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60. výročí založení
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Knihovna měla tento rok 60. narozeniny. U příležitosti tohoto významného výročí SVK uspořádala řadu kulturních akcí, z nichž
Vám některé přiblížíme.
8. října se konal v konferenčním sále vzpomínkový večer s názvem Setkání pamětníků. Pozváni byli především bývalí
zaměstnanci knihovny. Avšak nejen oni. Rádi jsme přivítali i zaměstnance současné a všechny, kdo si pamatují začátky této instituce.
Vítány byly především osobní vzpomínky, o které se hosté rádi podělili s ostatními. Večer, který začal nesměle, pokračoval téměř dvě
hodiny a byl plný krásných vzpomínek, příjemné atmosféry a smíchu.

Další akcí pro veřejnost bylo uspořádání výstavy mapující šedesátiletou historii knihovny. Konala se v galerii „U Přívozu“ a nesla
název Listování minulostí. 26. října proběhla vernisáž, na které zazněla retro hudba v podání mladého hudebního seskupení Sextet.
K vidění byla například podpisová listina z roku 1946 na podporu založení vědecké knihovny, v jejímž záhlaví byl jako první podepsán
Zdeněk Nejedlý, seznam ředitelů či budov za celou éru působení knihovny či zcela nový model nové budovy SVK. Je velmi těžké celých
šedesát let směstnat na několik čtverečných metrů, a tak nebylo zdaleka vystaveno vše, co by se vystavit dalo. Přesto doufáme, že jsme
návštěvníky galerie nezklamali.
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Expozice
Návštěvníci vernisáže
Listování minulostí - zahájení

Další výstava se konala ve 2. podlaží SVK. Byly zde vystaveny kresby malířky Martiny Novotné, která je autorkou nástěnných
maleb v nové budově SVK. Výstava nesla výstižný název Z papíru na beton a její vernisáž byla 2. listopadu spojena s křtem její knihy
„Malovat po zdech dovoleno“, jehož se s úspěchem zhostila ředitelka SVK Mgr. Eva Svobodová. Poté měli návštěvníci možnost
zúčastnit se exkurze, kterou vedla sama autorka, a tak si poslechnout, jak vzniká freska, z úst nejpovolanějších.
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3. listopadu se konal ve Velkém sále Adalbertina slavnostní večer u příležitosti založení Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové, který byl spojen s předáním ocenění Knihovník/Knihovnice roku 2009. Součástí slavnostního večera bylo i divadelní
představení, které tak trochu předznamenalo nadcházející 200. výročí narození Karla Hynka Máchy a přispělo ke slavnostní atmosféře
večera. Ve zpracování pražské Violy - v režii Miloše Horanského a v podání vynikající Báry Hrzánové - jsme užasli nad představením
„Máj“, podbarveným hudbou Emila Viklického. Po malém občerstvení a volné zábavě dostali všichni zúčastnění na památku malý
dárek.

Velký sál Adalbertina

Skvělá Bára Hrzánová

Než to vypuklo…

Závěrečný den oslav – 4. listopad - byl ve znamení prezentací, příspěvků a barevných kytic na
nočním nebi. Během dopoledne se konala konference s názvem „Krajská knihovna a její úloha
v systému knihoven“, které se zúčastnily významné osobnosti českého knihovnictví, hosté z ŠVK
v Banské Bystrici a z knihovny ve Walbrzychu.

Příspěvek Ing. A. Brožka
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Večer pak měli všichni zájemci jedinečnou příležitost pobýt v prostorách knihovny dávno po zavírací době. Využili ji beze
zbytku. Zájem o návštěvu knihovny v tomto deštivém nevlídném dnu opravdu překvapil. Branou knihovny prošlo kolem desáté hodiny
večerní na pět set návštěvníků, a tak knihovníci museli čas od času mocně improvizovat. Nicméně zájem nás potěšil a poučil, takže do
budoucna chystáme malé překvapení pro všechny zájemce. Noční exkurze knihovnou byla zahájena nádherným ohňostrojem,
který začal ve 21.30 hod.

Ohňostroj nad knihovnou …
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Služby uživatelům
Knihovnu navštívilo v roce 2009 celkem 172 988 návštěvníků. Průměrný počet návštěvníků v pracovní dny (pondělí – pátek) činil
666 a o sobotách 174.

Měsíc

Návštěvníci
Po - So

Průměr
Po - So

Průměr
Po - Pá

Průměr
So

Leden

13 468

518

603

161

Únor

14 651

637

702

204

Březen

17 612

677

759

231

Duben

17 318

693

784

215

Květen

13 482

613

647

203

Červen

13 104

504

567

160

Červenec

7 119

396

396

0

Srpen

7 982

380

380

0

Září

14 260

570

645

178

Říjen

19 101

735

852

243

Listopad

19 523

813

926

249

Prosinec

15 368

668

732

244

172 988

600

666

174

2009
Celkem
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Absenční služby
Uskutečnilo se celkem 409 625 absenčních výpůjček, což je 40% nárůst proti roku 2008. Výpůjček z volného výběru je o 42 %
více než výpůjček ze skladu. 27 % výpůjček z volného výběru bylo uskutečněno prostřednictvím výpůjčního automatu.
2009
Počet 1. výpůjček
z toho volný výběr
z toho přes selfcheck
z toho beletrie
z toho MVS
Prodloužení
Absenční výpůjčky
celkem
Požadavky (celkem)
Nevyzvednuté
požadavky
Registrovaní uživatelé
Dotazy (e-mail)

2008

2007

224 377
131 702
35 958
38 325
4 522
185 248
409 625

170 830
33 568
nesledováno
23 284
3 816
121 473
292 303

147 306
0
0
34 892
3 979
121 100
268 406

171 481
20 926

187 318
16 501

188 001
13 658

10 191
1 935

8 260
1 525

6 600
2 221

On-line katalog navštívilo 353 475 uživatelů, z toho 77 965 (22 %) vstupů bylo z počítačů umístěných
v knihovně a 275 510 (78 %) z počítačů mimo knihovnu. Do uživatelského konta vstoupilo celkem 218 514
uživatelů, z toho 32 579 (15 %) vstupů bylo z počítačů umístěných v knihovně a 185 935 (85 %) z počítačů mimo
knihovnu. Od 1. září 2009 uvedla knihovna do provozu box na vracení knih Herbie. Box je zpřístupněn
uživatelům v době, kdy je knihovna uzavřena. Počty knih vrácených prostřednictvím boxu ukazuje tabulka:
Počet knih

Září
107

Říjen
209

Listopad
519

Prosinec
535

CELKEM
1370

Ke dni 31.12.2009 měla knihovna 10 191 registrovaných uživatelů, což je proti roku 2008 nárůst o 23 %.
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Knihovna se připojila k projektu Rodinné pasy a od 1. 12. 2009 poskytuje 10% slevu z registračního poplatku držitelům těchto pasů.
Ve 3., 4. a 5. NP byly koncem roku zřízeny dětské koutky, vybavené kobercem, stolkem, židličkami a hračkami. Pro matky
s malými dětmi byl instalován přebalovací pult. V 2. NP byl zprovozněn automat na kávu. Bohužel v průběhu roku byla dočasně
uzavřena Literární kavárna. Hledali jsme nového nájemce.

