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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 

RAKS – Regionální automatizovaný knihovnický systém 

REKS – Regionální knihovnický systém 

RF – regionální funkce 

SK – Středočeský kraj 

SVK – Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

VF – výměnný fond 

VISK – veřejné informační služby knihoven 

VKIS – veřejné knihovnické a informační služby 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

Výkon regionálních funkcí ve středočeském kraji 

 

CÍLE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2021 

Výkon regionálních funkcí (dále RF) ve Středočeském kraji (dále SK) se řídil 

aktualizovanou Koncepcí regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na 

období 2019-2022 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 dostatečné 

finanční zajištění. Na výkon regionálních funkcí pro rok 2021 byla přidělena celková 

částka 15 694 000 Kč. Tento trend by měl pokračovat i v následujících letech, a to 

v souladu se schválenou koncepcí RF. V současné složité situaci není navyšování 

počtu metodiků aktuální. V dalších letech bychom toto neměli opomíjet a počty 

metodiků dále navýšit. 

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 činností. 

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 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 

2021 

Samozřejmou prioritou je i nadále zajistit fungování RF. Jak bylo zmíněno výše, na 

výkon regionálních funkcí byla v roce 2021 přidělena celková částka 15 694 000 Kč. 

Pro systém RF by bylo vhodné, aby se do budoucna nejednalo o částku finální, ale 

aby se tato částka neustále kontinuálně navyšovala. Především s ohledem na snahu 

o zkvalitňování nabízených služeb, a to z důvodů jak kvalitativních i kvantitativních 

v nabízených službách, tak z důvodů, které by akceptovaly makroekonomické 

ukazatele, které nedokážeme ovlivnit. Doba nám také neustále přináší nové a nové 

možnosti a výzvy, zvláště v oblasti IT, které je třeba zohlednit i v rámci plnění RF. 

Výrazným negativním faktorem, který zcela jistě ovlivnil fungování RF, byla 

pandemická situace v ČR, která určité služby omezovala, případně jsme museli tyto 

služby nabízet jinak. Tedy činnosti k tomu vhodné, a to především vzdělávací akce, 

porady apod., jsme převedli do online podoby. Také se výrazně zvýšil podíl e-

mailové, telefonické a další distanční komunikace. Činnosti, které nejsou vázány na 

přímý kontakt s knihovníky, jako např. nákup dokumentů do výměnného fondu či 

jeho správa, fungovaly standardně, bez omezení. 

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. 

Ke dni 31. 12. 2021 působilo ve Středočeském kraji 801 knihoven, z toho 1 krajská, 4 

pověřené, 105 profesionálních, 691 neprofesionálních.  

Velkým pozitivem pro fungování regionálních funkcí je včasné obdržení finanční 

částky ve všech pověřených knihovnách a SVK na provoz i na nákup dokumentů do 

Výměnného fondu SK.  

Díky účelnosti a úspornosti při nakládání s finančními prostředky určenými na 

fungování RF jsme mohli všechny služby zajistit ve víceméně dostatečné míře i 

kvalitě, ovšem s ohledem na pandemickou situaci. 
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Středočeský Kramerius 

V roce 2020 vzhledem k omezením vzniklým v souvislosti 

s rizikem nákazy nemocí Covid-19 se neuskutečnilo 

slavnostní předávání tohoto ocenění. V roce 2021 tak 

proběhlo slavnostní předávání ocenění Středočeský 

Kramerius za roky 2020 i 2021.  

Z rukou radního pro oblast kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu Středočeského kraje Mgr. Václava 

Švendy a předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch 

Středočeského kraje Mgr. Lucie Cirkvy Chocholové převzaly ocenění ve středu 6. 

října 2021 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně tyto knihovnice a knihovník. 

Pro rok 2020 

Paní Miroslava Kocourková z Pyšel (za region Benešov), paní Lenka Pokorová 

z Kačice (za region Kladno), paní Marie Lelková z Polep (za region Kutná Hora), 

paní Jaroslava Vetešníková z Libiše (za region Mladá Boleslav) a paní Věra 

Humlová ze Zvole (za region Příbram).  

Pro rok 2021 

Paní Kamila Koháková a Helena Doležalová z Přestavlk u Čerčan (za region 

Benešov), pan Jan Novotný z Ledčic (za region Kladno), paní Markéta Holá 

Mišková z Doubravčice (za region Kutná Hora), paní Klára Strnadová z Nehvizd (za 

region Mladá Boleslav) a paní Marie Kuchařová z Drahlína (za region Příbram).  

