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Co bych dal za to,
kdybych mohl dělat knihovníka…
Charles de Gaulle

V roce 2010 se knihovna řídila svým Plánem činnosti na rok 2010 a celoročně se
chystala na jednu z velkých stavebních úprav (zahájena byla koncem roku), která podstatně
zasáhla do mnoha činností a aktivit a nadále je ovlivní.

V souvislosti s tím byla ukončena činnost
hudebního oddělení v odloučené budově a
půjčování dokumentů tohoto oddělení sloučeno
s absenčním půjčováním ostatních dokumentů
do jednoho výpůjčního protokolu. Nepatrně se
začal zvyšovat počet půjčených zvukových
dokumentů (začali si půjčovat i noví uţivatelé a
naopak původně jen uţivatelé hudebního
oddělení si začali půjčovat i dokumenty kniţní.
Uţivatelům je nabízen bohatý knihovní
fond. Lze konstatovat, ţe počet registrovaných
uţivatelů je konstantní. Registrovaní uţivatelé knihovnu navštívili ve srovnání s předchozím
rokem nepatrně méněkrát, ale současně si půjčili více dokumentů. I kdyţ bylo poněkud méně
návštěvníků studovny, počet prezenčních výpůjček se nesníţil.
Jako v letech minulých se opět
uskutečnil Den Středočeského dne 28.10.,
který byl pojat v duchu 200. výročí narození
Karla Hynka Máchy. 340 návštěvníků vítali
pracovníci v dobových kostýmech z 1. třetiny
19. století zapůjčených z Městských divadel
praţských a Městského divadla v Kladně.
Pásmo o ţivotě a vztahu Karla Hynka Máchy
ke středním Čechám autorsky připravil a
moderoval Jiří Mika.
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Pracovníci a vybraní oslovení přátelé
knihovny četli z Máchova deníku "Hrady spatřené",
úryvky z Máchových próz, zápisníků a ze
vzpomínek jeho současníků. Připraveného kvízu
se zúčastnilo 24 soutěţících (4 měli všechny
odpovědi správně), o vítězi rozhodl losováním
představitel
Karla Hynka Máchy. Výborné
občerstvení Pod hradem a v cukrárně bylo
sponzorským
darem
mnoha
místních
a
regionálních firem. 42 návštěvníků vyuţilo
návštěvy k bezplatné registraci.

V posledním čtvrtletí byla zahájena dlouho připravovaná a opakovaně odloţená akce
„Propojení domů čp. 1550 a 1624 s výměnou oken a zateplení budovy 1550“. Důsledkem bylo
nejen uzavření hudebního oddělení, ale i na určitou dobu omezené podmínky pro kolektivní
akce (učebna byla zrušena, moţnost vyuţívat bylo jen studovnu v době, kdy knihovna byla
uzavřena, tj. ve středu). Průběh stavebních akcí důkladněji popsán v kapitole Odbor
technickoekonomický.
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Pokračovala spolupráce se zahraničními knihovnami.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki Opole: návštěva zástupců SVK
společně s ředitelkou Památníku Karla Čapka ve Strţi v dubnu

Bibliothekscentrum v Koblenz. 3 zástupci knihovny byli na návštěvě v Kladně v září;
součástí návštěvy byla návštěva Kutné Hory (GASK, Městská knihovna) a Karlových Varů
(Krajská knihovna, prohlídka města).

Podkarpatská kniţnica Pezinok (vzájemná výměna časopisů Kniţnica a Čtenář; setkání
se zástupci knihovny na 12. Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů v Trnavě).
Středočeská vědecká knihovna z pozice členství ve Sdruţení knihoven ČR (SDRUK) se
účastnila všech zasedání Rady SDRUK a zasedání sekcí pro akvizici, pro bibliografii,
informačního vzdělávání uţivatelů, regionálních funkcí. SVK není členem Sekce pro historické
fondy.
Vzhledem k předsednictví Sekce pro bibliografii bylo zorganizováno (organizačně i
odborně) zasedání Sekce pro bibliografii v Kladně (viz dále) a zajištěna účast a odborná
vystoupení zástupců (10 příspěvků) sekce pro bibliografii na 12. kolokviu českých, moravských
a slovenských bibliografů v Trnavě.
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Nepříjemnou skutečností bylo, ţe SVK bylo v Trnavě
poničeno a vykradeno sluţební vozidlo.

V roce 2010 vycházel 62. ročník měsíčníku Čtenář, Časopisu pro knihovny.
Knihovna nezodpovídala ţádný dotaz na základě zákona č. 106/1999 o svobodném
přístupu k informacím.
Na řadě činností nebo akcích se podíleli větší či menší měrou pracovníci několika odborů
zároveň, proto o těchto činnostech se lze dočíst i na několika místech.
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Doplňování knihovního fondu – neperiodické dokumenty
Oddělení doplňování fondu provádělo akvizici neperiodických dokumentů do fondu SVK
(bez Výměnného fondu SK) třemi základními způsoby: nákupem, příjmem povinných výtisků a
příjmem darů.
Na nákup byla z rozpočtu přidělena částka 3 200 tis. Kč (o 400 tis. Kč méně neţ v roce
2009). Z toho bylo cca 2 590 tis. vyčerpáno za nákup knih, kartografických dokumentů a map,
10 tis. za nákup knih pro mezinárodní výměnu, 192 tis. za nákup zvukových dokumentů a cca
156 tis. Kč pouţito na nákup licencovaných databází a dalších elektronických informačních
zdrojů. Celkem bylo vyčerpáno cca 2 950 tis. Kč.
Nakoupeno bylo celkem 11 691 knihovních jednotek, coţ bylo o 1 349 méně neţ v roce
2009. Pokles byl způsoben především tím, ţe v roce 2010 nebyly nakupovány technické normy,
místo toho byl pořízen online přístup k databázi ČSN. Zmenšil se také přírůstek knih a CD.
V případě knih se projevila menší nabídka na českém kniţním trhu v průběhu roku.
Nákup se řídil koncepcí doplňování fondu SVK a byl zajišťován především u stálých
dodavatelů a v praţských knihkupectvích. Při nákupu knih bylo dosaţeno průměrné slevy téměř
22 %. Průměrná cena knihy činila 301 Kč (o 3 Kč více neţ v roce 2009). Průměrná cena knihy
po slevě představovala 235 Kč. Na průměrnou cenu knih má ovšem vliv struktura nákupu –
mnoţství odborné literatury, zahraniční literatury, výpravných publikací apod. Malé mnoţství
dokumentů bylo zakoupeno v antikvariátech; starší publikace regionálních nakladatelů nebo
s regionálním obsahem, které chyběly ve fondu. Nákup představoval 80,3 % celkového
přírůstku neperiodických dokumentů za rok 2010.
V roce 2010 bylo získáno 1 305 povinných výtisků od nakladatelů se sídlem ve
Středočeském kraji. V tomto případě se projevilo důsledné urgování nedodaných publikací, a
moţná také zvýšená aktivita regionálních nakladatelství, neboť přírůstek byl v případě
povinných výtisků o 299 knihovních jednotek vyšší neţ v roce 2009. Podíl povinných výtisků na
celkovém přírůstku neperiodických publikací za rok 2010 byl 9 %.
V roce 2010 přibylo do fondu SVK 1 445 knihovních jednotek získaných darem (převáţně
dary nakladatelství a institucí). Do fondu bylo darováno také několik desítek CD a 27
gramofonových desek. Mezi dary je zahrnuto téţ 17 polských publikací, které v rámci
mezinárodní výměny věnovala Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki v Opole.
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Dary a mezinárodní výměna představují 9,9 % přírůstku neperiodických dokumentů. Zbývající
necelé 1 % přírůstku jsou náhrady za ztráty a jiné způsoby nabytí.

Celkový přírůstek neperiodických dokumentů do fondu SVK činil 14 568 knihovních
jednotek. Skladba přírůstku podle typu dokumentů byla následující:

Skladba přírůstku knih a kartografických dokumentů podle druhu: naučná literatura pro
dospělé (67,9 %), beletrie pro dospělé (22,0 %), naučná literatura a beletrie pro děti (8,9 %),
kartografické dokumenty (mapy aj. 1,2 %).
Evidence dokumentů získaných do fondu SVK byla prováděna v automatizovaném
knihovním systému ARL. Evidenční údaje jsou uloţeny v katalogizačních záznamech, průběţně
byl jako tištěný výstup zpracováván přírůstkový seznam.
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Ukázky finančně nejdražších knih
The Europa world year book 2010. Volume 1. -- London ; New York :
Routledge, c2010. -- ISBN : 978-1-85743-547-4 (soubor : váz.) : 26660.00 Kč. - 978-1-85743-600-6 (sv. 1 : váz.) : 13330.00 Kč.
The Europa world year book 2010. Volume 2. -- London ; New York :
Routledge, c2010. -- ISBN : 978-1-85743-547-4 (soubor : váz.) : 26660.00 Kč. - 978-1-85743-601-3 (sv. 2 : váz.) : 13330.00 Kč.
Allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 69,
Hammon-Hartung. -- Berlin : Walter de Gruyter & Co., 2011. -- ISBN : 978-3-598-23036-3 (váz) :
7865.00 Kč.
Allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 68, HaiHammock. -- Berlin : Walter de Gruyter & Co., 2011. -- ISBN : 978-3-598-23035-6 (váz.) :
7865.00 Kč.
De Gruyter allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band
66, Gunten-Haaren. -- ISBN : 978-3-598-23033-2 (váz.) : 7392.00 Kč.
De Gruyter allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band
67, Haarer-Hahs. -- ISBN : 978-3-598-23034-9 (váz.) : 7392.00 Kč.
The Oxford companion to the book / edited by Michael F. Suarez and H.R. Woudhuysen. -- 1st
publ. -- Oxford : Oxford University Press 2010. -- 2 sv. : il., faksim. ; 28 cm. -- Obsahuje
bibliografii a rejstřík. -- Obsahuje: Vol. 1: Essays. A-C. lxv, s. 1-653 -- Vol. 2. D-Z. xi, s. 654-1327. - ISBN : 978-0-19-860653-6 (váz.) : 6800.00 Kč (dva svazky).
The statesman's yearbook 2011 : the politics, cultures and economies of the world. -Hampshire : Palgrave Macmillan, 2010. -- ISBN : 978-0-230-20603-8 (váz.) : 5706.00 Kč.
Trestní zákoník : komentář / Pavel Šámal a kolektiv. -- Vyd. 1. -- Praha : C.H. Beck, 2009-2010. -2 sv. ; 25 cm. -- (Velké komentáře). -- Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík. -- Neúplný
obsah: I. § 1-139. 2009. xvi, 1287 s. -- II. § 140-421. 2010. xiv, s. 1289-3285. -- ISBN : 978-807400-109-3 (sv. 1 : váz.). -- 978-80-7400-178-9 (sv. 2 : váz.): 3980.00 Kč.
The exile and return of writers from East-Central Europe : a compendium / edited by John
Neubauer and Borbála Zsuzsanna Török. -- New York : Walter de Gruyter, 2009. -- xiii, 622 s. ;
24 cm. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík. -- ISBN : 978-3-11-021773-5 (váz.) : 4280.00 Kč.
Červená kniha = Liber novus / C. G. Jung ; Sonu Shamdasani (ed.) ; preface Ulrich
Hoerni ; *z anglického vydání ... přeložili Petr Babka ... et al.+. -- Vyd. 1. -- Praha :
Portál, 2010. -- 371 s. : il., faksim. ; 40 cm. -- Obsahuje bibliografické odkazy. -Název originálu: Red book. -- ISBN : 978-80-7367-767-1 (váz.) : 3850.00 Kč.

Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif : technical
report TR-01-2010 / compiled by Josef Klomínský, Tomáš Jarchovský, Govind S. Rajpoot. -- 1st
ed. -- Prague : Czech Geological Survey, 2010. -- 6 sv. : barev. il., mapy ; 32 cm. -- Obsahuje:
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Introduction. 95 s., *1+ l. barev. obr. příl. -- 1. Bohemicum. 100 s., [1] l. barev. obr. příl. -- 2.
Moldanubicum. 199 s., *1+ l. barev. obr. příl. -- 3. Saxothuringicum. 88 s., *1+ l. barev. obr. příl. -4. Lugicum. 78 s., *1+ l. barev. obr. příl. -- 5. Brunovistilicum & Moravosilesicum. 48 s., [1] l.
barev. obr. příl. -- ISBN : 978-80-7075-751-2 (6 sv. : brož.) : 3690.00 Kč.
Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen =
Německo-český slovník frazeologizmů a ustálených spojení / Karel Heřman, Markéta Blažejová,
Helge Goldhahn a kolektiv. -- Vyd. 1. -- V Praze : C.H. Beck, 2010. -- 2 sv. ; 31 cm. -- (Beckovy
odborné slovníky). -- ISBN : 978-80-7400-175-8 (váz.) : 3490.00 Kč.
Právo kapitálových obchodních společností : přehled judikatury s komentářem / Jan Dědič, Jan
Lasák. -- Praha : Linde, 2010. -- 2 sv. (1975 s.) ; 22 cm. -- ISBN : 978-80-7201-781-2 (váz.) :
3350.00 Kč.
Obchodní zákoník : komentář. -- Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2010. -- ISBN : 978-80-7400354-7 (váz.) : 2890.00 Kč.
Římská úmluva a Nařízení Řím I : komentář v širších souvislostech evropského a mezinárodního
práva soukromého : vydání k 17.12.2009 / Alexander J. Bělohlávek. -- Vyd. 1. -- V Praze : C.H.
Beck, 2009. -- 2 sv. (clxviii, 1316 s., s. 1317-2684) ; 25 cm. -- Z technických důvodů ve 2 sv. -Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky. -- Část. souběžný anglický text. -- ISBN :
978-80-7400-176-5 (váz.) : 2850.00 Kč.
Jenský kodex : faksimile, komentář / *Kamil Boldan ... et al.+. -[Praha] : Gallery, 2009. -- 2 sv. (*228+, 222 s.) : il. (převážně barev.),
faksim. ; 32 cm. -- V kartonovém pouzdru. -- Z technických důvodů
vydáno ve 2 sv. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a
rejstříky. -- Část. latinský text. -- ISBN : 978-80-86990-96-5 (váz.) :
2800.00 Kč.
The cambridge history of the cold war. Volume I, Origins. -- Cambridge : Cambridge University
Press, 2010. -- ISBN : 978-0-521-83719-4 (váz.) : 2486.00 Kč.
The cambridge history of the cold war. Volume II, Crises and Détente. -- Cambridge : Cambridge
University Press, 2010. -- ISBN : 978-0-521-83720-0 (váz.) : 2486.00 Kč.
The cambridge history of the cold war. Volume III, Endings. -- Cambridge : Cambridge University
Press, 2010. -- ISBN : 978-0-521-83721-7 (váz.) : 2486.00 Kč.
Josef Gočár / Zdeněk Lukeš ... *et al. ; fotografie Ester Havlová, Štěpán
Bartoš, Pavel Frič+. -- 1. vyd. -- Praha : Titanic, 2010. -- 435 s. : il. (některé
barev.), portréty, plány, faksim. ; 29 cm. -- Chronologické přehledy. -Rozložená tit. s. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík. -Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-86652-44-3 (Titanic : váz.) : 2475.00 Kč.

11

Výroční zpráva za rok 2010

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

1948 and 1968 - dramatic milestones in Czech and Slovak history / edited by Laura Cashman. -London : Routledge, 2009. -- 210 s. : il. ; 26 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-0-415-49990-3
(váz.) : 2255.00 Kč.
Britannica Book of the Year 2010. -- Chicago : Encyclopaedia Britannica, 2010. -- ISBN : 978-161535-331-6 (váz.) 2123.00 Kč.
Management veterinární praxe / Caroline Jevring-Bäck a Erik Bäck ; *překlad Marin Grym,
Pavlína Hájková+. -- 2. vyd. -- Plzeň : Medicus Veterinarius, *2007?+. -- 343 s. : barev. il. ; 24 cm. - Přeloženo z angličtiny. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík. -- ISBN : 978-80-903710-6-4 (brož.) :
2016.00 Kč.
Adolf Born autobornografie / [koncepce Adolf Born ... et. al. ; texty
kalendária Jiří Žáček, Marie Černá Pivovarová+. -- 1. vyd. -- Praha : Slovart,
2010. -- 391 s. : barev. il., portréty ; 35 cm. -- Obsahuje bibliografii. -Částečně souběžný česko-anglický text. -- ISBN : 978-80-7391-363-2 (váz.) :
1999.00 Kč.

Jmenné a věcné zpracování neperiodických dokumentů
Na evidenci dokumentů bezprostředně navazovalo jmenné a věcné zpracování.
Katalogizační záznamy byly zpracovávány v automatizovaném knihovním systému ARL, ve
formátu MARC 21, s důsledným dodrţováním katalogizačních pravidel a na podrobné
bibliografické úrovni. To umoţňovalo v maximální míře vyuţívat kooperativní katalogizaci. Při
zpracování byly přebírány záznamy z katalogů Národní knihovny ČR, Moravské zemské
knihovny v Brně, Vědecké knihovny v Olomouci a dalších. Záznamy zpracované v SVK
v Kladně byly naopak k dispozici katalogizačním pracovištím v ostatních knihovnách.
Jako součást jmenného a věcného zpracování byla prováděna aktualizace souborů
autorit. Záznamy personálních, korporativních a geografických autorit byly průběţně
harmonizovány se záznamy Národních autorit ČR.
V katalogu bylo vytvořeno cca 12 500 záznamů nově získaných dokumentů, cca 3 200
záznamů z retrospektivního zpracování knih a cca 2 000 záznamů starších technických norem.
Retrospektivní katalogizace zahrnovala mj. zpracování některých starších dokumentů dosud
nezařazených do fondu a zpracování některých dokumentů určených k vyřazení a nabídce
jiným knihovnám (např. starších sborníků vydaných na Slovensku).
V návaznosti na revizi fondu gramofonových desek a souběţně s revizí magnetofonových
kazet byla prováděna aktualizace katalogizačních záznamů těchto dokumentů.
Pravidelně jednou týdně (vţdy v pátek) byly odesílány záznamy neperiodických
dokumentů do Souborného katalogu ČR. Celkem bylo za rok 2010 zasláno 10 783 záznamů,
10 519 záznamů bylo do SK ČR přijato, z toho 2 294 jako nových (sigla KLG 001).
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Záznamy 1 - 3 z 3
#

Název

1

Chvilky s Janem Zrzavým /
Ladislav Langpaul

Autor

Nakladatel Rok vyd.

Langpaul,
[Praha]
Ladislav, 1916- : Srdce
1978
Evropy pro
o.s. Za
záchranu
rodného
domu malíře
Jana
Zrzavého v
Okrouhlici,

c2011

Vlastník
ABA001 - ABG001 BOA001 - KLG001 OLA001 - PNA001 TAG001

Aktualizace systému ARL umoţnila zobrazovat v elektronickém katalogu přístupném na
internetu naskenované obálky a obsahy knih. Kopie obálek a obsahů jsou přebírány z databáze
na serveru obalkyknih.cz. Pro uţivatele byla tato sluţba zpřístupněna od 12. 3. 2010.

1.

Chvilky s Janem Zrzavým / Ladislav Langpaul . [Praha] : Srdce
Evropy pro o.s. Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v
Okrouhlici, c2011. 103 s. [1, z toho volných 0, prezenčně 1]

2.

Ostrov Perknéřův a Cyranův / uspořádal a vypráví Ladislav
Langpaul . [Kostelec nad Černými lesy] : Lesnická práce, 2010. 503
s. [2, z toho volných 1, prezenčně 1]

3.

Něco o našich časech / Ladislav Langpaul . Praha : Srdce
Evropy, c2008. 206 s. [2, z toho volných 2]

Oddělení jmenného a věcného zpracování provádělo technické vybavení knih, zahrnující
balení, označení dokumentu signaturou a vlepení bezpečnostního prouţku. Vzhledem
k častému a déle trvalejšímu onemocnění pracovnice, která technické vybavení zajišťuje,
prováděly tuto práci také další pracovnice oddělení.
Zpracované dokumenty byly plynule kaţdý den ráno předávány do volného výběru
Odboru sluţeb a do skladů. Kaţdý týden v pátek byl zpracováván seznam novinek, který je
vystavován na webu SVK.
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Doplňování a zpracování seriálů
Oddělení doplňování a zpracování seriálů zajišťovalo akvizici, evidenci a zpracování
seriálů. Fond seriálů je z naprosté většiny tvořen povinnými výtisky od vydavatelů z celé ČR.
V roce 2010 bylo evidováno 3 498 titulů seriálů. Z toho pouze 12 titulů představovaly
zahraniční seriály získané nákupem. Kromě toho se také v případě 20 českých titulů
dokupovaly k povinnému výtisku další exempláře.
Doplňkovou formou akvizice byl příjem darů většinou starších periodik. V roce 2010 to byl
např. větší počet starých výročních zpráv středočeských škol, které SVK získala z Jihočeské
vědecké knihovny v Českých Budějovicích.
Evidence a zpracování seriálů byly prováděny v automatizovaném knihovním systému
ARL. Při denní evidenci bylo vytvořeno 33 920 záznamů čísel seriálů. Součástí evidence byla
pravidelná donáška seriálů dodaných poštou a přebírání deníků v kanceláři Media Servis
Kladno. Dodaná čísla byla hned po zaevidování předávána do oddělení studovny a
informačních sluţeb.
U nově vydaných titulů seriálů bylo provedeno jmenné a věcné zpracování. Jeho
výsledkem je souborný záznam, který obsahuje kompletní bibliografické údaje seriálu.
Souborné záznamy byly vytvářeny také při retrospektivní katalogizaci seriálů a při zpracování
darů. Celkem bylo vytvořeno 784 souborných záznamů.
Při jmenném a věcném zpracování seriálů byla obdobně jako při zpracování knih
vyuţívána kooperativní katalogizace. Hlavním zdrojem pro získání bibliografických údajů byl
Souborný katalog ČR. Do záznamů v Souborném katalogu ČR byly následně doplňovány údaje
o vlastnictví dokumentu – sigla KLG001 a roky odběru. Na konci roku 2010 bylo v SK ČR
označeno siglou KLG001 celkem 6 129 záznamů seriálů, za rok 2010 jich přibylo 519.

SKC - Úplné zobrazení záznamu
V základním (standardním) zobrazení se získá kliknutím na údaje v poli Ve fondu informace
o příslušné knihovně, která dokument vlastní. Pokud knihovna poskytla údaje k propojení do
lokální báze, kliknutím na tlačítko Lokální záznam se zjistí aktuální stav exemplářů/jednotek a
moţnost výpůjčky (otevře se samostatné okno prohlíţeče).
Název
Nakl. údaje
Poslední nakl.
Popis (rozsah)
Odkazy

Kladenský deník: Nezávislý regionální list
Plzeň : Vydavatelství Vltava, 19972000- : České Budějovice : Vltava-Labe-Press
sv. ; 47-50 cm

Ve fondu

ABA001 [NK ČR Praha] -- sign. Na 009241, Na 009254
Roky: 1997- (akt. 2010)

http://kladensky.denik.cz

KLG001 [Středočeská vědecká knihovna Kladno]
Roky: 1997-, 1999-2003

Pokračovala evidence a zpracování svazků seriálů, které se provádí u starších seriálů
(retrospektivně) a u ukončených ročníků aktuálních seriálů. Celkem bylo zaevidováno 3 419
knihovních jednotek seriálů. Při této činnosti spolupracovala oddělení doplňování a zpracování
seriálů a oddělení studovny a informačních sluţeb.
V roce 2010 byly z fondu seriálů vybrány některé nepouţívané starší sborníky slovenské
provenience a bylo rozhodnuto o jejich vyřazení a nabídnutí knihovnám na Slovensku.
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Regionální bibliografie a faktografie
Oddělení regionální bibliografie se zabývalo tvorbou bibliografických a faktografických
databází, obsahově zaměřených na Středočeský kraj, a s tím souvisejícím zpracováním a
zpřístupňováním regionálních informací.
Při zpracování databáze článkové bibliografie bylo excerpováno 247 titulů seriálů, z toho
17 titulů celostátních. Bylo vytvořeno 4 778 záznamů, z toho jich bylo 3 387 zasláno do
souborné databáze NK ČR. Do souborné databáze byly zasílány záznamy článků ze 48
excerpovaných periodik:
Archeologie ve středních Čechách, Archivní prameny Kolínska, Benešovský deník,Berounský
deník, Bohemia centralit, Boleslavský deník, Confluens, sborník Český kras, sborník Český
merán, Dědictví Koruny české, Jiskra, Kladno_Záporno, Kladenský deník,Kolínský deník,
Kolínský press, Krásné město,. Kutnohorský deník, Kutnohorsko, Listy z Unhošťska, Mělnicko,
Mělnický deník, Minulostí Berounska, Mladá Fronta Dnes - Střední Čechy Dnes, Muzejní
zpravodaj, Muzeum a současnost (viz též Středočeský vlastivědný sborník) Řada přírodovědná
a Řada společenskovědná, Nymburský deník, Obzory Kutnohorska, Památky středních Čech,
Pod Blaníkem, sborník Podbrdsko, Podbrdské noviny, sborník Polabí, Polabský týdeník, Posel
z Budče, sborník Práce Muzea v Kolíně, Řada přírodovědná a Řada společenskovědní,
Příbramský deník, Rakovnický deník, Rakovnický historický sborník, Raport, Sázavsko, Sborník
vlastivědných prací z Podblanicka, Slánský obzor, Slánské listy, Sosna, Středočeský sborník
historický, Středočeský vlastivědný sborník (viz též Muzeum a současnost), Věstník Musejního
spolku Královského města Rakovníka a okresu, Vlastivědný sborník Kralupska.
Pokračovalo doplňování souborné databáze regionální literatury – knihy. Do databáze
byly převzaty záznamy z knihoven v Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi, Rakovníku, Kolíně,
Berouně, Mladé Boleslavi, Nymburce a ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.
Informace z databáze byly vyuţívány mj. pro kontrolu dodávání regionálních povinných výtisků
do fondu SVK.
Název

Slavné vily Středočeského kraje / Rostislav Švácha (ed.) ... [et al.]

Další autor

Švácha, Rostislav, 1952- (Editor)
1. vyd. v jazyce českém
Praha : Foibos, 2010
315 s. : barev. il., mapy ; 24 cm
978-80-87073-22-3 (váz.) : 399.00 Kč
Obsahuje rejstřík

Vydání
Nakl.údaje
Fyz.popis
ISBN
Poznámky
Předmět.hesla
Klíč.slova
Forma, ţánr
MDT
Země vyd.
Jazyk dok.
Vlastník

Druh dok.