Dětský koutek si již našel své příznivce…

Meziknihovní výpůjční služby
Pro registrované uživatele SVK HK bylo z jiných knihoven vypůjčeno 514 dokumentů, z toho 481 dodáním knihy, 36 dodáním
kopie. Pro čtenáře ostatních knihoven (242, z toho 44 regionálních), jsme realizovali 4 524 výpůjček.
Požadavků na mezinárodní meziknihovní výpůjčky bylo přijato od našich uživatelů 24, kladně bylo vyřízeno 18 (16 knihou, 2
kopií).
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Prezenční služby
Studovna periodik
Uskutečnilo se 16 534 prezenčních výpůjček periodik ze skladu. Prezenční výpůjčky časopisů běžného roku ze studovny
periodik se nesledují.
Bylo zodpovězeno 1 930 dotazů týkajících se fondu periodik.
Ve studovně periodik ve 4. NP se prováděla evidence čtenářských průkazů do systému SafeQ (multifunkční zařízení) a do
systému Aktion (parkování). V SafeQ je celkem zaregistrováno 1064 uživatelů, v systému Aktion 1750, z toho aktivních je 1364.
K významné změně došlo ve službě elektronického dodávání dokumentů. Koncem roku 2008 byla mezi knihovnami
zastoupenými Národní knihovnou a agenturou DILIA, která zajišťuje ochranu autorských práv, uzavřena kolektivní smlouva. Tato
smlouva ukládá poskytovatelům služby EDD povinnost vybírat za poskytnuté kopie autorské poplatky a ty následně odvádět agentuře
DILIA. Zvýšila se také administrativní náročnost služby (Smlouva o uživatelském kontě, Smlouva s koncovým uživatelem). Od dubna,
kdy byla služba poskytována podle nových pravidel, uzavřelo novou smlouvu 6 knihoven. Vzhledem k výši autorského poplatku však
byly přijaty pouze 3 objednávky na elektronické dodání dokumentu. Většina požadavků tak byla vyřízena poštovní zásilkou.
Způsob
dodání
Elektronicky
Poštou
Celkem

1. pololetí
2. pololetí
celkem za rok
Články Strany
Články
Strany
Články
Strany
133
424
3
31
136
455
94
512
229
1527
323
2039
227
936
232
1558
459
2494

Pro naše čtenáře jsme zajistili dodání 85 článků z Virtuální polytechnické knihovny, přičemž 9 článků bylo dodáno elektronicky
a 76 poštou. Z Národní knihovny bylo dodáno 136 článků, z toho 8 elektronicky a 128 poštou. Z jiných knihoven bylo poštovní zásilkou
dodáno 105 článků.
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že zavedení autorského poplatku za kopie dodávané elektronicky zcela zlikvidovalo do té doby
slibně se rozvíjející službu.
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Službu current contents, tj. el. zasílání obsahu nových čísel časopisů, využívá 20 uživatelů, kteří si nechávají zasílat obsahy
z 38 časopisů.

Internet klub
Počet počítačů pro veřejnost v internet klubu ve 2. NP byl navýšen z 5 na 18. Tato kapacita není plně využívána, a proto je trvale
spuštěno 10 počítačů. Přístupu k internetu v internet klubu využilo 8 181 uživatelů. Počet přístupů k internetu zdarma, který je na 2
počítačích v 1. NP, se nesleduje.

Informační a rešeršní služby
Celkem bylo zodpovězeno 34 807 ústních a telefonických a 1455 e-mailových dotaz uživatelů, z toho prostřednictvím
služby na Ptejte se knihovny 104, přes on-line katalog 229.
Bylo zpracováno o 25 (o 19 %) rešerší více než v roce 2008. Výrazný nárůst v počtu rešerší od roku 2000 ukazuje graf.
Studijní boxy využilo 275 návštěvníků, tj. 23 průměrně za měsíc.
Počet rešerší v letech 2000-2009

Využití studijních boxů
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Výrazně převládají rešerše ze společenských věd, k poklesu došlo u rešerší z oborů umění a literatura. Vysoký je podíl rešerší
objednávaných pro diplomové a jiné odborné práce.

Studovna
Pro prezenční studium bylo uskutečněno 3 018 výpůjček knih ze skladu. Počty prezenčních výpůjček z volného výběru ve
studovně v 5. NP se nesledují.
Knihovna měla přístup do 10 databází. S koncem roku byla ukončena účast v projektu OCLC First Search. Pro další období
jsme se přihlásili k účasti na projektech EBSCOhost, ProQuest a SpringerLink (finanční spoluúčast). Koncem roku byl dořešen vzdálený
přístup do databází EBSCOhost, ProQuest, SpringerLink a Library PressDisplay. Registrovaní uživatelé, vůči kterým nemá knihovna
žádné pohledávky, se budou moci k těmto zdrojům připojit z počítačů mimo knihovnu. Přihlašovací údaje jsou stejné jako při vstupu do
on-line katalogu. Knihovna vytváří novou vlastní databázi Významná regionální výročí. Výběr výročí do této databáze zajišťuje
pracovnice úseku IRS. Využití jednotlivých databází, pokud jde zjistit, ukazuje tabulka.
Databáze

Prohlédnuté plné texty

ČSN online
statistika není k dispozici
ASPI
statistika není k dispozici
Manuscriptorium
statistika není k dispozici
EBSCOhost
3 038
Infobanka ČTK
12 600
Library Press Display
1 057
OCLC - Wilson Select
49
ProQuest Central
1 318
SpringerLink
162
TamTam
4 009
Celkem

22 233

Počty vstupů
statistika není k dispozici
statistika není k dispozici
statistika není k dispozici
787
140
435
53
525
statistika není k dispozici
301
2 241

Od ledna příštího roku budou mít všichni naši registrovaní čtenáři přístup do vybraných databází i z počítačů umístěných mimo
budovu knihovny. Podmínkou je, že vlastní platný čtenářský průkaz, mají v pořádku výpůjčky a nic knihovně nedluží.
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Služby knihovnám
Byla vypracována a schválena Koncepci rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2009 -2013. Regionální funkce pro
základní knihovny v kraji byly zajišťovány a koordinovány ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.. Smlouvy o
přenesení regionálních funkcí s pověřenými knihovnami byly uzavřeny s účinností od 1.1.2009 – počet a sídlo pověřených knihoven se
nezměnily.