  

 

 



 [Vyberte datum.] 

 6  

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 

V ROCE 2020 

 

Poradenská a konzultační činnost 

počet poskytnutých konzultací 1 443 

počet metodických návštěv 516 

celkem obsloužených knihoven 778 

 

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. I tuto činnost 

ovlivnila doznívající pandemie koronaviru a s ní spojená pandemická opatření, která 

některé činnosti spojené s RF omezovala.  

Pro poradenskou a konzultační činnost je velmi důležitý osobní kontakt  

s knihovníky. Příležitost k takovému setkání se naskýtá především při distribuci 

výměnných souborů, a právě tyto návštěvy jsou využívány pro různé konzultace a 

metodickou práci. Jak již bylo popsáno výše, kvůli pandemii a s ní souvisejícím 

omezováním činností knihoven, se proměnil charakter poskytování těchto činností. 

Dříve převážně osobní kontakty musely být nahrazeny bezkontaktní formou. Tzn.: 

častěji než dříve probíhaly konzultace, metodika apod. formou telefonickou či 

emailovou a v některých případech i formou videokonferenční. 

Pracovníci větších profesionálních knihoven využívají tuto službu jen občasně. Zájem 

o poradenství vzrůstá, hlavně ze strany nových knihovníků. Zájem je především  

o metodickou návštěvu v obsluhované knihovně. Potřeba metodických návštěv je 

však 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 825 

 

Díky tradičnímu proškolování a 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. Stále platí, že evidujeme 
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jistou neochotu i nedochvilnost ve vyplňování statistických výkazů ze strany 

některých menších a bohužel i větších 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.  

 

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 

počet vzdělávacích akcí 461 

počet účastníků těchto akcí 1.173 

počet odučených hodin 171 

počet porad 6 

 

Celokrajské vzdělávací aktivity byly Krajským knihovnickým centrem SVK v Kladně 

(KKC) připraveny na základě zjištěného předběžného zájmu i dle aktuálních 

požadavků knihovníků SK a za úzké spolupráce s metodiky v pověřených 

knihovnách.  

Vzdělávání knihovníků v kraji stejně jako vloni ovlivnila epidemická situace. Většina 

akcí byla přenesena do online prostředí. K výuce byla bezplatně využita platforma 

Zoom, díky podpoře Sdružení knihoven ČR, jehož je SVK v Kladně členem, a pro Kurz 

knihovnického minima webový nástroj Jitsi Meet. 

Mezi nejlépe hodnocené akce se v rámci výkonu RF zařadily např.: 

 Současná německá literatura – online přednáška, 

 Mediální výchova – webinář, 

 Bookstart – S knížkou do života … začínáme – webinář. 

Zájem o školení v oblasti počítačové gramotnosti, v rámci podprogramu VISK2 

(program MK ČR), přetrvával i v roce 2021. Prezenční formou se konaly pouze dva 

kurzy (celkem 8 hodin). Dalších deset kurzů (11 výukových dnů, celkem 16 hodin) a 

Pedagogické minimum (2 výukové dny, celkem 10 hodin) se uskutečnily online v 

Zoom.  

Mezi nejlépe hodnocené kurzy v rámci podprogramu VISK2 patřily např.: 

 Pedagogické minimum pro knihovníky – dvoudenní online kurz, 

 
1 Počet vzdělávacích akcí = akce v rámci RF, PC kurzy v rámci VISK2 a další akce v jednotlivých PK. 
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 Funkční (Ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi – online kurz, 

 Canva: jednoduchý grafický nástroj – online kurz. 

V rámci projektu VISK2 byla zahájena spolupráce s lektorkou z Ústřední Knihovny 

Univerzity Karlovy, která připravila dva kurzy vhodné pro knihovníky pracující se 

staršími dětmi a se studenty. 

V roce 2021 se konaly dva pětidenní online Kurzy knihovnického minima (každý 

celkem 20 hodin výuky). Prvního kurzu se zúčastnilo 21 osob z 18 knihoven a 

druhého 21 osob z 19 knihoven. 

