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Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2013. 

Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy regionálních 

funkcí knihoven. Byla sestavena s využitím písemných podkladů 

vypracovaných metodiky pověřených knihoven SK: Městské knihovny 

Benešov, Středočeské vědecké knihovny v Kladně, Městské knihovny 

Kutná Hora, Knihovny města Mladá Boleslav a Knihovny Jana Drdy 

Příbram. 
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Výroční zpráva 

Z P R Á V A  O  V Ý K O N U  R E G I O N Á L N Í C H  F U N K C Í   

V E  S T Ř E D O Č E S K É M  K R A J I  

CÍLE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2013 

Výkon regionálních funkcí (dále RF) ve Středočeském kraji (dále SK) se i v tomto roce řídil Koncepcí 

podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje (usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje  

č. 79-6/2005/ZK ze dne 19. 9. 2005), která byla platná od 1. ledna 2006. Ta rozdělila podporu 

knihoven zřizovaných obcemi na přímou (Dotační program pro obce zřizující základní knihovny, 

který nebyl v tomto roce vypsán) a nepřímou, která spočívá v podpoře knihoven prostřednictvím 

celokrajské regionální funkce Středočeské vědecké knihovny v Kladně a v podpoře prostřednictvím 

systému regionálních funkcí zajišťovaných pěti pověřenými knihovnami (dále PK). Tato koncepce 

již neodpovídala současné situaci ani potřebám knihoven, a stále více byla pociťována potřeba její 

aktualizace. Proto jsme přistoupili k jejímu přepracování. Tato nová Koncepce regionálních funkcí 

knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018 byla následně schválena Radou 

Středočeského kraje dne 16.12.2013 a 24.2.2014 i Zastupitelstvem Středočeského kraje. 

V rámci RF byly v roce 2013 vykonávány následující služby. Poradenská a konzultační činnost, 

plánovací a rozborová činnost byla zajišťována pěti PK, a to systémem metodického vedení. 

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady zajišťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně za 

spolupráce s PK, a podílí se tak na jejich kvalifikačním růstu. Nákup (akvizici) a zpracování 

Výměnného fondu Středočeského kraje (ten je majetkem Středočeského kraje) zajišťuje 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně (dále SVK) za spolupráce s PK. Tvorbu výměnných souborů 

a jejich cirkulaci v jednotlivých vymezených regionech zajišťuje pět PK. Jde o efektivní koordinaci a 

dělbu všech těchto činností.  

Tyto výše uvedené služby zajišťují dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb (dále 

VKIS) ve všech knihovnách SK, a napomáhají tak k vyrovnávání rozdílů v úrovni poskytování VKIS 

mezi obyvateli měst a malých obcí. Realizace těchto služeb umožňuje také zajistit kvalitu i 

kontinuitu veřejných VKIS v návaznosti na informační potřeby uživatelů.  
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Hlavní cíle, události a problémy ovlivňující výkon RF v  roce 

2013 

Prioritním úkolem i pro tento rok bylo zajistit fungování RF, přestože finanční částka, která nám 

byla na celý rok 2013 přidělena, nepokrývala a ani nemohla pokrýt skutečné náklady na kvalitní 

zajištění RF. Řada činností musela být kvůli tomu omezována, což ve svém důsledku negativně 

ovlivňovalo i spolupráci s jednotlivými knihovnami. 

Původně přidělenou částku 5 mil. Kč, která již znamenala výrazný útlum všech činností v rámci RF, 

se podařilo po intenzivním jednání s radním pro kulturu Středočeského kraje, zastupiteli, Komisí 

pro kulturu a památkovou péči SK a dalšími subjekty navýšit o dalších 5 mil. Kč, což umožnilo 

zachování a znovuobnovení činností spojených s RF. Toto navýšení se ale projevilo až ve 2. pololetí 

2013.  

S výkyvy ve finančním zajištění fungování RF souvisí také organizační a personální změny, ke 

kterým došlo během roku 2013. Došlo k výměně na pozici vedoucího odboru, jeden pracovník byl 

počátkem roku 2013 propuštěn a dalšímu byl snížen úvazek. Důsledkem navýšení financí na 

fungování RF ve 2. pololetí 2013 byl nejprve jednomu pracovníku navýšen pracovní úvazek a 

nakonec byl v polovině srpna přijat nový pracovník na celý úvazek. I tak je zřejmé, že pro kvalitní 

fungování všech služeb nabízených v rámci RF bude nutné pracovní úvazky ještě o něco navýšit. 