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory, porady
Bylo poskytnuto 142 převážně ústních a elektronických konzultací. Z toho 92 konzultací pro knihovny regionu (37
obsloužených knihoven). Dalších 5 konzultací byl0 poskytnuto Krajskému úřadu (k zajištění RF), 45 konzultací knihovnám v jiných
krajích a dalším spolupracujícím organizacím. E-mailem nebo telefonem bylo poskytnuto 131 informací, uskutečnilo se 33
metodických návštěv v knihovnách regionu a byl0 uspořádán0 7 koordinačních porad. V oblasti spolupráce se školními
knihovnami v kraji byla vykonána jedna metodická návštěva ve školní knihovně Gymnázia a SPŠ v Nové Pace. Dále byla zpracována
stať o školních knihovnách kraje pro publikaci Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2008 a připravuje se podrobná
zpráva o zjištěném stavu školních knihoven v kraji.

Vzdělávání knihovníků, semináře, exkurze, porady, praxe
Pro knihovníky byly uspořádány celkem 4 vzdělávací akce.
• Základní knihovnický kurz (30 hodin, 6 výukových dnů, 22 účastníků).
• Celostátní seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách (13 hodin, 2 dny, 82 účastníků), pořádán ve spolupráci
s Moravskou zemskou knihovnou v Brně.
• Kurz Digitální fotografie (10 hodin, 2 výukové dny, 16 účastníků).
• Celostátní konference s mezinárodní účastí Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven (5 hodin, 74 účastníků).
Proběhlo 32 exkurzí pro odbornou veřejnost (607 účastníků), z toho 3 exkurze pro knihovníky z regionu (55 účastníků). Bylo
realizováno celkem 7 porad k odborným knihovnickým činnostem. Byla zajištěna souvislá odborná praxe 4 studentů 2. roč.
knihovnického zaměření Střední odborné školy Hradební ul. a 2 studentů Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální v Hradci
Králové-Stěžerách. V období září - prosinec proběhla odborná praxe studentů 3. ročníku studijního oboru Knihovnické a informační
systémy a služby SOŠ Hradební. Byly poskytovány konzultace studentům magisterských a bakalářských studií vysokých a vyšších
knihovnických škol.
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Statistické ukazatele:

2009

2008

7

8

Metodické návštěvy

37

32

Konzultace – celkem

142

114

Informace – celkem

131

130

Školení ECDL pro knihovny

-

3

Vzdělávací akce pro knihovny

7

6

32

11

Porady

Exkurze odborné veřejnosti

Častý obrázek v prostorách knihovny
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Naše akce aneb Připravili jsme pro Vás…
Uskutečnilo se 49 kulturních akcí, 83 vzdělávacích akcí a 119 exkurzí pro veřejnost.

Počet akcí

Počet návštěvníků

49

4.218

Pojďme si povídat – cyklus před.

15

745

Výstavy

15

3.177

Ostatní

19

296

Vzdělávací akce pro veřejnost

83

3.509

Exkurze pro uživatele celkem

119

2.615

Kulturní akce pro veřejnost
Z toho:

Konferenční sál
Bylo uspořádáno 15 besed z cyklu Pojďme si povídat, ostatních besed dle aktuální nabídky bylo 20. Ke všem byly zhotoveny
doprovodné materiály a rešerše vypracované oddělením IRS nebo oddělením PR. Od ledna do prosince proběhly 4 Literární dílny,
které SVK pořádá ve spolupráci s katedrou českého jazyka a literatury Univerzity v Hradci Králové.
Od září zahájil svou činnost Filmový klub pro veřejnost v pozdních odpoledních hodinách, nabídka pro školy v dopoledních
hodinách se nesetkala s žádnou odezvou. V rámci FK bylo promítnuto celkem 8 filmů. Jeden film (mimo FK) byl promítnut začátkem
roku, a to v rámci připomínky výročí úmrtí Karla Čapka.
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Trio Carbo: Klíč od domova – pocta B. Martinů
Úvodní slovo Jana Kačera k filmu „Údolí včel“
Přednáška Mgr.P.Ungermanna:
Kalich pravdy, která vítězí

Olga Szymanská: Návraty

Pojďme si povídat s Janem Klusákem
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Výstavy
Bylo realizováno 10 výstav v galerii U Přívozu. Ke všem byla uspořádána vernisáž. 5 výstav bylo uspořádáno galerii Automat ve 2. NP
knihovny, z nichž 2 byly zahájeny vernisáží.

Galerie U Přívozu
24.11. – 8.1.
12.1. – 30.1.
2.3. – 13.3.
18.3. – 10.4.
16.4. – 30.4.
6.5. – 28.5.
3.8. – 31.8.
16.9. – 9.10.
26.10. – 13.11.
25.11. – 31.12.

Karel Čapek – Cesta k dnešku
Autogramy významných osobností z literárního a kulturního života
Ladislav Fišer – Cyklus fotografií (Ocel a sklo; Rodinný houslařský
ateliér Pilař 1978)
TŘI : J. Drahorád, M. Janák, M. Vočadlo
ZUŠ na Střezině : Proměny
Elektrárna Opatovice – historie a současnost /výstava k 50.výročí
vzniku firmy/
Kontakt Foto
Studentský design : výstava SUPŠ HNN
Listování minulostí /výstava k 60. výročí založení SVK HK/
Ohlédnutí : Fotografická skupina Setkání

Galerie Automat
4.3. – 31.3.
7.4 . – 1.4.
19.10 - 27.10.
2.11. – 30.11.
1.12. – 30.12.

ZUŠ Na Střezině : Práce žáků ZUŠ Na Střezině
Jan Kratochvíl : III. odboj v Československu
Americké centrum velvyslanectví USA: Abraham Lincoln : výstava ke 200.
výročí narození A. Lincolna
MgA. Martina Novotná: Z papíru na beton
Amnesty International před rokem 1989
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Výstava: Abraham Lincoln

