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Na dobré adrese
Knihovna je postavena a už několik měsíců plní svou funkci. I tak se dá shrnout mnohaleté úsilí o nové sídlo Studijní
a vědecké knihovny v Hradci Králové. A je to vlastně dobře. Koho dnes již zajímá, jak to všechno bylo, snad jen finanční
kontrolu, která bedlivě zkoumá, zda jsme neporušili pravidla poskytování státní dotace a příslušné zákony. Knihovna
vzkvétá a žije, vrostla do prostoru, který si přivlastnila, a lidé si přivlastnili ji. Beton už vadí jen málokomu, prubířským
kamenem se stal interiér a zejména služby v něm poskytované. Nejsme skromní a říkáme, že jsou na úrovni. Dali jsme si
záležet, vybrali jsme příjemné, odborně fundované knihovnice, zajistili odpovídající techniku a technologie a ve velké míře
naše služby podporuje i příjemné prostředí. Ani okolí není zanedbatelné. Knihovna působí doslova v intelektuálním, ba dá se
říci v akademickém prostoru. Zkratkou přes knihovnu se dostanete k objektu společné výuky a k Fakultě informatiky a
managementu Univerzity Hradec Králové, kousek dál směrem na jihovýchod je Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy,
proti knihovně sídlí Střední průmyslová škola, přes Orlici je možné vidět Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína,

na

východ od nás působí Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola podnikatelská. A sídlit hned vedle Hasičského záchranného
sboru není také k zahození. Náš konferenční sál se stal atraktivním místem
pro pořádání seminářů a konferencí, máme rezervace na několik měsíců
dopředu. Totéž můžeme říci i o galerii U Přívozu, pro svoji příznivou cenu je
dostupná i mladým začínajícím umělcům.

Trochu rozpaky budí Literární

kavárna, kterou jsme dlouhodobě pronajali. Podle nás neplní funkci dobrého
občerstvení za rozumné ceny. Ale při vyrovnaných podnikatelských záměrech
šlo ve výběrovém řízení především o cenu nájmu a ta je pro nás více než
příznivá. Možná jde jen o pocity šetrných knihovnic, návštěvníci si zatím
nestěžovali, a tak nemáme důvod nájemce měnit.

Vážíme si excelentního

společenství, ve kterém budeme dlouhá léta působit, a těšíme se na
spolupráci a společné projekty.
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Akce roku: stěhování
21.července 2008 se brány staré knihovny definitivně uzavřely veřejnosti. Samotné stěhování fondu začalo 28.7.2008 a
skončilo v září 2008. Způsob stěhování a následného řazení volného výběru se řešil dlouho dopředu. Zatímco ve skladech
byly dokumenty řazeny podle signatur, volný výběr měl být postaven podle oborů
vyjádřených znaky MDT. Dopředu dlouho promýšlená akce, která vyžadovala
přesnost, preciznost, pečlivost, trpělivost, ale i svaly. Dva obří kamiony nepřetržitě
jezdily až do pozdních večerních hodin. Stěhovací firma stěhovala souběžně vždy dva
paprsky signatur, které se ukládaly do různých pater. Šlo o zcela mimořádnou
událost, kdy bylo třeba přestěhovat a nově uspořádat - kromě ostatního vybavení - i
celý fond knihovny – a to je více než milion knihovních jednotek. Je tu však vše, co si
může uživatel knihovny přát: bohatý knižní fond, periodika, informace, místnosti pro
komunikaci, duchovní stimulace, profesionální poučení – a to vše na jednom místě.
Vzhledem ke kapacitě studovny jsou základní dokumenty jednotlivých vědních oborů
v knihovně vždy přítomné a tedy dostupné kdykoliv v rámci provozní doby.
Ve volném výběru je na 120 000 knih. V horkých letních dnech je pracovníci knihovny nejen řadili a rovnali do
volného výběru, ale i kódovali, polepovali stavěcími znaky a ukládali informace o jednotlivých titulech do katalogu – aby
první návštěvníci měli co nejsnazší přístup ke knihám a informacím. To všechno se stihlo přes prázdniny. Díky
dvousměnnému provozu a značnému pracovnímu nasazení všech zúčastněných se podařilo vše včas dokončit.

Prázdná synagoga

Sbaleno
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Den otevřených dveří: 25.9. 2008
Jedna z nejhektičtějších akcí roku – Den otevřených dveří. Dopoledne proběhlo slavnostní oficiální otevření za účasti
významných veřejných činitelů a odpoledne již patřila knihovna svým uživatelům. Návštěvnost byla neuvěřitelná. Branami
knihovny v tento den – od 13.00 do 17.00 hod. - prošlo přes 2.500 návštěvníků. Byly uspořádány komentované prohlídky pro
všechny návštěvníky. Knihovníci zodpovídali stovky dotazů a informovali o největších změnách a nejdůležitějších službách
knihovny.

Provoz pro veřejnost byl zahájen 29.9. 2008.