19.-21. stol.
Středočeský kraj (Česko)
architektura * moderní architektura * vily * dějiny * současnost * stavitelé * architekti
fotografické publikace
728.3 * 72 * 72.036/.038 * (437.312) * (084.12)
Česko
čeština
Kladno SVK
Říčany Husova knihovna
Benešov MěK
Kutná Hora MěK
Kolín MěK
Kladno Sládečkovo muzeum
Regionální literatura - knihy
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Pokračovala také aktualizace souborné databáze regionální literatury – seriály do r. 1950.
Během této aktualizace byly propojovány záznamy z této databáze se záznamy autorit,
kontrolovány údaje a rušeny některé záznamy, které neodpovídaly kritériím databáze.
Byly zpracovány nové záznamy a průběţně doplňovány a aktualizovány jiţ existující
záznamy v databázi regionálních osobností, památek a místopisu, která je součástí souboru
autorit. Obsahuje informace o osobnostech z celého Středočeského kraje a o korporacích,
památkách a geografických místech zatím z okresů Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Nymburk,
Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník.
Osobní
Krátká, Karla, 1950-, Mgr.
jméno
Jiné jméno (Rodné jméno) Chudobová, Karla, 1950Krátká-Chudobová, Karla, 1950Narození

Ţatec (Louny, Česko) - 13.05.1950

Místo
působení

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Česko)
Jesenice (Rakovník, Česko)
Kněţeves (Rakovník, Česko)
Lysá nad Labem (Česko)
Milostín (Česko)
Mladá Boleslav (Česko)
Poděbrady (Česko)

Rakovník (Česko)
Učitelka a básnířka.
Mládí proţila v Milostíně. Vystudovala ruštinu a angličtinu na Pedagogické fakultě UK v Brandýse nad
Labem (1973). Krátce pracovala jako korespondentka ve Strojimportu v Praze, jinak celý ţivot působí
na základních a středních školách. Učila v Jesenici u Rakovníka, Mladé Boleslavi, Poděbradech, Lysé
Ţivotopis nad Labem, v Kněţevsi u Rakovníka (1980-2002) na Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku (20022011). Od roku 2003 se věnuje básnické tvorbě. Zpívá, píše písňové texty, ke kterým skládá hudbu a
překládá anglickou a ruskou poezii. Autorka básnických sbírek, fejetonů, CD (Mít tak čas a
Krematorium štěstí) ad. Ţije v Milostíně.
Klíč.slova učitelé * středoškolští pedagogové * spisovatelé * básníci * textaři * překladatelé
Citace
KRÁTKÁ, Karla. Vlastní ţivotopis. 2006 [e-mail].
MIČKA, Ivo. Krátká pokřtila v Heroldově síni hned tři nové kníţky. Rakovnický deník, 5.10.2010, č.
231, s. 2.
Druh soub. Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
Charakt.

Odkazy

(13) - Beletrie
(1) - Literatura pro děti a mládeţ
(20) - Regionální literatura - články
Databáze národních autorit NK ČR

Databáze byly zpracovávány v knihovním systému ARL, informace z nich jsou volně
dostupné na internetu v prostředí elektronického katalogu. V rámci úprav systému ARL byly
zkvalitněny funkce pro zobrazování fotografií v záznamech regionálních památek a místopisu.
V záznamu se zobrazuje náhled fotografie s případným popiskem, po kliknutí na náhled se
zobrazí fotografie ve větší velikosti.
Počet přístupů do databáze regionálních dokumentů, která obsahuje záznamy článků,
knih a seriálů, byl 3 044 za rok, počet přístupů do souborů autorit, které obsahují záznamy
regionálních osobností, památek a místopisu, byl 6 726 za rok.
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Další formou zpřístupnění údajů z databází je Kalendárium osobností Středočeského
kraje a záznam vybrané památky, které jsou jednou za měsíc vystavovány na webu SVK.
Kalendárium patří mezi nejnavštěvovanější stránky webu, v roce 2010 mělo cca 5 000 návštěv -

http://www.svkkl.cz/cs/katalog-a-databaze/kalendarium/
Podle potřeby byly zpracovávány rešerše a poskytovány informace uţivatelům. Patřila
mezi ně například obsáhlá rešerše kladenských výtvarníků, zpracovaná pro občanské sdruţení
Pro-art.
Činnost oddělení a ukázky z regionálních databází byly prezentovány na 21. zasedání
Sekce pro bibliografii Sdruţení knihoven ČR, které se konalo 4.–5. května v Kladně. Oddělení
regionální bibliografie se podílelo na jeho přípravě a organizaci.
Digitalizace regionálních dokumentů
V roce 2010 pokračovalo reformátování regionálních dokumentů v rámci programu VISK 7
– Kramerius. Byla získána dotace ve výši 70 000 Kč. Po potvrzení dotace byla vybrána
dodavatelská firma AMPACO ČR, s. r. o., se sídlem v Dobré Vodě, a zahájeny přípravné práce
(přidělení ISSN, zápis do Registru digitalizace, dojednání kvalitních originálů pro digitalizaci
z Národního konzervačního fondu). Čerpání finančních prostředků však bylo pozastaveno a
samotné práce mohly být započaty aţ po jejich uvolnění v závěru roku 2010.
Reformátování zahrnovalo zpracování mikrofilmů, digitalizaci, převod kopií do textu
pomocí OCR a tvorbu metadat. Na realizaci tohoto projektu bylo kromě dotace pouţito dalších
50 772 Kč z rozpočtu SVK. Celkem bylo zpracováno 10 594 stran z periodických titulů Světlo
(1878–1900), Svobodný občan (1872–1900) a Vlastivědný sborník okresů slánského a
novostrašeckého, respektive kladenského (1923–1941).

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=28814

S
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ŮM
M
Stavební práce zasáhly výrazně do reţimu sluţeb uţivatelům zrušením samostatného
hudebního oddělení a přesunem dokumentů. Byl vypracován plán a uloţen fond hudebního
oddělení částečně do budovy sluţeb, částečně do vzdálených skladů. Přestěhováním
hudebního oddělení do hlavní budovy bylo docíleno soustředění sluţeb na jednom místě budovy sluţeb. Půjčování hudebních dokumentů bylo obnoveno na Den Středočeského kraje
28.10.2010.
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Odbor má v kompetenci široké spektrum činností
► zajištění sluţeb, včetně meziknihovních; příprava předţalobních upomínek
► informační činnost včetně lekcí informačního vzdělávání (spolupráce se školami) a
dalších vzdělávacích akcí (instruktáţe, kluby, tréninky)
► skladové práce
► akvizice zvukových, zvukově obrazových dokumentů, hudebnin, zvukových knih
► organizace výstavní a přednáškové činnosti
► propagace akcí knihovny organizační i obsahové zajištění
Ve spolupráci s vedoucí odboru A byl zpracován projekt „Informace jinou cestou!“
(VISK3), získaná dotace 85 000 Kč (50% poţadované částky) na nákup notebooků pro
lekce informačního vzdělávání.
Byl zpracován a podán projekt Konto Bariéry Nadace Charty 77 Vzdělávání seniorů
(práce s počítači, výuka latiny); získán příspěvek v poţadované výši 41.000 Kč. Oba kurzy
Počítačový kurz pro seniory, Latina pro seniory byly zahájeny (zájem o kurz PC byl
obrovský). Podmínkou účasti je věk 55 let. Účastníci kurzů obdrţeli učebnici potřebnou pro
studium. Počítačový kurz proběhl v 10 lekcích (docházka 90%) a byl ukončen a frekventantům
předáno Osvědčení o absolutoriu. Kurzu Latina pro seniory (10 účastníků, podmínkou účasti je
věk 55 let, zdarma učebnice) proběhlo zatím 5 vyučovacích setkání (vţdy 2 vyučovací hodiny).
Během výuky se účastníci seznamují se základy latinského jazyka. Navazuje úvod do čtení
latinských vět a seznámení se slovní zásobou češtiny, která byla z latiny převzata.

Půjčovna literatury
Počet registrovaných uţivatelů je srovnatelný s rokem 2009, návštěv bylo méně, ale
uţivatelé si vypůjčili o cca 13.000 knihovních dokumentů více.
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Důsledně je kontrolován stav knih při výdeji a návratu s cílem zabránit tím případnému
poškozování dokumentů vpisováním, podtrháváním a jinou úpravou textů. Za poškození je
poţadována náhrada. Celkem za rok vybrána za poškození dokumentů částka 5524 Kč.
Trvale vzrůstá počet ţádanek vytvořených uţivateli ze vzdálených PC internetem. S tím
souvisí i narůstající mnoţství knih vyţádaných, připravených, ale nevyzvednutých.
Průběţně jsou předkládány návrhy desiderat knih oddělení doplňování (převáţně na
základě návrhů uţivatelů, kteří jsou následně informováni o dokoupení poţadovaného
dokumentu).
Meziknihovní sluţby
Počty meziknihovních výpůjček opět výrazně stouply, přestoţe byla od roku 2010
zavedena platba nákladů na dopravu (poštovné), protoţe náklady dosáhly v roce cca 360.000
Kč. Platba byla stanovena pro registrované knihovny ČR za poštovné, pro knihovny se sídlem
ve Středočeském kraji ve výši 50% poštovného (bylo vyřízeno zvýšené mnoţství dotazů
souvisejících se zavedením poštovného).
Meziknihovní výpůjčky byly zasílány do 388 knihoven, z toho 133 ve Středočeském kraji.
Počet knihoven, kterým MVS jsou zasílány, se nepatrně zvyšuje.

Knihovny s nejvyšším počtem meziknihovních výpůjček
(Středočeský kraj)
Název

Městská knihovna Velvary
Městská knihovna Votice
Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Knihovna Václava Štecha Slaný
Husova knihovna Říčany u Prahy
Městská knihovna Čelákovice
Městská knihovna Žebrák

Počet
výpůjček

1044
579
486
486
375
338
327
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Městská knihovna Buštěhrad
Městská knihovna Kolín
Obecní knihovna Stehelčeves
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
Městská knihovna Mníšek pod Brdy
Městská knihovna Nymburk
Městská knihovna Kutná Hora
Městská knihovna Beroun
Městská knihovna Mělník
Městská knihovna Rakovník
Městská knihovna Sedlčany
Místní knihovna Klobuky
Městská knihovna Jílové u Prahy
Knihovna J. Drdy Příbram
Městská knihovna Dobříš
Lékařská knihovna Kosmonosy
Městská knihovna Vlašim
Knihovna města Mladá Boleslav
Městská knihovna a infocentrum Březnice
Městská knihovna Poděbrady
Škoda auto, a.s. Technická knihovna Mladá Boleslav

316
304
294
262
243
228
218
203
200
199
189
189
188
187
185
180
179
164
162
156
152

Knihovny s nejvyšším počtem meziknihovních výpůjček (ČR)
Název

Městská knihovna Velvary
Městská knihovna Votice
Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Knihovna Václava Štecha Slaný
Husova knihovna Říčany u Prahy
Městská knihovna Rokycany
Městská knihovna Čelákovice
Městská knihovna Žebrák
Městská knihovna Buštěhrad
Městská knihovna Kolín
Obecní knihovna Stehelčeves
Kulturní zařízení města Boskovice- knihovna
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
Městská knihovna Mníšek pod Brdy
Městská knihovna Nymburk
Městská knihovna Kutná Hora
Městská knihovna Beroun
Městská knihovna Mělník
Městská knihovna Rakovník
Městská knihovna Sedlčany
Místní knihovna Klobuky

Počet
výpůjček

1044
579
486
486
375
349
338
327
316
304
294
266
262
243
228
218
203
200
199
189
189
20
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Městská knihovna Jílové u Prahy
Knihovna J. Drdy Příbram
Městská knihovna Dobříš
Lékařská knihovna Kosmonosy
Městská knihovna Vlašim
Lékařská knihovna Masarykova nemocnice
Městské kulturní středisko-knihovna Nový Jičín
Knihovna města Mladá Boleslav
Městská knihovna a infocentrum Březnice

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
188
187
185
180
179
178
171
164
162

Studovna a informační sluţby
Počet návštěvníků studovny 5.499, proti roku předcházejícímu nepatrný pokles. Počet
návštěvníků internetu stagnuje, důvodem je masové rozšíření internetu do domácností.
Mnoho pracovního času bylo věnováno činnostem s knihovním fondem. Do volného
výběru ve studovně bylo zařazeno trvale 21 nových titulů seriálů, vyřazeno 19 titulů (ukončeno
vydávání). Nové tituly periodik jsou po dobu cca 14 dní vystaveny a dle zájmu probíhá
aktualizace vystavených seriálů.
Nejvíce vyuţívaná periodika ve studovně: deníky MFD, Hospodářské noviny, Kladenský
deník, Blesk, Lidové noviny, Právo, Sport a Haló noviny. Z časopisů pak Týden, Reflex,
Respekt, Instinkt, Květy, Svět motorů, Spirit a Xantypa. Díky vzájemné spolupráci s polskou
knihovnou v Opole je nabízen uţivatelům polský týdeník "Przekrój".
Hudební oddělení
28. října (Den Středočeského kraje) bylo zahájeno společné půjčování dokumentů
hudebního oddělení v budově sluţeb.
Průběţně prováděna akvizice (nové tituly, náhrada poškozených CD) včetně starších
titulů (dle poţadavků uţivatelů) a 65 nových hudebnin.
Zvukové knihy průběţně ukládány na externí disk k dalšímu vyuţití pro slabozraké a
nevidomé čtenáře (celkem 1 024 zvukových knih, z toho 163 ve formátu MP3.).
Před stěhováním byly pravidelně aktualizovány vitríny v předsálí HO (výročí skladatelů a
interpretů, vitrína s novinkami HO). HO se podílelo na realizaci lekcí přípravy uţivatelů a
připravilo pro Klub přátel knihovny hudební pásmo F. Chopin, Jazz včera a dnes a Vánoce
v hudbě.
Sklady, knihovní fondy
Fond seriálů ze skladu Dříň byl (kromě
regionálních deníků) kompletně přestěhován a
uloţen do nově získaného skladu VESO.
Organizační plán přesunů a finálního umístění
zajistil odbor SF.
Ročníky titulů seriálů jsou postupně
zkompletovány, coţ dosud nebylo moţno
provádět z důvodu nedostatku skladových
prostor. Podmínky uloţení fondu seriálů se
výrazně zlepšily, ale k nárůstu plochy skladů
de facto nedošlo, resp. pouze k minimálnímu.
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I ve skladu Harlekýn došlo stavebními úpravami k získání menšího prostoru k uloţení
seriálů. Problém nedostatku místa tím ale vyřešen není.