Výstava: III. odboj v Československu - vernisáž

K Březnu měsíci internetu a měsíci knihy byla v 1. NP propagována plnotextová databáze ProQuest a obálky nových knih
z našeho fondu. K databázi ProQuest proběhl seminář.
V Týdnu knihoven 5. – 9. 10. byly uspořádány dvě akce: 7.10. přednáška Mgr. Ilony Füzékové Trabantem po Albánii a 8. 10. pak
veřejná akce Setkání pamětníků.
Knihovna podpořila akci Kniha mého srdce, upoutávka byla realizována na panelu v 1. NP, hlasovat bylo možno
prostřednictvím tištěných lístků do připravené hlasovací schránky nebo přímo online na počítačích v 3. NP. K této akci jsme se připojili
výstavou s výkresy dětí ze ZŠ Milady Horákové s názvem Kniha dětského srdce, kterou měli návštěvníci knihovny možnost zhlédnut
v 1. NP. Zúčastnili jsme se rovněž akce Knihovna mého srdce. K této příležitosti byl vyhotoven panel a uživatelé byli vyzváni,
aby zaslali fotografii své oblíbené knihovny.
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Od konce října má naše knihovna svůj profil na Facebooku, o aktualizaci pečuje stážista Jaroslav Novotný, knihovna měla na
konci roku 1 280 fanoušků. Stojí za to si vyhledat náš facebookový profil, který byl skupinou greaders.cz pozitivně zrencenzován a
vyzdvižen jako příklad pro další knihovny.
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Spolupráce s institucemi ve městě a kraji
Spolupracovali jsme s Muzeem východních Čech a archivem při vydávání sborníku Královéhradecko, členkou redakční rady je
L. Málková. Dále pokračovala spolupráce s rádiem Černá Hora a začala spolupráce s týdeníkem Sedmička, Krajskou hospodářskou
komorou a rádiem OK.
7.5. 2009 byla navázána spolupráce se SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR). V prostorách 1. NP byla
umístěna pokladna pro veřejnost. Výtěžek z pokladny bude věnován na podporu výcviku vodicích psů pro nevidomé a poskytování
služeb zrakově postiženým občanům.

Pokladna pro veřejnost

Mezinárodní spolupráce
Dne 20.3. jsme podepsali vykonávací dohodu o vzájemné spolupráci se Štátnou vedeckou knižnicou v Banské Bystrici. Dvě
kolegyně z ŠVK BB se zúčastnily ve dnech 23.-25.6. konference Knihovny současnosti na Seči. Mgr. K. Fialová z SVK HK se zúčastnila
21.- 23.4. semináře Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca, kde přednesla příspěvek „Trénování paměti a mozkový
jogging v knihovnách jako podpůrný nástroj v procesu celoživotního učení“. Ve dnech 4.-6.10. se Mgr. E. Svobodová a I. Novotná, DiS.,
zúčastnily Kolokvia slovenských, českých a moravských bibliografů. Ve dnech 5.-9.10. se konala studijní cesta české kulturní delegace
do ŠVK BB ve složení: Mgr. L. Málková, náměstkyně ředitelky, Ing. V. Domšová, vedoucí Výboru kultury KK, a V. Kopecká, spisovatelka.
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Ve dnech 30.11. - 4.12. absolvovaly naše kolegyně stáž v SVK BB. 3. - 5. 11. v rámci oslav 60. výročí založení SVK HK
navštívily naši knihovnu 2 pracovnice z ŠVK BB. L. Žáčiková, náměstkyně ředitelky, přednesla na konferenci Krajská knihovna a
její úloha v systému knihoven příspěvek na téma „Postavenie vedeckých a krajských knižníc v systéme knihovníctva na Slovensku“.
Této konference se také zúčastnila delegace z Polska z Powiatove i Miejske biblioteky Publiczne ve Walbrzychu, vedená paní Mgr.
Violettou Kasiborskou. V rámci studijní cesty E. Svobodové 2.-6.12. byly navázány kontakty s pracovnicemi Ústřední univerzální
vědecké knihovny N. A. Nekrasova a Městské knihovny s pamětním domem Gogola.

Moskva a stánek České republiky

Mgr. Violetta Kasiborska (uprostřed)
a její zdravice k 60. výročí založení SVK

Průzkumy uživatelských potřeb
Na našem webu byly vystaveny a vyhodnoceny 2 ankety; první se týkala vzdáleného přístupu do elektronických databází,
97 % odpovědí bylo pro zpřístupnění této služby. V druhé anketě jsme se ptali, zda by měli naši uživatelé zájem o půjčení čtečky
elektronických knih. Pro tuto službu se vyslovilo 55 % respondentů. Proto jsme v závěru roku tyto čtečky koupili.
V lednu 2009 byly instalovány 2 vitríny na prezentaci důležitých událostí týkajících se knihovny. Dále jsou využívány pro
nabídku propagačních předmětů SVK HK. Koncem roku byly instalovány plazmové televize v 1. a 3. NP, na kterých se průběžně
objevují novinky týkající se knihovny a pozvánky na aktuální akce.
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Rozvojové projekty
Z dotací Ministerstva kultury
•

Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění prostřednictvím digitálních kopií
(VISK 7), řešitelka D. Novotná, dotace 68 000 Kč, digitalizace Pochodně 1981-1983.

•

Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (VISK 9),
řešitelka D. Novotná, dotace 90 000 Kč, celkem zpracováno 9,6 tisíc autoritních záznamů.

•

Ochranné obaly na dokumenty (Knihovna 21. století), řešitelka M. Adametzová, dotace 20 000 Kč, nakoupeny ochranné
obaly na 325 svazků dokumentů.

•

Nákup nekomerčních titulů české literatury a literární vědy (Česká knihovna), řešitelka V. Havrdová, nakoupeny
dokumenty v hodnotě 5 000 Kč.

Z vlastních zdrojů
•

Retrokonverze záznamů generálního lístkového katalogu, řešitelka D. Novotná, 312 606 Kč, zpětně uloženo 17 204 tisíc
záznamů, rekatalogizováno 1 335 záznamů a a opraveno 7 849 regionálních polí v záznamech.

•

Opravy článků konvertovaných z článkové databáze do systému Aleph, řešitelka I. Novotná, 100 374 Kč, bylo opraveno 3
965 bibliografických záznamů článků a vytvořeno 1 196 autoritních záznamů.

•

Kreativní knihovna, řešitelka V. Buchtová, Jaroslav Novotný, stážista. Projekt byl realizován ve spolupráci se studenty a byl
zaměřen na komunitní aktivity (besedy, přednášky, veřejné produkce a streetartové akce). Cílem bylo přiblížit knihovnu
části veřejnosti, která ji běžně nenavštěvuje.
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Účast v národních projektech
• Česká národní bibliografie – články, řešitelka I. Novotná
Do kooperačního článkového systému NK ČR bylo odesláno 963 záznamů ze 16 periodik.
• Biografický slovník českých knihovníků, řešitelka I. Novotná
Projekt je organizován Sdružením knihoven ČR. Za SVK HK bylo v roce 2009 zpracováno 10 záznamů knihovníků, celkově jsme již do
databáze poslali 85 záznamů, podíl naší knihovny na tvorbě databáze byl tímto splněn.
• Souborný katalog CASLIN, řešitelka D. Novotná
Do Souborného katalogu CASLIN byly v průběhu celého roku pravidelně zasílány záznamy, nejdříve v měsíčních intervalech a od
začátku května vždy 1x týdně. Celkem bylo odesláno 9 669 záznamů.

Účast na konsorciálních projektech:
Participovali jsme na konsorciálních projektech zpřístupňujících tyto báze:
SpringerLink, OCLC First Search, Infobanka ČTK, databáze TamTam, EBSCOhost, EZB - Elektronická knihovna časopisů a ProQuest.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme ukončili účast v projektu OCLC.

