979 1451
182
142
107
59
19
190
55
48
46
64
98
30
9930 9551 9549 10198 10536 10315

Údaje v tabulce dokládají složitou situaci loňského roku. Zatímco počet získaných
povinných výtisků a darů nakladatelů zůstal stejný jako v roce 2004, klesl počet placených
povinných výtisků a mírně stoupl nákup.
Celkový objem financí vynaložený na nákup všech uvedených dokumentů byl
prakticky stejný jako v roce 2003 – nedochází tedy k žádnému nárůstu finančních
prostředků na nové přírůstky. Průměrná cena 1 knihovní jednotky monografie činila 263,17
Kč, což je o 40,98 Kč více než v roce 2004 (ale jen o 13,48 Kč více než v roce 2003). Tento
nárůst je způsoben nákupem dražších českých odborných publikací a nákupem několika
zahraničních encyklopedií v závěru roku. Přepočtená průměrná cena 1 knihovní jednotky
českých monografií oproti předcházejícím létům též stoupla a činila 242,98 Kč (v roce
2004 to bylo 213,47 a v roce 2003 – 220,38 Kč).

Finanční náklady na nákup
Monografie
Normy
Databáze
Předplacené vstupy

2003
2004
2005
1 913 838 1 671 804 1 790 638
2 000 100 922 183 386
79 396
78 257
43 503
10 815
13 328
8 330

V databázi seriálů bylo celkem evidováno 3 540 titulů. Zahraničních seriálů bylo
evidováno 67 titulů (z toho 47 získáno darem). Kromě uvedených trvale evidovaných a
kompletně zpracovávaných seriálů bylo zaevidováno i dalších 945 titulů periodik, jejichž
obsah neodpovídá zaměření SVK, a která tudíž nejsou vhodná k trvalému zařazení do
fondu (inzertní noviny, úzce místně zaměřené tiskoviny ze vzdálených regionů apod.).
Doba uchovávání těchto titulů byla stanovena na 5 let a jsou umisťovány v depozitáři na
Pouchově. Celkově bylo za nákup seriálů zaplaceno 378 791,71 Kč, což je o 32 610,83 Kč
více než v roce 2004.
Dále byly zakoupeny aktualizace (nebo on-line vstupy) 7 databází, vstup do 9
databází byl poskytován zdarma (např. v rámci celostátních licencí), 2 databáze byly
hrazeny částečně (zbývající část byla poskytována z grantů a z výhry v soutěži Biblioweb).
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Celkově bylo za databáze a předplacené vstupy zaplaceno 51 833 Kč. Dále bylo zaplaceno
2 422.40 Kč za tištěné normy a dalších 180 964 Kč za nové přírůstky do databáze norem.
Elektronický katalog monografií obsahoval na konci roku celkem 449 367 záznamů,
v nichž bylo evidováno 568 054 knihovních jednotek. Elektronický katalog seriálů
obsahoval celkem 18 964 bibliografických záznamů, v nichž bylo uloženo 159 540
knihovních jednotek.
V rámci jmenné i věcné katalogizace je průběžně budováno 8 bází řízených
přístupových souborů. Redakce těchto přístupových databází a jednotlivých rejstříků byly
prováděny průběžně v rámci pracovních úvazků jednotlivých katalogizátorů.
Celkem bylo v roce 2005 jmenně zkatalogizováno 9 063 titulů. Nově
zkatalogizováno bylo 8 505 titulů (z toho bylo 8 280 monografií a 225 periodik),
rekatalogizováno bylo 558 titulů (z toho bylo 429 monografií a 129 periodik).
Pokračovalo se v druhé etapě retrokonverze, kterou v roce 2005 prošlo celkem
66 046 bibliografických záznamů.
Vývoj retrokonverze
V prac.době
OON
Grant

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
18638 11426 13077 8798 19466 16846 18602
4815 20772 24449 7259 21260 21725 31275
0
0
0
0
0
0
0

2005
23274
30687
12085

CELKEM

23453 32198 37526 16057 40726 38571 49877 66046

Věcně bylo zpracováno celkem 8 807 titulů. (Toto číslo zahrnuje monografie i periodika,
nové tituly i tituly věcné katalogizace.)
Průběžně se zpracovávaly bibliografické záznamy článků týkajících se
Královéhradeckého kraje. Celkem je excerpováno 117 titulů (z toho 18 titulů pro Národní
knihovnu ČR) a bylo vytvořeno 5 058 záznamů do databáze ENAL. Do kooperačního
článkového systému ČNB (Česká národní bibliografie – Národní knihovna Praha) bylo
odesláno 965 záznamů. Průběžně jsou doplňovány další čtyři regionální bibliografické
databáze (knihy a články): Historie měst (56 záznamů), Historie obcí (16 záznamů),
Bibliografie bibliografií (25 záznamů), Bibliografie personálních bibliografií (3 záznamy).
Dále byla zpracována článková bibliografie pro sborník Královéhradecko. Knihovnám
v kraji bylo odesláno celkem 2 038 záznamů. Byla zahájena přípravná fáze pro vytvoření
krajského bibliografického systému, která spočívala ve zmapování bibliografické činnosti
(článková bibliografie) pověřených knihoven a vytipování periodik, která by mohla být
sdílena. Na webu knihovny v sekci Pro knihovny: http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp
je čtvrtletně doplňována výběrová bibliografie článků o knihovnách v kraji.
Ochrana a správa fondů
Kromě pravidelných činností, jako je opatřování dokumentů stavěcími znaky a
signaturami a balení do ochranných fólií, byla realizována revize 43 000 knihovních
jednotek v areálu skladu na Pouchově. Odepsáno bylo 60 jednotek, odpisy zahrnují
dokumenty, jako jsou čtenářské ztráty a ztráty zjištěné revizí.
V rámci grantu jsme získali 100 kusů ochranných obalů na dokumenty z archivní
lepenky, které jsme použili na staré tisky a noviny, zejména regionální (Pochodeň).
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Průběžně jsou připravovány knihy určené pro budoucí volný výběr v nové
knihovně (balení a označování stavěcími znaky).
Ve spolupráci s firmou FAKS byla podle možností průběžně zajišťována vazba knih
a novin. V závěru roku byly využity i služby firmy Knihařství Česká Skalice, a to zejména
na převazbu starších ročníků novin. Celkové náklady na knihařské práce byly 299 963 Kč.

