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Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2016. 

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 

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 2016 

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. 

Velmi důležitým aspektem kvalitního fungování regionálních funkcí je kvalitní finanční zajištění. Pro 

rok 2016 tato částka činila 10 729 599 Kč, což bylo oproti předchozímu roku mírné navýšení, což 

ale souviselo s vládním navyšováním mzdových tarifů pro státní zaměstnance a zaměstnance ve 

veřejné sféře.  Do budoucna bychom se rádi přiblížili částce na výkon RF, která je uvedena ve výše 

zmiňované platné koncepci; toho bychom měli dosáhnout v roce 2017. Bohužel 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 ještě 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. Proto stále naléhavěji pociťujeme 

potřebu rozšířit počet metodiků v každé pověřené knihovně. 

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 VKIS v návaznosti na informační potřeby uživatelů. Neméně důležitým aspektem je také 
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sociální a demokratická rovina; tyto služby jsou přístupny všem občanům bez rozdílu věku, 

národnosti, náboženství či sociálního postavení. 
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Hlavní cíle, události a problémy ovlivňující výkon RF v  roce 

2016 

Samozřejmou prioritou je i nadále zajistit fungování RF. Jak již bylo zmíněno výše, pro rok 2016 

byla na fungování RF přidělena částka 10 729 599 Kč. Doufáme, že se nejedná do budoucna  

o částku konečnou. Rádi bychom z důvodu neustálého zkvalitňování nabízených služeb dosáhli 

přinejmenším na částku, která je proponována v platné koncepci. Event. akceptující i 

makroekonomické ukazatele, které nedokážeme ovlivnit. 

Jedním z největších hendikepů vůči ostatním krajům ČR je 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. 

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, což se v roce 

2016 podařilo. První splátku těchto peněz knihovny obdržely začátkem února, v případě částky na 

nákup dokumentů to bylo začátkem března. V této oblasti jsme byli jedním z mála krajů ČR, které 

měly finanční prostředky na regionální funkce začátkem roku a včas. Většina krajů má tyto částky 

přiděleny později, což ztěžuje jejich činnost v oblasti RF. Doufáme, že tomu tak bude i v letech 

následujících a první splátky budeme dostávat již během února.  

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 pátého ročníku 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 a ředitele Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Jiřího Miky převzaly toto 

ocenění ve čtvrtek 6. října 2016 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně tito knihovníci: paní 

Lucie Hašková z Hradištka (za region Příbram), paní Marie Lebdušková z Křince (region Kutná 

Hora), paní Pavlína Pacholíková z Plchova (region Kladno), paní Jitka Šachlová z Čestlic (region 

Benešov) a pan Josef Wolf ze Sojovic (region Mladá Boleslav).  
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HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 

2015 

 

Poradenská a konzultační činnost  

 počet poskytnutých konzultací   1.376 

 počet metodických návštěv       814 

 celkem obsloužených knihoven      785 

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    791 

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        581 

 Počet účastníků těchto akcí      970 

 Počet odučených hodin      284 

 Počet porad          15 

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

Knihovny působící na území Středočeského kraje využívaly pro své zaměstnance i v roce 2016 

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

knihovny.  

 

 

                                         
1 Počet vzdělávacích akcí = akce v rámci RF, PC kurzy v rámci VISK2 a další akce v jednotlivých PK.  
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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, webináře apod., jejichž nabídka je metodiky sledována a následně formou 

informací zprostředkovávána knihovníkům našeho kraje.  

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. 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
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Vzdělávací funkci pro malé obecní knihovny plní také internetový měsíčník Mezi námi 

(http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/bulletin-Mezi-nami/2016/), který KKC vydává zejména pro 

tyto knihovny. 

 

Nákup, tvorba výměnného fondu, cirkulace, distribuce 

 stav výměnného fondu k 31. 12. 2016  215.5642 

 roční přírůstek VF                  13.8833 

 zakoupeno z finančních prostředků kraje                13.293 

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 13 293 knihovních jednotek za 2 636 405 Kč. Z částek určených pro každý 

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 139 743 Kč a nakoupilo se za ni 627 knih. Téměř většina 

nakoupených dokumentů jsou knihy, zbytek pak mluvené slovo na CD, časopisy a nově také 

společenské hry. Celková částka 2 636 405 Kč znamená cenu s rabatem, kdybychom rabat neměli, 

zaplatili bychom místo výše uvedené částky 3 690 435 Kč. Díky poskytnutému rabatu jsme mohli 

nakoupit více knih do výměnného fondu.  

 

Také v tomto roce probíhala aktualizace výměnného fondu, i když v poměrně malé míře. 