Doplňování a zpracování fondů
Akvizice
Bylo získáno a zaevidováno celkem 19 450 knihovních jednotek, z čehož bylo 11 884 monografií, 5 646 seriálů a 1 920
ostatních (v tom 1 450 patentů). Z celkového počtu zaevidovaných knihovních jednotek jsme získali např. 1 785 knihovních jednotek
beletrie, 198 kartografických dokumentů, 113 elektronických zdrojů a 313 audiovizuálních dokumentů.
Odepsáno bylo celkem 120 knihovních jednotek.
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Způsob nabytí dokumentů (kromě seriálů, patentů a norem)
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

Celkem

9930

9551 9549 10198 10536 10315 10567 9312 10447 12354

2064
6439
1433
2
517
30
82

1901
5779
1208
0
337
7
80

1857
6200
1758
18
590
1
23

2009
1988
6890
2689
38
723
0
26

Celkový počet získaných monografií, kartografických dokumentů, elektronických zdrojů a audiovizuálních dokumentů
byl 12 354 knihovních jednotek, z toho jsme získali 9 579 dokumentů nákupem a 2 775 dokumentů zdarma.
Titulově bylo těchto dokumentů získáno 11 393, z toho bylo 8 675 titulů nákupem a 2 718 zdarma.
Za monografie do našeho fondu bylo zaplaceno 2 403 832,60 Kč. Průměrná cena 1 knihovní jednotky monografií činila
250,94 Kč.
Podle možností byla kromě širokého okruhu odborné literatury doplňována také naučná CD a DVD a literatura pro
národnostní menšiny žijící v ČR. Byly také doplňovány další výtisky publikací často žádaných uživateli..
V akvizici seriálů bylo od začátku roku získáno 307 nových titulů periodik a 136 titulů nepravých periodik, celkem tedy bylo
zapsáno do evidence 443 nových titulů seriálů. V databázi seriálů bylo celkem evidováno 4 169 titulů. Trvale bylo evidováno 3 040
titulů seriálů.
Zahraničních seriálů bylo evidováno 51 titulů (z toho 47 bylo získáno nákupem).
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Byly zakoupeny aktualizace (nebo on-line vstupy) 7 databází, vstup do 9 databází nám byl poskytován zdarma. 2 databáze byly
hrazeny částečně (zbývající část byla poskytována z grantů). Nově se finanční spoluúčastí podílíme na projektu VZ09015 programu
INFOZ – přístup do databáze ProQuest Central. Od 1.1.2009 byla zajištěna nová licence na přístup do elektronické databáze norem
(navázalo se tak na grant LI 200011). Pokračovala spolupráce s Úřadem patentového vlastnictví při doplňování patentové literatury.
V závěru roku byly zakoupeny 2 elektronické čtečky, které by v příštím roce měly být absenčně půjčovány uživatelům s vloženým
souborem publikací.
Finanční náklady na nákup
2003
monografie
seriály
normy
databáze
předplacené vstupy
Celkem

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1 913 838

1 671 804

1 790 638

1 885 878

1 637 096

3 311 758

2 403 833

342 861

346 180

378 791

316 192

313 476

320 473

277 251

2 000

100 922

183 386

148 367

100 085

51 060

10 000

79 396

78 257

43 503

60 772

42 773

215 852

180 477

10 815

13 328

8 330

75 814

77 250

310 379

107 932

2 210 491

2 404 648

2 487 023

2 170 680

4 209 522

2 979 493

2 348 910

Elektronický katalog
Elektronický katalog obsahoval na konci roku celkem 674 465 bibliografických záznamů všech druhů dokumentů v celkovém
počtu 945 318 exemplářů. Z toho je 565 059 záznamů monografií (s 714 210 evidovanými jednotkami) a 24 148 záznamů seriálů (s 220
417 evidovanými jednotkami).
V rámci jmenné i věcné katalogizace je budováno několik řízených přístupových souborů. Redakce těchto autoritních souborů a
jednotlivých rejstříků byly prováděny průběžně v rámci pracovních náplní jednotlivých katalogizátorů.
•
•
•
•

Databáze personálních autorit má 239 469 záznamů, z toho 15 301 regionálních.
Databáze korporativních autorit má 33 797 záznamů, z toho 6 087 regionálních.
Databáze nakladatelů a vydavatelů má celkem 45 646 záznamů.
Databáze míst vydání má 3 479 záznamů.
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Jmenná katalogizace
Celkem bylo v roce 2009 jmenně zkatalogizováno 11 193 titulů. Nově zkatalogizováno bylo 9 986 titulů (z toho bylo 9 417
monografií a 569 periodik), rekatalogizováno bylo 1 207 titulů (z toho bylo 1 050 monografií a 157 periodik).
Retrokonverzí y v roce 2009 prošlo 20 655 záznamů dokumentů a 1 513 záznamů svazků seriálů.

Vývoj retrokonverze (počet uložených záznamů)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

11426

13077

20772 24449

2007

2008

8798

19466

16846

18602

23274

7259

21260

21725

31275 30687

2009

16402

3410

3400

2645

29164

8490

7549

18010

V prac.době
OON

18638

CELKEM

23453 32198 37526 16057 40726 38571 49877 53961 45566 11900 10949 20655

4815

Věcné zpracování
Věcně bylo zpracováno celkem 11 098 titulů, a to jak systematicky, tak předmětově. Ze zpracovaných dokumentů bylo
9 619 monografií, 828 periodik a 651 ostatních dokumentů.
Při zpracování záznamů dokumentů se v tomto roce začalo s přidělováním unifikovaných názvů, chronologických údajů a kódů
zemí v souladu s pravidly a praxí Národní knihovny.
Pokračovala úzká spolupráce s Národní knihovnou při tvorbě celostátní databáze geografických autorit, byly zasílány návrhy
předmětových hesel (zejména týkajících se regionu), byly vytvářeny a zasílány návrhy nových regionálních autorit z věcného i
analytického zpracování.
Zvláštní pozornost je věnována regionálním personálním autoritám. Úsek věcného zpracování se podílí na tvorbě databáze
Regionální výročí, pro kterou připravuje podklady, kontroluje, opravuje a doplňuje autoritní záznamy jednotlivých regionálních
osobností na dané období.
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Bibliografie
Excerpcí ze 138 titulů regionálních deníků, periodik a sborníků bylo vytvořeno 3 534 bibliografických záznamů článků.
Celkem je v bázi uloženo již 76 322 bibliografických záznamů regionálních článků.
Dále bylo vytvořeno 1 713 personálních a korporativních autoritních záznamů na jmenné i věcné úrovni. Regionální autoritní záznamy
se statusem „definitivní“ byly zasílání do databáze národních autorit.
Při zpětné revizi článků z let 1992-2006 byla harmonizována a doplňována pole bibliografických záznamů článků a doplňovány
chybějící personální i korporativní autority. Bylo upraveno 3 965 bibliografických záznamů a vytvořeno 1 196 autoritních záznamů.
Byly opraveny záznamy ze Souborné báze regionálních seriálů Královéhradeckého kraje za léta 1800-1965, konvertované
v závěru roku 2008 ze systému KP-Win do Alephu. Celkem se jednalo o 1 315 záznamů. Databáze byla vystavena na webové stránky
SVK HK jako součást elektronického katalogu.
Byla navázána spolupráce s J. Valentou na tvorbě Databáze českého amatérského divadla, v rámci které je zasílán přehled
článků o amatérském divadle. Celkem bylo posláno 7 záznamů. Průběžně probíhaly práce na bibliografii Marie Kubátová. Pokračovala
spolupráce na projektu Slovník českých knihovníků a příslušné databázi. V roce 2009 jsme přispěli do Slovníku 10 záznamy.