Informační technologie
V návaznosti na implementaci nového knihovnického systému byl v listopadu
zakoupen a instalován nový databázový server a byl integrován do stávajícího systému.
Pokračoval postupný přechod OS všech serverů na platformu Windows 2003 firmy
Microsoft.
Opětovně byly prověřeny možné varianty připojení externího skladového areálu a
jako nejvhodnější byl vybrán pronájem datového okruhu od externího dodavatele. Případná
realizace souvisí s provozem nového knihovnického systému a s potřebou přístupu ke
katalogu ze skladu.
Plánovaný systém pro správu a elektronické doručování dokumentů nebyl
zakoupen, protože se nepodařilo nalézt takový, který by vyhověl všem potřebám. Místo
toho byl zakoupen systém Kramerius pro správu elektronických dokumentů. Bylo
testováno několik systémů pro administraci přístupu návštěvníků knihovny na internet, ale
opět žádný nevyhověl našim potřebám. Byl proto vytvořen systém Svkadmin, který byl
vyvinut přesně podle našich požadavků. Je aktivně používán a bude doplněn o další moduly
– statistiku a službu vzdáleného startu počítačů.
Průběžně pokračovaly přípravné práce na zakoupení a implementaci nového
informačního systému knihovny. V květnu byla podepsána trojstranná smlouva na dodávku
systému Aleph a proběhly první schůzky kolem konverzí fondu. V listopadu byl instalován
server, operační systém i vlastní systém Aleph. V prosinci byl školením administrátorů
zahájen cyklus uživatelských školení, byly připraveny první konverzní tabulky a proběhly
úvodní konverze.
Počítače dle typu a stáří

2005 k instalaci
13%

zastaralé
(mimo provoz)
7%

2005 instalované
9%

2004 a starší
69%
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zápůjčka
(mimo provoz)
1%

vadné
(mimo provoz)
1%
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Vědecko-výzkumná činnost
Knihovna je členem Sdružení knihoven České republiky (SDRUK) a kolektivním
členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Pracovníci knihovny pracují v následujících celostátních a regionálních komisích,
organizacích a spolcích: rada SDRUK, bibliografická sekce SDRUK, sekce regionálních
funkcí SDRUK, sekce SDRUK pro akvizici, hodnotící komise VISK 2, pracovní skupina
pro jmenné zpracování při Národní knihovně, pracovní skupina pro seriály při Národní
knihovně, pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů při Národní knihovně,
pracovní skupina pro věcné zpracování při Národní knihovně, pracovní skupina pro
souborný katalog CASLIN při Národní knihovně, pracovní skupina pro ochranné
reformátování při Národní knihovně, pracovní skupina pro analytické zpracování při
Národní knihovně, komise pro služby při Národní knihovně, Komise pro odbornou
bibliografii, Sekce pro vzdělávání při Národní knihovně, expertní skupina pro kulturu
Magistrátu města Hradce Králové, redakční rada sborníku Královéhradecko, redakční rada
zpravodaje U nás, regionální výbor SKIP - region východní Čechy O8 a Klub školních
knihoven SKIP.
Pracovníci knihovny se účastnili šesti projektů:
Výuka počítačové gramotnosti (VISK 2), řešitelka A.Součková
V tomto projektu proběhlo 8 kurzů počítačové a informační gramotnosti s celkovým
počtem 120 hodin. Zúčastnilo se 89 pracovníků z 10 knihoven kraje. Certifikát ECDL
převzalo 8 knihovnic z 5 knihoven našeho kraje. Na zkoušky se připravuje dalších 9
knihovnic.
Retrospektivní konverze záznamů do elektronického katalogu Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové s důrazem na nejvíce půjčované dokumenty (VISK 5), řešitelka
D.Novotná
Práce prováděné v rámci naší spoluúčasti probíhaly již od začátku roku (bylo uloženo 5 038
katalogizačních záznamů monografií z tzv. živého fondu), práce hrazené z prostředků
grantu byly zahájeny v červnu (bylo odpracováno 1 687 hodin a uloženo 12 085 záznamů
podle generálního katalogu). Celkem tedy prošlo rekatalogizací 17 123 záznamů
dokumentů.
Ochrana a zpřístupnění dalších ročníků regionálního periodika Pochodeň (VISK 7),
řešitelka D.Novotná
Byla provedena fyzická revize jednotlivých svazků určených k reformátování, zajištěno
zapůjčení chybějících čísel z Národní knihovny, zpracovány všechny potřebné podklady a
v Českém národním středisku v Praze zajištěno přidělení ISSN všem 7 titulům, které byly
postupně součástí uvedeného periodika. Dále byl dokument převeden na mikrofilm firmou
Microna Kuřim. Finanční prostředky přidělené na tento projekt v rámci grantu byly čerpány
až v 2. pololetí. Bylo provedeno skenování mikrofilmů na pracovišti Národní knihovny
v Praze a další navazující práce ve firmě Elsyst-Engineering ve Vyškově. V rámci projektu
byly reformátovány a digitalizovány ročníky 1966-1968 včetně příslušných příloh.
Reformátované originální dokumenty byly opatřeny ochrannými obaly.
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Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové (VISK 9), řešitelka D.Novotná
Projekt „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové“ (VISK 9) byl realizován od začátku roku. V rámci naší
spoluúčasti bylo v pracovní době za 817 hodin porovnáno, harmonizováno a prověřeno na
duplicitu 4 087 personálních autorit. Práce hrazené z prostředků grantu byly zahájeny
v červnu (po přidělení finančních prostředků) a bylo odpracováno 503 hodin, během nichž
bylo zharmonizováno 2 515 záznamů autorit. Celkem tedy bylo takto zpracováno 6 602
personálních autorit, z toho 5 080 záznamů bylo přímo kopírováno ze SNA prostřednictvím
protokolu Z39.50 a 1 522 autorit bylo vytvořeno ručně.
Projekt Česká knihovna, řešitelka O.Pitašová
SVK se v roce 2005 zapojila do 7. ročníku České knihovny, projektu na podporu nákupu
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky do
veřejných knihoven (žádost byla podána v dubnu). Literární rada Ministerstva kultury ČR
zařadila do projektu 107 titulů od 27 nakladatelů, každá knihovna si může objednat knihy
v celkové hodnotě 2 500,- Kč. SVK objednala z tohoto projektu 12 svazků v celkové
hodnotě 2 473,- Kč v základní objednávce a 3 svazky v hodnotě 456,- Kč v rámci rezervy.
Do konce roku 2005 byly vyřízeny 4 požadavky.
Retrokonverze, řešitelka D.Novotná
Podle plánu se pokračovalo v retrokonverzi záznamů generálního lístkového katalogu,
včetně ukládání bibliografických záznamů a záznamů svazků do databáze periodik.
V pracovní době bylo zpětně uloženo celkem 23 274 záznamů monografií a periodik, mimo
pracovní dobu to bylo celkem 42 772 záznamů, celkem 66 046 záznamů.
Projekty jsou podrobně popsány i na webových stránkách knihovny – viz:
http://www.svkhk.cz/projekty.asp .
V knihovně pracovaly následující pracovní skupiny – pro výstavbu KIC, pro výběr
a implementaci nového knihovnického systému, pro informační výchovu, pro volný výběr
KIC a nově byla ustavena pracovní skupina pro elektronickou ochranu fondů, čtenářů a
zaměstnanců KIC.
Pracovní skupina pro výstavbu KIC se scházela dle potřeby a řešila především
projekt interiéru. Od července je vedením skupiny pro výběr a implementaci nového
knihovnického systému pověřena H.Hornychová. Byla podepsána trojstranná Smlouva o
softwarové sublicenci a službách mezi ÚVT UK Praha (dodavatel AKS) a firmou VCES
(objednatel AKS) ve prospěch SVK HK (objednatel stavby). Jsou připraveny zkušební
konverze. Pracovní skupina pro informační výchovu dokončila v říjnu texty všech 6
modulů Průvodce knihovnou a informacemi. Částečně nedokončený zůstal modul 3 týkající
se katalogu, který bude připraven dodatečně po zprovoznění katalogu v systému Aleph.
Koncem roku byla dokončena webová aplikace, která bude vystavena po závěrečných
korekturách v Březnu měsíci internetu 2006. Pracovní skupina pro volný výběr KIC
rozšířila svou činnost o problematiku uskladnění a přípravu přesunu fondu do KIC.
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Mezinárodní spolupráce
V rámci mezinárodní spolupráce byla i na rok 2005 podepsána Vykonávací dohoda
o vzájemné spolupráci se Štátnou vedeckou knižnicou v Banské Bystrici (dále jen ŠVK
BB) na rok 2005. Dvě pracovnice z ŠVK BB absolvovaly odborný studijní program v naší
knihovně. Dva pracovníci z ekonomického odboru a OIT naší knihovny se zúčastnili týdne
Knižnice pre všetkých, který se konal u příležitosti ukončení rekonstrukce budov ŠVK BB.
Již tradičně se dvě pracovnice ŠVK BB zúčastnily konferenci Knihovny současnosti v Seči.
V rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti byla pozvána česká delegace ve
složení E. Svobodová (SVK HK), V. Škraňková (MěK Náchod) a M. Marboe-Hrabincová
(spisovatelka) na Slovensko. Kromě ŠVK BB byly navštíveny Veřejná knihovna v Banské
Bystrici, Krajská knihovna ve Zvolenu a Národní knihovna v Martině. V rámci
mezinárodní výměny dokumentů jsme do ŠVK BB zaslali Český časopis historický
a recipročně jsme získali Knižnou revui. Pokračovala pravidelná výměna vlastních
dokumentů.
Dne 19. května 2005 jsme byli spolu s Městskou knihovnou v Náchodě a
Knihovnou města Hradce Králové pozváni Okresní a městskou knihovnou ve Valbřichu,
která je známá pod názvem „Biblioteka pod Atlantami“ (podle postav čtyř atlantů na
fasádě domu), na zasedání Sdružení pro regionální bibliografii v rámci profesního
Spolku polských knihovníků. Za SVK HK se zúčastnila E. Svobodová. S referátem
o bibliografické činnosti v Královéhradeckém kraji vystoupil Jan Pěta, ředitel Knihovny
města Hradce Králové. Po semináři proběhlo přátelské setkání a výměna zkušeností
z knihovnické práce. Byly dohodnuty studijní exkurze na obou stranách hranice.

