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Nešiďte svou knihovnu o regionální 
péči           

Eva Semrádová           
 

     Regionální funkce, regionální služby. Někomu se vybaví pravidelná dodávka přenosek s 
knihami, jiný vidí známou tvář knihovnické kolegyně, která má regionální služby v popisu práce. 
Regionální služby není potřeba nikomu představovat, v našem kraji fungují již osmý rok. Doba 
ročních účtů, závěrek a daňových přiznání nás však vybízí k souhrnnému pohledu na výkony 
minulého roku.  
 
      Knihovny pověřené a střediskové a v nich konkrétní lidé, kteří služby realizují, chtějí vědět, jestli 
byla nabídka dostatečně velká a pestrá. Promýšlejí, co je čeká v současném roce, jak se vyrovnají s 
přidělenými financemi, provozními zádrhely, s nároky na inovaci práce a všemožnými náhledy a 
přáními svých zákazníků. Knihovny na vesnicích a v malých městech, které službu využívají, a v 
nich opět konkrétní lidé by si měli spočítat, co jim region přináší, jestli všechno stihli využít a jestli 
budou v letošním roce pokračovat ve starých kolejích, nebo chtějí změnu. Čili sestavme si ten 
módní, ale pro plánování práce účinný popis současného stavu, vyjádřený hesly: silné stránky, 
slabé stránky, příležitosti, ohrožení. 
 
      V loňském roce všech šest pověřených knihoven našeho kraje nakoupilo, zpracovalo a zařadilo 
do výměnných fondů téměř 19 000 nových knih pro své obsluhované knihovny, v celkové hodnotě 2 
800 000 Kč a v souborech rozvezlo po vesnicích 100 000 svazků. K tomu ještě připočtěme 68 
knihoven s fondem o celkové velikosti 117 000 svazků, které prošly revizí. Služby, na kterých se 
podílí i krajská knihovna a knihovny střediskové, což jsou návštěvy a odborné konzultace v 
knihovnách, dosáhly počtu více než 4 000 odborných konzultací a návštěv plus 35 porad s téměř 
400 účastníky. Důležitost stálého zvyšování kvalifikace pro všechny úrovně knihovníků je vyjádřena 
nabídkou 52 vzdělávacích akcí, které měly dohromady 950 studujících. Celkově bylo přihlášeno k 
odběru regionálních služeb 391 knihoven.  
 
      Využili jste pro svou knihovnu vše, co vám patřilo, nebo si myslíte, že si to užil někdo za vás? 
Průměrná knihovna Královéhradeckého kraje získala v roce 2009 v rámci regionálních funkcí např. 
tyto požitky: 
- 286 dokumentů v rámci cirkulace výměnných fondů, 
- objem nově nakoupených knih na 1 knihovnu činil 48 svazků, 
- 2 - 3 návštěvy metodika v prostorách své knihovny, 
- 7 odborných rad (osobně, e-mailem nebo telefonem) vyžadujících pracovní čas delší než 30 
minut, 
- jedna metodička na celý úvazek měla na starosti v průměru 23 knihoven. 
 
      Podle standardů regionálních funkcí se k vám měla též dostat, sečteno za celý rok, nabídka 8 
hodin odborného vzdělávání (podle statistik využilo nabídku vzdělávání 66 % knihoven). Pokud se 
vás v tomto roce týkaly povinnosti s revizí fondu, tak tu byla nabídka pomoci s revizí a aktualizací 
fondů. Vaše pověřená knihovna pro vás buduje speciální webovou stránku Pro knihovny pro rychlou 
orientaci v aktuálním knihovnickém dění. Krajská knihovna přichází každého čtvrt roku s novým 
číslem zpravodaje U NÁS (a to v tištěné podobě i v elektronické podobě na webu Studijní a 
vědecké knihovny). Regionální služby může využívat obecní knihovna, městská knihovna i 



knihovna speciální, a každá by si měla najít něco vhodného pro sebe. 
 
      V tomto krátkém článku nemám v úmyslu vyjmenovat všechny služby, události a výši financí, 
které uvádí veřejně přístupná krajská zpráva (Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v 
knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2009, dostupné na http://www.svkhk.cz ) za minulý rok. 
Čísla však signalizují, že si odběr regionálních služeb mnohá knihovna zapíše mezi silné stránky. 
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