Dalším důležitým cílem, ale i úkolem, který jsme si v tomto roce vytkli, bylo, jak již je zmíněno výše, 

zpracování nové Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–

2018, která po vzájemných diskusích mezi SVK v Kladně, pověřenými knihovnami a zástupci 

Středočeského kraje, byla schválena jak Radou, tak Zastupitelstvem Středočeského kraje. Tako 

koncepce ovšem vstoupila v platnost až začátkem roku 2014. 

Problémem, který se podařilo také vyřešit, byl termín pro přidělování finanční částky na fungování 

RF pověřeným knihovnám. Dříve přidělenou a schválenou částku dostávaly až během dubna a 

května a do té doby musely pověřené knihovny fungování RF dotovat z vlastních prostředků, což 

nebylo vnímáno často pozitivně ze strany zřizovatelů těchto knihoven. Počínaje rokem 2014 budou 

tyto knihovny dostávat první část peněz na provoz RF již začátkem roku. 

Díky účelnosti a úspornosti při nakládání s finančními prostředky určenými na fungování RF, jsme 

mohli toto fungování zajistit ve víceméně dostatečné míře i kvalitě. 

O problematice RF ve Středočeském kraji byla také informována prostřednictvím médií široká 

veřejnost. Dne 9. 4. 2013 byla např. o RF odvysílána reportáž v Českém rozhlase Region, ke které 

byl připojen také článek téhož vyznění s názvem Malým knihovnám hrozí kvůli nižším financím 

absence nových titulů. Článek i reportáž najdete na této stránce:  
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http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/malym-knihovnam-hrozi-kvuli-nizsim-

financim-absence-novych-titulu--1197751. Další článek s názvem Peněz pro knihovní služby 

v menších obcích přibude. Služby se zkvalitní. byl uveřejněn dne 21. 8. 2013 na serveru deník.cz. 

Podrobněji zde: http://www.denik.cz/ostatni_kultura/penez-pro-knihovni-sluzby-v-mensich-

obcich-pribude-20130820-ajlt.html.  

Krajské knihovnické centrum se 

také podílelo na organizaci soutěže 

Středočeský Kramerius o nejlepší 

knihovníky z neprofesionálních 

knihoven, a to podle návrhů 

metodiček pověřených knihoven. 

Ocenění z rukou radního pro 

kulturu Ing. Zdeňka Štefka a 

předsedy Komise pro kulturu a 

památkovou péči Středočeského 

kraje Pavla Volfa převzaly tyto 

knihovnice: Anna Podobská z Místní knihovny v Březně, Alexandra Jeriová z Obecní knihovny 

v Mukařově, Venuše Rudolfová z Obecní knihovny ve Stašově, Martina Kamenářová z Místní lidové 

knihovny v Malešově a Věra Přibylová z Místní knihovny v Braškově. 

 

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/malym-knihovnam-hrozi-kvuli-nizsim-financim-absence-novych-titulu--1197751
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/malym-knihovnam-hrozi-kvuli-nizsim-financim-absence-novych-titulu--1197751
http://www.denik.cz/ostatni_kultura/penez-pro-knihovni-sluzby-v-mensich-obcich-pribude-20130820-ajlt.html
http://www.denik.cz/ostatni_kultura/penez-pro-knihovni-sluzby-v-mensich-obcich-pribude-20130820-ajlt.html
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HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 

2013 

Poradenská a konzultační činnost  

 počet poskytnutých konzultací   2.034 

 počet metodických návštěv    1.009 

 celkem obsloužených knihoven      862 

Porady a konzultace jsou v oblasti regionálních služeb prostředkem koordinace, informování a 

vzájemné výměny názorů a poznatků. A také příležitostí k setkání a zdrojem inspirace a předání 

zkušeností.  

Pro poradenskou a konzultační činnost je důležitý osobní kontakt mezi knihovníky. Příležitost 

k takovému setkání se naskýtá především při distribuci výměnných souborů, a právě tyto návštěvy 

jsou využívány pro různé konzultace a metodickou práci. Další formou, která je také často 

využívána, je konzultace po telefonu nebo e-mailu. V těchto formách je doporučovaný standard RF 

naplňován. Pracovníci profesionálních knihoven využívají tuto službu spíše občasně. Zájem  

o poradenství vzrůstá hlavně ze strany nových knihovníků, a to formou metodické návštěvy 

v obsluhované knihovně. Potřeba metodických návštěv je velmi žádoucí. V loňském roce bylo 

méně metodických návštěv, a to z důvodu nedostatku financí v 1. pololetí a také proto, že byla 

změněna metodika náhledu na ně. Za metodické návštěvy jsou považovány pouze ty, při nichž 

docházelo přímo k metodické činnosti, proškolování knihovníka, nabídce vzdělávacích akcí, aktivní 

pomoci při řešení vzniklých situací apod. 