S nedostatkem skladových prostor se potýkal i fond knih. Od poloviny května bylo
zastaveno přemisťování knih z volného výběru do skladu z důvodu úplného zaplnění skladu.
Situace se částečně vyřešila přesunem části knih do nově získaného skladu Sýpka, který je
však nevytápěný a pracovní podmínky v něm jsou nevyhovující zejména v zimním období.

Získání dvou nových skladů do pronájmu (VESO, Sýpka) sice řeší situaci skladů
z hlediska kapacity uloţení fondu, je to však další roztříštění skladů. Zvýšily se finanční a
časové nároky na dovoz dokumentů, došlo i k nehospodárnému vyuţití pracovních sil a
prodlouţení času pro přivezení poţadavků (denně se přiváţejí dokumenty ze 4 vzdálených
skladů).
V průběhu roku byl aktualizován Knihovní řád, byla sníţena věková hranice uţivatelů ze
13 na 12 let (důvodem je umoţnění samostatného přístupu ke sluţbám knihovny ţákům 2.
stupně a studentům niţších ročníků víceletých gymnázií).
Zásluhou důsledné kontroly knih při
návratu se daří zlepšovat fyzický stav knih
(eliminovat podtrhávání knih zvýrazňovači,
barevnými, propiskami, tuţkami) a
ovlivňovat celkově chování uţivatelů ke
knihám.
Problémem zůstávají nevyzvednuté
objednávky knih ze skladů (cca ¼
objednaných dokumentů).
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Pokračovala spolupráce s JUDr. Miloslavem Kuchlerem (24 uţivatelů k sepsání
předţalobních upomínek, z toho 11 zareagovalo vrácením dokumentů, zaplacením nebo
dohodnutým splátkovým kalendářem). Na 10 předţalobních upomínek z roku 2009 zareagovali
dodatečně 3 uţivatelé (podány 4 soudní ţaloby).
Informační činnost
V lednu 2010 byl obnoven přístup do dtb. EBSCO. Databáze LibraryPressDisplay
nabízí uţivatelům přístup k více neţ 1 700 titulům ve 48 jazycích z 92 zemí světa (z českých
seriálů jsou zastoupeny Lidové noviny, MF DNES a Rytmus ţivota). Za rok 2010 zaznamenala
databáze celkem 532 přístupů: nejvíce vyuţívány International Herald Tribune, Pravda of
Slovakia, Daily Express, Vjesnik (Chorvatsko), Gazeta Wyborcza, Fakt (Polsko), Dnevnik, Pari
(Bulharsko), Daily Express, Cultura (Rusko), Northern Territory News a Herald Sun (Austrálie).
Proběhla jednání k zajištění vzdáleného přístupu registrovaným uţivatelům (od r. 2011).
Nadále je vyuţívána databáze ASPI (Automatizovaný systém právních informací)
databáze fy Anopress.

Písemné informace
Rešerše bibliografické
Písemné informace bibliografické
Celkem
Rešerše faktografické
Písemné informace faktografické
Celkem
Celkem rešerše bbg. a faktogr.
Celkem pís.inf. bbg. a faktogr.
Součet

Počet Počet záznamů
325
11149
291
6894
616
18043
28
71
294
1122
322
1193
353
11220
585
8016
938
19236

Kromě běţných dotazů ohledně otevírací doby bylo zodpovězeno 37 dotazů v rámci
sluţby "Ptejte se knihovny" (tematika např. klisní mléko - kojení hříbat, kumys-alkohol z klisního
mléka; recenze televizního filmu o protifašistickém odboji Operace Silver aj.). Byla zpracována
rešerše pro připravu knihu Vlastivědného muzea ve Slaném (ve spolupráci s MěÚ ve Slaném)
o 2. světové válce a osvobození Slaného a Slánska obsahující záznamy knih vydaných k této
tematice od roku 1945 do současnosti.
Uskutečnily se 4 konzultace (z toho 3 pro pedagogickou a odbornou veřejnost ze
Středočeského kraje), 2 konzultace pro pedagogy angličtiny (databáze plných textů v angličtině,
literatura v angličtině v SVK, zahraniční databáze v SVK; 1 konzultace (pracovník MěK
Benešov, rešeršní činnost, formulace rešeršního dotazu, práci s operátory při zadání více
hledisek, databáze SVK, online katalogy knihoven, informační zdroje přístupné na internetu);
1 konzultace (absolventka ÚISK UK v Praze, seznámení s pracovišti knihovny) a další drobné, i
kdyţ odborné konzultace.
Průběţně byly vyplňovány dotazníky studentů knihovnictví pro seminární, bakalářské a
diplomové práce.
Rozšířil se okruh zájemců o zpracování rešerší (např. studenti Vyšší zdravotnické školy
Příbram, Fakulty přírodovědně – humanitní a pedagogické TU Liberec).
Zástupci odboru jsou členy sekce SDRUK pro informační vzdělávání uţivatelů a všech
akcí se zúčastnili.
O připravených akcích bylo zveřejněno 298 tiskových zpráv, byly připravovány
informační letáky o akcích.
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Vzdělávací a instruktáţní činnost, akce pro uţivatele, školy a ostatní veřejnost
Uskutečnilo se 8 instruktáţí (83 účastníků), 49 lekcí přípravy uţivatelů informací (719
účastníků), 4 cykly Tréninků paměti (8 lekcí, 73 účastníků), 7 klubových setkání přátel knihovny
(76 účastníků), 8 přednášek (208 účastníků), 3 vernisáţe (79 účastníků). Mezi nové moţnosti
plateb účasti v kurzech, instruktáţích a trénincích paměti je moţnost platby formou sms.
Akce Pololetní prázdniny v knihovně byla vystavena na www.svkkl.cz a rozeslána 60
školám(!!!), odezva minimální.
Knihovna se zapojila do hlasování v rámci celostátní akce Magnesia Litera.
Od dubna je zdarma k dispozici Vital plus (čtvrtletník pro seniory společnosti Elpida plus,
o.p.s. Praha), Sedmička Kladno (bezplatný regionální týdeník), deníky Metro a E15. Nabídka
seriálů zdarma je ze strany uţivatelů velmi kladně vnímána.
V Březnu – měsíci čtenářů se uskutečnila soutěţ Touláme se po stránkách knih
(úkolem soutěţících je určit autora a název knihy, úryvky byly převáţně vybrány z knih
regionálních autorů). První otázku odpovědělo 66 respondentů, druhou 49, třetí 32 a čtvrtou 22.
8 účastníků odpovědělo správně na všechny otázky (ne všichni byli uţivatelé naší knihovny).
Pro studenty vybraných SŠ byla připravena anketa Sbíráme písmenka aneb Co
v knihovně ne/najdete. Anketní otázky byly zaměřeny na seznámení s činností knihovny. Tři
výherci ankety obdrţeli věcný dar – knihu od firmy Kosmas a bezplatnou registraci na dobu 1
roku.
Akce Den Středočeského kraje (viz úvod)

Informační vzdělávání žáků a studentů
základní lekce
speciální lekce
40
(10 lekcí pro ZŠ,
30 lekcí pro SŠ)

9
(2 lekce pro ZŠ,
7 lekce pro SŠ)

počet lekcí
celkem

počet účastníků
celkem

49

719

Vzdělávací akce pro uživatele a veřejnost
počet účastníci
Instruktáţe

8

83

Trénování paměti (v SVK)

8

82

Trénování paměti (mimo SVK)

7

90

Klub přátel knihovny
Datum
10.2.

17.3.
21.4.
2.6.
22.9.
22.10.
8.12.
Celkem

Téma
F.Chopin: Ţivot a dílo – E. Kurach
Paměť - trénování a posilování – J. Pavlík, J. Volf, Mgr. Vašírová
V rámci Národního týdne trénování paměti proběhly přednášky
Jakuba Pavlíka a Jaroslava Volfa zaměřené na trénování paměti:
Paměť a jazyk a Mnemotechniky a jejich vyuţití v trénování
paměti, Mgr. Věšírové na téma prostředky na posílení paměti
Retrookénko do fondu časopisů – J. Poláčková
Jazz včera, dnes a zítra – E. Kurach
Bylinky a drahé kameny na září – M. Bohuslavová
Mluvme o stáří - beseda s ředitelkou společnosti Elpida plus
Vánoce v hudbě – E. Kurach
7x Klub přátel knihovny

Účastníci
10

18
11
9
10
13
5
76
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Mluvme o stáří

Vánoce v hudbě

S
SP
PR
RÁ
ÁV
VA
A FFO
ON
ND
DU
U
Správa knihovního fondu
Knihovní fond byl uloţen ve skladech v komplexu hlavní budovy (sklady 010, 020, 040,
070, 090) a v depozitářích Harlekýn (060), Dříň (030) a Sítná (080), Sýpka (100), Veso (110).
V průběhu roku přetrvávalo provizorní řešení nedostatečné kapacity stávajících skladů
pronájmy dalších prostor. Do jednoho z nově pronajatých skladů - Sýpky bylo přestěhováno
23 631 knih ze skladu 020 v hlavní budově. Byla tak vytvořena nejnutnější rezerva na roční
přírůstek knih. Nevýhodou těchto prostor však je, ţe nejsou vytápěny a v zimních měsících se
zde práce s fondem omezuje na vyhledávání a zakládaní poţadavků. Vzhledem k nízké teplotě
a vyšší vlhkosti není tento sklad řešením na dlouhou dobu. Do druhého, nově pronajatého
skladu Veso, byly přestěhovány noviny a časopisy z nevyhovujících vlhkých místností
v depozitáři Dříň a část periodik z depozitáře Harlekýn, která byla v tomto skladu provizorně
uloţena v banánových krabicích (přestěhováno cca 1 100 bm dokumentů). Pracovní podmínky
jsou ve skladu Veso příznivější a umoţňují práci s fondem v průběhu celého roku.
Stěhování dokumentů do nově pronajatých skladů probíhalo během července a srpna.
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Podíleli se na něm pracovníci SF, OS, TE za pomoci DZF a RFK. Kaţdému stěhování
předcházelo vybavení skladu kovovými stacionárními regály. Část se podařilo odkoupit od
Městské knihovny Louny, část byla získána z Národní knihovny ČR v Praze. Jejich získání,
demontáţ, převoz i montáţ si vyţádaly nemalé úsilí.
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí v čp. 1550 a 1624 byly do Vesa přestěhovány
z hudebního oddělení gramofonové desky, magnetofonové kazety a videokazety (6 568 kj).
Vedle skladů v komplexu hlavní budovy je nyní knihovní fond roztříštěn na pěti místech po
Kladně, coţ ztíţilo jeho dostupnost, ochranu i údrţbu.
V hudebním oddělení proběhla revize magnetofonových kazet. Zrevidováno bylo 3 716
kj. (bez zvukových knih).
Ve skladu Sítná pokračovalo zpracování povinného výtisku literatury pro děti (dosud
uvolněno 9 904 knih), pokračovala aktualizace fondu původní pobočky Sítná (bylo
zkontrolováno 3 200 exemplářů beletrie z fondu Sítná se stavem exemplářů ve skladu Dříň;
exemplář v depozitáři Dříň byl nahrazen zachovalejším, nahrazeny byly chybějící exempláře
nebo tituly). V suterénu skladu došlo k havárii potrubí, byla promáčena část konzervačního
fondu starší literatury pro děti a několik krabic s periodiky (Annonce). Část knih se podařilo
zmrazit a odvézt do Národní knihovny ČR k ošetření ve vakuové komoře, další dokumenty se
zachránit nepodařilo a budou vyřazeny.
Postupovala aktualizace dokumentů z bývalých městských poboček knihovny (7 400 kj.
beletrie bylo porovnáno se záznamy v katalogu knihovny). V rámci vypořádávání Smlouvy o
výpůjčce knihovních dokumentů s Městskou knihovnou Kladno bylo vyřazeno 1 000
opotřebovaných knih (záznamy ošetřeny v katalogu knihovny i soupisu dlouhodobé výpůjčky).
Celkem bylo vyřazeno 10 610 knihovních jednotek, z toho 9 310 multiplikátů (prošly
nabídkovou povinností) a 1 300 poškozených dokumentů.
Byl pořízen nový nabídkový program pro vyřazené dokumenty, program s potřebnými
úpravami a po testování funguje.
Průběţně zajišťoval odbor přesun dokumentů do skladů v návaznosti na doplňování
volného výběru novinek odborné literatury a beletrie v půjčovně literatury. Před uloţením do
skladu byl u záznamu změněn údaj o dislokaci.
Ochrana knihovního fondu a knihařská dílna