Správa fondů
Pracovníci ve skladech se věnovali vyřizování požadavků od čtenářů, průběžné kontrole řazení fondů, opravám signatur,
opatřování dokumentů čipy, ochrannými páskami a balili nové knihy do fondu. Dokumenty určené do volného výběru, studovny a
regionální badatelny jsou opatřovány stavěcími znaky, signaturami, barevným označením tříd a baleny do fólie, opatřovány čipy a
radiofrekvenčními pásky. Za rok 2009 bylo vyřízeno 131 323 požadavků od čtenářů, z toho 2 340 pro prezenční výpůjčky do
studovny v 5. NP a 16 090 do studovny periodik ve 4. NP. Za rok 2009 bylo odepsáno 120 dokumentů, převážně ztrát čtenářů.
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Informační technologie
Software
Byl aktualizován katalog instalovaného softwaru a byla vytvořena sada referenčních modelů pracovních stanic. Z nich byly
připraveny image, které jsou prostřednictvím služby pro nasazení systému Windows průběžně distribuovány na nové počítače. Revizí
prošly licence kancelářského softwaru MS Office 2003 a podle požadavků byly dokoupeny další. Aktuální stav je 84 licencí pro
zaměstnance + studovna + učebna a 25 licencí v režimu internetové kavárny pro internet klub.

Knihovnické systémy
Aleph
Systém Alephu byl převeden z verze 16 na verzi 18. Proběhla série uživatelských školení nové verze a koncem ledna byl zahájen
testovací provoz. Přechod na verzi 18 proběhl 21.-22.2. Nově byl zahájen tisk čtenářských průkazů a přihlášek přímo z Alephu. Byla
vytvořena procedura pro tvorbu databáze regionálních výročí, navržen pracovní postup pro generování, úpravu dat a vystavení
záznamů na webu. Byla zavedena možnost zadávat rezervace na půjčená periodika ve studovně periodik a na dokumenty půjčené ve
studovně. Záznamy OPACu byly obohaceny o skeny obálek a obsahů a o plné texty elektronických časopisů dostupných přes JIB.

Kramerius
Proběhla instalace nové verze systému Kramerius pro správu digitalizovaných dokumentů. Tato verze je provozována na
virtuálním stroji s Debian Linuxem a mimo jiné v ní lze fulltextově vyhledávat i exportovat dokumenty do formátu pdf. Do systému byly
na základě smlouvy s NKP replikovány Národní listy 1861-1941 a z lokálních zdrojů importována Pochodeň 1966-83 a více než 90
různých monografií. Stará verze Krameria zůstane v provozu do té doby, než z ní budou do nové verze převedeny všechny dokumenty.

Vzdálený přístup do databází
K 1.1.2010 byl spuštěn testovací provoz vzdáleného přístupu do placených databází (EBSCOhost, Library PressDisplay, ProQuest
Central, SpringerLink) pro registrované návštěvníky. Z možných řešení byla vybrána varianta s přístupem přes proxy server (EZProxy)
a ověřováním uživatelů oproti systému Aleph, tedy kdo má účet v Alephu, platný čtenářský průkaz a vyrovnány všechny závazky, může
ho využít ke vzdálenému přístupu.
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Technika pro návštěvníky knihovny
V průběhu roku byla doplněna technika v jednotlivých patrech knihovny (2. NP – 18 PC, 3.NP - 22 PC, 4.NP – 6 PC , 5.NP – 27
PC + 26 OPAC terminálů + 2 počítače s internetem zdarma. V souvislosti se zavedením čtenářských průkazek s integrovaným RFID
čipem bylo spuštěna jejich aktivace k přístupu na parkoviště.

Internet
Internetové servery SVK byly převedeny na nový hardware a podle potřeby updatovány. Ke konci roku byla změněna smlouva o
připojení SVK k internetu z přímé (Cesnet) na nepřímou (HKNET). V důsledku toho vzrostla smluvní rychlost připojení z původních
10Mbit na 100Mbit/s, v rámci hradecké metropolitní sítě dokonce na 1Gbit/s.

Tiskový systém a multifunkční zařízení
Byl zajišťován provoz systému pro správu tisků SafeQ, multifunkčních zařízení i běžných tiskáren. V současné době je
provozováno:
6 barevných digitálních multifunkčních zařízení, 1 černobílá analogová kopírka, 12 síťových tiskáren, z toho jedna
barevná.

Kamerový systém
Byla provedena rekonstrukce a modernizace kamerového systému. Původní analogové zařízení bylo plně digitalizováno a
doplněno o další kamery. Dohledový server byl postaven na software Ateas Security Professional a umožňuje mimo jiné sledovat
provoz kamer z několika nezávislých pracovišť.Ke konci roku proběhlo další rozšíření systému, mimo jiné byly doplněny kamery
v podzemním parkovišti a vně budovy.

WiFi LAN
V listopadu proběhlo výběrové řízení na dodavatele bezdrátové WiFi sítě, jehož vítězem se stala firma Ariston Pardubice.
Kompletní struktura této sítě včetně aktivních prvků byla vybudována a předána do konce roku a v průběhu ledna 2010 začne
zkušební provoz.
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Ekonomika a provoz
Ekonomické a finanční hospodaření
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
Činnosti, které realizuje, byly v roce 2009 financovány především z rozpočtu zřizovatele.

