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Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2012
Základní dokumenty:
Výkon regionálních funkcí v roce 2012 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 uzavřenými s účinností od 1. 1. 2012 mezi
krajskou knihovnou a pověřenými knihovnami.
Základní činnosti definované 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.
Konkretizace úkolů pro pověřené knihovny stanovená krajskou knihovnou pro rok 2012:
1. V pověřené knihovně využívat elektronické dodávání dokumentů ze Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové, informovat o této službě městské knihovny v obvodu své
působnosti.
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 1/2 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. V rámci metodických návštěv navázat kontakty s evidovanými odbornými knihovnami

v obvodu své působnosti, u neevidovaných knihoven a informačních pracovišť zjistit stav
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
7. Na základě statistických výsledků zhodnotit služby knihoven v lokálně vyčleněných částech
obcí – případně zvážit převedení na pobočku.
Finanční zajištění:
Výkon regionálních funkcí byl finančně zajištěn z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1822/2012 ze dne 26. 1. 2012. Krajská
knihovna financovala své metodické funkce vůči knihovnám regionu z vlastního rozpočtu.
Zřizovatelé přispívali na nákup výměnných fondů v oblastech Náchod a Rychnov nad Kněžnou.
Krajský systém knihoven:
Centrem sítě knihoven Královéhradeckého kraje je krajská knihovna - Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové, která vykonává koordinační, vzdělávací, metodické a poradenské činnosti vůči
ostatním knihovnám kraje, a to ve spolupráci 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. 2012
Regionální služby jsou poskytovány knihovnám evidovaným v registru Ministerstva kultury ČR.
Obsluhované
knihovny
k 31. 12. 2012
Krajská knihovna
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov

Kraj celkem

6
98
74
74
29
57
58
396

Pověřené ProfesionálNeprofesionální
Knihovny
knihovny ní knihovnyknihovny + samostatně jiných sítí
evidované pobočky

6

6

7
12
9
3
4
8
43

91
62
61
25
53
45
337

0
0
4
1
0
5
10

Síť obsluhovaných knihoven je stabilizovaná již několik let, v roce 2012 poklesl počet
neprofesionálních knihoven o 1 knihovnu v okrese Hradec Králové, byla zrušena knihovna
v Levíně. V okrese Náchod se podařilo prosadit profesionalizaci Knihovny městyse Velké Poříčí.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby v roce 2012
Celkový počet pracovníků zajišťujících plnění regionálních služeb dlouhodobě vykazuje mírný
úbytek, v roce 2012 o 0,15 úvazku (v roce 2011 o 0,2 úvazku), jednalo se o snížení v okrese Hradec
Králové (v minulém roce v okrese Trutnov). Průměrný úvazek na 1 obsluhovanou knihovnu v kraji
činí 0,038 úvazku a na jeden pracovní úvazek připadá 26 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. Střediskovou činnost vykonává 13 knihoven, a to: v oblasti Hradec Králové
profesionální knihovny 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. knihovny Dobruška, Opočno a Vamberk.
I zde je patrný v dlouhodobém sledování úbytek knihoven: v roce 2012 přestala střediskovou
činnost vykonávat Místní knihovna Černilov a její obsluhované knihovny přešly do střediskového
obvodu Knihovny města Hradce Králové.
Oblast
(bez krajské knihovny)

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Celkem
2

Počet pracovníků RF Pracovní úvazek na
(přepočtený stav)
1 obsluhovanou
knihovnu
v r. 2012

3,500
2,600
3,000
1,300
2,000
2,500
14,900

0,036
0,035
0,039
0,045
0,030
0,043
0,038

Počet knihoven
zapojených do
střediskových služeb

5
0
4
1
3
0
13

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí
Krajská knihovna:
Oddělení služeb knihovnám krajské knihovny podporuje svými aktivitami rozvoj knihovnického
oboru, informovanost a spolupráci knihoven v kraji. Základem činnosti je poradenská a konzultační
služba, vydávání knihovnického zpravodaje „U nás“ a dalších publikací dokumentujících činnost
knihoven, odborné a koordinační porady. Oddělení zajišťuje statistiku KULT, krajské vyhodnocení
standardů VKIS a analýzy knihovnických činností, spravuje web Pro knihovny, v rámci vzdělávání
knihovníků organizuje školení a semináře. Pracovníci oddělení jsou zapojeni do činnosti
celostátních odborných skupin a podílejí se na řešení úkolů zadaných Národní knihovnou ČR.
Pověřené knihovny:
Všechny pověřené knihovny zajišťovaly základní regionální služby dle standardů č. 1-5 a standardu
č. 7. Nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků provozovatele dle standardu č. 6 je
vykázán v oblasti Náchod a Rychnov n. Kn. Zpracování knihovních fondů pro obce zajišťovaly
4 oblasti (Náchod, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov).
Základní službou zůstalo i v roce 2012 budování výměnných fondů, pravidelné poskytování
výměnných souborů vesnickým knihovnám a praktická pomoc při revizích a aktualizacích fondů.
Velká část aktivit směřovala též k optimalizaci automatizovaných systémů v neprofesionálních
knihovnách. V druhé polovině roku, kdy bylo avizováno snížení dotace na provoz regionálních
služeb pro rok 2013, proběhla jednání se všemi zřizovateli obsluhovaných knihoven za účelem
získat příspěvky z rozpočtu obcí na nákup výměnných fondů. Dle závěrů z porady ředitelů
pověřených knihoven byl jako optimální stanoven příspěvek ve výši 15 Kč na 1 obyvatele, konečná

výše příspěvku pak byla v každé konkrétní obci stanovena dohodou a potvrzena ve smlouvě.
Realizované služby za rok 2012 jsou dále popsány v přiložených dílčích výkazech a zprávách
pověřených knihoven. Všechny činnosti regionálních služeb směřovaly k plnění celostátních cílů
regionálních funkcí a efektivnímu využití finančních prostředků z dotace.

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
(ukazatele roku 2012 v porovnání s rokem 2011)
Metodické
(bez kraj. knihovny) návštěvy
2011 2012
Oblast

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov

367
129
403
30
60
72

435
100
333
43
60
70

Návštěvy na 1
obsluh. knihovnu
2012

4,4
1,4
4,5
1,5
1,1
1,2

Výkony celkem včetně krajské knihovny:
1 089 1 065
2,7

Konzultace

Konzultace na 1
obsluh. knihovnu
2012

2011

2012

884
761
429
95
602
208

625
506
419
73
464
328

6,4
6,8
5,7
2,5
8,1
5,7

3 083

2 540

6,5

Poradenskou službu využilo 98,2 % obsluhovaných knihoven. Trend, který v minulých letech
přinesl pokles metodických návštěv i konzultací (výsledek úsporných opatření i uplatnění
elektronické komunikace a webových stránek), v roce 2012 pokračoval. Ve výkonech oblasti
Hradec Králové a Náchod se projevuje podíl střediskových knihoven na metodice. Nejčastější
témata metodických návštěv a konzultací: automatizace knihovnických činností v REKS LANius
a KpWin-SQL, správa www stránek, propagace internetu a knihovnických služeb v obcích, žádosti
o granty, revize knihovních fondů, individuální zaškolení nových knihovníků, servis výpočetní
techniky. V druhém pololetí proběhla mimořádná akce, při které se v jednáních se všemi
zřizovateli řešilo finanční zabezpečení nákupu výměnných fondů na rok 2013.
Webové stránky Pro knihovny:
Krajská knihovna i pověřené knihovny budují v rámci svých webů speciální stránky Pro knihovny,
které jsou perspektivním nástrojem pro knihovnické poradenství, koordinaci činností i vzdělávání.
Administrace webových stránek je však pracovně i časově náročná. Personální i technické vybavení
se odráží na různé kvalitě webových prezentací, od stručných informací v podobě adresáře
knihoven v oblasti Rychnov n. Kn. až po pravidelné zveřejňování aktuálních informací, tipů na
nové knihy nebo vstup do online katalogu výměnného fondu. Weby pro knihovny obsahují
knihovnické dokumenty a pracovní návody ke stažení, využívají se k propagaci úspěchů knihoven
regionu. Jičínská knihovna vede Facebook pro knihovníky.
Publikační činnost:
Krajská knihovna vydala 4 čísla knihovnického zpravodaje „U nás“, 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/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx
V roce 2012 byl rozsah časopisu celkem 196 stran a doplnily ho 2 samostatné tištěné přílohy,
1 příloha na CD a 1 vložený leták.
Zpravodaj přináší informace o dění v knihovnictví, zejména pro knihovníky z malých obcí, obsah je
členěn na základní rubriky Šumné knihovny, Naše téma, Nové trendy v knihovnictví (recenzovaná
rubrika), Jak na to, Stalo se, Z knihovnických organizací, Tipy a náměty atd.
Hlavní téma roku bylo Retro v knihovnách aneb Bylo, je a bude. Toto téma pak bylo uzavřeno
výstavou k dějinám knihovnictví, která proběhla v prostorách SVK Hradec Králové v listopadu, a
vydáním publikace České veřejné knihovny včera, dnes a… (doprovodná publikace k výstavě).
Jako volné přílohy zpravodaje vyšly tyto tituly:
Knihovnické rozhovory, Malý slovník regionálních autorů. Literární tradice našeho kraje,
Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2011, Knihovna v obci – její úloha a služby
pro veřejnost (informační leták).