KKC uspořádalo nebo spolu s PK připravilo celkem 28 akcí, tj. 38 výukových dní a 

134 hodin. Proškoleno bylo 1055 knihovníků ze 705 knihoven (prostý součet). 

Přehled všech vzdělávacích aktivit – viz Příloha č. 2. 

Krajské knihovnické centrum, resp. SVK, podpořilo Kurz první pomoci pro 

knihovníky dětských oddělení. Kurz organizačně zajistilo Regionální klubko 

Příbramsko a zúčastnilo se jej 15 knihovníků. 

Krátké vzdělávací bloky byly již tradičně zařazovány před nebo v závěru porad 

knihovníků (profesionálních i neprofesionálních). V roce 2021 se konaly online dvě 

porady ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven SK (10/2 – 37 účastníků z 29 

knihoven a 7/12 – 34 účastníků z 24 knihoven) a jedna online porada ředitelů a 

metodiků PK (28/7 - 11 účastníků z 5 PK). 

Jako studijní alternativa byl doporučen časopis Čtenář, dále také Jinonické texty a 

bulletin pro knihovny Středočeského kraje s názvem Mezi námi – občasník vydávaný 

elektronicky. 

Situace způsobená pokračující pandemií COVID-19 nás přiměla realizovat vzdělávací 

akce online. I v období relativně příznivém pro konání prezenčních aktivit, byla 

ochota knihovníků cestovat za vzděláváním do pověřených knihoven celkově velmi 

malá. S online výukou byla valná většina knihovníků spokojena. Přidanou hodnotou 

bylo pro některé z nich první seznámení s prostředím Zoom a online komunikací. 

Obavy z cestování a setkávání „face to face“ v době epidemie, ale také úspora času i 

finančních prostředků a zároveň velký rozptyl zájemců po celém kraji této formě 

vzdělávání (alespoň u některých vybraných témat) nahrává i do budoucnosti. 
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Nákup, tvorba výměnného fondu, cirkulace, distribuce 

stav výměnného fondu k 31. 12. 2021 312 685 

roční přírůstek VF 14 6832 

zakoupeno z finančních prostředků kraje 12 6133 

 

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 vůbec 

nenakupují publikace do vlastního knihovního fondu, se výměnný fond stává 

jediným garantem jejich smysluplnosti a fungování. 

Také v tomto roce byly knihy do VF nakupovány ihned poté, co jsme obdrželi částku 

na nákup knih. Díky včasnému obdržení peněz na nákup knih, mohly být aktuálně 

nakoupené novinky velmi rychle distribuovány v rámci výměnných souborů do 

knihoven Středočeského kraje. Téměř všechny dokumenty byly nakoupeny 

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

nakoupeno větší množství knih. Celkem bylo nakoupeno 12 613 knihovních 

jednotek (z toho 400 audioknih, 27 společenských her, 10 tematických kufříků, 9 

knih Kouzelného čtení, 3 Albi tužky, 30 titulů časopisů) za celkovou částku 2 920 564 

Kč. Částka představuje cenu s rabatem, který představuje 31,77 %. Bez 

poskytnutého rabatu bychom zaplatili 4 249 660,- Kč. Díky poskytnutému rabatu 

jsme mohli nakoupit více dokumentů do výměnného fondu. Na nákup dokumentů 

do výměnného fondu byl převážně používán akviziční portál firmy OPA a akviziční 

portál firmy TeamLibrary.  

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2021 pokračovala kontinuálně 

aktualizace výměnného fondu. Aktualizaci považujeme za důležitou činnost pro 

udržení kvalitního a stále aktuálního Výměnného fondu SK. 

V roce 2021 bylo z VF celkové vyřazeno 16 189 knihovních jednotek. 

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. 

 

 
2 Celkový přírůstek výměnného fondu včetně darů. 

3 Včetně 30 titulů časopisů. 
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Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu (KF) 

počet obsloužených knihoven 55 

počet revidovaných knihovních jednotek 62 234 

počet aktualizovaných knihovních jednotek              79 497 

 

Aktualizace vlastních fondů obsluhovaných knihoven je nezbytný krok při jejich 

zpracování do elektronických databází všech dostupných automatizovaných 

knihovních systémů. V rámci těchto systémů vznikají i tzv. regionální 

automatizované knihovnické systémy (RAKS), které výrazně usnadňují realizaci revizí 

KF v jednotlivých knihovnách. Tyto systémy mají, kromě pověřené Knihovny města 

Mladá Boleslav, všechny ostatní PK. Další knihovny mají svůj vlastní automatizovaný 

knihovní systém. 

