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Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2013
Základní dokumenty:
Výkon regionálních funkcí v roce 2013 se řídil Standardy regionálních funkcí (Metodický pokyn
Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na
území České republiky z 12. 1. 2005), Koncepcí rozvoje a spolupráce knihoven
Královéhradeckého kraje na období 2009–2013 a písemnými smlouvami mezi krajskou
knihovnou a pověřenými knihovnami, uzavřenými s účinností od 1. 1. 2013.
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 2013:
Uvést do praxe nový systém získávání financí na nákup výměnných fondů formou dotací
od zřizovatelů obsluhovaných knihoven.
K tomu: zajistit uzavření smluv a účtování dotace dle platných předpisů, sledovat plnění
smluv. Systém podpory regionálních funkcí zhodnotit ve výroční zprávě. Připravit
podmínky pro pokračování systému v roce 2014.
Společně s krajskou knihovnou a ostatními pověřenými knihovnami stanovit priority
rozvoje knihovnictví v Královéhradeckém kraji na léta 2014–2018.
K tomu: jmenovat zástupce okresu do pracovní skupiny vedené krajskou knihovnou,
účastnit se tvorby a připomínkování koncepčních materiálů.
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.
K tomu: uzavřít s SVK HK příslušnou smlouvu.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály pro
knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti.
K tomu: zjišťovat počet přístupů do tohoto oddílu a údaj vykázat v celoroční zprávě.
Sledovat plnění standardu VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat a
vyhodnocovat výsledky, napomáhat motivaci k dosažení optimálních výsledků, zvláště
u knihoven přihlášených do soutěže Knihovna roku.
K tomu: na webových stránkách každoročně zveřejňovat žebříček nejúspěšnějších
knihoven.
Podporovat kompetence knihovníků obsluhovaných knihoven v oblasti hodnocení výkonů
vlastní knihovny a realizace průzkumů spokojenosti uživatelů. Zaměřit se na knihovny,
kde průzkum nebyl uskutečněn v posledních pěti letech.
K tomu: absolvovat školení k této problematice v SVK HK, organizovat vzdělávání
knihovníků, aktivně nabízet poradenskou pomoc.
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Finanční zajištění:
Výkon regionálních funkcí byl finančně zajištěn z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 18. 3. 2013. Krajská knihovna
financovala své metodické funkce vůči knihovnám regionu z vlastního rozpočtu. Zřizovatelé
přispívali formou dotací na nákup výměnných fondů.
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.
Síť knihoven zapojených do systému regionálních služeb Královéhradeckého kraje
k 31. 12. 2013
Regionální služby jsou poskytovány knihovnám evidovaným v registru Ministerstva kultury ČR.
Počet
knihoven
v oblasti
k 31. 12. 2013
Krajská knihovna
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov

Kraj celkem

6
107
78
89
28
56
62
426

Pověřené ProfesionálníNeprofesionálknihovny knihovny ní knihovny

Samostatně
evidované
pobočky

Základní
obsluhované
knihovny
celkem

Knihovny
jiných sítí

98
74
85
27
56
55
395

9
4
4
1
0
7
25

6

6

7
12
10
3
4
8
44

86
60
61
19
48
42
316

5
2
14
5
4
5
35

Pracovníci zajišťující regionální služby v roce 2013
Celkový počet pracovníků zajišťujících plnění regionálních služeb vykazuje pokles z důvodu
úspory finančních prostředků.
Oblast

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Celkem
Krajská knihovna
Celkem za kraj

Počet
pracovníků RF
(přepočtený
stav)
v r. 2012

Počet
pracovníků RF
(přepočtený
stav)
v r. 2013

3,500
2,600
3,000
1,300
2,000
2,500
14,900
2,250
17,100

3,500
2,600
2,900
0,700
1,500
1,700
12,900
1,620
14,520
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Počet
Počet knihoven
obsluhovaných
zapojených
do
knihoven na 1 střediskových
pracovní úvazek
služeb