Krajský úřad – příspěvek na provoz

49 348 000

Krajský úřad – příspěvek na regionální funkce
Příjmy ze státního rozpočtu (dotace na granty – provozní)

1 160 000
178 000

Vlastní výnosy

3 647 471,53

Příjmy celkem

54 333 471,53

Podíl vlastních výnosů z celkových příjmů představuje 6,7 %, což dokazuje vzrůstající aktivitu knihovny v této oblasti po
přestěhování do nové budovy. Růst zaznamenal především příjem z pronájmu nemovitého majetku, ale stoupaly i příjmy od
návštěvníků knihovny, tzv. tržby z prodeje služeb. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že první úplný rok hospodaření SVK HK
v nové budově přinesl i očekávaný nárůst nákladů, což se projevilo i ve výši příspěvku na provoz, který například ve srovnání s rokem
2007 je vyšší o 55 %.
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Podrobný výsledek hospodaření knihovny v roce 2009 popisuje tato tabulka:

Výsledek
hospodaření v Kč

Ukazatel
1
2
3

2 358 656,12
1 288 815,41
49 348 000

4
5

Tržby (vlastní)
Ostatní výnosy (vlastní)
Příspěvek zřizovatele na činnost
Příspěvek zřizovatele na regionální
funkce
Granty (dotace)

6

Výnosy celkem

54 333 471,53

7
8
9
10
11
12
13

1 126 479,96
4 265 700,70
4 294 138,47
6 806 030,96
21 486 788
20 788 710
698 078

16
17

Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
Daně a poplatky
Odpisy nehmot. a hmot. investičního
majetku
Ostatní náklady

18

Náklady celkem

54 327 104,50

19

Výsledek hospodaření (ř.6 - ř.18)

14
15
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1 160 000
178 000

7 028 557
0
8 215 832,30
1 103 577,11

6 367,03
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Byly splněny všechny specifické ukazatele plánu, tj. nedošlo k překročení limitu mzdových prostředků, průměrného
přepočteného počtu zaměstnanců a výdajů na pohoštění a dary. Rovněž byly splněny závazné ukazatele plánu, knihovna hospodařila se
schváleným ročním příspěvkem na činnost včetně regionálních funkcí ve výši 50 508 000 Kč a odvod z investičního fondu ve prospěch
zřizovatele ve výši 6 360 000 Kč byl realizován ve stanovených termínech. Na nákup knihovních jednotek bylo z rozpočtu včetně
regionálních funkcí uvolněno 3 038 655,41 Kč.
Oblast dotací je podrobně dokumentována v následujícím přehledu. Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo kultury České
republiky (údaje jsou uvedeny v Kč).

Ukazatel

poskytnutá
dotace

čerpání
dotace

zůstatek

178 000

178 000

0

v tom:
VISK 7 – Kramerius
VISK 9 – Rozvoj souborného
katalogu CASLIN

68 000
90 000

68 000
90 000

0
0

Knihovna 21. století

20 000

20 000

0

0

0

0

A. neinvestiční
dotace celkem

B. investiční
dotace celkem

Investiční prostředky (jejich zdrojem byl výhradně investiční fond SVK HK) v celkovém objemu 4 428 026,99 Kč byly použity na
pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Provoz budovy a technologických zařízení
Byla zřízena nová pracovní pozice „správce technologických zařízení“ Přijatý pracovník zabezpečuje kontrolu, servis a provoz všech
technologických zařízení v knihovně. V roce 2009 byl provedeny tyto investiční akce: výroba a montáž rolet, montáž podlahových
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zásuvek, zhotovení 3 ocelových stříšek nad únikové vchody knihovny, rozšíření kamerového systému a rekonstrukce ovládání
osvětlení ve skladech. Dále byla provedena generální údržba dřevených parket, montáž automatu na kávu, výsadba keřů a instalace
dopravních značek v areálu knihovny, byl proveden audit systému ústředního vytápění, chlazení a vzduchotechniky. Byly realizovány
pronájmy prostor knihovny

Přehled realizovaných pronájmů

Počítačová učebna

Prostor
konferenční sál
galerie U Přívozu
galerie Automat
učebny
zasedací místnost
prostory knihovny

Počet pronájmů
14
7
3
3
1
1

Konferenční sál
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Zaměstnanci knihovny
Počet zaměstnanců a jejich struktura k 31.12. 2009 (fyzický stav) je následující:

Celkový počet zaměstnanců
- v tom zaměstnanci odborní
- VŠ knihovnického směru
- VŠ ostatní
- SŠ knihovnického směru
- SŠ ostatní
- zaměstnanci ostatní

84
74
16
10
24
24
10

V průběhu roku 2009 uzavřelo pracovní poměr s organizací 6 zaměstnanců a naopak pracovní poměr ukončilo 9 zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za sledované období je 79,98.
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Přílohy:
Příloha č. 1

Nejdražší knihy zakoupené v roce 2009
Archeologie pravěkých Čech. Martin Kuna (ed.) ; [autoři textů a podkladů] Jaroslav Brůžek ... [et al.]. -- Praha :
Archeologický ústav AV ČR, 2007. – 8 sv.
2.790,-

Český lékopis 2009 [elektronický zdroj] = Pharmacopoea bohemica MMIX : evropská část, národní část : elektronická verze. -Textová data . -- Praha : Grada, 2009. -- 1 elektronický optický disk : barev. ; 12 cm
6.900,-

Dřevěné kostely a zvonice v Evropě / Jiří Langer, Karel Kuča. -- Vyd. 1. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2009. -- 2 sv. (526, 500
s.) : il. (převážně barev.), mapy, plány ; 31 cm
2.850,-

Jozef Bubák / [zostavil Matúš Bubák, Dana Bubáková ml. ; texty Jozef Dolinský, Jozef Pauer a Jan Tyl ; preklady Cástor Sánchez ;
fotografie Noro Knap]. -- [Bratislava] : Intervention, c2009. -- 565 s. : barev. il. ; 34 cm
5.000,-

Půda v České republice / editoři Ivo Hauptman, Zdeněk Kukal, Karel Pošmourný ; autoři textů Ivan Bičík ... [et al.] ; autoři fotografií
Jiří Cibulka ... [et al.]. -- Praha : Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2009. -- 255 s. : barev. il.,
mapy, portréty, plány ; 30 cm
2.284,-
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Zajímavé tituly zakoupené v roce 2009
Papežské znaky / Zdirad J.K. Čech. -- V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2009. -- 519 s. : il. (některé barev.),
portréty, erby ; 34 cm

Ptáci všech kontinentů : ilustrovaná encyklopedie : barevné ilustrace a fotografie více než 1600 běžných i vzácných
druhů ptáků, jejich prostředí a chování / David Alderton ; s ilustracemi Petera Barretta ; [z anglického originálu ...
přeložili Pavla Blahušová, Jiří Hrubý a Petra Královcová]. -- Vyd. 1. -- Praha : Reader's Digest Výběr, 2009. -- 512 s. :
barev. il., mapy ; 31 cm

Modlitby Katolické Gednomu každému wěrnému Křestanu Gakéhokoliw Stawu neb powolánj k vžjwánj prospěssné, W
kterýchžto: Rozličné wraucné a horliwé Modlitby každého času a w wsseliké potřebě slaužjcý se obsahugj. Z mnohých a
rozdilných pobožných Kněh wybrané. A s powolenjm Duchownj Vrchnosti na swětlo wydané : Pro osoby Mužské. -- Wytisstěné
w Hradcy Králowe nad Labem : v Wáclawa J. Tybély, 1723. -- [4], 449, [3] s. ; 12° (13 cm) – umístění: Regionální badatelna

Nejžádanější knihy v roce 2009
Naučná literatura:
Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
Sign. A0-8618.
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Hendrych, Dušan. Správní právo. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-049-2.
Sign. A0-8381

Sedláček, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. V Praze: 65. pole, 2009.
ISBN 978-80-903944-3-8. Sign. A0-9695

Beletrie:
Larsson, Stieg. Muži, kteří nenávidí ženy. Brno: Host, 2008. ISBN 978-80-7294-287-9.
Sign. A0-7450/1

Meyer, Stephenie. Stmívání. V Praze: Egmont, 2008. ISBN 978-80-252-0898-4.
Sign. A0-7628/1
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Příloha č. 2

Publikační činnost
Seriály:
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2009, roč. 19, č. 1-4. Hradec Králové : Studijní a vědecká
knihovna, 2009. Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/unas>. ISSN 0862-9366.

X : občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2009, roč. 2, č. 1-3. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2009.
Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/obcasnik-x.asp

Ročenky:
SEMRÁDOVÁ, Eva. Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2008 : statistická ročenka veřejných knihoven. Hradec
Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2009. 44 s. Volná příloha knihovnicko - informačního zpravodaje U nás, ročník 19 (2009).
Náklad 150 kusů. ISBN 978-80-7052-088-8; ISSN 0862-9366.

Výroční

zpráva 2008. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna,
<http://www.svkhk.cz/soubory/vrzpra08.pdf>. Náklad 100 kusů. ISBN 978-80-7052-087-1.

2009.

38

s.

Dostupný

z WWW:

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2008. Hradec Králové : Studijní a
vědecká knihovna, 2009. 43 s. Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/regfunkce/dokumenty/KRAJzprava2008.pdf>

Monografie apod.:
HEJL, Ondřej, BUCHTOVÁ, Vladimíra (text). Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové [model] : papírový model : paper
model : Karton Modellbau : měřítko 1:200. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2009. 1 model ([12] s. textu, [16] s.
vystřihovánek).
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SVOBODOVÁ, Eva (ed.). 60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Krajská knihovna a její
úloha v systému knihoven : 4. listopadu 2009 [: sborník z konference]. Hradec Králové : Studijní a vědecká
knihovna, 2009. 99 s. Příloha 1 CD. Náklad 300 kusů. ISBN 978-80-7052-090-1.

NOVOTNÁ, Martina. Malovat po zdech dovoleno : nástěnné malby. 1. vyd. Hradec Králové : Studijní a
vědecká knihovna, 2009. 89 s. : barev. il. Náklad 2000 kusů. ISBN 978-80-7052-089-5 (váz.)

Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje : koncepce rozvoje a spolupráce na období 2009-2013. Hradec Králové : Studijní a
vědecká knihovna, 2009. 45 s. Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/regfunkce/dokumenty/koncepce-09-13.pdf>

Elektronické publikace:
DVD:

... aneb X už není neznámá. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna (ve spolupráci se Střediskem amatérské kultury Impuls),
2009. 17 min. Záznam na DVD nosiči.

[Reklama : propagační materiál]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2009. Záznam na DVD nosiči.
[Týdeník : propagační materiál]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2009. Záznam na DVD nosiči.
[S Bárou v knihovně : propagační materiál]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2009. Záznam na DVD nosiči.
Podrobnosti k publikační činnosti a výběr z tisku na www.svkhk.cz
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Příloha č. 3 - Seznam dárců
Celkem darů v roce 2009……………………… 523 ks + 8 přepravek
Pořadové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jméno a příjmení
Vladana Hajnová
Dagmar Salmanová
PhDr. Václav Tomek
Jaroslava Štěpánová
Ing. Josef Kadečka, CSc.
Josef Hrubeš
Jaroslav Novotný
JUDr. Jaroslav Elsner
paní Orstová
Jaroslav Janouch
Františka Husáková
Dipl. Ing. Otto Němec
Petr Minář
Lenka Homolová
Ing. Dana Gabrielová
Kristýna Andrlová
Václav Smejkal
Marcela Klimešová
PIPES, s.r.o.
New era
Jan Kříž
Josef Hrubeš
Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Dr. Ivo Matys
Nakladatelství Opherus
Ing. Radovan Havlík
Dr. Leo Steinlard

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Počet
2
3
13
2
1
4
1
3 př.
30
21
1
5
1
4
1
10
1
26
15
19
11
3
18
21
11
5
12
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Jaroslav Hykyš
Václav Židů
Prof. doc. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Vladimír Brouček
Růžena Svěcená
Helena Dvořáková
Jan Krines
Ladislav Janouch
Josef Hak
Radim Čech
Luděk Dospěl
Alena Hronovská
Vlasta Hamplová
Alena Vokálová
Prof. Mikulecký
Jaroslav Dvořák
J. Havlíček
Jaroslav Lainz
Dominika Tomešová
Radoslava Mlynárčiková
Abiose Orekoya
Jaroslav Štrajt
paní Fanderlíková
Luděk Dospěl
Zdeněk Otava
Jiřina a Bohumil Skopalovi
Marie Štambachská
Veronika Foltýnová

18
54
12
7
7
4
7
5
30
5
2
5
3 př.
1
3
37
2
1
7
2
1
1
47
2
17
2 př.
5
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To nejlepší nakonec: … ocenění
Titul stavba roku
a

Cena Grand Prix architektů za projekt
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Plaketa umístěná ve vestibulu budovy
Titul Stavba roku 2009

Na konci roku bývá dobrým zvykem bilancovat celý uplynulý rok. Naše ohlédnutí je veskrze příjemné. Studijní a vědecká
knihovna získala během roku několik ocenění, z nichž nejvýznamnější je titul Stavba roku 2009.
Cena Grand Prix architektů, kterou uděluje Obec architektů spolu s Českou komorou architektů, byla 18.6.2009 předána během
slavnostního večera v Malé dvoraně Veletržního paláce. Do soutěže se přihlásilo na 100 projektů, které soutěžily v sedmi kategoriích.
Druhou cenu v prestižní kategorii Novostavby získala společnost Projektil architekti za projekt Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové.
Výstavu všech soutěžních prací hostila Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze do 2. srpna 2009.
Sedmnáctileté období soutěže o titul Stavba roku přineslo téměř devět set posuzovaných staveb a devět desítek staveb
nesoucích titul Stavby roku. I tento ročník byl vypsán tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství,
ECONOMIÍ, a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
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V letošním 17. ročníku soutěže bylo přihlášeno 55 staveb, 28 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota
osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby. Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 30. září 2009 na 3. slavnostním
večeru českého stavitelství a architektury na pražském Žofíně. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu.
Plaketu slavnostně převzala za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a Ing. arch. Romana Brychty
náměstkyně ředitelky Mgr. Lenka Málková 25. listopadu tohoto roku přímo na půdě stavby ověnčené vavříny.
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