Slavnostní přestřižení pásky

Davy před knihovnou

Knihovna vzata útokem
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Služby uživatelům
Absenční služby
Přestěhování do nové knihovny se také projevilo ve statistických ukazatelích. Do 18. července 2008 byly tyto údaje
sledovány stejným způsobem jako v minulých letech. Od 21. července do 28. září byla knihovna pro veřejnost uzavřena (s
výjimkou Dne otevřených dveří 25. září 2008), a tudíž sledování statistických údajů týkajících se služeb bylo pozastaveno. Od
29. září 2008 byly statistické údaje sledovány novým způsobem, odpovídajícím organizaci služeb. Počet návštěvníků je
poměrně přesně zaznamenáván na vstupních detekčních branách a již se dále nerozlišuje, kterých služeb tito návštěvníci
využili. V období 29. září – 31. prosince 2008 prošlo branami 57 430 návštěvníků.

Celkový počet návštěvníků:

Počet registrovaných uživatelů:

Rok

Celkem:

Rok

Celkem:

2007

126.826

2007

6.600

2008

139.564

2008

8.260

Celkový počet výpůjček v roce 2008: 356.004 (v roce 2007: 375.836)

Počet prvních výpůjček z roku 2008: 170.830 (v roce 2007: 143.306)
Oddělení absenčních služeb zodpovídalo dotazy došlé na e-mail pujcovna@svkhk.cz . Bylo jich 1 525 (v roce 2007 2 221).
V budově na tř. ČSA bylo informační službou zodpovězeno 1 093 dotazů.
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Mezinárodní
MVS

Meziknihovní
výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služby
Meziknihovní služby
1) požadavky z jiných knih.

2008

2007

Index

celkový počet požadavků

3 824

4 465

0,86

kladně vyřízené požadavky

3 816

4 433

0,86

celkový počet požadavků

423

557

0,76

kladně vyřízené požadavky

377

496

0,76

0

0

0,00

celkový počet požadavků

12

23

0,52

kladně vyřízené požadavky

9

14

0,64

2) požadavky zaslané jiným k.

1) požadavky z jiných zemí
2) požadavky do jiných zemí

Prezenční služby
Oddělení periodik na Eliščině nábřeží navštívilo 9 326 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 38 087 periodik. V nové
knihovně bylo zaznamenáno 3 354 výpůjček svázaných periodik.
Celkem bylo uskutečněno 41 441 výpůjček periodik.
Pokračovala služba elektronického dodávání dokumentů. S knihovnou má smlouvu uzavřeno
65 knihoven, z nichž 31 službu v roce 2008 využilo.
Celkem bylo elektronicky objednáno a dodáno 467 článků, tj. 1620 stran. Oproti roku 2007 je to
nárůst o 95 článků, tj. 174 stran, přestože vzhledem ke stěhování knihovny byla služba
poskytována pouze 10 měsíců.
Registrovaní uživatelé a knihovny mohli využívat službu current contents, tj. elektronické
zasílání obsahů časopisů. Celkem bylo zhotoveno 245 tisků, 1 311 skenů a 16 256 kopií, tj.
17 812 placených stran.
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Informační a rešeršní služby
Byly zodpovídány ústní, telefonické a e-mailové dotazy. Elektronické dotazy jsou zasílány na adresy Ptejte se knihovny,
Aleph Account a inform@svkhk.cz. Od přestěhování do nové knihovny jsou přesměrovány na inform@svkhk.cz také e-maily
došlé na adresu knihovna@svkhk.cz.
Bylo zodpovězeno, případně přeposláno, 844 dotazů, z toho Ptejte se knihovny 102 dotazů a Aleph Account 167 dotazů.
Ústních a telefonických dotazů bylo do 18.7.2008 zodpovězeno 1412. V nové knihovně se ústní a telefonické dotazy ve 3. – 5.
NP evidují společně.
Od 29.9.2008 bylo zodpovězeno 9807 jednoduchých dotazů a 544 dotazů speciálních.
Studovnu na Eliščině nábřeží navštívilo 1350 návštěvníků. V nové knihovně se návštěvníci studovny neevidují
samostatně.
Uskutečnilo se 27 školení uživatelů. Z toho většinu (18) tvořil kurz Trénování paměti. Kurz se setkal s velkým zájmem
veřejnosti. Dále proběhlo 2x školení zaměstnanců v práci s OPACem, 7x školení v práci s internetem.
Bylo vypracováno 135 písemných rešerší, což je o 2 více než v předchozím roce. Po otevření nové knihovny se projevil
zvýšený zájem o placené rešerše, zejména ze strany budoucích diplomantů. Bylo vypáleno CD s plnými texty rešerší za rok
2007.
Databáze norem byla doplněna o 120 norem.

Využití plných textů z různých databází:
Databáze

Počet prohlédnutých plných textů
rok 2008
stav roku 2007
EBSCOhost
1 896
1 476
Infobanka ČTK
10 834
12 182
Library Press Display 330
893
OCLC (Wilson Select) 50
108
TamTam
4 179
5 911
Celkem
17 289
20 570
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Uskutečnilo se 85 exkurzí, kterých se zúčastnilo 2 196 účastníků z řad studentů a ostatní veřejnosti. Z toho do
18.7.2008 to bylo 10 akcí a 209 účastníků.
Internet klub
V nové knihovně je internet poskytován v internet klubu ve 2. NP zatím na 5 počítačích. V období od 29. září do 31.
prosince zde bylo zaznamenáno 1 672 návštěvníků. Veřejný, neplacený přístup k internetu je umožněn na 1 počítači v 1. NP
a na počítači pro hendikepované osoby. Zde se počty návštěvníků nesledují.
Za období celého roku 2008 bylo evidováno celkem 12 528 přístupů k internetu.