Řízení knihovny a péče o zaměstnance
Vedení knihovny se společně sešlo celkem na 11 poradách, které byly převážně
zaměřeny na otázky spojené s rozvojem služeb uživatelům, plnění plánu práce, odborné
projekty, přípravu fondů do nové budovy, zlepšení public relations a regionální funkce
knihovny. Dále se uskutečnily dvě celopodnikové informační porady a jedna porada ke
kolektivní smlouvě. Kromě toho se pravidelně konaly porady jednotlivých odborů a
pracovních skupin.
Kolektivní smlouva byla podepsána 1. března. V červnu byla vypracována první
verze rozpočtu na rok 2006. Byl aktualizován Platový řád a vnitropodnikové směrnice č.5,
12 a 14. Nově byly vydány směrnice č.21, 22 a 23.
Celkový stav pracovníků byl posílen o 2 pracovní úvazky (2 skladníci jako
náhrada za civilní službu). Průměrný měsíční plat z mzdových prostředků bez OON za rok
2005 dosahuje hodnoty 15 942 Kč.
Celkový počet zaměstnanců (fyzický stav) a vzdělanostní strukturu ukazuje následující
přehled:
Výroční zpráva za rok 2005
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celkový počet zaměstnanců
v tom zaměstnanci odborní
VŠ knihovnického směru
VŠ ostatní
SŠ knihovnického směru
SŠ ostatní
zaměstnanci ostatní

73
66
13
7
27
19
7

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2005 je 68,8.
V dálkovém magisterském studiu knihovnictví pokračovala L. Jirků
v bakalářském studiu knihovnictví I. Novotná, M. Adametzová a M. Procházková.

a

Odborný růst pracovníků byl realizován individuálním způsobem (cirkulace
knihovnických časopisů a samostudium) a kolektivními formami (semináře, školení,
porady, exkurze, instruktáže a ECDL).
V říjnu se uskutečnila studijní cesta do Brna. Účastníci navštívili celkem 3 knihovny
– Moravskou zemskou knihovnu, Knihovnu Jiřího Mahena a Knihovnu Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity. Exkurze do uvedených knihoven byla zaměřena zejména na
problematiku knihovnických činností v době jejich výstavby a adaptací (příprava volného
výběru knih, služby, akce pro veřejnost). Dvě kolegyně – L. Málková a O. Pitašová se
zúčastnily studijní cesty SDRUK Za knihovnami zemí Evropské unie. Cestou mj. navštívily
Univerzitní knihovnu v Bratislavě a Městskou knihovnu ve Vídni. Ředitelka knihovny
absolvovala studijní cestu do knihoven v Nizozemsku. E. Svobodová a I.Novotná se
zúčastnily již tradičního bibliografického Kolokvia českých, moravských a slovenských
bibliografů, které se konalo v Čejkovicích na Moravě. Další pracovníci se účastnili
odborných seminářů a porad dle svého pracovního zaměření. Ke všem služebním cestám
byly zpracovány cestovní zprávy, které byly ostatním kolegům k dispozici na intranetu. Ze
zahraničních služebních cest byly vypracovány prezentace a články do knihovnického
zpravodaje U NÁS – http://unas.svkhk.cz .
Školení počítačové gramotnosti se zúčastnilo dvanáct pracovníků knihovny,
tutoriály ke zkouškám k získání Certifikátu ECDL absolvovali tři knihovníci a jedna
pracovnice absolvovala kurz Excel pro knihovníky. Celkem tři knihovníci absolvovali
seminář Elektronické služby knihoven a jeden pracovník navštěvoval Základní knihovnický
kurz. Šest knihovníků se účastnilo semináře Základy managementu pro vyšší management.
Kurzem první pomoci prošlo celkem čtyřicet jedna pracovníků. Možnost studia anglického
jazyka využívalo pět pracovníků ve dvou kurzech.
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Finanční hospodaření
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je příspěvkovou organizací, jejímž
zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
Činnosti, které poskytuje pro veřejnost a které jsou popsány v její zřizovací listině,
byly v roce 2005 financovány především z rozpočtu zřizovatele, o čemž svědčí následující
přehled (údaje jsou uváděny v Kč):
Krajský úřad – příspěvek na provoz
Krajský úřad – příspěvek na regionální
funkce (provoz)
Příjmy ze státního rozpočtu (dotace na granty
– bez investic)
Vlastní výnosy

26 526 805
1 065 000
305 000
1 371 030,28
29 267 835,28

Příjmy celkem

Podíl vlastních výnosů z celkových příjmů činí tedy 4,7 %.
SVK HK vytvořila za rok 2005 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 31 662,96
Kč, který bude přidělen do rezervního fondu a do fondu odměn.
Prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, z dotací ze státního rozpočtu i prostředky
získané vlastní činností byly v průběhu roku vynakládány efektivně a hospodárně s cílem
dosáhnout maximálních úspor a pouze k účelům, na které byly určeny.
Veškeré závazné i specifické ukazatele plánu byly splněny.
Výnosy, náklady, hospodářský výsledek

č.ř.
Ukazatel
1
Tržby (vlastní)
2
Ostatní výnosy (vlastní)
3
Příspěvek zřizovatele na činnost
4 Regionální funkce na provoz - dotace
5
VISKy - dotace
6
7
8
9
10
11
12