2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
V předepsaných termínech proběhl sběr statistických dat pro celostátní statistické šetření NIPOS
Praha a Národní knihovnu Praha. Úkol zajišťuje krajská knihovna a pověřené knihovny, návratnost
výkazů KULT z neprofesionálních knihoven je velmi dobrá, ale správnost vykazování vyžaduje
soustavně praktickou metodickou pomoc. Přehled výkonů knihoven a vyhodnocení standardů VKIS
bylo zveřejněno v krajské statistické ročence Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce
2011 (vydáno formou CD jako příloha zpravodaje společně s výročními zprávami pověřených
knihoven a krajské knihovny). Přehled výkonů v tištěné podobě vydává pověřená knihovna
v Hradci Králové, výkony nejlepších knihoven zveřejňuje na svém webu pověřená knihovna
v Jičíně a Trutnově.
Oddělení služeb knihovnám krajské knihovny poskytovalo konzultace a analýzy k výkonům
knihoven, účastnilo se celostátního připomínkování definic knihovnických činností a semináře
k benchmarkingu. Oddělení služeb knihovnám SVK Hradec Králové uskutečnilo seminář
s celostátní účastí s názvem Novela standardů VKIS v praxi knihoven.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
V rámci vzdělávání bylo v celém kraji uskutečněno 56 akcí, z toho financováno z krajské dotace na
regionální funkce bylo 30 akcí (tj. 53 %).
Akce organizované pověřenými knihovnami (výkonové ukazatele za rok 2012)
Vzdělávací akce
Počet vyuč. hodin
Počet účastníků
Oblast
(bez krajské knihovny)

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov

celkem

na 1 akci

1 vzdělávací akce

5
37
2
2
3
1

3,8
1,6
4,0
3,0
1,0
20,0

29,8
9,5
18,5
2,7
14,7
18,0

50

Celkem

2,3

12,1

Nabídku vzdělávání využilo 62 % knihoven. I když byl zaznamenán nárůst zájmu oproti minulému
roku, účast knihovníků na vzdělávacích akcích naráží na problémy s motivací k celoživotnímu
vzdělávání a často je překážkou účasti dopravní obslužnost nebo zajištění provozu u knihovny
s jedním pracovníkem. Kratší vzdělávací aktivity (oblast Rychnov n. Kn.) bývají součástí porad a
aktivů, stálý zájem je o exkurze a výměny zkušeností. Nová témata vzdělávacích akcí v roce 2012
byla např. biblioterapie (organizovala pověřená knihovna Náchod), práce se čtečkou elektronických
knih (pověřená knihovna Jičín).
Přehled porad 2012 v pověřených knihovnách, porovnání s rokem 2011
Oblast
Počet porad
Účast na poradě (průměr)
(bez krajské knihovny)

2011 2012
6
6
Hradec Králové
3
3
Jičín
11
13
Náchod
3
3
Kostelec n. Or.
3
2
Rychnov n. Kn.
2
2
Trutnov
29
Celkem 28

2012
12,0
9,7
13,4
10,4
20,0
6,5
12,5

2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Ve výměnných fondech knihoven Královéhradeckého kraje bylo k 31. 12. 2012 zařazeno 351 401
k. j., po propadu v roce 2011 se podařilo doplňování výměnného fondu stabilizovat opět na úroveň
roku 2010, což představuje přírůstek 16 269 k. j.
Přehled budování a využití výměnných fondů v roce 2012, porovnání s rokem 2011
Nákup výměnných fondů
Cirkulace výměnných fondů
Roční přírůstek
% nákladů na
% knihoven obsluh.
Počet svazků na 1
Oblast
(bez krajské
knihovny)

k. j. VF na 1
obsluh. knih.

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Oblasti celkem

2011
37,5
31,7
43,8
38,3
40,5
39,2
38,4

2012
43,2
33,2
48,2
41,7
38,8
44,6
41,7

nákup VF z celk.
nákladů RF

2011
30,1
27,9
*21,6
35,7
*27,8
31,2
28,6

2012
32,3
28,8
21,8
38,9
33,9
29,3
30,0

cirkulací VF

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

2012
92,8
82,4
94,6
75,9
100
72,4
87,9

obslouženou knih.

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

2012
299,6
481,5
166,5
175,9
239,5
695,5
335,4

* V oblasti Náchod bylo 52 % nákladů na nákup výměnných fondů hrazeno z finančních příspěvků

obcí (41 obcí podpořilo doplňování výměnného fondu částkou 287 455 Kč). V oblasti Rychnov
n. Kn. přispělo 19 obcí částkou 25 000 Kč, tj. zajistily nákup 4 % výměnných fondů.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Pomocí při revizích bylo obslouženo 15 % knihoven (v roce 2011 to bylo 20 %), revize byly
dokončeny v 51 knihovnách (tj. 13 % obsluhovaných knihoven). Pomoc při revizích v malých
knihovnách je praktického charakteru, doprovází ji aktualizace fondu, opravy základních evidencí
a pomoc při práci s elektronickými katalogy a regionálními systémy.
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 již tradičně oblast Náchod a Rychnov n. Kněžnou. Této služby využilo
19,4 % obsluhovaných knihoven kraje. V oblasti Kostelec n. Or. je zájem pouze o zpracování
knihovních fondů. Celkově v kraji byl o tuto službu větší zájem, službu využilo 31,7 % knihoven
(v minulém roce 20,9 %).
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servisní návštěvy a konzultace v rámci regionálních služeb požadovalo 20,2 % obsluhovaných
knihoven. Financování těchto zakázek z dotace na regionální funkce využily všechny oblasti kromě
Rychnova n. Kn. a Trutnova.
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Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou knihovnou
pro pověřené knihovny v roce 2012
Úkoly doplněné do smluv krajskou knihovnou mají cíl směrovat pověřené knihovny k aktuální
problematice rozvoje knihovnických služeb. Většinou se jedná o dlouhodobé úkoly, které knihovny
plní i v následujících obdobích. V roce 2012 se jednalo o témata: elektronické dodávání dokumentů,
webové stránky Pro knihovny, aktualizované indikátory standardů VKIS, průzkumy spokojenosti
uživatelů, spolupráce s odbornými knihovnami, optimalizace sítě knihoven. Plnění těchto úkolů
popisují ve svých zprávách pověřené knihovny.
Knihovnické soutěže a ocenění
Cenu hejtmana v soutěži Vesnice roku 2012 za vzorné vedení knihovny získala Obecní knihovna
Vrbice na Jičínsku. Mezi nominovanými na prestižní celostátní ocenění Knihovna roku byla Obecní
knihovna Batňovice z okresu Trutnov. Do celostátní soutěže Městská knihovna roku se přihlásily
knihovny Dvůr Králové nad Labem, Nové Město nad Metují a Rtyně v Podkrkonoší.
Oceňování dobré knihovnické práce podporuje krajská knihovna ve spolupráci se SKIP východní
Čechy udělováním titulů Knihovník/Knihovnice roku Královéhradeckého kraje a organizací
slavnostního setkání knihovníků. V roce 2012 se toto setkání pod záštitou hejtmana
Královéhradeckého kraje uskutečnilo dne 31. 10. v prostorách SVK Hradec Králové.
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Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)

Obsluhované odborné knihovny má ve svém obvodu oblast Náchod, Kostelec n. Or. a Trutnov.
Pověřené knihovny jim poskytují regionální služby na vyžádání; jedná se o upgrade systému
Clavius, pomoc při revizích knihovních fondů, pomoc při zpracování grantů nebo vzájemná MVS.
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Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Pověřené knihovny hospodařily při zajišťování regionálních služeb s dotací Královéhradeckého
kraje ve výši 8 300 000 Kč (navýšení o 300 000 Kč oproti předešlému roku).
Za nákup knihovních fondů bylo utraceno 30 % dotace (v roce 2011 28,6 % dotace, roce 2010
25,6 % dotace). V celkové částce to je o 204 943 Kč více finančních prostředků než loni, takže lze
konstatovat, že navýšení bylo v maximální výši využito na nákup knih a ostatních dokumentů do
výměnných fondů. Roční přírůstek zajištěný z dotace na regionální funkce se zvýšil o 1 431 k.j při
průměrné ceně dokumentu 174 Kč (v roce 2011 byla průměrná cena 1 nakoupené k. j. 152 Kč
a v roce 2010 to bylo 144 Kč).
Zdražení se projevilo i u nákupu energií (nárůst o další 4 %, v minulém roce byl zaregistrován
nárůst 10 %) a v cestovném (nárůst nákladů o 52 %, způsobený i zvýšeným počtem cest za
zřizovateli knihoven). Výše nákladů za nákup knihovnických služeb, a tím i objem rozvozu
výměnných fondů, se vrátila po loňském poklesu na úroveň před rokem 2010. V roce 2012 se opět
šetřilo na obnově výpočetní techniky. Celý krajský systém vykazuje snížení pracovníků
v regionálních
službách
o - 0,15 úvazku a tomu odpovídající snížení mzdových nákladů.
Zřizovatelé přispívali pravidelně na nákup fondů v okrese Náchod. Celková částka, kterou se
podařilo shromáždit, byla 287 455 Kč (tj. v průměru 3 105 Kč na jednu obsluhovanou knihovnu
okresu). V oblasti Rychnov n. Kn. se jednalo o částku 25 000 Kč (tj. 439 Kč na jednu obsluh.
knihovnu).
SVK Hradec Králové vykazuje na své krajské metodické funkce výdaje ve výši 1 197 168 Kč,
tj. úsporu o 2,7 % oproti minulému roku.
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Závěr
V roce 2012, po deseti letech existence tohoto systému, je možno provozování regionálních služeb
zhodnotit jednoznačně jako přínosné. Mnohé knihovny v malých obcích jsou plně závislé na
budování a cirkulaci výměnných fondů, což je také nejvyšší položka v čerpání finanční dotace.
Knihovníci i jejich zřizovatelé oceňují péči profesionálů o jejich knihovny, odborné poradenství,
pomoc při revizích i vzdělávací akce.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2012 – krajský sumář
Přehled výkonů regionálních funkcí za rok 2012 za pověřené oblasti
Oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Hradec Králové 5. 2. 2013
Razítko:

Jméno a podpis vedoucího zpravodajské jednotky:

Mgr. Eva Svobodová

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2012
Krajská knihovna: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
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Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2012
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. 2012 – 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/25/1822/2012 ze dne 26. 1.
2012. 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 (např. Biskupská knihovna).
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.
Počet úvazků a pracovní činnosti v roce 2012 – celkem 2,25, tj. beze změn.
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Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Konzultace a informace byly poskytovány průběžně:
125 konzultací – ústní, písemné, e-mailem – z toho 84 pro knihovny Královéhradeckého
kraje, 5 konzultací pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zbývajících 36 konzultací bylo

poskytnuto knihovnám mimo kraj, Národní knihovně ČR, Univerzitě Hradec Králové a
dalším institucím.
Bylo poskytnuto 151 informací kratších než 0,5 hod. (telefonem, e-mailem).
Uskutečněno bylo 24 metodických návštěv ve 14 knihovnách Královéhradeckého kraje.
Pracovnice odd. služeb knihovnám se zúčastňovaly celookresních porad knihoven regionu.
Konzultace se týkaly především výkonu regionálních funkcí, přípravy smluv s obcemi,
nových definic knihovnických činností, statistických výkazů a vzdělávání knihovníků.
Konzultace na vyžádání byly rovněž poskytnuty zaregistrovaným odborným knihovnám:
Biskupská knihovna (revize fondu, pracovní činnosti).
V roce 2011 byla vydána 4 čísla knihovnického zpravodaje U NÁS (celkem 196 s. + 8 s.
vložených příloh + 1 volně vložený CD-ROM).
V roce 2012 vyšly 2 volné přílohy: k č. 3/2012 Knihovnické rozhovory (18 s.) a k č. 4/2012
Malý slovník regionálních autorů. Literární tradice našeho kraje (46 s.).
Tematické zaměření ročníku: Retro v knihovnách.
V termínu 30. 10. - 10. 12. 2012 byla v prostorách 5. podlaží SVK Hradec Králové umístěna
výstava Knihovny včera, dnes a … (exponáty a dokumenty byly zapůjčeny na základě
„retrovýzvy“ z několika knihoven regionu a z archivních dokumentů), doprovodné texty
k jednotlivým panelům byly předány pověřeným knihovnám pro přípravu výstav a putovních
výstav v dalších knihovnách.
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 2011 – vyšla ve formě
CD-ROM jako vložená příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U nás č. 3/2012.
Pracovnice odd. služeb knihovnám SVK Hradec Králové se pravidelně účastnila porad
pracovní skupiny pro statistiku – tvorba a připomínkování nových definic a semináře
k problematice benchmarkingu knihoven.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Pro knihovníky byly v rámci regionálních funkcí uspořádány celkem 3 vzdělávací akce:
Základní knihovnický kurz – 20 hodin – 4 výukové dny – 19 účastníků + 3 účastníci
z knihoven Pardubického kraje;
odborný seminář Novela standardů VKIS v praxi knihoven – 5 hodin – 43 účastníků
(včetně zájemců z dalších krajů);