Služby knihovnám
Oddělení vykonává regionální funkce ve znění § 11 knihovního zákona v rámci Studijní a vědecké knihovny jako
krajské knihovny. S přestěhováním do nové budovy bylo oddělení organizačně začleněno do přímé kompetence ředitelky SVK
Hradec Králové.

- 11 -

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Výkon regionálních funkcí:
Průběžně bylo poskytnuto 114 konzultací a 130 informací, uskutečněno bylo 32 návštěv v knihovnách. Pokračovala
spolupráce s odbornými knihovnami (muzejní knihovny, školní knihovny, biskupská knihovna).
Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje:
V roce 2008 byla vydána 4 čísla regionálního knihovnického zpravodaje U nás. Číslo 3 a 4 jako dvojčíslo (celkem 150 .s + 7 s.
příloh). Publikace Knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2007 (46 s.) vyšla jako příloha čísla 2/2008. Knihovnickoinformační zpravodaj U nás je vystavován v elektronické podobě na webu Studijní a vědecké knihovny.
Vzdělávací akce pro knihovníky:
V roce 2008 se uskutečnilo 9 kurzů a 8 porad. Pořádání vzdělávacích aktivit bylo z části ovlivněno stěhování knihovny a
absencí vybavené počítačové učebny ve 2. pololetí roku 2008.
Seminář Bezpečný internet (ve spolupráci s Českým osvětovým centrem bezpečnějšího internetu)
Seminář Benchmarking českých knihoven (ve spolupráci s NK ČR)
Doškolovací seminář Soubor národních autorit (ve spolupráci s NK ČR)
Základní knihovnický kurz
Školení EBSCOhost 2.0 – prezentace nového vyhledávacího rozhraní
Školení Nová evidence knihovnických činností (ve spolupráci s NK ČR)
Přípravné kurzy pro skládání zkoušek k získání Certifikátu ECDL (ve spolupráci s UHK)

27 účastníků
25 účastníků
20 účastníků
18 účastníků
5 účastníků
44 účastníků
6 účastníků

Další činnosti:
Zajištěna a zorganizována byla průběžná akce studentů SOŠ Hradební (obor Knihovnicko-informační systémy a služby)
včetně zajištění praktických maturit. Odborná praxe byla zajištěna a poskytnuty byly konzultace studentkám SOŠ Luhačovice
a Slezské univerzity v Opavě (navazující magisterské studium).
Pracovnice oddělení se podílejí na činnosti odborných sekcí a pracovních skupin.
Byly zajišťovány exkurze knihovníků a odborné veřejnosti v nových prostorách knihovny.
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Exkurze knihovníků v nové budově
Datum

Knihovna, organizace

11.10.
22.10.
23.10.
29.10.
5.11.

2.12.
4.12.
6.12.
15.12.

Knihovníci okresu Náchod (MěK Náchod +obecní knihovny okresu)
Účastníci celostátního semináře Hudební knihovny 2008 (celorepublik.)
Pracovníci Městského úřadu Police nad Metují
Vedoucí pracovníci Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod
Knihovníci Knihovny města Olomouce + profesionální knihovny okresu
OL
Vedoucí pracovníci Městské knihovny v Praze
Knihovníci okresu HK (městské i obecní knihovny) + knihovníci okresu
RK (městské knihovny)
Účastníci školení Nová evidence knihovnických činností - region
Knihovníci Krajské knihovny Karlovy Vary
Pracovníci oddělení památkové péče Královéhradeckého kraje
Knihovníci Městské knihovny v Praze

11 akcí

5 skupin z kraje, zbytek z jiných regionů ČR, 2 skupiny ze st. správy

6.11.
25.11.

Tabulka statistických ukazatelů:

Porady
Metodické návštěvy
Konzultace – celkem
Informace – celkem
Školení ECDL
Ost. školení a semináře
Exkurze odb. veřejnosti

2008

2007

8
32
114
130
3
6
11

11
25
176
111
10
10
---
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Počet
účastníků
19
15
20
5
32
4
52
12
10
19
40

228
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Vnější vztahy a marketing služeb
11.9.

Setkání bývalých zaměstnanců knihovny

12.-17.11.

Knihovna uzavřena z důvodu natáčení filmového spotu, ve kterém hrála oskarová herečka Catherine ZetaJones. Finanční prostředky získané z pronájmu budovy byly použity na nákup knih.

26.11.

Zahajovací seminář České betonářské společnosti – výtěžek věnován na zajištění výstavy Karel Čapek – cesta

V rámci propagace byla navázána spolupráce s Českým rozhlasem a rádiem Černá Hora. SVK HK rovněž začala
vylepovat plakáty formátu A2 s měsíčním programem knihovny.
Byl zpracován Průvodce Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, který napomáhá návštěvníkům
knihovny v orientaci po budově a ve službách.