28,0
28,4
29,3
38,6
37,3
32,4
30,6
-

5
0
4
1
3
0
13
-
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Hodnocení výkonů a financování regionálních funkcí dle jednotlivých
standardů
Krajská knihovna - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2013
Výkon metodických funkcí v roce 2013 byl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci
Králové (krajské knihovně) zajišťován podle knihovního zákona č. 257/2011 Sb. §11, dále se
řídil metodickými pokyny Ministerstva kultury a platnými koncepcemi knihovnictví. Tyto služby
byly hrazeny z rozpočtu krajské knihovny.
Při výkonu metodických služeb poskytovaných knihovnám kraje spolupracovala krajská
knihovna s 6 pověřenými knihovnami, které zajišťovaly služby pro své oblasti s využitím dotace
Královéhradeckého kraje na regionální funkce knihoven.
Síť obsluhovaných knihoven
Počet obsluhovaných knihoven (ř. 4) je u krajské knihovny podle metodických pokynů
vykazován jen počtem pověřených knihoven, ale příjemcem služeb byly všechny veřejné
knihovny evidované v registru Ministerstva kultury a spadající do Královéhradeckého kraje, které
využily nabídky vzdělávání, metodické pomoci atd.
Pracovníci
Celkem byl na zajištění regionálních funkcí v krajské knihovně určen úvazek 1,62 (v roce
2012 2,25). Metodickou činnost zajišťovalo oddělení služeb knihovnám s pracovním úvazkem
1,37. V roce 2013 byl snížen pracovní úvazek na tomto oddělení o 37 %. A dále je v mzdových
prostředcích zahrnut úvazek 0,25 na řízení, odd. PR a správu ekonomických agend. Tímto
opatřením došlo k úspoře mzdových prostředků o 23 %.
Hodnocení výkonu regionálních funkcí dle standardů
Poradenská činnost, plány, rozbory
Na podporu poradenské činnosti byl zpracován průzkum nabídky meziknihovních služeb
na webech profesionálních knihoven kraje, hodnocení Koncepce knihoven kraje za období
2009-2013, připraveny rozborové materiály pro Koncepci rozvoje a spolupráce knihoven
Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 včetně návrhů priorit a
krajských kampaní pro příští období, průběžná zpráva o dopadu snížení dotace a výpočty pro
přidělení dotace na rok 2014.
Statistika knihovnických činností
SVK Hradec Králové zajišťuje koordinaci sběru statistických dat knihoven dle
celostátních norem a vyhodnocení výkonů knihoven dle indikátorů standardu VKIS, podporuje
účast knihoven v Benchmarkingu českých knihoven. Ve spolupráci s pověřenými knihovnami
předkládá výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí. Výsledky statistických analýz byly
publikovány ve statistické ročence Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2012
společně s výročními zprávami knihoven (příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U nás č.
3/2013) a využívány jako pracovní materiály pro plánování další činnosti, např. při přípravě
koncepce knihovnictví na r. 2014-2018, při prezentaci výsledků knihoven kraje na celostátním
semináři k regionálním funkcím v Pardubicích.
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Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
V rámci krajského vzdělávacího střediska byly uspořádány tyto akce a kurzy:
Krajská knihovnická konference k tématu koncepce knihovnictví 2014-2018; 2 semináře
k problematice informačního vzdělávání uživatelů; cyklus 8 lekcí k informačním technologiím –
k tématu webové stránky knihoven, prezentační techniky, úpravy digitálních fotografií a sociální
sítě. Lektorsky bylo zajištěno 1 školení k meziknihovním službám pro okres Trutnov; pro
knihovníky z Pardubického kraje byla zajištěna exkurze v prostorách SVK HK; uskutečnilo se 18
pracovních porad k odborným činnostem (např. porady ředitelek a metodiček pověřených
knihoven, redakční rada zpravodaje, setkání v rámci akce Dobré ráno s knihovnou, workshopy
k přípravě koncepce knihovnictví). Byla navázána spolupráce s KK Pardubice v oblasti
vzdělávání, v roce 2013 realizovaná vzájemnými pozvánkami na vzdělávací akce.
Úkoly vyplývající pro krajskou knihovnu ze smluv s pověřenými knihovnami
o regionálních funkcích v roce 2013
Nad rámec úkolů vyplývajících ze standardů (viz výše) se jedná o publikační činnost,
propagaci knihovnictví a péči o krajská knihovnická ocenění.
Publikační činnost
Publikační činnost je realizována prostřednictvím webové stránky Pro knihovníky na
www.svkhk.cz a vydáváním tištěného regionálního knihovnického zpravodaje U nás. V roce
2013 byla vydána 4 čísla knihovnického zpravodaje - celkem 180 s. + 1 vložená příloha + 2 volné
přílohy: Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2013 (č. 3/2013), Jak zařadit naši
knihovnu mezi vzdělávací instituce aneb Informační vzdělávání uživatelů v teorii i v praxi
(č. 4/2013). Tematické zaměření ročníku: Knihovna pro všechny generace. Kromě zpravodaje
publikovaly pracovnice oddělení články v časopisech Duha, Čtenář, Bulletin SKIP, Občasník X
a ve sbornících Panu profesorovi s úctou a Knihovny současnosti.
Propagace knihovnictví
Ocenění Knihovnice/Knihovník roku 2013 Královéhradeckého kraje byla tradičně
předána na slavnostním setkání knihovníků kraje (30. 10. 2013 v SVK Hradec Králové).
Oddělení služeb knihovnám připravilo ve spolupráci se Sekcí tvořivých knihovníků SKIP a
oddělením PR SVK doprovodný program setkání - autorské čtení 5 knihovníků-literátů, výstavu
Tvořiví knihovníci se představují (pro veřejnost, v prostorách SVK HK).
V celostátním měřítku oddělení spolupracovalo na metodickém materiálu Rodina a
knihovny obcí pro pracovní skupinu SPOV k programu Obnova rodiny a uskutečnila se
vystoupení na celostátních akcích: konference Knihovny současnosti v Olomouci - příspěvek na
téma Knihovny a uživatelé aneb Vyplatí se program šitý na zakázku?, Celostátní seminář RF
v Pardubicích - příspěvek na téma „Jak definovat dobrou knihovnu?“ Porovnání výkonů
knihoven v Královéhradeckém kraji.
Oddělení služeb knihovnám dále zajišťuje organizaci praxí pro studenty knihovnictví,
agendu ISBN a distribuci propagačních materiálů do knihoven kraje.
Závěr
V rámci systému regionálních funkcí má krajská knihovna nezastupitelné místo. Regionální
funkce v kraji se doposud vyznačovaly vysokým standardem; je zřejmé, že za stávající finanční
situace nelze počítat s dřívějším rozsahem služeb.
V krajské knihovně se vycházelo z úsporných opatření v rozpočtu, do nabídky nebyly zahrnuty
žádné nové projekty, chod krajského vzdělávacího centra byl utlumen. I při zvýšeném objemu
práce v odd. služeb knihovnám byl kvůli sníženému pracovnímu úvazku pokles výkonů
6

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2013

nevyhnutelný (např. snížený počet metodických návštěv a účasti na poradách v okresech, počet
vzdělávacích akcí). V položkách cestovné, náklady na vzdělávací akce je naopak finanční úspora
kvůli nerealizovaným výkonům, u vzdělávacích akcí se přistoupilo k vybírání vložného.

Pověřená knihovna pro oblast Hradec Králové
Knihovna města Hradce Králové
Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2013
Regionální funkce vykonává KMHK sama nebo prostřednictvím svých střediskových
knihoven. Zajištění poskytování regionálních služeb na území okresu Hradce Králové funguje na
základě smluv uzavřených mezi:
1. 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. Smlouvy byly
uzavřeny pro kalendářní rok 2013.
2. Knihovnou města Hradce Králové a obecními úřady o poskytování regionálních
knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí. Smlouvy pokračovaly ve svém trvání.
K tomu byly s některými obcemi uzavřeny navazující smlouvy o poskytnutí dotace na nákup
knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb.
V síti obsluhovaných knihoven nedošlo k žádným změnám. Počet knihoven
s neprofesionálními pracovníky na okrese Hradec Králové byl 91. V okrese dále fungovalo 7
profesionalizovaných knihoven, z nichž 5 (viz výše) sloužilo jako knihovny střediskové. Všechny
knihovny v okrese Hradec Králové jsou zaregistrované na Ministerstvu kultury ČR.
Finanční a personální zajištění regionálních funkcí v oblasti Hradec Králové
Regionální funkce v okrese zajišťovalo 3,5 pracovních sil. Z finančních důvodů
avizujeme snížení úvazku na rok 2014 o 0,7. Regionální funkce v roce 2014 bude zajišťovat
pouze 2,8 úvazku.
Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí je kryto částečně dotací Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje a položka na nákup knihovního fondu je dotována obcemi na
základě smluv.
Oproti roku 2012 došlo v roce 2013 ke snížení krajské dotace o 29 %. Z tohoto důvodu:
byl skoro zastaven nákup spotřebního materiálu (čerpáno 0,15 %);
byl omezen nákup knihovního fondu (pokles z krajské dotace je 70 %), položka je ale
dotovaná dotacemi od obcí - konečný propad oproti roku 2012 v nákupu knih tak je o 8 %;
byly náklady na cestovné sníženy o 25 % (méně služebních cest znamená méně metodických
návštěv, méně vzdělávání pro pracovníky vykonávající RF);
byl omezen nákup knihovnických služeb - snížení o 20 %. (Přestože jednotlivé střediskové
knihovny se snažily časovou náročnost vykonávaných prací stlačit, byly v závěru roku
nuceny buď některé práce nevykonat, nebo je nefakturovat pověřené knihovně.);
byly ostatní provozní náklady (poštovné, vložné na vzdělávání, telefonní poplatky, exkurze)
sníženy o 60 %;
byly mzdové náklady sníženy o 8 %. Reálný pokles platu pracovníků vykonávajících RF tedy
je o 8 %. Snížení krajské dotace výkon RF značně zkomplikovalo a pro pracovníky
vykonávající RF to v roce 2013 znamenalo více práce za méně peněz.
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Přestože se podařilo částečně zacelit meziroční snížení částky na výkon RF z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje dotacemi od obcí, částka na výkon RF byla v roce 2013 o 222 000,nižší než v roce 2012.
Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí dle standardů
V knihovnách bylo vykonáno 284 metodických návštěv a poskytnuto 459 konzultací.
Byly zorganizovány 4 vzdělávací akce (cca 10 hod): 23. 4. Aktiv knihovníků, 5. 6. Jak na
pověsti (praktická ukázka besedy s metodickým materiálem), 3. 9. Handicap v knihovně
(přednáška s praktickou částí pro knihovníky profesionalizovaných knihoven), 10. 12. Od
Purpury k Půlnoční (komponovaný vzdělávací pořad, spojený s prohlídkou výstavy Vánoce
v Evropě). Knihovníci se dále mohli účastnit těchto aktivit: 3. 4. Představení v novém (exkurze
pro knihovníky a zřizovatele v nové budově KMHK), 27. 9. Knihovníci na knižním bazaru
KMHK, 27. 11. Konzultační den k podávání grantů VISK a K21 využily 4 obce. Pro knihovníky
profesionalizovaných knihoven bylo uspořádáno 6 porad. 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. 2012.
Výměnný fond ve střediskových knihovnách zaznamenal přírůstek 4 359 knihovních
jednotek. Výměnný fond celkem čítá 102 438 knihovních jednotek (z toho 62 085 knihovních
jednotek je ve Střediskové knihovně Knihovny města Hradce Králové). Na neprofesionální
knihovny okresu bylo rozvezeno 484 výměnných souborů, které obsahovaly celkem 24 204
knihovních jednotek. Bylo provedeno 16 revizí a aktualizací KF knihoven, z toho 14 jich bylo
provedeno v rámci RF. Servis informačních technologií jsme realizovali 32 návštěvami v 15
knihovnách ve spolupráci s Ing. Škrabalem, který provedl plánovanou údržbu dat.
Srovnání vybraných ukazatelů pro rok 2012 a 2013:
konzultace
metodické návštěvy
výměnné soubory
revize
vzdělávací akce

