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Zpráva o výkonu regionálních funkcí
ve Středočeském kraji

Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2015.
Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy regionálních
funkcí knihoven. Byla sestavena s využitím písemných podkladů
vypracovaných metodiky pověřených knihoven: 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
ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

CÍLE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2015
Výkon regionálních funkcí (dále RF) ve Středočeském kraji (dále SK) se řídí Koncepcí regionálních
funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018 spolu s dalšími závaznými předpisy,
jako je Knihovní zákon 257/2001 Sb. nebo Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění
výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR.
Jedním z nejdůležitějších aspektů pro kvalitní fungování regionálních funkcí je udržení financování
alespoň ve stejné výši jako v předchozím roce, což se podařilo. Částka 10 mil. Kč byla ještě
nepatrně navýšena o částku, o kterou byly navýšeny mzdové tarify dle vládního navýšení mezd
státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách, tj. o 3,5%. Na výkon regionálních
funkcí na rok 2015 byla tedy dána k dispozici částka 10,2 mil. Kč. Do budoucna bychom se rádi
přiblížili částce na výkon RF, která je uvedena ve výše zmiňované platné koncepci. Při neustálém
růstu nákladů, ale také rostoucímu počtu požadavků na metodiky ze strany obecních knihoven by
bylo pro kvalitní naplňování koncepce velmi žádoucí tuto částku navýšit. Středočeský kraj je krajem
s největším počtem knihoven v České republice, bohužel počet knihoven na jednoho metodika
výrazně překračuje celostátní průměr. Důsledkem tohoto stavu je méně intenzivní péče
o jednotlivé obsluhované obecní knihovny, než by bylo potřeba.
Velmi důležité bylo udržet výkon RF v kvalitě i kvantitě poskytovaných služeb. V rámci RF byly i
nadále vykonávány následující služby. Poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová
činnost byla zajišťována SVK a čtyřmi pověřenými knihovnami (dále jen 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 SVK a čtyři 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
2015
Samozřejmou prioritou je i nadále zajistit fungování RF. Jak již bylo zmíněno výše, byla na RF
přidělena částka 10,2 mil. Kč, která, doufejme, pro nás ve výhledu neznamená částku konečnou.
Rádi bychom z důvodu neustálého zkvalitňování nabízených služeb, dosáhli na částku, která je
proponována v platné koncepci. Event. akceptující i makroekonomické ukazatele, které
nedokážeme ovlivnit.
Jako největší hendikep proti ostatním krajům ČR vnímáme malý počet metodiků vzhledem k počtu
obsluhovaných knihoven, který je hluboce pod celostátním průměrem. Má to zásadní vliv na
kvalitu nabízených služeb v rámci RF. Nadále tedy platí, že personální zastoupení metodiků není
ideální a bylo by potřeba pracovní úvazky navýšit.
V Krajském knihovnickém centru došlo v roce 2015 pouze k jedné personální změně. Od 2. 11. byla
přijata na celý úvazek do oddělení krajského centra paní Helena Ratajová.
Na výkonu regionálních funkcí se spolu s Krajským knihovnickým centrem i nadále podílí
4 pověřené knihovny, a to Městská knihovna Benešov, Knihovna města Mladá Boleslav, Městská
knihovna Kutná Hora a Knihovna Jana Drdy Příbram.
Velkým pozitivem pro fungování regionálních funkcí je včasné obdržení finanční částky pro všechny
pověřené knihovny a SVK na provoz i na nákup dokumentů do Výměnného fondu SK. První splátku
těchto peněz knihovny obdrží začátkem února, v případě částky na nákup dokumentů je to
začátkem března. Jsme jedním z mála krajů ČR, které mají finanční prostředky na regionální funkce
začátkem roku a včas. Většina krajů má tyto částky přiděleny později, což ztěžuje jejich činnost
v oblasti RF. Velkým kladem by ovšem bylo přidělení částky na nákup dokumentů do VF spolu
s částkou na provoz, tedy počátkem února, abychom mohli knihy nakupovat již počátkem roku, a
nepřišli tak o některé novinky, které jsou později vyprodány.
Osamostatnění fondu pro profesionální knihovny se ukázalo jako pozitivní. Knihovny, které tuto
službu využívají, to vnímají jako přínos. Mohou si knihy vybrat či rezervovat; podle potřeb jejich
uživatelů. Některé knihovny přesto nechávají výběr na základě tematických požadavků na nás.
Díky účelnosti a úspornosti při nakládání s finančními prostředky určenými na fungování RF jsme
mohli toto fungování zajistit ve víceméně dostatečné míře i kvalitě.
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Krajské knihovnické centrum se také podílelo na organizaci soutěže Středočeský Kramerius
o nejlepší knihovníky z neprofesionálních knihoven, a to podle návrhů metodiček pověřených
knihoven. Z rukou radního pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje
Ing. Zdeňka Štefka, předsedy Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje Pavla
Volfa a ředitele Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Jiřího Miky převzaly ocenění ve
čtvrtek 8. října 2015 tyto knihovnice: Lucie Vrtalová z Obecní knihovny Chocerady, Pavla
Staňková z Obecní knihovny Mutějovice, Dagmar Strbíková z Místní lidové knihovny Miskovice,
Hana Jandovská z Knihovny Zdiby a Ivana Dvořáková z Obecní knihovny v Dublovicích.
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HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE
2015