SVK HK vydala knihu o výstavbě nové budovy knihovny.

Mezinárodní spolupráce :
Dne 13.2.2008 jsme podepsali vykonávací dohodu o vzájemné spolupráci se Štátnou vedeckou knižnicou v Banské
Bystrici (dále jen ŠVK BB) na rok 2008. Dvě pracovnice z ŠVK BB absolvovaly ve dnech 29.9. - 3.10. odborný studijní pobyt
v naší knihovně. V termínu 8. – 12. 12. 2008 se konala stáž našich pracovnic (D. Ridlová a H. Stříhavková) v ŠVK BB.
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Kulturní delegace z Banskobystrického kraje ve složení J. Borguľová a D. Jarina, K. Šmelková a M. Skruteková
pobývala v knihovnách Královéhradeckého kraje v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti ve dnech 29.9.–
3.10. Naši slovenští hosté měli možnost zúčastnit se slavnostního zahájení Uměleckého maratónu v historickém sále radnice
v Pardubicích a rovněž se setkat s předsedkyní slovenského PEN klubu M. Bátorovou a předsedou českého PEN klubu J.
Dědečkem. Pokračovala pravidelná výměna vlastních dokumentů.

Slavnostní přípitek na pardubické radnici
Náš host – Jiří Dědeček

Společné foto na Perštýnském náměstí v Pardubicích

Programy a projekty
Vlastní projekty
Z dotací MK ČR
Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění prostřednictvím digitálních kopií (VISK 7),
řešitelka D. Novotná
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Nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky (Česká knihovna), řešitelka V.
Havrdová.
Z vlastních zdrojů
Retrokonverze (projekt z vlastních zdrojů knihovny), řešitelka D. Novotná
Opravy pole 967 v záznamech regionálních dokumentů (projekt z vlastních zdrojů knihovny), řešitelka D. Novotná
Opravy článků konvertovaných z článkové databáze do systému Aleph (projekt z vlastních zdrojů), řešitelka I. Novotná

Národní projekty
Česká národní bibliografie – články, řešitelka I. Novotná
Biografický slovník českých knihovníků, řešitelka I. Novotná
Souborný katalog CASLIN, řešitelky D. Novotná, H. Hornychová

Konsorciální projekty
Participujeme na konsorciálních projektech zpřístupňujících tyto báze:
SpringerLink, OCLC First Search, Infobanka ČTK, Databáze TamTam, EBSCO host,
EZB - Elektronická knihovna časopisů, řešitelka B. Klabalová.
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Doplňování a zpracování fondů
Oddělení akvizice
Podařilo se nakoupit kvalitní českou i zahraniční odbornou literaturu, která je přínosem pro knihovní fond,
včetně nově vytvořeného volného výběru a fondu studoven (mj. byly dokoupeny další exempláře často půjčovaných
titulů a rozsáhlý komplet DVD s naučným obsahem i kolekce filmů ze Zlatého fondu české kinematografie). Podle
možností byla doplňována také literatura pro národnostní menšiny žijící v ČR.
Průměrná cena 1 knihovní jednotky monografií činila 408,90 Kč (v roce 2007 to bylo 232,83 Kč) Výrazný
nárůst přepočtené ceny 1 monografie zakoupené do SVK je způsoben jednak zvýšeným nákupem zahraničních
publikací, jednak možností nakoupit i dražší publikace české provenience, kterým se jindy musíme spíše vyhýbat.
Způsob nabytí monografií
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Povinný výtisk + dar nakl.
Placený povinný výtisk
Nákup
Rezervní fond
Dary
Mezinárodní výměna
Náhrady za ztráty

1352
5260
2169
173
739
182
55

1831
4447
1674
192
1217
142
48

1991
4957
1300
135
1013
107
46

1547
5994
1631
2
901
59
64

1966
6208
1266
0
979
19
98

1956
5268
1420
0
1451
190
30

2064
6439
1433
2
517
30
82

1901
5779
1208
0
337
7
80

1857
6200
1758
18
590
1
23

Celkem

9930

9551

9549

9312

10447

10198 10536 10315 10567

Celkový počet získaných monografií, kartografických dokumentů, elektronických zdrojů a audiovizuálních
dokumentů byl 10 588 knihovních jednotek, z toho jsme získali 8 099 dokumentů nákupem a 2 489 dokumentů zdarma.
Titulově jsme získali těchto dokumentů 9 094, z toho bylo 6 856 titulů nákupem a 2 238 zdarma.
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Finanční náklady na nákup
2003

