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A. Komentář ke krajskému sumáři výkonů a financování
1.

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2010
Základní dokumenty pro výkon regionálních funkcí v roce 2010:
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.
Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období 2009–2013.
Písemné smlouvy mezi krajskou knihovnou a pověřenými knihovnami uzavřené s účinností
od 1. 1. 2010, které se týkaly základních činností definovaných v celostátních standardech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory,
statistika knihovnických činností,
vzdělávání knihovníků, semináře a porady,
tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce,
pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů,
nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků
provozovatele (obce) a jejich distribuce,
servis automatizovaného knihovního systému.

Smlouvy o přenesení regionálních funkcí byly opět doplněny o aktuální úkoly roku pro pověřené
knihovny:
1) Pravidelné posílání záznamů do Souborného katalogu ČR.
2) Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály pro
knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti. V oddíle Pro knihovny povinně
zřídit tyto sekce: aktuality, adresář, dokumenty. Zajišťovat jejich pravidelnou aktualizaci.
3) Pomáhat při vzniku samostatných webových stránek profesionálních knihoven na území
své působnosti. Zajistit metodickou pomoc pro plnění tohoto úkolu. Zaměřit se na zvýšení
nabídky on-line sluţeb, prosazovat pouţívání šablony webu pro malé knihovny v obecních
knihovnách své působnosti, zajistit proškolení obsluhy a aktuálnost vkládání dat.
4) Sledovat plnění standardů VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat výsledky,
napomáhat motivaci k dosaţení optimálních výsledků, zvláště u knihoven přihlášených do
soutěţe Knihovna roku.
5) Sledovat vyuţívání veřejně přístupného internetu v knihovnách, zajišťovat proškolení
obsluhy a zjednat nápravu u vykázaných méně neţ 30 přístupů za rok. V případech, ţe
knihovna v obci není místem veřejně přístupného internetu, vyvolat jednání k vyřešení
situace.
6) V rámci metodických návštěv se zaměřit na kontrolu počítačových stanic získaných
v rámci projektu Královéhradeckého kraje, případné problémy neprodleně hlásit.
7) V profesionálních knihovnách připravit průzkumy spokojenosti uţivatelů knihoven,
poskytovat nezbytnou metodickou pomoc a proškolení.
Finanční zajištění:
Výkon regionálních funkcí byl finančně zajištěn z rozpočtu Královéhradeckého kraje (na základě
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/11/744/2010 ze dne 28. 1. 2010).
Krajský systém knihoven:
V roce
2010
navázalo
poskytování
regionálních
sluţeb základním
knihovnám
Královéhradeckého kraje na výsledky předešlých let. Centrem systému byla krajská knihovna
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(Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové), která spolupracovala na výkonu regionálních
funkcí s 6 pověřenými knihovnami v oblastech Hradec Králové, Jičín, Náchod, Kostelec nad
Orlicí, Rychnov nad Kněţnou a Trutnov (nezměnil se počet a sídlo pověřených knihoven).

1.1. Síť knihoven zapojených do systému regionálních sluţeb Královéhradeckého kraje
k 31. 12. 2010

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

Obsluhované
knihovny
k 31. 12. 2010

Změny Pověřené Profesiooproti knihovny nální
roku
knihovny
2009

6
99
74
74
29
57
58
397

0
0

Neprofesionální
Knihovny
knihovny
jiných sítí
+ samostatně
evidované pobočky

6
+1

0
0
0
-1
0

6

7
12
9
3
4
8
43

92
62
61
25
53
45
338

0
0
4
1
0
5
10

Všichni příjemci regionálních sluţeb jsou knihovny evidované v registru Ministerstva kultury.
Mimo knihovny zřizované městy nebo obcemi jsou mezi obsluhovanými knihovnami i knihovny
odborné. V roce 2010 byla síť obsluhovaných knihoven stabilizovaná, vznikla nová knihovna
v obci Brada–Rybníček v okrese Jičín a 1 knihovna svoji činnost ukončila (v obci Vítězné–
Komárov v okrese Trutnov).
1.2. Pracovníci zajišťující regionální sluţby v roce 2010
Oblast
(bez krajské knihovny)
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Celkem

Počet pracovníků RF Pracovní
úvazek
(přepočtený stav)
na 1 obsluhovanou
knihovnu
2010
2009
0,037
3,5
0,035
0,035
2,6
0,036
0,039
2,9
0,039
0,045
1,3
0,045
0,030
2,0
0,035
0,046
2,7
0,046
15 0
,038 0,038

Počet knihoven
zapojených
do
střediskových sluţeb
6
0
4
1
3
0
15

Celkový počet pracovníků zajišťujících v kraji regionální sluţby je stejný jako v minulém roce.
Průměrný úvazek na 1 obsluhovanou knihovnu v kraji činí 0,038 úvazku a na jeden pracovní
úvazek připadá 25 knihoven. Pracovní úvazek na zajištění revizí a cirkulace výměnných fondů je
v pověřených knihovnách Hradec Králové, Náchod a Rychnov n. Kn. posílen nákupem
knihovních sluţeb u profesionálních knihoven oblasti. Do střediskové činnosti je zapojeno celkem
15 knihoven: profesionální knihovny Černilov, Chlumec n. C., Nechanice, Nový Bydţov, Smidary,
Smiřice v oblasti Hradec Králové, knihovny Červený Kostelec, Jaroměř, Nové Město n. M. a
Police n. M. v oblasti Náchod, knihovna Týniště n. Or. v oblasti Kostelec n. Or. V oblasti Rychnov
n. Kn. byl realizován nákup knihovnických sluţeb u knihovny Dobruška, Opočno a Vamberk.
Profesionální knihovna v Rokytnici v Orl. horách nemá stále vyřešenou personální situaci, proto
neplnila sluţby střediska v plném rozsahu.
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2.

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí
Všechny činnosti regionálních sluţeb směřovaly k plnění celostátních cílů regionálních funkcí a
efektivnímu vyuţití finančních prostředků z dotace. Sluţby realizované v roce 2010 směřovaly
zejména k zajištění dostupnosti VKIS v malých obcích, k vyuţívání internetu a budování
webových stránek v knihovnách, k hodnocení stavu knihoven v porovnání se standardy VKIS,
k profesnímu vzdělávání knihovníků.
Všechny pověřené knihovny zajišťovaly základní regionální sluţby dle standardů č. 1–5. Nákup a
zpracování knihovních fondů z prostředků provozovatele dle standardu č. 6 je vykázán v oblasti
Náchod, Kostelec n. Or. a Rychnov n. Kn. Servis automatizovaného knihovního systému dle
standardu č. 7 hradí z dotace na regionální funkce všechny pověřené knihovny kromě Rychnova
n. Kn.
Oddělení sluţeb knihovnám krajské knihovny poskytuje sluţby v rámci standardů regionálních
funkcí č. 1–3, tj. nabízí sluţby poradenské a konzultační, vydává knihovnický zpravodaj U nás a
další publikace dokumentující činnost knihoven, spravuje webové stránky Pro knihovny, zajišťuje
statistiku KULT, krajské vyhodnocení standardů VKIS a analýzy knihovnických činností,
organizuje odborné a koordinační porady a v rámci vzdělávání knihovníků nabízí školení a
semináře.
Popis realizovaných sluţeb v jednotlivých oblastech je dále ve výkazech a zprávách jednotlivých
pověřených knihoven. Výsledky v jednotlivých standardech v rámci kraje jsou hodnoceny pomocí
přepočtených ukazatelů dle metodických pokynů Národní knihovny Praha.

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
(výkonové ukazatele roku 2010 v porovnání s rokem 2009)
Oblast
Počet
(bez
krajské metodických
knihovny)
návštěv
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov

2009
316
132
430
56
59
97

2010
349
134
410
48
57
86

Celkem včetně krajské knihovny
1 123 1 111

Průměr návštěv
na
1 obsluhovanou
knihovnu
2010
3,5
1,8
5,5
1,6
1,0
1,5

Počet konzultací

Průměr konzultací
na 1 obsluhovanou
knihovnu

2009
769
495
640
131
865
145

2010
863
613
494
119
402
182

2010
8,7
8,3
6,7
4,1
7,0
3,1

2,8

3 137

2 673

6,8

Poradenská sluţba patří k nejvyhledávanějším regionálním sluţbám. Z ukazatelů vyplývá, ţe
metodické návštěvy jsou častěji nahrazovány úspornější elektronickou metodikou (webové
stránky Pro knihovny, komunikace e-mailem).
Nejčastěji se odborné rady týkaly pouţívání nových elektronických sluţeb (automatizované
zpracování fondu a napojení do REKS LANius, tvorba www stránek, internet v knihovnách),
ţádostí o granty, revize knihovních fondů. Novým tématem bylo financování knihoven a
sniţování finančních příspěvků na provoz.
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Webové stránky Pro knihovny:
http://www.knihovnahk.cz/
http://knihovna.jicin.cz/informace_pro_knihovny.htm
http://www.mknachod.cz/index.php?action=for_library
http://mk.kostelecno.cz/1.1-uvod
http://www.kulturark.cz/knihovna/knihovny-regionu.php
http://www.mktrutnov.cz/informace-pro-knihovny
Webové stránky s informacemi pro knihovníky jsou základním nástrojem moderní komunikace
s obsluhovanými knihovnami. Nové webové stránky získalo v druhé polovině roku 2010
oddělení sluţeb knihovnám krajské knihovny a pověřená knihovna Kostelec n. Or. Ostatní
pověřené knihovny postupně rozšiřují objem informací na webu pro knihovníky, přidávají novinky
a odkazy, inzerují zde vzdělávací akce a zpřístupňují metodické návody. Webové stránky jsou
také vyuţívány pro propagaci úspěchů knihoven regionu. Vedení kvalitních webových stránek je
pracovně náročné, ale poskytuje nové moţnosti metodiky a spolupráce knihoven, např.
nahrazuje řadu jednotlivých, také časově náročných konzultací a informací. Nově se objevily
informace věnované knihovnám i na stránkách knihoven, které se podílejí na střediskových
sluţbách, např. MěK Nové Město n. M.:
http://www.knihovnanm.cz/regio_sluzby.html
Knihovnický zpravodaj:
Krajská knihovna vydala 4 čísla knihovnického zpravodaje U nás (celkem 192 s. + 2 CD přílohy),
který je v tištěné podobě rozesílán všem obsluhovaným knihovnám kraje a je dostupný
v elektronické podobě na webu Pro knihovny krajské knihovny http://www.svkhk.cz/Proknihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx
Zpravodaj je důleţitým zdrojem informací o dění v knihovnictví zejména pro knihovníky z malých
obcí. Hlavní téma roku bylo Malé knihovny v proudu času. Třetí číslo zpravodaje vyšlo
s přílohami Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2009 a Knihovnický tisk (přehled a
prezentace ze semináře, SVK Hradec Králové dne 24. 6. 2010).

2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Sběr statistických dat pro celostátní statistické šetření NIPOS Praha i pro krajskou databázi
knihoven proběhl v předepsaných termínech. Návratnost výkazů KULT z neprofesionálních
knihoven je téměř stoprocentní, ale správnost vykazování vyţaduje velkou metodickou pomoc
pověřených knihoven. Přehled výkonů knihoven a vyhodnocení standardů VKIS byly zveřejněny
v krajské statistické ročence Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2009 (vydáno
formou CD jako příloha zpravodaje) a na webových stránkách.
Oddělení sluţeb knihovnám krajské knihovny poskytuje metodické informace k projektu
Benchmarking českých knihoven a účastní se práce komise Nár. knihovny pro aktualizaci
standardů VKIS.
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2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
(výkonové ukazatele za rok 2010)
Oblast
(bez krajské knihovny)
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Celkem

Počet vzdělávacích Počet vyuč. hodin Počet účastníků
akcí
na
1 vzdělávací akce
1 vzdělávací akcí
8
4,9
24
21
2,4
14
4
2,8
14
4
1,5
3
1
2,0
16
1
4,0
8
39
2,9
15

V nabídce vzdělávání roku 2010 bylo o 2 akce méně neţ v předešlém roce, z dotace na regionál.
funkce bylo financováno 84 % kurzů. Akci s přesahem do jiných regionů uskutečnila pověřená
knihovna v Jičíně (15. ročník knihovnické dílny v rámci festivalu Jičín – město pohádky) a krajská
knihovna (celostátní seminář s mezinárodní účastí Knihovnický tisk + výstava knihovnických
časopisů).
Nabídku vzdělávacích akcí vyuţilo 61 % knihoven. Účast knihovníků na vzdělávacích akcích
naráţí na problémy s motivací k celoţivotnímu vzdělávání, které není vyţadováno pro udrţení
pracovního místa ani se neprojevuje v lepším finančním ohodnocení. Další problémy vyplývají ze
zajištění provozu knihovny s jedním pracovníkem v den školení a z rozdílnosti zavíracích dnů
knihoven. Kratší vzdělávací aktivity bývají součástí porad a aktivů, velmi dobře jsou přijímány
vzdělávací akce spojené s exkurzemi nebo praktickými ukázkami. Přehled vzdělávacích kurzů je
uveden v dílčích zprávách pověřených knihoven.
Počet porad je stabilní jiţ několik let, součástí porad profesionálních pracovníků i aktivů
vesnických knihoven bývají kratší vzdělávací aktivity.
Přehled porad 2010, porovnání s rokem 2009
Oblast
(bez krajské knihovny)
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Kostelec n. Or.
Rychnov n. Kn.
Trutnov
Celkem

Počet porad
2009
6
4
11
3
2
2
28

2010
5
4
9
4
3
2
27

Průměrný počet účastníků na
1 poradě
2010
12
10
10
7
13
7
10

2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Doplňující údaj k výkazu:
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2010

11 983

Ve výměnných fondech knihoven Královéhradeckého kraje bylo k 31. 12. 2010 zařazeno
332 229 k. j., roční přírůstek činil 16 568 k. j. (v roce 2009 byl přírůstek 18 927 k. j.), obnova
knihovního fondu dosáhla hodnoty 5 %.
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Přehled budování a vyuţití výměnných fondů v roce 2010, porovnání s rokem 2009
Nákup výměnných fondů
Oblast
Roční přírůstek k. %
nákladů
na
(bez
krajské j. VF na 1 obsluh. nákup VF z celk.
knihovny)
knih
nákladů RF
200
2010
2009
2010
Hradec Králové 55,4
52,9
37,6
34,6
Jičín
31,7
29,0
26,3
24,1
Náchod
53,2
45,0
*26,9
*22,3
Kostelec n. Or. 48,2
40,4
37,3
35,9
Rychnov n. Kn. 41,4
34,2
*36,2
*28,3
Trutnov
58,1
46,9
27,5
27,5
Oblasti celkem 48,4
42,3
28,8
31,8

Cirkulace výměnných fondů
% knihoven obsluh. Počet
svazků
na
cirkulací VF
1 obslouţenou knih.
2009
100
83
96
83
100
71
91

2010
100
85
91
93
100
71
90

2009
247
370
131
156
279
600
286

2010
223
402
139
123
280
685
265

* V oblasti Náchod bylo z dotace na reg. funkce hrazeno pouze 51,6 % nákladů na nákup
výměnných fondů, 42 obcí podpořilo doplňování výměnného fondu částkou 299 301,- Kč.
V oblasti Rychnov n. Kn. přispělo 19 obcí částkou 18 200,- Kč.