29 267 835,28
482 723,27
3 267 921,64
1 159 021,70
3 089 388,14
13 720 570,00
13 161 818,00

Výnosy celkem
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
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1 344 436,50
26 593,78
26 526 805,00
1 065 000,00
305 000,00
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16
17

ostatní osobní náklady
Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
Daně a poplatky
Odpisy nehmot. a hmot. investičního
majetku
Ostatní náklady

2 361 658,44
373 934,13

18

Náklady celkem

29 236 172,32

19

Hospodářský výsledek (ř.6 - ř.18)

14
15

558 752,00
4 780 955,00
0,00

31 662,96

Oblast dotací je podrobně dokumentována v následujícím přehledu. Poskytovatelem
dotace bylo Ministerstvo kultury České republiky (údaje jsou uváděny v Kč):
ukazatel

A. neinvestiční
dotace celkem
v tom:

poskytnutá
dotace

čerpání dotace

zůstatek

305 000

305 000

0

VISK 2, Uz 34053,
70 000
Vzdělávání
VISK 5, Uz 34053,
150 000
RETROKON
VISK 7, Uz 34053,
45 000
Kramerius
VISK 9, Uz 34053, Souborný
40 000
kat.
B. investiční
79 886 317,20
dotace celkem
v tom:

70 000

0

150 000

0

45 000

0

40 000

0

79 886 317,20

0

79 886 317,20
0
80 191 317,20

0
0
0

KIC – U Přívozu Uz 34515
Ostatní investice
C. dotace MKČR
Celkem
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Přílohy

1. Tabulka základních ukazatelů

CELKEM

2005

2004

Index

Knihovní fond
Knihovní fond SVK celkem
v tom: naučná literatura
krásná literatura
ostatní dokumenty
Přírůstky k.j.
Úbytky k.j.
Seriály - počet exemplářů celkem
z toho: počet periodik
počet nepravých periodik

1 189 172
766 576
85 330
337 266
15 689
101
3 561
3 079
482

0,99
0,98
0,99
0,99
1,00
1,68
0,69
0,99
0,24

6 445

6 934

1,08

129 142
93 377
35 765
23 247

129 146
93 275
35 871
20 398

1,00
1,00
1,00

1 204 856
779 571
86 269
339 016
15 744
60
5 151
3 106
2 045

Čtenáři
Čtenáři SVK celkem
Návštěvníci SVK celkem
v tom: návštěvníci půjčovny
návštěvníci studoven
z toho: návštěvníci internetu v knihovně

Výpůjčky
Výpůjčky SVK celkem
v tom: naučná
krásná
ostatní dokumenty
Výpůjčky periodik celkem
Výpůjčky půjčovny
Výpůjčky studoven
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370 964
326 476
30 745
13 743
88 944
256 794
114 170
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375 701
326 372
29 206
20 123
86 235
257 800
117 901

1,01
1,00
0,95
1,46
0,97
1,00
1,03
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Meziknihovní výpůjční služba
Meziknihovní výpůjční služba
1) požadavky z jiných knih.
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií
2) požadavky zaslané jiným k.
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií
Mezinárodní MVS
1) požadavky z jiných zemí
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií
2) požadavky do jiných zemí
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií

3 803
3 415
3 089
326

3 357
2 956
2 688
268

0,88
0,87
0,87
0,82

473
395
235
160

418
352
241
111

0,88
0,89
1,03
0,69

2
2
0
2

5
5
0
5

2,50
2,50
0,00
2,50

100
82
9
73

146
140
19
121

1,46
1,71
2,11
1,66

4 122

1,05

176

1,01

444
11

0,85
1,38

Informace
Registrované informace celkem

3 912

Akce
Vzděl. kolektivní akce pro veřejnost

174

Vzdělávání a publikační činnost
Vzdělávání a metod. rady pro knihovny
Publikace celkem

525
8

Studijní místa, počet PC a plocha knihovny
Studijní místa
Počítače pro uživatele
z toho napojených na internet

63
63
48
44
47
40
597 * nový ukazatel od r. 2005
53
53

Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně
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2. Výstavba Knihovnicko-informačního centra „U Přívozu“ (KIC)
Na konci roku 2004 byla zahájena stavba budovy KIC, která pokračovala plynule
celý rok 2005. Zhotovitel zpracoval rozpočet stavby dle prováděcí dokumentace a
harmonogramu prací celé stavby. Knihovna by měla být podle smlouvy postavena do
30.9.2007, ale Ministerstvo kultury rozložilo dotaci až do roku 2008. Tato disproporce byla
předmětem několika jednání na ministerstvu a jednání budou pokračovat. Realizovalo se
celkem dvanáct kontrolních dnů. Do konce roku 2005 byla postavena hrubá stavba do
třetího nadzemního podlaží a začaly se instalovat základní technologie. Byl dokončen
projekt interiéru a celkem bylo proinvestováno 80 mil. Kč.
Základní informace o výstavbě a provozu nové budovy:
Rozhodující důvody pro stavbu nové budovy
z Budova půjčovny předána v r.1994 Židovské obci Praha (knihovna v nájmu)
z Služby uživatelům ve dvou budovách
z Nedostačující prostory pro absenční, prezenční a informační služby
z Žádný prostor pro volný výběr
z Absence vhodných prostor pro vzdělávání a přednáškovou činnost
z Nedostatečná kapacita skladů v hlavní budově
z Nedostatečný komfort pro uživatele
Základní strategie nové knihovny
z Regionální centrum odborných a vědeckých poznatků a informací univerzálního
charakteru (profil fondu)
z Zdroj informací o společenském, politickém a hospodářském životě
z Zdroj inspirace zálib a zájmů uživatelů
z Vzdělávací centrum
z Místo setkávání lidí
z Regionální centrum knihovní vědy a praxe
Architektonická koncepce
z Půdorys domu ve tvaru X, v parteru průchozí
z Centrální hala (střed)
z 4 křídla
z 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží
z Prostory tzv. noh
Provozní schéma
z Otevřený dům s volným přístupem
z Veřejnost: SV, JV křídlo a centrální hala, 1. a 5. NP SZ křídla a prostory „noh“
z Základní služby (kromě absenčních výpůjček) nebudou podmiňovány registrací
z Vstup do 3.-5. NP pouze po odložení svrchních oděvů a tašek v šatně
z Veřejné a služební prostory jsou odděleny výpůjčními pulty
z Kontaktní místa knihovnických asistentů a informačních pracovníků v prostorách
pro uživatele
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z Ochrana fondu, objektu, dokumentů, uživatelů a personálu je zabezpečena
elektronickým zabezpečovacím systémem, kamerovým systémem a fyzickou
ostrahou
z Sklady: JZ křídlo
z Administrativa: SZ křídlo
Druhy služeb
z Základní knihovnické služby (půjčování a vracení dokumentů, prolongace,
rezervace, registrace) - pracovníci u výpůjčních pultů v 1., 3.-5. NP
z Asistenční knihovnické služby (pomoc při vyhledávání v katalozích, volném
výběru, studijním fondu, veřejný internet) – pracovníci na stanovištích v prostoru
pro veřejnost v 2.-5. NP
z MVS (příjem požadavků uživatelů) u pultu ve 3. NP
z Informační a referenční služby (pomoc při vyhledávání v databázích, zodpovídání
ústních i písemných dotazů) – pracovníci na stanovištích v prostoru 4. a 5. NP a
u pultu v 1. NP
z Rešerše (příjem pult 5. NP)
z Reprografické služby (v každém podlaží)
z Elektronické služby (elektronické dodávání dokumentů, Ptejte se knihovny…) –
pracovníci mimo prostor pro veřejnost
Parametry nové budovy
z Zastavěná plocha
2 920m²
z Obestavěný prostor
57 303m³
z Podlahová plocha objektu
13 233m²
• Prostory pro veřejnost
6 214m²
z Podlahová plocha půjčoven 1 817m²
• Plocha volného výběru v m²
1 296m², 160 tis. svazků
z Podlahová plocha studoven
1 413m², 60 tis. svazků
z Podlahová plocha skladů
2 491m², 700 tis. svazků
• Podlahová plocha kanceláří
1 573m²
• Počet registrovaných uživatelů
10 000
• Počet návštěvníků / den
1 000
• Počet knihovních jednotek
1 250 000
• Počet studijních míst
450
• Počet PC
250
• Z toho PC pro čtenáře
150
• Počet zaměstnanců
80
Základní údaje stavby
z Investor: Studijní a vědecká knihovna HK
z Zdroj financování: SR, KK
z Rozpočet: 394,5 mil. Kč
z Architekti: Projektil Architekti Praha
z Projektant stavby: Deltaplan Praha
z Projektant interiéru: Projektil Architekti Praha
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z Koordinátor projektu a TDI: LIVING HK
z Zhotovitel: VCES, a.s., Praha
Průběh realizace
z 31.7.2001:
registrace projektu na MK
z 28.1.2002:
smlouva o pronájmu pozemku
z 24.10.2002:
vyhlášen vítěz arch. soutěže
z 2003-červen 2004: projekční práce
z 6.9.2004:
zahájení stavby
z 2008:
ukončení stavby