odborný seminář Marketing v knihovnách aneb Umíme dát o sobě vědět-4hodiny-21
účastníků.
Dále proběhly 3 kurzy počítačové gramotnosti v rámci projektu VISK 2 - 11 výukových dnů,
66 hodin, 52 účastníků a 11 exkurzí odborné veřejnosti – 16 hodin - celkem 110 účastníků.
Porady k odborným knihovnickým činnostem, celkem 12:
3 porady ředitelů pověřených knihoven kraje,
1 porada ředitelů a metodiků pověřených knihoven kraje,
1 porada metodiků pověřených knihoven kraje,
4x redakční rada ke knihovnickému zpravodaji U nás,
2x marketingová akce Dobré ráno s knihovnou.
Kromě toho slavnostní vyhlášení ocenění Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje za
rok 2012.
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.
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Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2012
V pověřených knihovnách využívat elektronické dodávání dokumentů ze Studijní a
vědecké knihovny v Hradci Králové, informovat o této službě městské knihovny
v obvodu své působnosti:
Služba elektronického dodávání dokumentů je v pověřených knihovnách využívána, další
knihovny byly o službě informovány na jednáních celookresních porad. Městské
knihovně Slavoj ve Dvoře Králové n. Lab. byla poskytnuta konzultace a instruktáž přímo
v SVK Hradec Králové (personální změna ředitelky knihovny).
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:
Všechny pověřené knihovny mají na webové stránce oddíl Pro knihovny, který je
průběžně doplňován. Počty přístupů v některých případech nelze samostatně zjistit.

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:
K novele standardů VKIS uspořádala SVK Hradec Králové odborný seminář s účastí
zástupců cca ¾ profesionálních veřejných knihoven kraje. Sledování doporučených
ukazatelů je podkladem pro jednání se zřizovateli knihoven, např. pro optimalizaci
otevíracích hodin knihovny.
Věnovat pozornost novele standardů VKIS, upozornit knihovny ve své působnosti na
změny, spolupracovat s knihovnami, které se přihlásí k nominaci Městská knihovna roku:
V roce 2012 se do soutěže Městská knihovna roku 2012 přihlásily: Městská knihovna
Slavoj Dvůr Králové nad Labem, Městská knihovna Nové Město nad Metují a Městská
knihovna Rtyně v Podkrkonoší.
Nejlepšího umístění dosáhla Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší (2. místo v kategorii
do 3 tisíc obyvatel).
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:
Průzkumy probíhaly v dalších profesionálních knihovnách, např. Černilov, Nový Bydžov,
Smiřice, Nová Paka, Sobotka, Lázně Bělohrad, Pecka, Velké Poříčí.
V rámci metodických návštěv navázat kontakty s evidovanými odbornými knihovnami
v obvodu své působnosti, u neevidovaných knihoven a informačních pracovišť zjistit stav
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb:
V průběhu roku 2012 nebyly zaevidovány nové odborné knihovny, kontakty mezi
pověřenými a odbornými knihovnami probíhají v rámci již dříve uzavřených kontaktů.
V případě dotazu je konzultace poskytnuta i jiným institucím, např. SVK Hradec Králové
pro Czech Sales Akademy k fungování školní knihovny a poskytování knihovnických a
informačních služeb.
Na základě statistických výsledků zhodnotit služby knihoven v lokálně vyčleněných
částech obcí – případně zvážit převedení na pobočku:
V průběhu roku 2012 nedošlo k žádnému převodu knihovny na pobočku. V kraji nadále
funguje 40 knihoven v nesamostatných částech obcí – o změnách v zajištění přístupu
k veřejným knihovnickým a informačním službám se neuvažuje.
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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 a
institucím – např. VOŠ a SOŠ – Czech Sales Academy, s. r. o., Hradec Králové (zajištění
knihovnických služeb pro studenty).
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Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Regionální funkce v krajské knihovně jsou financovány v rámci rozpočtu knihovny.
Vydání příloh zpravodaje U nás bylo zčásti podpořeno společností ČEZ, a. s., z výnosů

knihovny.
Účetní doklady jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru SVK Hradec Králové.
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Závěr
Výkon regionálních funkcí napomáhá činnosti knihoven v regionu a zajišťování služeb pro
veřejnost v odpovídající kvalitě. Ve spolupráci s pověřenými knihovnami se v průběhu roku
připravoval změněný systém nákupu výměnných fondů obecních knihoven od roku 2013
(dotace obcí). SVK Hradec Králové se podílela na nabídce vzdělávacích akcí pro knihovníky
kraje.
K hlavním činnostem dlouhodobě patří konzultace a metodická pomoc.
Nejdůležitějšími metodickými nástroji byly webové stránky a zpravodaj U nás.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2012
Zprávu sestavila: PhDr. Alena Součková
Dne: 25. 1. 2013

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2012
Pověřená knihovna:

Knihovna města Hradce Králové
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Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2012
Práce metodického oddělení byla v tomto roce mimořádně náročná. I. pololetí bylo
poznamenáno odchodem bývalé ředitelky Mgr. Václavíkové Antošové. Do doby nástupu
nové ředitelky Mgr. Čižinské k 1. 5. 2012 zastávala Bc. Hubertová post statutárního
zástupce organizace. Od června bylo zase nutno řešit krizový finanční výhled na rok 2013.
Chybějící částku mají nahradit finanční příspěvky od jednotlivých zřizovatelů obecních
knihoven, kterým jsou RF poskytovány. To si vynutilo nárůst práce metodického oddělení.
Mimo obvyklé aktivity museli být všichni zřizovatelé kontaktováni. Probíhaly osobní
návštěvy, konzultace, vyjednávání, starostům byly předloženy vypracované materiály, které
dosvědčily vážnost situace a naléhavost jednání. Nakolik byla tato činnost úspěšná, se
ukáže na jaře roku 2013, kdy již bude jasné, s kolika obcemi se podařilo uzavřít smlouvu
o poskytnutí dotace na nákup knih do VS.

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 (Chlumec n. C., Nechanice, Nový Bydžov,
Smidary, Smiřice) o přenesení vybraných regionálních funkcí na vyjmenované
knihovny byly uzavřeny pro kalendářní rok 2012.
Smlouva s Obecním úřadem Černilov byla ukončena k 31. 12. 2011. Knižní fond byl
převezen do KMHK. Obsluhované knihovny ze střediska Černilov přešly pod
středisko SKHK. I toto byla činnost náročná a bylo nutno řešit zvýšené množství
problémů, které přitom vznikly. Vnoření VF Černilov do fondu SKHK probíhalo
průběžně celý rok;
B)
Knihovnou města Hradce Králové a obecními a úřady o poskytování
regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí pokračovaly ve svém
trvání.
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. Mimo tradiční činnosti (poradenská a konzultační, poskytování VS, pomoc
při revizích a aktualizace KF, pomoc při zpracování statistiky, servis výpočetní techniky,
vzdělávání knihovníků apod.) směřovala snaha k podpoře 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 91. V roce
2011 byla zrušena Obecní knihovna Levín. Proto v počtu obsluhovaných knihoven došlo ke
snížení o 1 obsluhovanou knihovnu.
V okrese dále fungovalo 7 profesionalizovaných knihoven, z nichž 5 (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 3,5 pracovních sil: 1,8 pracovnice zajišťují chod
střediskové knihovny Knihovny města Hradce Králové, metodické oddělení KMHK
disponuje 1,7 pracovní síly. V roce 2011 jsme uváděli 3,7 úvazku. Opticky tedy došlo ke
snížení, ale úvazky ani počet pracovníků se neměnil, došlo pouze k administrativnímu
posunu, protože úvazek 0,2 byl úvazek řidiče, který zajišťoval cirkulaci VF po okrese.
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:
Městská knihovna Chlumec n. C.,
Městská knihovna Nechanice,
Městská knihovna Nový Bydžov,
Středisková knihovna Smidary,
Městská knihovna Smiřice.
2
Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí
2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V knihovnách bylo vykonáno 435 metodických návštěv. V průměru vychází na 1 knihovnu
skoro 4 metodické návštěvy ročně. V průběhu roku bylo dále poskytnuto 625 konzultací.
Konzultace byly zaměřeny převážně k webovým stránkám knihoven, k internetu
v knihovnách a pro knihovny, ke statistickému vykazování, ke grantovým projektům a
k řešení místních problémů; dále 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.
Ve 2. pololetí bylo mnoho konzultací a metodických návštěv směřováno na obecní úřady =
zřizovatele obecních knihoven k řešení problému financování RF v roce 2013 a nutnosti
nových smluv na poskytování RF do budoucna.
POSKYTNUTÉ KONZULTACE 2010
2011
2012
279
256
172
metodické oddělení
468
459
347
středisková knihovna HK
116
169
106
zbytek okresu HK
863
884
625
celkem

METODICKÉ NÁVŠTĚVY
metodické oddělení
středisková knihovna HK
zbytek okresu HK
celkem