2012
625
435
27 265 k. j.
19
5

2013
459
284
24 204 k. j.
14
4

Závěry: knihovnám bylo ve výměnných souborech zapůjčeno méně knih, uskutečnilo se méně
metodických návštěv, bylo zrevidováno méně knihoven a bylo uspořádáno méně vzdělávacích
akcí pro knihovníky.
Úkoly vyplývající ze smluv s krajskou knihovnou
Zřizovatelé neprofesionalizovaných knihoven byli zapojeni do financování systému RF.
(Bylo uzavřeno 74 smluv o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnného fondu.) Pracovníci
vykonávající RF se společně s krajskou knihovnou podíleli na přípravě nové Koncepce
knihovnictví na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020. Knihovny jsou cyklicky informovány
o standardech VKIS (hodnoty byly sledovány a zpracovány v Přehledu činnosti knihoven za rok
2012). Standardy, průzkumy knihoven, elektronické dodávání dokumentů z krajské knihovny
jsou častými a opakovanými tématy vzdělávání. Knihovna města Hradce Králové na svém novém
webu http://www.knihovnahk.cz zřídila samostatný oddíl Pro knihovníky, kde by knihovníci měli
nalézt všechny potřebné informace ke své práci.

8

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2013

Závěr
Regionální funkce na území okresu Hradec Králové se do roku 2012 v porovnání
s celostátními čísly vyznačovaly vysokou kvalitou. Za stávající finanční situace je zřejmé, že není
možno poskytovat stejně kvalitní služby ve stejném rozsahu, jako tomu bylo dosud. Vyvstává
otázka, zda zřizovatelé malých neprofesionalizovaných knihoven budou i další roky poskytovat
dotace na nákup výměnného knihovního fondu, když poskytované služby budou reálně horší.
Pokud by k tomuto rozhodnutí dospěli, regionální funkce, tak jak je známe a chápeme nyní,
končí. Samotná finanční dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je na řádný výkon RF
nedostačující.

Pověřená knihovna pro oblast Jičín
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2013:
uvést do praxe nový systém získávání financí na nákup výměnných fondů formou dotací od
zřizovatelů obsluhovaných knihoven;
společně s krajskou knihovnou a ostatními pověřenými knihovnami stanovit priority rozvoje
knihovnictví v Královéhradeckém kraji na léta 2014–2018;
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;
sledovat plnění standardu VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat a vyhodnocovat
výsledky, napomáhat motivaci k dosažení optimálních výsledků, zvláště u knihoven
přihlášených do soutěže Knihovna roku;
podporovat kompetence knihovníků obsluhovaných knihoven v oblasti hodnocení výkonů
vlastní knihovny a realizace průzkumů spokojenosti uživatelů. Zaměřit se na knihovny, kde
průzkum nebyl uskutečněn v posledních pěti letech.
Finanční a personální zajištění regionálních funkcí v oblasti Jičín
Počet pracovních úvazků 2,6 zůstává beze změny.
Přehled o finančním zajištění RF v jednotlivých letech:
Rok
2010
2011
2012
Částka v Kč
1 430 000,- 1 390 000,1 440 000,Příspěvek od OÚ
0
0
0

2013
1 068 000,353 400,-

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí dle standardů
Počet poskytnutých konzultací byl celkem 307, snížil se o konzultace s obecními úřady.
Konzultace se hlavně týkaly těchto problémů: REKS – problémy s programem KpWin SQL a od
září s novým programem Verbis, VISK 3 - 7 obecním úřadům byla poskytnuta praktická pomoc
s vyplněním žádostí o grant, smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do VF v rámci RF na
rok 2014 - jednání s obecními úřady o uzavření smlouvy. Počet metodických návštěv byl 96, tj.
1,5 metodických návštěv na jednu knihovnu. Metodické návštěvy se realizovaly zároveň
s rozvozem výměnných souborů. Během roku si soubory mimo náš rozvoz odváželi knihovníci
osobně nebo jim odvoz zajistil obecní úřad. Standard, který ukládá navštívit obsluhovanou
9
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knihovnu alespoň 1x za rok, jsme splnili. Konzultační hodiny nejsou termínem ani časem
omezeny.
Publikační činnost je realizována příspěvky do knihovnického zpravodaje: celkem 11
příspěvků, z toho 4 příspěvky zpracovali knihovníci malých knihoven - Brada-Rybníček,
Lukavec, Prachov, Kopidlno-Mlýnec. Úsek regionálních funkcí využíval k propagaci akcí
Facebook.
Webové stránky – v rámci regionálních funkcí je pravidelně aktualizován oddíl Informace
pro knihovny, elektronický deník a poskytovány konzultace k práci s weby 55 místních knihoven
(z toho 54 knihoven používá šablonu webu pro malou knihovnu), všechny profesionální
knihovny mají své stránky a 9 knihoven elektronický katalog na webu.
V rámci vzdělávání knihovníků se uskutečnila Knihovnická dílna od 10. – 12. 9. 2013 pro pracovníky dětských oddělení. Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo v MLK Chomutice,
Sobčice, Radim, Valdice. V březnu byla vyhlášena výtvarná soutěž pro knihovny regionu na
téma Namaluj svoji babičku. Soutěže se zúčastnilo 7 knihoven, které zaslaly 95 obrázků, 30. 11.
2013 proběhlo slavnostní vyhodnocení. Od 30. 11. do 6. 12. pořádala KVČ v Jičíně prodej
dětských knih Rosteme s knihou ve spolupráci se Světem knihy.
Název akce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CELKEM

Počet
účastníků

Beseda se spisovatelkou H. M. Körnerovou
Tematický zájezd do nové KMHK
Labyrint divadla Drak
Osamělé večery Dory N. – monodrama o životě
spisovatelky Boženy Němcové
Nebojte se promluvit – seminář A. Strejčka
Jak úspěšně psát pro noviny a časopisy
Bibliohelp
Komiks – O. Müller
Než děti začnou číst – dílna Montessori
Databanka vzdělávacích knihovnických
programů – Mgr. H. Hubatková Selucká
Jdeme společně s láskou - kolokvium
Tematická exkurze do Muzea klasického
knihařství a knihařské dílny v Rožďalovicích
Síň rodáků a knihovna v Rožďalovicích
Aktiv knihovníků
Školení – program Verbis
Školení – textový editor
Školení - internet
Školení – základy na PC
Školení – Šablona – webknihovny.cz
Rodinné pasy – využití v knihovnách