Knihařská dílna zajišťovala ambulantní opravu knih, výrobu desek pro ukládání seriálů a
kopírování pro potřeby knihovny. Na konci června ukončila pracovní poměr pracovnice, která
vyráběla desky na seriály, nová pracovnice po zaškolení nastoupila od 1. 9. 2010.
Jiţ tři roky se nedaří získat investiční prostředky na nákup Lepičky PB – 2000 od firmy
Ceiba, která umoţňuje opravu knih, jejichţ vazbu jiţ nelze opravit ručním šitím (křehký papír,
nedostatečný okraj u hřbetu). Bylo vyuţito spolupráce s MěK v Praze (knihaři SVK bylo na
pracovišti knihařského úseku MěK v Praze umoţněno slepit knihy s neopravitelnými vazbami,
cca 50 kj.).
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V knihařské dílně bylo pořízeno 5 344 kopií (z toho 2 421 pro opravu dokumentů, 1 292
materiály pro vzdělávací činnost RFK a 1 631 pro TE a OS). Bylo vyrobeno 172 obálek
z alkalické lepenky k uloţení seriálů do historického a vzácného fondu a upraveno 58
archivních boxů na drobné tisky. Pro RFK bylo svázáno 40 ks deníků pro veřejné knihovny.
Odbor zajišťoval aktualizaci titulů v krouţkové vazbě (61 855 listů v 542 souborech).
Ambulantní opravy knihovního fondu
Vazba
Počet dokumentů
- pevná celoplátěná
368
- brožovaná
410
- s kanálky
110
- kroužková
26
- oprava seriálů
16
CELKEM
930

Výroba desek na seriály
Desky
Počet
- se hřbetem
- bez hřbetu

187
3742

CELKEM

3929

Externě byly vázány vybrané tituly seriálů, zejména regionálních a některé další
dokumenty.

Regionální seriály externě vázané
Titul

Svázané svazky

Jiskra
Kahan
Kladenský deník + přílohy
Kladno 2009
Kolínský pres
Listy Uhlířskojanovicka a
středního Posázaví
Mělnicko
Obzory Kutnohorska
Slánské listy
Škoda Mobil
TEP
CELKEM

2
1
14 + 2
1
2
1
2
2
1
1
2
31

Ostatní externě vázané seriály
Titul
Sbírka zákonů 2009
Mladá fronta Dnes + přílohy
Hospodářské noviny
Lidové noviny
Sport
Amatérské rádio
Češi a Slováci v historii letectví
Čtenář
Dikobraz
Kmen
Kulturní noviny
Květy
Letectví a kosmonautika

Svázané svazky
4
28 + 6
18
18
20
1
1
2
18
4
1
2
2

Titul
Lidé a země
Listy
Literární listy
Literární noviny
Magazín Dikobrazu
Modelář
Národní listy
Nový Dikobraz
Reportér
Svět motorů
Turista
Tvar
Vesmír
CELKEM

Svázané svazky
2
2
1
15
11
1
3
4
6
2
2
20
2
196
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Krajská část
Činnost odboru Kooperace knihoven pokračovala realizací Koncepce podpory knihoven
z rozpočtu Středočeského kraje (společně s PK Městskou knihovnou Benešov, Knihovnou
města Mladá Boleslav, Městskou knihovnou Kutná Hora a Knihovnou Jana Drdy Příbram)
přijetím opatření, kterým se sníţil rozsah a frekvence výkonu RF uvedené v Koncepci podpory
knihoven z rozpočtu Středočeského kraje vzhledem ke sníţené finanční částce na výkon
regionálních funkcí.
Nejméně byla poníţena částka na výkon pověřených knihoven (z původních 6 411 tis. Kč
na částku 5 200 tis. Kč). Zároveň byl zrušen tzv. bonus (finance ve výši cca 1 000 Kč/
1 obsluhovaná knihovna). Situace zkomplikovala zavedený systém výkonu regionálních funkcí.
Snahou bylo, aby dopad do pověřených knihoven byl co nejmenší a aby rozsah regionálních
sluţeb byl pokud moţno v omezené míře zachován.
Nejvíce byla sníţena finanční částka na nákup knihovních dokumentů Výměnného fondu
SK (z 6 448 tis. Kč na 1 000 tis. Kč), pro centrální regionální funkci (RFK) z 2 973 tis. Kč na
2 000 tis. Kč.
Dotační program Středočeský fond kultury a obnovy památek (pro rok 2011) s pěti
tematickými okruhy (podpora obecních knihoven, podpora obnovy kulturních památek, podpora
drobných památek, podpora kultury, historických akcí a slavností a podpora divadla) byl
vyhlášen listopadu 2010. Nově mohou ţádat i pověřené knihovny vzhledem ke zrušení tzv.
bonusu. Bylo podáno 51 ţádostí v poţadované hodnotě 3 059 814 Kč, podpořeno 27 ţádostí
v hodnotě 1 594 982 Kč.
Odbor Kooperace knihoven zpracoval a podal 2 ţádosti do dotačních programů Nadace
ČEZ a Cena Nadace ERSTE (na nákup knihovních dokumentů Výměnného fondu SK). Trvale
se sledují zprávy o moţných dotačních programech.
Do databáze NIPOS bylo v termínu uloţeno 847 Ročních výkazů o činnosti knihoven,
s poznámkami a připomínkami souhrnně zaslán Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za
rok 2009 do Národní knihovny ČR.
Knihovnám, které nemají zaveden internet nebo tuto skutečnost neoznámily do Evidence
Ministerstva kultury ČR, bylo oznámeno, ţe v případě neřešení jim hrozí vyřazení z evidence.
V knihovnách v obcích s malým počtem obyvatel zůstal stav nezměněn, tj. internet do knihovny
zaváděn nebude.
Vzhledem k výraznému sníţení přidělených finančních prostředků na nákup dokumentů
Výměnného fondu Středočeského kraje nebylo provedeno výběrové řízení a dokumenty (tj.
pouze knihy) jsou nakupovány u firmy Euromedia (32% rabat) a u firmy OPA (rabat 28%).
Částka přidělená jednotlivým pověřeným knihovnám na nákup pro jednotlivé PK je
odvozena z počtu obsluhovaných knihoven (největší nákupy jsou proto pro PK Kladno a Kutná
Hora).

Nákup dokumentů do výměnného fondu
Knihovna
Kladno
- z toho pro prof. knihovny
Benešov
Kutná Hora
Mladá Boleslav
Příbram
Celkem

Kč

počet knihovních jednotek
256 019,00 Kč
0
144 847,40 Kč
244 920,40 Kč
184 775,40 Kč
180 139,40 Kč
1,010 701,60 Kč*

1 486
0
882
1 426
980
1 036
5 810

*Zvýšená částka na nákup knih vzrostla o úhradu za ztracené knihy (10.661,- Kč) v regionu Kladno a Příbram.
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Vzhledem k výši finančních prostředků se nakupuje od kaţdého titulu pouze jeden exemplář,
výjimečně dva, aby titulová šíře byla co největší.
Objednané a nakoupené knihy jsou distribučními firmami rozváţeny přímo do PK, kde jsou
knihy přijímány, opatřeny přírůstkovým číslem SVK. Při zpracování je vyuţíváno jiţ
zpracovaných bibliografických záznamů z online katalogu SVK Kladno.

Stav dokumentů výměnného fondu v jednotlivých knihovnách (k 31. 12. 2010)
Knihovna
Benešov
Kladno
Kutná Hora
Mladá Boleslav
Příbram
Celkem

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

6 517
9 904
11 099
7 957
7 247
42 724

6 415
10 210
10 160
9 062
7 267
43 114

5 934
9 179
6 362
7 364
6 709
38 548

5 970
8 433
9 212
9 796
6 477
36 888

Rok 2010
882
1 486
1 426
980
1 036
5 810

Celkem
25 718
39 212
38 259
35 159
28 736
167 084*

*Dary za léta 2006 - 2010 nejsou uvedeny.

Uskutečnilo se 79 metodických návštěv v profesionálních a neprofesionálních
knihovnách Středočeského kraje. Projednávanou problematikou je např. zdůvodňování niţšího
počtu novinek ve výměnných souborech, omezení metodických návštěv metodiků pověřených
knihoven pouze na 1 ročně. Současně se prováděl řízený rozhovor v 24 knihovnách
(profesionálních a neprofesionálních) o tom, jak mnoho a které regionální funkce jsou pro
knihovny důleţité. Z rozhovorů vyplývá, ţe knihovny v malých obcích jsou závislé na
výměnných souborech. Současně byla pořizována fotodokumentace budov a interiérů
knihoven.
Programem jarní porady pověřených knihoven byla změna Koncepce podpory knihoven
z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2010, projekt
Unie zaměstnavatelských svazů – Zvýšení adaptability
zaměstnanců organizací působících v sekci kultura
(příprava a zahájení výukových programů), nabídka
putovní výstavy Literatura bez hranic PNP, Roční
výkazy o činnosti knihoven za rok 2009, příprava
neformálního setkání knihovníků v Kralupech nad
Vltavou a Bulletin pro malé knihovny. Program
podzimní porady byl zaměřen především na
financování regionálních funkcí v roce 2011 (účast
zástupce odboru kultury a památkové péče SK
s informací o finanční situaci na rok 2011).
Spolupráce se školními knihovnami se ţádná neuskutečnila, nabízena byla.
Důkladná byla příprava prezentace středočeských knihoven na Polabském kniţním
veletrhu 9. - 12. září 2010 v Lysé nad Labem. Bylo vystaveno téma Knihovny v nevšedních
objektech, pověřené knihovny, Bulletin Mezi námi slaví 1. narozeniny, Cena Ministerstva
kultury ČR Knihovna roku 2010 (Obecní knihovna Petrovice a Vzorná lidová knihovna Velké
Popovice). Návštěvníkům byly k dispozici zdarma informační materiály (pexeso, kniţní
záloţky).
Pokračuje vydávání elektronického bulletinu Mezi námi určeného především
neprofesionálním knihovnám. Kaţdé číslo (průměrně 6-7 stran) má nejméně jeden obsáhlejší
článek (odborné téma). Z rešerší z Anopressu nebo příspěvků od knihovníků byly uveřejňovány
zajímavé informace o činnosti, kulturních a vzdělávacích akcích středočeských knihoven. Jsou
zaznamenávány kladné reakce a zveřejňovány příspěvky knihoven.
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Dne 30. září 2010 byla udělena cena Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2010 Zvláštní ocenění a diplom v kategorii "Základní knihovna" Vzorné lidové knihovně Velké
Popovice (navrţena SVK v Kladně).
Ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Strţi u Dobříše byla šesti knihovnám
zapůjčena výstava Ţivot a doba spisovatele Karla Čapka Památníku ve Strţi; SVK v Kladně
zajišťovala převoz výstavy.
Nedílnou součástí krajské funkce je vzdělávací činnost určená především
profesionálním knihovnám. Na základě trvalého zjišťování zájmu a potřeb byly naplánovány a
v roce 2010 se uskutečnily tyto akce:

 Semináře
 Hrajeme si s pohádkou – rukodělný seminář 24/3 v Kladně, lektoři SVČ Labyrint
Kladno (13 posluchačů)













Statistika a co o ní ještě nevíme – 24/3 v Mladé Boleslavi, Mgr. Ladislava Zemánková
(23 posluchačů)
Rukodělný seminář pro pracovníky dětských oddělení – 1/4 v Kutné Hoře, pí Kateřina
Dolejší (14 posluchačů)
Jarní setkání knihovníků – 20/4 v Kralupech nad Vltavou, metodici SVK (22
posluchačů)
Adolescent a knihovnické akce pro něj – 12/5 v Praze, Mgr. Jaroslava Stolařová
(16 posluchačů)
Dítě staršího školního věku a vhodné formy jeho motivace – 19/5 v Benešově, Mgr.
Jaroslava Stolařová (18 posluchačů)
Koučování v manaţerské praxi – seminář pro ředitele a vedoucí knihoven 21/6 v MěK
Praha, PhDr. Zdeňka Brázdová (13 posluchačů, z toho 5 z MěK Pha)
Námitky a vyjednávání – modelový seminář 7/9 v Kolíně, MgA. Alena Špačková (9
posluchačů)
Trénink paměti – 21/10 v Příbrami, lektoři SVK v Kladně (17 posluchačů)
Asertivní jednání – modelový seminář 3/11 ve Slaném, MgA. Alena Špačková (8
posluchačů)
Asertivní jednání – modelový seminář 10/11 v Kladně, MgA. Alena Špačková (11
posluchačů)
Rukodělný seminář pro pracovníky dětských oddělení – 18/11 v Kutné Hoře, pí
Kateřina Dolejší (16 posluchačů)
Podzimní setkání knihovníků – 24/11 ve Velkých Popovicích, metodici SVK v Kladně
(15 posluchačů)