Statistika 

 počet zpracovaných statistických výkazů    853 

Díky tradičnímu proškolování a díky konzultacím se podařilo shromáždit vyplněné výkazy ze všech 

základních knihoven SK. Z těchto výkazů jsme získali celkem přesný přehled o stavu knihoven 

regionu. Na tomto místě musíme ovšem konstatovat určitou neochotu i nedochvilnost ve 

vyplňování statistických výkazů ze strany obecních knihoven, ač se jedná o zákonnou povinnost.  
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Vzdělávání  knihovníků, semináře, porady  

 Počet vzdělávacích akcí v rámci RF       181 

 Počet účastníků těchto akcí      351 

 Počet odučených hodin        79 

 Počet porad          14 

Celoživotní vzdělávání knihovníků je nezbytnou součástí zvyšování kvalifikace v tomto oboru. 

Knihovny působící na území Středočeského kraje využívaly pro své zaměstnance i v roce 2013 

nabízené vzdělávací akce, které pořádalo Krajské knihovnické centrum SVK či některé další velké 

knihovny.  

Krajské knihovnické centrum SVK velmi úzce 

spolupracuje s metodiky v PK a sestavuje spolu 

s nimi vzdělávací nabídku podle potřeb 

obsluhovaných knihoven. Nabídka je proto 

optimální (viz příloha 2) a v počtu výukových 

hodin je doporučovaný standard naplňován. I 

zájem o školení v oblasti počítačové 

gramotnosti v rámci podprogramu VISK2 

(program MK ČR) nadále trvá. Zájem o tyto 

kurzy je ale natolik roztříštěn tematicky i místně, že bylo nutné školit knihovníky v učebnách PK, 

aby byly tyto kurzy dostatečně naplněny. Ze strany knihovníků jsou všechny nabízené vzdělávací 

akce pozitivně hodnoceny.  

Krátké vzdělávací bloky jsou pravidelně zařazovány také před nebo v závěru porad knihovníků 

(profesionálních i neprofesionálních). Další možností odborného sebevzdělávání jsou také různé   

e-learningové kurzy, jejichž nabídka je metodiky sledována a následně formou informací 

zprostředkovávána knihovníkům našeho kraje.  

V obsluhovaných knihovnách s jedním pracovníkem je často nutné řešit jeho 

uvolňování na porady nebo vzdělávací akce. Neprofesionální knihovníci 

nejsou z pochopitelných důvodů uvolňováni ze svých zaměstnání. Tento letitý 

problém je částečně řešen elektronicky rozesílanými materiály  

s  doporučením k jejich samostudiu. Odlišný zavírací den v knihovnách také 

ovlivňuje účast na vzdělávacích akcích, protože knihovníci preferují právě 

                                         
1 Celkový počet - 34 vzdělávacích akcí = akce v rámci RF, PC kurzy v rámci VISK2 a další akce 

v jednotlivých PK.  
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tento den, kdy nepůjčují a mohou se jich tak účastnit bez omezení. Některé profesionální knihovny 

nemají zavírací den vůbec a musí to řešit jiným způsobem. Proto právě již zmíněné samostudium 

předem zpracovaných výukových materiálů a účast knihovníků v e-learningových kurzech je a 

zřejmě nadále bude vhodnou alternativou v těchto případech, kdy se knihovník nemůže dostavit 

na akci osobně. 

Stejně jako u akcí pořádaných v rámci programu VISK2 byla řada dalších vzdělávacích akcí 

uspořádána také v pověřených knihovnách, a to z důvodu snazšího přístupu knihovníků 

k vlastnímu profesnímu vzdělávání. 

