Výroční zpráva
o výkonu regionálních funkcí v knihovnách

Královéhradeckého kraje

v roce 2011

Zprávu předkládají:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
a knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí
v Královéhradeckém kraji
Hradec Králové 31. ledna 2012

Výroční zpráva
o výkonu regionálních funkcí v roce 2011
Komentář ke krajskému sumáři výkonů a financování
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2011
Základní dokumenty:
Výkon regionálních funkcí v roce 2011 se řídil standardy regionálních funkcí (Metodický pokyn
Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na
území České republiky z 12. 1. 2005), Koncepcí rozvoje a spolupráce knihoven
Královéhradeckého kraje na období 2009-2013 a písemnými smlouvami mezi krajskou
knihovnou a pověřenými knihovnami, uzavřenými s účinností od 1. 1. 2011, které se týkaly
základních činností definovaných v celostátních standardech:
1.
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
2.
Statistika knihovnických činností
3.
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
4.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
5.
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
6.
Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce)
a jejich distribuce
7.
Servis automatizovaného knihovního systému
Aktuální úkoly:
Smlouvy o přenesení regionálních funkcí byly doplněny o aktuální úkoly pro rok 2011:
1. Sledovat využívání veřejně přístupného internetu v knihovnách, zajišťovat proškolení obsluhy
a zjednat nápravu u vykázaných méně než 30 přístupů za rok. Dbát na správné statistické
vykazování. V případech, že knihovna v obci není místem veřejně přístupného internetu,
vyvolat jednání k vyřešení situace (zřízení veřejně přístupného internetu, přístup k internetu
na detašovaném pracovišti, převedení knihovny na pobočku, zrušení knihovny v evidenci
Ministerstva kultury).
2. Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály pro
knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti. Zjišťovat počet přístupů do tohoto
oddílu a údaj vykázat v celoroční zprávě.
3. Sledovat plnění standardů VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat a vyhodnocovat
výsledky, napomáhat motivaci k dosažení optimálních výsledků, zvláště u knihoven
přihlášených do soutěže Knihovna roku. Na webových stránkách každoročně zveřejňovat
žebříček nejúspěšnějších knihoven.
4. Věnovat pozornost novele standardů VKIS, upozornit knihovny ve své působnosti na změny,
spolupracovat s knihovnami, které se přihlásí k nominaci Městská knihovna roku.
5. V 1/3 profesionálních knihoven připravit průzkumy spokojenosti uživatelů knihoven,
poskytovat nezbytnou metodickou pomoc a proškolení. Zaměřit se na knihovny, kde průzkum
nebyl uskutečněn v posledních pěti letech.
6. Spolupodílet se na vydání publikace „Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času“ (do
31. 3. přehled knihoven do obsahu publikace a do začátku června, tj. do porady metodiček
pověřených knihoven, dodat podklady a fotografie).
Finanční zajištění:
Výkon regionálních funkcí byl finančně zajištěn z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/18/1293/2011 ze dne 27. 1. 2011.
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Krajský systém knihoven:
Regionální služby jsou poskytovány knihovnám evidovaným v registru Ministerstva kultury ČR.
V centru systému pro výkon regionálních služeb stála stejně jako v minulých letech krajská
knihovna - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která spolupracovala s 6 pověřenými
knihovnami v oblastech Hradec Králové, Jičín, Náchod, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad
Kněžnou a Trutnov.

1.1. Síť knihoven zapojených do systému regionálních služeb Královéhradeckého kraje
k 31. 12. 2011

Krajská knihovna
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Kraj celkem

Obsluhované
knihovny
k 31. 12. 2011

Pověřené ProfesionálníNeprofesionální
knihovny knihovny
knihovny
+ samostatně
evidované
pobočky

6
99
74
74
29
57
58
397

6
7
12
9
3
4
8
43

6

92
62
61
25
53
45
338

Knihovny
jiných sítí

0
0
4
1
0
5
10

V roce 2011 byla síť obsluhovaných knihoven stejná jako v předešlém roce. Byly pouze
připravovány drobnější změny, které se projeví až v roce 2012. V okrese Náchod se jedná
o převod Knihovny městyse Velké Poříčí do kategorie profesionálních knihoven, v okrese Hradec
Králové o zrušení knihovny v Levíně.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby v roce 2011
Oblast
(bez krajské knihovny)
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Celkem

Počet pracovníků RF Pracovní
úvazek
(přepočtený stav)
na 1 obsluhovanou
knihovnu
2011
0,037
3,700
0,035
2,600
0,039
2,950
0,045
1,300
0,030
2,000
0,043
2,500
0,038
15,050

Počet
knihoven
zapojených
do
střediskových služeb
6
0
4
1
3
0
14

Celkový počet pracovníků zajišťujících v kraji regionální služby se zásadně nezměnil,
dlouhodobě vykazuje spíše úbytek, v roce 2011 o 0,2 úvazku v okrese Trutnov. Průměrný
úvazek na 1 obsluhovanou knihovnu v kraji činí 0,038 úvazku a na jeden pracovní úvazek
připadá 25 knihoven. Pracovní úvazek na zajištění revizí a cirkulace výměnných fondů je
v pověřených knihovnách Hradec Králové, Náchod a Rychnov n. Kn. posílen nákupem
knihovních služeb u profesionálních knihoven oblasti, což se odráží v objemu poskytnutých
konzultací i počtu metodických návštěv v těchto oblastech. Do střediskové činnosti je zapojeno
celkem 14 knihoven: v oblasti Hradec Králové to byly profesionální knihovny Černilov, Chlumec
n. C., Nechanice, Nový Bydžov, Smidary, Smiřice, v oblasti Náchod knihovny Červený Kostelec,
Jaroměř, Nové Město n. M. a Police n. M., knihovna Týniště n. Or. v oblasti Kostelec n. Or.
V oblasti Rychnov n. Kn. byl realizován nákup knihovnických služeb u knihovny Dobruška,
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Opočno a Vamberk. Profesionální knihovna v Rokytnici v Orl. horách nemá již dlouhodobě
vyřešenou personální situaci, proto tato knihovna již střediskové služby neposkytuje a knihovny
jejího obvodu obsluhuje přímo pověřená knihovna v Rychnově n. Kněžnou. Koncem roku 2011
ohlásila změnu v systému střediskových služeb i oblast Hradec Králové: střediskovou činností se
nebude od následujícího roku zabývat Místní knihovna Černilov a šest knihoven, které
obsluhovala, přejde do střediskového obvodu Knihovny města Hradce Králové.
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Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí
V roce
2011
navázalo
poskytování
regionálních
služeb
základním
knihovnám
Královéhradeckého kraje na výsledky předešlých let. Všechny činnosti regionálních služeb
směřovaly k plnění celostátních cílů regionálních funkcí a efektivnímu využití finančních
prostředků z dotace. Všechny pověřené knihovny zajišťovaly základní regionální služby dle
standardů č. 1-5. Nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků provozovatele dle
standardu č. 6 je vykázán v oblasti Náchod a Rychnov n. Kn., pověřená knihovna Kostelec n. Or.
zajišťovala zpracování knih. fondů pro obce. Servis automatizovaného knihovního systému dle
standardu č. 7 hradí z dotace na regionální funkce všechny pověřené knihovny kromě Rychnova
n. Kn. Dopravu v rámci regionálních funkcí vykazují všechny oblasti kromě Trutnova.
Oddělení služeb knihovnám krajské knihovny poskytuje služby v rámci standardů regionálních
funkcí č. 1-3, tj. nabízí služby poradenské a konzultační, vykonává metodické návštěvy
v obsluhovaných knihovnách, vydává knihovnický zpravodaj U nás a další publikace
dokumentující činnost knihoven, spravuje webové stránky Pro knihovny, zajišťuje statistiku
KULT, krajské vyhodnocení standardů VKIS a analýzy knihovnických činností, organizuje
odborné a koordinační porady a v rámci vzdělávání knihovníků nabízí školení a semináře.
Pracovníci oddělení jsou zapojeni do činnosti celostátních odborných skupin a podílejí se na
řešení úkolů zadaných v rámci regionálních funkcí Národní knihovnou ČR.
Realizované služby jsou dále popsány ve výkazech a zprávách jednotlivých pověřených
knihoven. Základní službou zůstalo i v roce 2011 budování výměnných fondů, pravidelné
poskytování výměnných souborů vesnickým knihovnám a praktická pomoc při revizích a
aktualizacích fondů. Velká část aktivit směřovala též k zavedení automatizovaných systémů do
neprofesionálních knihoven a k vzdělávání knihovníků.

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
(výkonové ukazatele roku 2011 v porovnání s rokem 2010)
Oblast
Počet
(bez
krajské metodických
knihovny)
návštěv
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov

2010
349
134
410
48
57
86

2011
367
129
403
30
60
72

Celkem včetně krajské knihovny
1 111 1089

Průměr návštěv
na
1
obsluhovanou
knihovnu
2011
3,7
1,7
5,4
1,0
1,1
1,2

Počet konzultací

Průměr konzultací
na 1 obsluhovanou
knihovnu

2010
863
613
494
119
402
182

2011
884
761
429
95
602
208

2011
8,9
10,3
5,8
3,3
10,7
3,6

2,7

2 673

3 083

7,8
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Poradenskou službu využilo 98,5 % obsluhovaných knihoven. Stále více se projevuje trend, který
přináší nárůst konzultací a pokles metodických návštěv. Je to výsledek úsporných opatření i
uplatnění možností, které nabízí moderní technologie. Pověřené knihovny cíleně nahrazují
nákladnější metodické návštěvy elektronickou metodikou (web Pro knihovny, elektronické
pomůcky ke knihovnické technice, e-mail a adresné rozesílání aktualit).
Odborná témata poradenské služby - napojení do REKS LANius a KpWin-SQL, tvorba www
stránek, pomůcky pro uskutečnění průzkumů spokojenosti uživatelů, internet v knihovnách a jeho
využívání, hodnocení knihoven v závislosti na standardech VKIS, žádosti o granty, revize
knihovních fondů, financování knihoven, individuální zaškolení nových knihovníků. Nárůst
výkonů konzultační činnosti souvisel i s mimořádnými úkoly, tj. s vydáním reprezentativní
publikace o činnosti knihoven kraje Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času i
s celostátním dotazníkovým šetřením k využívání internetu v knihovnách a účasti knihoven
v Projektu internetizace knihoven.
Webové stránky Pro knihovny:
http://www.knihovnahk.cz/
http://knihovna.jicin.cz/informace_pro_knihovny.htm
http://www.mknachod.cz/index.php?action=for_library
http://mk.kostelecno.cz/1.1-uvod
http://www.kulturark.cz/knihovna/knihovny-regionu.php
http://www.mktrutnov.cz/informace-pro-knihovny
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/E--metodika/Aktuality.aspx
Pro realizaci elektronické metodiky budují všechny pověřené knihovny i krajská knihovna webové
stránky Pro knihovny. Vedení kvalitních webových stránek je pracovně i časově náročné.
Webové stránky jsou využívány v různém rozsahu od zveřejnění povinného adresáře (oblast
Rychnov n. Kn.) až po pravidelné zveřejňování aktuálních informací, pozvánek, knihovnických
dokumentů a pracovních návodů, propagaci úspěchů knihoven regionu (oblast Hradec Králové,
Jičín, Trutnov). V roce 2011 přibylo stránek doplněných o vstup do online katalogu výměnného
fondu (oblast Trutnov, Hradec Králové, připravuje Kostelec n. Or.). Velmi dobrý ohlas uživatelů
měl v roce 2011 web pověřené knihovny v Jičíně, kde se objevila řada novinek, např. celoroční
rámcový plán akcí, elektronický deník ke stažení a bohatá fotodokumentace akcí. Navíc jičínská
knihovna vede i profil pro knihovníky na Facebooku:
http://www.facebook.com/pages/Knihovny-Ji%C4%8D%C3%ADnska/105824599532905
Publikační činnost:
Krajská knihovna vydala 4 čísla knihovnického zpravodaje U nás (celkem 184 s. + 1 CD příloha),
který je v tištěné podobě rozesílán všem obsluhovaným knihovnám kraje a je dostupný v
elektronické podobě na webu Pro knihovny krajské knihovny http://www.svkhk.cz/Proknihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx
Zpravodaj přináší v základních rubrikách Šumné knihovny, Naše téma, Stalo se, Z knihovnických
organizací, Tipy a náměty informace o dění v knihovnictví, zejména pro knihovníky z malých
obcí. Hlavní téma roku bylo Celoživotní vzdělávání. V příloze zpravodaje vyšlo CD s publikací
Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2010.
Krajská knihovna ve spolupráci se všemi pověřenými knihovnami i knihovnami jiných sítí vydala
v roce 2011 publikaci Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005-2010 s cílem
zachytit stav knihovnictví kraje a propagovat nadstandardní výkony knihoven. Publikace byla
poskytnuta zejména ostatním krajským a pověřeným knihovnám v rámci našeho státu a dále
zřizovatelům všech knihoven, které se v publikaci představují.
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2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
V předepsaných termínech proběhl sběr statistických dat pro celostátní statistické šetření NIPOS
Praha, NK Praha i pro krajskou databázi knihoven. Úkol zajišťuje krajská knihovna a pověřené
knihovny, návratnost výkazů KULT z neprofesionálních knihoven je velmi dobrá, ale správnost
vykazování vyžaduje stále důslednou kontrolu a praktickou metodickou pomoc. Přehled výkonů
knihoven a vyhodnocení standardů VKIS byly zveřejněny v krajské statistické ročence Veřejné
knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2010 (vydáno formou CD jako příloha zpravodaje) a na
webových stránkách. Přehled výkonů v tištěné podobě vydává dále pověřená knihovna v Hradci
Králové, výkony nejlepších knihoven zveřejňuje na svém webu pověřená knihovna v Jičíně.
Oddělení služeb knihovnám krajské knihovny poskytovalo konzultace k výkonům knihoven a na
vyžádání zpracovalo analýzy k projektu Benchmarking českých knihoven, účastnilo se práce
odborných komisí k problematice aktualizace standardů VKIS a benchmarkingu.

2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
V rámci vzdělávání bylo v celém kraji uskutečněno 51 akcí (o 1 akcí více než v roce 2010),
z dotace na regionální funkce bylo financováno 76,4 % (v roce 2010 to bylo 84 % kurzů).

Akce organizované pověřenými knihovnami (výkonové ukazatele za rok 2011)
Oblast
(bez krajské knihovny)
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Celkem

Počet vzdělávacích Počet vyuč. hodin
akcí
na 1 vzdělávací akcí
8
6
27
3
2
4
2
1,5
1
2
2
4
42
3,6

Počet účastníků
1 vzdělávací akce
18
15
21
5
48
10
16

Přehled porad 2011 v pověřených knihovnách, porovnání s rokem 2010
Oblast
(bez krajské knihovny)
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Celkem

Počet porad
2010
5
4
9
4
3
2
27

2011
6
3
11
3
3
2
28

Průměrný počet účastníků na
1 poradě
2011
9,3
10
12
8
23
7
12

Nabídku vzdělávání využilo 59 % knihoven (v roce 2010 to bylo 61 % knihoven). Účast
knihovníků na vzdělávacích akcích naráží na problémy s motivací k celoživotnímu vzdělávání, na
problémy vyplývající ze zajištění provozu knihovny s jedním pracovníkem v den školení a
z rozdílnosti zavíracích dnů knihoven a často je překážkou účasti i dopravní obslužnost. Kratší
vzdělávací aktivity bývají součástí porad a aktivů, velmi dobře jsou přijímány vzdělávací akce
spojené s exkurzemi nebo praktickými ukázkami. Přehled vzdělávacích kurzů je uveden v dílčích
zprávách pověřených knihoven.
Počet porad je stabilní již několik let, součástí porad profesionálních pracovníků i aktivů
vesnických knihoven bývají kratší vzdělávací aktivity.
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2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Ve výměnných fondech knihoven Královéhradeckého kraje bylo k 31. 12. 2011 zařazeno
339 707 k. j., na doplňování výměnného fondu se odrazila úsporná opatření a roční přírůstek byl
nižší než v předešlých letech - činil 14 996 k. j. (v roce 2010 16 568 k. j., v roce 2009 byl
přírůstek 18 927 k. j).
Přehled budování a využití výměnných fondů v roce 2011, porovnání s rokem 2010
Nákup výměnných fondů
Oblast
Roční
přírůstek %
nákladů
na
(bez
krajské k. j. VF na 1 nákup VF z celk.
knihovny)
obsluh. knih
nákladů RF
2010
2011
2010
2011
Hradec Králové 52,9
37,5
34,6
30,1
Jičín
29,0
31,7
24,1
27,9
Náchod
45,0
43,8
*22,3
*21,6
Kostelec n. Or. 40,4
38,3
35,9
35,7
Rychnov n. Kn. 34,2
40,5
*28,3
*27,8
Trutnov
46,9
39,2
27,5
31,2
Oblasti celkem 42,3
38,4
28,8
28,6

Cirkulace výměnných fondů
% knihoven obsluh. Počet svazků na 1
cirkulací VF
obslouženou knih.
2010
100
85
91
93
100
71
90

2011
92,9
85,1
91,9
75,8
100
72,4
87,9

2010
223
402
139
123
280
685
265

2011
238,5
365,9
165,6
138,5
265,0
485,7
282,0

*V oblasti Náchod bylo 44 % nákladů na nákup výměnných fondů hrazeno z finančních
příspěvků obcí (42 obcí podpořilo doplňování výměnného fondu částkou 299 831 Kč). V oblasti
Rychnov n. Kn. přispělo 19 obcí částkou 18 200 Kč, tj. zajistily nákup 30 % výměnných fondů.