Hrajeme si s pohádkou
– rukodělný seminář
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 Přednášky






Literární brak 2. část – přednáška z cyklu Současné české literární dění 28/4 v Praze,
PhDr. Dagmar Mocná (18 posluchačů)
Kniha pro děti a mládeţ – 3/11 v Benešově, Mgr. Jana Čeňková a Alena Jeţková (24
posluchačů)
Ruská literatura – 4/11 v Příbrami, PhDr. Libor Dvořák (18 posluchačů)
Japonská literatura – 8/11 v MěK Praha, Mgr. Martin Tirala, Ph.D. (25 posluchačů)
Dánská literatura – 15/11 v MěK Praha, Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (14 posluchačů)

V rámci spolupráce s Městskou knihovnou v Praze byly uspořádány literární přednášky:
 Evropský a především středoevropský román od konce 19. století do poloviny
20. století
 Soudobá česká poezie posledních dvaceti let
 Současná francouzská próza posledních 20-25 let
 Soudobá česká próza posledních 20-25 let
 Soudobá jihoslovanská literatura
 Dramatická tvorba v kniţních vydáních dostupných ve fondech MLP
Celková účast pracovníků knihoven SK je cca 80 posluchačů (přesná evidence není vedena)
Uskutečnily se 3 Kurzy knihovnického minima
(2 kurzy v SVK v Kladně, 1 v Knihovně města Mladá
Boleslav), jichţ se zúčastnilo 37 posluchačů (většinou
z knihoven zřizovaných obcemi). 3 posluchači byli
z knihoven jiných typů, 2 posluchači dokonce z jiných
krajů (Líně, Plzeňský kraj, Kadaň, Ústecký kraj) Oproti
předchozím letům došlo k rozšíření výuky z 16 na 20
hodin. Všechny přednášky Kurzu knihovnického
minima lektorsky zajistili odborní pracovníci SVK.
Rok 2010 - počet vzdělávacích akcí 21, počet
posluchačů 326, počet obslouţených knihoven 199, vyučovacích hodin 137 (á 60 minut).
Výrazný pokles byl způsoben jednak omezením finančních prostředků na vzdělávací akce
a přesunem zájmu části potenciálních účastníků do dvouletého projektu Unie
zaměstnavatelských svazů (UZS) Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících
v sekci kultura. Do tohoto projektu je zapojeno 13 profesionálních knihoven SK včetně SVK.
Regionální funkce Kladno
Činnost oddělení byla poznamenána dlouhodobou nemocí dlouholeté zkušené
pracovnice, reorganizací (sníţení o 1,4 pracovního úvazku, přerozdělení pracovních úkolů a
proškolení) i stavebními úpravami v budově.
Obsluhovaných knihoven bylo 198 (z toho 28 profesionálních, 170 neprofesionálních).
Nejčastější témata a problémy řešené na metodických návštěvách i formou konzultací:
dotace a granty, knihovnická technika, práce s knihovním fondem, statistika včetně výkaznictví,
platná legislativa, základní veřejné knihovnické sluţby a další knihovnické sluţby včetně
podmínek poskytování internetových sluţeb, respektování smlouvy o spolupráci, webové
stránky knihoven a e-mail pošta, cirkulace výměnných souborů a jejich skladba, MVS (včetně
účtování poštovného), automatizace knihovních agend. Méně běţný dotaz se týkal změny
názvu a pojmenování knihovny po významné osobnosti (hledání pramenů).
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Uskutečnilo se 5 porad knihovníků neprofesionálních a menších profesionálních
knihoven v městských knihovnách tradičních spádových oblastí (Kladno, Kralupy n.Vlt.,
Slaný, Rakovník, Beroun). Přítomným byla poskytnuta praktická pomoc při vyplňování Ročního
výkazu o knihovně a změnách v Deníku pro knihovny. Byl představen bulletin Mezi námi,
upozorněno na knihovnické projekty, volně přístupné dílo Karla Čapka a Boţeny Němcové a
vysvětlen význam internetu v knihovnách.
Bylo pozváno 176 knihoven, přítomno 32 knihoven (původně zájem 45 knihoven).
Metodická pomoc (při revizi KF) byla poskytnuta knihovně v Panoším Újezdu, Úholičkách
a Zbuzanech. Oddělení metodicky pomohlo na přípravách otevření knihovny v Sazené (jednání
s obecním úřadem, nabídka souborů VF, proškolení knihovníka, nabídka vzdělávacích akcí,
pomoc při budování fondu knihovny aj.). V 11 knihovnách došlo ke změně knihovnice
(neprofesionální knihovny v Karlíku, Kyšicích, Šanově, Sýkořici, Zbuzanech, Uhách,
Třebusicích, Úholičkách, Chrustenicích, profesionální ve Stochově a ve Zdicích). V Lašovicích
se řešila situace po náhlém odchodu knihovnice, není knihovník ve Bdíně. Novým knihovnicím
byl poskytnut kompletní metodický servis (knihovnická technika, cirkulace souborů, práce
s knihovním fondem, nabídka vzdělávání, současná legislativa, MVS atd). Do vhodnějších
prostor byla přestěhována knihovna v Nezabudicích , Mutějovicích a Brandýsku. Rekonstrukce
knihovny proběhla v Kyšicích, Uhách, Beřovicích, Braškově, Chrustenicích a Úţicích. Adresu
změnila knihovna ve Pcherách. Knihovna v Nelahozevsi byla vystěhována pro potřeby školy
(původně třída), činnost nebyla dosud obnovena.
Průběţně se předávaly podklady pro aktualizaci zdrojové tabulky pro region Kladno
(osoby knihovníků, adresy, otevírací doby, kontakty, www aj.).
Pro zlepšení práce se statistickými daty byly knihovnám při metodických cestách
rozvezeny opravené kopie výkazů (rok 2009) a projednány podrobně chybné údaje, coţ všichni
velmi ocenili.Všem knihovnám byly zaslány elektronickou poštou statistické výkazy včetně
pokynů ke správnému vyplnění.
Zvláštní pozornost byla věnována akci Březen – měsíc čtenářů. Knihovny byly vyzvány
k zapojení do akce Týden knihoven a Dne pro dětskou knihu.
Knihovnám byla rozeslána informace a výzva k nominaci do soutěţe Městská knihovna
roku a MARK 2010 vyhlášené SKIP za podpory SKANSKA (účast knihovna Slaný a Rakovník),
následně informovány o výsledcích. Knihovny byly vyzvány ke spolupráci na knihovnickém
kalendáři na rok 2011. Všem knihovnám byly distribuovány materiály, např. kniha Co moţná
nevíte o knihovnách (vydala SVK v Kladně), průvodce „Nebojujte s úřady“, časopis BIBLIO,
Závislost, materiály k soutěţi Magnesia Litera, veletrhu Svět knihy, knihovnické tiskopisy a
další.
Pravidelně byla do neprofesionálních knihoven rozesílána elektronická verze měsíčníku
„Mezi námi“ – bulletin pro malé knihovny. Aktivní neprofesionální knihovny byly vyzvány
k poskytnutí příspěvků.

A
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V roce 2010 plnili 2 pracovníci odboru běţné činnosti spojené se správou počítačové sítě
(údrţba domény, aktualizace Aktive Directory, aktualizace mailových schránek, údrţba PC atd).
Údrţba sítě se provádí ve spolupráci s firmou Solar Comp s.r.o.
V průběhu roku bylo nutné vyřešit poškozené připojení prostoru nad garáţemi v domě čp.
1550 a s posílením datového vedení v nových prostorách přízemí budovy č.p. 1550 (oproti
projektu v souvislosti se stavební akcí „propojení“).
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Po výpadcích el. proudu a jeho opětovném spuštění došlo k vyhoření 6 starších PC, tato PC
byla nahrazena nákupem nových.
V březnu 2010 byla zprovozněna VPN, která umoţňuje připojení vzdáleného PC do naší
sítě. Zprovozněním VPN se usnadnila správa sítě, v případě potřeby lze provádět administraci
sítě i mimo počítačovou síť knihovny. Zprovozněním VPN bylo umoţněno Vlastivědnému
muzeu ve Slaném přistupovat do aplikace Kramerius a nahlíţet do plnotextových souborů části
digitalizovaných dokumentů z fondů muzea. Plnotextové soubory jsou v programu Kramerius
přístupné pouze ze sítě SVK.
1. pololetí 2010 byl odstaven z provozu zastaralý, málo výkonný a poruchový server
SVK2 a jeho sluţby převedeny na nový. Tím byly odstraněny časté výpadky ve funkčnosti emailové pošty a současně se zrychlila komunikace v počítačové síti.
Byl zakoupen další server IBM, který nahradí zastaralý dosavadní doménový řadič.
Na PC pracoviště registrace byl nainstalován klient Skype, pomocí jehoţ mohou uţivatelé
kontaktovat knihovnu.
Dosavadní připojení k internetu pomocí akademické sítě Cesnet bylo velmi nákladné.
Proto byla hledána moţnosti levnějšího připojení v regionu (dvě nabídky - občanské sdruţení
KlFree, firma Casablanca). Občanské sdruţení KlFree nabídlo připojení zdarma jako
kompenzaci za to, ţe byl pro ně zřízen v budově čp. 1550 přípojný bod. Přepojení do sítě
KlFree proběhlo 16. 6. 2010 spoluprací s firmou Solar Comp s.r.o. bez problémů a bez výpadku
připojení k internetu. Nová vnější IP adresa knihovny je nyní 81.201.49.194 (klf1.svkkl.cz).
Správa hardware
V souvislosti se stavební akcí propojení budov
1550 a 1624 bylo nutné přemístit veškerou
výpočetní techniku na nová pracovní místa a ze
zrušené učebny do zasedací místnosti
(nevyhovující) a následně do studovny v budově
1641. V průběhu stavebních prací došlo dvakrát
k přerušení optického vlákna. Operativně bylo
zvoleno náhradní řešení propojení budov, aby zůstal
zajištěn chod knihovny. Optické vlákno bylo znovu
spojeno (navařeno) specializovanou firmou. Bylo
nutné důkladně vyčistit všechny pouţívané servery.
Byly zakoupeny dva nové switche z důvodu nutnosti zrychlení datových přenosů mezi
hlavní budovou a budovou 1550, v níţ jsou umístěny servery. Bylo nutno vyřešit připojení
nových pronajatých skladů k internetu zakoupením (dle poţadavků poskytovatele připojení
KlFree) antény pro připojení skladu Sýpka (zprovozněno 28.6.2010). Připojení skladu Veso
bylo poskytnuto majitelem objektu.
V rámci programu VISK3 Informace jinou cestou bylo zakoupeno 11 notebooků ASUS
(s operačním systémem Windows7, nainstalován program MS Office 2010). Vzhledem
k umístění vysílače WiFi se signálem pro příjem internetu (ve studovně) je moţno notebooky do
sítě a k internetu připojit bezdrátově.
Stav PC k 31.12.2010

-

Zařízení VT

V provozu

Na skladě

Celkem

PC

150

22

172

8

1*

7

z toho servery

* server IBM zakoupený v prosinci 2010, bude uveden do provozu v lednu/únoru 2011
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Správa software
Správa ARL
V roce 2010 byla zprovozněna nová sluţba pro uţivatele, totiţ upozornění před vypršením
výpůjční lhůty.
Ve spolupráci s firmou Cosmotron a.s. a LANius byl vytvořen a odladěn výstup z ARL,
který obsahuje v elektronické podobě soubory VF pro knihovny v regionu, aby si knihovny
mohly záznamy dokumentů výměnných souborů nahrát do pouţívaného programu Clavius a
realizovat výpůjčky prostřednictvím AKS Clavius.
V souvislosti s přesuny dokumentů ze skladů v budově sluţeb do externích skladů a
dokumentů z prostor HO bylo nutno změnit hromadně údaje o dislokacích dokumentů, během
přesunu dokumentů zablokovat tyto dokumenty pro výpůjčku a po uloţení do skladů opět pro
výpůjčky uvolnit.
V souvislosti se změnou výše zpozdného byl připraven nový výpočet plateb za zpozdné
a došlo také k posunu doby, po které jsou zasílány upomínky. Byly zpřístupněny licencované
databáze prostřednictvím katalogu na internetu IPAC. Čtenář má nyní po přihlášení do svého
konta moţnost přístupu k databázím EBSCO, OCLC a LibraryPressDisplay i mimo síť knihovny.
Pokračovalo odstraňování nedostatků a chyb v AKS Advanced Rapid Library (ARL);
firmě Cosmotron a.s. jsou zasílány připomínky týkající se fungování všech modulů ARL.
Správa ostatních programů
Byla zprovozněna sluţba moţnost placení poplatků za kurzy prostřednictvím sms
(cena 1 sms/50 Kč; zprostředkovatel firma Konzulta Brno).
Pravidelně je aktualizován a zálohován ekonomický SW Premier.
Aktualizace programů ASPI je automatická a provádí se bez zásahu uţivatele.
Na PC pro veřejnost byla nainstalována nová verze ochranného programu OptimAccess.
Na PC pracovníků byla nainstalována novější verze MS Office 2007.
Průběţně se dohlíţí na pravidelné aktualizace antivirového programu NOD32 a
operačních systémů (na uţivatelských PC).