Aktualizaci považujeme za důležitou činnost pro udržení kvalitního a stále aktuálního 

Výměnného fondu SK. 

                                         
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. 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/bulletin-Mezi-nami/2016/
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Stav Výměnného fondu Středočeského kraje (pořízeného v rámci centrální akvizice od roku 2006) 

Region Stav 2015 Přírůstek Úbytek Stav 2016 

Benešov 29 773 1734 5 31502 

Kladno 49 012 3658 29 52641 

Kutná Hora 46 353 3055 32 49376 

Mladá Boleslav 42 477 2438 415 44500 

Příbram 35 211 2408 74 37545 

Celkem 202 826 13 293 555 215 564 

 

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. 
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Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu (KF) 

 počet obsloužených knihoven            92 

 počet revidovaných knihovních jednotek    57.937 

Aktualizace vlastních fondů obsluhovaných knihoven je nezbytný krok 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. To je také jedním z důvodů, proč bychom rádi podobný systém zavedli i 

v regionu Kladno; jednalo by se o systém KOHA. Na implementaci tohoto systému byl připraven 

projekt KOHA pod jednou střechou v knihovnách kladenského regionu, který byl podán do 

grantového programu Ministerstva kultury ČR VISK, a s jehož realizací počítáme v roce 2017 a 

letech následujících.  

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 

provádění revizí samotným knihovníkem jsou vzniklé problémy konzultovány telefonicky nebo e-

mailem. Jedná se o mimořádně časově náročnou činnost. Přes metodické vedení a snahy 

metodiků upozorňovat na důležitost aktualizace knihovních fondů v knihovnách Středočeského 

kraje, zůstává i nadále tento fond v řadě knihoven poměrně a někde i velmi zastaralý, což může 

někde vést k razantnímu úbytku počtu uživatelů těchto knihoven.  

 

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            55 

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 velmi náročná. Tato speciální činnost je 
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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.  

I v dalších regionech ovšem dochází k metodické pomoci při zvládání této činnosti, především 

v menších knihovnách, a to formou konzultací či pomocí přímo na místě během metodických cest.  
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HODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ RF 

Výše finanční dotace, která nám byla pro tento rok přidělena, činila 10 729 599 Kč, včetně vládního 

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 však není započítáno případné 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 kvalitní služby v souladu s Koncepcí RF.  

Veškeré činnosti včetně rozvozů výměnných souborů jsou prováděny s nejvyšší možnou věcnou a 

finanční efektivitou.  

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

finančních prostředků na jejich výkon jako v tomto roce; případně částku spíše ještě navýšit. 

Navýšená částka by měla také akceptovat vládní navyšování mezd 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 2016 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 

REKS – Regionální knihovnický systém 

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  Rok 2016 

Sumář – Středočeský kraj                     5 PK 

Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce (velikost úvazku) 17,910 

Počet obsluhovaných knihoven 840 

Poradenská a konzultační činnost   

  počet obsloužených knihoven 785 

  počet poskytnutých konzultací 1 376 

  počet metodických návštěv 814 

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

  počet obsloužených knihoven 828 

  počet zpracovaných statistických výkazů 791 

Vzdělávání knihovníků, semináře   

  počet obsloužených knihoven 547 

  počet všech vzdělávacích akcí 58 

      z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 44 

  počet všech účastníků 970 

      z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 796 

  počet všech vyučovacích hodin 284 

      z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 183 

Porady   

  počet obsloužených knihoven 185 

  počet akcí 15 

  počet účastníků 271 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

  počet obsloužených knihoven 92 

  počet revidovaných knihovních jednotek  57 937 

  počet revidovaných knihoven 18 

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

  počet obsloužených knihoven 0 

  počet nakoupených knihovních jednotek 0 

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF   

  počet obsloužených knihoven 10 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 4 706 

Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

  stav výměnného fondu k 31. 12. 2016 281 022 

  roční přírůstek VF 13 883 

  roční úbytek výměnného fondu 3 078 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 12 930 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 952 
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     z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 1 