2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Pomocí při revizích bylo obslouženo 20,2 % knihoven (v roce 2010 to bylo 16,4 %), revize byly
dokončeny v 74 knihovnách (tj. 18,9 % obsluhovaných knihoven). Revize jsou pravidelně
doprovázeny aktualizací fondu, opravami základních evidencí a pomocí při tvorbě elektronických
katalogů.

2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Pomoc při nákupu a zpracování knihovnám, které doplňují vlastní fondy z finančních prostředků
svých zřizovatelů, vykazuje oblast Náchod a Rychnov n. Kn. Této služby využilo 19,4 %
obsluhovaných knihoven kraje. V oblasti Kostelec n. Or. probíhalo pouze zpracování knihovních
fondů. Celkově v kraji službu využilo 20,9 % knihoven.

2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servisní návštěvy a konzultace ke knihovnickým informačním systémům v rámci regionálních
služeb využilo 21,5 % obsluhovaných knihoven (v roce 2010 to bylo 23,5 %). Financování těchto
zakázek z dotace na regionální funkce využívají všechny oblasti kromě Rychnova n. Kn.

3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2011
Tematika úkolů byla stanovena s cílem nasměrovat činnost regionálních služeb k aktuální
problematice rozvoje knihovnických služeb. Jedná se často o dlouhodobé úkoly, které budou
knihovny plnit i v následujícím období (soustavná práce s elektronickou metodikou na webech
Pro knihovníky, hodnocení standardů VKIS, využívání internetu a průzkumy spokojenosti
uživatelů). Problematika byla náplní porad a školení.
Knihovnické soutěže a ocenění
Knihovnou roku 2011 Královéhradeckého kraje a držitelem zvláštního ocenění a diplomu v rámci
Ceny Ministerstva kultury se stala Městská knihovna v Miletíně.
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Předání titulů Knihovnice, knihovník roku Královéhradeckého kraje proběhlo již tradičně v krajské
knihovně 26. října 2011 pod záštitou Královéhradeckého kraje. Titul uděluje krajská knihovna
společně se SKIP východní Čechy.

4

Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
Obsluhované odborné knihovny má ve svém obvodu oblast Náchod, Kostelec n. Or. a Trutnov.
Poskytnuté služby se týkaly upgradu systému Clavius, revize knihovních fondů, pomoci při
zpracování grantů. V ostatních oblastech se jedná o jednorázové konzultace na vyžádání a
poskytování meziknihovní výpůjční služby.

5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Pověřené knihovny hospodařily v regionálních službách s dotací Královéhradeckého kraje ve
výši 8 000 000 Kč. Celkové finanční prostředky včetně účtu krajské knihovny byly nižší o 1,4 %
oproti předešlému roku a v rozpočtu se dále promítlo zdražení některých nákupů a služeb.
Za nákup knihovních fondů bylo utraceno 28,6 % dotace (v minulém roce 25,6 % dotace),
v celkové částce to ale bylo o 102 979 Kč méně než loni a roční přírůstek se snížil o -1 872 k. j.
Navíc se projevilo zdražení nákupu dokumentů, průměrná cena 1 nakoupené k. j. byla 152 Kč
(v předešlém roce to bylo 144 Kč). Zdražení se projevilo u nákupu energií (o 10 %) a cestovného
(o 2 %). Snížený rozpočet promítly pověřené knihovny do nákupu a tím i do kvantity
knihovnických služeb objednávaných u střediskových knihoven (náklady nižší o -17,2 %). Celý
krajský systém vykazuje snížení úvazků pracovníků v regionálních službách o -0,3 úvazku a
snížení mzdových nákladů o -0,4 %. Úsporná opatření se promítla i do částek, které knihovnám
poskytli jejich zřizovatelé na nákup fondů.
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Závěr
V roce 2011 se v regionálních službách promítla další úsporná finanční opatření. Nejnákladnější
službou je nákup a cirkulace výměnných fondů, ale právě tato služba je z hlediska uživatelů
hodnocena jako nezastupitelná a velkou měrou se podílí na udržení knihovnických služeb
v malých obcích. Kvalitativní úroveň služeb byla všeobecně kladně hodnocena knihovníky
vesnických knihoven i jejich zřizovateli. Vzdělávání knihovníků, poradenská služba, praktická
pomoc při revizích, rozvoj použití internetu a webu jsou služby, které pomáhají obsluhovaným
knihovnám udržet krok s rychlým vývoje knihovnického oboru.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2011 – krajský sumář.
Přehled výkonů regionálních funkcí za rok 2011 za pověřené oblasti.
Oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Hradec Králové 31. 1. 2012
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Krajská knihovna:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2011
Krajská knihovna vykonává regionální funkce ve znění §11 knihovního zákona
a Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období 2009-2013.
Výkon regionálních funkcí v základních knihovnách Královéhradeckého kraje je zajišťován
prostřednictvím pověřených knihoven – smlouvy s pověřenými knihovnami byly uzavřeny
s účinností od 1. 1. 2011 – počet a sídlo pověřených knihoven se nezměnily.
Výkon regionálních funkcí byl finančně zajištěn z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1293/2011 ze dne 27. 1. 2011. Výkon
regionálních funkcí se řídil příslušnými předpisy Ministerstva kultury ČR.

1.1. Síť obsluhovaných knihoven
Výkon regionálních funkcí byl zaměřen na knihovny evidované v registru Ministerstva kultury –
mimo knihovny zřizované obcemi se Studijní a vědecká knihovna zaměřila i na odborné knihovny
(muzejní knihovny, Biskupská knihovna a další).
Počet obsluhovaných knihoven je podle pokynů Národní knihovny ČR vykazován jen
počtem pověřených knihoven (aby nedošlo k duplicitě údajů).
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
Výkon regionálních funkcí ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové zajišťuje oddělení
služeb knihovnám:
1 úvazek – vedoucí oddělení, konzultace, vzdělávání, granty
0,65 úvazku – statistiky, analýzy, konzultace
0,5 úvazku – šéfredaktorka knihovnického zpravodaje U nás, problematika školních
knihoven
0,05 úvazku - tiskové výstupy, PR, elektronické služby, web
0,05 úvazku – správa ekonomických agend

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí
2
2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Konzultace a informace byly poskytovány průběžně:
175 konzultací – ústní, písemné, e-mailem – z toho 104 pro knihovny
Královéhradeckého kraje. 5 konzultací pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Zbývajících 66 konzultací bylo poskytnuto knihovnám mimi kraj, Národní knihovně ČR,
Univerzitě Hradec Králové a dalším institucím.
Bylo poskytnuto 259 informací kratších než 0,5 hod. (telefonem, e-mailem).
Uskutečněno bylo 28 metodických návštěv v 18 knihovnách Královéhradeckého kraje.
Pracovnice odd. služeb knihovnám se zúčastňovaly celookresních porad knihoven regionu.
Konzultace se týkaly nových definic knihovnických činností, statistických výkazů, připojení
k internetu a vzdělávání knihovníků.
Konzultace na vyžádání byly rovněž poskytnuty zaregistrovaným odborným knihovnám –
Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech (dotace VISK 3), Biskupská knihovna
(revize fondu, pracovní činnosti), Knihovně Střední a vyšší zdravotnické školy v Hradci Králové
(internet v knihovně).
V roce 2011 byla vydána 4 čísla knihovnického zpravodaje U NÁS (celkem 180 s. + 12 s.
příloh + 1 volně vložený CD-ROM).
Distribuce (náklad 550 ks) byla zajištěna prostřednictvím SVK Hradec Králové do všech
knihoven regionu, vč. obecních knihoven.
Tematické zaměření ročníku: Celoživotní vzdělávání.
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Jako volná příloha č. 3/2011 vyšla publikace Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu
času 2005-2010 (116 s.) v nákladu 650 ks.
Na webové stránky SVK Hradec Králové do oddílu Pro knihovny pracovnice oddělení služeb
knihovnám průběžně vkládají aktuální informace a dokumenty.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Bylo provedeno shromažďování, kontrola a sumarizace celokrajských dat – pro potřeby
celostátního sběrného programu. V rámci krajské statistické databáze knihoven byly sledované
ukazatele porovnávány s platnými standardy VKIS.
Ročenka Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2010 – vyšla ve formě CD-ROM
jako vložená příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U nás č. 4/2011.
Pracovnice odd. služeb knihovnám SVK Hradec Králové se pravidelně účastnila porad pracovní
skupiny pro statistiku – tvorba a připomínkování nových definic a seminářů k problematice
benchmarkingu knihoven a pracovní skupiny pro novelizaci standardů VKIS.
Proběhla dotazníková šetření pro potřeby Nár. knihovny a Min. kultury k projektu
internetizace knihoven (PIK) – krajská knihovna připravovala tabulky, sumarizovala data a ve
stanovených termínech je odesílala do Prahy.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Pro knihovníky byly v rámci regionálních funkcí uspořádány celkem 2 vzdělávací akce:
Základní knihovnický kurz pro knihovníky obecních knihoven – 20 hodin – 4 výukové
dny – 17 účastníků,
celostátní odborný seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách
– 11 hodin (2 dny) - 79 účastníků (z regionu 28 účastníků).
Proběhlo 12 exkurzí odborné veřejnosti – 21 hodin - celkem 186 účastníků, z toho 2 v rámci
regionálních funkcí (16 účastníků).
18 výukových dnů probíhaly ve Studijní a vědecké knihovně vzdělávací kurzy pořádané Unií
zaměstnavatelských svazů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců kulturních
zařízení – tyto kurzy nejsou započítávány do statistik výkonů regionálních funkcí.
Porady k odborným knihovnickým činnostem: celkem 10
1 porada ředitelů pověřených knihoven regionu,
2 porady metodiků pověřených knihoven,
4x redakční rada ke knihovnickému zpravodaji U nás,
2 koordinační porady k přípravě publikace Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu
času 2005-2010,
+ slavnostní vyhlášení ocenění Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje za rok 2011.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Výměnné soubory nejsou v krajské knihovně vytvářeny.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Na revizích a aktualizacích knihovních fondů v knihovnách regionu se krajská knihovna nepodílí.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Na nákupu, zpracování a distribuci knihovního fondu z prostředků obcí se krajská knihovna
nepodílí.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Na servisu výpočetní techniky v rámci automatizovaných knihovních systémů knihoven regionu
se krajská knihovna nepodílí.
3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2011
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Sledování využívání veřejně přístupného internetu v knihovnách –
V průběhu roku 2011 proběhla na žádost Národní knihovny ČR a Ministerstva kultury ČR dvě
dotazníková šetření k využívání internetu v knihovnách a účasti knihoven v Projektu internetizace
knihoven (PIK) - aktivní knihovny veřejně přístupný internet jako službu veřejnosti nabízejí.

Průzkumy spokojenosti uživatelů knihoven
Průzkumy probíhaly ve všech profesionálních knihovnách okresu Trutnov, v Knihovně města
Hradce Králové, MěK Náchod a dalších knihovnách (většinou s využitím metodiky MěK Ústí nad
Orlicí) - hodnocení činnosti knihoven vyznělo pozitivně, někde byla přehodnocena a rozšířena
otevírací doba pro veřejnost, výsledky průzkumu byly formou zprávy předány zřizovatelům
knihoven. Bohužel byla konstatována malá návratnost dotazníků (jak v písemné, tak elektronické
formě).

Sledovat plnění standardů VKIS
Dlouhodobý úkol, motivace k dosahování optimálních výsledků – zvláště v souvislosti
s nominacemi knihoven na knihovnická ocenění. Pověřené knihovny zveřejňují výsledky.

Novela standardů VKIS
Vzhledem k opožděnému vydání doporučení Ministerstva kultury ČR ke standardům VKIS
proběhne celokrajský seminář pro knihovny regionu v dubnu 2012. Informaci s praktickými
příklady zveřejnila SVK Hradec Králové ve zpravodaji U nás č. 4/2011. Na celookresních
poradách knihoven byli účastníci o nových ukazatelích informováni. Text metodického
doporučení vyšel rovněž v č. 1/2012 časopisu Čtenář.

Oddíl Pro knihovny na webové stránce
Všechny pověřené knihovny mají oddíl na webové stránce, zajišťují aktualizaci dat v sekcích
adresář, aktuality a dokumenty. Pokud to technické podmínky umožňují, jsou zjišťovány přístupy
na tuto stránku.
Spolupodílet se na vydání publikace Knihovny Královéhradeckého kraje
v proudu času
Ve stanovených termínech byly dodány přehledy zveřejňovaných knihoven, následně texty a
fotografie a souhrnné články. Publikace (116 s.) vyšla jako volná příloha zpravodaje U nás
č. 3/2011 v nákladu 650 kusů.


4

5

6

Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
Počet ostatních odborných knihoven evidovaných na Min. kultury ČR se nezměnil. Podle potřeby
jsou konzultace a odborná pomoc poskytovány i neevidovaným knihovnám (viz zprávy
jednotlivých pověřených knihoven).
Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Regionální funkce v krajské knihovně jsou financovány v rámci rozpočtu knihovny.
Zvýšené náklady v roce 2011 představuje vydání publikace Knihovny Královéhradeckého kraje
v proudu času 2005-2010 (92 213,55 Kč), jejíž vydání bylo zčásti podpořeno společností ČEZ, a.
s., a z výnosů knihovny, a zvýšené náklady na poštovné vlivem zvýšených tarifů. V roce 2011
(od března 2011) jsou účtovány ceny včetně DPH (v roce 2010 bez DPH).
Účetní doklady jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru SVK Hradec Králové.
Závěr
Výkon regionálních funkcí napomáhá činnosti knihoven v regionu a zajišťování služeb pro
veřejnost v odpovídající kvalitě. Hlavní přínos SVK Hradec Králové spočívá v organizaci
vzdělávacích projektů, v konzultacích a metodické pomoci. Nejdůležitějšími metodickými nástroji
byly webové stránky a zpravodaj U nás.
Zprávu sestavil: PhDr. Alena Součková

Dne: 20. 1. 2012
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Oblast Hradec Králové
Pověřená knihovna: Knihovna města Hradce Králové
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2011
Regionální funkce pokračovaly v roce 2011 v návaznosti na rok 2010.
Regionální funkce vykonávala v roce 2011 Knihovna města Hradce Králové na základě smlouvy
se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové o přenesení regionálních funkcí. Na základě
této smlouvy byly dále uzavřeny či prodlouženy smlouvy o poskytování regionálních
knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí mezi
A)
Knihovnou města Hradce Králové a obecními a městskými úřady v sídle knihovny
s profesionálním pracovníkem (Černilov, Chlumec n. C., Nechanice, Nový Bydžov, Smidary,
Smiřice) o přenesení vybraných regionálních funkcí na vyjmenované knihovny pro kalendářní rok
2011. V závěru roku 2011 byla ze strany obce Černilov ukončena spolupráce na výkonu RF k 31.
12. 2011. Knihovnám z tohoto střediskového obvodu budou od 1. 1. 2012 poskytovány služby ze
Střediskové knihovny KMHK;
B)
Knihovnou města Hradce Králové a obecními úřady o poskytování regionálních
knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí.
Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí je zcela kryto dotací Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a jiné zdroje financování nemá.
Cílem působení regionálních funkcí bylo směřovat všechny činnosti k rozvoji knihoven na území
okresu. Kromě tradičních činností (poradenská a konzultační, poskytování VS, pomoc při
revizích a aktualizace KF, pomoc při zpracování statistiky, servis výpočetní techniky, vzdělávání
knihovníků apod.) směřovala snaha na podporu informovanosti veřejnosti o službách knihoven
v obcích, o možnostech využití veřejného přístupu k internetu a zlepšování počtu a kvality
webových stránek knihoven.