Poradenská a konzultační činnost
 počet poskytnutých konzultací

1.065

 počet metodických návštěv

675

 celkem obsloužených knihoven

793

Porady a konzultace jsou v oblasti regionálních služeb prostředkem koordinace, informování a
vzájemné výměny názorů a poznatků. A v neposlední řadě také příležitostí k setkávání a zdrojem
inspirace a předání zkušeností.
Pro poradenskou a konzultační činnost je velmi 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 větších profesionálních knihoven využívají tuto službu jen občasně. Zájem
o poradenství vzrůstá hlavně ze strany nových knihovníků, a to formou metodické návštěvy
v obsluhované knihovně. Potřeba metodických návštěv je velmi žádoucí. Za metodické návštěvy
jsou i nadále 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

842

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 a
knihovnictví ve Středočeském kraji. Je ovšem na místě konstatovat jistou neochotu i nedochvilnost
ve vyplňování statistických výkazů ze strany některých obecních knihoven a obcí, ač se jedná
o zákonnou povinnost. Také je třeba konstatovat, že při kontrole dodaných statistických výkazů
byla zjištěna celá řada chyb, které musely být následně opraveny, aby bylo možné údaje uložit do
databáze NIPOSu. Bylo také zjištěno, že řada knihoven má již několik let přerušenu svou činnost,
výkazy nedodávají, ale zároveň se neodhlásily z evidence Ministerstva kultury.
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Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
 Počet vzdělávacích akcí v rámci RF

371

 Počet účastníků těchto akcí

722

 Počet odučených hodin

128

 Počet porad

16

Celoživotní vzdělávání knihovníků je nezbytnou součástí zvyšování kvalifikace v tomto oboru.
Knihovny působící na území Středočeského kraje využívaly pro své zaměstnance i v roce 2015
nabízené vzdělávací akce, které pořádalo Krajské knihovnické centrum SVK či některé další velké
knihovny.

Zde spolupracuje Krajské knihovnické centrum SVK velmi úzce 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.
Vzhledem k velikosti kraje a tematickému i místnímu roztříštění zájmu o tyto kurzy bylo nutné a
žádoucí školit knihovníky v učebnách PK, aby byly tyto kurzy dostatečně naplněny. Ze strany
knihovníků je nabídka těchto akcí pozitivně hodnocena.
Krátké vzdělávací bloky jsou také pravidelně zařazovány před nebo v závěru porad knihovníků
(profesionálních i neprofesionálních). Další možností odborného sebevzdělávání jsou různé
e-learningové kurzy, jejichž nabídka je metodiky sledována a následně formou informací
zprostředkovávána knihovníkům našeho kraje.