Nákup, tvorba výměnného fondu , cirkulace, distribuce 

 stav výměnného fondu k 31. 12. 20122  266.004 

 roční přírůstek VF                  14.841 

 zakoupeno z finančních prostředků kraje                14.841 

Tato služba je vnímána ze strany všech obecních knihoven a jejich zřizovatelů jako zcela zásadní a 

stále nejdůležitější. Nákup knih a tvorba souborů „na míru“ (složení i počet knih výměnných 

souborů) se uskutečňuje dle potřeb jednotlivých knihoven. Při absenci vlastního dostatečného 

nákupu je výměnný fond jediným garantem smysluplnosti a fungování obecních knihoven.  

V 1. pololetí 2013 se knihy, až na výjimky, 

vůbec nenakupovaly. Díky získání finančních 

prostředků na nákup dokumentů do 

Výměnného fondu Středočeského kraje ve  

2. pololetí tohoto roku, mohl být tento fond 

po několika letech doplněn dostatečným 

množstvím novinek, což bylo ve všech 

knihovnách přijímáno velmi kladně. Zároveň 

byla nakoupena řada knih odbornějšího 

charakteru, které slouží spíše potřebám 

profesionálních knihoven a o které je stále 

větší zájem. Valná většina knih byla 

nakoupena s poskytnutým rabatem, a proto mohlo být za ušetřené finanční prostředky nakoupeno 

větší množství knih. Celkem bylo nakoupeno 14 841 knihovních jednotek za 3 070 208,- Kč. 

 

                                         
2 včetně knih pořízených do výměnného fondu před rokem 2006        
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Stav Výměnného fondu Středočeského kraje (pořízeného v rámci centrální akvizice od roku 2006) 

Region Stav 2012 Přírůstek Úbytek Stav 2013 

Benešov 27 177 2408 173 29 412 

Kladno 42 361 4186 1652 44 895 

Kutná Hora 40 264 3894 29 44 129 

Mladá Boleslav 36 561 1963 106 38 418 

Příbram 30 335 2390 26 32 699 

Celkem 176 698 14 841 1986 189 553 

 

Budování výměnného fondu a následná cirkulace výměnných souborů po knihovnách jsou 

ekonomicky velmi úsporné. Doporučovaný standard výkonu RF (do 1 knihovny: 2x ročně 1 soubor 

s minimálně 30 svazky) je v tomto případě naplňován. Zvláště ze strany neprofesionálních 

knihovníků je tato služba velice kladně přijímána i hodnocena. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu (KF) 

 počet obsloužených knihoven            84 

 počet revidovaných knihovních jednotek  103.501 

Aktualizace vlastních fondů obsluhovaných knihoven je nezbytný krok nejen při jejich zpracování 

do elektronických databází, včetně systému Clavius REKS, který mají v regionech patřících pod 

pověřené knihovny v Kutné Hoře a Příbrami. Tento systém usnadňuje realizaci revizí KF 

v jednotlivých knihovnách. V řadě knihoven Středočeského kraje však i nadále zůstává knihovní 

fond poměrně zastaralý.  

Pomoc při aktualizaci KF je služba, o kterou je stále velký zájem. Není součástí smluv o RF, přesto 

se tyto služby uskutečňují alespoň při zahájení revize a při jejím závěru. Po dobu provádění revizí 

samotným knihovníkem jsou vzniklé problémy konzultovány telefonicky. Jedná se o mimořádně 

časově náročnou činnost.  

Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených 

z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce  

Ani v tomto roce nebyla tato služba poskytována. Pouze v obsluhovaném regionu Mladá Boleslav 

je obhospodařován fond zakoupený z prostředků obcí. Knihovna má tuto skutečnost ošetřenu 

smlouvou s těmito obcemi. 
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Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)  

 počet obsloužených knihoven            43 

Středočeská koncepce, platná v roce 2013, nezahrnuje servis výpočetní techniky jako speciální 

činnost a přesto je tato činnost metodicky zabezpečována 1 pracovníkem KJD Příbram prakticky 

pro celý Středočeský kraj. Děje se tak v souvislosti s knihovním systémem Clavius REKS. Služba je 

poskytována na vyžádání. 
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HODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ RF 

Výše finanční dotace, která nám byla původně přidělena na rok 2013, byla naprosto nedostačující 

a v jistém smyslu by to znamenalo značnou redukci služeb nebo jejich kvality v rámci RF, ne-li jejich 

pozastavení. To by se nejvíce dotklo nákupu do výměnného fondu, který byl omezován i 

v předchozích letech a v tomto roce by to znamenalo víceméně absenci jakéhokoliv nákupu. 