2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Pomocí při revizích bylo obslouţeno 16,4 % knihoven, revize byly dokončeny v 12,5 %
obsluhovaných knihoven. Do výkazu regionál. funkcí nejsou zahrnuty revize, které probíhaly
v profesionál. knihovnách bez přispění region. sluţeb. Revize jsou doprovázeny aktualizací
fondu, opravami základních evidencí a pomocí při tvorbě elektronických katalogů.

2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Pomoc při nákupu a zpracování knihovnám, které doplňují vlastní fondy z finančních prostředků
svých zřizovatelů, vykazuje oblast Náchod, Kostelec n. Or. a Rychnov n. Kn. Této sluţby vyuţilo
20 % obsluhovaných knihoven kraje.

2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servisní návštěvy a konzultace ke knihovnickým informačním systémům v rámci regionálních
sluţeb vyuţilo 23,5 % obsluhovaných knihoven. Financování těchto zakázek z dotace na
regionální funkce vyuţívají všechny oblasti kromě Rychnova n. Kn.
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Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2010
Tematika úkolů stanovených krajskou knihovnou byla náplní krajských porad metodiků, seminářů
pořádaných krajskou knihovnou. Jedná se o dlouhodobé úkoly, na které se metodičky zaměřily,
ale které budou knihovny plnit i v následujícím roce (přispívání do souborného katalogu,
zvyšování úrovně webových stránek Pro knihovny, práce s internetem, vyhodnocení standardů
VKIS). Výrazné zlepšení v roce 2010 nastalo v počtu a úrovni webů knihoven, kladně se projevila
i osvěta v otázce průzkumů spokojenosti uţivatelů.
Knihovnické soutěţe a ocenění
V celostátní soutěţi Knihovna roku 2010 získala zvláštní ocenění a diplom za uţivatelsky velmi
ceněnou širokou škálu kulturně-vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie Městská
knihovna Vamberk. Knihovnou roku 2010 Královéhradeckého kraje se stala Obecní knihovna
Batňovice. Předání titulů Knihovnice, knihovník roku Královéhradeckého kraje zorganizovala
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krajská knihovna v říjnu 2010 pod záštitou Královéhradeckého kraje. Titul uděluje krajská
knihovna společně se SKIP. Čtyři městské knihovny se přihlásily do nové soutěţe Městská
knihovna roku, metodičky kraje mají zastoupení v soutěţních komisích.
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Regionální sluţby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
Obsluhované odborné knihovny má ve svém obvodu oblast Náchod, Kostelec n. Or. a Trutnov.
Poskytnuté sluţby se týkaly upgradu k automatizovaným knihovnickým systémům, pomoci při
zpracování grantů, katalogizace, revize fondů. V ostatních oblastech se jedná o jednorázové
konzultace a poskytování meziknihovní výpůjční sluţby.
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Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Knihovny hospodařily v regionálních sluţbách s dotací Královéhradeckého kraje ve výši
9 358 560,52 Kč, coţ bylo 92,45 % finančních prostředků přidělených na tyto sluţby v předešlém
roce. Tento stav se promítl téměř do všech poloţek rozpočtu i do kvantitativních ukazatelů
poskytovaných sluţeb (viz porovnání v krajském sumáři). Za nákup knihovních fondů bylo
utraceno 25,6 % dotace (roční přírůstek niţší oproti r. 2009 o -2 359 k. j. a finanční prostředky
sníţeny o -16,1 %), mzdové prostředky se sníţily o -1,5 %, nárůst vykazují zdravotní a sociální
náklady (+2,2 % zdravotní pojištění a +36,2 % sociální náklady), nákup knihovnických sluţeb
u střediskových knihoven se sníţil o -16,6 %. Úsporná opatření se promítla i do částek, které
knihovnám poskytli jejich zřizovatelé.
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Závěr
Regionální sluţby jsou nedílnou součástí systému veřejných knihoven kraje a jejich existence je
nezastupitelná, pokud se mají knihovnické sluţby udrţet i v malých obcích. V roce 2010 se v
regionálních sluţbách promítla úsporná finanční opatření, coţ způsobilo pokles výkonnosti
systému. Kvalitativní úroveň sluţeb byla opět všeobecně kladně hodnocena knihovníky
vesnických knihoven i jejich zřizovateli. Nejţádanější sluţbou stále zůstává nákup a cirkulace
výměnných fondů. Pro rozvoj úrovně nabídky veřejných knihovnických a informačních sluţeb je
důleţité vzdělávání knihovníků, poradenská sluţba, praktická pomoc při revizích, rozvoj pouţití
internetu a webu i propagace knihoven a četby mezi veřejností.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2010 – krajský sumář.
Přehled výkonů regionálních funkcí za rok 2010 za pověřené oblasti.
Oddělení sluţeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Hradec Králové 31. 1. 2011

Razítko:
Jméno a podpis vedoucího zpravodajské jednotky:
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Mgr. Eva Svobodová
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
Kraj Královéhradecký

Rok 2010
sumář krajský

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. 2010
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
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6
17,500
397
408
2 757
1 111
388
416
244
50
42
724
631
167
150
123
36
366
64
117 462
49
79
1 744
86
3 214
332 229
16 568
14 835
1 694
39
351
1 877
103 675
92
180
214
8 992

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

(pouze z finančních prostředků kraje)
Kraj
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)

sumář krajský
Rok 2010

2 535 150,94
2 401 880,21
33 006,00
139 503,51
0,00
93 445,19
966 105,67
10 344,90
52 199,00
79 005,00
469 884,00
4 112 657,00
4 083 885,00
28 772,00
1 388 416,00
118 886,21
4 396,00
0,00
9 358 560,52

Investiční náklady

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

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2010
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)
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9 358 560,52
9 358 254,52
-306,00

25 306,00
25 306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 395,40
29 701,40
29 701,40
182 140,00
179 811,00
2 329,00
sumář krajský
2010
0,00
0,00
0,00
61
317 501,00

B. Krajská knihovna
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
1.

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2010
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. 2010 – 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/11/744/2010 ze dne 28. 1.
2010. 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 knihovy zřizované obcemi se Studijní a vědecká knihovna zaměřila i na odborné
knihovny (muzejní knihovny, Biskupská knihovna a další).
Počet obsluhovaných knihoven je podle pokynů Národní knihovny ČR vykazován jen
počtem pověřených knihoven (aby nedošlo k duplicitě údajů).
1.2. Pracovníci zajišťující regionální sluţby
Výkon regionálních funkcí ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové zajišťuje
oddělení sluţeb 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
Zbývající úvazek (0,1) pokrývají dílčí úvazky dalších pracovníků SVK Hradec Králové
(např. správa webových stránek Pro knihovny, koncepční činnost, správa ekonomických
agend).
2.

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Konzultace a informace byly poskytovány průběţně:
139 konzultací – ústní, písemné, e-mailem – z toho 84 pro knihovny
Královéhradeckého kraje. 6 konzultací pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Zbývajících 49 konzultací bylo poskytnuto knihovnám mimo kraj, Národní knihovně
ČR, Univerzitě Hradec Králové a dalším institucím.
Bylo poskytnuto 119 informací (telefonem, e-mailem).
Uskutečněno bylo 27 metodických návštěv v 22 knihovnách Královéhradeckého kraje.
Pracovnice odd. sluţeb knihovnám se zúčastňovaly celookresních porad knihoven regionu.
Pracovnice SVK byly rovněţ přítomny otevírání zrekonstruovaných prostor knihoven
v regionu (Miletín, Nové Město n. Met.).
Konzultace se týkaly nových definic knihovnických činností, statistických výkazů, připojení
k internetu a vzdělávání knihovníků.
V roce 2010 byla vydána 4 čísla knihovnického zpravodaje U NÁS (celkem 192 s. + 4 s.
příloh + 2 volně vloţené CD-ROMy).
Distribuce (náklad 600 ks) byla zajištěna prostřednictvím SVK Hradec Králové do všech
knihoven regionu, vč. obecních knihoven.

11

Tematické zaměření ročníku: Malé knihovny v proudu času (v jednotlivých číslech zaměření
na knihovny oblasti Trutnova, Jičína, Hradce Králové a Náchoda).
V průběhu roku 2010 byly zprovozněny nové webové stránky SVK Hradec Králové,
pracovnice oddělení sluţeb knihovnám se aktivně podílely na přípravě nové struktury oddílu
Pro knihovny, byly aktualizovány vystavované zprávy a dokumenty. Je zajišťováno průběţné
vkládání.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Bylo provedeno shromaţďování, kontrola a sumarizace celokrajských dat – pro potřeby
celostátního sběrného programu. V rámci krajské statistické databáze knihoven byly
sledované ukazatele porovnávány s platnými standardy VKIS.
Publikace Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2010 – vyšla ve formě CDROM jako vloţená příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U nás č. 3/2010.
Pracovnice odd. sluţeb knihovnám SVK Hradec Králové se pravidelně účastní porad
pracovní skupiny pro statistiku – tvorba a připomínkování nových definic a seminářů
k problematice benchmarkingu knihoven a nově vytvořené pracovní skupiny pro novelizaci
standardů VKIS.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Pro knihovníky byly uspořádány celkem 3 vzdělávací akce:
Základní knihovnický kurz – 30 hodin – 6 výukových dnů – 11 účastníků.
Celostátní seminář s mezinárodní účastí Knihovnický tisk + výstava
knihovnických časopisů – 4 hodiny - 20 účastníků (z regionu 17 účastníků).
Seminář Měření spokojenosti uţivatelů – 4 hodiny - 25 účastníků (z regionu 20
účastníků).
Proběhlo 9 exkurzí odborné veřejnosti – 28 hodin - celkem 224 účastníků.
Porady k odborným knihovnickým činnostem: celkem 9
1 porada ředitelů pověřených knihoven regionu,
2 porady metodiků pověřených knihoven,
4x redakční rada ke knihovnickému zpravodaji U nás,
1 porada k zajištění regionálních funkcí na území okresu Rychnov n. Kn.
+ Slavnostní vyhlášení ocenění Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje za rok
2010.
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.
V rámci metodických návštěv a celokrajských porad byly zjišťovány přínosy, případně
problémy s fungováním regionálních knihovnických systémů (Clavius-REKS, regionální
systém KP-win).
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3.

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2010
Pravidelně posílat záznamy do Souborného katalogu ČR
Všechny pověřené knihovny Královéhradeckého kraje do Souborného katalogu ČR
přispívají, větší profesionální knihovny jsou s jeho funkcemi seznámeny a vyuţívají ho při
katalogizaci dokumentů.

Oddíl Pro knihovny na webové stránce
Všechny pověřené knihovny mají oddíl na webové stránce, zajišťují aktualizaci dat
v sekcích adresář, aktuality a dokumenty.

Webové stránky profesionálních knihoven a prosazování šablony webu pro
malé knihovny
Profesionální knihovny Královéhradeckého kraje mají své (většinou samostatné) webové
stránky, zvyšuje se podíl obecních knihoven s webovými stránkami na základě šablony
webu pro malé knihovny – souvisí i s napojováním knihoven do regionálních knihovních
systémů REKS.

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

Sledování vyuţívání veřejně přístupného internetu v knihovnách
Plnění úkolu bude pokračovat i v příštím období, neboť stále 1/3 knihoven vykazuje
minimální přístupy (méně neţ 30 přístupů ročně), zaměřit se i na správnost ve
vykazování.

Kontrola
počítačových
stanic
získaných
v rámci
projektu
SROP
Královéhradeckého kraje
Nebyly shledány ţádné nedostatky a v závěru roku byly stanice převedeny do
vlastnictví obcí.