Cirkulace VF   

  počet obsloužených knihoven 728 

  počet expedovaných souborů 2 492 

  počet svazků v souborech 132 621 

Servis automatizovaného knihovního systému   

  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu automatizovaného 
systému 55 

  počet akcí, zásahů 52 

Doprava v rámci výkonu RF   

  počet obsloužených knihoven 814 

  počet ujetých km 47 800 

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

(pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2016 

Kraj Středočeský 

Název knihovny sumář 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3 038 370,96    

 z toho : nákup knihovního fondu 2 631 797,00    

Spotřeba energie (číslo účtu 502) 63 103,69    

Opravy a udržování (číslo účtu 511) 48 814,64    

Cestovné (číslo účtu 512) 52 158,00    

Ostatní služby (číslo účtu 518) 434 340,51    

 z toho : doprava 21 416,00    

 z toho : servis AKS 11 240,00    

 z toho : nákup licence na el. zdroje 9 775,03    

 z toho : nákup knihovnických služeb 0,00    

Mzdové náklady (číslo účtu 521) 5 165 855,50    

 z toho : platy zaměstnanců 4 985 584,50    

 z toho : ostatní osobní náklady 175 690,00    

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 1 690 357,03    

Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 118 100,14    

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 10 664,17    

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68) 123 549,51    

Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69) 8 115 314,15    

Investiční náklady 0,00    

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 10 745 314,15    

    

Přidělená dotace (krajská)  10 729 599,00    

Vráceno  0,00    
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Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2016 

Náklady za rok   

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 155 894,00    

z toho: na nákup knihovního fondu  155 894,00    

Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00    

 z toho : platy zaměstnanců 0,00    

 z toho: ostatní osobní náklady 0,00    

Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 0,00    

Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 69 406,15    

Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 225 300,15    

Investiční náklady 0,00    

Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 225 300,15    

    

Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování   

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

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

    

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

(mimo prostředky určené na RF)  Rok 2016 

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2016 0,00    

Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00    

Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00    

    

Podíl obcí na nákupu výměnného fondu    

Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu  100 

Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  155 894,00    
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PŘÍLOHA 2 

Přehled vzdělávacích aktivit  

 Přednášky a semináře v rámci RF 

 Analytický popis v systému Clavius – Praha 13/1, Ing. Alena Justinová, 20 účastníků; 

 Současná americká literatura v českých překladech – Benešov 17/2, PhDr. Mgr. Richard 

Olehla, Ph. D., 17 účastníků; 

 Současná ruská literatura – Praha 22/2, PhDr. Libor Dvořák, 29 účastníků; 

 Výtvarný kurz – Kutná Hora 3/3, Kateřina Dolejší, 16 účastníků; 

 Image knihovny a knihovníka – Praha 8/3, Mgr. Petr Kukal, Mgr. Jaroslava Štěrbová, Blanka 

Tauberová, 31 účastník; 

 Dětský čtenář v knihovně – Kladno 9/3, Bc. Klára Rozsypalová, 32 účastníci; 

 České děti jako čtenáři, Analýza uživatelských potřeb, Jak se tvoří kniha – Praha 17/3,  

PhDr. Vít Richter, Jitka Babíčková, 32 účastníci; 

 Public Relations v malých knihovnách – Benešov 30/3, Mgr. Eva Bezoušková, 17 účastníků; 

 Současná ruská literatura – Příbram 7/4, PhDr. Libor Dvořák, 22 účastníci; 

 Informační vzdělávání na vlastní kůži aneb Knihovník žákem – Praha 14/4, Mgr. Lenka 

Navrátilová, 16 účastníků; 

 Současná americká literatura – Praha 18/4, PhDr. Mgr. Richard Olehla, Ph. D., 32 účastníci; 

 Současná literatura severských zemí – Mladá Boleslav 20/4, Mgr. Jitka Jindřišková,  

Mgr. Michal Švec, 25 účastníků; 

 Předmětová hesla – Kutná Hora 3/5, Věra Neumannová (SVK), 20 účastníků; 

 Senioři píší Wikipedii – Praha 12/5, Jan Groh, 10 účastníků; 

 Návštěva Knihovny Václava Havla a Goethe Institutu – Praha 17/5, 20 účastníků; 

 Setkání s Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou – Praha 23/5, 13 účastníků; 

 Setkání s Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou – Benešov 25/5, 20 účastníků; 

 Výtvarný kurz – Kutná Hora 26/5, Kateřina Dolejší, 12 účastníků; 

 Timemanagement – Praha 1/6, PhDr. Zdena Brázdová, 8 účastníků; 

 Předmětová hesla v AKS Clavius – Kutná Hora 7/6, Ing. Alena Justinová, 22 účastníci; 
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 Sci-fi a fantasy literatura pro mládež – Příbram 15/9, Míla Linc, 26 účastníků; 

 Virtuální toulky v databázích SVK – Kladno 21/9, PhDr. Eva Wróblewská, 10 účastníků; 

 Audiovizuální dokumenty v systému Clavius – Praha 22/9, Ing. Alena Justinová,  

24 účastníci; 

 Výtvarný kurz – Kutná Hora 29/9, Kateřina Dolejší, 11 účastníků; 