2004

2005

2006

2007

2008

monografie
seriály
normy
databáze
předplacené vstupy

1 913 838

1 671 804

1 790 638

1 885 878

1 637 096

3 311 758

342 861

346 180

378 791

316 192

313 476

320 473

2 000

100 922

183 386

148 367

100 085

51 060

79 396
10 815

78 257
13 328

43 503
8 330

60 772
75 814

42 773
77 250

215 852
310 379

Celkem

2 348 910

2 210 491

2 404 648

2 487 023

2 170 680

4 209 522

Oddělení jmenného zpracování
Celkem bylo v roce 2008 jmenně zkatalogizováno 10 378 titulů. Nově zkatalogizováno bylo 8 250 titulů (z toho
bylo 7 947 monografií a 303 periodik), rekatalogizováno bylo 2 128 titulů. Pokračující nárůst rekatalogizovaných titulů oproti
předcházejícím letům je způsoben jednak probíhající retrokonverzí starých záznamů, jednak nárůstem počtu starších
publikací dodaných od pultu.
V průběhu 1. pololetí bylo uloženo několik desítek zbývajících záznamů periodik, které byly vyčleněny během
retrokonverze podle abecedy (ta byla ukončena spolu s 2. etapou retrokonverze monografií v průběhu roku 2007). Po celý rok
pak ještě byly průběžně doplňovány do elektronického katalogu dodatečně nalezené neuložené záznamy monografií i
periodik.
Retrokonverzí v roce 2008 celkem prošlo 10 949 záznamů dokumentů a 5 647 záznamů svazků seriálů.

Vývoj retrokonverze (počet uložených záznamů)
1998

1999

2000

2001

V prac.době
OON
Grant

18638
4815

11426 13077
20772 24449

8798
7259

CELKEM

23453 32198 37526 16057 40726 38571 49877 66046 45566 11900 10949

0

0

0

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

19466 16846
21260 21725

18602
31275

23274
30687

16402
29164

3410
8490

3400
7549

0

12085

0

0

0

0
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Oddělení věcného zpracování
Věcně bylo zpracováno celkem 10 622 titulů, z toho 9 300 systematicky i předmětově a 1 322 pouze
systematicky (od listopadu se však i beletrie začala zpracovávat předmětově). Ze zpracovaných dokumentů bylo 9 526
monografií, 799 periodik a 297 ostatních. Toto číslo v sobě zahrnuje nové tituly i tituly věcné rekatalogizace (u
rekatalogizovaných starších monografií i periodik se věcné zpracování provádí podle současných pravidel).
Od listopadu bylo zahájeno přidělování předmětových hesel a unifikovaných názvů v souladu s pravidly a praxí
Národní knihovny. Zároveň s používáním předmětových hesel Národní knihovny bylo zahájeno i přebírání příslušných
třídníků MDT-MRF, které se poněkud liší od námi dosud používané verze.
Na základě znaků konspektu, které byly v roce 2007 vytvořeny v záznamech všech „živých“ periodik, byly nyní podle
požadavků OS do všech záznamů zapsány stavěcí znaky pro umístění těchto periodik ve volném výběru v nové budově
(celkem se jednalo o cca 2 500 titulů periodik).

Oddělení bibliografie
Excerpcí ze 135 titulů regionálních deníků, periodik a sborníků bylo vytvořeno 3299 bibliografických záznamů
článků. Celkem je v bázi uloženo již 73 128 bibliografických záznamů regionálních článků. Dále bylo vytvořeno 1059
personálních a korporativních autoritních záznamů na jmenné i věcné úrovni. Regionální autoritní záznamy se statusem
„definitivní“ byly předávány vedoucí ODZF pro zaslání do databáze národních autorit.
Na webu SVK HK byly nadále udržovány odkazy na on-line katalogy knihoven v regionu a odkazy na články o SVK HK
v rubrice O nás v tisku ze zpravodaje U nás.
Oddělení se podílelo na pořádání bibliografické porady sekce SDRUK ve dnech 20.-21.5.2008 v Hradci Králové.
Byla zahájena práce na bibliografii Marie Kubátová, která měla být původně přílohou k příspěvku na Kolokviu českých,
moravských a slovenských bibliografů ve Zvolenu (říjen 2008), ale z důvodu dlouhodobé nemoci nebyla dosud dokončena.
Začalo se s přípravou bibliografické regionální databáze Krakonoš v literatuře.
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Pokračovala spolupráce na projektu Slovník knihovníků pod organizací SDRUK (koordinuje ředitel MZK Brno). V roce
2008 bylo přidáno do Slovníku knihovníků celkem 75 záznamů.

Správa fondů
Pracovníci ve skladech se věnovali vyhledávání dokumentů na základě podaných žádanek čtenářů. Pracovali ve dvou
směnách kopírujících provozní dobu knihovny. Prováděli průběžnou kontrolu řazení fondů, připravovali knihy k zabalení a
nalepení signatury a stavěcího znaku a opatřovali nové knihy radiofrekvenčními čipy. Velkou měrou se podíleli na
plánování přesunu dokumentů z budovy synagogy, skladů na Pouchově a prostor nábřeží. V rámci stěhování fondů
kontrolovali řazení dokumentů podle signatur v prostorách nové budovy. Po přestěhování označovali nové dokumenty
určené do volného výběru barevně podle tříd MDT.
Ve spolupráci s firmou FAKS byla průběžně zajišťována vazba knih a periodik (5 zakázek v hodnotě 71 665,- Kč). Ve
spolupráci s vazárnou ve Skalici byly provedeny zakázky na vazbu, převazbu a výrobu desek (5 zakázek v hodnotě 508 092,Kč).
Celkem bylo za rok 2008 provedeno 36 odpisů ztracených a poškozených knih.