Operační systém na počítačích v provozu (stav k 13.12. 2010)
Operační systém

Počet instalací na PC v provozu

Linux

3

Windows 2003 Server

1

Windows 2000 server

3

Windows XP

111

Windows Vista

32
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Správa a vývoj webu SVK
Vzhledem k nefunkčnosti původní aplikace vyrazene.svkkl.cz bylo nutno zadat vytvoření
aplikace nové; nyní probíhá nabídková povinnost vyřazených knih bezproblémově.

Nová podoba webu vyrazene.svkkl.cz
Přihlašovací obrazovka:

Nabídkový seznam:
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Facebook
Na stránkách Středočeská vědecká knihovna v Kladně na facebook.com pravidelně jsou
zveřejňovány informace o akcích (včetně fotografií) a o činnosti knihovny, měsíční statistiky
nejvíce půjčovaných knih, odkazy na zajímavé stránky týkající se čtenářství a knih.
K 31.12.2010 má skupina 221 členů.
Členům jsou zasílány pozvánky na akce a důleţité informace z činnosti knihovny.
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Přehledy návštěvnosti webových stránek
Graf návštěvnosti webových stránek www.svkkl.cz

svislá osa-počet návštěv, maximum 871/l den, osa rozdělena na čtvrtiny;
vodorovná osa-jednotlivé dny
Celkový počet návštěv webových stránek www.svkkl.cz 180 958 návštěv
Návštěvy v jednotlivých dnech v průběhu týdne
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Rozloţení návštěv podle hodin v průběhu dne

Návštěvnost podstránek
Středočeská vědecká knihovna v Kladně (úvodní) 72,2 %
Výpůjční sluţby

3%

Adresář knihoven Středočeského kraje

2,4 %

O katalogu SVK

2,2 %

Sluţby poskytované Středočeskou…
Kalendárium osobností

2%
1,8 %

Statistiky katalogu na internetu IPAC

mimo knihovnu

Počet vyhledávání v IPAC
z prostoru knihovny

Měsíc

Počet vyhledávání

Měsíc

Počet vyhledávání

leden

33 350

leden

12 389

únor

37 860

únor

11 902

březen

44 894

březen

15 365

duben

35 458

duben

12 784

květen

33 138

květen

12 015

červen

30 744

červen

11 227

červenec

18 987

červenec

4 807

srpen

28 447

srpen

9 787

září

35 978

září

13 495

říjen

42 369

říjen

14 521

listopad

41343

listopad

15 078

prosinec

29729

prosinec

10 052
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Počet přihlášení do IPAC
mimo knihovnu

z prostoru knihovny

Měsíc

Počet vyhledávání

Měsíc

Počet vyhledávání

leden

10 606

leden

1 927

únor

10 119

únor

1 895

březen

11 579

březen

2 353

duben

10 391

duben

1 986

květen

10 505

květen

1 817

červen

9 167

červen

1 705

červenec

5 126

červenec

srpen

7 302

srpen

1 475

září

8 711

září

1 975

říjen

10 892

říjen

2 163

listopad

11 833

listopad

2 175

prosinec

10 265

prosinec

1 508

738
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V roce 2010 vycházel 62. ročník Čtenáře – měsíčníku pro knihovny. Jeho formální a
obsahová úroveň zůstala zachována, časopis sleduje trendy nejen v oboru, ale také
při grafickém zpracování. Číslo Čtenáře má 40 stránek, dvojčíslo 60 stran. Redakce Čtenáře
zajišťovala pravidelnou periodicitu časopisu, smluvní závazky redakce, ekonomickou stabilitu
časopisu, spolupráci s autory a redakční radou.
Převzetí správy databáze předplatitelů od firmy A.L.L. Production (od ledna roku 2009
realizuje pouze rozesílání časopisu) se jeví jako velmi výhodné, zejména kvůli dobré
přehlednosti o základním předplatitelském kmenu.
Tisk včetně knihařského zpracování realizovala po výběrovém řízení, které se uskutečnilo
za účelem sníţení nákladů, od března 2010 tiskárna T.A.PRINT, s. r. o. Pro ročník 2011 bylo
jednáno s grafikem Michalem Cihlářem a byla s ním uzavřena smlouva na tvorbu obálek.
Pravidelně byla spravována elektronická verze časopisu na stránkách

http://ctenar.svkkl.cz, určená předplatitelům tištěné verze. Pro další zájemce jsou texty
uvolňovány s půlročním odstupem od jejich vydání. Volně přístupný je také archiv starších čísel
ve formátu PDF.
Do dotačního programu Knihovna 21. století na rok 2011 (vyhlašovatel Ministerstvo
kultury ČR) byla podána v termínu ţádost, v níţ nově byla finanční částka 20 000 Kč na
zaktivnění elektronické verze. Hodnotící zpráva projektu za rok 2010 byla zpracována.
Výtvarné řešení obálek Ivo Huptych
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Administrativa
S odborem Kooperace knihoven je spojena i činnost sekretariátu, ve kterém je trvale
zajišťována




spisová sluţba (zaprotokolováno 260 příchozích a odchozích dopisů, u části vyřízena i
odpověď)
obsluha telefonní ústředny a faxu
příprava spisových dokumentů pro archivaci ve spisovně.

Enormně narůstá práce spojená s příjmem a především odesíláním pošty v souvislosti
s nárůstem zásilek meziknihovní sluţby, ale také s poţadavky České pošty (agenda spojená
s odesílanou doporučenou poštou včetně váţení a měření dopisů a balíků a uvedením ceny a
zpracování denních a dekádních sumářů). V roce 2010 byla nově zavedena evidence adresátů
MVS včetně četnosti, nákladů za poštovné a sigel. Tato činnost vyţaduje stále větší časovou
náročnost (někdy aţ téměř polovinu pracovního dne).
Počet vypravených zásilek (dopisy, balíky) - většinou zásilky MVS
Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Obyčejné
zásilky

Doporučené
zásilky

Balíky

166
64
93
68
81
55
23
308
81
99
528
518
2 084

473
481
571
508
414
337
172
286
376
523
514
445
5 100

135
115
168
126
92
93
58
75
75
171
126
79
1 313

Byla zpracována (tištěná a elektronická) verze těchto materiálů
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Byly vypracovány tyto prezentace v PowerPointu:

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Knihovnické minimum

Knihovnická legislativa.
Knihovnická terminologie.
PhDr. Jiřina Kádnerová

Jiřina Kádnerová, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

11. kolokvium českých, moravských a
slovenských bibliografů

Trnava 3. – 5. října 2010
31.3.2011

1

 informační materiál pro návštěvu Landesbibliothekscentrum Koblenz
Zajištěno bylo technické zpracování všech nově vydaných interních směrnic (5), příkazů ředitele
(5), rozhodnutí ředitele (3).
Provoz budov
Byla vypsána 2 výběrová řízení na neinvestiční akce: oprava střechy garáţí u čp. 1624 a
oprava soklu historické budovy, jejíţ první část byla zahájena (v souladu s Rozhodnutím –
závazné stanovisko na opravu soklu oddělení památkové péče stavebního odboru Magistrátu
města Kladna), druhá část opravy se můţe uskutečnit v roce 2011. Oprava střechy se
z finančních důvodů nerealizovala. Rovněţ z finančních důvodu se nerealizovalo zateplení
budovy (sklady nad garáţemi).
K uskutečněným akcím - mimo plán - lze zařadit několik oprav osvětlení (sklady); oprava
byla nutná z důvodu odpovídajících světelných podmínkách a osvětlení dle platných norem.
Zakázky malého rozsahu s finančním plněním vyšším neţ 200 tis. Kč se nevyskytly.
V září byla zahájena investiční akce Propojení domů čp. 1550 a čp. 1624 s výměnou
oken a zateplením budovy čp. 1550. Předpoklad doby akce činil 5 měsíců. Investor akce
Středočeský kraj ve výběrovém řízení vybral jako dodavatele firmu Linhart, s.r.o. z Brandýsa nad
Labem - Staré Boleslavi a stavební i autorský dozor. SVKK byla účastna při kontrolních dnech.
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Problémy měl dodavatel zvláště s opravou původních fasádních prvků a zateplením
objektů. Nátěry fasády nebyly provedeny v době příznivých povětrnostních podmínek, definitivní
dokončení fasád (včetně doplnění stavebních štukových prvků) se uskuteční aţ na jaře 2011.
Stavební práce na interiérech pokračovaly dle plánu a dodavatel zpravidla informoval SVK, jaké
práce budou prováděny kdy prováděny, aby mohl být zajištěn dozor v budovách (soboty a
neděle, sváteční dny).
Byla zpracována předprojektová dokumentace přípojky k investičnímu skladu v areálu
skanzenu Mayrau včetně projektu na přípojky (byly do něho na ţádost ředitele Sládečkova
vlastivědného muzea v Kladně zakresleny také moţnosti napojení nových přípojek pro skanzen
Mayrau, který je ve správě SVM). Po rekonstrukci bude investiční sklad slouţit jako depozitní
sklad (investiční prostředky poskytl zřizovatel).
Ve všech budovách byly v průběhu roku prováděny opravy a údrţby budov, revize zařízení
(např. vodoinstalatérské práce, modernizace hlavního elektrického rozvaděče, opravy osvětlení,
telefonů, elektrického vrátného, revize plynové kotelny a tlakových nádob, nová zámková dlaţba,
oprava schodů, malování kanceláří, výměna podlahových krytin) a zařízení (oprava řezačky
papíru, kopírovacích strojů, demontáţ venkovní plošiny pro invalidy aj).
Byla provedena revize výtahů, EZS, EPS, poţární prohlídky a kontrola invalidní plošiny;
pravidelné revize všech elektrických strojů a zařízení.
Uskutečnila se malá oprava sluţebního vozidla Fiat (porucha se startováním) a oprava
vozidla PEUGEOT po neoprávněném vniknutí do vozidla, coţ bylo řešeno jako pojistná událost.
Celoročně probíhala se zřizovatelem a ředitelem Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně jednání o vhodných objektech pro depozitní sklady ve skanzenu Mayrau, který je ve
správě tohoto muzea. Byla projednána otázka převedení objektů ve skanzenu Mayrau pro účely
depozitáře pod správu SVK, po jednání se zástupci Národního památkového ústavu – pracoviště
střední Čechy bylo rozhodnuto, ţe prvním objektem převedeným pod správu SVK, bude budova
investičního skladu. Na předprojektovou přípravu byly zřizovatelem schváleny investiční
prostředky ve výši 184,54 tis. Kč.
O dalších objektech bude dále jednáno, rozhodující bude stanovisko památkářů. SVK
vypracovala pro jednání několik variant řešení pro bezpečné uloţení veškerého fondu s vyhlídkou
úloţného prostoru na několik desítek let. Budova transformovny byla SVKK rozhodnutím RK č.
28/2009/RK předběţně schválena do správy pro účely depozitáře) S ohledem k jejímu moţnému
muzeálnímu vyuţití a velkých nákladech na opravy budovy transformovny se jeví jako
nejvhodnější řešení přístavba dalšího patrového objektu k budově investičního skladu na místě
zbořeného objektu.
Vzhledem k absolutní přeplněnosti všech skladů byl v průběhu roku pronajat nový sklad
v prostorách bývalé sýpky; prostory relativně suché (přesto vlhkost je vyšší, neţ je únosné pro
trvalé uloţení dokumentů) a nevytápěné (nepříznivé pracovní podmínky na práci v zimním
období) a také prostory (bývalé firmy VESO) v nepatrné vzdálenosti od sídla knihovny (světlé
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suché vytápěné prostory s dostatečnou nosností), kam byla přemístěna část fondu ohroţeného
nevhodnými skladovacími podmínkami v depozitáři Dříň.
Akce přesunu knih a seriálů se prováděla v letních parných dnech, výkony zaměstnanců (a
jednoho brigádníka) byly obdivuhodné.
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Příspěvek na provoz pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně byl schválen zřizovatelem
ve výši 28.500 tis. Kč, z toho závazné ukazatele
- mzdové náklady ve výši 14.630 tis. Kč
- odpisový plán ve výši 1.155 tis. Kč.
Rozpočtovými opatřeními byl příspěvek upraven na 32.496 tis. Kč, z toho mzdové náklady
16.966 tis. Kč. Schválený rozpočet byl pro druhou polovinu roku sníţen o polovinu výše odpisů
(v 1. pololetí byly odváděny měsíčně odpisy zřizovateli) a navýšen o část příjmů z pronájmů
nebytových prostor.
Mimorozpočtové finance, které změnily výši příspěvku:
Dotace SK na výkon regionálních funkcí (centrální funkce)
2.000 tis. Kč
Dotace SK na výkon regionálních funkcí (region)
1.156 tis. Kč
Dotace SK na nákup výměnného fondu
1.000 tis. Kč
Dotace MK ĆR (VISK 3)
85 tis. Kč
Dotace MK ĆR (VISK 7)
70 tis. Kč
Dotace MK ĆR (Knihovna 21. století)
210 tis. Kč
Dar Nadace Charty 77
15 tis. Kč (část ze 41 tis. Kč)
Dar firmy PALABA
15 tis. Kč
Finanční prostředky SVKK na provozní náklady byly čerpány hospodárně, efektivně a účelně.
Zlepšený výsledek hospodaření roku (dále jen ZVH) 2009 ve výši 160.528,69 Kč byl po schválení
rozdělen do peněţních fondů (fond odměn 60.000,- Kč, rezervní fond
100.528,69 Kč).
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Výsledek hospodaření za rok 2010 byl dosaţen ve výši 0 Kč. Tohoto výsledku bylo dosaţeno
zapojením rezervního fondu a navýšením účtu 649 o nepokryté náklady na odpisy zřizovatelem.
Rezervní fond tvořený ze ZVH byl v roce 2010 pouţíván na překlenutí období do převedení
finančních prostředků na dotované akce i na posílení výnosů.
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů byl posílen o 2 finanční dary, z nichţ jeden byl vyčerpán
plně a druhý je de facto zvláštní forma dotace od Nadace Charty 77 na kurzy pro seniory a je
přidělován po schválení jen ve výši jedné poloviny, druhá je přidělena po vyúčtování. Kurzy
pokračují i v roce 2011, kdy budou teprve vyúčtovány.Fond odměn čerpán nebyl.
Fond kulturních a sociálních potřeb čerpala SVKK ve výši 281 tis.Kč, nejvíce bylo čerpáno na
příspěvek na stravenky pro zaměstnance (18 Kč/1stravenka v hodnotě 50,-).
Fond reprodukce byl naplněn po schválení čerpání fondu částkou na pořízení serveru ve výši
101 tis. Kč. S ohledem na odvod zůstatku na účtu fondu reprodukce ke 31.12.2009 zřizovateli
(v souladu s usnesením RK č.18-08/2009 ze dne 30.11.2009, Přílohy č. 3, ostatní ustanovení bod
č. 7, nepokrytí nákladů na odpisy ve druhém pololetí roku 2010 a odvod odpisů za 1. pololetí),
není fond k 31.12 naplněn.