1.1. Síť obsluhovaných knihoven
Počet knihoven s neprofesionálními pracovníky na okrese Hradec Králové byl 92. V 2. polovině
roku byla zrušena Obecní knihovna Levín z důvodu úmrtí knihovníka. Knihovna se dlouhodobě
nacházela v nevyhovujících prostorách a zřizovatel obec Olešnice (Levín je místní část obce) tak
rozhodl kvůli tomu, že obyvatelé mají možnost využít knihovnu v Olešnici. Do počtu
obsluhovaných knihoven byl Levín v roce 2011 ještě započítán, prováděla se tam revize, odpisy,
likvidace a převody knihovního fondu.
V okrese dále fungovalo 7 profesionalizovaných knihoven, z nichž 6 (Černilov – do 31. 12. 2011,
Chlumec n. C., Nechanice, Nový Bydžov, Smidary, Smiřice) sloužilo jako knihovny střediskové.
Všechny knihovny v okrese Hradec Králové jsou zaregistrované na Ministerstvu kultury ČR.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
Regionální funkce v okrese zajišťuje 3,7 pracovních sil: 1,7 pracovnice zajišťují chod střediskové
knihovny Knihovny města Hradce Králové, metodické oddělení KMHK disponuje 2 pracovními
silami. Rozdělení úvazků na jednotlivé regionální činnosti nesledujeme. Regionální funkce
vykonává KMHK sama nebo prostřednictvím střediskových knihoven, se kterými je smluvně
uzavřena dohoda o přenesení vybraných RF:
Středisková knihovna Černilov
Městská knihovna Chlumec n. C.
Městská knihovna Nechanice
Městská knihovna Nový Bydžov
Středisková knihovna Smidary
Městská knihovna Smiřice
2

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí
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2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V knihovnách bylo vykonáno 367 metodických návštěv. V průměru vychází na 1 knihovnu skoro
4 metodické návštěvy ročně. V průběhu roku bylo dále poskytnuto 884 konzultací.
Konzultace byly zaměřeny převážně k webovým stránkám knihoven, k internetu v knihovnách a
pro knihovny (PIK), ke statistickému vykazování, ke grantovým projektům a k řešení místních
problémů; zcela nově též k financování knihoven a snižování finančních příspěvků na provoz a
k provozu knihoven jako takovému.
Metodické návštěvy směřovaly ke kontrole činnosti knihoven, ke statistickým výsledkům
knihoven, k řešení konkrétních problémů v místě, informacím o standardech, webovým stránkám
knihoven a využívání stanic veřejného internetu. Dále byly během metodických návštěv
prováděny kontroly grantových projektů a praktická pomoc při stěhování knihoven a revidování
knihovního fondu.
POSKYTNUTÉ KONZULTACE
metodické oddělení
středisková knihovna HK
zbytek okresu HK
celkem

2008
459
580
140
1179

2009
233
392
144
769

METODICKÉ NÁVŠTĚVY
metodické oddělení
středisková
knihovna
HK
zbytek okresu HK
celkem

2010
279
468
116
863

2011
256
459
169
884

2008
100

2009
59

2010
73

2011
68

113
194
407

129
128
316

146
130
349

182
117
367

Na webu Knihovny města Hradce Králové http://www.knihovnahk.cz/ je pro knihovníky
spravován samostatný oddíl Knihovnám. Knihovny mají možnost přihlásit se k elektronickému
odběru novinek z této části webu.
Komunikace je převážně e-mailová, používání klasické pošty je cíleně snižováno.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Všem 92 neprofesionalizovaným a 7 profesionalizovaným knihovnám jsme poskytli pomoc při
sestavování statistických výkazů a následně jsme z těchto údajů vypracovali sumáře za okres.
Výsledkem je Přehled činnosti veřejných knihoven okresu Hradec Králové v r. 2010.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Zorganizovali jsme tyto vzdělávací akce:
- březen - 7. ročník soutěže o nejlepší webovou stránku knihovny okresu „…web sem, web
tam…“
- 5. 4. Erbenovo zlato - komponovaný pořad – 12 účastníků
- 3. 5. Aktiv knihovníků okresu Hradec Králové – 19 účastníků
- 6. 5., 7. 5., 20. 5., 21. 5. a 25. 5. Základní knihovnický kurz – 18 účastníků (z toho 9
účastníků v rámci RF z okresu Hradec Králové, 2 z KMHK a 8 z kraje
Královéhradeckého)
- 4. 6. Za pokladem černého psa (autobusem do Heřmanova Městce, Třemošnice a na
Lichnici) – 40 účastníků
- 6. 12. Drahé vánoce – komponovaný pořad – 18 účastníků
- 19. 12. konzultační den k podávání grantových žádostí VISK 3 – 4 knihovny (Měník,
Skřivany, Humburky, Nepolisy)
- 20. 12. Dobrovolnictví – seminář pro knihovníky – 33 účastníků (z toho v rámci RF 15)
- Vzdělávacích akcí se nad rámec RF (není zahrnuto ve výkaze RF) účastnili i zaměstnanci
KMHK).

13

29.–30. 9. využilo 11 knihovníků okresu HK nabídku zdarma si doplnit svůj knižní fond na
knižním bazaru pořádaném KMHK.
8. 3., 17. 5., 28. 6., 13. 9., 1. 11. a 6. 12. porady profesionalizovaných knihoven okresu.
Po knihovnách putují výstavy:
- Celé Česko čte dětem (Třebechovice, Smiřice, Chlumec, Černilov, Libčany, Obědovice)
- Muka dospívání (Nechanice, Libčany, Černilov, Chlumec, Smiřice, Nový Bydžov)
- Václav Čtvrtek a jeho ilustrátoři (Černilov, Nechanice, Třebechovice, Smiřice)
- Afghánistán – dejme mu naději (Černilov, Nový Bydžov)
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
586
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2011
Z toho 394 vyřazených k. j. je z tzv. starého výměnného fondu, nakoupeného před rokem 2003.
KNIŽNÍ JEDNOTKY V POSKYTNUTÝCH 2008
VS
středisková knihovna HK
10795
zbytek okresu HK
10915
celkem
21710

2009

2010

2011

12478
11978
24456

11677
10351
22028

12632
10981
23613

Výměnné soubory patří k nejvyhledávanějším poskytovaným službám. Práce s nimi pokračovala
tradičním osvědčeným způsobem. Výměnný fond ve střediskových knihovnách měl přírůstek za
rok 2011 3 711 nových knihovních jednotek. Výměnný fond celkem čítá 97 400 knihovních
jednotek (z toho 59 332 knihovních jednotek je ve střediskové knihovně Knihovny města Hradce
Králové).
Na neprofesionální knihovny okresu bylo rozvezeno 472 výměnných souborů, které obsahovaly
celkem 23 613 knihovních jednotek.
Na knihovny bylo dále zapůjčeno 45 tematických výstavek naučné literatury ze SKHK.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Poskytli jsme pomoc při revizi a aktualizaci těchto knihoven:
Nové Město
Káranice
Vinary
Dohalice
Rozběřice
Janovice
Blešno
Stěžery
Stěžírky
Libřice
Libníkovice
Stará Skřeněř Barchov
Smržov
Probluz
Čistěves
Vysoká n. L.
a byly zrevidovány tyto prof. knihovny: Smiřice, Smidary a Nechanice (není započteno v řádku 25
a 26 ve výkazu RF).
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Knihovna města Hradce Králové nenakupuje ani nezpracovává knihovní fond z prostředků
provozovatele. K tématu, jak tvořit knihovní fond, jsou poskytovány běžné konzultace.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servis informačních technologií jsme realizovali 32 návštěvami v 15 knihovnách ve spolupráci
s Ing. Škrabalem, který provedl plánovanou údržbu dat. Byly to knihovny:
Stěžery
Hořiněves
Předměřice Dobřenice
Lovčice
Roudnice
Jeníkovice
Smidary
Kratonohy
Barchov
Nepolisy
Skřivany
Libřice
Syrovátka
Praskačka
Při tomto servisu bylo najeto dalších 995 km. Tyto km nejsou započteny ve statistickém výkazu
výkonu v řádku č. 49.
V okrese má automatizovaný knihovní systém celkem 29 neprofesionalizovaných knihoven,
z toho 7 jich pracuje ještě v LANiu, 22 v Claviu. 17 knihoven pracuje automatizovaně i
s výměnnými soubory ze střediskových knihoven.
Všechny profesionalizované knihovny pracuji v Claviu a kromě Smidar a Nechanic mají katalog
přístupný na webu.
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ČE CH NE NB SD SŘ SKHK celkem

2010
Automatizovaný
provoz

Lanius 0
Clavius 4
AP CELKEM
4
Dodávání VS automat.
2

1
2
3
3

0
2
2
0

4
0
4
0

0
0
0
0

1
2
3
1

1
12
13
11

7
22
29
17

3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2011
•
Využívání veřejně přístupného internetu v knihovnách – sleduje se průběžně během roku
při metodických návštěvách. Knihovníci jsou proškolováni individuálně na místě. Větší problémy
během roku nikde nenastaly.
•
Oddíl Knihovnám na webové stránce KMHK:
- pravidelně aktualizován,
- počet přístupů do tohoto oddílu nelze v současné době sledovat,
- od června 2011 je v provozu samostatný katalog Střediskové knihovny KMHK. Od
spuštění do konce roku 2011 zaznamenalo počítadlo 5650 dotazů.
•
Knihovny jsou informovány o standardech VKIS, hodnoty jsou zpracovány v Přehledu
činnosti knihoven za rok 2010.
•
S průzkumy spokojenosti uživatelů knihoven byly knihovny podrobně seznámeny.
Knihovnám byla nabídnuta praktická i metodická pomoc se zajišťováním těchto průzkumů.
V roce 2011 uskutečnila průzkum spokojenosti uživatelů se službami Knihovna města Hradce
Králové. Dotazník měl elektronickou i tištěnou formu a uživatelé v něm mohli vyjádřit míru své
spokojenosti či nespokojenosti se službami knihovny, otevírací dobou knihovny, technickým
vybavením knihovny, dostupností knihovny atd.
Do průzkumu se zapojilo 2 279 uživatelů knihovny a nejčastějšími připomínkami byl malý
volný výběr, bariérový přístup do knihovny nebo nutnost čekat na dovoz knih ze skladu.
Většinu těchto připomínek by měla odstranit nová budova knihovny.
•
KMHK spolupracovala s SVK HK na vydání publikace „Knihovny Královéhradeckého
kraje v proudu času“.
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Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
Metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové poskytuje v této oblasti pouze mimořádné
poradenské konzultační služby na vyžádání.

5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Snížení rozpočtu oproti roku předcházejícímu, zvyšující se částka na cestovné a zdražování jako
takové se projevilo v omezení nákupu knihovnických služeb a v nákupu knihovního fondu. Na
nákup knihovního fondu bylo použito 30,5 % finančních prostředků dotace. (V roce 2010 to bylo
34,6 %.)

6

Závěr
Regionální služby v okrese jsou velmi vítané. Knihovny a jejich zřizovatelé RF využívají a
hodnotí je velmi kladně. Zejména cirkulaci výměnných fondů knihovníci považují za
nenahraditelnou službu. Stále více se setkáváme s názorem, že na existenci RF je závislá
existence malých knihoven jako takových.
Zprávu sestavil: Bc. Kateřina Hubertová
Dne: 13. 1. 2012
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Oblast Jičín
Pověřená knihovna: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2011
Hlavním cílem roku bylo napojení dalších 3 knihoven do Regionálního knihovnického
systému.
Na výkon RF vyčlenil Krajský úřad v Hradci Králové částku 1 390 tisíc Kč.
/Rok 2009 – 1 520 tisíc Kč, rok 2010 – 1 430 tisíc Kč, rok 2011 – 1 390 tisíc Kč./
KVČ v Jičíně zajišťuje regionální služby pro 74 knihoven v oblasti:
- vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad
- poradenskou a konzultační činnost pro základní knihovny
- sledování využívání veřejně přístupného internetu
- na webové stránce v oddíle Informace pro knihovny prezentaci informací a veškerých
potřebných materiálů pro knihovny i jejich provozovatele
- sledování plnění standardů VKIS a seznamování knihoven s novelou standardů
- na webových stránkách každoročně zveřejňování žebříčku nejúspěšnějších knihoven
- tvorbu a rozvoz výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi
- pomoc při revizích a aktualizacích knihovních fondů základních knihoven provozovaných
obcemi
- zpracování fondů knihoven napojených do REKS
- podporu při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi
- metodickou pomoc při práci s výpočetní technikou
- v profesionálních knihovnách přípravu průzkumu spokojenosti uživatelů a poskytnutí
metodické pomoci knihovnám
- spoluúčast na vydání publikace „Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času“

1.1. Síť obsluhovaných knihoven
1 základní knihovna pověřena výkonem RF
12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem
62 knihoven s dobrovolným knihovníkem
MLK Skuřina: pobočka Markvartic
MLK Vidonice: pobočka MK Pecka
MLK Jeřice stále nepracuje – není knihovník
Jiné sítě:
Konzultace byly poskytnuty knihovně Regionálního muzea a galerie Jičín.
Jiný region:
Konzultace byla poskytnuta Městské knihovně v Mladé Boleslavi – napojování knihoven do
REKSu – zkušenosti našeho regionu.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
Počet pracovních úvazků 2,6. Zůstává beze změny:
- metodička 1,0 úvazek – činnost týkající se knihoven okresu, revize
- ředitelka 0,1 úvazek – vzdělávání, porady
- pracovnice odd. služeb knihovnám – 0,8 úvazku – příprava výměnných souborů, jejich
evidence, pomoc při tvorbě webových stránek, komplexní zpracování fondu knihoven
- akvizice 0,4 úvazku – nákup a zpracování fondu
- pracovník automatizace 0,1 úvazku – automatizace v pověřených knihovnách, příprava
vzorových projektů
- ekonomka 0,1 úvazku – účetní operace týkající se regionálních financí
- řidič 0,1 úvazku – rozvoz výměnných souborů, ochrana a údržba dokumentů
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2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Rok 2011