Informační technologie
Pro zaměstnance i návštěvníky knihovny bylo zakoupeno 90 nových počítačů a 28 terminálů. Terminály byly
osazeny do připravených stojanů a ke konci roku již sloužily k vyhledávání v katalogu knihovny.

Všechny podstatné události v oblasti softwaru proběhly v druhé polovině roku. Byly zakoupeny nové verze všech
provozovaných serverových systémů firmy Microsoft a v průběhu roku 2009 budou postupně nasazovány.
V rámci stavby nové budovy byl dodán docházkový systém Aktion, který byl ke konci roku ve zkušebním provozu.
K centrální správě tiskových a kopírovacích služeb byl nasazen nový systém SafeQ.
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V průběhu roku probíhaly práce na jednotlivých modulech systému Aleph. Probíhalo nastavení a testování nového
zařízení, samoobslužného výpůjčního automatu SelfCheck. Ten se již od počátku ukázal jako velmi přínosný a
bezproblémový a od zahájení provozu v nové budově měl jen pár drobných závad, které byly rychle odstraněny. Koncem roku
byla nainstalována nová verze Aleph 18, bylo provedeno její systémové nastavení a první testovací konverze dat z v.16 a
konalo se rozdílové systémové školení.
Systém Kramerius pro správu a zpřístupnění digitálních dokumentů byl doplněn o další dokumenty – Pochodeň,
ročníky 1977-80, a U nás, ročníky 1994-98. Byly znovu naimportovány některá tituly s opraveným formátem dat. Při provozu
bylo objeveno několik vadných a chybějících dokumentů, které byly opraveny.

Technika pro návštěvníky knihovny
Nově mají návštěvníci knihovny k dispozici výkonné multifunkční kopírovací stroje, které slouží k samoobslužnému
tisku, kopírování i skenování.
V půjčovně byl instalován samoobslužný výpůjční automat SelfCheck, který umožňuje návštěvníkům realizovat
výpůjčky bez asistence obsluhy.
Zásadní změnou je zavedení čtenářských průkazek s integrovaným RFID čipem, které do budoucna umožní zavedení
nových samoobslužných služeb. V současnosti již slouží k přístupu na multifunkční kopírky, připravuje se jejich využití k
přístupu na parkoviště.

Internet
Průběžně byly udržovány všechny internetové servery SVK a hardwarový firewall a podle potřeby byly upravovány
jejich konfigurace.
Nová budova znamená nové připojení k internetu. Technologie je stejná, tedy prostřednictvím optické trasy, ale
významně vzrostla rychlost, i když zatím jen pouze v rámci hradecké metropolitní sítě HKNET. Nyní je tedy knihovna
k HKNETu připojena rychlou linkou 1Gb/s, k internetu zatím rychlostí 10Mb/s, ale v plánu je její zvýšení.
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Ekonomika a provoz
Výstavba nové budovy knihovny v Hradecké ulici 1250
Rok 2008 byl nejen závěrečným rokem výstavby nové budovy knihovny, ale i závěrečným rokem financování této
stavby z dotace MK ČR. Celkem bylo v roce 2008 proinvestováno na této akci 98 357 768,30 Kč. Celkové konečné
náklady stavby financované z dotace MK v letech 2001 až 2008 (včetně spoluúčasti Královéhradeckého kraje částkou
539 752,50 Kč v oblasti investic) představují hodnotu 395 024 839,14 Kč, z toho kapitálové (investiční) náklady činí
381 766 918,44 Kč a běžné (neinvestiční) náklady 13 227 920,70 Kč.
Finanční toky v rámci dotace probíhaly v roce 2008 v souladu s harmonogramem stavby.

Investice z vlastních zdrojů
Položkový plán investic pořizovaných z vlastního investičního fondu pro rok 2008 byl sestaven a koordinován
s rozpočtem knihovny. Celkem byl z našeho investičního fondu pořízen majetek v hodnotě 622 569, 40 Kč.
Provozní náklady
Provozní náklady činily 67 406,21 tisíc Kč, vlastní příjmy dosáhly 2 651,22 tisíc Kč.
Dotace Ministerstva kultury

Projekt VISK 7 Kramerius: 101 tis. Kč
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Personalistika
Počet zaměstnanců a jejich struktura k 31.12. 2008 (fyzický stav) :
Celkový počet zaměstnanců
- z toho ženy
muži
- v tom zaměstnanci odborní
- VŠ knihovnického směru
- VŠ ostatní
- SŠ knihovnického směru
- SŠ ostatní
- zaměstnanci ostatní
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

86
76
10
77
16
12
25
24
9
79,13

Ve sledovaném období uzavřeli pracovní poměr s organizací (přírůstky) 23 zaměstnanci a naopak pracovní poměr ukončilo
(úbytky) 16 zaměstnanců.
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Konferenční sál
V knihovně pokračovaly dva cykly přednášek pro veřejnost: Literární díly a Pojďme si povídat. Se získáním
konferenčního sálu a galerie v nové budově SVK dala prostor i akcím, které do těchto cyklů nespadají.