2010
73
146
130
349

2011
68
182
117
367

2012
140
177
118
435

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.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Všem 91 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. 2011.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Zorganizovali jsme tyto vzdělávací akce:
březen - 8. ročník soutěže o nejlepší webovou stránku knihovny okresu „…web sem,
web tam…“;
24. 4. Aktiv knihovníků okresu Hradec Králové – 16 účastníků;
22. 5. České databáze – školení pro prof. knihovny – 12 účastníků;
4. 6. Za Čtyřlístkem do Třeskoprsk (autobusová exkurze po stopách K. H. Máchy na
hrad Houska, Muzeum K. H. Máchy Doksy, Muzeum Čtyřlístku Doksy). – 33 účastníků
2. 10. Věci, které se snadno zapomenou – autorské čtení – (10 účastníků v rámci RF);
4. 12. Analýza vanilkových rohlíčků – komponovaný pořad – 20 účastníků;
do projektu KMHK Lovci perel se zapojilo i 9 knihoven z okresu: Chlumec, Nový
Bydžov, Třebechovice, Lovčice, Zachrašťany, Nepolisy, Černožice a Jeníkovice;
do projektu KMHK Východočeská loutka se zapojily i knihovny Třebechovice,
Chlumec, Nový Bydžov, Černilov a Hořiněves.
Vzdělávacích akcí se nad rámec RF (a nejsou zahrnuty ve výkaze RF) účastnili i
zaměstnanci KMHK.
Knihovnám bylo poskytnuto 49 tematických výstavek. Po knihovnách putují dále výstavy
- Celé Česko čte dětem (Smidary, Všestary, Kunčice),
- Muka dospívání … (Třebechovice),
- Václav Čtvrtek a jeho ilustrátoři (Smiřice, Chlumec, Nový Bydžov, Libčany, Smidary),
- Afghánistán – dejme mu naději (Nový Bydžov, Nechanice, Chlumec, Libčany),
- Erbenovy balady (Černilov, Nechanice, Nový Bydžov),
- Knihovny včera, dnes a zítra – retro výstava SVK (Nechanice).
2.4.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2012
451

Z toho 344 vyřazených k. j. je z tzv. starého výměnného fondu, nakoupeného před r. 2003.
KNIŽNÍ JEDNOTKY V POSKYTNUTÝCH VS
středisková knihovna HK
zbytek okresu HK
celkem

2010
11677
10351
22028

2011
12632
10981
23613

2012
17139
10126
27265

Výměnné soubory patří k nejvyhledávanějším poskytovaným službám. Práce s VS
pokračovala tradičním osvědčeným způsobem. Výměnný fond ve střediskových
knihovnách měl přírůstek za rok 2012 4 236 nových knihovních jednotek. Výměnný fond
celkem čítá 101 185 knihovních jednotek (z toho 61 166 knihovních jednotek je ve
střediskové knihovně Knihovny města Hradce Králové).
Na neprofesionální knihovny okresu bylo rozvezeno 472 výměnných souborů, které
obsahovaly celkem 27 265 knihovních jednotek.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Poskytli jsme pomoc při revizi a aktualizaci těchto 19 knihoven:
Nepolisy Kunčice
Tůně
Smržov
Humburky
Barchůvek Králíky
Měník
Zachrašťany Starý Bydžov
Prasek
Jílovice
Librantice
Roudnice
Lochenice
Trávník Kratonohy
Světí
Vysoký Újezd
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 22 návštěvami v 12 knihovnách ve
spolupráci s Ing. Škrabalem, který provedl plánovanou údržbu dat. Byly to knihovny:
Stěžery Černilov
Smidary
Dobřenice
Nepolisy Skřivany
Libřice
Lejšovka
Librantice Roudnice
Měník
Jeníkovice
Při tomto servisu bylo najeto dalších 745 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 6 jich pracuje ještě v LANiu, 23 v Claviu. 20 knihoven pracuje automatizovaně i
s výměnnými soubory ze střediskových knihoven.
Všechny profesionalizované knihovny pracují v Claviu a mimo Smidary a Nechanice mají
katalog přístupný na webu.
2012
CH NE NB SD SŘ SKHK celkem
Automatizovaný provoz
0
4
0
1
1
Lanius 0
6
2
0
0
2
16
Clavius 3
23
AP celkem
3
2
4
0
3
17
29

Dodávání VS automat.

3

0

0

0

1

16

20

3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2012
KMHK zřizuje na svém webu http://www.knihovnahk.cz/ oddíl Knihovnám. Ten je:
pravidelně aktualizován,
počet přístupů do tohoto oddílu nelze v současné době sledovat.
Pokračuje projekt Šablona webu pro malou knihovnu. Na serveru KMHK je k 31. 12.
2012 zaregistrováno 630 uživatelů nové verze této šablony. (K 31. 12. 2011 to bylo 506
uživatelů.)
Samostatný katalog střediskové knihovny KMHK zaznamenal za rok 5 650 dotazů.
Knihovny jsou informovány o standardech VKIS, hodnoty jsou sledovány a zpracovány
v Přehledu činnosti knihoven za rok 2011. Standardy jsou i pravidelným tématem
jarního aktivu knihovníků.
S průzkumy spokojenosti uživatelů knihoven byly knihovny podrobně seznámeny.
Knihovnám byla nabídnuta praktická i metodická pomoc se zajišťováním těchto
průzkumů. V roce 2012 proběhl průzkum spokojenosti v knihovnách: Černilov, Nový
Bydžov a Smiřice.

4

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.
Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Na nákup knihovního fondu bylo použito 754 145,31 Kč, což je 32 % dotace. Na nákup
knihovního fondu bylo použito o 78 078 Kč více finančních prostředků než v roce 2011.
Velké obavy spíše nyní vyvstaly kolem financování RF v roce 2013 a v letech
následujících.
Závěr
Regionální služby v okrese jsou velmi vítané. Zvláště poskytování výměnných souborů
považuje většina knihoven a jejich zřizovatelů za neocenitelné. Projevilo se to velmi
zřetelně při návštěvách zřizovatelů ohledně jejich plánovaného příspěvku na nákup VF
v roce 2013.
To, že obecně naše služby jsou vnímány jako potřebné a na úrovni, dokázala právě
vstřícnost OÚ při těchto jednáních. Na existenci RF je závislá existence mnoha malých
knihoven v okrese.
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Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2012
Zprávu sestavila: Bc. Kateřina Hubertová
Dne: 11. 1. 2013

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2012
Pověřená knihovna: Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2012
V pověřené knihovně využívat elektronické dodávání dokumentů ze Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové, informovat o této službě městské knihovny v obvodu své
působnosti.
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 1/2 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.
V rámci metodických návštěv navázat kontakty s evidovanými odbornými knihovnami
v obvodu své působnosti, u neevidovaných knihoven a informačních pracovišť zjistit
stav poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Na základě statistických výsledků zhodnotit služby knihoven v lokálně vyčleněných
částech obcí – případně zvážit převedení na pobočku.
Přehled o finančním zajištění RF v jednotlivých letech:
Rok
Částka v Kč

2009
1 520 000,-

2010
1 430 000,-

2011
1 390 000

2012
1 440 000,-

1.1. Síť obsluhovaných knihoven
1 základní knihovna pověřena výkonem RF,
12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem,
MěK Kopidlno – knihovna se přestěhovala do nově zrekonstruovaného domu ve středu
obce. Město investovalo i do nového vybavení.

MK Vysoké Veselí – knihovna půjčuje v náhradních prostorách, obec provádí rekonstrukci
celé knihovny.
62 knihoven s dobrovolným knihovníkem,
MLK Skuřina: pobočka Markvartic,
MLK Vidonice: pobočka MK Pecka,
MLK Jeřice stále nepracuje – není knihovník,
MLK Lukavec – po celkové rekonstrukci byla v prosinci slavnostně otevřena moderní
knihovna.
Jiné sítě:
Knihovna Regionálního muzea a galerie Jičín /evid. č. 5377/,
Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy /evid. č. 3925/,
Knihovna Státního okresního archivu v Jičíně /evid. č. 5378/,
Knihovna Městského muzea Nová Paka /evid. č. 6239/.
Jiný region:
Konzultace byly poskytnuty: Městské knihovně Náchod – napojování knihoven do REKSu
– zkušenosti našeho regionu; Městské knihovně Nymburk – obsluha a využití čtečky
e-knih.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
Počet pracovních úvazků 2,6 zůstává beze změny:
metodička 1,0 úvazek – činnost týkající se knihoven okresu, revize, statistické rozbory,
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 úvazek – automatizace v pověřených knihovnách, příprava
vzorových projektů,
ekonomka 0,1 úvazek – účetní operace týkající se regionálních financí,
řidič 0,1 úvazek – rozvoz výměnných souborů, ochrana a údržba dokumentů.
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2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Rok 2011

Rok 2012

761

506

129

100

27

37

20

14

397

351

KONZULTACE
METODICKÉ NÁVŠTĚVY
VZDĚLÁVACÍ AKCE
AKCE V RÁMCI RF
POČET ÚČASTNÍKŮ

ÚČASTNÍCI V RÁMCI RF
309

157

83

60

54

30

27

12

14 210

40 025

424

490

27 080

29 376

POČET VYUČ. HODIN
VYUČ. HODINY V RÁMCI RF
POČET
REVID.
KNIHOVEN
POČET
REVID. KNIH
JEDNOTEK
POČET SOUBORŮ
POČET
SV. V SOUBORECH

2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Počet poskytnutých konzultací: 506
Konzultace se týkaly hlavně těchto problémů:
REKS – problémy s programem KpWin-SQL,
VISK3 - pomoc s vyplněním žádostí o grant,
„Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do VF v rámci RF na rok 2013“ - jednání
s obecními úřady o uzavření smlouvy.
Počet metodických návštěv: 100 = 1,6
Metodické návštěvy jsme prováděli zároveň s rozvozem VS. Snažili jsme se, aby se na
rozvozu podíleli jak knihovníci, tak i obecní úřady.
Z číselného údaje vyplývá, že standard, který ukládá navštívit obsluhovanou knihovnu
alespoň 1x za rok, jsme splnili.
Veškeré informace jsme zasílali na e-mailovou adresu knihovny. Knihovníkům jsme
zasílali i seznamy VS, které si vystavili na své webové stránky a uživatelé tím měli přehled
o novinkách. Konzultační dny nebyly stanoveny, časově jsme se přizpůsobovali
knihovníkům. Tento systém oběma stranám vyhovoval.
Publikační činnost
V roce 2010 byla v regionálním tisku „Jičínský deník“ zřízena rubrika „Představujeme
knihovny regionu“. V roce 2012 vyšlo 15 článků.
Paní ředitelka Mgr. Jana Benešová je členkou redakční rady knihovnického zpravodaje
„U nás“.
Úsek regionálních funkcí využíval k propagaci akcí Facebook.
Webové stránky
„Oddíl informace pro knihovny“ – upraven vzhled, pravidelná aktualizace.
Novinky:
- Tipy na nové knihy – knihovníci mohli ovlivňovat nákup do VF,
- Nejpůjčovanější knihy roku 2011 v našich knihovnách,

-

Fotogalerie - foto z akcí, které pořádal úsek RF, a z akcí místních knihoven.