U této služby evidujeme stále narůstající zájem. Vidíme to i podle narůstajícího 

počtu obsloužených knihoven a počtu revidovaných knihovních jednotek. 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 ve většině případů 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 

v některých případech vést k razantnímu úbytku počtu uživatelů těchto knihoven. 

 

Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků 

provozovatele (obce) a jejich distribuce 

Stejně jako v předchozích letech nebyla tato služba poskytována plošně v celém 

kraji. Pouze v obsluhovaném regionu Mladá Boleslav je obhospodařován fond 

zakoupený z prostředků obcí. Knihovna města Mladá Boleslav má tuto skutečnost 

ošetřenu zvláštní smlouvou s konkrétními obcemi. 
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Servis automatizovaného knihovního systému (AKS) 

počet obsloužených knihoven 178 

počet akcí, zásahů 233 

 

Tato služba je náročná především z důvodu finančních a odborných. O službu trvalý 

zájem a všichni metodici se snaží vyhovět žádostem obsluhovaných knihoven co 

možná nejvíce. Služba je časově velmi náročná. Proto je poskytována na vyžádání. 

Ve všech regionech SK dochází k metodické pomoci při zvládání této činnosti, 

především v menších knihovnách, a to formou konzultací či pomocí přímo na místě 

během metodických cest a v poslední době i formou online videokonferencí. 
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HODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ RF 

Výše finanční dotace, která nám byla pro tento rok přidělena, činila 15 694 000 Kč. 

Velmi kvitujeme, že nedošlo nejen ke snížení rozpočtu, ale naopak k jeho mírnému 

navýšení, a to i v této nelehké době. Pro poskytování veškerých služeb v kvalitě i 

kvantitě, které bychom chtěli dosáhnout a která by byla srovnatelná s celostátním 

průměrem v rámci krajských knihoven, bychom potřebovali pokračovat 

v navyšování finančních prostředků, zvláště při potřebě navyšování počtu metodiků. 

Zároveň je třeba, aby bylo akcentováno případné navyšování mezd zaměstnanců ve 

veřejné správě, inflace či jiné makroekonomické vlivy, a především celostátní 

ukazatele financování RF a parametry výkonu těchto činností. Rádi bychom dosáhli 

postupného navyšování počtu úvazků, aby tím byly zajištěny kvalitní služby v 

souladu s Koncepcí RF i služby, které s sebou nese vývoj knihovnického oboru i celé 

společnosti, především v oblasti informačních a komunikačních technologií.  

K výše uvedené částce musíme také připočíst částku 1 525 000 Kč, kterou poskytl 

Středočeský kraj v rámci dotačního programu pro poskytování dotací na podporu 

základních knihoven v rámci Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. 

Veškeré činnosti včetně rozvozů výměnných souborů jsou prováděny s nejvyšší 

možnou věcnou a finanční efektivitou. 

Pro stabilní situaci k zajištění výkonu regionálních funkcí by bylo potřeba i nadále 

přinejmenším udržet alespoň stejnou výši finančních prostředků na jejich výkon jako 

v tomto roce; případně částku spíše ještě navýšit. Navýšená částka by, kromě 

zmiňovaného nárůstu počtu metodiků, který by více odpovídal reálné situaci, měla 

také akceptovat vládní navyšování mezd i neustále stoupající náklady (rostoucí ceny 

knih, energií či benzínu a nafty apod.). 

Dotace za rok 2021 byla vyúčtována v souladu se smlouvami. 
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ČASOPIS ČTENÁŘ 

Celostátní odborný knihovnický časopis Čtenář byl včleněn do oddělení Krajského 

knihovnického centra novou organizační strukturou k 1. 5. 2019. 

Také v tomto roce vyšlo celkem 11 čísel – 10 čísel a 1 letní dvojčíslo. Celkový náklad 

časopisu činil 850 výtisků. 

Fungovala také elektronická verze časopisu, která je přístupná z webu SVK. 

Redakční rada časopisu se scházela i v tomto roce pravidelně každý měsíc. Jednání 

redakční rady probíhala tzv. hybridní formou, někteří členové byli přítomni na místě 

a ostatní členové byli připojeni online.  