Rok 2010

Rozdíly
+ 148

KONZULTACE

761

613
-5

METODICKÉ NÁVŠTĚVY

129

134

VZDĚLÁVACÍ AKCE

27

29

AKCE V RÁMCI RF

20

21

POČET ÚČASTNÍKŮ

397

386

-2
-1
+11
+16
ÚČASTNÍCI V RÁMCI RF

309

POČET VYUČ. HODIN

83

293
+ 16
67
+4

VYUČ. HODINY V RÁMCI 54
RF
POČET REVIDOVANÝCH
KNIHOVEN
27
POČET REVIDOVANÝCH
KNIH. JEDNOTEK
14 210

50
+ 18
9
- 5 834
20 044

+20
POČET SOUBORŮ
424
404
POČET SVAZKŮ
+1 750
V SOUBORECH
27 080
25 322
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Počet poskytnutých konzultací: 761
Za tento rok se počet konzultací zvýšil o 148.
Počet evidovaných konzultací kratších než půl hodiny byl 89.
Důvod zvýšení poskytnutých konzultací:
- Internetizace knihoven - dotazníkové šetření pro NK Praha – jednání se starosty obcí
- REKS – problémy s programem KpWin-SQL
- VISK 3 - pomoc s vyplněním žádostí o grant
- Počet metodických návštěv: 129 = 1,7
Z číselného údaje vyplývá, že standard, který ukládá navštívit obsluhovanou knihovnu alespoň
1x za rok, byl splněn.
Každá knihovna má svou e-mailovou adresu, na kterou zasíláme většinu informací, např.
pozvánky na vzdělávací i kulturní akce, seznamy výměnných souborů, zápisy z metodických
návštěv, knihovníci nám zasílají požadavky na složení souborů, žádosti o MVS.
Knihovníci malých knihoven navštěvují odd. regionálních funkcí v KVČ v Jičíně – poskytujeme
jim informace z oblasti knihovnických informačních služeb, pomáháme při výběru výměnných
souborů, řešíme REKS i nejrůznější problémy vyskytující se v jejich knihovnách.
Konzultační dny nejsou stanoveny, časově se přizpůsobujeme knihovníkům. Knihovník si
telefonicky nebo e-mailem domluví schůzku. Tento systém knihovníkům i nám vyhovuje.
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Nejčastější témata poradenské činnosti v roce 2011
Práce s programem KpWin-SQL pro malé knihovny, jednání s OÚ a knihovníkem – internetizace
knihoven, napojení do REKS, pomoc s vyplněním žádosti o grant, knihovnická technika, MVS a
souborný katalog, práce s internetem.
Nové formy práce:
PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
V rámci propagace byla v roce 2010 v regionálním tisku „Jičínský deník“ zřízena rubrika
„Představujeme knihovny regionu“, kde prezentujeme pravidelně vždy jednu naši místní
knihovnu. V roce 2011 již vyšlo 19 článků.
Paní ředitelka Mgr. Jana Benešová je členkou redakční rady knihovnického zpravodaje „U nás“.
Úsek regionálních funkcí je na Facebooku.
Webové stránky:
„Oddíl informace pro knihovny“ – pravidelně aktualizován /Adresář, Manuál k programu
KpWinSQL pro malé knihovny, znaky stavění naučné literatury/.
Elektronický deník /naše chlouba/ se osvědčil a stal se nepostradatelným pomocníkem pro
malé i profesionální knihovny našeho regionu.
Deník je každý rok aktualizován a je vystaven zdarma ke stažení na našich webových stránkách
– „Informace pro knihovny“, a mohou ho tudíž používat i v jiných regionech.
Někteří starší knihovníci používají stále klasický tištěný deník.
Novinka - na stránky jsme vystavili roční plán akcí, které pro daný rok připravujeme.
Na stránkách knihovníci naleznou i další informace – nabídku školení, přihlášku do zvukové
knihovny pro nevidomé a zrakově postižené, pozvánku do hudebního oddělení.
Ze všech akcí se pořizuje fotodokumentace – fotogalerie na stránkách i na Facebooku.
Měření spokojenosti knihovníků s regionálními funkcemi – dotazníky v roce 2010.
Vyhodnocení v roce 2011 na aktivu knihovníků – „Jak to vidí obsluhované knihovny“ –
prezentace vystavená na našem webu v oddíle Informace pro knihovny.
KVČ v Jičíně na svých webových stránkách 1x za dva měsíce vystavuje ankety, které monitorují
požadavky uživatelů.
Pasování prvňáčků na čtenáře. Tato krásná akce se rozšířila i na vesnické školy díky
knihovníkům. Metodický pokyn naleznou knihovníci též na webových stránkách. Prakticky i
metodicky jsme pomohli uskutečnit pasování v MLK Radim. Dle metodiky provedla pasování
paní knihovnice z knihovny ve Valdicích. Zhotovila čtenářské průkazy s fotkou pasovaného
dítěte.
MLK Chomutice a Sobčice provádějí pasování každý rok.
Komunikace prostřednictvím elektronické pošty se velmi zlepšila.
Knihovníci, kteří používají program Kpwin-SQL, byli proškoleni v připisování kmenového fondu
do elektronického katalogu.
Webové stránky MLK: 47 knihoven má již své weby.
Dle pokynů MK k vymezení standardu k webové prezentaci obsahují weby knihoven tyto údaje:
název, sídlo, kontaktní údaje, odkaz na zřizovatele, stručnou charakteristiku knihovny, provozní
dobu, přehled nabízených služeb, odkaz na Souborný katalog ČR a „Ptejte se knihovny“.
45 knihoven využilo šablonu pro malé knihovny.
Všechny profesionální knihovny mají své webové stránky /12/.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Vzdělávání
V roce 2011 uspořádala KVČ v Jičíně dvě velké akce, na přípravě a realizaci se podílel celý
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kolektiv pracovníků knihovny.
7.-8. dubna 2011 - Knihovnická přehlídka OKNA /O KNihovických Aktivitách/ - k výročí narození
V. Čtvrtka uspořádala KVČ v Jičíně ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP, regionální
organizací SKIP východní Čechy. Akce byla finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR.
Soutěžní přehlídka – 8 soutěžních pořadů – 50 účastníků z celé republiky.
V letních měsících /červen, červenec, srpen/ KVČ uspořádala „Literární festival“ na Zahradě
poznání. Celkem proběhlo 9 pořadů pro veřejnost, kterých se zúčastnili knihovníci.
Od 6. do 11. září 2011 pořádala KVČ v Jičíně knižní veletrh „Rosteme s knihou“ ve spolupráci
se Světem knihy. Na zahájení výstavy byl přítomen pan Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., z Národní
knihovny Praha.
Každý den byla výstava oživena programem – besedy se spisovatelkami L. Procházkovou,
M. Baňkovou, M. Pilátovou, výtvarné dílny s L. Lomovou a G. Miklínovou.
Mezinárodní konference „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“
20.-22. října 2011 /100. výročí narození a 35. výročí úmrtí V. Čtvrtka/. Tato akce byla pořádána
společně s řadou jičínských i mimojičínských spolupořadatelů.
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NÁZEV ŠKOLENÍ
Rezervace v novém online katalogu

POČET
ÚČASTNÍKŮ
11

2

Literární cyklovýlet „Krajem K. J. Erbena“

9

7

3

Seznámení s novým online katalogem

11

1

4

„Pohádkové vzkázání V. Čtvrtka“

12

8

5

Výtvarná dílna s Galinou Miklínovou – výroba
Lichožrouta
„Zpívali psíci při měsíci“ – křest knihy
V. Čtvrtka

5

1

13

2

27
88

9
29

6

7
Letní literární festival
celkem

DOBA
TRVÁNÍ
1

Přehled akcí v rámci RF:
Knihovníci, kteří používají program Kpwin-SQL, byli proškoleni v připisování kmenového fondu
do elektronického katalogu.
POČET
ÚČASTNÍKŮ

NÁZEV AKCE

DOBA
TRVÁNÍ
(hod.)
5

1

Setkání bývalých profesionálních knihovnic
Jičínska

15

2

Tematický zájezd po knihovnách našeho
regionu

26

6

3

Seznámení se čtečkou elektronických knih

39

1,5

19

4

Národní autority

11

0,5

5

Tematický zájezd do Strahovské knihovny
v Praze

45

8

6

Exkurze do rodného domu K. J. Erbena

11

2

7

Aktiv knihovníků

17

2

8

Listování – Intimní schránka Sabriny Black

11

1

9

Média tvořivě

17

1

10

Program KPWin-SQL pro malé knihovny

6

2

11

Propagace kulturních akcí na internetu

17

1

12

Práce s digitální
webových stránek

5

2

13

Webové stránky pro malé knihovny – školení
k tvorbě stránek

14

2

14

„Rovný přístup ke službám knihoven“ – Mgr.
Z. Houšková

21

2,5

15

Statistika a elektronický deník

5

1

16

„O vyprávění
Hakem“

7

2

fotografií

příběhů

pro

s MgA.

tvorbu

Martinem

17

„Pohádkové vzkázání V. Čtvrtka“

6

8

18

„Rosteme s knihou“

5

4

19

„O Kačence a tlustém dědečkovi“

14

2

20

„Vyhlášení čtenáře za rok 2010“ – slavnostní
vyhlášení na aktivu knihovníků

17

0,5

309

54

Celkem

Porady profesionálních knihoven v roce 2011 - 3 – počet účastníků 30.
Další vzdělávací akce - využití nabídek jiných knihoven:
Festival Šrámkova Sobotka. Účast: 1
Mgr. Jana Benešová
- Manažerské dovednosti /UZS/
- Dobrovolnictví v knihovnách /Kroměříž/
- Konference - Knihovny současnosti /České Budějovice/
- Celostátní seminář k regionálním funkcím /Plzeň/
Dana Michlová
- Celostátní seminář k regionálním funkcím /Plzeň/
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Věra Trybenekrová
- Setkání KDK SKIP region 08 ve Dvoře Králové
- Seminář k dětské literatuře v Národním pedagogickém muzeu a knihovně v Praze
Bc. Lenka Dědečková
- Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách /SVK HK/
- Konference k výročí K. J. Erbena /Malá Skála/
- Konference 3V /Louny/
- Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii /Vlašim/
Iva Rodrová
- Setkání lokálních supervizorů /NK Praha/
- Seminář „Právní informace v praxi“ /NK Praha/
Jana Havlíková
- Knihovnický kurz /UZS HK/
- Seminář hudebních knihoven /KM HK/
- Elektronické knihy ve veřejných knihovnách /Goethe Institut Praha/
Zuzana Andrenková, DiS.
- Setkání uživatelů knihovnického systému KPWin-KpSys /Pardubice/
Lenka Knapová
- Program Excel 2003 – certifikát /Jičín/
- Setkání knihovníků Královéhradeckého kraje – udělení titulu Knihovník roku
I. Rodrová, I. Tauchmanová
- Školení komunikačních dovedností /SVK HK/
D. Michlová, L. Knapová
- Elektronické dodávání dokumentů – nová pravidla /SVK HK/
- Metodika besed k finanční gramotnosti /SVK HK/
J. Benešová, L. Knapová, I. Rodrová
- E-learningový kurz knihovnické angličtiny e-LKA – certifikát
- Kurz anglického jazyka /KVČ v Jičíně/

2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
1200 svazků
Úbytek výměnného fondu k 31.12. 2011
Počet obsloužených knihoven 63 /61 MLK a MěK Kopidlno, MK Pecka/.
Celkem rozvezeno 159 souborů s 12 900 svazky /průměr 2,5 souborů na jednu knihovnu s 205
svazky na jeden soubor/. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 265 souborů s 14 180 svazky
z minulého roku. MLK v roce 2011 pracovaly celkem s 424 soubory, což představuje 27 080
svazků.
Rozvoz souborů realizujeme 2x ročně, vždy v jarních a podzimních měsících. Knihovny, které si
odebírají soubory několikrát za rok, využívají služeb obecních úřadů nebo vlastních aut.
Cirkulaci souborů mezi obsluhovanými knihovnami v našem regionu neprovádíme, knihovnám
vyhovuje systém distribuce souborů z pověřené knihovny, který umožňuje cílený výběr
dokumentů do souborů.
STAV FONDU:
rok 2009 - přírůstek 2315 svazků
rok 2010 - přírůstek 2147 svazků
rok 2011 - přírůstek 2348 svazků
Úbytek 1200 – aktualizace fondu
Celkový stav výměnného fondu za rok 2011 činí 38 314 svazků.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Revize: plán na rok 2011 – 29 knihoven, skutečnost 27 revizí
MLK Třebnouševes – knihovna přemístěna do nových prostor, fond uložen v bednách
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MLK Milovice – stěhování knihovny, fond nebyl pro revizi přístupný, proběhla pouze aktualizace
fondu
MLK
Bašnice /370/, Lískovice /199/, Bělá u Pecky /654/, Veliš /267/, Kbelnice /410/, Ostružno
/675/, Samšina /506/, Milíčeves /301/, Tetín /430/, Údrnice /462/, Úlibice /354/, Židovice /207/,
Slatiny /644/, Prachov /199/, Vrbice /187/, Třtěnice /424/, Semínova Lhota /826/, Markvartice
/982/, Bříšťany /1012/, Dobrá Voda /481/, Sukorady /592/, Chomutice /718/, Sobčice /1013/,
Libošovice /763/, Dětenice /1177/, Radim /151/, Vitiněves /206/
CELKEM bylo zrevidováno 14 210 svazků.
Aktualizace a obsahová prověrka:
MLK Libošovice, Markvartice, Bělá u Pecky, Vrbice, Sukorady, Milovice.
Komplexní zpracování: fond zpracován do KPWin-SQL: MLK Bělá u Pecky, Cerekvice,
Úhlejov, Prachov, Tuř, Slatiny
Celkem je elektronicky zpracován fond u 16 místních knihoven. Všechny knihovny mají i na
svých webových stránkách vystaven online katalog /v rámci budování celookresního
souborného katalogu/. Záznamy jsou zasílány do Caslinu.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Program KpWin SQL používají tyto knihovny: Vysoké Veselí, Sobotka, Libáň, Ostroměř, Nová
Paka, Hořice, Miletín, Stará Paka, Kopidlno, Pecka, Železnice
MěK Lázně Bělohrad – program Clavius
Regionální knihovnický systém /REKS/ – v roce 2011 napojeny další 3 knihovny, celkem
máme napojeno 32 MLK.
Celkem je elektronicky zpracován fond u 16 místních knihoven. Všechny knihovny mají i na
svých webových stránkách vystaven online katalog /v rámci budování celookresního souborného
katalogu/. Záznamy jsou zasílány do Caslinu.
Jiné regiony:
MěK Mladá Boleslav – informace o napojování místních knihoven do REKSu.
Knihovně byl poskytnut námi vypracovaný manuál k programu KPWin-SQL.
3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2011
Při metodických návštěvách – kontrola evidence uživatelů internetu. Knihovníci v minulých
letech byli proškoleni. Každý nový knihovník je seznámen s obsluhou počítače i internetu.
Musíme ovšem konstatovat, že do knihoven přicházejí mladší lidé, kteří umí internet v praxi
používat.
MLK Jeřice – nepracují – nemohou najít knihovníka.
MLK Markvartice – pobočka Skuřina – OÚ plánuje knihovnu připojit v roce 2012.
MLK Vidonice je pobočkou MK Pecka. V současné době probíhá rekonstrukce knihovny ve
Vidonicích.
Na webové stránce v oddíle Informace pro knihovny jsou prezentovány aktuální informace a
potřebné materiály pro knihovny a jejich provozovatele.
Počet přístupů do tohoto oddílu za rok 2011 = 1390.
Na poradách profesionálních knihoven se projednává plnění standardů VKIS - analýza a
vyhodnocení výsledků. Na webových stránkách /oddíl Informace pro knihovny/ je každoročně
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zveřejňován žebříček nejúspěšnějších knihoven.
Významné ocenění obdržela Městská knihovna v Miletíně, která se stala Knihovnou roku 2011
Královéhradeckého kraje a získala cenu Ministerstva kultury – Knihovna roku 2011 – zvláštní
ocenění a diplom.
Průzkumy spokojenosti uživatelů byly provedeny v MěK Hořice a Libáň. V roce 2012 bude
anketa v dalších knihovnách, kterým opět poskytneme metodickou pomoc.
Spolupodíleli jsme se na vydání publikace „Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času“,
termíny dané SVK Hradec Králové byly dodrženy.
4

Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)

5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí:
rok 2008 - 24,8 % financí na nákup z celkové dotace
rok 2009 - 26,3 %
rok 2010 – 24,1 %
rok 2011 – 27,9 %
V roce 2011 jsme získali grant VISK 3 – pokračování budování REKSu – nákup softwaru pro 3
knihovny.
Obce na nákup fondu nepřispívají.

6

Závěr
Pomoc a podporu malým knihovnám vnímáme jako velmi důležitou práci, bez které by řada
těchto knihoven buď zanikla, nebo zdaleka neposkytovala tak dobré služby. Práce v oblasti
regionálních služeb musí být kontinuální, je zde třeba kvalitních (vzdělaných i zkušených)
pracovníků a v neposlední řadě musí být dotována potřebnou finanční částkou. Je třeba brát
zřetel na zvláštnosti dobrovolných knihovníků, na jejich vzdělání a možnosti a také na to, že
práce v této oblasti je nekončící. Jednak přicházejí nové skutečnosti, které je třeba v knihovnách
uplatňovat, je třeba zavádět nové služby, stále knihovníky vzdělávat a jednak se mění knihovníci
a těm novým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a podporu. Výhodná je dobrá spolupráce
s obecními úřady, o což se snažíme.
Zprávu sestavil: Dana Michlová
Dne: 13. 1. 2012