Další fotografie naleznete na webových stránkách knihovny na adrese:
http://www.svkhk.cz/zobraz.asp?sekce_id=14
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3. Nejdražší, nejzajímavější a nejčtenější tituly
Nejdražší získané tituly:
ZÖLLNER, Frank. Leonardo da Vinci, 1452-1519, malířské a kreslířské dílo. Praha :
Slovart, 2005. 695 s. ISBN 80-7209-667-2. Sign. II-809 236. Cena 4 999,- Kč.
Gale encyclopedia of science. 3 ed. Detroit : Gale, 2004. 6 sv. ISBN 0-7876-7776-0. Sign.
I-809 183. Cena 15 351,- Kč.

Nejzajímavější získané tituly:
Zlatá mapa Ruska : mistrovská díla ruského umění ze sbírek Státní Treťjakovské
galerie a uměleckých muzeí Ruska. Moskva : Skanrus, 2004. 516 s. ISBN
5-93221-040-0. Sign. I-807 576.
FELCMAN, Ondřej, SEMOTANOVÁ, Eva. Kladsko – proměny středoevropského
regionu : historický atlas. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Praha :
Historický ústav AV ČR, 2005. 194 s. + CD. ISBN 80-7286-066-6. Sign. II-227 378.
FASORA, Lukáš, HANUŠ, Jiří, MALÍŘ, Jiří (ed). Člověk na Moravě 19. století. Brno :
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 501 s. ISBN 80-7325-038-1. Sign.
698 163.
SRP, Karel (ed) et al. Adolf Hoffmeister (1902-1973). Praha : Gallery, 2004. 396 s. ISBN
80-86010-85-4. Sign. I-807 294.
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WINSTON, Robert (ed). Člověk. Praha : Knižní klub, 2005. 512 s. ISBN 80-242-1455-5.
Sign. I-808 809.

Živel voda : voda v kulturně-společenských souvislostech, voda v přírodě, voda ve
službách člověka, voda a životní prostředí člověka. Praha : Agentura Koniklec, 2005.
293 s. ISBN 80-902606-6-7. Sign. I-808 158.
Největší Čech : 100 nejvýznamnějších osobností Čech, Moravy a Slezska. Praha :
Reader`s Digest Výběr, 2005. 415 s. ISBN 80-86880-09-5.

ECO, Umberto (ed). Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7. Sign.
808 446.
e.encyklopedie : co to je : kniha s napojením na internetové stránky a on-line verze
jiných encyklopedií. Praha : Knižní klub, 2005. 448 s. ISBN 80-242-1456-3. Sign.
I-808 456.
BLACK, Jeremy. Obrazy světa : historie map. Praha : Universum, 2005. 175 s. ISBN
80-242-1398-2. Sign. I-808 437.
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FRONTISI, Claude. Obrazové dějiny umění. Praha : Knižní klub, 2005. 513 s. ISBN
80-242-1457-1. Sign. I-809 048.