Elektronický deník – pravidelně aktualizován.
Pasování prvňáčků na čtenáře - MLK Chomutice, Sobčice, Radim, Valdice.
Webové stránky: 48 místních knihoven, 46 knihoven používá šablonu.
Novinka: do menu byl přidán výňatek z knihovního řádu – Libošovice.
Profesionální knihovny mají své webové stránky /12/.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Vzdělávání
Knihovnická dílna od 11. do 13. 9. 2012 - pro pracovníky dětských oddělení.
Program:
Jičínské inspirace Václava Čtvrtka – procházka Jičínem s Dr. Evou Bílkovou,
Představení společnosti Albatros Media, a. s. – programový ředitel Albatrosu Ondřej
Müller,
Beseda se spisovatelem a novinářem Ondřejem Neffem,
Celodenní seminář Dovednosti mezilidské komunikace. Cílem semináře bylo naučit se
účinnému jednání a úspěšné komunikaci se čtenářem, práci s národnostními menšinami
a s integrací cizinců do prostředí knihovny. Lektorka Alena Špačková.
„Dobrý proti severáku.“ E-mailový "milostný balet" v rámci projektu Listování.
1-7. 12. 2012 pořádala KVČ v Jičíně prodej dětských knih „Rosteme s knihou“ ve
spolupráci se Světem knihy.
1. 12. „Den pro dětskou knihu“ – proběhlo zahájení prodeje a zároveň vyhlášení dětské
výtvarné soutěže „Moje nejmilejší literární postava“. Chodba knihovny – výstava dětských
kreseb.
Název akce
Počet
Doba
účastníků
trvání
v hod.
1
Holocaust
5
1
2
Beseda se spisovatelkou
5
1
PhDr. Markétou Hejkalovou
3
Čínská medicína a dnešek
3
1
4
Literární cyklovýlet
3
6
5
Po stopách architekta Č. Musila
3
2
6
Jičínské inspirace V. Čtvrtka
5
1
7
Životospráva - cesta ke zdraví
3
1
8
Panenka a porcelán
5
1
9
Trénování paměti
16
2
10
Doteky poezie Věry Kopecké
3
1
11
Západ USA na kole
6
1,5
12
Nahlédnutí do Ruska O. Jakubcové
3
1
13
Ptáci Českého ráje
3
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1-7
Celkem 37

Stravou proti rakovině
Finanční gramotnost aneb Banky,
jak je neznáte
Představení společnosti Albatros Media
Beseda s Ondřejem Neffem
Dovednosti mezilidské komunikace
„Dobrý proti severáku“- Listování
Beseda s ilustrátorkou Ludmilou Markovou
Lojdovou
„Nevšední zážitky s Pavlou Jazairi“
„Nebojte se promluvit“ – seminář s Alfrédem
Strejčkem
„Blues Josefa Kainara“- recitační pásmo - A.
Strejček
„Tyrolské fantazie: Havlíčkovy půlnoční vize“
„Procházka jičínským hřbitovem“ – křest knihy
V. Úlehly
Putování po Indii s Jitkou Pírkovou
Literární pásmo R. Pachmana „Jan Hus“
„Svět knihy Praha“ - knižní veletrh
Praha – prezentace knihovny pásmem „Svatební
košile“ od K. J. Erbena
Praha – prezentace spolku LIS – V. Franc:
„Pohádka o velikém zubu“
Akce RF - /viz body 1-7 v tabulce níže/

3
16

1
2

5
7
16
7
7

1
1
7
1
1

4
3

1
1,5

5

1

4
12

1
1

3
11
36
36

1
2
2
1

36

1

274
77
351

47
13
60

Počet
účastníků

Doba
trvání
v hod.
1
1
3
1,5
0,5
4

Přehled akcí v rámci RF:
Název akce

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vyhledávání v souborném katalogu
5
Elektronický statistický deník a evidence
4
„Tvorba webových stránek“
9
Program KpWin-SQL pro malé knihovny
4
Práce se čtečkou e-knih
7
Aktiv knihovníků spojený s tematickým 24
zájezdem po knihovnách regionu
Muzeum Fráni Šrámka v Sobotce
24
Dovednosti mezilidské komunikace
6
„Svět knihy Praha“ - knižní veletrh
17

2
7
2

10
11
12
13
14

K. J. Erben: Svatební košile
17
LIS – V. Franc: Pohádka o velikém zubu
17
„Literární pásmo s Richardem Pachmanem“
6
„Finanční gramotnost aneb Banky, jak je 5
neznáte“
„Trénování paměti“
12
157

1
1
2
2
2
30

Porady profesionálních knihoven v roce 2012 - 3 – počet účastníků 29.
Další vzdělávací akce - využití nabídek jiných knihoven:
Festival Šrámkova Sobotka. Účast: 2
Mgr. Jana Benešová:
- Anglo-americká literatura – Akademie Škvoreckého Praha
- Zákoník práce – Krajská knihovna Pardubice
- Mládež v knihovnách – Goethe Institut Praha
- ISBN – NK Praha
- Společně – konference Senioři a děti v dnešním světě – MěK Chrudim
Věra Trybenekrová:
- OKNA Chrudim
- Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež v Národním pedagogickém muzeu a
knihovně v Praze
- Storytelling – dílna
- „Jedna velká rodina“ – seminář Karviná
Dana Rejmanová:
- OKNA Chrudim
Bc. Lenka Dědečková:
- České databáze – Hradec Králové
- Společně – konference senioři a děti v dnešním světě – MěK Chrudim
Iva Rodrová:
- Školení k Soubornému katalogu CASLIN - digitalizace
- Katalogizace e-zdrojů - NK Praha
- Školení k databázím /ASPI, Anopress, Newton Media/ - NK Praha
Jana Havlíková:
- Budoucnost hudebních oddělení – MěK Louny
- Setkání s iPady – NK Praha
- Mládež v knihovnách - Goethe Institut Praha
Zuzana Andrenková, DiS:
- Setkání uživatelů knihovnického systému KPWin-KpSys /Pardubice/
- Informační vzdělávání uživatelů – KK Vysočina Havl. Brod
- Informační den k evropským vzdělávacím programům - Pardubice
Lenka Knapová:
- Projekt webovky.knihovna.cz – SVK Hradec Králové

- Marketing v knihovnách – SVK Hradec Králové
Z. Andrenková, L. Knapová:
- Informační nebezpečí – e-learningový kurz
D. Michlová, L. Knapová, L. Dědečková:
- Knihovnický happening – SKIP ČR, MěK Písek
J. Benešová, L. Knapová, I. Rodrová:
- Kurz anglického jazyka /KVČ v Jičíně/
J. Benešová, L. Dědečková, D. Michlová:
- Setkání knihovníků Královéhradeckého kraje – udělení titulu Knihovník roku

2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2012
47
Počet obsloužených knihoven 62 /60 MLK a MěK Kopidlno, MK Pecka/.
O soubor v roce 2012 neměly zájem knihovny ve Zboží /malá obec, zájem byl o veřejný
internet/ a Jeřice /uzavřené/.
Celkem rozvezeno 163 souborů s 12 364 svazky /průměr 2,6 souborů na jednu knihovnu,
199 svazků na jeden soubor/. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 327 souborů s 17 012
svazky z minulého roku.
V knihovnách bylo v roce 2012 celkem 490 souborů, což představuje 29 376 svazků.
Knihovníci měli pro své čtenáře bohatou nabídku literatury.
Rozvoz souborů realizujeme 2x ročně, vždy v jarních a podzimních měsících. Knihovny,
které si odebírají soubory vícekrát za rok, využívají služeb obecních úřadů nebo aut
vlastních. Distribuce souborů z pověřené knihovny umožňuje cílený výběr dokumentů do
souborů.
Stav fondu:
rok 2009 – přírůstek 2315 svazků,
rok 2010 - přírůstek 2147 svazků,
rok 2011- přírůstek 2348 svazků,
rok 2012 - přírůstek 2409 svazků.
Úbytek 1200 – aktualizace fondu.
Celkový stav výměnného fondu za rok 2012 činí 40 723 svazky.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Revize: plán na rok 2012 – 12 knihoven.
MLK:
Červená Třemešná /409/, Skuřina /404/, Slavhostice /325/, Třebnouševes /489/,
Lukavec /1527/, Stav /431/, Úhlejov /329/, Střevač /313/, Vidochov /257/.
Profesionální knihovny:

Sobotka /15 005/, Libáň /12 787/, Lázně Bělohrad /14 238/ = 42 030 sv.
K urychlení revizí byla zakoupena elektronická čtečka kódů, která byla použita
u profesionálních a u 4 místních knihoven.
CELKEM bylo zrevidováno 46 514 svazků.
Aktualizace a obsahová prověrka: Třebnouševes, Lukavec, Stav, Slavhostice, Skuřina,
Úhlejov, Střevač, Vidochov, Červená Třemešná, Běchary, Libuň, Milovice, Choteč.
Komplexní zpracování v roce 2012: Brada-Rybníček, Sukorady, Vrbice, Markvartice,
Běchary, Mladějov, Stav, Milovice, Libuň, Choteč.

2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Nebyl.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Instalace programu na stažení dat po revizi ze čtečky čárových kódů - Lázně Bělohrad a
Libáň.
Program KpWin SQL používají tyto knihovny: Vysoké Veselí, Sobotka, Libáň, Ostroměř,
Nová Paka, Hořice, Miletín, Stará Paka, Kopidlno, Pecka, Železnice a všechny knihovny
napojené do REKSu.
MěK Lázně Bělohrad – program Clavius.
Regionální knihovnický systém /REKS/ – celkem napojeno 32 MLK.
31 místních knihoven - elektronicky zpracován fond.
23 místních knihoven – na jejich webových stránkách vystaven online katalog /v rámci
budování celookresního souborného katalogu/. Záznamy jsou zasílány do Caslinu.
Jiné regiony - konzultace byly poskytnuty:
Městské knihovně Náchod – napojování knihoven do REKSu – zkušenosti našeho regionu;
Městské knihovně Nymburk – obsluha a využití čtečky e-knih.
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Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2012
Elektronické dodávání dokumentů ze SVK v Hradci Králové, informovali jsme o této
službě profesionální knihovny na poradě vedoucích.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny jsme prezentovali informace a potřebné
materiály pro knihovny a jejich provozovatele.
Evidováno 1287 přístupů.
Na webových stránkách každoročně zveřejňujeme již několik let žebříček
nejúspěšnějších knihoven.
Místní knihovna ve Vrbici byla v letošním roce ohodnocena Cenou hejtmana
Královéhradeckého kraje za vzorné vedení knihovny.
Průzkumy spokojenosti uživatelů provedly tyto knihovny: Nová Paka, Sobotka, Lázně
Bělohrad, Pecka.