Průzkumy spokojenosti uţivatelů knihoven
Dlouhodobý úkol, potřebnost je podpořena i připravovanou novelou standardů VKIS,
nezbytná podmínka pro účast v soutěţi Městská knihovna roku.
Regionální sluţby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
Počet ostatních odborných knihoven evidovaných na Min. kultury ČR se nezměnil. Podle
potřeby jsou konzultace a odborná pomoc poskytovány i neevidovaným knihovnám (viz
zprávy jednotlivých pověřených knihoven).


4.

5.

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Regionální funkce v krajské knihovně jsou financovány v rámci rozpočtu knihovny.
Náklady na výkon regionálních funkcí byly v SVK Hradec Králové o 8,8 % niţší neţ v roce
2009. Úspora se týkala například vydání publikace Knihovny Královéhradeckého kraje na
CD-ROM místo tištěného výstupu.
Ceny nákladů jsou účtovány bez DPH.
Účetní doklady jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru SVK Hradec Králové.

6.

Závěr
Výkon regionálních funkcí napomáhá činnosti knihoven v regionu a zajišťování sluţeb pro
veřejnost v odpovídající kvalitě. Knihovny i v malých obcích jsou dobře vybavenými
informačními a komunitními centry.
Zprávu sestavil: PhDr. Alena Součková
Dne: 24. 1. 2011
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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. 2010
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
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Rok 2010
Královéhradecký
SVK Hradec Kr.
2,250
6
23
84
27
6
6
19
3
3
56
56
38
38
15
9
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

Investiční náklady

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

Rok 2010

22 385,83
13 800,00
0,00
0,00
0,00
10 741,29
181 159,40
0,00
0,00
0,00
0,00
620 401,00
594 729,00
25 672,00
202 211,00
18 956,00
2 400,00
0,00
1 058 254,52
0,00
1 058 254,52
1 058 254,52
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

*
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 2010
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)
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0,00
0,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

C. Okres Hradec Králové
Pověřená knihovna - Knihovna města Hradce Králové
1.

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2010
Regionální funkce pokračovaly v roce 2010 v návaznosti na rok 2009.
Regionální funkce vykonávala v roce 2010 Knihovna města Hradce Králové na základě
smlouvy se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové o přenesení regionálních funkcí.
Na základě této smlouvy byly dále uzavřeny či prodlouţeny smlouvy o poskytování
regionálních knihovnických sluţeb v rámci regionálních funkcí mezi:
A)
Knihovnou města Hradce Králové a obecními a městskými úřady v sídle knihovny
s profesionálním pracovníkem (Černilov, Chlumec n. C., Nechanice, Nový Bydţov, Smidary,
Smiřice) o přenesení vybraných regionálních funkcí
na vyjmenované knihovny pro
kalendářní rok 2010.
B)
Knihovnou města Hradce Králové a obecními úřady o poskytování regionálních
knihovnických sluţeb v rámci regionálních funkcí.
Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí je zcela kryto dotací Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a jiné zdroje financování nemá.
Cílem působení regionálních funkcí bylo směřovat všechny činnosti k rozvoji knihoven na
území okresu. Mimo tradiční činnosti (poradenská a konzultační, poskytování VS, pomoc při
revizích a aktualizace KF, pomoc při zpracování statistiky, servis výpočetní techniky apod.)
směřovala snaha k podpoře informovanosti veřejnosti o sluţbách knihoven v obcích
a zlepšování počtu a kvality webových stránek knihoven.

1.1. Síť obsluhovaných knihoven
Počet knihoven s neprofesionálními pracovníky na okrese Hradec Králové je 92. V okrese
i nadále funguje 7 profesionalizovaných knihoven, z nichţ 6 (Černilov, Chlumec n. C.,
Nechanice, Nový Bydţov, Smidary, Smiřice) slouţí jako knihovny střediskové.
Všechny knihovny v okrese Hradec Králové jsou zaregistrované na Ministerstvu kultury ČR.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální sluţby
Regionální funkce v okrese zajišťuje 3,7 pracovních sil: 2 pracovnice zajišťují chod
Střediskové knihovny Knihovny města Hradce Králové, metodické oddělení KMHK disponuje
1,5 pracovní síly. Rozdělení úvazků na jednotlivé regionální činnosti nesledujeme. V roce
2010 byl dále ze mzdových nákladů hrazen úvazek 0,2 pro řidiče, který zajišťuje cirkulaci VF
po okrese.
Regionální funkce vykonává KMHK sama nebo prostřednictvím těchto střediskových
knihoven, se kterými je smluvně uzavřena dohoda o přenesení vybraných RF:
Středisková knihovna Černilov,
Městská knihovna Chlumec n. C.,
Městská knihovna Nechanice,
Městská knihovna Nový Bydţov,
Středisková knihovna Smidary,
Městská knihovna Smiřice.
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2

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V knihovnách bylo vykonáno 349 metodických návštěv. V průměru vychází na 1 knihovnu 3
metodické návštěvy ročně. V průběhu roku bylo dále poskytnuto 863 konzultací.
Konzultace byly zaměřeny převáţně k webovým stránkám knihoven, k internetu v knihovnách
a pro knihovny, ke statistickému vykazování, ke grantovým projektům a k řešení místních
problémů; zcela nově téţ k financování knihoven a sniţování finančních příspěvků na
provoz.
Metodické návštěvy směřovaly ke kontrole činnosti knihoven, ke statistickým výsledkům
knihoven, k řešení konkrétních problémů v místě, informacím o standardech, webovým
stránkám knihoven a internetu vůbec. Dále byly během metodických návštěv prováděny
kontroly grantových projektů.
METODICKÉ NÁVŠTĚVY
metodické oddělení
středisková
knihovna
HK
zbytek okresu HK
celkem

POSKYTNUTÉ
KONZULTACE
metodické oddělení
středisková knihovna HK
zbytek okresu HK
celkem

2009
59

2010
73

129
128
316

146
130
349

2009
233
392
144
769

2010
279
468
116
863

Na webu Knihovny města Hradce Králové http://www.knihovnahk.cz/ je pro knihovníky
spravován samostatný oddíl Knihovnám. Knihovny mají moţnost přihlásit se
k elektronickému odběru novinek z této části webu.
Komunikace je převáţně e-mailová, pouţívání klasické pošty je cíleně sniţováno.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Všem 92 neprofesionalizovaným a 7 profesionalizovaným knihovnám jsme poskytli pomoc při
sestavování statistických výkazů a následně jsme z těchto údajů vypracovali sumáře za
okres. Výsledkem je Přehled činnosti veřejných knihoven okresu Hradec Králové v r. 2009.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Zorganizovali jsme tyto vzdělávací akce:
- 10.–31. 3. 6. ročník soutěţe o nejlepší webovou stránku knihovny okresu „…web sem,
web tam…“
- 16. 3. Jaro s Máchou - komponovaný pořad – 16 účastníků,
- 20. 4. Aktiv knihovníků okresu Hradec Králové – 25 účastníků,
- 20. 4. Beseda se spisovatelkou Stanislavou Nopovou – 25 účastníků,
- 23. 5. Záhady minulosti, exkurze po stopách Václava Hanky do Hořiněvse a Dvora
Králové n. L. – 28 účastníků,
- 9. 10. „Kurz severozápad“, exkurze do Hořic a Miletína za dalšími knihovnami, za
uměním a za Erbenem… - 32 účastníků,
- 7. 12. „Retro Vánoce“ – komponovaný pořad – 17 účastníků,
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- 13. 12. Konzultační den k podávání grantových ţádostí VISK 3 – 3 knihovny
(Kratonohy, Lejšovka, Syrovátka).
Všechny akce byly vystavovány i na webu Knihovny města Hradce Králové, kde je pro
knihovníky spravován samostatný oddíl Knihovnám.
-

2. 3., 4. 5., 29. 6., 21. 9. a 7. 12. Porady vedoucích profesionalizovaných knihoven okresu.
14.-15. 10. vyuţilo 6 knihovníků okresu HK nabídku zdarma si doplnit svůj kniţní fond na
kniţním bazaru pořádaném KMHK.
Března měsíce čtení se v okrese účastnily 3 prof. knihovny (SD, NB a TŘ) a 5 neprof.
knihoven (Ţíţeleves, Hořiněves, Roudnice, Předměřice, Skřivany).
Noc s Andersenem proběhla v knihovnách Třebechovice, Nový Bydţov, Obědovice a
Předměřice.
Týdne knihoven 2010 se v okrese zúčastnilo 6 profes. knihoven (NE, NB, SD, SŘ, TŘ a
ČE) a 3 neprof. knihovny (Hořiněves, Ţíţeleves, Roudnice).
Výstavy:
o Kniha – inspirace putovala od 3. 3. do 31. 12. po knihovnách Předměřice,
Chlumec, Nechanice, Třebechovice a Černilov.
o Celé Česko čte dětem – si od 1. 10. vystřídaly knihovny Nový Bydţov a
Nechanice. Výstava bude pokračovat i v roce 2011.
o Stromy roku – mohli od 1. 10. do 16. 12. vidět návštěvníci v knihovnách Černilov,
Třebechovice, Chlumec a Libčany.
o Retro Vánoce – výstava Vánoce 1918 aţ dnes jako součást komponovaného
pořadu.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
4472
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 20
Jedná se ale převáţně o úbytek z výměnného fondu starého, nakoupeného před rokem
2003. Z tohoto počtu úbytků je 3754 k. j. z SKHK, kde v září 2010 proběhla revize a
aktualizace KF.
KNIŢNÍ JEDNOTKY V POSKYTNUTÝCH
VS
středisková kni ovna HK
zbytek okresu HK
celkem

2008
10795
1091
21710

2009
12478
1 978
24 56

2010
11677
10351
22028

Tvorba a cirkulace oblíbených výměnných souborů pokračovaly tradičním zaběhnutým a
osvědčeným způsobem. Výměnný fond ve střediskových knihovnách měl přírůstek za rok
2010 5 242 nových knihovních jednotek. Výměnný fond celkem čítá 94 275 knihovních
jednotek (z toho 58 092 knihovních jednotek je ve Střediskové knihovně Knihovny města
Hradce Králové).
Na neprofesionální knihovny okresu bylo rozvezeno 441 výměnných souborů, které
obsahovaly celkem 22 028 knihovních jednotek.
Do knihoven bylo dále zapůjčeno 83 tematických výstavek naučné literatury ze SKHK a 4
tematické obrazové výstavy z metodického a hudebního oddělení KMHK (Hradec Králové
známý a neznámý, Šperky, Mobilní knihovny a Z kalendářů manţelů Vránových).
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Poskytli jsme pomoc při revizi a aktualizaci těchto knihoven:
Rodov
Všestary
Lovčice
Boharyně

18

Kosice
Chudeřice
Těchlovice
Luţec
Skochovice
Ohnišťany
Obědovice
Hněvčeves
Běleč
Kratonohy
Dále se revidovala Městská knihovna Nový Bydţov, včetně VF, a fond Střediskové knihovny
Knihovny města Hradce Králové. Tyto 2 revize v prof. knihovnách nejsou započítány do
tabulky výkonu RF.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Knihovna města Hradce Králové nenakupuje ani nezpracovává knihovní fond z prostředků
provozovatele. K tématu jak tvořit knihovní fond jsou poskytovány běţné konzultace.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servis informačních technologií jsme realizovali 36 návštěvami v 20 knihovnách ve
spolupráci s Ing. Škrabalem, který provedl plánovanou údrţbu dat. Byly to knihovny:
Všestary
Smidary
Roudnice
Praskačka
Hořiněves
Předměřice Lovčice
Nechanice
Urbanice
Černoţice
Syrovátka
Měník
Skřivany
Stěţery
Libřice
Nepolisy
Lejšovka
Obědovice
Boharyně
Kratonohy
Při tomto servisu bylo najeto dalších 824 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 8 jich pracuje ještě v LANiu, 21 v Claviu. 15 knihoven pracuje automatizovaně i
s výměnnými soubory ze střediskových knihoven.
2010
ČE
Automatizovaný provoz LANius 0
Clavius 4
AP CELKEM
4
Dodávání VS automat.
1

3.

CH
1
2
3
3

NE
0
2
2
0

4
0
4
0

SD
0
0
0
0

SŘ
1
2
3
1

SKHK celkem
8
2
21
11
13
29
10
15

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2010
•
Souborný katalog ČR
o Do souborného katalogu přispívá pouze Knihovna města Hradce Králové.
o Záznamy SK jsou vyuţívány všemi prof. knihovnami v okrese při akvizici KF a jako
kontrola vlastních záznamů.
•

Oddíl Knihovnám na webové stránce KMHK
o Je pravidelně aktualizován.
o Obsahuje tyto sekce: | Metodické oddělení | Středisková knihovna |
Profesionalizované knihovny | Střediskové obvody | Přehled akcí | Šablona webu |
Adresář knihoven | Legislativní a metodické dokumenty |

•

Webové stránky
o Všechny profesionalizované knihovny okresu mají aktuální a funkční webové stránky.
o Samostatnou webovou stránku má 48 neprofesionalizovaných knihoven okresu.
o Pokračuje projekt šablona webu pro malou knihovnu. Na serveru KMHK je k 31. 12.
2010 zaregistrováno 348 uţivatelů nové verze šablony webu pro malou knihovnu. Vše
na http://webknihovny.cz/ . Registrovaných uţivatelů staré verze šablony bylo 770;
nemáme však ţádnou zpětnou vazbu, kolik původních šablon zůstalo aktualizovaných
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o

•
o
•
o
•

a funkčních.
Všechny knihovnické weby okresu byly na jaře 2010 zapojeny do průzkumu
webových stránek. V březnu 2010 se uskutečnil jiţ 6. ročník této soutěţe o nejlepší
webovou stránku knihovny okresu „…web sem, web tam…“. Výsledky byly
knihovníkům prezentovány na Aktivu knihovníků a na webu KMHK v oddíle
Knihovnám
http://www.knihovnahk.cz/ODDELENI/KNIHOVNAM/AKTUALITYKnihovnam/web_sem_vysledky_09.htm
Plnění standardů VKIS
Bylo sledováno v Přehledu činnosti veřejných knihoven … viz bod 2.2.
Sledovat vyuţívání veřejně přístupného internetu v knihovnách
Problém řešíme průběţně celoročně. Zájem o veřejný internet v knihovnách se
nezvyšuje. Souvisí to s tím, ţe stále více domácností má vlastní přístup k internetu.