Nejčtenější tituly:
Naučná literatura:
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha : Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4. Sign.
649 639.
ROZSYPAL, Stanislav et al. Nový přehled biologie. Praha : Scientia, 2003. 797 s. ISBN
80-7183-268-5. Sign. 804 851.
ALBERTS, Bruce et al. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem : Espero, 2001. 1 sv.
ISBN 80-902906-0-4. Sign. I-801 355.
ATKINSON, Rita L. et al. Psychologie. Praha : Portál, 2003. 751 s. ISBN 80-7178-640-3.
Sign. I-804 249.
VOKURKA, Martin, HUGO, Jan et al. Velký lékařský slovník. Praha : Maxdorf, 2004.
966 s. ISBN 80-7345-037-2. Sign. 806 894.
RABOCH, Jiří, ZVOLSKÝ, Petr et al.. Psychiatrie. Praha : Galén, Karolinum, 2001.
622 s. ISBN 80-7262-140-8 (Galén), 80-246-0390-X (Karolinum). Sign. I-802 313.
Beletrie:
ROWLINGOVÁ, Joanne K. Harry Potter a Fénixův řád. Praha : Albatros, 2004. 795 s.
ISBN 80-00-01294-4. Sign. 462 570.
ROWLING, Joanne K. Harry Potter and half-blood prince. London : Bloomsbury, 2005.
607 s. ISBN 0-7475-8108-8. Sign. 463 285.
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4. Ediční a publikační činnost
Ediční činnost
Dokumenty tištěné periodické:
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. Hradec Králové :
Studijní a vědecká knihovna, 2005, roč. 15. 4x ročně. 184 s., přílohy. ISSN 0862-9366.
Náklad 600 výtisků. Dostupný též na WWW: <http://unas.svkhk.cz/>.
Dokumenty tištěné neperiodické:
BLAŽKOVÁ, Božena. Doprovodné metodické listy k volnému cyklu Pojďme si
povídat. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2005. 42 s. Náklad 50 výtisků.
Rešerše zpracovalo oddělení IRS SVK Hradec Králové.
BLAŽKOVÁ, Božena et al. Výroční zpráva 2004. Hradec Králové : Studijní a vědecká
knihovna, 2005. 36 s. ISBN 80-7052-072-8. Náklad 50 výtisků.
MÁLKOVÁ, Lenka, KLABALOVÁ, Božena. Trénování paměti aneb Pamatovat si je
snadné, zvláště když nám někdo poradí jak na to : [text a rešerše k přednášce Dr. Dany
Steinové]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2005. 4 s. Náklad neuveden.
PITUCHA, Václav. Metodické listy k 9. ročníku Literárních dílen. Hradec Králové :
Studijní a vědecká knihovna, 2005. 22 s. Náklad 100 výtisků. Soupis literatury zpracovalo
oddělení IRS SVK Hradec Králové.
POKORNÁ, Marie, VAVROVÁ, Blanka, ČERVENÝ, Ivan (ed). Soupis seriálů
docházejících do Studijní a vědecké knihovny v roce 2004. Hradec Králové : Studijní a
vědecká knihovna, 2005. 109 s. ISSN 1212-5482. ISBN 80-7052-069-8. Náklad 60 výtisků.
SEMRÁDOVÁ, Eva (ed.). Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2004 :
statistická ročenka veřejných knihoven. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové, 2005. 39 s., tab. ISBN 80-7052-071-X. Náklad 90 výtisků.
Elektronické dokumenty na internetu:
NOVOTNÁ, Ivana, KUPKOVÁ, Stanislava, VORLOVÁ, Dana. Knihovny v tisku :
[výběrová bibliografie] [online]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2005. [cit.
2005-01-12]. 4x ročně. Dostupný z WWW: http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp>
Přírůstky monografií: http://www.svkhk.cz/prirustky.asp
Zajímavé přírůstky fond: http://www.svkhk.cz/knovinky.asp
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Soupis CD-ROMů z fondů monografií: http://www.svkhk.cz/soubory/SoupisCD0507.xls
Bibliografie vydání Babičky Boženy Němcové ve fondu SVK HK:
http://www.svkhk.cz/soubory/Babicka.doc
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Publikační činnost pracovníků
Božena Blažková
BLAŽKOVÁ, Božena. Andersenův pohádkový les : tipy a náměty. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, s. 38.
BLAŽKOVÁ, Božena. BMI v našem regionu a průzkum webových stránek knihoven
na Hradecku : naše téma: Knihovny na netu. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1, s. 15-17.
BLAŽKOVÁ, Božena. Broumovský den s Robertem Fulghumem : šumné knihovny. U
nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s.
9-11.
BLAŽKOVÁ, Božena. Fondy muzejních knihoven regionu : šumné knihovny. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, s. 9-11.
BOŽENA, Blažková, KOŠŤÁLOVÁ, Ludmila, JELÍNKOVÁ, Helena. Jičínská dílna
podesáté : stalo se. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje,
2005, roč. 15, č. 4, s. 21-22.
BLAŽKOVÁ, Božena, STRNKOVÁ, Dobroslava. Kdo je kdo : kdo je… . U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1, s. 33-35.
BLAŽKOVÁ, Božena. Korespondenční kurz žurnalistiky : tipy a náměty. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1, s. 46.
BLAŽKOVÁ, Božena. Krajem Devatera pohádek ve Rtyni : šumné knihovny. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 6-7.
BLAŽKOVÁ, Božena. Kritické myšlení neznamená kritiku, ale změnu úhlu pohledu.
Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2005, roč. 5, č. 1 [cit. 2006-01-09]. Dostupný na
WWW: <http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=249&idr=1&idci=2>
BLAŽKOVÁ, Božena, STŘEDOVÁ, Darka. Levandule, janovce, slunečnice, olivy, víno
a… : z knihovnických organizací. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, s. 26-28.
BLAŽKOVÁ, Božena, GILLOVÁ, Irena. Litomyšl nejen Smetanova : stalo se. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 27.
BLAŽKOVÁ, Božena. Nakladatelství LIBRI : tipy a náměty. U nás
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 44.

:

BLAŽKOVÁ, Božena. Otevřená knihovna aneb Knihovna pro lidi. Čtenář : měsíčník
pro knihovny, 2005, roč. 57, č. 7/8, s. 230-232.
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BLAŽKOVÁ, Božena. Pojďme si povídat aneb Kde také lze získávat informace pro
čtenáře : stalo se. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje,
2005, roč. 15, č. 1, s. 29.
BLAŽKOVÁ, Božena. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ikaros :
elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2005, roč. 9, č. 11 [cit. 2005-11-01].
Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200510007>
BLAŽKOVÁ, Božena. Region je všude kolem nás : na slovíčko. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, s. 3.
BLAŽKOVÁ, Božena. Regionální knihovnický zpravodaj a jeho čtenáři. Čtenář :
měsíčník pro knihovny, 2005, roč. 57, č. 3, s. 93-94.
BLAŽKOVÁ, Božena. S "cestoknížkou" za pověstmi Českého ráje : tipy a náměty.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3,
s. 37.
BLAŽKOVÁ, Božena. Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež : tipy a náměty.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1,
s. 45.
BLAŽKOVÁ, Božena. Společnost přátel Afriky : tipy a náměty. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 2, s. 46.
BLAŽKOVÁ, Božena. Stále se učíme : na slovíčko. U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 3.
BLAŽKOVÁ, Božena. Týden knihoven v našem regionu : z knihovnických organizací.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4,
s. 32-33.
BLAŽKOVÁ, Božena. Zrzoun - hrdina dvou světů : tipy a náměty. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 46.
Klára Fialová
FIALOVÁ, Klára. Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům mezi knižními
novinkami : tipy a náměty. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1, s. 44.
Hana Hornychová
HORNYCHOVÁ, Hana. Konference Knihovny současnosti 2005 : Seč 13.-15.9.2005 :
stalo se. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč.
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15, č. 4, s. 23-24.
Božena Klabalová
KLABALOVÁ, Božena. Výběr rešerší s regionální tematikou zpracovaných oddělením
informačních a referenčních služeb SVK v Hradci Králové v roce 2004 a v první
polovině roku 2005. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje,
2005, roč. 15, č. 3, volně vložená příl.
Lenka Málková
MÁLKOVÁ, Lenka. Čerstvé noviny v 35 jazycích i v Hradci. Radnice : informační
zpravodaj statutárního města Hradce Králové, 2005, roč. 8, č. 38.
MÁLKOVÁ, Lenka. Informační výchova uživatelů prostřednictvím www stránek
knihoven : naše téma : Knihovny na netu. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1, s. 21-22.
MÁLKOVÁ, Lenka. K čemu je dobrá knihovna a internet? : na slovíčko U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1, s. 3-4.
MÁLKOVÁ, Lenka. Nejen pro zahraniční studenty. Zpravodaj Univerzita Hradec
Králové : informační zpravodaj Univerzity Hradec Králové, 2005, prosinec 2005, s. 8. [Též
dostupný z WWW: <http://www.uhk.cz/uhk/zpravodaj>]
MÁLKOVÁ, Lenka. Třemi zeměmi Evropské unie : okénko do světa. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, s. 31-33.
MÁLKOVÁ, Lenka. Zdroje regionálních informací ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové : naše téma: Knihovny a region. U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, s. 12-13.
Ivana Novotná
NOVOTNÁ, Ivana. Česká retrospektivní bibliografie a zasedání sekce SDRUK pro
bibliografii : stalo se. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje, 2005, roč. 15, č. 1, s. 25-26.
NOVOTNÁ, Ivana. Krajský bibliografický systém : naše téma: Knihovny a region.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3,
s. 14-15.
NOVOTNÁ, Ivana, VAVROVÁ, Blanka. Regionální periodika ve fondech SVK. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, volně
vložená příl.
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Olga Pitašová
PITAŠOVÁ, Olga. Akvizice vysokoškolských skript a učebnic ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2005, roč. 57, č. 10,
s. 317-318.
Václav Pitucha
PITUCHA, Václav. Využívání regionálních informací v SVK a jejich propagace : naše
téma: Knihovny a region. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje, 2005, roč. 15, č. 3, s. 16-17.
Eva Semrádová
SEMRÁDOVÁ, Eva. Co se právě učíte? : naše téma: Knihovníci a vzdělávání. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 13-15.
SEMRÁDOVÁ, Eva. Standardy v praxi : naše téma: Standardy v knihovnách. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 2, s. 21.
SEMRÁDOVÁ, Eva. Stoletá dáma z Chlumce nad Cidlinou : šumné knihovny. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1, s. 8.
SEMRÁDOVÁ, Eva. Třikrát proč nad publikacemi knihoven. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, volně
vložená příl.
SEMRÁDOVÁ, Eva (ed.). Zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách
Královéhradeckého kraje v roce 2004. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1, volně vložená příl.
Alena Součková
SOUČKOVÁ, Alena. Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2005 : stalo se.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4,
s. 25-26.
SOUČKOVÁ, Alena. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem opět
rozšířila nabídku svých služeb : šumné knihovny. U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 2, s. 7.
SOUČKOVÁ, Alena. Možnosti komunikace v elektronických konferencích : naše
téma: Knihovny na netu. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje, 2005, roč. 15, č. 1, s. 23-24.
SOUČKOVÁ, Alena. Osobnosti na internetových portálech : tipy a náměty. U nás :
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knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 43.
SOUČKOVÁ, Alena. Pět let působení vzdělávacího centra v SVK Hradec Králové :
naše téma: Knihovníci a vzdělávání. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 16-17.
SOUČKOVÁ, Alena. Počítače do knihoven a připojení k internetu aneb Jak
vyrovnávat úroveň služeb poskytovaných knihovnami : naše téma: Knihovny na netu.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 1,
s. 24-25.
SOUČKOVÁ, Alena. Regionální valná hromada SKIP : z knihovnických organizací.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 2,
s. 29.
SOUČKOVÁ, Alena. Regiony a jejich osobnosti na webových stránkách. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, volně
vložená příl.
SOUČKOVÁ, Alena. Rekvalifikační knihovnický kurz v Hradci Králové : naše téma:
Knihovníci a vzdělávání. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 20.
SOUČKOVÁ, Alena. Stěhování knihovny aneb Jak to bylo v České Skalici : šumné
knihovny. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč.
15, č. 3, s. 6.
SOUČKOVÁ, Alena, ŠEVČÍKOVÁ, Libuše. Ve Smiřicích na zámku… : šumné
knihovny. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč.
15, č. 1, s. 6-7.
Eva Svobodová
SVOBODOVÁ, Eva. PhDr. Pavel Mertlík : kdo je. U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, s. 34-35.
SVOBODOVÁ, Eva. Knihovnicko-informační centrum "U Přívozu" v Hradci
Králové : (prostor a služby). In ŽABIČKA, Petr (ed.). Služby knihoven - nové trendy :
sborník příspěvků ze semináře 19.-23. června 2005, Lednice, Česká republika. 1. vyd.
Brno : Moravská zemská knihovna, 2005, s. 116-120. ISBN 80-7051-164-8
SVOBODOVÁ, Eva. Knihovny Království nizozemského : okénko do světa. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 34-35.
SVOBODOVÁ, Eva. Knihovny v Banské Bystrici, Bratislavě a ve Vídni : okénko do
světa. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15,
č. 4, s. 44-45.
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SVOBODOVÁ, Eva. Postavení muzejních knihoven v systému knihoven
Královéhradeckého kraje z pohledu krajské knihovny. Čtenář : měsíčník pro knihovny,
2005, roč. 57, č. 2, s. 62-63.
Blanka Vavrová
NOVOTNÁ, Ivana, VAVROVÁ, Blanka. Regionální periodika ve fondech SVK. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, volně
vložená příl.