V roce 2012 se žádná knihovna nepřihlásila do soutěže Městská knihovna roku.
Navázali jsme kontakty s evidovanými odbornými knihovnami v obvodu své
působnosti.
Ocenění Knihovník roku pro rok 2012 získal pan Zdeněk Prchal, bývalý knihovník
v Lukavci.
Fotografická soutěž /fotografie ze zajímavých akcí/ byla novinkou roku 2012 a vyhlášena
byla v březnu. Dvě kategorie: profesionální a neprofesionální knihovny. Vyhodnocení první
kategorie proběhlo dne 26. 11. 2012 v KVČ v Jičíně. Cenu si převzala knihovna Lázně
Bělohrad a mimořádné ocenění získal pan Petr Pavel z Pecky.
Kategorie neprofesionálních knihoven: čestné uznání obdržely knihovny Radim,
Brada-Rybníček a Ostružno.

4
5

6

Čtenář roku (výsledky za rok 2011) – došlé podklady jsme zpracovali a výsledky jsme
vyhlásili na aktivu knihovníků. Všichni vyhodnocení čtenáři byli z mlázovické knihovny.
Knižní ceny darovala KVČ v Jičíně a paní knihovnice uspořádala slavnostní předání ve své
knihovně. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR zorganizoval pod záštitou
Asociace krajů České republiky již třináctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší
webovou prezentaci knihovny. Této soutěže se zúčastnily i tyto knihovny: Valdice,
Libošovice, Lužany.
Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
Zjištěn stav v regionu.
Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Rok 2011 – 27,9 % na nákup fondu z celkové dotace. Rok 2012 – 28,8 %.
Obce na nákup do výměnného fondu nepřispívaly.
Závěr
Regionální služby knihoven jsou důležitou součástí práce pověřených knihoven. Znamenají
pomoc i pro nejmenší knihovny, zajištění podpory dostupnosti kvalitních služeb i fondu
v každé místní knihovně. Tím jistě přispívají i ke zlepšení kvality života na venkově. V roce
2012 byl oznámen záměr velkého snížení krajské dotace na r. 2013, který mohl vést
k vážnému ohrožení výkonu regionálních služeb a tím samotné existence malých knihoven.
I když nedošlo ke schválení původního katastrofálního návrhu, plánované snížení dotace na
rok 2013 o 25 % ovlivnilo, či spíš významně přidalo práci v popisovaném roce. Kromě
běžné metodické práce, pořádání vzdělávacích akcí, realizování aktualizací a revizí fondu
místních knihoven, zpracování záznamů knih do elektronického katalogu, zavádění nových
technologií a v neposlední řadě vytváření výměnného fondu a poskytování výměnných
souborů bylo nutno projednat se zástupci všech obcí nutnost jejich příspěvku na nákup
fondu v roce 2013 a podepsat s nimi smlouvy. Výsledek této činnosti se promítne do roku
2013.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2012
Zprávu sestavila: Dana Michlová
Dne: 18. 1. 2013

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2012
Pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod, o. p. s.
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2012
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 v územním rozsahu pověřené
knihovny.
Pro Městskou knihovnu v Náchodě byly dále stanoveny tyto úkoly:
V pověřené knihovně využívat elektronické dodávání dokumentů ze Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové, informovat o této službě městské knihovny v obvodu své
působnosti.
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 1/2 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.
V rámci metodických návštěv navázat kontakty s evidovanými odbornými knihovnami
v obvodu své působnosti, u neevidovaných knihoven a informačních pracovišť zjistit
stav poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Na základě statistických výsledků zhodnotit služby knihoven v lokálně vyčleněných
částech obcí – případně zvážit převedení na pobočku.
1.1. Síť obsluhovaných knihoven
Počet obsluhovaných knihoven se nemění, jen Obecní knihovna ve Velkém Poříčí byla
přeřazena do kategorie profesionálních knihoven – Knihovna městyse Velké Poříčí.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
Regionální služby v okrese zajišťují 3 pracovníci, tj. přepočtené úvazky. Knihovnické
služby jsou objednávány 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 regionálních služeb Městské knihovny v Náchodě poskytly knihovníkům okresu
126 konzultací a uskutečnily 230 metodických návštěv. Další konzultace a metodické
návštěvy poskytovaly pracovnice městských knihoven, u kterých MěstK Náchod objednává
knihovnické služby. Celkem bylo uskutečněno 419 konzultací a 333 metodických návštěv.
Metodické návštěvy se zaměřovaly na revizi a aktualizaci knihovních fondů obecních
knihoven, na zpracování základních fondů obecních knihoven do programu v počítači a na
zaškolení knihovnic v práci s knihovnickými systémy (Kramolna - KP-win, Velichovky,
Vlkov – Clavius), na uspořádání knihovního fondu. Nezapomínalo se ani na práci
s internetem a tvorbu nových webových stránek knihoven.
Výměnné soubory náchodské knihovny byly zaevidovány do počítače a nadále budou
půjčovány v knihovním systému KP-win SQL.
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
Pravidelné porady vedoucích městských knihoven se konaly v roce 2012 čtyřikrát (21. 3.,
27. 6., 10. 10. a 19. 12.). 8 aktivů knihovníků po střediskových obvodech, kde se probíraly
otázky statistiky, práce s dětskými čtenáři, s regionální literaturou. Jednou se sešly
pracovnice oddělení pro děti, aby si vyměnily zkušenosti ze své činnosti a vzájemně se
obohatily o informace o nové dětské literatuře.

Městská knihovna v Náchodě uspořádala pro pracovníky knihoven okresu seminář
k biblioterapii, pro knihovníky obecních knihoven již tradiční studijní exkurzi – tentokrát
do obecních knihoven Chvalkovice a Velichovky.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2012
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V roce 2012 bylo expedováno 371 souborů s 11 658 svazky. Distribuci souborů zajišťují
knihovny, které mají svůj střediskový obvod, obecní úřady 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 287 455 Kč. V této částce je
zahrnuto i předplatné časopisů, které svým knihovnám zajišťuje Knihovna města Police nad
Metují.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Bylo zrevidováno 9 knihoven: Adršpach, Rasošky, Rychnovek, Studnice, Šonov
u Broumova, Velichovky, Velké Poříčí, Veselice a Vršovka. Kromě toho probíhala i revize
výměnného fondu Městské knihovny Jaroměř. V Městské knihovně v Náchodě byl
převeden výpůjční systém výměnných fondů na počítač.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Knihovny nakupují z prostředků obecních úřadů pouze knihy do výměnných fondů.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servis byl v letošním roce poskytnut knihovnám, které získaly knihovní systém Clavius
z grantu VISK 3 (Velichovky, Vlkov, Slavětín), a dále knihovnám Stárkov, Rychnovek,
Velká Jesenice a Doubravice.
3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2012
Byla uzavřena smlouva s SVK Hradec Králové o elektronickém dodávání dokumentů a tato
služba je využívána. Ostatní knihovny regionu byly o této službě informovány.
Webové stránky MěstK Náchod jsou pravidelně aktualizovány i v oddíle Pro knihovny.
Počet vstupů do tohoto oddílu se samostatně nezobrazuje.
Novela standardů VKIS byla probírána na poradě vedoucích knihoven náchodského okresu,
stejně tak jako plnění standardů.
Průzkum mezi svými uživateli udělala Knihovna městyse Velké Poříčí. Pověřená knihovna
může pouze metodicky působit na ostatní knihovny v okrese a o potřebnosti průzkumu
spokojenosti uživatelů se nepodařilo žádnou knihovnu přesvědčit.
Na neevidované odborné knihovny jsme v našem regionu nenarazili.

4

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

S knihovnou Oblastní nemocnice v Náchodě si vzájemně poskytujeme MVS. Knihovna
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 22 %.
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. V roce 2012 jsme jednali i s dalšími obecními úřady na Broumovsku o příspěvku
na nákup knih do výměnných fondů. Některé obce vydávají značné částky na nákup
literatury do fondu vlastní knihovny a služeb výměnných souborů využívají minimálně
(Hořičky, Chvalkovice, Stárkov).

6

Závěr
Mohu opakovat jen to, co v minulých letech:
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.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2012
Zprávu sestavila: Mgr. Věra Škraňková
Dne: 23. 1. 2013

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2012

Pověřená knihovna: Kostelec nad Orlicí
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2012

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,
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 v územním rozsahu
pověřené knihovny.
1.1. Síť obsluhovaných knihoven
25 neprofesionální + 3 profesionální,
1 knihovna jiných sítí – knihovna OMOH Rychnov nad Kněžnou.
V roce 2012 zůstala beze změn.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
1 pracovní místo rozdělené na 0,5 pracovní úvazek v KO a TY kvůli odlišným AKS.

2

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí

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.
Díky tomu se v roce 2012 výrazně zvedl počet metodických návštěv.
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
vykazována pouze jako konzultace. Tématem školení bylo hlavně vyplnění statistických
výkazů, se kterými je opakovaně problém, a dodávání elektr. dokumentů EDD. Ke konci
roku také proběhla akce nové smlouvy za přítomnosti knihovníků a zastupitelů obce.

2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Setkání dobrovolných knihovníků oblasti TY 19. 3. 2012, porada knihovníků oblasti KO
28. 2. 2012, setkání všech profesionálních knihovníků oblasti 13. 11. 2012.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2012

464 svazků

77 souborů tj. 3871 svazků
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Celkem 2566 k. j.: Křivice 314 k. j., Petrovice 504 k. j., Nová Ves u Albrechtic 871 k. j.,
Štěpánovsko 644 k. j., Přestavlky 233.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Knihy nakoupené z prostředků obcí v počtu 463 k. j. jsme zpracovali pro MLK Záměl,
Tutleky, Chleny, Albrechtice, Voděrady.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Využívají knihovny Borohrádek, Záměl, Častolovice, a profesionální knihovny TY a KO.
3
Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2012
Dodávání EDD – školení proběhlo, zájem spíš z profi knihoven, dle poptávky čtenářů,
v MLK neevidují ani jeden požadavek.
V oblasti nejsou lokálně vyčleněné oblasti, spíše samostatné územní celky, které mají svou
pobočku v Týništi n. Or. Materiály pro knihovny jsou na našich stránkách www.biblio.cz
pravidelně aktualizované.
K plánovanému provedení průzkumu spokojenosti v TY nedošlo vzhledem k neplánovaným
stavebním úpravám knihovny, přesunuto na rok 2013.
Sledování standardů VKIS v knihovnách nadále pokračuje, v obvodu nemáme žádnou
neznámou evidovanou odbornou knihovnu.
Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
4
Metodická pomoc knihovna OMOH Rychnov n. K.
5
Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Obce si hradí náklady na provoz knihovny, platy knihovníků a v mnoha případech poskytují
peníze na nákup knih do svých knihoven.
Největší položka jsou mzdové fondy a hlavně nákup knih v souladu s požadovanými
službami čtenářů oblasti.
6
Závěr
Stále trvá žalostný stav webových stránek obecních knihoven, ve 3 případech (Kostelecké
Horky, Přestavlky a Borovnice) se patrně podaří rozšířit propagaci knihovny na webové
stránky obce s nabídkou knih z výměnných souborů z pověřené knihovny. Knihovna
Chleny po dlouhých letech investovala do nákupu knih pro knihovnu, Lípa n. O. se
rozhodla k přestavbě a modernizaci knihovny a zakoupení AKS. Většinu finančních
prostředků z dotace jsme použili na nákup KF vzhledem k avizovanému snížení dotace od
KHK.

Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2012
Zprávu sestavila: Iva Havlová
Dne:25. 1. 2012

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2012

Pověřená knihovna: Rychnov nad Kněžnou
oblast Rychnov nad Kněžnou, Dobruška
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2012
Systém regionálních funkcí v roce 2012 pomáhá i nadále vyrovnávat 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 2012 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 činil 25 000 Kč za rok 2012.
Část prostředků byla použita na nákup knihovního fondu (87 knihovních jednotek) a část na
technické zpracování, materiální zabezpečení a údržbu.
Efektivní využití finančních prostředků dotace garantuje průběžnou aktualizaci knihovních
fondů profesionálních knihoven a následné využití těchto fondů v podobě výměnných
souborů pro obecní knihovny. Finanční zajištění právě na doplnění a obnovu výměnných
fondů bylo i v roce 2012 dostatečné.

1.1. Síť obsluhovaných knihoven
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 Zdobicí, Solnice, Třebešov). V průběhu roku 2012 ukončila činnost knihovna

Říčky v Orl. horách - knihovna v obci nebyla využívána, proto byla její činnost ukončena.
Stejně tak i knihovna v Domašíně (pobočka Černíkovic) byla zrušena na základě
nevyužívanosti; obyvatelé obce využívají spíše služeb Obecní knihovny v Černíkovicích.
Stále nepracující knihovnou je Obecní knihovna v Lukavici, kde se stále čeká na přestavbu
objektu. 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. Po dohodě mezi pověřenou knihovnou v Rychnově n. Kn. a
Městskou knihovnou v Dobrušce (jednání se starostou) jedna pracovnice zajišťuje výkon
regionálních funkcí na detašovaném pracovišti v Dobrušce a dle potřeby dojíždí i do
Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou. Dohoda mezi oběma knihovnami je formou
objednávky, jejímž podkladem je pracovní smlouva, platový výměr a náplň práce.
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 2012 bylo
poskytnuto 464 konzultací a vykonáno 60 metodických návštěv. Ke konzultacím je kromě
jiného využívána i e-mailová pošta; 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 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 a dále výkaz výkonu
RF s komentářem. Některé aktivní obecní knihovny s ročním statistickým výkazem posílají
i komentář (knihovna Mokré). Všechny statistické výkazy jsou v Rychnově n. Kn. centrálně
zpracovány. 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 říjnu 2012 v rámci porady v Městské knihovně v Rychnově n. Kn. byly knihovníkům
podány informace ke statistickým výkazům včetně praktické ukázky vyplňování, další
informace ke statistikám provádíme na vyžádání i individuálně.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
I v roce 2012 byla snaha zajistit vzdělávání knihovníků a jejich informovanost o aktuálním
vývoji knihovnictví. V roce 2012 proběhly 2 porady (24. 4. a 16. 10.) pro pracovníky
neprofesionálních knihoven. Na programu porad bylo financování RF, spolupráce na
kulturních akcích, změny v zajišťování služeb a formou diskuse výměna zkušeností.
Součástí porady z 24. dubna 2012 bylo proškolení účastníků při tvorbě anket (např. anketa
o spokojenosti uživatelů), a dále jak pořádat akce pro dětské čtenáře. Součástí porady z 16.
října bylo proškolení ke statistickým výkazům a jejich správnému vyplňování. 19. června
bylo uspořádáno školení v tvorbě webových stránek, které využila knihovna v Bystrém,
Chlístově, Podbřezí a Valu.
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. Jedna pracovnice zajišťující výkon
regionálních funkcí absolvovala v dubnu seminář Novela standardů VKIS v SVK Hradec
Králové, v září se zúčastnila konference Knihovny současnosti 2012 v Pardubicích a
Knihovnického happeningu v Písku.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2012
577
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) a 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.
V roce 2012 bylo obslouženo celkem 57 knihoven. Bylo vyexpedováno 272 výměnných
souborů s 13 649 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 2012 proběhla revize v 1 knihovně (Polom). Celkem bylo zrevidováno 489
knihovních jednotek. I nadále probíhala revize v obecních knihovnách Kvasiny a Mokré a
bude dokončena v roce 2013.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Kvalitní výměnné fondy a následná tvorba a distribuce výměnných souborů by nebyla
možná 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 jim 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 2012 25 000 Kč. Z částky 20 824 Kč bylo nakoupeno 87 titulů
a částka 4 176 Kč byla použita na odborné a technické zpracování knih a distribuci. V roce
2012 bylo celkem zakoupeno a zpracováno 2 211 knihovních jednotek (roční přírůstek VF),
které byly zakoupeny z prostředků dotace na regionální funkce (2 124 titulů) a z prostředků
obcí (87 titulů).
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).
Knihovny, které mají automatizovaný knihovní systém Clavius: Javornice, Skuhrov nad
Bělou a Mokré. Knihovny Podbřezí, Bílý Újezd a Kvasiny jsou součástí regionálního
knihovního systému REKS. V roce 2013 budou napojovány další knihovny.
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Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2012
Pověřená knihovna využívá elektronické dodávání dokumentů ze Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové a o této službě informovala i městské knihovny v obvodu
své působnosti.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny bude i v roce 2013 pokračovat snaha
o prezentaci informací a potřebných materiálů pro obecní knihovny a jejich
provozovatele v oblasti Rychnov n. Kn., Dobruška.
V rámci metodických návštěv a porad informovala pověřená knihovna o standardech
VKIS, o jejich změnách, sledovala jejich plnění a napomáhala motivací k dosahování
optimálních výsledků.
Profesionální knihovny oblasti mají vlastní webové stránky a dále se snaží tuto službu
nabízet i do obecních knihoven.
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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.
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Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Spotřeba materiálu zahrnuje:
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. 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 25 000 Kč. Z částky 20 824 Kč bylo nakoupeno 87 titulů a částka 4 176 Kč byla
použita na odborné a technické zpracování knih a distribuci.
Nákup DDHM - položka zahrnuje nákup fólie na balení knihovního fondu a drobný
papírenský materiál.
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). V roce
2012 byla částka na nákup pohonných hmot vyšší než v roce 2011, a to z důvodu
návštěv obecních úřadů, jejichž cílem bylo vyjednávání o poskytování finančních
příspěvků na nákup nových knih pro rok 2013.
Servis výpočetní techniky - položka zahrnuje servis knihovního programu Clavius
(REKS).
Nákup licence na elektronické zdroje - update (nové verze) pro moduly Clavius (www
katalog, výměnné soubory, revize knihovního fondu v souvislosti s využíváním
REKSu).
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 1 úvazek, 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.
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Závěr
Dotace na regionální funkce byla jednoznačným přínosem pro veřejné knihovny okresu.
Regionální služby jsou v obecních knihovnách vítané a nákup nových titulů a stejně tak i
porady pro neprofesionální knihovny oblasti v Rychnově n. Kn. a Dobrušce se staly
nedílnou součástí jejich práce. 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.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2012, Prohlášení o účetních
dokladech
Zprávu sestavila: N. Kaločová
Dne: 18. ledna 2013

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2012
Pověřená knihovna:

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově
1

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2012
Základní dokumenty pro zajištění RF:
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. 2012, 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.
Konkrétní úkoly pro tento rok:
 Zajistit a využívat elektronické dodávání dokumentů a informovat o této službě městské
knihovny obvodu.
 V oddíle Pro knihovny na webu knihovny prezentovat informace a materiály pro
knihovny.
 Sledovat plnění standardů VKIS v knihovnách okresu a vyhodnocovat jejich výsledky,
uveřejňovat žebříček nejlépe pracujících knihoven.
 Navázat kontakty s evidovanými odbornými knihovnami.
 Na základě statistických výsledků zhodnotit služby knihoven v lokálně vyčleněných
částech obcí – případně zvážit převedení na pobočku.

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.
Před koncem roku jsme jednali s představiteli obce Rudník o přestěhování knihovny do
prostor umožňujících připojení k internetu, byla nabídnuta pomoc při podání žádosti o grant
VISK 3 pro rok 2013 a s tím související automatizaci knihovny.
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. V letošním roce se jednalo
především o bezchybné používání automatizovaného provozu obecních knihoven,
aktualizaci jejich webových stránek a spolupráci knihoven s ostatními organizacemi
v obcích.

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Klasické metodické návštěvy byly častěji nahrazovány úspornější elektronickou metodikou
(webové stránky Pro knihovny, komunikace e-mailem).
Nejčastěji se odborné rady týkaly automatizovaného zpracování fondu, tvorby www
stránek, žádostí o granty, revize knihovních fondů, poskytování meziknihovní výpůjční
služby.
Bylo uskutečněno 70 metodických návštěv a 328 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. Správnost vykazování statistických dat však
vyžadovala metodickou pomoc.
Plán:
 revize knihovního fondu v 5 neprofesionálních knihovnách regionu,
 údržba a tvorba webových stránek obecních knihoven (32 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. Nově připojena
knihovna ve Vrchlabí.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
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.
V letošním roce proběhlo školení ke katalogizaci dokumentů. Zúčastnily se pracovnice
všech profesionálních knihoven, z některých knihoven i více pracovníků.
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, o obsluhu počítače, využívání internetu, aktualizaci webové stránky knihovny.
Školení probíhají nepravidelně během roku a letos bylo knihovníkům věnováno 72 hodin.
V tomto roce proběhly 2 porady profesionálních knihoven – v květnu a prosinci. Na obou se
probíraly aktuální informace z oblasti knihovnictví, účetnictví, vnitřních směrnic, dále
granty, benchmarking, statistické výsledky za rok 2011, atd.
Metodička všechny zajímavé a důležité informace, které dostane do elektronické pošty,
předává všem knihovnám okresu.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2012
14
V roce 2012 jsme poskytli 330 souborů o celkovém počtu 29 215 svazků. Průměrně jeden
výměnný soubor obsahoval 90 svazků. Této služby využívá 42 neprofesionálních knihoven.
Pouze knihovna v Bílé Třemešné si buduje vlastní fond a tuto službu nepožaduje.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Revize a aktualizace KF byla provedena v těchto základních knihovnách:
Borovnice – 1 169 k. j.,
Doubravice – 1 765 k. j.,
Horní Maršov -1 868 k. j.,
Malé Svatoňovice – 4 137 k. j.,
Mladé Buky – 6 358 k. j.,
Celkem bylo zrevidováno 15 297 k. j.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Převážná většina našich obecních knihoven je připojena do regionálního knihovnického
systému. Dokumenty, které tyto knihovny nakoupí nebo obdrží darem, jsou po