Kontrola počítačových stanic získaných z projektu Královéhradeckého kraje
o Odd. sluţeb knihovnám krajské knihovny informujeme při problémech.

•
o

Průzkumy spokojenosti uţivatelů knihoven
Proběhl v roce 2010 pouze ve Střediskové knihovně ve Smidarech. Průzkum
s názvem Co Vám chybí v naší knihovně? proběhl formou písemné ankety v březnu
2010. Zúčastnilo se jí 52 respondentů, coţ je cca 20 % registrovaných čtenářů.

4

Regionální sluţby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
Metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové poskytuje v této oblasti pouze
mimořádné poradenské konzultační sluţby na vyţádání.

5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Na nákup knihovního fondu bylo pouţito 34,6 % finančních prostředků dotace. Je to nepatrně
méně neţ v roce 2009, kdy to bylo 37,6 %. Stále je to však více neţ 1/3 poskytnutých
finančních prostředků.

6

Závěr
Regionální sluţby v okrese jsou velmi vítané a vyuţívané. Knihovny a jejich zřizovatelé
pozitivně reagují, projevují zájem a RF vyuţívají. Zejména cirkulaci výměnných fondů
knihovníci povaţují za nenahraditelnou sluţbu. Dále se velkému zájmu těší oblíbené
knihovnické exkurze za poznáním knihoven za hranicemi regionu. Obecně jsou RF
hodnoceny knihovníky kladně.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2010
Zprávu sestavil: Bc. Kateřina Hubertová
Dne: 11. 1. 2011
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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. 2010
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
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Rok 2010
Královéhradecký
KMHK
3,700
99
99
863
349
99
103
99
8
8
194
194
39
39
8
5
61
14
21 213
13
0
0
0
0
94 275
5 242
5 242
0
0
99
441
22 028
20
36
99
5 535

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

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

Investiční náklady

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

Rok 2010
KMHK
823 638,00
796 590,00
6 550,00
0,00
0,00
18 658,00
292 930,00
0,00
23 393,00
4 493,00
250 720,00
843 000,00
843 000,00
0,00
286 617,00
35 463,00
0,00
0,00
2 300 306,00
0,00
2 300 306,00
2 300 000
-306,00

Rok 2010
306,00
306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306,00
0,00
306,00

*
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 2010
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)
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0,00
0,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00

0
0,00

D. Okres Jičín
Pověřená knihovna - Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně
1.

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2010
Hlavním cílem roku bylo napojení dalších 8 knihoven do regionálního knihovnického
systému.
Na výkon RF vyčlenil Krajský úřad v Hradci Králové částku 1 430 tisíc Kč.
/Rok 2009 – 1 520 tisíc Kč – rozdíl 90 tisíc./
KVČ v Jičíně zajišťuje regionální sluţby pro 74 knihoven v oblasti:
- vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad,
- poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny,
- tvorba a rozvoz výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi,
- pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných
obcemi,
- zpracování fondů knihoven napojených do REKS a zaslání záznamů do Souborného
katalogu CASLIN,
- podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi,
- další nezbytné činnosti, které vedou k rozvoji knihoven v územním rozsahu pověřené
knihovny,
- metodická pomoc při práci s výpočetní technikou,
- servis automatizovaného knihovního systému na celookresní úrovni.

1.1. Síť obsluhovaných knihoven
1 základní knihovna pověřená výkonem RF, 12 základních knihoven s profesionálním
pracovníkem, 62 knihoven s dobrovolným knihovníkem.
Vznikla nová knihovna v obci Brada-Rybníček.
MLK Skuřina: pobočka Markvartic.
MLK Vidonice: pobočka MK Pecka.
MLK Jeřice stále nepracuje – není knihovník.
MLK Holovousy – adaptace celé budovy, kde je umístěna knihovna, z tohoto důvodu celý rok
knihovna nepracovala.
Jiné sítě: metodická pomoc byla poskytnuta knihovně Regionálního muzea a galerie Jičín.
Jiný region: metodická pomoc byla poskytnuta Městské knihovně v Mladé Boleslavi – práce
s programem KPWin-SQL.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální sluţby
Počet pracovních úvazků 2,6. Zůstává beze změny.
Metodička 1,0 úvazek – činnost týkající se knihoven okresu, revize.
Ředitelka 0,1 úvazek – vzdělávání, porady, řízení.
Pracovnice odd. sluţeb 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 údrţba dokumentů.
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2.

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Rok 2009

Rok 2010

KONZULTACE

495

613

+118

METODICKÉ NÁVŠTĚVY

132

134

+

2

VZDĚLÁVACÍ AKCE

26

29

+

3

21

21

POČET ÚČASTNÍKŮ

469

386

- 83

ÚČASTNÍCI V RÁMCI RF

306

293

- 13

POČET VYUČ. HODIN

55

67

VYUČ. HODINY V RÁMCI RF
POČET REVIDOVANÝCH
KNIHOVEN
POČET REVIDOVANÝCH
KNIH. JEDNOTEK

39

50

+ 11

5

9

+ 4

POČET SOUBORŮ

347

CE V RÁMCI RF

28 046

+ 12

20 044
404

+

57
POČET SVAZKŮ
V SOUBORECH

22 630

25 322

+ 2692

2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Počet poskytnutých konzultací:
Za tento rok se počet konzultací zvýšil o 118.
Důvod zvýšení poskytnutých konzultací: do REKSu je jiţ napojeno 29 místních knihoven
regionu. Některé problémy s programem KpWin-SQL jsou řešeny přímo v knihovnách.
Příprava k napojení dalších 3 MLK v roce 2011 - konzultace s knihovníky i se starosty
obcí, pomoc s ţádostí o grant VISK 3.
Počet metodických návštěv: 134.
Každá knihovna byla dle potřeby navštívena minimálně jednou.
Z číselného údaje vyplývá, ţe standard, který ukládá navštívit obsluhovanou knihovnu
alespoň 1x, byl splněn.
Knihovníci malých knihoven navštěvují odd. regionálních funkcí v KVČ v Jičíně, kde jim jsou
poskytovány informace z oblasti knihovnických informačních sluţeb. Dále jim pomáháme při
výběru výměnných souborů a řešíme s nimi nejrůznější problémy vyskytující se v jejich
knihovnách.
Nejsou stanoveny konzultační dny. Knihovník si telefonicky nebo e-mailem domluví schůzku.
Tento systém knihovníkům i nám vyhovuje.
Kaţdá knihovna má svou e-mailovou adresu, na kterou zasíláme většinu informací, např.
pozvánky na vzdělávací i kulturní akce, seznamy výměnných souborů, zápisy z metodických
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návštěv, knihovníci zasílají poţadavky na sloţení souborů.
Nejčastější témata poradenské činnosti v roce 2010
Práce s programem KpWin-SQL pro malé knihovny, jednání s OÚ a knihovníkem – napojení do
REKS, knihovnická technika, MVS a souborný katalog, práce s internetem.
Nové formy práce:
PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
V rámci propagace byla v regionálním tisku „Jičínský deník“ zřízena rubrika
„Představujeme knihovny regionu“, kde prezentujeme pravidelně vţdy jednu naši místní
knihovnu. V roce 2010 jiţ vyšlo 12 článků.
Úsek regionálních funkcí je na Facebooku.
Měření spokojenosti knihovníků s regionálními funkcemi. Dotazníky byly rozdány v prosinci
na aktivu knihovníků. Vyhodnocení bude v březnu 2011.
Komunikace prostřednictvím elektronické pošty se velmi zlepšila.
Knihovníci, kteří pouţívají program KpWin-SQL, byli proškoleni v připisování kmenového fondu
do katalogu.
Námi vytvořený elektronický deník se osvědčil a stal se nepostradatelným pomocníkem pro
malé i profesionální knihovny našeho regionu.
Deník je vystaven zdarma ke staţení na webových stránkách – informace pro knihovny, a mohou
ho tudíţ pouţívat i v jiných regionech /Knihovna města Hradce Králové a jiné/.
Někteří starší knihovníci pouţívají klasický tištěný deník.
Webové stránky:
Informace pro knihovny na stránkách KVČ v Jičíně jsou průběţně aktualizovány.
Webové stránky MLK: 45 knihoven má jiţ své weby.
43 knihoven vyuţilo šablonu pro malé knihovny.
Všechny profesionální knihovny mají své webové stránky /12/.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Vzdělávání
POČET
DOBA
NÁZEV ŠKOLENÍ
ÚČASTNÍKŮ TRVÁNÍ
1
Procházka jičínskými ulicemi aneb Po kom se ty ulice tak
10
2,5 hod.
jmenu í
2
Literární cyklovýlet „Krajem Eduarda Štorcha“
5 hod.
3
Usměvavé Thajsko
16
2 hod.
4
Exkurze do Státního okresního archivu Jičín
12
3 hod.
5
Článková databáze „Anopress“
11
1 hod.
6
Školení k obsluze nové kopírky
14
1 hod.
7
Školení k WiFi připojení
11
0,5 hod.
8
Beseda s P. Holánem – uvedení knihy „Vyprávění
12
2 hod.
čubičky Kvídy“
Celkem
93
17 hod.
Přehled akcí v rámci RF:
15. ročník knihovnické dílny pro pracovníky dětských oddělení knihoven ČR. Dílna se pořádá ve
spolupráci s Regionálním výborem SKIP.
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Zúčastnilo se 40 knihovníků z celé republiky, 2 knihovnice z Hornonitrianské kniţnice v Prievidzi,
5 knihovníků z našeho regionu – celkem 47 posluchačů.
4 pracovní porady pro vedoucí profesionálních knihoven /březen KVČ Jičín, květen v MK Stará
Paka, říjen KVČ Jičín, prosinec v MK Pecka/.
POČET
Ú ASTNÍKŮ

NÁZEV AKCE

DOBA
TRVÁNÍ
(hod)
5

1

Setkání bývalých profesionálních knihovnic Jičínsk

17

2

Tematický zájezd po knihovnách našeho regionu

20

5

3

Komiks – co o něm víte?

17

2

4

Článková databáze „Anopress“

10

1

5

Psaní na počítači všemi deseti

20

1

6

Vyuţívání on-line katalogu pro MLK

21

1

7

Aktiv knihovníků

21

2,5

8

Tematický zájezd do NTK, Praha

15

4

9

Erbenovy Svatební košile – ukázková hodina pro práci
s dětským čtenářem

20

0,5

10

Progr

KPWin-SQL pro malé knihovny

9

2

11

Šablona webu pro malé knihovny (webknihovny.cz)

20

2

12

Práce s digitální fotografií pro tvorbu webových stránek

11

3

13

Statistika a elektronický deník

7

2

14

Program KPWin-SQL – zpracování fondu

9

4

15

Počítačový kurz Excel

3

2

16

Počítačový kurz Word

3

2

17

Měření spokojenosti uţivatelů

10

1

18

Knihovny současnosti

10

1

19

Namaluj komiks – vyhlášení výtvarné soutěţe

37

3

Mojmír – cesta pravého krále. Beseda se spisovatelkou
Renatou Štulcovou a ilustrátorkou Renatou Fučíkovou