1

Celkový počet - 56 vzdělávacích akcí = akce v rámci RF, PC kurzy v rámci VISK2 a další akce v jednotlivých PK.
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Často je také nutno řešit problém s uvolňováním na porady nebo vzdělávací akce v obsluhovaných
knihovnách s jedním pracovníkem. 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 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 zveřejňovaných na http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/ 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.
Vzdělávací funkci pro malé obecní knihovny plní také internetový měsíčník Mezi námi, který KKC
vydává zejména pro tyto knihovny.

Nákup, tvorba výměnného fondu, cirkulace, distribuce
 stav výměnného fondu k 31. 12. 2015

202.8262

 roční přírůstek VF

13.9093

 zakoupeno z finančních prostředků kraje

13.028

Tato služba je stále vnímána ze strany všech obecních knihoven i jejich zřizovatelů jako zcela
zásadní a nejdůležitější. Nákup knih a tvorba souborů „na míru“ (složení i počet knih výměnných
souborů) se uskutečňuje dle potřeb jednotlivých knihoven. Pro velké množství malých obecních
knihoven, které nedostatečně nebo zcela vůbec nenakupují publikace do vlastního knihovního
fondu, se výměnný fond stává jediným garantem jejich smysluplnosti a fungování.
V tomto roce byly knihy do VF nakupovány od začátku března (kdy jsme obdrželi dotaci na nákup
knih), a poté kontinuálně do konce roku, a to díky včasnému obdržení peněz na nákup knih, což
mělo za následek mimo jiné i včasnou distribuci aktuálních novinek do knihoven Středočeského
kraje v rámci výměnných souborů. Téměř všechny dokumenty byly nakoupeny s poskytnutým
rabatem, a proto mohlo být za ušetřené finanční prostředky nakoupeno větší množství knih.
Celkem bylo nakoupeno 13 028 knihovních jednotek za 2 682 791 Kč. Z částek určených pro každý
2

Jedná se o fond nakoupený po roce 2006, kdy vstoupila v platnost koncepce, podle které se knihy začaly nakupovat

centrálně v SVK v Kladně.
3

Celkový přírůstek výměnného fondu včetně darů.
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jednotlivý pověřený region byla ještě odečtena poměrná suma, za kterou byly nakoupeny knihy
pro profesionální knihovny (kvalitnější, odbornější publikace s delší výpovědní hodnotou). Tato
suma činila v tomto roce celkem 127 864 Kč a nakoupilo se za ni 491 knih. Celkový stav fondu pro
profesionální knihovny činí přes 2 000 dokumentů. Celková částka 2 682 791 Kč znamená cenu
s rabatem, kdybychom rabat neměli, zaplatili bychom místo výše uvedené částky 3 645 309 Kč.
Díky poskytnutému rabatu jsme mohli nakoupit více knih do výměnného fondu.
Také v tomto roce probíhala aktualizace výměnného fondu, ovšem nikoliv tak razantně jako
v předchozím roce, kdy proběhla první velká aktualizace od roku 2006. Aktualizaci považujeme za
důležitou činnost pro udržení kvalitního a stále aktuálního Výměnného fondu SK.
Stav Výměnného fondu Středočeského kraje (pořízeného v rámci centrální akvizice od roku 2006)
Region
Benešov
Kladno
Kutná Hora
Mladá Boleslav
Příbram
Celkem

Stav 2014
28 081
45 530
45 309
40 509
33 422
192 851

Přírůstek
1710
3496
3170
2227
2425
13 028

Úbytek
18
14
2126
259
636
3053

Stav 2015
29 773
49 012
46 353
42 477
35 211
202 826

Budování výměnného fondu a následná cirkulace výměnných souborů po knihovnách jsou
ekonomicky velmi úsporné. Doporučovaný standard výkonu RF 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
 počet revidovaných knihovních jednotek