Prezentační a přednášková činnost pracovníků
Málková Lenka
Knihovna jako vzdělávací centrum
Vzdělávání dospělých v 21. století : regionální konference, Hradec Králové, Univerzita
Hradec Králové, 8.2.2005
Elektronické dodávání dokumentů ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové
Elektronické služby knihoven : seminář, Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna,
18.5.2005
Novotná Ivana
Loutkářství v Čechách a loutkoherec Zdeněk Říha
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. Pořadatelé SDRUK ČR Brno
a Slovenská národná knižnica Martin, Čejkovice, 2.-4.10.2004
Semrádová Eva
Vyhodnocování standardu výkonu veřejných knihovnických a informačních služeb na
krajské úrovni. Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2005, 1.-2.11.2005,
Pardubice. Předneseno dne 1. 11. 2005, prezentace zveřejněna elektronicky na www
Národní knihovny. (http://knihovnam.nkp.cz/docs/Pardubice/Semradova.ppt)
Svobodová Eva
Bibliografická databáze regionálních seriálů za léta 1800-1965 : kooperativní projekt
paměťových institucí Královéhradeckého kraje (v rámci programu VISK 5)
Prezentace na poradě ředitelů pověřených knihoven 20.1.2005. Pořadatel SVK HK
Knihovnicko-informační centrum „U Přívozu“ : (prostor a služby)
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Prezentace na semináři CASLIN 19.-23.6.2005, Lednice. Pořadatel Moravská zemská
knihovna Brno