5

1

Literární cyklovýlet „Krajem Eduarda Štorcha“

8

5

293

50

21
Celkem

Počet vzdělávacích akcí se zvýšil, účast je niţší z toho důvodu, ţe jsme se zaměřili na
proškolování práce s počítačem a zejména s KpWin-SQL; tato školení provádíme individuálně,
popř. v malých skupinkách.
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Další vzdělávací akce - vyuţití nabídek jiných knihoven:
Ve dnech 21. aţ 23. května 2010 se v Jičíně konalo 3. jičínské poetické jaro.
Akce se zúčastnili autoři ze tří zemí (ČR, SR, Polsko). Celkem se akce zúčastnilo 36 autorů.
Dále několik dětí a 2 pracovnice KVČ.
Festival Šrámkova Sobotka. Účast: 6.
Kurz anglického jazyka: 3 pracovnice KVČ Jičín.
Mgr. Benešová, J.:
Seminář pro trenéry paměti (Česká společnost pro trénování paměti),
Knihovny v Evropě (NKP),
Fundraising (UZS),
Knihovny současnosti, Seč (SDRUK),
Benchmarking (NKP),
Projektový management (UZS).
Andrenková, Z.:
Konference INSPO – web pro postiţené (AISO),
Lektorské dovednosti – didaktika výukové lekce (NKP),
Setkání uţivatelů programu KP-Win SQL (KP-Sys, Pardubice).
Knapová, L.:
Měření spokojenosti uţivatelů (SVK HK),
Knihovnický tisk – (SVK HK).
Knapová, L., Ing. Řeháková, M. (knihovnice MLK Tuř):
Co venkovské knihovny umějí a mohou VI – třídenní seminář (SKIP – Sekce veřejných
knihoven).
Dědečková, L.:
Elektronické dokumenty (Oxford University Press),
Anopress (NKP).
Rodrová, I., Andrenková, Z.:
Třídenní tematický zájezd do knihovny ve Swidnici v Polsku a účast na Festivalu Bajki.
Mgr. Benešová, J., Michlová, D:
Vyhlášení Knihovníka Královéhradeckého kraje 2010 (SVK HK). Ocenění získala Dana
Vágenknechová – knihovnice MLK Třtěnice.
MěK Sobotka: „Mediální výchova pro ţáky ZŠ“ – provedla pracovnice Lenka Dědečková z KVČ
Jičín.
MK Vysoké Veselí: „Svatební košile“ – literární pásmo a „Harry Potter“ – soutěţ. Provedly
pracovnice dětského odd. KVČ.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Počet obslouţených knihoven 63 /60 MLK a MěK Kopidlno, MK Pecka a Měk Hořice/.
Celkem rozvezeno 149 souborů s 11 655 svazky /průměr 2,4 souborů na jednu knihovnu se 185
svazky na jeden soubor/. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 255 souborů s 13 667 svazky
z minulého roku. MLK v roce 2010 pracovaly celkem s 404 soubory, coţ představuje 25 322
svazky.
Rozvoz souborů realizujeme 2x ročně, vţdy v jarních a podzimních měsících. V roce 2010 se
sníţil počet ujetých km. Knihovny, které si vybírají soubory několikrát za rok, vyuţívají sluţeb
obecních úřadů.
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Cirkulaci souborů v našem regionu neprovádíme, knihovnám tento stávající systém vyhovuje.
STAV FONDU:
Sklad VF byl v tomto roce přestěhován zpět do budovy KVČ v Jičíně. Při této příleţitosti
byla provedena aktualizace beletrie a dětské literatury.
Rok 2009 – přírůstek 2315 svazků.
Rok 2010 - přírůstek 2147 svazků – menší přírůstek, důvod: sníţena částka na nákup.
Úbytek 1205 – aktualizace fondu.
Celkový stav výměnného fondu za rok 2010 činí 37 166 svazků.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Revize: celkem 9
Profesionální knihovny:
Pecka 6455,
Stará Paka 6513,
Kopidlno – pobočka Mlýnec 3236,
celkem 16204.
MLK
Sběř /405/, Bukvice /497/, Valdice /1366/, Luţany /861/, Podůlší /138/, Podhorní Újezd /573/
Celkem = 3840
CELKEM bylo zrevidováno 20 044 svazků.
Aktualizace a obsahová prověrka:
MLK Vitiněves, Vidochov, Střevač, Luţany, Sobčice.
Komplexní zpracování: fond zpracován do KpWin-SQL: MLK Valdice, Vidochov, Vitíněves,
Střevač, Podůlší, Luţany, Podhorní Újezd.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Knihovna činnost nevykonává.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Program KpWin SQL pouţívají tyto knihovny: Vysoké Veselí, Sobotka, Libáň, Ostroměř, Nová
Paka, Hořice, Miletín, Stará Paka, Kopidlno, Pecka.
MěK Lázně Bělohrad – program Clavius.
MK Ţeleznice – program KpWin.
Regionální knihovnický systém – v roce 2010 napojeno dalších 8 knihoven, celkem máme
napojeno 29 MLK.
MLK Svatojánský Újezd, Mlázovice, Radim, Střevač, Vitiněves, Vidochov, Podůlší, Luţany,
Podhorní Újezd, Valdice - jsou plně automatizovány a mají katalog vystavený na svých
webových stránkách /v rámci budování celookresního souborného katalogu/.
Katalogizace fondu MLK je pro nás časově náročná. 9 MLK bylo proškoleno v připisování knih do
katalogu. Praxe ukáţe, zda budou schopni tuto činnost vykonávat.
Servis výpočetní techniky:
Profesionální knihovny: 14 konzultací: 3 – MěK Hořice, 3 - Libáň, 3 - Kopidlno, 1 – Sobotka, 1 –
Vysoké Veselí, 1 – Stará Paka, 1 – Ostroměř, 1 – Nová Paka.
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Počet obslouţených knihoven: 14.
Jiné regiony:
MěK Mladá Boleslav – práce v programu KpWin-SQL.

3

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou knihovnou
pro pověřené knihovny v roce 2010
Spolupráce se souborným katalogem – do katalogu z profesionálních knihoven přispívá
pouze KVČ v Jičíně, prostřednictvím KVČ v Jičíně jsou zasílány i záznamy z MLK /REKS/.
Zkušenosti: kontrola správnosti katalogizace.
Problémy: všechny záznamy nejsou podle pravidel a musí se opravovat.
Výhody: při vyřizování MVS, urychlení této sluţby, kterou vyuţívají i MLK, vystavení našeho
katalogu v Caslinu.
Webové stránky – informace pro knihovny
Pravidelná aktualizace. Přímý proklik na Facebook. Povinné sekce důleţité dokumenty zřízeny.

aktuality, adresář,

Webové stránky profesionálních knihoven
Všech 12 má své stránky, většina z nich vyuţívá šablonu webu pro malé knihovny.
V letošním roce si některé zaplatily vylepšenou verzi, která je propracovanější a lépe se s ní
pracuje.
Proškoleno 5 profesionálních a 15 místních knihoven.
Plnění standardů VKIS a analýza výsledků
Informace o standardech, analýza dat - na poradě vedoucích knihoven a v MLK při
metodických návštěvách.
Vyuţívání veřejně přístupného internetu
Při metodických návštěvách – kontrola evidence uţivatelů internetu.
MLK Holovousy – nepracují – adaptace celé budovy, obec nenalezla náhradní prostory.
MLK Jeřice – nepracují – nemohou najít knihovníka.
MLK Markvartice – pobočka Skuřina – připojení mít nebude, obecní domek na okraji obce, jiţ
byl několikrát vykraden, malá obec pod 50 obyvatel.
MLK Semínova Lhota – malá obec kolem 60 obyvatel, OÚ knihovnu nepřipojí a počítačem
nevybaví. Obecní úřad Újezd pod Troskami poskytuje za knihovnu veřejný internet.
MK Pecka – pobočka Vidonice – malá obec. Veřejný internet poskytuje Pecka.
SROP – kontrola projektu Královéhradeckého kraje – při metodických návštěvách,
informace předány paní J. Vydarené.
Průzkum spokojenosti uţivatelů:
Pro profesionální knihovny regionu provedeno školení.
Průzkum a vyhodnocení – Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně.
Měření spokojenosti knihovníků s regionálními funkcemi.
4

Regionální sluţby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
Knihovna Regionálního muzea a galerie v Jičíně – konzultace k odesílání záznamů do
Souborného katalogu Caslin.
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5

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Rok 2008 - 24,8 % financí na nákup z celkové dotace
Rok 2009 - 26,3 %
Rok 2010 – 24,1 %
V roce 2010 byl podán grant VISK 3 – pokračování budování REKSu – nákup softwaru pro 8
knihoven. Obce na nákup fondu nepřispívají.

6

Závěr
Regionální sluţby jsou důleţitou součástí knihovnictví. Troufáme si tvrdit, ţe bez profesionální
pomoci by řada knihoven v malých obcích zanikla či minimálně zdaleka neposkytovala sluţby
jako za současné situace. Profesionální pracovníci a odpovídající finanční prostředky, které
umoţňují sluţby poskytovat, jsou velmi důleţité. Obce (knihovníci i starostové) si na pomoc jiţ
zvykly, poţadují ji a také vyţadují. V uplynulém roce lze jako významné hodnotit další připojení 8
knihoven do celookresního regionálního automatizovaného systému, existenci a pravidelnou
aktualizaci webu malých knihoven. Zaměřili jsme se také na podporu práce s dětským čtenářem
a pomohli uspořádat několik akcí. Velký důraz jsme kladli na publicitu a informování o existenci a
práci vesnických knihoven. Díky spolupráci s Jičínským deníkem pravidelně uveřejňujeme
informace o jednotlivých knihovnách tak, abychom všechny představili. Zjistili jsme, ţe tím plníme
nejen funkci informování veřejnosti v celém okrese, ale neméně důleţité je i to, ţe se nám tak
daří zvednout v očích obce knihovnu i knihovníka a poukázat na jejich důleţitost. Výborně se
nám spolupracovalo se zpravodajem U nás, který byl vlastně první inspirací k psaní
o knihovnách do novin. Příjemný je také vznik nové knihovny Brada-Rybníček a rekonstrukce či
přestěhování knihoven ve Valdicích a Ţlunicích (z profesionálních byly rekonstruovány knihovny
v Pecce a Miletíně).
Pokud to finanční prostředky dovolí, dáváme přednost nákupu výměnného fondu z dotace a
přesvědčujeme obce, aby finanční prostředky věnovaly na rekonstrukci, vybavení nábytkem,
výpočetní technikou. V hodnoceném roce byla niţší dotace, snaţíme se šetřit ve všech
poloţkách tak, abychom co nejméně omezili nákup fondu.
Je třeba usilovat o zachování regionálních sluţeb a udrţet tak knihovnické sluţby i v malých
místech (a nejen knihovnické: je známo, ţe knihovníci většinou zajišťují veškerou kulturu, včetně
práce s dětmi, psaní zpravodaje, kronik apod.).
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2010
Zprávu sestavil: Dana Michlová
Dne: 12. ledna 2011
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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. 2010
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
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Rok 2010
Královéhradecký
KVČ v Jičíně
2,600
74
72
613
134
74
77
48
29
21
386
293
67
50
12
4
39
13
20 044
9
0
0
0
0
37 166
2 147
2 147

63
404
25 322
12
13
68
1 277

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

(pouze z finančních prostředků kraje)
Kraj
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)

Rok 2010
Královéhradecký
KVČ v Jičíně
368 308,21
345 034,31
5 468,00
71 594,51
0,00
11 715,90
149 666,17
9 490,90
2 845,00
26 155,00
0,00
594 000,00
591 900,00
2 100,00
201 248,00
33 467,21
0,00
0,00
1 430 000,00

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)

1 430 000,00
1 430 000,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

*
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 2010
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)
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0,00
0,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00

0
0,00

Vysvětlivka:
Rozdíl oproti plánu v jiných ostatních nákladech je způsobem zaúčtováním
dle nových účetních os nov. Z os tatních s lužeb s e s em přes unuly přibyly s travenky, š kolení a lékařs ká prohlídka, celkem 18 736,40
po odečtení by zůs talo 17 730,81, což odpovídá plánovaným výdajům /

E. Okres Náchod
Pověřená knihovna - Městská knihovna Náchod, o. p. s.
1.

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2010
Hlavním cílem byla podpora veřejných knihovnických a informačních sluţeb, 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,
zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků
obcí pro základní knihovny provozované obcemi,
další nezbytné činnosti, které vedou k rozvoji knihoven v územním rozsahu pověřené
knihovny.

Pro Městskou knihovnu v Náchodě byly stanoveny konkrétní úkoly pro rok 2010:
Pravidelně posílat záznamy do Souborného katalogu ČR.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály
pro knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti. Zajišťovat jejich
pravidelnou aktualizaci.
Pomáhat při vzniku samostatných webových stránek profesionálních knihoven na
území své působnosti. Zajistit metodickou pomoc při plnění tohoto úkolu. Prosazovat
pouţívání šablony webu pro malé knihovny v obecních knihovnách své působnosti,
zajistit proškolení obsluhy a aktuálnost vkládaných dat.
Sledovat plnění standardů VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat výsledky,
napomáhat motivaci k dosaţení optimálních výsledků, zvláště u knihoven
přihlášených do soutěţe Knihovna roku.
Sledovat vyuţívání veřejně přístupného internetu v knihovnách.
Na zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2010 získala pověřená knihovna účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 1 480 000,- Kč, coţ je
o 120 000,- Kč méně neţ v roce předcházejícím.
1.1. Síť obsluhovaných knihoven
V síti obsluhovaných knihoven nedošlo ke změně.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální sluţby
Z regionální funkce byly financovány 2,95 pracovní úvazky. Z toho 1,65 na dobu neurčitou
(řízení, vzdělávání, odborné konzultace, zpracování fondu, účetnictví) a 1,3 na dobu určitou
(práce s fondem, revize, zpětné zpracování fondu). Stav pracovníků je shodný s rokem 2009.
Nákup knihovnických sluţeb byl prováděn u čtyř městských knihoven s právní subjektivitou
(Červený Kostelec, Jaroměř, Nové Město nad Metují a Police nad Metují), které zajišťují
tvorbu a distribuci výměnných souborů z prostředků dotace pro základní knihovny
provozované obcemi příslušných střediskových obvodů.
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2.