67
60 494

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.
U této služby evidujeme stále narůstající zájem. Knihovny se mění a zásadním krokem je
aktualizace a následná revize knihovního fondu. Jedná se o službu poměrně časově náročnou a
vzhledem k počtu metodiků a počtu knihoven ve Středočeském kraji nemůže být tato pomoc
vykonávána s větší pravidelností a zcela podle našich představ. Revize probíhají podle časových
možností metodiků, kteří jsou přítomni alespoň při jejím zahájení a při jejím závěru. Po dobu
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provádění revizí samotným knihovníkem jsou vzniklé problémy konzultovány telefonicky nebo emailem. Jedná se o mimořádně časově náročnou činnost.
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Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených
z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
Ani v tomto roce, stejně jako v předchozích letech, nebyla tato služba poskytována. Pouze
v obsluhovaném regionu Mladá Boleslav je obhospodařován fond zakoupený z prostředků obcí.
Knihovna města Mladá Boleslav má tuto skutečnost ošetřenu zvláštní smlouvou s těmito obcemi.

Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)
 počet obsloužených knihoven

48

Tato služba je realizována spíše výjimečně, a to především z důvodu finančních a odborných. Bylo
by potřeba odborného pracovníka na IT technologie, který by tuto službu mohl zabezpečit pro
knihovny Středočeského kraje. Služba je i časově náročná. Tato speciální činnost je metodicky
zabezpečována pouze 1 pracovníkem KJD Příbram prakticky pro celý Středočeský kraj. Děje se tak
v souvislosti s knihovním systémem Clavius REKS. Služba je poskytována na vyžádání.

Stránka

9

Výroční zpráva

HODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ RF
Výše finanční dotace, která nám byla pro tento rok přidělena, činila 10,2 mil. Kč, včetně 3,5%
navýšení mezd. Přidělování finanční částky přibližně ve stejné výši již několikátý rok vede ke
stabilizaci situace v RF, na druhou stranu musíme ale konstatovat, že k optimálnímu stavu jsme se
ještě nepřiblížili. Pro poskytování veškerých služeb v kvalitě i kvantitě, které bychom chtěli
dosáhnout, by bylo zapotřebí navýšení finanční částky srovnatelné s částkou uvedenou v platné
Koncepci regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018, která činí
12 300 000 Kč. Do této částky také není započítáno případné další navyšování mezd zaměstnanců
ve veřejné správě, inflace či jiné makroekonomické vlivy. Naším cílem je postupné navýšení
dotace, tak aby mohlo být jednak pokryto navýšení mezd a jednak aby mohl být postupně
zvyšován počet úvazků a zajištěny služby v souladu s Koncepcí RF.
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, spíše částku ještě navýšit. Navýšená
částka by měla také akceptovat i neustále stoupající náklady (ceny energií či benzínu a nafty
apod.). Přínosné pro zajištění kvalitního výkonu RF by bylo také navýšení počtu pracovních úvazků,
které by více odpovídalo reálné situaci.
Dotace za rok 2015 byla vyúčtována v souladu se smlouvami (viz příloha 1).
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SEZNAM ZKRATEK
AKS – automatizovaný knihovní systém
ČR – Česká republika
KF – knihovní fond
KJD PB – Knihovna Jana Drdy Příbram
KKC – Krajské knihovnické centrum
KMMB – Knihovna města Mladá Boleslav
Měk BN – Městská knihovna Benešov
Měk KH – Městská knihovna Kutná Hora
Měk Kolín – Městská knihovna Kolín
Měk Praha – Městská knihovna v Praze
NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
PK – knihovna pověřená výkonem RF
RDA - Resource Description and Access, katalogizační pravidla
RF – regionální funkce
SK – Středočeský kraj
SVČ Labyrint – Středisko volného času Labyrint
SVK – Středočeská vědecká knihovna v Kladně
VF – výměnný fond
VISK – veřejné informační služby knihoven
VKIS – veřejné knihovnické a informační služby
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PŘÍLOHA 1
Statistický výkaz výkonu RF
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
Kraj Středočeský
Počet pracovních úvazků 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 (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
počet všech účastníků
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
počet všech vyučovacích hodin
z toho (z ř. 18): 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) do vlastních KF
počet obsloužených knihoven
počet nakoupených knihovních jednotek
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek
Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31.12. 2015
roční přírůstek VF
roční úbytek výměnného fondu
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce

Rok 2015
celkem
16,90
845
793
1 065
675
842
842
469
56
37
935
722
298
128
159
16
314
67
60 494
49
0
0
4
5 125
272 980
13 909
6 552
13 028
0
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z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
Cirkulace VF
počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis automatizovaného knihovního systému

648
746
2 569
133 226

počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
automatizovaného systému
počet akcí, zásahů
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
Kraj Středočeský
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho : nákup knihovního fondu
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 AKS
z toho : nákup licence na el. zdroje
z toho : nákup knihovnických služeb
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
z toho : platy zaměstnanců
z toho : ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
Investiční náklady
Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)
Přidělená dotace (krajská)
Vráceno

48
48
800
30 392

Rok 2015
2 918 328,19
2 666 548,00
135 281,07
50 105,95
54 478,74
438 489,92
29 785,00
46 748,00
3 554,50
40 000,00
4 854 983,00
4 726 402,00
128 581,00
1 623 452,22
95 156,15
15 687,00
68 301,83
10 254 264,07
0,00
10 212 278,07
10 212 199,00
0,00
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Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
Náklady za rok
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho: na nákup knihovního fondu
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
z toho : platy zaměstnanců
z toho: ostatní osobní náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
Investiční náklady
Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)

Rok 2015
41 181,07
20 229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212 545,07
253 647,07
0,00
253 647,07

Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*
Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
(mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2015
Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám
Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***
Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu
Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

0,00
0,00

Rok 2015
0,00
0,00

0,00
0,00

Stránka

14

Výroční zpráva

PŘÍLOHA 2
Přehled vzdělávacích aktivit


Přednášky a semináře v rámci RF


Současná česká literatura – Praha 12/1, Mgr. Marta Ljubková, 38 účastníků;



Literatura pro děti a mládež – KMMB 14/1, PhDr. Jana Čeňková a PhDr. Radek Malý,
22 účastníci;



Novinky v české literatuře – MěK BN 11/2, Mgr. Marta Ljubková, 21 účastník;



Školení RDA – MěK BN 25/2, pí Miroslava Nováková, 16 účastníků;



Souborný katalog a RDA – Praha 2/3, PhDr. Eva Svobodová a Mgr. Miroslava Kendeová,
41 účastník;



Školení RDA – Praha 12/3, pí Miroslava Nováková, 30 účastníků;



Výtvarný seminář – MěK KH 19/3, pí Kateřina Dolejší, 12 účastníků;



Školení RDA – MěK Kolín 31/3, pí Miroslava Nováková, 22 účastníci;



Literatura pro děti a mládež – Praha 27/4, PhDr. Jana Čeňková a PhDr. Radek Malý,
41 účastník;



Koučování v manažerské praxi – Praha 5/5, PhDr. Zdena Brázdová, 12 účastníků;



Francouzská literatura – Praha 25/5, PhDr. Jovanka Šotolová, 31 účastník;



Výtvarný kurz – MěK KH 4/6, pí Kateřina Dolejší, 8 účastníků;



Právní odpovědnost za bezpečnost dětí při akci v knihovně – Praha 18/6,
Mgr. Jaroslav Šejvl, 35 účastníků;



Literatura pro děti a mládež – MěK BN 9/9, PhDr. Jana Čeňková a Mgr. Radek Malý,
18 účastníků;



Výtvarný seminář – MěK KH 10/9, pí Kateřina Dolejší, 16 účastníků;



Exkurze do Muzea J. A. Komenského a Národní pedagogické knihovny – Praha 16/9,
13 účastníků;



Informační vzdělávání v knihovnách – děti 2. stupně ZŠ – Praha 14/10, Mgr. Lenka
Navrátilová, 13 účastníků;



Public Relations v malých knihovnách – Brandýs nad Labem (spolupráce s Klubkem) 22/10,
Mgr. Eva Bezoušková, 21 účastník;



Co obecní knihovny dovedou a mohou – SVK 29/10, Bc. Lucie Macháčková, 15 účastníků;
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Katalogizace v systému Clavius – Měk BN 4/11, Ing. Alena Justinová, firma LANius Tábor,
23 účastníci;