V prvním pololetí roku 2013 bylo tak nakoupeno pouze 55 knih, a to ještě díky výrazné slevě, 

kterou nám poskytla firma OPA. Díky navýšení finančních prostředků na činnost RF ve 2. pololetí 

tohoto roku mohla být většina poskytovaných služeb knihovnám Středočeského kraje znovu 

nabízena. Nejvýrazněji se to projevilo v nákupu dokumentů do výměnného fondu, což následně 

umožnilo distribuci nakoupených novinek v rámci výměnných souborů do jednotlivých knihoven. 

Veškeré činnosti včetně rozvozů výměnných souborů jsou prováděny s nejvyšší možnou 

efektivitou.  

Pro stabilizaci situace regionálních funkcí by bylo potřeba i nadále udržet alespoň stejnou výši 

finančních prostředků na jejich výkon jako v tomto roce, ne-li částku ještě navýšit. Navýšená částka 

by měla také akcentovat i neustále stoupající náklady (ceny energií či benzínu a nafty; např. u knih 

se od roku 2006 již dvakrát zvýšilo DPH). Přínosné pro zajištění kvalitního výkonu RF by bylo také 

navýšení počtu pracovních úvazků, které by více odpovídalo reálné situaci. 

Dotace za rok 2013 byla vyúčtována v souladu se smlouvami (viz příloha 1). 
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PŘÍLOHA 1 

Statistický výkaz výkonu RF  

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2013 

1 Kraj        Středočeský                          Středočeský 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     SUMÁŘ - 5 PK 

3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 13,57 

4 Počet obsluhovaných knihoven 836 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 862 

7   počet poskytnutých konzultací 2 034 

8   počet metodických návštěv 1 009 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 832 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 856 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 290 

14   počet všech vzdělávacích akcí 34 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 18 

16   počet všech účastníků 524 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 351 

18   počet všech vyučovacích hodin 162 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 79 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 154 

22   počet akcí 14 

23   počet účastníků 239 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 84 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  103 501 

27   počet revidovaných knihoven 21 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven 0 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 0 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven 0 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 0 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2013 266 004 

36   roční přírůstek VF 14 108 

37      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 13 477 

38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 494 

39      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 19 

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 680 
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42   počet expedovaných souborů 2 173 

43   počet svazků v souborech 122 848 

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven 43 

46   počet akcí 43 

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 766 

49   počet ujetých km 82 541 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2013 

51 Kraj        Středočeský                          SUMÁŘ - 5 PK 

52     

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3 400 100,11 

54  z toho : nákup knihovního fondu 3 070 208,00 

55 nevyplňujte!    

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 121 249,24 

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 53 127,50 

58 Cestovné (číslo účtu 512) 41 712,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 440 745,56 

60  z toho : doprava 22 819,00 

61  z toho : servis výpočetní techniky 24 531,00 

62  z toho : nákup licence na el. zdroje 19 864,25 

63  z toho : nákup knihovnických služeb 40 000,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 4 161 727,50 

65  z toho : platy zaměstnanců 3 964 198,50 

66  z toho : ostatní osobní náklady 197 530,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 1 344 965,17 

68 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 75 979,20 

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 11 875,00 

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 367 800,15 

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 10 019 281,43 

72 Investiční náklady 0,00 

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 10 019 281,43 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  10 000 000,00 

76 Vráceno  0,00 

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2013 

81 Náklady za rok 202 401,43 

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 43 030,43 

83 z toho: na nákup knihovního fondu  22 121,00 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 

85  z toho : platy zaměstnanců 0,00 

86  z toho: ostatní osobní náklady 0,00 
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87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0,00 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) 159 371,00 

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 202 401,43 

90 Investiční náklady 0,00 

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 202 401,43 

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
  0,00 

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 0,00 

94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)  0,00 

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2013 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2013 0,00 

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00 

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00 

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 0,00 

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu  0,00 

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  0,00 
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PŘÍLOHA 2 

 

Přehled vzdělávacích aktivit  

Semináře 

 Nové informační technologie + Benchmarking – 21/3 v Praze (součást porady 

profesionálních knihoven), PhDr. Vít Richter, 30 posluchačů 

 Rukodělný seminář pro pracovníky dětských oddělení – 18/4 v Kutné Hoře, pí Kateřina 