 Současná americká literatura – Mladá Boleslav 19/10, PhDr. Mgr. Richard Olehla, Ph. D.,  

15 účastníků; 

 Současná německá literatura – Benešov 26/10, Mgr. Tomáš Dimter, 16 účastníků; 

 Výtvarný kurz – Kutná Hora 10/11, Kateřina Dolejší, 11 účastníků; 

 Knihovny.cz - Centrální portál knihoven – Praha 16/11, PhDr. Iva Zadražilová, 13 účastníků; 

 Současná německá literatura – Praha 21/11, Mgr. Tomáš Dimter, 37 účastníků; 

 Virtuální národní fonotéka – Praha 23/11, Filip Šír Dis., 9 účastníků; 

 Informační vzdělávání na vlastní kůži aneb Knihovník žákem – Praha 24/11, Mgr. Lenka 

Hegrová (Navrátilová), 15 účastníků; 

 Výtvarný seminář v SVČ Labyrint – Kladno 30/11, Mgr. Alena Loučanská a Jana Hromasová, 

8 účastníků; 

 Sci-fi a fantasy literatura pro mládež – Kladno 7/12, Míla Linc, 22 účastníci. 

 Kurzy počítačové gramotnosti v rámci VISK2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 

(dotační podprogram Ministerstva kultury ČR):  

 Bezpečné používání IT – Kladno 25/2, Ing. Alena Štěpánová, 7 účastníků; 

 Práce s internetem a zpracování dat – Praha 2/3, Ing. Alena Štěpánová, 17 účastníků; 

 Práce s digitální fotografií v programu Zoner Photo Studio FREE – Kladno 22/3, Ing. Alena 

Štěpánová, 9 účastníků; 

 Textový a grafický editor MS Publisher – Praha 6/4, Bc. Filip Pivarči, 14 účastníků; 

 Textový a grafický editor MS Publisher – Mladá Boleslav 13/4, Bc. Filip Pivarči, 11 účastníků; 

 Práce v programu na úpravu krátkých videí – Benešov 26/4, Bc. Filip Pivarči, 9 účastníků;  

 Facebook vaší knihovny a další sociální sítě – Praha 4/5, Bc. Filip Pivarči, 19 účastníků;  

 Citujeme správně pomocí Citace.com – Mladá Boleslav 18/5 a 25/5, PhDr. Martin Krčál, 

Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková, 12 účastníků;  
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 Práce v programu na úpravu krátkých videí – Příbram 19/5, Bc. Filip Pivarči, 12 účastníků;  

 Práce s digitální fotografií v programu GIMP – Kladno 15/6, Ing. Alena Štěpánová,  

8 účastníků; 

 Šablony webu pro obecní knihovnu – Kladno 22/6, Mgr. Anna Nováková, 11 účastníků; 

 Windows10 a novinky v oblasti IT – Praha 14/9, Bc. Filip Pivarči, 15 účastníků;  

 Facebook vaší knihovny a další sociální sítě – Mladá Boleslav 21/9, Bc. Filip Pivarči,  

11 účastníků;  

 Tabulkový kalkulátor MS Excel (začátečníci) – Praha 4/10-1/11, Ing. Alena Štěpánová,  

14 účastníků; 

 Windows10 a novinky v oblasti IT – Příbram 20/10, Bc. Filip Pivarči, 12 účastníků;  

 Citujeme správně pomocí Citace.com – Praha 26/10 a 9/11, PhDr. Martin Krčál,  

Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková, 20 účastníků;  

 Jak snadno vytvořit webové stránky (Webnode) – Benešov 8/11, Ing. Alena Štěpánová,  

8 účastníků; 

 Databáze v knihovnách I. – Praha 8/12 a 9/12, PhDr. Richard Papík, 15 účastníků. 

Uskutečnil se jeden Kurz knihovnického minima v SVK v Kladně (v termínu 11/5 - 8/6). Zúčastnilo 

se ho 8 posluchačů z 8 knihoven (z toho 3 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. Účast byla 100%. Všechny přednášky 

kurzu lektorsky zajistili odborní pracovníci SVK. 

Neformální podzimní setkání pracovníků knihoven našeho kraje se konalo 15/11 za účasti 26 

pracovníků v Městské knihovně Poděbrady. 

Uskutečnila se 1 porada ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven (Praha 17/3, 32 účastníci 

z 24 knihoven). Konalo se 1 školení metodiků knihoven pověřených výkonem RF na téma Centrální 

adresář knihoven (Kladno 21/6, 10 účastníků ze 4 PK). 

 