Doba trvání
v hod

5
25
25
6

1,5
2
1
1,5

10
10
10
10
12
12

4
2,5
1
1
2
2

3
23

1
1

23
17
9
3
3
3
7
11
227

1
1
2
2
2
2
1
0,5
32

Uskutečnily se 3 porady profesionálních knihoven (33 účastníků). Tisková konference za
přítomnosti novinářů regionálního tisku a tiskové mluvčí Městského úřadu Jičín. Cena českých
knihovníků 2013 byla udělena paní Aleně Pospíšilové, knihovnici z Knihovny Antonína Bocha
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v Libošovicích a Knihovníkem roku se stal pan Petr Pavel, knihovník z Místní knihovny Bělá
u Pecky. Ceny si převzali 30. 10. 2013 na slavnostním večeru v konferenčním sále Studijní a
vědecké knihovny v Hradci Králové. Ve spolupráci se SKIPem – region východní Čechy se
7. 11. uskutečnilo setkání bývalých profesionálních knihovníků okresů Jičín a Hradce Králové.
Pracovníci okresu se dále účastnili vzdělávacích akcí z nabídky ostatních knihoven.
V rámci práce s výměnnými soubory bylo celkem rozvezeno 170 souborů se 14 685
svazky (průměr 2,7 souboru na jednu knihovnu). Knihovny měly k dispozici ještě dalších 249
souborů s 13 707 svazky z minulého roku. V knihovnách bylo v roce 2013 celkem 419 souborů,
což představuje 28 392 svazky. Knihovníci díky bohatému výměnnému fondu mohli uspokojovat
požadavky svých čtenářů. Rozvoz souborů byl realizován 2x ročně, vždy v jarních a podzimních
měsících. Knihovny, které si odebíraly soubory vícekrát za rok, využívaly služeb obecních úřadů
nebo vlastních aut. Soubor v roce 2013 neměla knihovna ve Zboží, činnost knihovny se bude
řešit v roce 2014. Úbytek za rok 2013 byl 538 dokumentů, z toho 485 knih a 53 CD-ROM.
Celkový stav výměnného fondu za rok 2013 činí 42 479 svazků.
Klesl počet revidovaných knihoven. Revize proběhla u 5 místních knihoven (zrevidováno
1 803 svazků). Profesionálním knihovnám nebyla poskytnuta praktická pomoc pouze metodická
a konzultační. K urychlení revizí byla použita elektronická čtečka kódů. Aktualizace a obsahová
prověrka: Libošovice, Chomutice. Komplexní zpracování v roce 2013: Holovousy, Chomutice,
Libošovice.
Na nákup knihovního fondu přispělo 54 obecních úřadů celkovou částkou 353 400 Kč,
54 000 Kč bylo na nákup fondu hrazeno z finančních prostředků kraje. Za celkovou částku
/407 400 Kč/ bylo nakoupeno 2 294 knih, kterým byla přidělena lokace VF. Při evidenci
přírůstků nerozlišujeme, z jaké dotace byly knihy nakoupeny.
Od poloviny srpna přešla KVČ v Jičíně na nový program - Verbis. Tato změna se týkala
všech připojených knihoven. Servisním pracovníkem bylo obslouženo 9 knihoven. Program
KpWin SQL používají tyto knihovny: Vysoké Veselí, Sobotka, Libáň, Ostroměř, Nová Paka,
Hořice, Miletín, Stará Paka, Kopidlno, Železnice. MK Pecka si z grantu pořídila program Verbis,
MěK Lázně Bělohrad program Clavius. Na Regionální knihovnický systém (REKS) je celkem
napojeno 37 knihoven. 33 místních knihoven má na svých webových stránkách vystaven online
katalog - v rámci budování celookresního souborného katalogu.
Úkoly vyplývající ze smluv s krajskou knihovnou
Nový systém získávání financí na nákup výměnných fondů formou dotací od zřizovatelů
obsluhovaných knihoven byl uveden do praxe. V regionu 56 obecních úřadů zřizuje knihovnu.
Z tohoto počtu dva OÚ nepřispěly, protože knihovna je uzavřená. Na nákup do VF přispělo 54
obecních úřadů. Všechny OÚ obdržely v listopadu 2013 smlouvu pro rok 2014.
Do pracovní skupiny ke koncepci knihovnictví byla jmenována D. Michlová. Informace
o EDD byla podána na poradě vedoucích profesionálních knihoven dne 13. února 2013.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny byly prezentovány informace a potřebné materiály pro
knihovny a jejich provozovatele, včetně žebříčku nejúspěšnějších knihoven; celkem bylo
evidováno 1 473 přístupů do tohoto oddílu.
Průzkum spokojenosti uživatelů provedly knihovny Pecka a Miletín, plnění standardu VKIS bylo
vyhodnoceno.
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Závěr
Výkon regionálních funkcí v roce 2013 poznamenalo významné snížení finanční dotace
ze strany Královéhradeckého kraje. Došlo k jejímu snížení o 25 %, což by v případě nedodání
financí odjinud znamenalo výrazné snížení množství a kvality poskytovaných služeb. Zejména by
se to dotklo budování výměnného fondu. Díky pochopení situace obecními úřady, které zřizují
místní knihovny, a také díky jejich uznání potřeby zachování regionálních funkcí v rozsahu, na
jaký byly knihovny zvyklé doposud, se podařilo získat částku ve výši 353 400 Kč právě od těchto
obecních úřadů. Tím se téměř zcela pokryl schodek v rozpočtu. Ze strany pověřené knihovny to
znamenalo jednat se starosty, zpracovat rozbory, přepracovat smlouvy navržené KÚ. Považovali
jsme za svoji povinnost informovat obecní úřady o nakládání s jejich prostředky, proto jsme
rozbor zpracovali i v pololetí a všem obcím ho zaslali.
Rok 2013 znamenal velký zlom ve financování regionálních funkcí, přinesl další práci a
povinnosti pro metodičku a ředitelku (aniž by se zvyšoval mzdový fond). Zároveň přinesl
potvrzení, že práce oddělení regionálních služeb je dlouhodobě kvalitní, potřebná a oceňovaná.

Pověřená knihovna pro oblast Náchod
Městská knihovna Náchod, o. p. s.
Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2013
Hlavním cílem regionálních funkcí v okrese Náchod je podpora veřejných knihovnických
a informačních služeb, zejména pro občany malých obcí. Regionální funkce byly zaměřeny na
činnosti vyplývající z celostátního standardu regionálních funkcí a úkolů krajské knihovny na rok
2013. Síť obsluhovaných knihoven zůstala beze změn.
Finanční a personální zajištění
Na zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2013 získala pověřená knihovna účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 1 100 000 Kč. To je o 370 000
Kč méně než v roce předcházejícím. Regionální služby v okrese zajišťuje 2,9 přepočteného
úvazku. 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.
Z celkové dotace na regionální funkci jde na nákup knihovního fondu 11,5 %. Do
výměnného fondu střediskových knihoven přispívají podle smluv tyto obce:
Náchod – Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Nový Hrádek, Studnice, Vysokov,
Adršpach, Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov u Broumova;
Červený Kostelec – Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou, Zábrodí, Žernov;
Jaroměř – Dolany, Doubravice, Heřmanice, Hustířany, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rožnov,
Rychnovek, Šestajovice, Velichovky, Velká Jesenice, Veselice, 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.