Dolejší, 12 posluchačů 

 Informační vzdělávání v knihovnách – 22/5 ve studovně SVK Kladno, Mgr. Lenka 

Navrátilová, 18 posluchačů 

 E-čtečky a e-knihy – 5/11 v MěK Kutná Hora (součást regionální porady), pí Jana Poláčková 

z SVK, 19 posluchačů 

 Rukodělný seminář v LABYRINTU – 6/11 v SVČ Labyrint Kladno, lektorky SVČ, 7 posluchačů 

 Rukodělný seminář pro pracovníky dětských oddělení – 14/11 v Kutné Hoře, pí Kateřina 

Dolejší, 20 posluchačů 

 LANIUS, program Clavius – novinky firmy a dotazy k programu Clavius – 25/11 v Praze (KÚ 

SK), pí Alena Justinová a p. Ondřej Široký, 23 posluchačů 

 

Přednášky 

 Google+ a jeho nástroje – 10/4 v Praze (KÚ SK), Mgr. Anna Nováková, 22 posluchačů 

 Novinky v české literatuře – 24/4 v MěK Benešov, Mgr. Marta Ljubková, 22 posluchačů 

 Současná britská literatura – 6/5 v MěK Praha, PhDr. Richard Olehla, 28 posluchačů 

 Práce s digitální fotografií – 23/5 v KJD Příbram, Mgr. Anna Nováková, 20 posluchačů 

 Práce s tabulkami – 12/9 v KJD Příbram, Mgr. Anna Nováková, 25 posluchačů 

 Současná japonská literatura – 30/10 v KMMB, PhDr. Martin Tirala, 16 posluchačů 

 Šablony webu pro obecní knihovnu – 12/11 v KJD Příbram, Mgr. Anna Nováková,  

11 posluchačů 
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 Literatura pro děti a mládež – 19/11 v Praze, PhDr. Jana Čeňková, 27 posluchačů 

 Současná americká literatura – 2/12 v MěK Praha, PhDr. Richard Olehla, 21 posluchačů 

 

Kurzy počítačové gramotnosti – VISK2-podprogram Ministerstva kultury ČR   

 Google nejen vyhledavač – jednodenní kurz 17/4 v PC učebně SVK, Mgr. Anna Nováková,  

12 posluchačů  

 Práce s digitální fotografií – jednodenní kurz 24/4 v PC učebně SVK, Mgr. Anna Nováková, 

11 posluchačů 

 Práce s tabulkami – MS Excel – dvoudenní kurz 21/5 a 28/5 v PC učebně SVK, Mgr. Anna 

Nováková, 10 posluchačů 

 Práce s digitální fotografií – jednodenní kurz 4/9 v PC učebně MěK Benešov, Mgr. Anna 

Nováková, 10 posluchačů 

 Google nejen vyhledavač – jednodenní kurz 11/9 v PC učebně KMMB, Mgr. Anna Nováková,  

7 posluchačů 

 Prezentační programy a technika v knihovně (MS Publisher, MS Power Point) – dvoudenní 

kurz 18/9 a 25/9 v PC učebně SVK, Mgr. Anna Nováková, 10 posluchačů 

 Šablony webu pro obecní knihovnu – jednodenní kurz 16/10 v PC učebně SVK, Mgr. Anna 

Nováková, 10 posluchačů 

 Práce s digitální fotografií – jednodenní kurz 23/10 v PC učebně MěK Benešov, Mgr. Anna 

Nováková, 9 posluchačů 

 Šablony webu pro obecní knihovnu – 12/11 v MěK Benešov, Mgr. Anna Nováková,  

11 posluchačů 

 Práce s digitální fotografií – jednodenní kurz 3/12 v PC učebně SVK, Mgr. Anna Nováková, 

11 posluchačů 

 

Neformální setkání knihovníků  se konalo dne  12/11 v Městské knihovně Lysá nad 

Labem, zúčastnilo se 24 posluchačů.  

Uskutečnil se jeden Kurz knihovnického minima  v SVK v Kladně. Účastnilo se ho celkem  

8 posluchačů.  
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Průběžně jsou aktualizovány www stránky, oddíl Pro knihovny. Na stránce Vzdělávání jsou 

doplňovány Studijní materiály z přednášek a seminářů zejména jako studijní alternativa 

nejen pro neprofesionální knihovníky. Pravidelně (1x měsíčně) je vydáván elektronický bulletin  

pro malé knihovny SK s názvem Mezi námi  - http://www.svkkl.cz/cs/pro-

knihovny/bulletin-Mezi-nami/2013/.  

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/bulletin-Mezi-nami/2013/
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/bulletin-Mezi-nami/2013/