Kulturní akce pro veřejnost
Vzdělávací akce pro veřejnost

2008

2007

16
117

12
110

Uskutečnilo se 5 přednášek cyklu „Literární dílny“ ve spolupráci s katedrou českého jazyka a literatury Univerzity
v Hradci Králové. Ke všem byl připraven metodický list obsahující rešerši zpracovanou oddělením IRS.
Konalo se 11 besed volného cyklu „Pojďme si povídat“. Ke každé besedě byly připraveny doprovodné materiály
obsahující i rešerši zpracovanou oddělením IRS.

Mgr. Josef Krečmer: Literárně-hudební večer – autorské čtení

Ing. Martin Stiller: Černá perla Afriky

- 24 -

Film k „čapkovskému“ výročí

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Zdenka Procházková: Pocta Karlu Čapkovi

17.prosince 2008: Koncert pěveckého sboru „Daneťáček“

Galerie U Přívozu
V galerii „U Přívozu“ se uskutečnily 3 výstavy, z nichž 2 byly zahájeny vernisáží:

25.9. – 17.10.
Králové

Tajemné písmeno X : výstava dokumentující stavbu nové budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci

21.10. – 18.11. Barvy, tvary, vůně, tóny: výstava prací absolventů SUPŠHNN
24.11. – 8.1. Karel Čapek – cesta k dnešku: výstava uskutečněná k 70.výročí úmrtí Karla Čapka ve spolupráci Památníkem
Karla Čapka ve Strži u Dobříše a Literárním oddělením Východočeského muzea v Hradci Králové
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Vernisáž k výstavě absolventských prací
žáků SUPŠHNN – 1. vernisáž v prostorách
nové galerie.

Na vernisáži k výstavě „Karel Čapek – cesta k dnešku“ vystoupili se svou produkcí žáci hudebního oboru ZUŠ Na Střezině.
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Výstavba knihovny
Základní data
1994 -2001
1998
31.7.2001
28. 1.2002
24.10.2002
2003 - červen 2004
16. 9.2004
26.10.2004
Červen 2008
25.9.2008
29.9.2008

Kapacity
Prosazování stavby, tvorba investičních záměrů
a stavebních programů
Zpracování zastavovací studie
Registrace projektu na MK ČR
Podepsána smlouva o pronájmu pozemku
Vyhlášen vítěz architektonické soutěže
Projekční práce
Zahájení stavby
Položení základního kamene tavby
Kolaudace stavby
Den otevřených dveří
Zahájení provozu pro veřejnost

Skladovací kapacita knižního fondu 20 500 běžných metrů polic
Volný výběr
120 tis. svazků
Studovny
20 tis. svazků
Sklady v nové budově
700 tis. svazků
Depozitář Pouchov
800 tis. svazků
Počet studijních míst
450
Počet počítačů
250
Uživatelé
1 tis. denně
Zaměstnanci
80

Porovnání vybraných parametrů roku 2007 a 2008
Parametry
Počet registrovaných uživatelů
Počet návštěvníků / den
Počet knihovních jednotek
Počet studijních míst
Počet PC
Z toho PC pro čtenáře
Počet zaměstnanců
Prostory pro veřejnost v m²
- z toho plocha studoven v m²
- z toho plocha volného výběru v m²
Plocha skladu v budově knihovny v m²
Parkoviště, počet stání

2007
6 600
cca 500
1 233 730
100
133
42
75
597
168
0
619
0
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2008
8 260
cca 800
1 250 000
440
250
57
80
6 214
1413
1 296
2 491
101
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Nejžádanější knihy roku 2008

Naučná literatura:
Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2000.
ISBN 80-246-0139-7. Sign. 695 357.

Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
Sign. 809 025.

Švaříček, Roman. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007.
ISBN 978-80-7367-313-0. Sign. A0-3200.

Beletrie:
Brown, Dan. Andělé a démoni. Praha : Argo, 2006. ISBN 80-7203-787-0.
Sign. 463 857.

Rowling, J. K. Harry Potter a relikvie smrti. Praha : Albatros, 2008.
ISBN 978-80-00-02122-5. Sign. A0-4114.
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Zajímavé regionální tituly:
1.
Balbín, Bohuslav. Notae in Verisimilia humaniorum disciplinarum, in quibus nonnullaeo in libro tradita partim apertius explicantur,
partim exemplis illustrantur, eodem autore / Bohuslao Balbino. -[Augustae Vindelicor. : Apud Paulum Kühze, 1710]. – 183, iii s. : 8 º (16 cm )

2.
Almanach MD: Martin Dyrynk (1941 – 2001) / [redakce Karel Kropík, Ditta Pfefferová, Miroslav Strolený; návrh vazby a typografie
Martin Dyrynk]. -- Praha: Spolek českých bibliofilů; [Břeclav] : Moraviapress, 2001. -- 47 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 33
cm + [21] l. grafických příl.
Sign. C1 - 12