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Pracovnice Městské knihovny v Náchodě poskytující regionální sluţby (2,95 úvazku) poskytly
knihovníkům okresu 141 konzultací a uskutečnily 311 metodických návštěv. Další konzultace
a metodické návštěvy poskytovaly pracovnice městských knihoven, u kterých MěstK Náchod
objednává knihovnické sluţby. Celkem bylo uskutečněno 494 konzultací a 410 metodických
návštěv. Metodické návštěvy se z větší části zaměřovaly na revizi a aktualizaci knihovních
fondů obecních knihoven a výměnných fondů střediskových knihoven. Pozornost byla
věnována práci s internetem a zejména novým webovým stránkám knihoven.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Rozbory činnosti a statistiky knihoven jsou probírány na poradách knihovníků základních
knihoven, které organizují jednotlivé střediskové knihovny, a na poradách vedoucích
městských knihoven okresu.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
V okrese Náchod se konají pravidelné porady vedoucích městských knihoven. V letošním
roce byly probírány výsledky statistiky, plnění standardů veřejných knihovnických sluţeb,
úkoly vyplývající z regionálních funkcí, webové stránky knihoven. Nezapomíná se na aktuality
z knihovnických akcí (konference Knihovny současnosti, akce SKIP, informace z porad SVK,
seminářů NK). Ţivá je i výměna zkušeností, informace o akcích v jednotlivých městech. Na
prosincové poradě referovala paní Ladislava Zemánková (NK Praha) o statistice
knihovnických činností. Porada byla spojená s exkurzí po nové knihovně v Novém Městě nad
Metují.
Pro knihovníky obecních knihoven bylo uspořádáno školení, na kterém přednášely
pracovnice regionálních sluţeb MěstK Náchod. Mělo tři části: Vyzná se čtenář ve vaší
knihovně? Jak přilákat čtenáře do knihovny? Jak dát o sobě vědět? Uskutečnilo se v Polici
nad Metují pro severní část okresu, v Jaroměři pro jiţní část a v Náchodě.
Na semináři „Komiks a jak ho číst“ přednášel knihovníkům okresu Ondřej Müller, programový
ředitel Albatros Media, a. s., překladatel z němčiny a angličtiny, editor, autor komentářů ke
sci-fi literatuře.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
V roce 2010 bylo expedováno 349 souborů s 9 317 svazky. Je to v průměru 5 souborů na
1 knihovnu, v kterých je 130 svazků. V praxi to vypadá jinak. 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, protoţe si
je odváţejí v taškách. Rozvoz větších souborů potom zajišťuje knihovna autem.
Na tvorbě výměnných fondů se podílejí i obce, které vyuţívají sluţeb střediskových knihoven
na základě smluv. V letošním roce přispěly částkou 299 301,- Kč. V této částce je zahrnuto
i předplatné časopisů, které svým knihovnám zajišťuje Knihovna města Police nad Metují.
Přírůstek do výměnných fondů tvoří knihy nakupované z regionálních funkcí, knihy
z prostředků obcí a v letošním roce i dary do VF Nového Města nad Metují (39).
Ve výkazu výkonů regionálních funkcí je uvedeno více zpracovaných knihovních jednotek
z prostředků obcí, neţ je nakoupeno. Jedná se o zpětné zpracování fondů v obecních
knihovnách, které provádějí pracovnice městských knihoven.
4773
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2010
Jedná se nejvíce o literaturu vyřazenou při aktualizaci výměnných fondů (letos zejména
Červený Kostelec a Police nad Metují).
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2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
V letošním roce byly revidovány knihovny: Heřmanice, Jasenná, Nový Hrádek, Nový Ples,
Říkov, Starkoč a Trubějov. Aktualizace výměnného fondu probíhaly v dalších knihovnách
regionu. Velká pozornost byla věnována aktualizaci fondu v Městské knihovně v Meziměstí.
Souvisela s nástupem nového vedoucího knihovny v loňském roce. Pomáhaly pracovnice
regionálního oddělení MěstK Náchod.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
V náchodském okrese se zpracovávají pouze výměnné fondy.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servis byl poskytnut knihovnám Jasenná, Rychnovek, Stárkov, Velká Jesenice a Velké
Poříčí.

3.

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2010
Záznamy do souborného katalogu jsou zasílány nejméně 4x ročně.
Webová stránka knihovny je průběţně aktualizována i v oddíle Pro knihovny.
Plnění standardů je pravidelně náplní porady vedoucích městských knihoven okresu.
V letošním roce se o nich hovořilo i na školení knihovníků obecních knihoven.
Při metodických návštěvách bylo připomínáno vyuţívání internetu, na školení mu byla
věnována jedna kapitola. Několika knihovnám byly připraveny webové stránky pomocí
šablony webu, kterou pro knihovnu objednal obecní úřad.
V rámci metodických návštěv byly zkontrolovány všechny počítače pořízené v rámci projektu
Královéhradeckého kraje.
Průzkum spokojenosti uţivatelů provedla Městská knihovna v Jaroměři. Výsledky zveřejnila
na svých webových stránkách.

4.

Regionální sluţby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
S Knihovnou Oblastní nemocnice v Náchodě si vzájemně poskytujeme MVS a konzultujeme
problematiku např. zpracování knihovního fondu (stejný knihovní systém KpWin-SQL).
Rýsuje se i vyuţití výměnných fondů v oblasti beletrie pro knihovnu Oblastní nemocnice.
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 22,3 %. Je to o něco
méně neţ v předcházejících letech, ale také dotace byla niţší. Snaţíme se zachovat ostatní
sluţby pro obecní knihovny v nezměněném rozsahu.
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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, Ţernov;
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, Ţďár nad
Metují.
Polici nad Metují přispívá na nákup knih i obec Bukovice, která nemá vlastní knihovnu.
Některé obce vydávají značné částky na nákup literatury do fondu vlastní knihovny (Hořičky,
Chvalkovice, Stárkov, Velké Poříčí, Ţďárky). Tam potom pomáhají pracovnice regionálních
sluţeb se zpracováním fondu přímo v obecní knihovně.

6.

Závěr
Díky finančnímu příspěvku na regionální funkce je moţné rozvíjet činnost obecních knihoven.
Doplňovat knihovny aktuální literaturou, pruţně reagovat na poţadavky knihovníků i čtenářů.
Rozvíjet konzultační a poradenskou činnost pracovníků regionálních sluţeb přímo
v knihovnách. Vinou dopravní obsluţnosti se vţdy nedaří vysílat pracovníky obecních
knihoven na vzdělávací akce. Také věková struktura knihovníků obecních knihoven někdy
neumoţňuje 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. Nedostatek nové literatury by se zajisté brzy projevil.
Také konkrétní metodická i praktická pomoc profesionálních knihovníků by byla bez finanční
pomoci kraje těţko uskutečnitelná.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2010
Zprávu sestavil: Mgr. Věra Škraňková
Dne: 20. 1. 2011
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

Rok 2010

Kraj Královéhradecký
Městská knihovna Náchod, o. p. s.
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. 2010
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
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2,950
74
72
494
410
70
73
40
4
4
54
54
11
11
41
9
93
14
24 361
7
55
1 576
55
2 080
89 458
3 338
1 723
1 576
39
67
349
9 317
5
11
43
2 160

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

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

Investiční náklady

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

Rok 2010

377 023,00
329 622,00
13 428,00
0,00
0,00
33 028,00
180 483,00
0,00
13 978,00
0,00
149 235,00
657 629,00
656 629,00
1 000,00
223 158,00
8 679,00
0,00
0,00
1 480 000,00
0,00
1 480 000,00
1 480 000,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

*
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 2010
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)
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0,00
0,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00

42,00
299 301,00

F. Okres Rychnov n. Kn. – oblast Kostelec n. Or.
Pověřená knihovna Kostelec nad Orlicí
1.

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2010
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.
Konkretizace úkolů pro pověřené knihovny stanovené pro rok 2010:
Pravidelně posílat záznamy do Souborného katalogu ČR.
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály
pro knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti. V oddíle Pro knihovny
povinně zřídit tyto sekce:
aktuality, adresář, dokumenty.
Zajišťovat jejich
pravidelnou aktualizaci.
Pomáhat při vzniku samostatných webových stránek profesionálních knihoven na
území své působnosti. Zajistit metodickou pomoc při plnění tohoto úkolu. Zaměřit se
na zvýšení nabídky on-line sluţeb, prosazovat pouţívaní šablony webu pro malé
knihovny v obecních knihovnách své působnosti, zajistit proškolení obsluhy a
aktuálnost vkládaných dat.
Sledovat plnění standardů VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat výsledky,
napomáhat motivaci k dosaţení optimálních výsledků, zvláště u knihoven
přihlášených do soutěţe Knihovna roku.
Sledovat vyuţívání veřejně přístupného internetu v knihovnách, zajišťovat proškolení
obsluhy a zjednat nápravu u vykázaných méně neţ 30 přístupů za rok. V případech,
ţe knihovna v obci není místem veřejně přístupného internetu, vyvolat jednání
k vyřešení situace.
V rámci metodických návštěv se zaměřit na kontrolu počítačových stanic získaných
v rámci projektu Královéhradeckého kraje, případné problémy neprodleně nahlásit
mailto:jvydarena@kr-kralovehradecky.cz . Pro odd. sluţeb knihovnám krajské
knihovny připravit 2x ročně souhrnnou zprávu.
V profesionálních knihovnách připravit průzkumy spokojenosti uţivatelů knihoven,
poskytovat nezbytnou metodickou pomoc a proškolení.

1.1. Síť obsluhovaných knihoven
25 neprofesionální + 3 profesionální,
1 knihovna jiných sítí – knihovna OMOH Rychnov nad Kněţnou.
Beze změn.
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1.2. Pracovníci zajišťující regionální sluţby
1 pracovní místo rozdělené na 0,5 pracovní úvazek v KO a TY, beze změn.

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí
2.
2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V kaţdé knihovně došlo dle standardů k metodické návštěvě. V některých knihovnách i
opakovaně, v souvislosti s revizí nebo jinou metodickou činnosti, např. zaučení knihovnice.
Máme zcela nové webové stránky www.biblio.cz s rozšířeným oddílem pro knihovny.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Školení ke statistice provádíme individuálně, vzhledem k počtu obsluhovaných knihoven
můţeme poskytovat individuální péči.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Porady neprofi: 2. 3. 2010 vzdělávání hlavně ke statistice, vzorové statistické výkazy a JIB,
9.11.2010 hledání v katalogu knihovny (ţádali jsme VISK 3 katalog Clavius Carmen, proto
cíleně obsluha nových webových stránek).
Porada profi knihoven: 23. 4. spolupráce na kulturních akcích, financování RGF, změny
v zajištění sluţeb. 23. 9. stav MLK v regionu, případná dělba práce.
Vzdělávání: 4. 5., 11. 5.,18. 5., 25. 5. téma vţdy Počítač pro kaţdého i pro pokročilé.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
28
Úbytek výměnného fondu k 31.12.2010
Počet souborů 59 a svazků 2 955 k. j.
Je to nepřesné číslo; dalších 16 souborů o 800 svazcích z výměnného fondu navíc
rozvezeno do poboček knihoven, ale jsou jako výpůjčky evidované v knihovně Týniště n. O.
nebo Voděrady.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Revize Záměl
2 146 k. j. změna starosty obce,
Tutleky
840 k. j. zapsání do databáze KO.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Některé knihovny oblasti tradičně nakupují knihy do svých stálých fondů. Jsou to Albrechtice,
Bolehošť, Svídnice, Tutleky, Lípa n. O., Voděrady, Čermná n. O., Záměl a Častolovice.
Borohrádek si svoje nakoupené knihy zpracovává sám, v Častolovicích je síla pouze na 0,5
úvazku a vzhledem k dlouhé otevírací době a mnoţství akcí, které pořádá, katalogizujeme
knihy, většinou dary. V roce 2010 jsme jim nakoupili knihy na jejich ţádost za zvýhodněných
podmínek.
Jinak si knihy nakupují knihovny samostatně dle svého výběru a přidělených financí.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Zvýšená částka na servis výpočetní techniky zahrnuje zejména dodání kompletní databáze
Častolovicím, revizi v Záměli, knihovna je plně automatizovaná, řešení technických problémů
v Borohrádku a synchronizace SQL serveru v Kostelci n. O., převod knihovny Týniště na SQL
server Kp-Sys. Pomoc v Doudlebách n. O. s on-line katalogem.
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3.

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2010
Pravidelně posílat záznamy do Souborného katalogu ČR. Pouze Kostelec n. O. časté
poruchy exportů, chyba poštovního serveru, odstraněno s novou doménou.
Webové stránky – web pro knihovny splněno.
Webové stránky pro knihovny – situace je po volbách bohuţel spíše horší. 2 obce nemají
obsazené úřady, webové stránky zaplacené z různých grantů nemají nabídku Knihovna
obce a do šablony nelze dodat, spíše se jedná o problém komunikace se starosty, někde je
snaha knihovníka o vlastní stránky knihovny, ale zcela zdarma. Řešením by bylo udělat
stránky v rámci stránek pověřené knihovny, alespoň se základními informacemi.
Všechny počítače v oblasti nakoupené z grantu Královéhradeckého kraje jsou funkční a plně
vyuţívané.
Průzkum spokojenosti veřejnosti je díky novým webovým stránkám a po dohodě s novým
vedením města připravený na období březen 2011.

4.

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

5.

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Téměř 40 % dotace jsou prostředky na nákup knihovního fondu do VF. Obce hradí platy
knihovníků, provozní náklady knihovny a dovoz a odvod knih VF.
Některé obce nakupují knihy do svých stálých fondů, obec Borohrádek, městys Častolovice a
nově i Čestice nakupují i periodika.
V Častolovicích dostali grant na kulturní činnost od regionálního sdruţení MASS 8 000,- Kč.