Příloha:
Konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka se konala ve dnech 20.-22. 10. 2011 při
příležitosti 100. výročí narození a 35. výročí úmrtí oblíbeného spisovatele
Pořádala ji Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Město Jičín a Kulturní zařízení města Jičína, Lepařovo gymnázium
v Jičíně, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Jičín,
Základní umělecká škola v Jičíně, Albatros Media, a. s., Česká sekce IBBY, Katedra české literatury Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou a Kabinet literatury pro mládež, jazykové a literární
komunikace Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Památník národního písemnictví, Pekařova
společnost Českého ráje, Spolek Svatobor, Svaz knihovníků a informačních pracovníků – Klub dětských knihoven,
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i.
Záštitu převzali hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a starosta města Jičína Martin Puš.
Prostory k jednání poskytlo Lepařovo gymnázium v Jičíně, program probíhal také na zámku a v knihovně.
Výstavu z osobního fondu Václava Čtvrtka pro účely konference připravil Památník národního písemnictví v Praze,
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byla instalována v aule gymnázia.
Město Jičín zakoupilo pamětní medaile vyrobené ke 100. výročí narození Václava Čtvrtka. Autorem je Luboš
Charvát, byly vyrobeny v nákladu 500 kusů a každá je značena výrobní značkou. 13 těchto medailí bylo předáno
účastníkům konference, kteří se Čtvrtkovu dílu věnují soustavně a dlouhodobě.
Slavnostní zahájení 20. října otevřel krátkým projevem starosta města Martin Puš, poté účastníky přivítal ředitel
Lepařova gymnázia Miloš Chlumský a ředitelka knihovny Jana Benešová seznámila s organizačními záležitostmi.
Program a záměry konference přiblížila Eva Bílková.
Hlavní referát nazvaný Pohádkové a lidské vzkázání Václava Čtvrtka přednesla Vladimíra Gebhartová, literární
historička a dlouholetá redaktorka dětského časopisu Sluníčko.
Odpolední program zahájil Radek Malý, působící na Literární akademii – soukromé vysoké škole Josefa
Škvoreckého, který se zamyslel nad literárním odkazem V. Čtvrtka z pohledu současného autora knížek pro děti.
Olga Kubeczková z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity přednesla příspěvek nazvaný Podivuhodná literární
výpověď (nad knihou Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska). Věra Brožová z Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy, která pomáhala řešit i programové záležitosti konference a zastupovala také Ústav pro českou
literaturu Akademie věd ČR, se soustředila na Čtvrtkovu prózu pro děti.
Vlastním jménům osob i názvům míst a porovnání literární fikce a skutečnosti byl věnován jeden blok, který řídila
Nella Mlsová z Univerzity Hradec Králové. Její kolega Svatopluk Pastyřík pohovořil o vlastních jménech
v pohádkových příbězích obecněji a odkázal také na literární kolokvium připravené Katedrou českého jazyka a
literatury Pedagogické fakulty v Hradci Králové, jež se v aule Lepařova gymnázia konalo v rámci festivalu Jičín město pohádky v roce 1991 a z něhož vyšel sborník nazvaný Přijďte pobejt.
Vanda Vaníčková z Univerzity Hradec Králové se věnovala vlastním jménům v Pohádkách z pařezové chaloupky
Křemílka a Vochomůrky hlavně po jazykovědné stránce. Jitka Bílková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se
zabývala prototypy dvou postav ze Čtvrtkových pohádek – u mužíka Kazbunďáka, který škodí obyvatelům pařezové
chaloupky, jím může být profesor a školní inspektor Tomáš Kazbunda nebo i jeho syn, historik a archivář Karel
Kazbunda; u puškaře Halíře, vystupujícího v pohádkách o Rumcajsovi, jím je František Halíř, který měl své
puškařství v Palackého ulici v Jičíně.
Regionální historik Vladimír Úlehla připomněl pak další jména ze Čtvrtkových pohádkových příběhů, jejichž
nositelé v Jičíně skutečně žili – Semerád, Počepický, Mazánek, Španihel, Lisý, Knotek atd.
Své bádání o lese Řáholci podrobně představil architekt a sběratel pohlednic Karel Čermák. U tohoto tématu je třeba
zmínit i mapu s názvem Jičín Václava Čtvrtka, kterou Lukáš Bílek z nakladatelství Gentiana vytvořil ke konferenci a
z níž vyplývá, že každá cesta vycházející z města může vést do lesa Řáholce.
Čtvrtkovo zaujetí vodou, projevující se v jeho tvorbě a vycházející i z jeho lásky k rybaření, bylo připomenuto dvěma
příspěvky: Zdeněk Mrkáček z turnovské Agentury ochrany přírody a krajiny Českého ráje ukázal prostřednictvím
svých fotografií živou přírodu rybníků, které se ve Čtvrtkových dílech staly místem děje. Svým příspěvkem Čtvrtkova
voda mezi imaginací a vědou zaujal František Kožíšek (Státní zdravotní ústav & 3. lékařská fakulta UK, Praha).
Potom se hovořilo o nakladatelské praxi. Milada Matějovicová zavzpomínala na svou spolupráci redaktorky
s Václavem Čtvrtkem a přiblížila vydávání některých jeho pohádek v nakladatelství Albatros. Navázala na ni nynější
šéfredaktorka tohoto nakladatelství Šárka Krejčová, která už nespolupracovala s V. Čtvrtkem přímo, ale
připravovala do tisku řadu jeho děl. Zatím posledním jsou Čtvrtkovy vzpomínky Z dětství i jinak, které doplněny
jeho myšlenkami a úvahami a také fakty o knihách ze SNDK a Albatrosu vyšly k autorovu výročí. (Útlý sešitek vydal
Albatros spolu s jičínskou knihovnou za přispění Svatoboru a za finanční podpory města Jičína.)
Lenka Müllerová (Litterae, web o knižní vědě) seznámila s knižní paratextovou strategií knih V. Čtvrtka a
podrobněji se zabývala i grafickou úpravou obálek.
Studentky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Magdalena Nucová, Michaela Sehnalová, Lucie
Škarvadová a Gabriela Thérová pod vedením Václava Martince „hledaly Václava Čtvrtka méně známého“.
Součástí jejich netradičního konferenčního vystoupení byly zdramatizované Šejtročkovy příhody a improvizované
rozhovory, v nichž si zavzpomínaly, jak se jako děti těšily na večerníčkové setkávání s Rumcajsem.
Bylo to završení prvního dne jednání v aule gymnázia, které trvalo do 18 hodin.
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Osobní vzpomínky na Václava Čtvrtka dokládal úryvky z korespondence spisovatel a kritik Zdeněk K. Slabý na
slavnostním večeru v Porotním sále jičínského zámku. Program, který zahájil starosta města Martin Puš, pokračoval
křtem knihy Zpívají psíci při měsíci, kterou vydalo nakladatelství Albatros k letošním výročím Václava Čtvrtka.
Představila ji Šárka Krejčová a kmotry se stali Martin Puš a spisovatelova dcera Markéta Tengbom. Žáci Základní
umělecké školy J. B. Foerstera zazpívali několik písní s texty Václava Čtvrtka.
Program 21. října začínal v osm hodin, na gymnáziu končil v 18.30 hodin a pokračoval přátelským setkáním
v knihovně.
Nejdříve knihovnice Stanislava Neumannová z Hořic a Lenka Macháčková z Nové Paky postupně předvedly práci
s dětmi na téma knihy Václava Čtvrtka. Obě zvítězily v jarní celostátní soutěži OKNA, která se konala poprvé
v České republice právě v Jičíně, a téma bylo stejné.
Příspěvek Ivany Hutařové z pražské Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Sukovy studijní knihovny pro
mládež, nazvaný Odraz díla Václava Čtvrtka v devatenácti ročnících ankety O nejoblíbenější dětskou knihu přečetla
Alena Pospíšilová. Gabriela Babušová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se pak zabývala percepcí pohádek
V. Čtvrtka žáky 1. stupně základních škol, Pavla Bubeníčková z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
probrala Čtvrtkovy texty v čítankách základních škol.
Šéfredaktorka rozhlasového vysílání pro děti a mládež Václava Ledvinková hovořila o působení Václava Čtvrtka
v rozhlase – o jeho redaktorské práci, o Čtvrtkovi jako autorovi pohádek, příběhů i her, o jeho vlivu na pořad Nedělní
pohádka a hlavně na pořad Hajaja. Přítomné zaujala i zvuková nahrávka první Hajajovy pohádky v přednesu
Vlastimila Brodského, vysílané před 50 lety.
Redaktorka, spisovatelka a scenáristka Marie Kšajtová nazvala svůj příspěvek Čtvrtkův impuls večerníčkovým
pohádkám a zasvěceně představila televizní program, který má své diváky už 45 let.
Redaktorka Naďa Dvorská se věnovala zvukovým verzím pohádek a textů Václava Čtvrtka v archivu Supraphonu,
zachovaným od 50. let.
Dílo Václava Čtvrtka v zahraničí představily autorky tří příspěvků. Lenka Škutová z Turčianske knižnice z Martina
svůj referát poslala – je ukázkou práce s malými čtenáři na téma příběhy Křemílka a Vochomůrky.
Hana Přivřelová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se velice podrobně pohledem odborníka
zabývala ohlasem tvorby Václava Čtvrtka v Polsku.
Věra Stránská, právní zástupkyně rodiny, mluvila o překladech děl Václava Čtvrtka a dramatizacích doma i v cizině.
Nad ilustracemi v dětských knížkách se zamyslela a ilustrátory Čtvrtkových děl přiblížila výtvarná kritička Blanka
Stehlíková. Hovořila samozřejmě také o tvorbě Radka Pilaře, který byl účastníkům konference přiblížen též
prostřednictvím vlastního díla a slov na pamětním listu, který k nedožitým 80. narozeninám malíře vydalo město
Jičín. Obrázky doprovázejí řádky, které jsou záznamem proslovu předneseného při udělení čestného občanství města
v r. 1991, v němž uvedl: „Byl to šťastný den, kdy jsem dostal za úkol nakreslit obrázky ke Čtvrtkovým textům.“
Výtvarník Tomáš Řízek vylíčil, jak se mu pracovalo na obrázcích doprovázejících poslední knížku Václava Čtvrtka
O Kačence a tlustém dědečkovi, kterou ke stému výročí narození V. Čtvrtka vydalo nakladatelství Albatros z textu
čekajícího v jeho redakci na vhodnou příležitost 35 let a která byla pokřtěna začátkem dubna v jičínské knihovně.
Úkolu představit spisovatele, o nichž Václav Čtvrtek hovořil jako o svých vzorech, se ujali Aleš Fetters z Náchoda
(referát s názvem Bratří Čapků tvorba pro děti a její vliv na tvorbu Václava Čtvrtka) a Vlastislav Hnízdo z Turnova
(Pohádky K. J. Erbena – zdroj české pohádkářské tradice).
Novinář a spisovatel Petr Kovařík se věnoval pražskému místopisu života a díla Václava Čtvrtka. K fotografiím
domů přidal komentář o době, kdy tu spisovatel bydlel, a ukázal, jaký vliv na jeho tvorbu tento pobyt měl. Tím byl
zahájen další blok příspěvků, uvedený Čtvrtkovými slovy: „Působí na mne prostředí, kde žiji…“
Knihovnice Marie Švehlová ukázala výsledky svého pátrání o pobytu Václava Čtvrtka v Domově spisovatelů na
Dobříši v 60. a 70. letech. Její povídání doprovázely snímky míst, která spisovatele inspirovala a vedla ke vzniku
některých pohádek, např. o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Byla mezi nimi i fotografie rybníku Bzdinka u Rosovic, do
kterého Václav Čtvrtek usadil na čas vodníka Česílka, než ho v polovině 60. let přestěhoval do jičínského rybníka
Kníže a začalo jeho „druhé pohádkové období“.

25

Spisovatelova dědečka Václava Fejfara představil autor jeho monografie, vydané jičínskou knihovnou v r. 2008,
Vladimír Úlehla, který zároveň připomněl i spisovatelovy další příbuzné.
Historik a archeolog Pavel Kracík zaujal referátem nazvaným Babinský v Prachovských skalách – vznik a vývoj
lidové tradice a její podíl na formování Čtvrtkova loupežníka Rumcajse. O cvičné škole při učitelském ústavu
v Jičíně, jejímž žákem byl V. Čtvrtek v letech 1917-1918, hovořila Ilona Pluhařová ze Základní školy v Kopidlně.
Eva Bílková ze Státního okresního archivu Jičín se ve svém referátu zaměřeném na vztah Václava Čtvrtka k Jičínu
věnovala především období 1. poloviny 70. let, kdy spisovatel do města a okolí často jezdil (byl zván na oficiální
návštěvy s pečlivě připraveným programem i na různé další akce). Zdůraznila také zdejší ohlas jeho díla, který by měl
být řádně zaznamenán. Na pobyt malého Václava Cafourka u dědečka v Jičíně za první světové války nezapomněla,
mohla ale odkázat na výstavu v muzeu, jednu z doprovodných akcí konference.
Lada Matyášová (VOŠ KISS Brno a KISSK Masarykovy univerzity Brno), která se ujala nelehkého úkolu sestavit
bibliografii V. Čtvrtka, zaslala popis postupu práce.
Na diskusi mnoho času nezbývalo. Přesto byly proneseny zajímavé příspěvky. K nim patří vzpomínka profesora
Roberta Kvačka na osobní setkání s Václavem Čtvrtkem na Dobříši, úvahy o ustupujícím zájmu o pohádky
v souvislosti s věkem dětí a možné pomoci knihoven, pohledy na ilustrace a ilustrátory, hudbu, vztah Václava Čtvrtka
k dílu J. Š. Kubína aj.
O závěrečné shrnutí průběhu jednání byla požádána Věra Brožová.
Večerní přátelské posezení v Knihovně Václava Čtvrtka zahájila její ředitelka Jana Benešová. Představila instituci a
pozvala na prohlídku stálé expozice o spisovateli, který Jičín tolik proslavil, i na výstavu připravenou k jeho letošním
výročím a uvedenou jeho slovy: „Má pohádka teď bydlí v Jičíně…“ Knihovnice Alena Pospíšilová v příspěvku
Knihovnické čtvrtkování připomněla akce z let 2001 a 2006 (výstavy, besedy, akce pro školy, vydání publikace
Okolo Řáholce, slavnostní pojmenování knihovny aj.). Její kolegyně Lenka Dědečková představila pracovní list
zaměřený na život a dílo Václava Čtvrtka jako materiál pro práci s informačními zdroji.
Poté byl promítnut televizní dokument Strejda Čtvrtek natočený v r. 2009 režisérem Tomášem Váňou a přítomní si
mohli povídat s dcerou spisovatele Markétou Tengbom.
V sobotu 22. října pokračoval program v Regionálním muzeu a galerii prohlídkou výstavy Jičínské inspirace v díle
Václava Čtvrtka. Komentovala ji jedna z autorek, Hana Fajstauerová. Návštěvníci mohli nahlédnout do Jičína
v letech 1914-1918, do pracovny Václava Čtvrtka, spatřit různá vydání jeho knih ze sbírky Karla Čermáka, velká
pozornost byla věnována loutkovému divadlu i divadelním hrám.
Následovalo zamyšlení pamětníků i současníků nad některými ohlasy díla Václava Čtvrtka v Jičíně. Ivan Matějka
připomněl úspěšnou divadelní hru nastudovanou jičínskými ochotníky v r. 1970, v níž si zahrál Rumcajse. Vladislav
Vích hovořil o hospodě U Rumcajse ve Kbelnici, jejíž zřízení iniciovalo v r. 1969 vedení družstva Jednota. Svým
vyprávěním zaujal přítomné také lesník František Dopita, který byl u toho, když v r. 1969 malý lesík u Vokšic dostal
pojmenování Řáholec, a který byl v letech 1975-1992 vedoucím polesí se stejným názvem, k němuž dal Václav
Čtvrtek souhlas prohlášením: „Tak Řáholec tedy budou všechny lesy kolem Jičína, kam lidské oko z Valdické brány
dohlédne.“ Jiří Kubíček přiblížil z pohledu organizátora Pochod Českým rájem aneb Putování za Rumcajsem. Věra
Rychterová a Jaroslav Veselý pak hovořili o festivalu Jičín - město pohádky.
Symbolickou tečkou byla procházka městem od zámku k domu čp. 139 v Revoluční ulici, který podle Vladimíry
Gebhartové sice není rodným domem Václava Čtvrtka, ale je rodným domem jeho pohádek. Organizátoři nezamýšleli
konferenci pouze pro uzavřený okruh odborníků. Přes doprovodné akce, k nimž patřilo také dvojí promítání
Čtvrtkových pohádek v Biografu Český ráj, se téma otvíralo široké veřejnosti. Zájemci se také mohli účastnit jednání
na Lepařově gymnáziu po celé dva dny nebo jen po určitou dobu. Cílem konference bylo přiblížit tvorbu oblíbeného
spisovatele, ukázat její šíři, kořeny i nynější pohled na ni, zmapovat její ohlas u čtenářů, posluchačů a diváků, a to
v minulosti i současnosti, doma, v zahraničí i přímo v Jičíně.
Město Jičín zakoupilo pro účastníky konference, kteří se Čtvrtkovu dílu věnují soustavně a dlouhodobě, pamětní
medaile vyrobené ke 100. výročí narození Václava Čtvrtka. Autorem je Luboš Charvát, byly vyrobeny v nákladu 500
kusů a každá je značena výrobní značkou.
Nestačilo se probrat vše, některé otázky bude ještě třeba dořešit. To už bude úkol redakce sborníku přednesených
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příspěvků, jehož vydání je plánováno na rok 2012 a který by měl zachytit nové poznatky, souvislosti i hodnocení a
stát se podkladem pro další bádání.
Na konferenci také nebylo možno hovořit o tématech podrobně. Mnohé je možno rozvíjet na různě zaměřených
setkáních, besedách, odborných přednáškách, v článcích v tisku…
Účast na konferenci: 100
Účast na slavnostním večeru a křtu knihy: 82
Přátelské setkání v knihovně: 38
Sestavila Eva Bílková.