Nejdražší knihy zakoupené v roce 2008
Concise Encyclopedia of Languagaes of the World …. 3357,- ( zahr. dod. Dagmar Al-Salmanová)

BÁRTA, Miroslav. Satelitní atlas pyramid: Abú Ghuráb, Abúsír, Sakkára, Dahšúr. 1. vyd. Ústí nad Labem : Dryada,
2006. 62 s. ISBN 80-87025-01-6.
2197,Sig. A2-25
SOBOTTA, Johannes. Sobottův Atlas anatomie člověka 1.- 2. díl. 1. české vyd. Praha : Grada, 2007. 2 sv. 431, 399 s.
ISBN 978-80-247-1870-5.
Sig. A1-506
3990,ZÖLLNER, Frank. Michelangelo: 1475 - 1564 : dílo. Praha : Slovart ; [Köln] : Taschen, 2008). 768 s. ISBN Slovart
978-80-7391-086-0; Taschen 978-3-8365-0691-5.
Sig. C2-2aa
4999,-
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The Phaidon Atlas of 21st century world architecture. London : Phaidon Press Limited, 2008. 799 s. ISBN 978-0-71483390,4874-7.
HOYO, Josep del; ELLIOT, Andrew; SARGATAL, Jordi. Handbook of the Birds of the World. Barcelona : Lynx Edicions,
c1992-2008.
(dod. RepNet Milan Lipenský)
Sig.403 398
Pozn. Tento titul kontinuálně vychází – jeden svazek .... á 5600,- [celkem cca 16 sv.]

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. 2. vyd. Praha : Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008.
655 s. ISBN 978-80-7277-390-9
Sig. A1-1148/1
3000,BALBÍN, Bohuslav. Bohuslai Balbini Verisimilia humaniorum disciplinarum seu iudicium privatum de omni literarum (quas
humaniores appellant) artificio, quo in libello praecepta epistolarum, latinitatis, grammaticae, poeseos, emblematum,
symbolorum, historiae, rhetoricae sacrae et profanae, aliaque huius modi, summa brevitate adferuntur et quid in singulis
verisimile sit, proponitur .... nákup antikv. Praha
(Augustae Vindelicor. : Apud Paulum Kühze, 1710)
Sig. 403 398
10.000,-

Příloha č. 2 – Ediční činnost
Seriály
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2008, roč. 18, č. 1-4. Hradec Králové : Studijní a vědecká
knihovna, 2008. Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/unas>. ISSN 0862-9366.

X : občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2008, roč. 1, č. 1-3. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna,
2008. Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/obcasnik-x.asp
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Monografické publikace
DOUCEK, Pavel (ed.). Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2008. [124] s. ISBN
978-80-7052-083-3 (váz.)
MÁLKOVÁ, Lenka. Průvodce po Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Odpovědná redaktorka Božena Klabalová. Hradec
Králové :
Studijní
a
vědecká
knihovna,
2008.
14
s.
ISBN 978-80-7052-084-0.
Dostupný
z WWW:
<http://www.svkhk.cz/soubory/pruvodce-knihovnou-2008.pdf>.

Ročenky
SEMRÁDOVÁ, Eva. Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2007 : statistická ročenka veřejných knihoven. Hradec Králové :
Studijní a vědecká knihovna, 2008. 46 s. Volná příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U NÁS, ročník 18 (2008). Dostupný z
WWW: <http://www.svkhk.cz/download/verejne-knihovny-hralovehradeckeho-kraje-v-roce-2007.pdf>. ISBN 978-80-7052-086-4 ;
ISSN 0862-9366
Výroční zpráva 2007. Hradec Králové : Studijní a vědecká
<http://www.svkhk.cz/soubory/vrzpra07.pdf>. ISBN 978-80-7052-085-7.
Podrobnosti k publikační činnosti a výběr z tisku na www.svkhk.cz
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2008.
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Dostupný

z

WWW:
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Příloha č. 3 – Přehled dárců

Pořadové
číslo
1
2
3
4
5
6
7

Příjmení, jméno
Hana Kliková
Radovan Havlík
Václav Pražák
p. Uhlíř
Muzeum H.K.
Petr Havelka
Hana Tichá

Počet
9 ks
5 ks
11 ks
4 ks
50 ks
4 ks
9 ks
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To nejlepší na konec: … v hlavní roli knihovna…
Ve dnech 12. – 17.11 2008 byla Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové z důvodu natáčení filmového spotu,
jehož hlavní hvězdou byla Catherine Zeta-Jones, uzavřena pro veřejnost a zcela otevřena filmovému štábu. A jak filmaři
upravili prostory knihovny k obrazu svému?

4. patro se proměnilo v laboratoř

Studovna aneb Najdi pět rozdílů …

... a ještě podpis hvězdy…
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Očekávaná událost roku 2009 :
ve dnech 3. – 4. 11. 2009 budeme vzpomínat a slavit
60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Budovy bývalé půjčovny a studovny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
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Knihovnu v tomto roce podpořili:

Ing. Dagmar Al-Salmanová – SABRA
Tel. a fax: 251565549
e-mail: sabra@cmail.cz
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