Celková finanční částka vynaložená na jeho vydávání byla v tomto roce 1 603 832 

Kč, z toho vlastní podíl 924 879 Kč, výnosy z prodeje 328 953 Kč. Grantový podíl z 

programu MK ČR – Knihovna 21. století – K 21 činil 350 000 Kč. 

Vydavatel Středočeská vědecká knihovna v Kladně jako instituce  

s krajskou působností se snažila získávat další zdroje financování tohoto 

celostátního časopisu; grantové prostředky používala především na úhradu 

honorářových a částečně předtiskových nákladů. Knihovna pokrývala v plné míře 

mzdové náklady redaktorů, poskytovala redakci potřebné vybavení, vedla agendu 

předplatitelů, hradila náklady na tisk, distribuci, část grafického zpracování; 

zajišťovala rovněž jeho elektronickou verzi. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Statistický výkaz výkonu RF 

  
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok 2021 

Kraj                                 Středočeský Středočeský 

Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     SUMÁŘ 

Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 22,53 

Počet obsluhovaných knihoven 801 

Poradenská a konzultační činnost   

  počet obsloužených knihoven 778 

  počet poskytnutých konzultací 1 443 

  počet metodických návštěv 516 

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

  počet obsloužených knihoven 789 

  počet zpracovaných statistických výkazů 759 

Vzdělávání knihovníků, semináře   

  počet obsloužených knihoven 751 

  počet všech vzdělávacích akcí 46 

      z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 31 

         z toho (z ř. 15): počet akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 1 

  počet všech účastníků 1 173 

      z toho (z ř. 17): počet účastníků akcí v rámci RF 918 

         z toho (z ř.18): počet účastníků akcí na podporu vzd., kult. a komunitních 
aktivit 37 

  počet všech vyučovacích hodin 171 

      z toho (z ř. 20): počet vyučovacích hodin v rámci RF 113 

         z toho (z ř. 21): počet vyučovacích hodin na podporu vzd., kult. a 
komunitních aktivit 2 

Porady   

  počet obsloužených knihoven 87 

  počet akcí 6 

  počet účastníků 141 

Praktická podpora vzd,. Kult.  komunitních aktivit   

Počet obsloužených knihoven 0 

Počet akcí, zásahů 0 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

  počet obsloužených knihoven 55 

 z toho počet revidovaných knihoven 26 

počet revidovaných knihovních jednotek  62 234 

počet aktualizovaných knihovních jednotek 79 497 

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 55 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 9 725 

Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

  stav výměnného fondu k 31.12. 2021 312 685 

  roční přírůstek VF 14 683 

  roční úbytek VF 16 189 
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     z ř. 43 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 12 703 

     z ř. 43 zakoupeno z finančních prostředků obce 1 605 

     z ř. 43 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 

Cirkulace VF   

  počet obsloužených knihoven 637 

  počet expedovaných souborů 1 918 

  počet svazků v souborech 108 844 

Servis automatizovaného knihovního systému   

  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 178 

  počet akcí, zásahů 233 

Doprava v rámci výkonu RF   

  počet obsloužených knihoven 1 208 

  počet ujetých km 46 843 

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

(pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2021 

Kraj Středočeský 

Název knihovny SUMÁŘ 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3 268 818,21 

 z toho : nákup knihovního fondu 2 950 500,55 

Spotřeba energie (číslo účtu 502) 184 896,55 

Opravy a udržování (číslo účtu 511) 47 777,36 

Cestovné (číslo účtu 512) 42 276,00 

Ostatní služby (číslo účtu 518) 465 837,55 

 z toho : doprava 44 526,40 

 z toho : servis AKS 59 636,44 

 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 

 z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 

Mzdové náklady (číslo účtu 521) 8 257 598,47 

 z toho : platy zaměstnanců 8 189 670,47 

 z toho : ostatní osobní náklady 67 928,00 

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 2 770 491,96 

Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 342 600,62 

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 45 895,18 

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 62, 64 - 67, 72, 75 -77) 125 030,29 

Provozní náklady celkem (součet ř. 62, 64 - 67, 72, 75 - 78) 15 694 001,72 

Investiční náklady 0,00 

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 79 a 80) 15 694 001,72 

    

Přidělená dotace (krajská)  15 694 000,00 

Vráceno  0,00 

    

    

    

    

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2021 

Náklady za rok 0,00 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 309 925,00 

z toho: na nákup knihovního fondu* 308 199,77 

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. 92, 94, 97) 7 372,65 
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Provozní náklady celkem (součet ř. 92, 94,97,98) 317 297,65 

Investiční náklady 0,00 

Náklady celkem (součet ř. 99 + 100) 317 297,65 

    

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 2021 

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2021 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 příspívajících na nákup výměnného fondu  99 

Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  307 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [Vyberte datum.] 