Oblast Náchod
Pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod, o. p. s.
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2011
Hlavním cílem regionálních funkcí v okrese Náchod je podpora veřejných knihovnických a
informačních služeb, zejména pro občany malých obcí.
Regionální funkce byly zaměřeny na tyto oblasti:
poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny,
vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad,
tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované
obcemi,
pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných
obcemi,
podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi,
servis výpočetní techniky v základních knihovnách provozovaných obcemi,
další nezbytné činnosti, které vedou k rozvoji knihoven na územním rozsahu pověřené
knihovny.
Pro Městskou knihovnu v Náchodě byly stanoveny konkrétní úkoly pro rok 2011:
Sledovat využívání veřejně přístupného internetu v knihovnách, zajišťovat proškolení
obsluhy. Dbát na správné statistické vykazování.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály pro
knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti. Zjišťovat počet přístupů do
tohoto oddílu a údaj vykázat v celoroční zprávě.
Sledovat plnění standardů VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat a
vyhodnocovat výsledky, napomáhat motivaci k dosažení optimálních výsledků, zvláště
u knihoven přihlášených do soutěže Knihovna roku. Na webových stránkách každoročně
zveřejňovat žebříček nejúspěšnějších knihoven.
Věnovat pozornost novele standardů VKIS, upozornit knihovny ve své působnosti na
změny, spolupracovat s knihovnami, které se přihlásí k nominaci Městská knihovna roku.
V 1/3 profesionálních knihoven připravit průzkumy spokojenosti uživatelů knihoven,
poskytovat nezbytnou metodickou pomoc a proškolení. Zaměřit se na knihovny, kde
průzkum nebyl uskutečněn v posledních pěti letech.
Spolupodílet se na vydání publikace „Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času“.
Na zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2011 získala pověřená knihovna účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 1 410 000 Kč, což je o 70 000 Kč
méně než v roce předcházejícím.
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1.1. Síť obsluhovaných knihoven Síť obsluhovaných knihoven se nemění.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
Počet pracovníků zajišťujících regionální služby je beze změny.
Z regionální funkce byly financovány 2,95 pracovní úvazky.
Nákup knihovnických služeb byl prováděn u čtyř městských knihoven s právní subjektivitou
(Červený Kostelec, Jaroměř, Nové Město nad Metují a Police nad Metují), které zajišťují tvorbu a
distribuci výměnných souborů z prostředků dotace pro základní knihovny provozované obcemi
příslušných střediskových obvodů.
2

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Pracovnice Městské knihovny v Náchodě poskytující regionální služby (2,95 úvazku) poskytly
knihovníkům okresu 78 konzultací a uskutečnily 316 metodických návštěv. Další konzultace a
metodické návštěvy poskytovaly pracovnice městských knihoven, u kterých MěstK Náchod
objednává knihovnické služby. Celkem bylo uskutečněno 429 konzultací a 403 metodických
návštěv. Metodické návštěvy se zaměřovaly na revizi a aktualizaci knihovních fondů obecních
knihoven, na zpracování základních fondů obecních knihoven do programu v počítači, na revizi
výměnného fondu Městské knihovny v Náchodě. Pozornost byla věnována uspořádání
knihovního fondu a individuálnímu proškolení nových knihovníků obecních knihoven
(Heřmánkovice, Jetřichov, Kramolna). Nezapomínalo se ani na práci s internetem a tvorbu
nových webových stránek knihoven.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Rozbory činnosti a statistiky knihoven jsou probírány na poradách knihovníků základních
knihoven, které organizují jednotlivé střediskové knihovny, a na poradách vedoucích městských
knihoven okresu. Tam se také probírá plnění standardů veřejných knihovnických služeb.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
V okrese Náchod se konají pravidelné porady vedoucích městských knihoven. V letošním roce
(6. 4., 21. 9., 14. 12.) byly probírány výsledky statistiky a příprava další, plnění standardů
veřejných knihovnických služeb a jejich připravované změny, úkoly vyplývající z regionálních
funkcí, webové stránky knihoven, příprava grantů. Nezapomíná se na aktuality z knihovnických
akcí (konference Knihovny současnosti, akce SKIP, informace z porad SVK, seminářů NK). Živá
je i výměna zkušeností, informace o akcích v jednotlivých městech. V letošním roce byla
uspořádána porada pracovnic zainteresovaných na tvorbě výměnných fondů. Jednalo se o jejich
značení a uspořádání. Porada byla spojena s exkurzí do nově vybavené a uspořádané knihovny
v Heřmánkovicích.
Pro knihovníky obecních knihoven byla uspořádána oblíbená studijní exkurze. Navštívili
Městskou knihovnu ve Rtyni v Podkrkonoší a Obecní knihovnu v Batňovicích. Z obou si odnesli
podněty pro svoji další činnost.
Velice kladný ohlas měl seminář „Využití volně přístupných databází v knihovnách“, na kterém
přednášela Mgr. Michaela Hašková, pracovnice SVK v Hradci Králové.
Knihovníci profesionálních knihoven se zúčastňují vzdělávacích akcí Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové, akcí SKIPu a Klubu dětských knihoven.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
V roce 2011 bylo expedováno 390 souborů s 12 257 svazky. Je to v průměru 5 souborů na 1
knihovnu, v kterých je 175 svazků. Distribuci souborů zajišťují knihovny, které mají svůj

28

střediskový obvod, a pověřená knihovna. Knihovníci obecních knihoven si někdy vybírají knihy
z výměnného fondu častěji a po menších dávkách, protože si je odvážejí v taškách. Rozvoz
větších souborů potom zajišťuje knihovna autem.
Na tvorbě výměnných fondů se podílejí i obce, které využívají služeb střediskových knihoven na
základě smluv. V letošním roce přispěly částkou 229 831 Kč. V této částce je zahrnuto i
předplatné časopisů, které svým knihovnám zajišťuje Knihovna města Police nad Metují.
Přírůstek do výměnných fondů tvoří knihy nakupované z regionálních funkcí, knihy z prostředků
obcí a v letošním roce i dary do VF Nového Města nad Metují (45).
Ve výkazu výkonů regionálních funkcí je uvedeno více zpracovaných knihovních jednotek
z prostředků obcí, než je nakoupeno. Jedná se o zpracované dary. Kromě toho pracovnice
regionálních služeb zpracovávají fondy obecních knihoven, které zpětně ukládají do počítačů
(Kramolna, Slatina nad Úpou).
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2011
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2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
V roce 2011 byly revidovány knihovní fondy v těchto knihovnách: Hejtmánkovice, Heřmánkovice
(změna knihovnice a rekonstrukce knihovny), Hynčice, Jestřebí, Jetřichov, Kramolna (nová
knihovnice), Křinice, Martínkovice, Otovice, Provodov, Přibyslav, Rasošky, Slavětín, Slavoňov a
Šonov u Nového Města nad Metují. Celkem 15 knihoven a 15 713 knihovních svazků. Kromě
toho probíhá revize výměnného fondu Městské knihovny v Náchodě a jeho zpětné ukládání do
počítače.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Knihy, nakupované z prostředků obcí jsou zařazovány do výměnných fondů. Knihovnám je
poskytována praktická pomoc při zpětném zpracování knihovních fondů do počítače. V letošním
roce toho využila Obecní knihovna Kramolna a Slatina nad Úpou.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
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Servis byl poskytnut knihovnám: Česká Metuje, Jaroměř, Jasenná, Rychnovek, Stárkov a
Teplice nad Metují.
Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2011
Využití veřejně přístupného internetu je sledováno při metodických návštěvách. Přesto jsou
knihovny, kde se nedaří na tuto službu veřejnost přilákat. Spojování knihoven v jedné obci do
jedné hlavní knihovny a poboček se nám neosvědčilo.
Webová stránka Městské knihovny v Náchodě je průběžně aktualizována i v oddíle Pro
knihovny. Počet přístupů do tohoto oddílu se nám nezobrazuje.
Standardy VKIS jsou sledovány a probírány s knihovníky na poradách vedoucích knihoven i na
setkáních knihovníků obecních knihoven ve střediskových knihovnách.
Průzkum spokojenosti uživatelů byl uskutečněn v Městské knihovně v Náchodě. Celkem se
elektronického výzkumu zúčastnilo 61 respondentů. Výsledky byly probrány na poradě
pracovníků knihovny.
Profesionálním knihovnám okresu byla nabídnuta metodická i finanční pomoc při úpravě
dotazníku, ale nebyla využita.
Publikace Knihovny Královéhradeckého kraje byla vydána i za spoluúčasti vedoucích knihoven a
pracovnic regionálních služeb náchodského okresu a je dobrým materiálem k propagaci činnosti
knihoven oblasti.

4

Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
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S Knihovnou Oblastní nemocnice v Náchodě si vzájemně poskytujeme MVS a konzultujeme
problematiku např. zpracování knihovního fondu (stejný knihovní systém KP-win SQL). Knihovna
od letošního roku využívá výměnný fond Městské knihovny v Náchodě a půjčuje pro své
uživatele soubory krásné literatury. Knihovně Regionálního muzea v Náchodě zajišťujeme MVS.
Městská knihovna v Jaroměři spolupracuje s knihovnou Městského muzea v Jaroměři.

5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Z celkové dotace na regionální funkci jde na nákup knihovního fondu 21,6 %. Je to o něco méně
než v předcházejících letech, ale také dotace byla nižší. Snažíme se zachovat ostatní služby pro
obecní knihovny v nezměněném rozsahu.
Do výměnného fondu střediskových knihoven přispívají stále podle smluv tyto obce: (Náchod –
Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Nový Hrádek, Studnice, Vysokov; Červený
Kostelec – Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou, Zábrodí, Žernov; Jaroměř –
Dolany, Heřmanice, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rychnovek, Šestajovice, Velichovky, Velká
Jesenice, Vlkov; Nové Město nad Metují – Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Mezilesí, Nahořany,
Provodov-Šonov, Přibyslav, Slavětín, Slavoňov, Vršovka; Police nad Metují – Bezděkov, Česká
Metuje, Machov, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují. Polici nad Metují přispívá na
nákup knih i obec Bukovice, která nemá vlastní knihovnu. Některé obce vydávají značné částky
na nákup literatury do fondu vlastní knihovny a služeb výměnných souborů využívají minimálně
(Hořičky, Chvalkovice, Stárkov, Velké Poříčí). Tam potom pomáhají pracovnice regionálních
služeb se zpracováním fondu přímo v obecní knihovně.

6

Závěr
Regionální služby jsou jasným přínosem v práci obecních knihoven. Díky finančnímu příspěvku
na regionální funkce je možné všestranně rozvíjet knihovnickou činnost. Největší klad je
v možnosti osobního kontaktu s knihovníky základních knihoven. Při metodických návštěvách se
vyřeší otázky uspořádání knihovního fondu i práce s počítačem. Knihovny jsou doplňovány
aktuální literaturou, výměnné fondy umožňují pružně reagovat na požadavky knihovníků i
čtenářů. Rozvíjí se konzultační a poradenská činnost pracovníků regionálních služeb přímo
v knihovnách. Vinou dopravní obslužnosti se vždy nedaří vysílat pracovníky obecních knihoven
na vzdělávací akce – tím důležitější je konkrétní metodická i praktická pomoc profesionálních
knihovníků. Vzdělávání se účastní převážně pracovníci městských knihoven. Ale i ti ocení
možnost vzdělávacích aktivit přímo v regionu. Bez příspěvku na regionální funkce bychom v této
výroční zprávě neměli o čem psát.
Zprávu sestavil: Mgr. Věra Škraňková
Dne: 18.1. 2012

Okres Rychnov n. Kn. – oblast Kostelec nad Orlicí
Pověřená knihovna: Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2011
poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny,
vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad,
tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované
obcemi,
pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných
obcemi,
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podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi,
další činnosti v rámci regionálních funkcí (servis výpočetní techniky, nákup a zpracování
knihovního fondu pořízeného z prostředků obcí),
další nezbytné činnosti, které vedou k rozvoji knihoven na územním rozsahu pověřené
knihovny.
1.1. Síť obsluhovaných knihoven 25 neprofesionálních + 3 profesionální
1 knihovna jiných sítí – knihovna OMOH Rychnov nad Kněžnou,
Beze změn.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
1 pracovní místo rozdělené na 0,5 pracovního úvazku v KO a TY kvůli odlišným AKS.
Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí
2

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V každé knihovně došlo dle standardů k metodické návštěvě. V některých knihovnách i
opakovaně, v souvislosti s revizí nebo jinou metodickou činností, např. zaučení knihovnice.
Na webových stránkách je nově katalog Opac Carmen katalogem pro místní knihovny.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Školení ke statistice provádíme individuálně, vzhledem k malému počtu knihovníků i školicích
míst, pro oblast KO. Kvůli změně standardů klesl počet školení, která jsou nyní vykazovaná
pouze jako konzultace. Vzdělávání na téma Statistiky a katalog Carmen, Jak žádat o granty.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Školení a setkání dobrovolných knihovníků pro oblast Týniště zůstala na stejné úrovni, v obou
knihovnách došlo k výměně pracovníků zajištující RGF. P. Vacinová provedla ještě revizi RGF
fondu v Týništi, na žádost OÚ proběhly ostatní revize v souvislosti se změnou knihovníků.
Porada pracovníků v Opočně 21. 6. a vedoucích pracovníků 12.12. v souvislosti s vydáním
publikace SVK HK. Setkání dobrovolných knihovníků a rozloučení s p. Vacinovou 30. 6.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
506
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2011
78 výměnných souborů s 4018 svazky.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Albrechtice n. O.
3 018 sv.
Bolehošť
3 846 sv.
Ždár n. O.
390 sv.
Lípa n. O.
2 641 sv.
RG fond Týniště
5 145 sv.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Knihy nakupovali knihovníci samostatně, 56 svazků pro šest knihoven jsme zpracovali v rámci
našich služeb pro Záměl, Tutleky, Ždár, Albrechtice, Voděrady a Bolehošť.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Částka byla použita na servis dat v Častolovicích, Borohrádku, Záměli a v obou profi knihovnách
KO a TY.
3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2011
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Veřejný internet v knihovnách – stále menší zájem o služby poskytované knihovnou s nízkou
otvírací dobou, naopak zvyšování zájmu v knihovnách KO, TY, Borohrádek a Častolovice.
Materiály pro knihovny jsou pravidelně aktualizovány, možnost kontroly přístupů omezená
z důvodu zabezpečení dat a serveru (tuto službu nám provozovatel stránek není schopen
uspokojivě zajistit).
Průzkum spokojenosti uživatelů provedený v Kostelci, spokojenost čtenářů se službami,
rozšíření nabídky besed a přednášek, omezeně nabídka knih, zvýšení výpůjční doby, přestože to
nebylo přání čtenářů, kteří ji považovali za dostatečnou.
Podíleli jsme se na vydání publikace knihovny KR kraje.
4

Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
Metodická pomoc knihovna OMOH Rychnov n. K.

5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Zvýšená částka na materiál, způsobená likvidací TÚK, zajištění materiálu. Obce si hradí náklady
na provoz knihovny a platy knihovníků.
Největší položka jsou mzdové fondy a hlavně nákup knih v souladu s požadovanými službami
čtenářů oblasti.

6

Závěr
Přestože se výrazně zlepšila spolupráce se starosty obcí, webové stránky zůstaly až na výjimky
v žalostném stavu. Společné stránky na webu pověřené knihovny zatím nerealizované, protože
by neexistovala možnost přístupu 16 knihovníkům a stránky by byly neaktuální. Nejčastěji
žádané služby jsou revize kvůli výměně starostů a knihovníků. Knihovny nadále doplňují své
fondy z vlastních prostředků.
Zprávu sestavil: Iva Havlová
Dne: 11. 1. 2012