6.
Závěr
Sluţby poskytované obecním knihovnám (výměnné soubory, zpracování knih, pomoc při
revizích) jsou na velmi dobré úrovni a jsou celkem stabilní a dobře finančně zajištěné.
Většina prací je ulehčená a podpořená dobrou technikou (jak hardware - notebook, tak
software program Výměnné soubory), kterou máme v pověřené knihovně. V roce 2010 jsme
jiţ platili update odborných programů. Rozpočty obcí jsou většinou malé a na platy
dobrovolných knihovníků se dává zanedbatelná suma. V tomto roce jsme i my přišli o 15 %
částky z našeho rozpočtu, coţ se projevilo na akcích, které navštěvovali i dobrovolní
knihovníci.
Webové stránky knihoven jsou uţ téměř hrozbou, kterou budeme muset řešit v roce 2011, po
dohodě s nově zvolenými starosty obcí, případně i vyřešit, kdo bude spravovat fond
knihoven, kde není starosta.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2010
Zprávu sestavil: Iva Havlová
Dne: 18. 1. 2011
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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. 2010
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
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Rok 2010
Královéhradecký
Kostelec nad Orlicí
1,300
29
27
119
48
29
30
12
4
4
10
10
6
6
21
4
27
4
2 986
2
1
50
8
1 016
16 701
1 172
1 172
0
0
24
59
2 955
7
55
4
20

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

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

Investiční náklady

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

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2010
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)
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Rok 2010
Královéhradecký
Kostelec nad Orlicí
233 988,00
215 877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 031,00
854,00
11 983,00
14 317,00
4 429,00
238 800,00
238 800,00
0,00
81 181,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163 940,00
163 940,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00

0
0,00

G. Okres Rychnov nad Kněţnou – oblast Rychnov n. Kn.,
Dobruška
Pověřená knihovna - Rychnov nad Kněţnou
1.

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2010
Systém regionálních funkcí v roce 2010 i nadále pomáhá vyrovnat rozdíly v dostupnosti a
kvalitě knihovnických a informačních sluţeb 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 2010 v oblasti pověřené knihovny v Rychnově n. Kn. bylo zajištění
dostupnosti veřejných knihovnických a informačních sluţeb, další zkvalitňování sluţeb pro
základní knihovny tak, aby byly na srovnatelné úrovni jako sluţby ve větších knihovnách.
V oblasti se spolupodílejí i některé obce na financování dle smlouvy se zřizovatelem.
Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování činily 18.200,- Kč za rok 2010.
Část prostředků byla pouţita na nákup knihovního fondu (118 knihovních jednotek) a část na
technické zpracování, materiální zabezpečení a údrţbu.
Efektivní vyuţití finančních prostředků dotace je garancí průběţné aktualizace knihovních
fondů profesionálních knihoven a následného vyuţití těchto fondů v podobě výměnných
souborů pro obecní knihovny. Finanční zajištění právě na doplnění a obnovu výměnných
fondů bylo dostatečné.

1.1. Síť obsluhovaných knihoven
Oblast Rychnov nad Kněţnou, 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, Podbřeţí, 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 19 obecními knihovnami (Bělá,
Brocná, Černíkovice, České Meziříčí, Domašín, Hláska, Javornice, Kounov, Kvasiny, Liberk,
Lično, Lipovka, Lukavice, Olešnice v Orlických horách, Potštejn, Skuhrov nad Bělou, Slatina
nad Zdobnicí, Solnice, Třebešov). I v roce 2010 zajišťovala knihovna metodickou pomoc a
expedici výměnných souborů pro knihovny - Bartošovice v Orl. horách, Orlické Záhoří, Pěčín
a Říčky v Orl. horách, které spadají pod správu Základní knihovny v Rokytnici v Orl. horách.
Knihovna je přestěhována do nových prostor, ale díky dalším personálním změnám nemohly
být vykonávány regionální funkce v plném rozsahu daném pro toto středisko. Všechny
knihovny jsou evidovány v registru knihoven na Ministerstvu kultury ČR.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální sluţby
V Městské knihovně Rychnov nad Kněţnou jsou zřízeny dva pracovní úvazky financované
z regionálních funkcí. Jedno pracovní místo představuje 1 úvazek, který byl rozdělen na dva
úvazky po 0,5. Po dohodě mezi pověřenou knihovnou v Rychnově n. Kn. a Městskou
knihovnou v Dobrušce (jednání se starostou) byla přijata pracovní síla, jejímţ pracovním
místem je Městská knihovna v Dobrušce. Dohoda mezi oběma knihovnami je formou
objednávky, jejímţ podkladem je pracovní smlouva, platový výměr a náplň práce. Hlavní
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pracovní náplní pracovnice v Městské knihovně v Dobrušce je konzultace a poradenství pro
neprofesionální knihovníky, nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků obcí, výběr a
nákup knih z prostředků dotace RF, příprava a příjem knih před katalogizací a po ní
v Rychnově n. Kn., technická údrţba fondu, zajištění tvorby a cirkulace výměnných souborů.
Druhou polovinu úvazku představuje pracovní místo, které je přímo v pověřené rychnovské
knihovně. Hlavní náplní pracovnice jsou veškeré práce spojené s revizí a aktualizací
knihovních fondů obecních knihoven v oblasti Rychnova n. Kn. a Dobrušky. Druhé pracovní
místo představuje 1 úvazek, coţ je pracovnice pro správu výměnných souborů a centrální
katalogizaci titulů nově nakoupených profesionálními knihovnami (Dobruška, Opočno a
Vamberk).
Ve střediskových knihovnách Opočno a Vamberk funguje systém objednávek regionálních
sluţeb. Městská knihovna Rychnov n. Kn. objednává u obou střediskových knihoven
konkrétní vybrané regionální sluţby uvedené v objednávce. Městský úřad jako provozovatel
Městské knihovny vystaví faktury na základě čtvrtletních podkladů pro fakturaci
o provedených sluţbách, kterou zpracoval vedoucí Městské knihovny.
Jak bylo jiţ zmíněno, v Základní knihovně v Rokytnici v Orlických horách, kde došlo
k dalším personálním změnám, nemohly byt vykonávány regionální funkce v plném rozsahu
daném pro toto středisko.

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 moţností. V roce 2010 bylo poskytnuto 402
konzultací a vykonáno 57 metodických návštěv. Ke konzultacím je kromě jiného vyuţívána i
e-mailová pošta, v roce 2010 kromě 402 běţných konzultací bylo 592 e-mailů, jejichţ
předmětem byly nejen konzultace, ale také různé informace a pozvánky na akce pořádané
knihovnami. Knihovníkům jsou poskytovány aktuální informace z oblasti knihovnických a
informačních sluţeb a je jim poskytována praktická pomoc při řešení nejrůznějších odborných
problémů v souvislosti s jejich knihovnou. Pomocníkem v této oblasti je i knihovnickoinformační 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 ţádostí
o zpracování ročního výkazu dané knihovny. U profesionálních knihoven je kromě ročního
statistického výkazu poţadován i komentář ke statistice za daný rok, dále výkaz výkonu RF
s komentářem. Některé aktivní obecní knihovny s ročním statistickým výkazem posílají i
komentář (obecní knihovna Mokré). Všechny statistické výkazy jsou v Rychnově n. Kn.
centrálně zpracovány prostřednictvím programu Stat 2010 Excel. Sebraná data všech
základních knihoven jsou zkontrolována, uloţena 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 slouţí
komentáře jednotlivých profesionálních, případně obecních knihoven.
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V listopadu 2010 proběhlo v Městské knihovně v Rychnově n. Kn. školení ke statistickým
výkazům včetně praktické ukázky vyplňování, které bylo součástí porady knihovníků
obecních knihoven regionu.
Zároveň jsou průběţně rozesílány k nahlédnutí dobrovolným knihovníkům, resp. obecním
úřadům, všechny materiály, které se týkají provozu příslušné obecní knihovny.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
I v roce 2010 byla snaha zajistit vzdělávání knihovníků a jejich informovanost o aktuálním
vývoji knihovnictví. V dubnu 2010 uspořádala Městská knihovna v Dobrušce školení ke
katalogizaci v programu Clavius. V listopadu 2010 byla uspořádána porada pro dobrovolné
knihovníky, v jejímţ rámci absolvovali účastníci školení ke statistice. Profesionální knihovny
stále nabízejí knihovníkům základních knihoven moţnost individuálních školení, která se
snaţí 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 vytíţení knihovníci zvládají základní obsluhu počítačů
v knihovnách a nemají čas a zájem absolvovat různá školení. Všichni pracovníci obecních
knihoven jsou průběţně proškolováni a zvládají práci s počítačem a internetem.
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
1355
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2010
Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů, které jsou pak dále
efektivně vyuţity 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 dováţí a odváţí sama. Tyto knihovny mají tituly
odborně zpracovány, převedeny do svých databazí (LANius,Clavius) a jsou tak připraveny
k následnému vyuţití - 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
umoţňuje rychlejší práci při tvorbě výměnných souborů pro obecní knihovny.
Výměnné soubory pro knihovny střediska Rokytnice v Orl. horách zajišťovala pro rok 2010
Městská knihovna v Rychnově n. Kn.
V roce 2010 bylo obslouţeno celkem 57 knihoven. Bylo vyexpedováno 320 výměnných
souborů s 15.985 svazky.
2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Důleţitou 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 průběţně, aktualizace fondů obecních
knihoven je většinou součástí probíhající revize.
V roce 2010 proběhla revize v 6 knihovnách (Bartošovice v Orl. horách, Olešnice v Orl.
horách, Roveň, Třebešov, Lhoty u Potštejna, Mokré - zde se revize dokončí v roce 2011).
Celkem bylo zrevidováno 11.463 knihovních jednotek. Oproti roku 2009 bylo zrevidováno
méně knihoven; důvodem je to, ţe se jedná o knihovny s většími knihovními fondy.
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2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Kvalitní výměnné fondy a následná tvorba a distribuce výměnných souborů by nebyly moţné
bez zajištění kvalitní akvizice a odborného zpracování knihovních fondů. Důleţitou 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 databazí (LANius, Clavius), coţ jim
umoţňuje další práci s nimi.
Dále některé profesionální knihovny (Dobruška, Vamberk) na základě smlouvy s obcemi,
kterým poskytují sluţby, vybírají příspěvek na nákup nových titulů a technické zpracování.
Tento příspěvek činil v roce 2010 18.200,- Kč. Z částky 15.871 bylo nakoupeno 118 titulů a
částka 2.329 byla pouţita na odborné a technické zpracování knih a distribuci.
V roce 2010 bylo celkem zakoupeno a zpracováno 1.948 knihovních jednotek (roční přírůstek
VF), které byly zakoupeny z prostředků dotace na regionální funkce (1830 titulů) a některé
z prostředků obcí (118 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 poţadavků
servisní sluţby automatizovaného knihovního systému LANius a Clavius hlavně v částech,
které jsou vyuţívány k plnění regionálních funkcí (katalogizace, revize knihovních fondů a
automatizované agendy výměnných souborů).
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Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2010






Do souborného katalogu přispívá pověřená knihovna Rychnov nad Kněţnou, ostatní
profesionální knihovny oblasti spíše vyuţívají katalog dle poţadavků svých čtenářů a
pro účely knihovny (katalogizace apod.).
Na webové stránce v oddíle Pro knihovny bude i v roce 2011 pokračovat snaha
o prezentaci informací a potřebných materiálů pro obecní knihovny a jejich
provozovatele v oblasti Rychnov n. Kn., Dobruška.
Profesionální knihovny oblasti mají vlastní webové stránky a dále se snaţí tuto sluţbu
nabízet i do obecních knihoven.
Standardy VKIS jsou průběţně sledovány v rámci metodických návštěv a
poskytovaných konzultací, dále v rámci porad a školení.
V rámci metodických návštěv je sledováno i vyuţití veřejně přístupného internetu
v obecních knihovnách, proškolení obsluhy je zajišťováno individuálně v rámci potřeb
jednotlivých obecních knihoven.

Regionální sluţby 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 sluţby,
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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5.

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Nákup knihovního fondu - značná část dotace byla věnována na nákup nových knih do
výměnných fondů. Tímto nákupem stále dochází k oţivování a zaktualizování stávajících
výměnných fondů, které nebyly několik let doplňovány pro nefungující střediskový systém
v okrese Rychnov nad Kněţnou. Kvalitní, aktuální a odborně zpracovaný výměnný fond je
dále efektivně vyuţit v knihovnách obcí formou souborů. Dalším zdrojem financí jsou
příspěvky od obcí - konkrétně střediska Dobruška a střediska Vamberk - celková částka
činila 18.200,- Kč. Z částky 15.871 bylo nakoupeno 118 titulů a částka 2.329 byla pouţita na
odborné a technické zpracování knih a distribuci.
Cestovné - poloţka 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 sluţby:
Nákup knihovnických sluţeb - poloţka zahrnuje finanční prostředky k zajištění vybraných
regionálních funkcí formou objednávky knihovnických sluţeb u 2 profesionálních knihoven se
střediskovou funkcí (Opočno a Vamberk) okresu Rychnov n. Kn. Není zde zahrnuta Městská
knihovna v Dobrušce, kde vybrané regionální funkce přímo zajišťuje pracovnice na 0,5
úvazku, jejíţ finanční prostředky jsou hrazeny ze mzdových nákladů. Dále zde není zmíněna
ani Základní knihovna v Rokytnici v Orlických horách, kde změna personálního zajištění stále
nedovoluje vykonávat regionální funkce v plném rozsahu daném pro toto středisko.
Mzdové náklady:
Tato poloţka zahrnuje plat pracovnic zajišťujících výkon regionálních funkcí pro obvod
Rychnov n. Kn., Dobruška.

6.