12

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2013

Některé obce vydávají značné částky na nákup literatury do fondu vlastní knihovny a služeb
výměnných souborů využívají minimálně (Hořičky, Chvalkovice, Stárkov).
Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí dle standardů
Pracovníci regionálních služeb Městské knihovny v Náchodě poskytli knihovníkům
okresu 83 konzultací a uskutečnili 221 metodických návštěv. Další konzultace a metodické
návštěvy poskytovali pracovníci městských knihoven, u kterých MěstK Náchod objednává
knihovnické služby. Celkem bylo uskutečněno 379 konzultací a 311 metodických návštěv.
Metodické návštěvy se zaměřovaly na revizi a aktualizaci knihovních fondů obecních knihoven,
zpracování základních fondů obecních knihoven do programu v počítači a na zaškolení
knihovníků v práci s knihovnickými systémy (Nový Hrádek, Heřmánkovice, Studnice – KP-win,
Slavětín, Velichovky – Clavius), na uspořádání knihovního fondu. Nezapomínalo se ani na práci
s internetem a tvorbu nových webových stránek knihoven.
Rozbory činnosti a statistiky knihoven jsou probírány na poradách knihovníků základních
knihoven, které organizují jednotlivé střediskové knihovny, a na poradách vedoucích městských
knihoven okresu.
Porady vedoucích městských knihoven se konaly v roce 2013 dvakrát (30. 4., 11. 12.).
Proběhlo 7 aktivů knihovníků po střediskových obvodech, kde se probíraly otázky statistiky,
práce s dětskými čtenáři, s regionální literaturou. Městská knihovna v Náchodě uspořádala pro
pracovníky knihoven okresu seminář na téma „Knihovna pro všechny aneb Bariéry mimo nás a
v nás“. Pro knihovníky obecních knihoven již tradiční studijní exkurzi – tentokrát do obecních
knihoven Heřmánkovice a Teplice nad Metují.
V roce 2013 bylo expedováno 349 souborů s 10799 svazky. Distribuci souborů zajišťují
knihovny, které mají svůj střediskový obvod, a pověřená knihovna. Knihovníci obecních
knihoven si někdy vybírají knihy z výměnného fondu častěji a po menších dávkách, protože si je
odvážejí v taškách. Rozvoz větších souborů potom zajišťuje knihovna autem.
Na tvorbě výměnných fondů se podílejí i obce, které využívají služeb střediskových knihoven na
základě smluv. V letošním roce přispěly částkou 328 826 Kč. V této částce je zahrnuto i
předplatné časopisů, které svým knihovnám zajišťuje Knihovna města Police nad Metují.
Bylo zrevidováno 13 knihoven (Hořičky, Heřmanice, Česká Metuje, Bezděkov nad
Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Horní Rybníky, Zábrodí, Žernov, Hustířany, Rožnov, Velká
Jesenice, Vlkov).
Knihovny nakupují z prostředků obecních úřadů pouze knihy do výměnných fondů.
Servis byl poskytnut knihovnám Velichovky, Slavětín, Jasenná, Rychnovek, Stárkov, Česká
Metuje a Náchod.
Úkoly vyplývající ze smluv s krajskou knihovnou
Formou dotací přispělo na nákup výměnných fondů 48 zřizovatelů obsluhovaných
knihoven celkovou částkou 328 826 Kč. Na Koncepci rozvoje veřejných knihoven
Královéhradeckého kraje 2014-2018 se přímo podílely V. Plachtová (MK Police nad Metují) a
M. Fraňková (MK Červený Kostelec). MK Náchod využívá elektronické dodávání dokumentů
z SVK HK, ostatní knihovny v regionu byly o této službě informovány.
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Webové stránky MK Náchod jsou pravidelně aktualizovány i v oddíle Pro knihovny. Počet
vstupů do tohoto oddílu se samostatně nezobrazuje. Standardy VKIS jsou sledovány a probírány
s knihovníky na poradách vedoucích knihoven i na setkáních knihovníků obecních knihoven ve
střediskových knihovnách. Knihovnám okresu byla nabídnuta metodická pomoc při realizaci
průzkumů spokojenosti uživatelů, ale nebyla využita.
Závěr
Regionální služby jsou jasným přínosem v práci obecních knihoven. Díky finančnímu
příspěvku na regionální funkce je možné všestranně rozvíjet knihovnickou činnost. Silnou
stránkou jsou cíleně budované knihovní fondy pro využití v obecních knihovnách, přístupnost
internetu v obcích, konzultační a poradenská činnost pracovníků regionálních služeb. Slabou
stránkou je dopravní obslužnost a časové možnosti knihovníků obecních knihoven ve využití
nabídek vzdělávání. Také věková struktura knihovníků obecních knihoven někdy neumožňuje
přijímání nových forem práce v takové míře, jak bychom si přáli. Ale bez příspěvku na regionální
funkce by stagnovala činnost knihoven i tam, kde mají obecní funkcionáři i čtenáři o knihovnu
zájem.

Pověřená knihovna pro oblast Rychnov n. Kněžnou – Kostelec n. Orlicí
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2013
Pomoc knihovnám byla zaměřena na úkoly vyplývající ze standardu region. funkcí a další
nezbytné činnosti, které vedly k rozvoji knihoven oblasti. Síť obsluhovaných knihoven: 25
neprofesionálních + 3 profesionální + 1 knihovna jiných sítí – knihovna OMOH Rychnov nad
Kněžnou. Pracovníci zajišťující regionální služby: úvazek 0,7 rozdělený na 2 zaměstnance 0,3
Kostelec, 0,4 Týniště.
Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
V roce 2013 proběhlo zajištění služeb v úsporném režimu, nenakupoval se materiál
(zásoby z roku 2012), revize a aktualizace fondu byly prováděny jen v nejnutnějších případech a
při výměně knihovníka. Porady proběhly v rámci kulturních akcí, dopravu si zajišťovali
starostové.
Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí dle standardů
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy: vše v úsporném řešení, konzultace
a metodické návštěvy v rámci revizí a jednání se starosty obce. Individuální školení ohledně
statistiky bylo bez výrazných změn, proběhlo zaučení nové knihovnice ve Vrbici. Porada
profesionálních knihoven střediska Kostelec n. Or. 8. 9., celá oblast 10. 12.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce: 60 výměnných
souborů 2 962 k. j., v celkovém počtu chybějí soubory pro pobočky, které tvoří ¼ uvedeného
počtu souborů. Soubory jsou tvořeny knihami nakoupenými z prostředků RGF, ale nesouhlasil by
počet dle výkazu KULT.
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů: Vrbice 162 k. j., Voděrady 4 671 k. j.,
Vyhnanice 477 k. j., Nová Ves 129 k. j., Uhřínovice 393 k. j.