Oblast Rychnov nad Kněžnou - Dobruška
Pověřená knihovna: Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou
1
Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2011
Systém regionálních funkcí v roce 2011 pomohl vyrovnat rozdíly v dostupnosti a kvalitě
knihovnických a informačních služeb mezi městy a obcemi. Koncepce rozvoje knihoven v oblasti
byla sjednocena a je celostátně koordinována. Přitom je přihlédnuto k potřebám a zvláštnostem
jednotlivých oblastí. Hlavní přísun financí plyne z dotací, které jsou přímo určeny na rozvoj a
zajištění regionálních funkcí.
Cílem RF v roce 2011 v oblasti pověřené knihovny v Rychnově n. Kn. bylo zajištění dostupnosti
veřejných knihovnických a informačních služeb, další zkvalitňování služeb pro základní knihovny
tak, aby byly na srovnatelné úrovni jako služby ve větších knihovnách. V oblasti se spolupodílejí i
některé obce na financování dle smlouvy se zřizovatelem. Finanční prostředky obcí na fond
knihoven a jeho zpracování činily 18 200 Kč za rok 2011. Část prostředků byla použita nákup
knihovního fondu (109 knihovních jednotek) a část na technické zpracování, materiální
zabezpečení a údržbu.
Efektivní využití finančních prostředků dotace je garancí průběžné aktualizace knihovních fondů
profesionálních knihoven a následného využití těchto fondů v podobě výměnných souborů pro
obecní knihovny. Finanční zajištění právě na doplnění a obnovu výměnných fondů bylo
dostatečné.
1.1. Síť obsluhovaných knihoven
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Oblast Rychnov nad Kněžnou, Dobruška tvoří 57 základních knihoven okresu.
Obvod Městské knihovny v Dobrušce spravuje celkem 18 obecních knihoven (Bačetín, Bílý
Újezd, Bohdašín, Bystré, Byzhradec, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Hlinné,
Hroška, Chlístov, Janov, Kamenice, Ohnišov, Podbřeží, Rovné, Sedloňov a Val).
Městská knihovna v Opočně má ve svém obvodu 7 obecních knihoven (Králova Lhota, Mokré,
Očelice, Přepychy, Semechnice, Skršice a Záhornice).
Městská knihovna ve Vamberku má 5 obecních knihoven (Lhoty u Potštejna, Lupenice, Polom,
Merklovice, Peklo nad Zdobnicí).
Pověřená knihovna Rychnov n. Kn. obsluhuje obvod s 24 obecními knihovnami (Bartošovice
v Orl. horách, Bělá, Brocná, Černíkovice, České Meziříčí, Domašín, Hláska, Javornice, Kounov,
Kvasiny, Liberk, Lično, Lipovka, Lukavice, Olešnice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Pěčín,
Potštejn, Roveň, Říčky v Orl. horách, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice,
Třebešov).
Obecní knihovny Základní knihovny v Rokytnici v Orl. horách v současné době spadají pod
správu Městské knihovny v Rychnově n. Kn., protože kvůli personálním změnám nemohou být
vykonávány regionální funkce v plném rozsahu daném pro toto středisko. Všechny knihovny jsou
evidovány v registru knihoven na Ministerstvu kultury ČR.
1.2.
Pracovníci zajišťující regionální služby
V Městské knihovně Rychnov nad Kněžnou jsou zřízeny dva pracovní úvazky financované
z regionálních funkcí. Jedno pracovní místo představuje 1 úvazek, který byl rozdělen na dva
úvazky po 0,5. Po dohodě mezi pověřenou knihovnou v Rychnově n. Kn. a Městskou knihovnou
v Dobrušce (jednání se starostou) byla přijata pracovní síla, jejímž pracovním místem je Městská
knihovna v Dobrušce. Dohoda mezi oběma knihovnami je formou objednávky, jejímž podkladem
je pracovní smlouva, platový výměr a náplň práce. Hlavní pracovní náplní pracovnice v Městské
knihovně v Dobrušce je konzultace a poradenství pro neprofesionální knihovníky, nákup a
zpracování knihovních fondů z prostředků obcí, výběr a nákup knih z prostředků dotace RF,
příprava a příjem knih v Rychnově n. Kn. před katalogizací a po ní, technická údržba fondu,
zajištění tvorby a cirkulace výměnných souborů.
Druhou polovinu úvazku představuje pracovní místo, které je přímo v pověřené rychnovské
knihovně. Hlavní náplní pracovnice jsou veškeré práce spojené s revizí a aktualizací knihovních
fondů obecních knihoven v oblasti Rychnova n. Kn. a Dobrušky. Druhé pracovní místo
představuje 1 úvazek, což je pracovnice pro správu výměnných souborů a centrální katalogizaci
titulů nově nakoupených profesionálními knihovnami (Dobruška, Opočno a Vamberk).
Ve střediskových knihovnách Opočno a Vamberk funguje systém objednávek regionálních
služeb. Městská knihovna Rychnov n. Kn. objednává u obou střediskových knihoven konkrétní
vybrané regionální služby uvedené v objednávce. Městský úřad jako provozovatel městské
knihovny vystaví faktury na základě čtvrtletních podkladů pro fakturaci o provedených službách,
kterou zpracoval vedoucí městské knihovny.
2

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí

2.1.

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Konzultační a poradenská činnost je prováděna při návštěvách neprofesionálních knihovníků
buď přímo na pracovištích profesionálních knihoven nebo naopak návštěvou pracovníka profes.
knihovny v obecních knihovnách dle možností. V roce 2010 bylo poskytnuto 602 konzultací a
vykonáno 60 metodických návštěv. Ke konzultacím je kromě jiného využívána i e-mailová pošta;
jejich předmětem byly nejen konzultace, ale také různé informace a pozvánky na akce pořádané
knihovnami. Knihovníkům jsou poskytovány aktuální informace z oblasti knihovnických a
informačních služeb a je jim poskytována praktická pomoc při řešení nejrůznějších odborných
problémů v souvislosti s jejich knihovnou. Pomocníkem v této oblasti je i knihovnicko-informační
zpravodaj U nás, který vydává Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové za spolupráce
ostatních knihoven v kraji. Zpravodaj je výborným pomocníkem nejen pro malé knihovny, které
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zde najdou spousty rad a návodů právě z oblasti knihovnictví. Zpravodaj U nás dostávají
všechny obsluhované knihovny. Knihovnám jsou pravidelně rozesílány plakáty na výstavy a akce
pořádané dobrušskou a rychnovskou knihovnou.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Statistika za oblast Rychnov n. Kn. - Dobruška je centrálně zpracována Městskou knihovnou
v Rychnově n. Kn. Knihovna obesílá všechny knihovny oblasti dopisem se žádostí o zpracování
ročního výkazu dané knihovny. U profesionálních knihoven je kromě ročního statistického výkazu
požadován i komentář ke statistice za daný rok, dále výkaz výkonu RF s komentářem. Některé
aktivní obecní knihovny s ročním statistickým výkazem posílají i komentář (obecní knihovna
Mokré). Všechny statistické výkazy jsou v Rychnově n. Kn. centrálně zpracovány prostřednictvím
programu Stat 2011 Excel. Sebraná data všech základních knihoven jsou zkontrolována,
uložena a sumarizována a následně jsou odeslána do SVK Hradec Králové k dalšímu
zpracování - sumarizaci a vyhodnocení. Stejně je zpracován i komentář k roční statistice. Jako
podklad k sepsání tohoto komentáře slouží komentáře jednotlivých profesionálních, případně
obecních knihoven.
V listopadu 2011 proběhlo v Městské knihovně v Rychnově n. Kn. školení ke statistickým
výkazům včetně praktické ukázky vyplňování, které bylo součástí porady knihovníků obecních
knihoven regionu.
Zároveň jsou průběžně rozesílány k nahlédnutí dobrovolným knihovníkům, resp. obecním
úřadům všechny materiály, které se týkají provozu příslušné obecní knihovny.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
I v roce 2011 byla snaha zajistit vzdělávání knihovníků a jejich informovanost o aktuálním vývoji
knihovnictví. V roce 2011 proběhly 3 porady (19. 4. a 8. 11.) profesionálních knihoven. Na
programu porad bylo financování RF, spolupráce na kulturních akcích, změny v zajišťování
služeb a formou diskuse výměna zkušeností. V rámci porad absolvovali účastníci školení ke
statistice. Profesionální knihovny stále nabízejí možnost individuální nabídky školení
knihovníkům základních knihoven, které se snaží přizpůsobit potřebám i dopravní dostupnosti
jednotlivých regionů. Informační gramotnost je na dobré úrovni a odvíjí se i od individuálních
znalostí a schopností pracovníků malých knihoven. Mění se ale věková struktura dobrovolných
knihovníků v neprofesionálních knihovnách: mladší a pracovně vytížení knihovníci zvládají
základní obsluhu počítačů v knihovnách a nemají čas a zájem absolvovat různá školení. Všichni
pracovníci obecních knihoven jsou průběžně proškolováni a zvládají práci s počítačem a
internetem.
Knihovnice z Hrošky a Podbřezí absolvovaly Základní knihovnický kurz a velmi kladně ho
ohodnotily. Rovněž pracovnice zajišťující regionální funkce v Opočně absolvovala rekvalifikační
knihovnický kurz. Dvě pracovnice oblasti se zúčastnily semináře o regionálních funkcích v Plzni.
21. 6. 2011 se konala v Opočně porada profesionálních knihovníků, které se zúčastnily i
pracovnice Studijní a vědecké knihovny v Hradci králové.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
3418
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2011
Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů, které jsou pak dále
efektivně využity v obsluhovaných knihovnách oblasti, je jednou z hlavních regionálních funkcí.
Nově zakoupené tituly z prostředků dotace RF profesionálními knihovnami v Dobrušce, Opočně
a Vamberku jsou odvezeny do pověřené knihovny v Rychnově n. Kn., která tituly centrálně
zkatalogizuje a odveze zpět příslušným profesionálním knihovnám (Dobruška, Opočno).
Vamberecká knihovna si knihy dováží a odváží sama. Tyto knihovny mají tituly odborně
zpracovány, převedeny do svých databází (LANius,Clavius); jsou tak připraveny k následnému
využití - tvorbě a distribuci výměnných souborů pro obecní knihovny. Výpůjčky výměnných
souborů jsou realizovány prostřednictvím knihovního systému Clavius, modul Výměnné soubory
(Dobruška, Opočno, Vamberk, Rychnov n. Kn.). Modul Výměnné soubory umožňuje rychlejší
práci při tvorbě výměnných souborů pro obecní knihovny.
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V roce 2011 bylo obslouženo celkem 57 knihoven. Bylo vyexpedováno 302 výměnných souborů
s 15 106 svazky.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Důležitou součástí regionálních funkcí je pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů
v obsluhovaných knihovnách = pomoc při fyzické revizi, obsahové prověrce knihovního fondu,
dohledávkách, opravách, aktualizaci knihovního katalogu, dále zpracování protokolů o výsledku
revize.
Aktualizace fondů profesionálních knihoven probíhá průběžně, aktualizace fondů obecních
knihoven je většinou součástí probíhající revize.
V roce 2011 proběhla revize ve 3 knihovnách (Lhoty u Potštejna, Mokré, Kvasiny). Celkem bylo
zrevidováno 6 945 knihovních jednotek.
2.6.
Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Kvalitní výměnné fondy a následná tvorba a distribuce výměnných souborů by nebyly možné
bez zajištění kvalitní akvizice a odborného zpracování knihovních fondů. Důležitou součástí
regionálních funkcí je akvizice, katalogizace a technická úprava knihovního fondu, jeho distribuce
do knihoven.
Profesionální knihovny si provádějí samy výběr a nákup nových titulů z přidělených finančních
prostředků dotace do svých výměnných fondů. Nově zakoupené tituly z prostředků dotace RF
profesionálními knihovnami v Dobrušce, Opočně a Vamberku jsou odvezeny do Městské
knihovny v Rychnově n. Kn., která tituly centrálně zkatalogizuje.Tyto knihovny mají tituly odborně
zpracovány a převedeny do svých databází (LANius,Clavius), což umožňuje další práci s nimi.
Dále některé profesionální knihovny (Dobruška, Vamberk) na základě smlouvy s obcemi, kterým
poskytují služby, vybírají příspěvek na nákup nových titulů a technické zpracování. Tento
příspěvek činil v roce 2011 18 200 Kč. Z částky 15 769 bylo nakoupeno 109 titulů a částka
2 431 byla použita na odborné a technické zpracování knih a distribuci. Zbývajících 579 titulů
jsou dary knihovnám (Roveň, Lipovka).
V roce 2011 bylo celkem zakoupeno a zpracováno 2 309 knihovních jednotek (roční přírůstek
VF), které byly získány z prostředků dotace na regionální funkce (1621 titulů), z prostředků obcí
(109 titulů) a jako dary knihovnám Roveň, Lipovka (579).
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servis automatizovaného knihovního systému pro výkon regionálních funkcí zajišťuje firma
EŠKOM prostřednictvím pověřené knihovny v Rychnově n. Kn. Firma zajišťuje dle požadavků
servisní služby automatizovaného knihovního systému LANius a Clavius hlavně v částech, které
jsou využívány k plnění regionálních funkcí (katalogizace, revize knihovních fondů a
automatizované agendy výměnných souborů).
3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2011
Pověřená knihovna sledovala v roce 2011 využívání veřejně přístupného internetu
v knihovnách a zajišťovala individuální proškolení, byla zjednána i náprava nesprávného
statistického vykazování přístupů na internet za rok.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny bude i v roce 2012 pokračovat snaha o prezentaci
informací a potřebných materiálů pro obecní knihovny a jejich provozovatele v oblasti
Rychnov n. Kn. - Dobruška.
Profesionální knihovny oblasti mají vlastní webové stránky a dále se snaží tuto službu
nabízet i do obecních knihoven.
Standardy VKIS jsou průběžně sledovány v rámci metodických návštěv a poskytovaných
konzultací, dále pak v rámci porad a školení.
Pověřená knihovna se spolupodílela v roce 2011 na vydání publikace „Knihovny
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Královéhradeckého kraje v proudu času“.
4

Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
2 knihovny ostatních sítí:
- Lékařská knihovna Oblastní nemocnice Rychnov n. Kn.,
- VÚHLM, Výzkumná stanice - knihovna Opočno.
Těmto knihovnám neposkytujeme regionální služby, nemají o ně zatím zájem.
1 knihovna - Školní knihovna gymnázia v Dobrušce - spolupracuje s Městskou knihovnou
v Dobrušce. Spolupráce spočívá v metodické pomoci při zpracování knihovního fondu.

5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Nákup knihovního fondu - značná část dotace byla věnována na nákup nových knih do
výměnných fondů. Tímto nákupem stále dochází k oživování a zaktualizování stávajících
výměnných fondů, které nebyly několik let doplňovány pro nefungující střediskový systém
v okrese Rychnov nad Kněžnou. Kvalitní, aktuální a odborně zpracovaný výměnný fond je dále
efektivně využit v knihovnách obcí formou souborů. Dalším zdrojem financí jsou příspěvky od
obcí - konkrétně střediska Dobruška a střediska Vamberk - celková částka činila 18 200 Kč.
Z částky 15 769 Kč bylo nakoupeno 109 titulů a částka 2 431 Kč byla použita na odborné a
technické zpracování knih a distribuci.
Cestovné - položka v sobě zahrnuje úhradu výdajů za cestovné spojené s výkonem RF konkrétně úhrada cest při výběru a nákupu knih do výměnných fondů a úhrada cest na školení a
porady pracovnic zajišťujících výkon RF.
Ostatní služby:
doprava - položka zahrnuje finanční prostředky na nákup pohonných hmot pro dopravu v rámci
RF (nákupy knih do VF, revize, metodické návštěvy, rozvoz souborů);
nákup knihovnických služeb - položka zahrnuje finanční prostředky k zajištění vybraných
regionálních funkcí formou objednávky knihovnických služeb u 2 profesionálních knihoven se
střediskovou funkcí (Opočno a Vamberk) okresu Rychnov n. Kn. Není zde zahrnuta Městská
knihovna v Dobrušce, kde vybrané regionální funkce přímo zajišťuje pracovnice na 0,5 úvazku,
jejíž finanční prostředky jsou hrazeny ze mzdových nákladů.
Mzdové náklady:
Tato položka zahrnuje plat pracovnic zajišťujících výkon regionálních funkcí pro obvod Rychnov
n. Kn. - Dobruška.

6
Závěr
Dotace na regionální funkce byla jednoznačným přínosem pro veřejné knihovny okresu. Úhrada
mzdových nákladů umožnila systematickou práci při revizích a aktualizacích fondu v obecních
knihovnách. Doplňování výměnných fondů kvalitní literaturou, zejména naučné a encyklopedické
povahy, přispělo ke zvýšení odborné úrovně základních knihoven provozovaných obcemi.
Všechny finanční prostředky určené na zajištění regionálních funkcí jsou účelně vynaloženy.
Zprávu sestavil: N. Kaločová
Dne: 19. 1. 2012

Oblast Trutnov
Pověřená knihovna: Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2011
Základní dokumenty pro zajištění RF:
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1) Standardy uvedené v Metodickém pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z 12. 1. 2005.
2) Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období 2009-2013.
3) Písemné smlouvy mezi krajskou knihovnou a pověřenými knihovnami uzavřené
s účinností od 1. 1. 2011, které se týkaly základních činností definovaných v celostátních
standardech.
Základní činnosti:
1. poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory,
2. vzdělávání knihovníků, semináře a porady,
3. tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce,
4. pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů,
5. podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven,
6. servis automatizovaného knihovního systému,
7. další nezbytné činnosti, které povedou k rozvoji knihoven v daném okrese.
Smlouvy o přenesení regionálních funkcí byly doplněny o aktuální úkoly roku pro
pověřené knihovny:
Sledovat využívání veřejně přístupného internetu v knihovnách, zajišťovat proškolení obsluhy
a zjednat nápravu u vykázaných méně než 30 přístupů za rok. V případech, že knihovna
v obci není místem veřejně přístupného internetu, vyvolat jednání k vyřešení situace.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály pro
knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti. Zjišťovat počet přístupů do tohoto
oddílu a údaj vykázat v celoroční zprávě.
Sledovat plnění standardů VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat výsledky,
napomáhat motivaci k dosažení optimálních výsledků, zvláště u knihoven přihlášených do
soutěže Knihovna roku. Na webových stránkách každoročně zveřejňovat žebříček
nejúspěšnějších knihoven.
Věnovat pozornost novele standardu VKIS, upozornit knihovny ve své působnosti na změny,
spolupracovat s knihovnami, které se přihlásí k nominaci Městská knihovna roku.
V jedné třetině profesionálních knihoven připravit průzkumy spokojenosti uživatelů knihoven,
poskytovat nezbytnou pomoc a proškolení.
Spolupodílet se na vydání publikace „Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času“.
1.1. Síť obsluhovaných knihoven
1 knihovna pověřená výkonem RF (MěK Trutnov)
8 knihoven s profi knihovníkem (Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Rtyně v Podkrkonoší,
Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Úpice, Vrchlabí a Žacléř)
- 42 knihoven s neprofesionálním pracovníkem
- 3 pobočky v přidružených obcích (2 při MěK Trutnov, 1 při ObK Nemojov)
- 3 odborné evidované knihovny (Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, Podkrkonošské muzeum
v Trutnově a ZŠ Komenského v Trutnově)
- 2 odborné neevidované knihovny (SZŠ a SOA v Trutnově)
Internetová detašovaná pracoviště obecních knihoven jsou ve Starých Bukách a v Rudníku.
-

