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Eva Semrádová          

     
Zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách

      Královéhradeckého kraje v roce 2004

      Třetí a závěrečná část zprávy

      Celá zpráva včetně Statistického výkazu výkonu regionálních funkcí za rok 2004 je
zájemcům k dispozici na adrese: http://www.svkhk.cz v oddíle pro knihovny. Zprávu na základě
podkladů z pověřených knihoven sestavila Eva Semrádová.-

      Přehled pln ění jednotlivých regionálních funkcí dle standard ů

      Poradenská a konzulta ční činnost

      Poradenská činnost byla zaměřena na aktuální témata roku (např. internetizace obecních
knihoven, webové stránky knihoven, dokončení registrace knihoven, pomoc při zpracování a
realizaci grantových projektů VISK, školení ECDL) a odborné knihovnické činnosti (např.revize
knihovních fondů, přírůstkové seznamy, základní dokumenty knihovny, zapracování, vzdělávání
a stáže nových knihovníků). Aktivita pověřených knihoven byla vyšší v počtu poskytnutých
konzultaci i metodických návštěv, konzultace využívali i představitelé obcí. 
Krajská knihovna přispívá k šíření informací o knihovnictví vydáváním regionálního
knihovnického zpravodaje U NÁS a provozováním webové stránky určené knihovníkům kraje.
Novinkou roku 2004 bylo otevření knihovnických stránek na webu Knihovny města Hradce
Králové a Městské knihovny v Jičíně. Městská knihovna Jičín vydala příručku pro
neprofesionální knihovníky Vedení obecní knihovny. Tato publikace vznikla na základě
spolupráce dvou pověřených knihoven (MěK Jičín a Knihovny města Hradce Králové).

      Zpracování statistiky o činnosti knihoven

      V průběhu 1. čtvrtletí proběhl s odbornou podporou krajské a pověřených knihoven sběr a
automatizované zpracování statistických dat pro celostátní statistiku KULT i pro analytická
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šetření v rámci regionu. Registrace knihoven se projevila vysokým procentem návratnosti výkazů
KULT z neprofesionálních knihoven. Vývoj knihovnictví regionu byl zdokumentován ve statistické
ročence Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2003. Počet obsloužených knihoven
v rámci tohoto standardu zahrnuje i knihovny neevidované, nepřihlášené do systému
regionálních služeb a pobočky, jejichž výkazy patří do celostátního sběru statistických dat.

      Vzdělávání knihovník ů, seminá ře, porady

      V kraji se uskutečnilo 53 akcí v rámci celoživotního vzdělávání knihovníků, z toho bylo 75 %
akcí zajištěno v rámci regionálních funkcí. Průměrná účast na jedné akci byla 10,7 osob a
průměrná délka kurzu 4 hodiny. Krajská knihovna hradila z prostředků na regionální funkce 28 %
ze svých vzdělávacích aktivit, pověřené knihovny 100% akcí. 
Krajská knihovna organizovala v roce 2004. Základní knihovnický kurz, semináře Rozmanité
soužití a Interkulturní dialog, kurzy Grafika a digitální fotografie a Využití Word pro tvorbě
publikací. Mimo regionální funkce proběhly další lekce školení podle osnov ECDL. 
Z pověřených knihoven vyniká počtem, rozmanitostí a přitažlivými tématy vzdělávání oblast
Hradec Králové. Knihovna města Hradce Králové zařadila do nabídky roku 2004 např. 4. ročník
burzy internetových zkušeností, komponované pořady pro knihovníky v hudebním oddělení,
exkurze do pražských knihoven a MěK v Jaroměři, výjezdní porady vedoucích profesionálních
knihoven. Nadprůměrnou úroveň vykazuje také vzdělávání v oblasti Jičín. Městská knihovna
Jičín zajistila např. přednášku E. Novotné Aby o nás věděli aneb Public relations, přednášku
Česká literatura 20. a 21. století, zájezd na knižní veletrh, tématický zájezd do zajímavých
knihoven oblasti a Literární procházku Jičínem. Nejvyšší počet porad vykazuje oblast Náchod,
kde se uskutečňují pravidelná setkání knihovníků obecních knihoven v nejbližších městských
knihovnách.

      Pomoc p ři revizi a aktualizaci knihovních fond ů

      Revize proběhly a byly dokončeny ve 66 obsluhovaných knihovnách (17,2% ze všech
obsluhovaných knihoven), největší procento zrevidovaných knihoven vykazuje oblast Rychnov
nad Kněžnou (32,8% zrevidovaných knihoven za rok) a v oblasti Náchod ( 24 % nově
revidovaných knihoven). Kontrolou prošlo celkem 149 312 knihovních jednotek, v každé
knihovně průměrně 2 262 knihovních jednotek.

      Tvorba, distribuce a cirkulace vým ěnných fond ů

      Přírůstek výměnných fondů činí 17 417 k.j. (v roce 2003 16 989 k.j), 90% nových fondů bylo
nakoupeno z dotace na regionální funkce, nákup z prostředků obcí je realizován ve vyšší míře
pouze v oblasti Náchod. Pro jednu obsluhovanou knihovnu bylo v průměru k dispozici 791
knihovních jednotek. 
Cirkulací výměnných fondů bylo obslouženo 87 % knihoven. Knihovnám v malých obcích bylo
poskytnuto 1 661 souborů s průměrným počtem 52 knih v jednom souboru. Knihovny
obsloužené výměnnými soubory získaly v roce 2004 v průměru 4 nové soubory. Jako novinku
zařadily některé pověřené knihovny do výměnných souborů CD ROMy, např. elektronické
výukové programy GOPAS a LANGMaster.

      Servis výpo četní techniky

      Pověřené knihovny organizovaly servis knihovnických systémů KpSys, KpWin, LANius a
Clavius v oblasti katalogizace, revize knihovních fondů a automatizované agendy výměnných
souborů. 

      Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí

      Největší rozsah této služby vykazuje pověřená knihovna v Hradci Králové, jelikož je k
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dopravě využíváno služební auto. V ostatních oblastech je doprava často řešena veřejnou
hromadnou dopravou.

      Systém regionálních funkcí a spolupráce knihoven zvyšuje úroveň a dostupnost veřejných
knihovnických a informačních služeb v malých obcích. Finanční prostředky z dotace řeší situaci
knihoven, které od svých zřizovatelů nedostávají žádné prostředky na nákup vlastního
knihovního fondu a rozšiřují nabídku novinek ve všech obsloužených knihovnách. Cirkulace
výměnných fondu je ekonomicky efektivní řešení. Dobré úrovni knihovnických služeb prospívá
profesionální pomoc při zpracování, revizích a aktualizacích fondů, profesní vzdělávání
knihovníků i zavádění informačních a komunikačních technologií. Pověřené knihovny uvedly jako
problém odměňování neprofesionálních knihovníků, kteří v mnoha obcích pracují pouze za
symbolickou odměnu. 
Všichni příjemci i poskytovatelé dotace na regionální funkce hodnotí systém regionálních služeb
jako přínos pro veřejné knihovny. 
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