14

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2013

Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele: knihy
nakoupené z prostředků obcí v počtu 804 k. j. jsme zpracovali pro MLK Záměl, Tutleky, Vrbice,
Albrechtice, Voděrady.
Servis automatizovaného knihovního systému: v rámci úsporných opatření byly zaplaceny
pouze 2 výjezdy servisního technika.
Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou knihovnou
pro pověřené knihovny v roce 2013
Uvést do praxe nový systém získávání financí na nákup výměnných fondů formou dotací
od zřizovatelů obsluhovaných knihoven: knihovny obvodu platily i v předchozích letech,
u některých nebyl zrušen systém financování, protože se jedná např. o předplatné novin a
časopisů, což by v dotační smlouvě byl problém realizovat.
V pracovní skupině ke koncepci zastupovali oblast 2 pracovníci. Služba EDD nebyla
čtenáři knihovny požadovaná, v ceníku a v nabídce služeb ji mají knihovny Kostelec n. Or. i
Týniště n. Or. Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné
materiály pro knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti: raději posíláme nebo
projednáváme osobně; dle osobního průzkumu - zastupitelé a starostové webové stránky nečtou.
Sledovat plnění standardu VKIS v knihovnách splněno. Proběhlo doporučení k realizaci průzkumů
spokojenosti uživatelů.

Závěr
Vzhledem k tomu, že obce obvodu si stále platí určitou částku na doplnění fondu svých
knihoven, vybrali jsme dotační příspěvky formou darů pouze u knihoven, které nenakupují.
V případě obce Přestavlky se jedná o dva dary pro dvě zaregistrované knihovny v rámci jedné
obce. U některých knihoven zůstaly finanční příspěvky bez změny smlouvy, protože nelze
nakupovat předplatné časopisů a měnit smlouvy s dodavateli knih, uzavřené OÚ, např. Knižní
klub. Částka, kterou přispěly knihovny, se oproti loňskému roku zvýšila o 10 489 Kč.

Pověřená knihovna pro oblast Rychnov nad Kněžnou - Rychnov nad
Kněžnou, Dobruška
Městská knihovna Rychnov n. Kněžnou
Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2013
Systém regionálních funkcí v roce 2013 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 2013 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 na financování spolupodílely i obce na základě uzavřených smluv o poskytování
dotací na nákup knih. Efektivní využití finančních prostředků dotace garantuje průběžnou
aktualizaci knihovních fondů profesionálních knihoven a následné využití těchto fondů v podobě
15
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výměnných souborů pro obecní knihovny. Finanční zajištění právě na doplnění a obnovu
výměnných fondů bylo i v roce 2013 dostatečné.
Síť obsluhovaných knihoven

Oblast Rychnov nad Kněžnou, Dobruška tvoří 57 základních knihoven okresu.
Obvod Městské knihovny v Dobrušce spravuje celkem 19 obecních knihoven (Bačetín, Bílý
Újezd, Bohdašín, Bystré, Byzhradec, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Hlinné,
Hroška, Chlístov, Janov, Kounov, 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 21 obecními knihovnami
(Bartošovice v Orl. horách, Bělá, Brocná, Černíkovice, České Meziříčí, Hláska, Javornice,
Kvasiny, Liberk, Lično, Lipovka, Lukavice, Olešnice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Pěčín,
Potštejn, Roveň, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Třebešov). 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.
Pracovníci zajišťující regionální služby

V Městské knihovně Rychnov nad Kněžnou je zřízeno jeden a půl pracovního úvazku
financovaného 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.
Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Nákup knihovního fondu - část dotace, konkrétně částka 204 170 Kč, 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 na nákup nových
knih byly příspěvky od jednotlivých obcí, které poskytly na základě sjednané smlouvy
o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních
služeb. Smlouvu pro rok 2013 uzavřelo celkem 32 obecních úřadů, které přispěly na nákup knih
částkou 131 000 Kč. Počet obcí se nerovná počtu knihoven. Některé obce uzavřely smlouvu pro
více knihoven, které mají ve své působnosti – Bílý Újezd (Hroška), České Meziříčí (Skršice),
Dobré (Hlinné, Kamenice, Rovné), Liberk (Bělá, Hláska), Trnov- Záhornice.
Nákup DDHM - položka zahrnuje nákup etiket – čárových kódů pro zpracování knih - a drobný
papírenský materiál.
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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 2013 byla částka
na nákup pohonných hmot nižší než v roce 2012, a to z důvodu úsporných opatření v rámci
snížené částky na dotaci pro rok 2013.
Nákup licence na elektronické zdroje - položka zahrnuje aktualizace a 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.
Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí dle standardů
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. V roce 2013 bylo poskytnuto 370
konzultací a vykonáno 34 metodických návštěv. Ke konzultacím, informacím a rozesílání
pozvánek na akce je využíván e-mail. Knihovníkům jsou poskytovány aktuální informace
z oblasti knihovnických a informačních služeb a je jim poskytována praktická pomoc při řešení
nejrůznějších odborných problémů. Pomocníkem v této oblasti je i knihovnicko-informační
zpravodaj U nás.
Statistika je centrálně zpracována Městskou knihovnou v Rychnově n. Kn., jako podklad
k sepsání celookresního komentáře slouží komentáře jednotlivých profesionálních, případně
obecních knihoven. V listopadu 2013 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.
V roce 2013 proběhly 2 porady (23. 4. a 5. 11.) 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 5. listopadu bylo
proškolení ke statistickým výkazům a jejich správnému vyplňování. 18. června bylo uspořádáno
školení pro tvorbu webových stránek, které využila knihovna České Meziříčí, Javornice a
Lupenice. Profesionální knihovny stále nabízejí knihovníkům obecních knihoven možnost
individuálních konzultací, 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 ani zájem absolvovat různá školení.
Tituly nově zakoupené profesionálními knihovnami v Dobrušce, Opočně a Vamberku
z prostředků dotace RF jsou odvezeny do pověřené knihovny v Rychnově n. Kn., která tituly
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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 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 2013 bylo
obslouženo celkem 56 knihoven. Bylo vyexpedováno 289 výměnných souborů s 14 445 svazky.
Pomoc při fyzické revizi, obsahové prověrce knihovního fondu, dohledávkách, opravách,
aktualizaci knihovního katalogu, dále zpracování protokolů o výsledku revize. Aktualizace fondů
profesionálních knihoven je průběžná, aktualizace fondů obecních knihoven je většinou součástí
probíhající revize. V roce 2013 proběhla revize v 5 knihovnách (Merklovice, Mokré, Kounov,
Bačetín, Val - dokončení v lednu 2014). Celkem bylo zrevidováno 5 040 knihovních jednotek.
Důležitou součástí regionálních funkcí je akvizice, katalogizace a technická úprava
knihovního fondu a jeho distribuce do knihoven. Profesionální knihovny si provádějí samy výběr
a nákup nových titulů z přidělených finančních prostředků dotace do svých výměnných fondů.
Tituly nově zakoupené profesionálními knihovnami v Dobrušce, Opočně a Vamberku
z prostředků dotace RF 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. V roce 2013 bylo celkem
zakoupeno a zpracováno 2 189 knihovních jednotek (roční přírůstek VF), které byly zakoupeny
z prostředků dotace na regionální funkce a finanční pomoci obcí (2 136 titulů), 53 titulů jsou dary
knihovnám. Novinkou v roce 2013 byla částka poskytnutá obcemi, které uzavřely s pověřenou
knihovnou smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů
v rámci regionálních knihovnických služeb.
Servis automatizovaného knihovního systému pro výkon regionálních funkcí (systém
LANius a Clavius) - katalogizace, revize knihovních fondů a automatizované agendy výměnných
souborů zajišťuje firma EŠKOM pro knihovny Javornice, Skuhrov nad Bělou a Mokré. Knihovny
Podbřezí, Bílý Újezd, Kvasiny, Třebešov, Bačetín a Val jsou součástí regionálního knihovního
systému REKS.
Úkoly vyplývající ze smluv s krajskou knihovnou
Do praxe byl uveden nový systém získávání financí na základě uzavřené smlouvy
o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních
knihovnických služeb s jednotlivými obcemi; pro rok 2013 tuto smlouvu uzavřelo 32 obecních
úřadů, V roce 2013 probíhaly práce na Koncepci rozvoje knihovnictví v Královéhradeckém kraji
pro roky 2014-2018, byla vytvořena pracovní skupina metodiček pověřených a profesionálních
knihoven a pracovníků krajské knihovny v Hradci Králové. Pověřená knihovna využívá
elektronické dodávání dokumentů, o této službě jsou informovány i městské knihovny v obvodu.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny bude i v roce 2014 pokračovat snaha
o prezentaci a aktualizaci 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.
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Závěr
I když byla pro letošní rok částka na dotaci snížena, byla přínosem pro obecní knihovny
okresu a účelně využita. I pro rok 2013 se podařilo zajistit finanční prostředky na nákup nových
knih v přijatelné výši, a to hlavně i díky vstřícnému přístupu jednotlivých obcí, které tyto
prostředky poskytly. Další poskytování služeb v rámci výkonu regionálních funkcí (revize,
metodické návštěvy, apod.) jsme nuceni omezovat pro nedostatek finančních prostředků. Plnění
standardů ze strany knihoven a jejich zřizovatelů lze doporučit, ale nelze je nařizovat a
vyžadovat, zvláště v situaci, kdy musíme hledat kompromisy a spolupracovat s obcemi na
nákupu nových knih.