Závěr
Dotace na regionální funkce byla jednoznačným přínosem pro veřejné knihovny okresu.
Úhrada mzdových nákladů umoţnila 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 vynaloţeny.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2010
Zprávu sestavil: N. Kaločová
Dne: 18. 1. 2011
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

Rok 2010

Kraj Královéhradecký
Název knihovny Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou
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. 2010
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
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2,000
57
57
402
57
57
70
18
1
1
16
16
2
2
18
3
40
6
11 463
6
23
118
23
118
51 232
1 948
1 830
118
0
57
320
15 985
0
0
0
0

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

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

Investiční náklady

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

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2010
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)
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Rok 2010

288 000,00
288 000,00
0,00
0,00
0,00
2 270,00
65 500,00
0,00
0,00
0,00
65 500,00
473 306,00
473 306,00
0,00
160 924,00
0,00
0,00
0,00
990 000,00
0,00
990 000,00
990 000,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 200,00
15 871,00
2 329,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00

19
18 200,00

H. Okres Trutnov
Pověřená knihovna - Městská knihovna s regionálními funkcemi
v Trutnově
1.

Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2010
V roce 2010 obsluhovala knihovna 58 základních knihoven regionu. Na základě smlouvy se
Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové poskytovala tyto sluţby:
poradenská a konzultační činnost,
vzdělávání pracovníků knihoven a pořádání seminářů a porad,
tvorba a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny regionu,
pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven,
podpora při zpracování roční statistiky,
servis výpočetní techniky.
Konkrétní úkoly knihovny:
pravidelné zasílání dat do Souborného katalogu Caslin,
prezentace aktuálních informací na webových stránkách knihovny v oddíle Knihovny
regionu,
pomáhat při zakládání webových stránek základních knihoven regionu,
sledovat standardy VKIS,
sledovat vyuţívání veřejně přístupného internetu,
provádět kontrolu počítačových stanic získaných v rámci projektu Královéhradeckého
kraje,
pomoc při přípravě průzkumu spokojenosti uţivatelů v profesionálních knihovnách.

1.1. Síť obsluhovaných knihoven:
1 knihovna pověřená výkonem RF (MěK Trutnov),
8 knihoven s prof. knihovníkem (Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Rtyně
v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Úpice, Vrchlabí a Ţacléř),
42 knihoven s neprofesionálním pracovníkem,
3 pobočky v přidruţených 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 v Rudníku a Starých
Bukách.
V tomto roce ukončila svoji činnost knihovna ve Vítězné–Komárov, kde byl mnoho
let knihovníkem pan Emil Pokorný. Pro svůj věk jiţ nemohl tuto funkci zastávat a
vedení obce nesehnalo za něho náhradu; z tohoto důvodu rozhodlo o jejím zrušení.
1.2. Pracovníci zajišťující regionální sluţby
Na zajišťování RF se podílejí tyto pracovnice:
úv.1
- metodička,
úv.0,25 – ředitelka,
úv.0,5 - pracovnice akvizice,
úv. 0,25 – pracovnice ochrany a údrţby knihovního fondu,
úv. 0,5 - pracovnice oddělení pro dospělé čtenáře,
úv. 0,25 – hlavní účetní.
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2

Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Standard: minimálně 1 metodická návštěva v kaţdé obsluhované knihovně.
Bylo uskutečněno 86 metodických návštěv a 182 konzultací.
Nejčastější témata: webové stránky knihoven, jejich aktualizace, zavedení knihovnického
programu Clavius REKS a jeho obsluhování, meziknihovní výpůjční sluţba, granty, profilace
fondu v knihovnách, aktualizace knihovních řádů a směrnic, akvizice fondu.
Elektronická metodika:
na stránkách knihovny (www.mktrutnov.cz) v oddíle Základní dokumenty je moţné vyuţít
níţe uvedené dokumenty:
Vzorová zřizovací listina (pdf)
Vzorový knihovní řád (pdf)
Vzorový knihovní řád pro REKSové knihovny (pdf)
Vzorová směrnice k ochraně osobních dat čtenářů (pdf)
Manuál pro REKSové knihovny - tisk broţury (pdf)
Doporučení pro školní knihovny
Metodický pokyn SVK Hradec Králové - vyřazování knih (pdf)
Stavěcí znaky MDT (naučná literatura)
V oddíle Informace pro knihovny jsou uveřejňovány aktuální zprávy pro knihovníky.
Většina knihovníků vyuţívá elektronické pošty ke komunikaci s metodikou.
2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Plán:
- revize knihovního fondu v 10 neprofesionálních knihovnách regionu,
- tvorba webových stránek obecních knihoven,
- zpracování grantů VISK 3 pro neprofesionální knihovny (podle zájmu),
- vloţení a následné zpracování knihovních fondů REKSových knihoven,
- pravidelná aktualizace oddílu Informace pro knihovny na webových stránkách MěK.
Rozbory:
- průběţná práce se statistickými výsledky,
- sledování vyuţívání internetu v neprof. knihovnách,
- sledování dodrţování standardů.
Statistika knihovnických činností:
- zpracování ročních statistických výkazů,
- zpracované výsledky statistického šetření předat jednotlivým knihovnám.
Benchmarking:
- opět připomenuta moţnost zapojit se do tohoto projektu,
- v roce 2010 se přihlásily nově knihovny Hostinné a Úpice.
2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
Standard: 30 hodin odborného vzdělávání pro profesionální pracovníky,
8 hodin odborného vzdělávání pro neprofesionální pracovníky.
Pro profesionální knihovníky jsme uskutečnili školení týkající se meziknihovní výpůjční sluţby
(4 hodiny). Prezentaci si připravila pracovnice studovny Mgr. Jitka Káchová.
S neprofesionálními pracovníky knihoven jsme domluveni na individuálních školeních, která
probíhají u nás nebo v jejich knihovnách (jedná se zejména o práci s knihovnickým
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programem, obsluhu počítače, vyuţívání internetu, zaloţení webové stránky a její
aktualizaci,…). Školení probíhají nepravidelně během roku a letos bylo knihovníkům
věnováno 120 hodin.
V tomto roce proběhly 2 porady profesionálních knihoven – v dubnu a prosinci. Na obou se
probíraly aktuální informace z oblasti knihovnictví, účetnictví, vnitřních směrnic,…
2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Standard: 2x ročně 1 soubor do kaţdé obsluhované knihovny.
V roce 2010 jsme poskytli 304 souborů o celkovém počtu 28068 svazků. Průměrně jeden
výměnný soubor obsahuje 90 svazků. Této sluţby vyuţívá 41 neprofesionálních knihoven.
Bílá Třemešná a Lanţov tuto sluţbu nepoţadují – prvně jmenovaná má dostatečné finanční
prostředky od obce na nákup KF a knihovna v Lanţově pro malý zájem uţivatelů výměnné
fondy nepoţaduje.
Přírůstek výměnného fondu k 31. 12. 2010
Úbytek výměnného fondu k 31. 12. 2010

2721
150

2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Standard: 1x za 5 let v knihovnách s maximálním pracovním úvazkem 1.
Revizi jsme provedli ve 12 neprofesionálních knihovnách (Bernartice, Bílé Poličany, Dolní
Lánov, Havlovice, Horní Brusnice, Chvaleč, Janské Lázně, Lampertice, Mladé Buky,
Suchovršice, Vilantice a započatá revize v Dolní Brusnici) a v profesionální knihovně ve
Špindlerově Mlýně. Zrevidováno bylo 37395 svazků.
Zároveň byla ve všech knihovnách provedena aktualizace fondu.
V knihovnách, které začaly pouţívat knihovnický systém Clavius REKS, byl do databáze
uloţen KF, celkem 20989 záznamů.
2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Nemáme.
2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Automatizované knihovny:
- profesionální – Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Rtyně v Podkrkonoší,
Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí a Ţacléř (knihovní systém
Clavius) a Úpice (KPWin);
- neprof. – Batňovice, Bernartice, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice,
Dolní Brusnice, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Dubenec, Hajnice, Havlovice, Horní
Brusnice, Horní Maršov, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Chvaleč, Jívka,
Kocbeře, Kuks, Lampertice, Lánov, Malé Svatoňovice, Mladé Buky, Nemojov,
Pec pod Sněţkou, Pilníkov, Prosečné, Rudník, Suchovršice, Velké
Svatoňovice, Velký Vřešťov, Vilantice a Vítězná-Huntířov, Vítězná-Kocléřov
(knihovny pouţívající Clavius REKS);
- Černý Důl, Janské Lázně a Kohoutov (Clavius) a Radvanice (LANius).
Neautomatizované knihovny:
- Doubravice, Lanţov, Maršov u Úpice, Staré Buky.
Odborné knihovny evidované:
- Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, Podkrkonošské muzeum v Trutnově a ZŠ
Komenského v Trutnově (Clavius).
Odborné knihovny neevidované:
- knihovna při Střední zdravotnické škole v Trutnově a knihovna Státního
oblastního archivu v Trutnově (Clavius).
Všem knihovnám je v průběhu roku poskytován servis knihovního systému.
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3.

Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2010
Souborný katalog ČR Caslin
Záznamy do Caslinu posílá knihovna v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem a dvě
knihovny odborné – knihovna Muzea Podkrkonoší a KRNAPu.
Webová stránka
V oddíle Knihovny regionu je adresář profesionálních a neprofesionálních knihoven,
on-line katalog výměnných souborů, informace pro knihovny a základní dokumenty.
Všechny informace jsou během roku průběţně aktualizovány.
Webové stránky profesionálních knihoven
Dvůr Králové nad Labem - www.slavoj.cz
Hostinné – webová stránky se připravuje a bude funkční po přestěhování knihovny do
nových prostor
Rtyně v Podkrkonoší - www.mkrtyne.cz
Svoboda nad Úpou - knihovnasvoboda.hi-net.cz
Špindlerův Mlýn – s novou knihovnicí jednáno o nutnosti vytvoření webové stránky
Úpice - www.kulturaupice.cz
Vrchlabí - www.mkvrchlabi.cz
Ţacléř - knihovna.zacler.cz
Webové stránky neprofesionálních knihoven
Batňovice - www.knihovnabatnovice.wz.cz
Dolní Brusnice - dolbrusnice.sweb.cz/
Havlovice - knihovnahavlovice.webk.cz
Horní Brusnice - knihovnahornibrusnice.webk.cz
Choustníkovo Hradiště - knihovnahradiste.webk.cz (webové stránky nefunkční –
nezaplacen roční poplatek 100,- Kč).
Chvaleč - knihovnachvalec.webk.cz
Jívka - knihovnajivka.webk.cz
Kuks - knihovnakuks.webk.cz
Malé Svatoňovice - www.knihovnamsvatonovice.wz.cz
Prosečné - knihovnaprosecne.wz.cz
Radvanice - www.knihovnaradvanice.webz.cz
Suchovršice - knihovnasuchovrsice.webk.cz
Vilantice - knihovnavilantice.webk.cz
Standardy VKIS
Součástí statistických dat je i vyhodnocení plnění ukazatelů VKIS. Tyto výsledky jsou
následně projednávány se starosty a knihovníky obecních knihoven. Knihovnou roku
2010 v Královéhradeckém kraji se stala Obecní knihovna v Batňovicích vedená paní
Markétou Tučkovou. Knihovnicí roku za náš region se stala paní Věra Máslová
z knihovny v Prosečném.
Vyuţívání internetu v obecních knihovnách
Při metodických návštěvách je knihovníkům připomínáno vyuţití internetových stanic.
V REKSových knihovnách je vyuţívání internetu samozřejmostí – tyto knihovny jsou
připojené přes webové rozhraní. Většina knihovníků jej vyuţívá i při komunikaci
s nadřízenou knihovnou.
Kontrola počítačů pořízených v rámci projektu Královéhradeckého kraje
Ve všech knihovnách byla během roku provedena kontrola těchto stanic.
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Průzkumy spokojenosti uţivatelů knihoven
Na prosincové poradě profesionálních knihovníků byli všichni přítomní seznámeni
s nutností provedení průzkumů spokojenosti jejich uţivatelů. Nabídnut vzorový
dotazník, který vypracovala MěK Ústí nad Orlicí.
4.

Regionální sluţby 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 sluţeb v roce 2010:
- upgrade knihovnického programu Clavius,
- pomoc při zpracovávání grantu,
- revize knihovního fondu,
- katalogizace dokumentů,
- konzultace.
Všechny tyto sluţby jsou poskytovány průběţně.

5.

Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Knihovna v tomto roce obdrţela na zajištění regionálních funkcí 1500 tis. Kč, z toho bylo
vynaloţeno na nákup knihovního fondu 413 tis. Kč (27,5 %).
Knihovna získala grant na nákup licencí Clavius REKS a čtečky čárových kódů. Z 30 % byly
hrazeny z prostředků na region a 70 % bylo uhrazeno z grantu VISK 3.
Ostatní finanční prostředky byly čerpány podle skutečných nákladů.
Dotace od obcí nemáme.

6.

Závěr
Díky finančním prostředkům kraje a státu je v současnosti plně automatizováno 37
neprofesionálních knihoven. Knihovny tak nabízejí nejen klasické knihovnické sluţby, ale i
elektronické (vyhledávání v on-line katalozích, prodluţování výpůjček, seznamy nových
knih,…). Knihovny, které mají webové stránky, umoţňují i komunikaci mezi knihovníkem a
návštěvníkem.
Přílohy:
Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2010
Zprávu sestavil: Blanka Maňhalová
Dne: 15. 1. 2011
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
Kraj
Městská knihovna s RF Trutnov
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. 2010
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
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Rok 2010
Královéhradecký
2,700
58
58
182
86
53
57
8
1
1
8
8
4
4
8
2
14
13
37 395
12
0
0
0
0
43 397
2 721
2 721
0
0
41
304
28 068
48
65
0
0

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

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

Investiční náklady

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

Rok 2010
Královéhradecký
421 807,90
412 956,90
7 560,00
67 909,00
0,00
17 032,00
50 336,10
0,00
0,00
34 040,00
0,00
685 521,00
685 521,00
0,00
233 077,00
22 321,00
1 996,00
0,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00

Rok 2010
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 395,40
0,00
0,00
29 395,40

*
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 2010
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)
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0,00
0,00
0,00

Rok 2010
0,00
0,00
0,00

0
0,00