 17  

PŘÍLOHA 2 
 

Přehled vzdělávacích aktivit 

 

• Přednášky a semináře v rámci RF: 

• Současná francouzská literatura v českých překladech – online 3/2, 

J. Šotolová, 63 účastníků; 

• Zajímavé knižní tituly roku 2020 – online 5/2, H. Jetmarová, 17 

účastníků; 

• Společenská témata v young adult literatuře – online 11/3, R. 

Blažek, 67 účastníků; 

• Portál Knihovny.cz - elektronický zdroj (nejen) pro tuto dobu – 

online 24/3, I. Zadražilová, 58 účastníků; 

• Koncepce rozvoje knihoven, Zpřístupnění děl nedostupných na trhu 

– online 12/4, V. Richter, 35 účastníků; 

• Sci-fi a fantasy literatura – online 20/5, M. Linc a A. Tománková, 

84 účastníků; 

• Nejnovější německy psaná literatura – online 2/6, J. Nešporová, 83 

účastníků; 

• Mediální výchova 21. století pro knihovníky – online 23/6, V. 

Vaníčková, 30 účastníků; 

• Dotační možnosti pro malé a menší knihovny – online 19/10, 

Nadace VIA, metodici KKC, 24 účastníků; 

• Windows 10 a novinky v oblasti IT – online 4/11, A. Nováková, 14 

účastníků; 

• Bookstart - S knížkou do života ... začínáme – online 15/11, R. 

Giebisch a V. Laufková, 40 účastníků. 

• Kurzy ICT gramotnosti v rámci VISK2 – Mimoškolní 

vzdělávání knihovníků (dotační podprogram Ministerstva 

kultury ČR): 
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• Digitální knihovna Kramerius (začátečníci) – online 25/3, A. 

Brožek, 14 účastníků; 

• Canva: jednoduchý grafický nástroj – online 15/4, A. Nováková, 21 

účastníků; 

• Feedback pomocí dotazníků – online 20/4, A. Nováková, 16 

účastníků; 

• Feedback pomocí dotazníků – online 6/5, A. Nováková, 17 

účastníků; 

• Vytváříme a sdílíme Google Docs a Google kalendáře – online 12/5 

a 19/5, A. Nováková, 18 (16) účastníků; 

• Funkční (Ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi – online 

25/5, R. Papík, 14 účastníků; 

• Canva: jednoduchý grafický nástroj – online26/5, A. Nováková, 17 

účastníků; 

• Pedagogické minimum pro knihovníky – online 22/9 a 13/10, V. 

Vaníčková, 31 (28) účastníků; 

• Šablona webu obecní knihovny – Kladno 29/9, A. Nováková, 7 

účastníků; 

• Využití webových aplikací v informačním vzdělávání – Praha 9/11, 

K. Savincová, 9 účastníků; 

• Canva: jednoduchý grafický nástroj – online 11/11, A. Nováková, 28 

účastníků; 

• Využití webových aplikací v informačním vzdělávání – online 

25/11, K. Savincová, 10 účastníků; 

• Funkční (Ne)gramotnost aneb Jak pracovat s informacemi – online 

17/12, R. Papík, 16 účastníků. 

• Účast krajských metodiků na vzdělávacích akcích (výběr): 

• Do černého – celostátní konference (online 18/1); 

• Metodika výkonu řídící kontroly – webinář (online 2/6 – 3/6);  

• Knihovny současnosti 2021 – celostátní konference (Olomouc 7/9 – 

9/9); 
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• Digitální transformace ve vzdělávání dospělých – seminář EPALE 

(Praha 14/9); 

• Akviziční seminář – celostátní seminář (Havlíčkův Brod 14/10); 

• Regionální funkce knihoven – celostátní seminář (Pardubice 20/10 

– 21/10); 

• Udržitelnost v knihovnách – webinář (online 14/12). 

 