Pověřená knihovna pro oblast Trutnov
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově
Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2013
Síť obsluhovaných knihoven: 8 knihoven s profesionálním 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 OK Nemojov), 3 odborné evidované knihovny (Krkonošské
muzeum ve Vrchlabí, Podkrkonošské muzeum v Trutnově, ZŠ Komenského v Trutnově), 3
odborné neevidované knihovny (SZŠ v Trutnově, SOA v Trutnově, ZŠ v Bílé Třemešné).
Pracovníci zajišťující regionální služby v roce 2013 – úvazek se snížil o 0,8. Na zajištění
úkolů reg. funkcí se podílí zejména metodička, pracovnice akvizice, pracovnice ochrany a
údržby knihovního fondu, pracovnice oddělení pro dospělé čtenáře.
Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí dle standardů
V plánu metodického působení byla: revize knihovního fondu v 7 neprofesionálních
knihovnách regionu, údržba a tvorba webových stránek obecních knihoven (34 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. Průběžná práce se statistickými výsledky obsahovala
sledování využívání internetu v základních knihovnách okresu a sledování dodržování standardů,
zpracování ročních statistických výkazů (zpracované výsledky statistického šetření předat
jednotlivým knihovnám).
Výjezdní metodické návštěvy byly z důvodu nižší částky na RF nahrazovány úspornější
elektronickou nebo telefonickou metodikou. Nejčastěji se odborné rady týkaly žádostí o granty,
automatizovaného zpracování fondu, tvorby www stránek, revize knihovních fondů, poskytování
meziknihovní výpůjční služby a EDD. Bylo uskutečněno 30 metodických návštěv, což je o 40
méně než v roce 2012. Konzultací bylo v roce 2013 o 85 více.
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. Benchmarking: opět byla připomenuta možnost zapojit se
do tohoto projektu.
Pro knihovníky základních knihoven se uskutečnila dvě školení – souborný katalog, MVS
a EDD (19. 2. a 28. 11. 2013). Porady se konaly dvě (16. 5. a 28. 11. 2013).
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce: bylo distribuováno
32 266 k. j. v 245 souborech. Revize a aktualizace KF byla provedena v těchto základních
knihovnách: Batňovice – 753 k. j.; Kuks – 856 k. j.; Dubenec – 3 491 k. j.; Hřibojedy – 1 790 k.
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j.; Prosečné – 1 868 k. j.; Pec pod Sněžkou – 4 468 k. j.; Rudník 637 k. j. Celkem bylo
zrevidováno 13 863 k. j. Pomoc při revizi – MěK Dvůr Králové nad Labem, MěK Žacléř.
Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele: koncem
roku 2012 byli osloveni starostové obcí zřizujících místní knihovny. S většinou z nich bylo
dohodnuto, že pro tento rok přispějí na nákup knihovního fondu do výměnného souboru. Přispělo
33 obcí celkovou částkou 122 655 Kč, za kterou bylo nakoupeno 762 k. j.
Servis automatizovaného knihovního systému: poskytujeme jej místním knihovnám, které
používají REKS (36), a knihovnám, které používají Clavius (2 místní, 7 profesionálních a 2 ZŠ,
1 SZŠ, Podkrkonošské muzeum Trutnov).
Úkoly vyplývající ze smluv s krajskou knihovnou
Uvést do praxe nový systém získávání financí na nákup výměnných fondů formou dotací
od zřizovatelů obsluhovaných knihoven – osloveno bylo 40 obcí, z toho 33 se spolupodílí na
nákupu knih do výměnných fondů. Na přípravě koncepce se podílela metodička a vedoucí
knihovny v Úpici. MěK Trutnov využívala dodávání EDD, pracovnice ostatních MěK byly
s touto službou obeznámeny. Oddíl webu Pro knihovníky je průběžně aktualizován. Na poradě
vedoucích MěK byla všem předána analýza VKIS a výsledky diskutovány s následným
doporučením. Všechny profesionální knihovny provedly průzkum spokojenosti v roce 2011.
Závěr
Regionální služby využívají všechny knihovny v okrese podle potřeb. Před koncem roku
byly opět dohodnuty příspěvky obcí na nákup výměnných fondů. Půjčování výměnných souborů
je považováno za nenahraditelnou službu.
I přes snížení příspěvku na RF jsme se snažili zajistit nejdůležitější služby. Příspěvek byl
nižší o 424 tis. Kč. Finanční částka na nákup knihovního fondu se díky příspěvkům od obcí nijak
podstatně nezměnila. Byly sníženy pracovní úvazky a tím i sníženy náklady na mzdy a zákonné
odvody.

20

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2013

regionálních funkcí za rok 2013
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
Kraj
Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)
Počet pracovníků zajišťujících 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. 2013
roční přírůstek VF
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
z ř. 36 z 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
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Rok 2013
Královéhradecký
sumář krajský
14,520
401
387
1 941
806
385
410
291
67
40
921
552
167
109
150
41
415
64
92 649
49
1
10
49
2 031
359 595
15 383
6 366
8 811
53
338
1 846
113 068
82
91
212
7 110
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Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
50 (pouze z finančních prostředků kraje)

Rok 2013

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

Kraj

73
74

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

Název knihovny
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho: nákup knihovního fondu
nevyplňujte!
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)

Investiční náklady

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)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2013
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

Královéhradecký
sumář krajský
1 170 059,03
1 100 608,13
0,00
169 058,81
0,00
63 465,50
479 406,15
20 188,60
37 173,20
45 923,00
334 091,09
2 921 649,00
2 891 049,00
30 600,00
983 956,00
85 374,11
105 130,40
21 901,00
6 000 000,00
0,00
6 000 000,00
0,00
6000000
0,00

Rok 2013
20 597,49
15 487,69
503 247,00
494 247,00
9 000,00
168 045,00
267 951,05
959 840,54
0,00
959 840,54
0,00
149 227,00
0,00
Královéhradecký
Rok 2013
0,00
0,00
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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)