1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
Na zajišťování RF se podílejí tyto pracovnice:
úv. 1,00 - metodička
úv. 0,25 - ředitelka
úv. 0,50 - pracovnice akvizice
úv. 0,25 - pracovnice ochrany a údržby knihovního fondu
úv. 0,25 - pracovnice oddělení pro dospělé čtenáře
úv. 0,25 - hlavní účetní
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Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí
Všechny činnosti regionálních služeb směřovaly k plnění celostátních cílů regionálních funkcí a
efektivnímu využití finančních prostředků z dotace. Služby v tomto roce směřovaly zejména
k využívání internetu a budování webových stránek v knihovnách, k hodnocení stavu knihoven
v porovnání se standardy VKIS a provedení průzkumu spokojenosti uživatelů v knihovnách
s profesionálním pracovníkem.
2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
2

Poradenská služba patří k nejvyhledávanějším regionálním službám. Klasické metodické
návštěvy jsou častěji nahrazovány úspornější elektronickou metodikou (webové stránky Pro
knihovny, komunikace e-mailem).
Nejčastěji se odborné rady týkaly automatizovaného zpracování fondu a napojení knihoven do
knihovnického systému Clavius REKS, tvorby www stránek, žádostí o granty, revize knihovních
fondů, vnitřních směrnic.
Standard: minimálně 1 metodická návštěva v každé obsluhované knihovně.
Bylo uskutečněno 72 metodických návštěv a 208 konzultací.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Sběr statistických dat pro celostátní statistické šetření NIPOS Praha i pro krajskou databázi
knihoven proběhl v předepsaných termínech. Návratnost výkazů KULT z neprofesionálních
knihoven je stoprocentní. Správnost vykazování však mnohdy vyžaduje metodickou pomoc.
Plán:
- revize knihovního fondu v 7 neprofesionálních knihovnách regionu
- tvorba webových stránek obecních knihoven (18 nových webových stránek)
- zpracování grantů VISK 3 pro základní knihovny (podle zájmu)
- vložení a následné zpracování knihovních fondů REKSových knihoven
- pravidelná aktualizace oddílu Informace pro knihovny na webových stránkách MěK
Rozbory: průběžná práce se statistickými výsledky - sledování využívání internetu v základních
knihovnách okresu - sledování dodržování standardů.
Statistika knihovnických činností: zpracování ročních statistických výkazů - zpracované výsledky
statistického šetření předat jednotlivým knihovnám.
Benchmarking: opět připomenuta možnost zapojit se do tohoto projektu.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Standard: 30 hodin odborného vzdělávání pro profesionální pracovníky
8 hodin odborného vzdělávání pro neprofesionální pracovníky
Účast knihovníků na vzdělávacích akcích naráží na problémy se zajištěním provozu knihovny
s jedním pracovníkem v den školení a z rozdílnosti zavíracích dnů knihoven. Kratší vzdělávací
aktivity bývají součástí porad.
S neprofesionálními pracovníky knihoven jsme domluveni na individuálních školeních, která
probíhají u nás nebo v jejich knihovně (jedná se zejména o práci s knihovnickým programem,
obsluhu počítače, využívání internetu, založení webové stránky a její aktualizaci,…). Školení
probíhají nepravidelně během roku a letos bylo knihovníkům věnováno 60 hodin.
Dále byla uskutečněna dvě školení pro neprofesionální knihovníky – Clavius REKS a jeho
novinky, Návod na pořádání akcí pro veřejnost (besedy, soutěže pro děti,…).
V tomto roce proběhly 2 porady profesionálních knihoven – v květnu a prosinci. Na obou se
probíraly aktuální informace z oblasti knihovnictví, účetnictví, vnitřních směrnic, granty,
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benchmarking, statistické výsledky, příprava na nové statistické výkazy,…
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Standard: 2x ročně 1 soubor do každé obsluhované knihovny
V roce 2011 jsme poskytli 305 souborů o celkovém počtu 28 172 svazky. Průměrně jeden
výměnný soubor obsahoval 90 svazků. Této služby využívá 42 neprofesionálních knihoven.
Pouze knihovna v Bílé Třemešné tuto službu nepožaduje.
1274
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2011
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Standard: 1x za 5 let v knihovnách s maximálním pracovním úvazkem 1
Revize a aktualizace KF byla provedena v těchto základních knihovnách:
Lanžov (1413 k. j.), Nemojov (1546 k. j.), Radvanice (6614 k. j.), Vítězná-Huntířov (768 k. j.),
Vítězná-Kocléřov (1684 k. j.). Jejich fond byl uložen do databáze knihovny v Trutnově (Clavius
REKS).
Revize a aktualizace: Maršov u Úpice (955 k. j.), Starobucké Debrné (597 k. j.).
Aktualizace: Černý Důl (2936 k. j.).
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Nemáme.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
- Profesionální – Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad
Úpou, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí a Žacléř (knihovní systém Clavius);
- neprofi – Batňovice, Bernartice, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Černý Důl, Dolní
Brusnice, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Dubenec, Hajnice, Havlovice, Horní Brusnice, Horní
Maršov, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Chvaleč, Jívka, Kocbeře, Kuks, Lampertice,
Lánov, Lanžov, Malé Svatoňovice, Mladé Buky, Nemojov, Pec pod Sněžkou, Pilníkov,
Prosečné, Radvanice, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Velký Vřešťov, Vilantice a VítěznáHuntířov, Vítězná-Kocléřov (knihovny používající Clavius REKS); Janské Lázně a Kohoutov
(Clavius);
- odborné knihovny evidované - Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, Podkrkonošské muzeum
v Trutnově a ZŠ Komenského v Trutnově (Clavius).
Všem knihovnám je v průběhu roku poskytován servis knihovního systému.
3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2011
Využívání internetu v obecních knihovnách
Při metodických návštěvách je knihovníkům připomínáno využití internetových stanic.
V REKSových knihovnách je využívání internetu samozřejmostí – tyto knihovny jsou připojené
přes webové rozhraní. Většina knihovníků jej využívá i při komunikaci s nadřízenou knihovnou.
Webová stránka
V oddíle Knihovny regionu je adresář profesionálních a neprofesionálních knihoven, online
katalog výměnných souborů, informace pro knihovny a základní dokumenty.
Všechny informace jsou během roku průběžně aktualizovány.
Standardy VKIS
Součástí statistických dat je i vyhodnocení plnění ukazatelů VKIS. Tyto výsledky jsou následně
projednávány se starosty a knihovníky obecních knihoven. Knihovnicí roku za náš region se stala
paní Ivana Kubečková z knihovny v Radvanicích v Čechách.
Na stránkách pověřené knihovny je uveřejněn žebříček nejlépe pracujících knihoven
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s přihlédnutím k velikosti populace obce, počtu návštěvníků, počtu výpůjček a celkové aktivitě
knihovníka. Na prvním místě se tak umístila knihovna Batňovice, kde pracuje paní Markéta
Tučková.
Novela standardů VKIS
Na poradě vedoucích knihoven našeho okresu byly pracovnice seznámeny s novelou standardů.
Průzkum spokojenosti uživatelů
Ve všech profesionálních knihovnách byl proveden průzkum spokojenosti uživatelů. Knihovny
využily nabídky MěK Ústí nad Orlicí a k průzkumu použily již připravený dotazník. Byl v písemné
nebo elektronické formě. Průzkum proběhl v měsíci říjnu a jeho vyhodnocení si kolegyně sdělily
na prosincové poradě.
Publikace „Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času“
Metodička požádala pracovníky vybraných základních knihoven okresu o příspěvky pro tuto
publikaci.
4

Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evidované dle knihovního zákona)
Síť obsluhovaných odborných knihoven:
- 3 odborné knihovny evidované na MK ČR (knihovna Krkonošského muzea ve Vrchlabí,
knihovna Podkrkonošského muzea v Trutnově, školní knihovna při ZŠ Komenského
v Trutnově)
- 2 odborné knihovny neevidované na MK ČR (školní knihovna Střední zdravotnické školy
v Trutnově a knihovna Státního oblastního archivu v Trutnově)
Přehled poskytnutých služeb v roce 2011
- upgrade knihovnického programu Clavius
- pomoc při zpracovávání grantu
- revize knihovního fondu
- katalogizace dokumentů
- konzultace
Všechny tyto služby jsou poskytovány průběžně.

5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí

6

Knihovna pro tento rok obdržela na zajištění regionálních funkcí 1 430 tis. Kč. Na nákup
knihovního fondu pro výměnné soubory bylo vynaloženo 445 tis. Kč, což je 31 % z celkové
částky.
Finanční prostředky byly čerpány podle skutečných nákladů. Příspěvky od obcí nemáme.
Závěr
Regionální služby v okrese jsou velmi vítané a využívané. Knihovny a jejich zřizovatelé pozitivně
reagují, projevují zájem a RF využívají. Zejména cirkulaci výměnných fondů knihovníci považují
za nenahraditelnou službu.
Zprávu sestavil: Blanka Maňhalová
Dne: 12. 1. 2012
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0 Statistický výkaz výkonu
1 Kraj Královéhradecký
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
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

regionálních funkcí

Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven
Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven
počet všech vzdělávacích akcí
z toho: počet akcí v rámci RF
počet všech účastníků
z toho: počet účastníků akcí v rámci RF
počet všech vyučovacích hodin
z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF
Porady
počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF
počet obsloužených knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
počet revidovaných knihoven
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet nakoupených knihovních jednotek
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek
Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31.12. 2011
roční přírůstek VF
zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
zakoupeno z finančních prostředků obce
zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
Cirkulace VF
počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis výpočetní techniky
počet obsloužených knihoven
počet akcí
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

Rok 2011

sumář krajský
17,300
397

Formulář výkazu schválený NK Praha
Krajská
knihovna
SVK HK

Sumář bez
krajské
knihovny

Pověřená knihovna
Hradec
Jičín
Králové

Náchod

Kostelec nad
Orlicí

Rychnov nad
Kněžnou

Trutnov

2,250
6

15,050
391

3,700
99

2,600
74

2,950
74

1,300
29

2,000
57

2,500
58

415
3 083
1 089

30
104
28

385
2 979
1 061

99
884
367

73
761
129

71
429
403

27
95
30

57
602
60

58
208
72

388
414

6
6

382
408

100
103

74
77

70
73

29
29

57
70

52
56

271
51
39
838
608
329
156

39
9
4
176
61
177
33

232
42
35
662
547
152
123

99
8
8
144
117
48
48

54
27
20
397
309
83
54

27
2
2
43
43
8
8

15
2
2
10
10
3
3

18
1
1
48
48
2
2

19
2
2
20
20
8
8

152
38
504

16
10
160

136
28
344

8
6
75

12
3
30

70
11
130

20
3
25

18
3
70

8
2
14

79
90 371
74

0
0
0

79
90 371
74

15
24 886
18

33
14 210
27

15
15 713
15

5
15 040
4

3
6 945
3

8
13 577
7

76
1 492

0
0

76
1 492

0
0

0
0

53
1 383

0
0

23
109

0
0

82
2 097

0
0

82
2 097

0
0

0
0

53
1 428

6
560

23
109

0
0

339 707
14 996
12 880
2 071
45

0
0
0
0
0

339 707
14 996
12 880
2 071
45

97 400
3 711
3 711
0
0

38 314
2 348
2 348
0
0

92 171
3 247
1 819
1 383
45

17 305
1 110
1 110
0
0

50 123
2 309
1 621
688
0

44 394
2 271
2 271
0
0

344
1 969
110 246
0
84
138
0
263
9 419

0
0
0

344
1 969
110 246

92
472
23 613

63
424
27 080

68
390
12 257

22
76
4 018

57
302
15 106

42
305
28 172

0
0

84
138

15
32

8
17

6
7

7
10

0
0

48
72

0
0

263
9 419

99
3 659

64
1 779

33
1 908

10
250

57
1 823

0
0

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
50 (pouze z finančních prostředků kraje)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Formulář výkazu schválený NK Praha
Rok 2011

Kraj královéhradecký
Název knihovny
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho : nákup knihovního fondu
z toho : nákup DDHM
Spotřeba energie (číslo účtu 502)
Opravy a udržování (číslo účtu 511)
Cestovné (číslo účtu 512)
Ostatní služby (číslo účtu 518)
z toho : doprava
z toho : servis výpočetní techniky
z toho : nákup licence na el. zdroje
z toho : nákup knihovnických služeb
Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66)
z toho : platy zaměstnanců
z toho : ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528)
Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69)
Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70)

Investiční náklady

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72)
74
75 Přidělená dotace (krajská)
76 Vráceno
77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 Náklady za rok
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
83 z toho: na nákup knihovního fondu
84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
85 z toho : platy zaměstnanců
86 z toho: ostatní osobní náklady
87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87)
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
90 Investiční náklady
91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)
*
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)

Krajská
knihovna
SVK HK

Sumář bez
Pověřená knihovna
krajské knihovny Hradec Králové

Jičín

Náchod

Kostelec nad
Orlicí

Rychnov nad
Kněžnou

Trutnov

2 371 804,85
2 285 101,05
24 041,00
153 534,68
0,00
95 857,40
904 095,15
18 124,00
43 386,00
61 647,00
386 185,10
4 098 554,00
4 061 834,00
36 720,00
1 382 102,00
91 428,32
133 090,00
0,00
9 230 466,40
0,00

121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 361,00
284 189,65
0,00
0,00
0,00
2 000,00
698 877,00
665 157,00
33 720,00
226 156,00
7 201,00
2 400,00
0,00
1 230 305,65
0,00

2 371 683,85
2 285 101,05
24 041,00
153 534,68
0,00
84 496,40
619 905,50
18 124,00
43 386,00
61 647,00
384 185,10
3 399 677,00
3 396 677,00
3 000,00
1 155 946,00
84 227,32
130 690,00
0,00
8 000 160,75
0,00

687 127,70
676 067,90
2 700,00
0,00
0,00
20 207,00
258 253,45
0,00
24 984,00
26 993,00
187 695,10
843 000,00
843 000,00
0,00
286 614,00
26 055,60
128 903,00
0,00
2 250 160,75
0,00

406 616,15
388 227,15
8 982,00
78 607,68
0,00
17 183,40
47 173,05
10 830,00
3 492,00
11 500,00
0,00
601 000,00
599 000,00
2 000,00
204 748,00
34 671,72
0,00
0,00
1 390 000,00
0,00

331 660,00
304 622,00
0,00
0,00
0,00
32 465,00
153 933,00
2 268,00
8 448,00
0,00
129 990,00
659 235,00
658 235,00
1 000,00
223 793,00
8 914,00
0,00
0,00
1 410 000,00
0,00

235 639,00
214 326,00
3 672,00
0,00
0,00
860,00
68 701,00
0,00
6 462,00
23 154,00
1 000,00
220 000,00
220 000,00
0,00
74 800,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00

262 214,00
256 047,00
6 167,00
0,00
0,00
3 510,00
70 526,00
5 026,00
0,00
0,00
65 500,00
435 634,00
435 634,00
0,00
148 116,00
0,00
0,00
0,00
920 000,00
0,00

448 427,00
445 811,00
2 520,00
74 927,00
0,00
10 271,00
21 319,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640 808,00
640 808,00
0,00
217 875,00
14 586,00
1 787,00
0,00
1 430 000,00
0,00

9 230 466,40

1 230 305,65

2 250 160,75

1 390 000,00

1 410 000,00

600 000,00

920 000,00

1 430 000,00

9 230 305,65
-160,75

1 230 305,65
0,00

8 000 160,75
0,00
8 000 000,00
-160,75

2 250 000,00
-160,75

1 390 000,00
0,00

1 410 000,00
0,00

600 000,00
0,00

920 000,00
0,00

1 430 000,00
0,00

9 154,52
9 154,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 154,52
0,00
9 154,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 154,52
9 154,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 154,52
0,00
9 154,52

160,75
160,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,75
0,00
160,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 993,77
8 993,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 993,77
0,00
8 993,77

183 456,00
181 025,00
2 431,00

0,00
0,00
0,00

183 456,00
181 025,00
2 431,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

165 256,00
165 256,00
0,00

18 200,00
15 769,00
2 431,00

0,00
0,00
0,00

Rok 2011
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Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2011
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám
98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***
99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

Rok 2011

Krajská
knihovna
SVK HK

Sumář bez
Pověřená knihovna
krajské knihovny Hradec Králové

Jičín

Náchod

Kostelec nad
Orlicí

Rychnov nad
Kněžnou

Trutnov

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

61
248 031,00

0
0,00

61
248 031,00

0
0,00

0
0,00

42
229 831,00

0
0,00

19
18 200,00

0
0,00

Výroční zpráva
o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2011
Zpracováno na základě zpráv Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji.
Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, oddělení služeb knihovnám. Leden 2012.
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