jednoduchém zapsání v dané knihovně následně zpracovány v regionální knihovně. Letos
bylo takto zkatalogizováno 2 238 k. j.
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).
Neprofesionální – 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 Vítězná-Huntířov, Vítězná-Kocléřov (knihovny používající Clavius REKS);
Janské Lázně a Kohoutov (Clavius).
Odborné knihovny:
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí (skončila licence 2009), Podkrkonošské muzeum
v Trutnově, Střední zdravotnická škola v Trutnově, ZŠ Komenského v Trutnově (skončila
licence 2009).
Všem knihovnám, které mají platnou licenci, je v průběhu roku poskytován servis
knihovního systému.
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Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí, stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2012
 Zajistit a využívat elektronické dodávání dokumentů a informovat o této službě městské
knihovny obvodu – knihovna v Trutnově tuto službu využívá a na poradě v květnu
informovala o této službě vedoucí městských knihoven.
 V oddíle Pro knihovny na webu knihovny prezentovat informace a materiály pro
knihovny – průběžně plněno, oddíl vykazuje 238 přístupů.
 Sledovat plnění standardů VKIS v knihovnách okresu a vyhodnocovat jejich výsledky,
uveřejňovat žebříček nejlépe pracujících knihoven – plněno. V letošním roce se do
soutěže Městská knihovna roku přihlásila knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší a do
soutěže Knihovna roku byla nominována Obecní knihovna v Batňovicích.
 Navázat kontakty s evidovanými odbornými knihovnami – plněno průběžně od r. 2005.
 Na základě statistických výsledků zhodnotit služby knihoven v lokálně vyčleněných
částech obcí – případně zvážit převedení na pobočku. Tento úkol byl plněn v průběhu
let a v současné době je na našem okrese jedna pobočka obecní knihovny.
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Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. 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 2012: upgrade knihovnického programu Clavius,
pomoc při zpracovávání grantu, revize knihovního fondu, katalogizace dokumentů,
konzultace. Všechny tyto služby jsou poskytovány na vyžádání.
5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Knihovna pro tento rok obdržela na zajištění regionálních funkcí 1480 tis. Kč. Na nákup
knihovního fondu pro výměnné soubory bylo vynaloženo 434 tis. Kč, což je 30 % z celkové
částky. Finanční prostředky byly čerpány podle skutečných nákladů. Příspěvky od obcí
nemáme.

6

Závěr
Regionální služby využívají všechny neprofesionální knihovny v okrese. Před koncem roku
byly dohodnuty příspěvky obcí na nákup výměnných fondů. Půjčování výměnných souborů
je považováno za nenahraditelnou službu.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2012
Zprávu sestavila: Blanka Maňhalová
Dne: 15. 1. 2013
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

Rok 2012

Kraj Královéhradecký
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

sumář krajský
17,150
396
400 Pozn.
2 540
1 065
387
413
244
56
30
736
473
223
127
154
41
538
59
114 428
51
76
1 958
124
4 659
351 401
16 269
14 311
1 958
0
343
2 084
115 034
0
79
78
0
235
11 013

Pozn. Na počtu obsloužených knihoven se projevuje poradenská služba krajské knihovny vůči dalším knihovnám kraje, které
jsou již vykázány v obsluhovaných knihovnách jednotlivých oblastí.

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
50 (pouze z finančních prostředků kraje)

Rok 2012

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Kraj Královéhradecký

Investiční náklady

2 701 408,30
2 490 044,20
97 328,00
159 654,65
0,00
50 955,00
754 262,06
26 145,60
44 958,00
54 102,00
539 961,79
3 398 716,00
3 378 036,00
20 680,00
1 153 927,00
81 076,99
0,00
0,00
8 300 000,00
0,00

73
74

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72)

8 300 000,00

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)

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)

8 300 000,00
0,00

Rok 2012
17 593,81
13 800,00
671 911,00
645 161,00
26 750,00
219 356,00
289 648,44
1 198 509,25
0,00
1 198 509,25
163 738,00
159 562,00
4 176,00

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2012
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

Rok 2012

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 2012

0,00
0,00
0,00

60
312 455,00

0

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

Rok 2012

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

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. 2012
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

sumář krajský
17,150
396

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

14,900
390

3,500
98

2,600
74

3,000
74

1,300
29

2,000
57

2,500
58

400
2 540
1 065

17
125
24

383
2 415
1 041

98
625
435

73
506
100

71
419
333

26
73
43

57
464
60

58
328
70

387
413

6
6

381
407

99
102

74
77

70
73

29
29

57
70

52
56

244
56
30
736
473
223
127

42
6
3
129
77
107
41

202
50
27
607
396
116
86

98
5
5
149
132
19
19

33
37
14
351
157
60
30

24
2
2
37
37
8
8

16
2
2
8
8
6
6

18
3
3
44
44
3
3

13
1
1
18
18
20
20

154
41
538

18
12
175

136
29
363

8
6
72

12
3
29

70
13
178

20
3
31

18
2
40

8
2
13

59
114 428
51

0
0
0

59
114 428
51

19
29 787
19

16
46 514
12

9
19 775
9

5
2 566
5

5
489
1

5
15 297
5

76
1 958

0
0

76
1 958

0
0

0
0

53
1 871

0
0

23
87

0
0

124
4 659

0
0

124
4 659

0
0

0
0

53
1 871

6
463

23
87

42
2 238

351 401
16 269
14 311
1 958
0

0
0
0
0
0

351 401
16 269
14 311
1 958
0

101 185
4 236
4 236
0
0

40 723
2 456
2 456
0
0

92 717
3 568
1 697
1 871

18 050
1 209
1 209
0
0

51 757
2 211
2 124
87

46 969
2 589
2 589
0
0

343
2 084
115 034
0
79
78
0
235
11 013

0
0
0

343
2 084
115 034

91
544
27 265

61
490
29 376

70
371
11 658

22
77
3 871

57
272
13 649

42
330
29 215

0
0

79
78

12
22

2
2

7
10

7
15

3
3

48
26

0
0

235
11 013

99
5 073

53
1 856

33
1 970

0
0

50
2 114

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

Kraj Královéhradecký

73
74

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 (zákonné a jiné s.n.) (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)

Formulář výkazu schválený NK Praha
Rok 2012
sumář krajský

Krajská
knihovna
SVK HK

Sum ář bez
krajské
knihovny

Pověřená knihovna
Hradec Králové
Jičín

Náchod

Kostelec nad
Orlicí

Rychnov nad
Kněžnou

Trutnov

Investiční náklady

2 701 408,30
2 490 044,20
97 328,00
159 654,65
0,00
50 955,00
754 262,06
26 145,60
44 958,00
54 102,00
539 961,79
3 398 716,00
3 378 036,00
20 680,00
1 153 927,00
81 076,99
0,00
0,00
8 300 000,00
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

2 701 408,30
773 489,90
460 156,40
386 257,00
2 490 044,20
753 754,70
415 082,00
320 415,00
97 328,00
2 648,00
29 244,00
36 364,00
159 654,65
0,00
79 957,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 955,00
12 416,00
6 905,00
20 520,00
754 262,06
387 475,30
48 812,76
153 733,00
26 145,60
0,00
16 752,60
3 060,00
44 958,00
20 124,00
3 500,00
9 714,00
54 102,00
4 493,00
14 427,00
0,00
539 961,79
342 552,79
0,00
129 725,00
3 398 716,00
843 000,00
611 000,00
670 793,00
3 378 036,00
843 000,00
609 000,00
668 793,00
20 680,00
0,00
2 000,00
2 000,00
1 153 927,00
286 614,00
207 059,00
227 389,00
81 076,99
27 004,80
26 109,19
11 308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 300 000,00 2 330 000,00 1 440 000,00 1 470 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

296 049,00
237 378,00
27 762,00
0,00
0,00
500,00
70 843,00
0,00
8 280,00
21 710,00
2 184,00
179 710,00
163 030,00
16 680,00
62 898,00
0,00
0,00
0,00
610 000,00
0,00

330 682,00
454 774,00
329 372,00
434 042,50
1 310,00
0,00
0,00
79 697,00
0,00
0,00
2 322,00
8 292,00
88 645,00
4 753,00
6 333,00
0,00
3 340,00
0,00
13 472,00
0,00
65 500,00
0,00
410 758,00
683 455,00
410 758,00
683 455,00
0,00
0,00
137 593,00
232 374,00
0,00
16 655,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970 000,00 1 480 000,00
0,00
0,00

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72)

8 300 000,00

0,00 8 300 000,00 2 330 000,00 1 440 000,00 1 470 000,00
0,00

610 000,00

970 000,00 1 480 000,00

8 300 000,00
0,00

0,00 8 300 000,00 2 330 000,00 1 440 000,00 1 470 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

610 000,00
0,00

970 000,00 1 480 000,00
0,00
0,00

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)

Rok 2012
17 593,81
17 203,20
13 800,00
13 800,00
671 911,00
671 202,00
645 161,00
644 452,00
26 750,00
26 750,00
219 356,00
219 115,00
289 648,44
289 648,44
1 198 509,25 1 197 168,64
0,00
0,00
1 198 509,25 1 197 168,64
163 738,00
159 562,00
4 176,00

0,00
0,00
0,00

390,61
0,00
709,00
709,00
0,00
241,00
0,00
1 340,61
0,00
1 340,61

390,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,61
0,00
390,61

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

0,00
0,00
709,00
709,00
0,00
241,00
0,00
950,00
0,00
950,00

163 738,00
159 562,00
4 176,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

138 738,00
138 738,00
0,00

25 000,00
20 824,00
4 176,00

0,00
0,00
0,00

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2012
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 2012
sum ář krajský

Krajská
knihovna
SVK HK

Sum ář bez
krajské
knihovny

Pověřená knihovna
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

60
312 455,00

0
0,00

60
312 455,00

0
0,00

0
0,00

41
287 455,00

0
0,00

19
25 000,00

0
0,00

*

Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce
přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31)
**Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských
grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF:
v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala
v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala
a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF.
***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce
i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 38)

Jméno a podpis ředitele krajské knihovny:
Mgr. Eva Svobodová
Razítko:

Hradec Králové 5. 2. 2013
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