Výběr z článků o knihovně
Z databáze TamTam (celostátní tisk) jsou pravidelně vybírány články o naší
knihovně, které jsou dávkově vystavovány na webu knihovny v sekci O nás v tisku:
http://www.svkhk.cz/zobraz.asp?sekce_id=21 .
Bibliografické záznamy o knihovnách kraje (tedy i o SVK) z regionálního tisku jsou
čtvrtletně zveřejňovány na webu knihovny v sekci Knihovny v tisku:
http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp
(AF). Zpravodaj potěší nejen knihovníky. Hradecké noviny, roč. 14, č. 21 (26.01.2005),
s. 10. Hradec Králové.
BLAŽKOVÁ, Božena. Pojďme si povídat aneb Kde také lze získávat informace pro
čtenáře. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč.
15, č. 1, s. 29.
BOŠTÍK, Miroslav. Renesance stavebnictví : rozhovor. Hradecké noviny, roč. 14, č. 116
(18.05.2005), s. 10.
(ČER). Stavba knihovny uzavře část vozovky. Hradecké noviny, roč. 14, č. 211
(08.09.2005), s. 7.
(ČER). Zájemcům nabízejí přes milión svazků : ptali jsme se. Hradecké noviny, roč. 14,
č. 193 (18.08.2005), s. 9. Hradecký Metropolitan.
(ČER). Potřebujete knihovny ke svému životu? : anketa. Hradecké noviny, roč. 14, č.
193 (18.08.2005), s. 9. Hradecký Metropolitan.
(DIO). Knihovny v Hradci se přestěhují. Mladá fronta Dnes, roč. 16, č. 238
(11.10.2005), s. 2. Kraj Hradecký.
DIOSZEGI, Imrich. Hradec letos čeká nebývalý stavební ruch. Mladá fronta Dnes, roč.
16, č. 3 (05.01.2005), s. 1. Kraj Hradecký.
(DOU). Jak se na kole jezdí do Monaka. Mladá fronta Dnes, roč. 16, č. 57 (09.03.2005),
s. 1. Kraj Hradecký.
ĎOUBAL, Stanislav. Na záchranu roubenky Hradec nepřispěje. Mladá fronta Dnes,
roč. 16, č. 290 (13.12.2005), s. 2. Pardubický kraj.
ĎOUBAL, Stanislav. Nad osudem roubenky visí otazník. Mladá fronta Dnes, roč. 16, č.
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206 (02.09.2005), s. 2. Pardubický kraj.
ĎOUBAL, Stanislav. Hradec rozhodne o osudu roubenky. Mladá fronta Dnes, roč. 16, č.
210 (07.09.2005), s. 1. Hradecký kraj.
ĎOUBAL, Stanislav. Knihovna se přestěhuje do nového. Mladá fronta Dnes, roč. 16, č.
77 (02.04.2005), s. 2. Hradecký kraj.
ĎOUBAL, Stanislav. Když jedu okolo chalupy, pokaždé pláču, říká žena. Mladá fronta
Dnes, roč. 16, č. 63 (16.03.2005), s. 3. Kraj Hradecký.
FETTERS, Aleš. Regionální literatura. Rodným krajem, č. 31 (2005), s. 40-43.
HLOUŠEK, František. Ementál. Hradecké noviny, roč. 14, č. 253 (29.10.2005), s. 8.
JANOVSKÝ, Miroslav. Literární dílna o holocaustu. Zpravodaj Univerzita Hradec
Králové, (05.2005), s. 7.
(JH). Nová knihovna již roste. Realit, roč. 12, č. 3 (28.02.2005), s. 8.
(JK). V programu je také mozkový jogging. Hradecké noviny, roč. 14, č. 212
(09.09.2005), s. 7.
Kam za kulturou. Hradecké noviny, roč. 14, č. 122 (25.05.2005), s. 8.
Kam za kulturou. Hradecké noviny, roč. 14, č. 55 (07.03.2005), s. 8.
Kam za kulturou. Hradecké noviny, roč. 14, č. 70 (24.03.2005), s. 8.
KLABALOVÁ, Božena. Výběr rešerší s regionální tematikou zpracovaných oddělením
informačních a referenčních služeb SVK v Hradci Králové v roce 2004 a v první
polovině roku 2005. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje,
2005, roč. 15, č. 3, volně vložená příl.
Knihovna. Polický měsíčník, č. 8 (10.08.2005), s. 4.
Knihovny lákají vylepšenými službami. Mladá fronta Dnes, roč. 16, č. 71 (25.03.2005),
s. 9. Střední Čechy.
KOŠŤÁK, Jiří. Osud originální roubenky je zpečetěn? Hradecké noviny, roč. 14, č. 292
(15.12.2005), s. 7.
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KOŠŤÁK, Jiří. Roubenka asi skončí ve skanzenu. Hradecké noviny, roč. 14, č. 230
(01.10.2005), s. 8.
Královéhradecko poprvé. Právo, roč. 15, č. 28 (03.02.2005), s. 11. Východní Čechy.
KUBA, Martin. O české krajině v německé kultuře. Zpravodaj Univerzita Hradec
Králové, (04.2005), s. 7.
Kurzy internetu jsou pro seniory i maminky. Hradecké noviny, roč. 14, č. 45
(23.02.2005), s. 8.
LA). Roubenka míří do skanzenu. Haló noviny, roč. 15, č. 263 (10.11.2005), s. 9.
(LHE). Renesance stavebnictví. Hradecké noviny, roč. 14, č. 116 (18.05.2005), s. 13.
LM). Čerstvé noviny v 35 jazycích i v Hradci. Radnice: informační zpravodaj
statutárního města Hradce Králové, roč. 8, č. 38 (21.11.2005), s. 2.
MÁLKOVÁ, Lenka. Informační výchova uživatelů prostřednictvím www stránek
knihoven. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč.
15, č. 1, s. 21-22.
MÁLKOVÁ, Lenka. Nejen pro zahraniční studenty. Zpravodaj Univerzita Hradec
Králové, (12.2005), s. 8.
MÁLKOVÁ, Lenka. Zdroje regionálních informací ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje,
2005, roč. 15, č. 3, s. 12-13.
NOVOTNÁ, Ivana, VAVROVÁ, Blanka. Regionální periodika ve fondech SVK. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, volně
vložená příl.
PITUCHA, Václav. Využívání regionálních informací v SVK a jejich propagace.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 3, s.
16-17.
(PL). Do Monaka a zpět na kolech za 36 dní. Hradecké noviny, roč. 14, č. 57
(09.03.2005), s. 7.
(PL). Je libo denní tisk v afrikánštině? Hradecké noviny, roč. 14, č. 263 (10.11.2005),
s. 7.
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(PL). Lidové tvůrce vedla především zbožnost. Hradecké noviny, roč. 14, č. 275
(25.11.2005), s. 8.
(PL). Odbornice poradí, jak trénovat paměť. Hradecké noviny, roč. 14, č. 112
(13.05.2005), s. 7.
(R). [Povídání s Janem Honzou Lušovským]. Radnice : informační zpravodaj
statutárního města Hradce Králové, roč. 8, č. 39 (28.11.2005), s. 3.
(RAŠ). Knihovna musí zabezpečit tisíce knih. Hradecké noviny, roč. 14, č. 94
(22.04.2005), s. 7.
(RAŠ). V nové knihovně bude i kavárna. Hradecké noviny, roč. 14, č. 88 (15.04.2005),
s. 8.
SEMRÁDOVÁ, Eva. Co se právě učíte? U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 13-15.
SOUČKOVÁ, Alena. Pět let působení vzdělávacího centra v SVK Hradec Králové.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4,
s. 16-17.
SOUČKOVÁ, Alena. Rekvalifikační knihovnický kurz v Hradci Králové. U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4, s. 20.
SVOBODOVÁ, Eva. První svazek půjčí knihovna za tři roky. Hradecké noviny, roč. 14,
č. 193 (18.08.2005), s. 9.
ŠPRINC, Radek. O stavbě knihovny rozhodnou volby. Hradecké noviny, roč. 14, č. 247
(21.10.2005), s. 7.
ŠPRINC, Radek. Město vymění roubenku za hřiště. Hradecké noviny, roč. 14, č. 1
(06.06.2005), s. 7.
VYŠNÁ, Katarína, IŠTOKOVIČOVÁ, Veronika. Návšteva zo Slovenska v SVK HK.
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2005, roč. 15, č. 4,
s. 24-25.
Z Náchoda do Monaka…Noviny Náchodska, roč. 14, č. 48 (26.02.2005), s. 9.
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5. Poděkování dárcům

Dary bylo získáno více než 700 publikací. Jmenovitě děkujeme následujícím
dárcům:

Paní Beerové, paní Blažkové, paní Cziglánové, panu Čechovi, paní
Čejkové, paní Čičkové, panu Dospělcovi, paní Kláře Fialové, paní
Kristýně Fialové, panu Fuchsovi, panu Holštejnovi, paní Hronovské,
paní Jarošové, paní Jiráskové, panu Klimešovi, panu Královi, paní
Kryštofové, paní Lenderové, panu Minářovi, paní Pospíšilové, paní
Evě Pospíšilové, panu Pražákovi, panu Pršalovi, panu Smutkovi,
panu Svobodovi, paní Šafkové, paní Štěpánkové, panu Václavíkovi,
paní Vokálové, paní Vyčítalové, panu Vyleťalovi, paní Výprachtické
a paní Zahradníčkové.
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