Koučování v manažerské praxi – Praha 10/11, PhDr. Zdena Brázdová, 11 účastníků;



Výtvarný seminář – MěK KH 12/11, pí Kateřina Dolejší, 16 účastníků;



Elektronické služby knihoven (workshop) – Praha 23/11, různí lektoři, 55 účastníků;



Výtvarný seminář v Labyrintu – Kladno 25/11, lektorky SVČ Labyrint, 10 účastníků;



Současná vietnamská literatura – Praha 30/11, Mgr. Ján Ičo, 13 účastníků;



Setkání se spisovateli – KMMB 2/12, Klára Smolíková a Jiří W. Procházka, 19 účastníků.

Kurzy počítačové gramotnosti v rámci VISK2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků
(dotační podprogram Ministerstva kultury ČR):


Práce na počítači v prostředí MS Windows 8 – SVK 11/2, Ing. Alena Štěpánová,
11 účastníků;



Prezentační program MS Power Point – KMMB 25/2 a 4/3, Ing. Alena Štěpánová,
8 účastníků;



Facebook vaší knihovny a další sociální sítě – SVK 18/3, Bc. Filip Pivarči,
11 účastníků;



Bezpečné používání informačních technologií – MěK BN 24/3, Ing. Alena Štěpánová,
8 účastníků;



Pokročilá tvorba a zpracování tabulek v MS Excel – Praha 7/4, 14/4 a 21/4, Ing. Alena
Štěpánová, 10 účastníků;



Práce s Internetem a zpracování dat – KMMB 8/4, Ing. Alena Štěpánová,
8 účastníků;



Facebook vaší knihovny a další sociální sítě – MěK BN 5/5, Bc. Filip Pivarči,
8 účastníků;



Databáze I. – elektronické zdroje a služby – Praha 6/5 a 14/5, PhDr. Richard Papík,
18 účastníků;



Jak snadno vytvořit webové stránky (Webnode) – KMMB 20/5, Ing. Alena Štěpánová,
11 účastníků;



Prezentační program MS Power Point – Praha 15/9 a 22/9, Ing. Alena Štěpánová,
19 účastníků;



Facebook vaší knihovny a další sociální sítě – KJD PB 24/9, Bc. Filip Pivarči,
10 účastníků;



Práce s digitální fotografií v programu Zoner Photo Studio FREE – SVK 30/9, Ing. Alena
Štěpánová, 12 účastníků;
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Prezentační program MS Power Point – MěK BN 6/10 a 20/10, Ing. Alena Štěpánová,
8 účastníků;



Prezentační program MS Power Point – KJD PB 22/10 a 5/11, Ing. Alena Štěpánová,
15 účastníků;



Textový a grafický editor MS Publisher – KJD PB 19/11, Bc. Filip Pivarči, 9 účastníků;



Databáze II. – externí informační zdroje – Praha 1/12 a 11/12, PhDr. Richard Papík,
10 účastníků.

Uskutečnil se jeden Kurz knihovnického minima v SVK v Kladně (v termínu 13/5 - 10/6). Zúčastnilo
se ho 17 posluchačů ze 13 knihoven (z toho 7 z malých obecních knihoven). Výuka byla opět
rozložena na 20 hodin v 5 dnech. Složení závěrečné zkoušky formou testu a následné získání
osvědčení o absolvování bylo podmíněno účastí na 4 výukových dnech. Všechny přednášky kurzu
lektorsky zajistili odborní pracovníci SVK.
Dále se knihovníci SK (v počtu 17 osob) zúčastnili přednášky o Centrálním portálu knihoven
konané v MěK Praha 27/10. Přednášeli RNDr. Tomáš Řehák a Mgr. Lenka Hanzlíková (oba MěK
Praha).
Pracovníci KKC se také účastnili celostátního semináře Regionální funkce knihoven 2015, který
proběhl v Pardubicích ve dnech 20. – 21. 10. 2015.

Stránka

17