243,00
1 397 881,00

0 Statistický
1 Kraj
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

výkaz výkonu regionálních funkcí

Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)
Počet pracovníků zajišťujících 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. 2013
roční přírůstek VF
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
Cirkulace VF
počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis výpočetní techniky
počet obsloužených knihoven
počet akcí
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

Rok 2013
Formulář výkazu schválený NK Praha
Krajská
Sumář bez Pověřená knihovna
Královéhradecký
sumář krajský
14,520
401

knihovna
SVK HK

krajské
knihovny

Hradec Králové

Jičín

Náchod

Kostelec nad Rychnov nad
Orlicí
Kněžnou

Trutnov

1,620
6

12,900
395

3,500
98

2,600
74

2,900
85

0,700
27

1,500
56

1,700
55

387
1 941
806

16
52
7

371
1 889
799

98
459
284

70
307
96

68
379
311

25
55
42

52
370
34

58
319
32

385
410

6
7

379
403

99
102

74
77

70
73

28
26

56
69

52
56

291
67
40
921
552
167
109

58
8
7
204
141
57
45

233
59
33
717
411
110
64

98
4
4
74
74
10
10

46
45
20
521
227
74
32

43
3
2
53
41
12
8

15
2
2
8
8
6
6

19
3
3
36
36
2
2

12
2
2
25
25
6
6

150
41
415

14
16
110

136
25
305

8
6
72

12
3
33

69
10
122

20
2
30

19
2
34

8
2
14

64
92 649
49

0
0
0

64
92 649
49

16
38 700
14

8
1 803
5

23
27 411
13

5
5 832
5

5
5 040
5

7
13 863
7

1
10

0
0

1
10

0
0

0
0

0
0

1
10

0
0

0
0

49
2 031

0
0

49
2 031

0
0

0
0

0
0

7
804

0
0

42
1 227

359 595
15 383
6 366
8 811
53

0
0
0
0
0

359 595
15 383
6 366
8 811
53

102 438
4 432
1 569
2 800
0

42 479
2 294
304
1 990
0

94 295
2 958
544
2 414
0

18 744
731
631
10
0

53 680
2 189
1 301
835
53

47 959
2 779
2 017
762
0

338
1 846
113 068

0
0
0

338
1 846
113 068

91
484
24 204

62
419
28 392

67
349
10 799

21
60
2 962

56
289
14 445

41
245
32 266

82
91

0
0

82
91

15
32

9
9

7
15

2
3

0
0

49
32

212
7 110

0
0

212
7 110

98
3 347

51
1 410

33
1 438

0
0

30
915

0
0
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47 Doprava v rámci výkonu RF
48 počet obsloužených knihoven
49 počet ujetých km

212
7 110

0
0

212
7 110

98
3 347

51
1 410

33
1 438

0
0

30
915

0
0

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

Název knihovny
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho: nákup knihovního fondu
nevyplňujte!
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)

Investiční náklady

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

Rok 2013
Formulář výkazu schválený NK Praha
Krajská
Sumář bez Pověřená knihovna
Královéhradecký
sumář krajský
1 170 059,03
1 100 608,13
0,00
169 058,81
0,00
63 465,50
479 406,15
20 188,60
37 173,20
45 923,00
334 091,09
2 921 649,00
2 891 049,00
30 600,00
983 956,00
85 374,11
105 130,40
21 901,00
6 000 000,00
0,00

knihovna
SVK HK

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

6 000 000,00
0,00
6 000 000,00
0,00

krajské
knihovny

Hradec Králové

Jičín

Náchod

Kostelec nad Rychnov nad
Orlicí
Kněžnou

Trutnov

1 170 059,03
1 100 608,13
0,00
169 058,81
0,00
63 465,50
479 406,15
20 188,60
37 173,20
45 923,00
334 091,09
2 921 649,00
2 891 049,00
30 600,00
983 956,00
85 374,11
105 130,40
21 901,00
6 000 000,00
0,00

258 585,01
256 089,31
0,00
0,00
0,00
12 800,00
196 139,29
0,00
24 648,20
4 504,00
164 890,09
780 000,00
780 000,00
0,00
265 203,00
30 142,30
105 130,40
0,00
1 648 000,00
0,00

75 349,02
142 938,00
54 000,82
127 138,00
0,00
0,00
109 483,81
0,00
0,00
0,00
7 015,50
27 015,00
53 277,86
128 146,00
13 701,60
3 795,00
0,00
9 203,00
23 573,00
0,00
0,00
103 701,00
597 000,00
601 330,00
595 000,00
572 730,00
2 000,00
28 600,00
202 561,00
191 694,00
23 312,81
8 877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 068 000,00 1 100 000,00
0,00
0,00

140 910,00
134 756,00
0,00
0,00
0,00
646,00
16 640,00
0,00
3 322,00
7 040,00
0,00
165 924,00
165 924,00
0,00
60 183,00
11 697,00
0,00
0,00
396 000,00
0,00

207 617,00
344 660,00
204 170,00
324 454,00
0,00
0,00
0,00
59 575,00
0,00
0,00
2 558,00
13 431,00
78 998,00
6 205,00
2 692,00
0,00
0,00
0,00
10 806,00
0,00
65 500,00
0,00
330 468,00
446 927,00
330 468,00
446 927,00
0,00
0,00
112 359,00
151 956,00
0,00
11 345,00
0,00
0,00
0,00
21 901,00
732 000,00 1 056 000,00
0,00
0,00

0,00 6 000 000,00
0,00
0,00 6 000 000,00
0,00
0,00

1 648 000,00

1 068 000,00 1 100 000,00

396 000,00

732 000,00 1 056 000,00

1 648 000,00
0,00

1 068 000,00 1 100 000,00
0,00
0,00

396 000,00
0,00

732 000,00 1 056 000,00
0,00
0,00

Rok 2013
20 597,49
15 487,69
503 247,00
494 247,00
9 000,00
168 045,00
267 951,05
959 840,54
0,00
959 840,54
0,00

18 344,80
13 800,00
503 247,00
494 247,00
9 000,00
168 045,00
267 951,05
957 587,85
0,00
957 587,85

25

2 252,69
1 687,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 252,69
0,00
2 252,69
0,00

1 687,69
1 687,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 687,69
0,00
1 687,69

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

565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565,00
0,00
565,00

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2013
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2013
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)
*

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

Královéhradecký
Rok 2013

Krajská
knihovna
SVK HK

0,00
0,00

Sumář bez
krajské
knihovny

0,00
0,00

243
1 397 881,00

Pověřená knihovna
Hradec Králové

Náchod

Kostelec nad Rychnov nad
Orlicí
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
243
0,00 1 397 881,00

74
460 000,00

54
353 400,00

48
328 826,00

2
2 000,00

32
131 000,00

33
122 655,00

a) Pověřená knihovna v Jičíně a Rychnově n. Kn. eviduje roční přírůstek jako celek.
Nerozlišuje, z jaké dotace byly knihy nakoupeny.
Většina smluv s obcemi v oblasti Kostelec n. Or. se týká zpracování knih. fondu, příp. pomoci s nákupem knih. fondu, který si obce nakupují pro
své knihovny. Do sdružování financí na nákup výměnných fondů se připojily 2 knihovny.

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.

Jičín

Počet obsluhovaných knihoven je uveden bez knihoven jiných sítí.

***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)
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