Mzdové náklady a personální problematika
Závazný limit mzdových nákladů byl rozpočtován v celoroční výši 14.630 tis. Kč, z toho 250
tis. je rozpočtováno na odměny z OOV.
Účelová dotace od zřizovatele na zajištění výkonu RF navýšila mzdové náklady o 2.035 tis. Kč.
Po rozpočtových opatřeních byl závazný limit mzdových nákladů 16.966 tis. Kč.
Průměrný plat zaměstnanců knihovny (bez zaměstnanců zajišťujících výkon regionálních funkcí)
činil při průměrném přepočteném stavu 59,8 zaměstnanců 20.178 Kč (průměrný plat všech
zaměstnanců vč. těch, kteří zajišťují výkon regionálních funkcí činil 20.341,- Kč). Celkový počet
všech zaměstnanců činil v přepočteném stavu 67,4, fyzických osob 77.
6 zaměstnanců vykonalo přijímací zkoušky ve šk. roce 2010/2011 na kombinované studium
Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK či jiných vysokých školách k doplnění vzdělání,
4 byli ke studiu přijati a studium zahájili.
V rámci poloţky Ostatní osobní náklady byly čerpány prostředky organizace na dohody o
pracovní činnosti pro přednášející, právníka, údrţbáře, brigádníky na pomoc při letním stěhování
dokumentů.
Stav zaměstnanců ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 niţší o 2 přepočtené
zaměstnance z důvodů 1 výpovědi (1 pracovní úvazek) a sníţení 3 pracovních úvazků (celkem
o 1,0) zaměstnanců zajišťujících výkon regionálních funkcí.

Výnosy
Výnosy z hlavní činnosti činily celkem 1.517 tis. Kč a jsou o pouhých 800 Kč niţší neţ
v roce 2009, avšak vnitřní rozdíly v analytických poloţkách byly rozmanitější.
Úhrady z pronájmů nebytových prostor, které byly měsíčně odváděny zřizovateli, byly
částečně převedeny zpět a posílily příspěvek na úhradu provozních nákladů – na opravy a
údrţbu objektů.
Pojišťovna uhradila pouze jednu pojistnou událost (poškození a vykradení sluţebního
automobilu), druhá pojistná událost je stále v jednání (poškození PC a EZS po úderu blesku).
Úroky ze dvou běţných účtů pokryly třetinu nákladů na bankovní poplatky.
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Výnosy byly účetně posíleny o částku nehrazených odpisů zřizovatelem ve výši 468 tis. Kč.
Rezervní fond tvořený ze ZVH byl zapojen ve výši 693 tis. Kč, rezervní fond z ostatních titulů ve
výši 32 tis. Kč

Dotace
Od zřizovatele
V Plánu investic pro rok 2010 schváleném usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje
byly zohledněny poţadavky SVKK pouze na stavební akce, na které byla v roce 2009 podána
ţádost.
Investiční akce a výše finančních prostředků:
 Na akci Propojení domů čp. 1550 a 1624 s výměnou oken a zateplením čp. 1550 byla
schválena z Fondu oprav a investic SK částka pro rok 2010 ve výši 3.111,93 tis. Kč. Investorem
této akce byl však SK a tak finanční prostředky do Fondu reprodukce přiděleny nebyly.
 Na zajištění předprojektové přípravy akce Rekonstrukce budovy investičního skladu v areálu
skanzenu Mayrau bylo schváleno RK 184,54 tis. Kč. Dokumentace pořízena za 180,36 tis. Kč.
Neinvestiční projekt SK „Podpora knihoven z rozpočtu Středočeského kraje“ (dále jen RF) byl
zřizovatelem pro rok 2009 tradičně zajištěn 3 smlouvami a účelovými dotacemi v celkové výši
4.156 tis. Kč - z toho na
 nákup dokumentů Výměnného fondu SK - 1.000 tis. Kč
 zajištění funkcí krajského centra RF - 2.000 tis. Kč
 zajištění výkonu regionu Kladno RF - 1.156 tis. Kč
Od jiných subjektů
Od Ministerstva kultury ČR : finanční prostředky byly přeposlány prostřednictvím zřizovatele
v celkové výši 365 tis. Kč.
 Rozhodnutím MK čj.3/54 – MK-S 4050/2010 OUK byla přidělena v programu Knihovna 21.
století finanční dotace na zajištění projektu „Příspěvek na tisk časopisu Čtenář, měsíčníku
pro knihovny“ ve výši 210 tis. Kč.
 Rozhodnutím MK čj. 231/ MK-S 4539/2010 OUK byla schválena dotace ve výši 85 tis. Kč na
projekt Informace jinou cestou! (z programu VISK 3) na nákup notebooků pro vzdělávání
uţivatelů. Částka byla přidělena v poloviční výši, nakoupeno 11 PC (místo původně
plánovaných 15).


Rozhodnutím čj.476/2010 OUK-OLK v rámci programu VISK 7 - KRAMERIUS byla schválena
realizace projektu „Ochrana a jiné formy zpřístupnění regionálních dokumentů z fondu
SVK v Kladně“ s výší dotace ve výši 70 tis. Kč.

SVKK obdrţela věcný dar ve formě opotřebovaného nákupního vozíku na převáţení
dokumentů ve skladech. Finanční dar ve výši 15 tis. Kč od Firmy PALABA pouţit na pořízení PC.
SVK uspěla téţ v projektu pro vzdělávání seniorů (Nadace Konto Bariéry) a smlouva byla
uzavřena na přijetí peněţního daru ve výši 41 tis. Kč. Finanční prostředky byly poukázány ve výši
14,5 tis. Kč (polovina nákladů na kurzy zahájené v roce 2010, zbylá část finančních prostředků
bude poskytnuta po skončení projektu a kurzů v roce 2011).
Investiční činnost
V rámci investiční činnosti byla zpracována předprojektová dokumentace na přípojky
k investičnímu skladu v areálu skanzenu Mayrau včetně projektu na přípojky ve výši 180,36 tis.
Kč (dotováno zřizovatelem) a pořízen nový server za 101,44 tis. Kč z fondu reprodukce.
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K
Koonnttrroollnníí ččiinnnnoosstt
Byly provedeny kontroly vyplývající ze směrnice KÚ SK č. 48 Zásady vztahů
Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, Plánu činnosti na rok 2010 a z interních
směrnic.
Byla zpracována Roční zpráva o kontrole za rok 2009.
Plán činnosti byl průběţně kontrolován na poradách vedení a poradách jednotlivých
odborů. Za rok 2009 byl zpracován Komlexní rozbor činnosti a hospodaření, totéţ za 1. pololetí
2010.
Ve 3. čtvrtletí byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení v Kladně.
Byla nalezena drobná chyba.
Knihovna nezodpovídala ţádný dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
Na www.svkkl.cz byla zveřejněna Výroční zpráva Středočeské vědecké knihovny v Kladně
za rok 2009 v předepsaném termínu.

Č
Člleennssttvvíí vv ooddbboorrnnýýcchh oorrggáánneecchh aa úúččaasstt nnaa jjiim
mii ppoořřááddaannýýcchh
aakkccíícchh


Sdruţení knihoven
- Valná hromada SDRUK (Jiřina Kádnerová)
- Rada SDRUK (Jiřina Kádnerová)
- Sekce pro akvizici (Jana Hermanová)
- Sekce pro bibliografii (Jiřina Kádnerová, Jiří Mika)
- Sekce pro informační vzdělávání (Ivana Feldmanová)
- Sekce pro regionální funkce (Ladislava Cukrová)



SKIP
- Redakční rada bulletinu SKIP (Jiří Mika) - spojená s exkurzí do Centra studijních a
informačních sluţeb knihovny FF UK, Praha, spojená s exkurzí do pobočky Městské
knihovny v Praze, Ruská ul.



Redakční rada Čtenář (Jiřina Kádnerová, Vladimíra Švorcová, Jiří Mika)



Komise a pracovní skupiny Národní knihovny ČR
- Komise pro sluţby (Ivana Feldmanová)
- Pracovní skupina pro jmenné zpracování (Miroslava Nováková)
- Pracovní skupina pro věcné zpracování (Věra Neumannová)
- Pracovní skupina pro seriály (Alena Vávrová)
- Pracovní skupina pro speciální dokumenty (Miroslava Nováková, Věra Neumannová)
- Pracovní skupina pro ANL (Eva Wróblewská, Marie Mlčůchová)



Hodnotitelské komise Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR
- Věda a výzkum (Jiřina Kádnerová)
- VISK 8 (Eva Recmanová)
- VISK 9 (Jiří Mika)



Hodnotící komise krajského kola Středoškolské odborné činnosti
(Ivana Feldmanová, Vladimíra Švorcová, Radek Liška)



Správní rada Nadace knihoven (Jiřina Kádnerová)
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Ú
Úččaasstt pprraaccoovvnnííkkůů nnaa ooddbboorrnnýýcchh aakkccíícchh ((vvýýbběěrr))




Zahraniční cesty a spolupráce
- návštěva knihovny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki Opole
6. – 9. dubna, Jiří Mika, Eva Wróblewská (spojeno s tlumočením do polštiny)
- studijní cesta SDRUK do knihoven v Linzi a Salzburgu, 1.-4.6., Jiřina Kádnerová
- doprovod návštěvy Landesbibliothekscentrum – Rheinissche Landesbibliothek Koblenz,
12. – 14. října
- 12. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliograflů 3.-5.10. 2010 Trnava,
Jiřina Kádnerová, Jiří Mika
Kolokvia
- Mezinárodní kolokvium knihovníků z partnerských měst Kutné Hory při příleţitosti
15. výročí zapsání Kutné Hory na listinu kulturního dědictví UNESCO, referát Radek Liška
Knihovny Středočeského kraje
- Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů, Trnava, 3.–5. 10.
(referát Jiří Mika Střední Čechy spatřené: poznámky k máchovské literatuře a bibliografii;
Jiřina Kádnerová Historie středních Čech očima bibliografa)



Konference
- Knihovny současnosti
- INFORUM, Praha



Semináře, přednášky
- Datové schránky v Říčanech
- seminář o digitalizaci (pořadatel NTK)
- 20. seminář akvizičních pracovníků na téma Akvizice různých typů dokumentů (pořadatel
SDRUK)
- seminář sekce knihovníků Asociace muzeí a galerií (pořadatel AMG)
- Falza na českém uměleckém a staroţitnickém trhu (pořadatel NM)
- seminář účastníků Souborného katalogu ČR (pořadatel NK ČR)
- Základy fundraisingu pro kulturní instituce (pořadatel NK ČR)
- Novela zákona o archivaci a spisová sluţba (pořadatel NA)
- Koučink pro trenéry paměti (pořadatel NK ČR)
- Zvukové knihy v roce 2010 (pořadatel NK ČR a Měk Třebíč)
- Paměť a její múzy (pořadatel NK ČR a KK Vysočiny Havlíčkův Brod)
- Mnemotechniky – dokonalá kompenzace nedokonalé paměti
- seminář uţivatelů knihovního systému ARL (pořadatel Cosmontron, a.s. Hodonín)
- seminář k vývoji funkce ImageServer v systému ARL; školení Admin editor, (pořadatel
Cosmontron, a.s. Hodonín)
- Knihovna a její město (pořadatel MěK Praha)
- Hudba, která bortí hranice stylů a forem(pořadatel Knihovna Jiřího Mahena Brno)
- Statistika a co o ní ještě nevíme (pořadatel NK ČR)
- Výzkumy uţivatelů knihoven (pořadatel NK ČR)
- Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách (pořadatel MZK Brno)
- Projektový management v kultuře (pořadatel NK ČR)
- Marketingové dovednosti (pořadatel NK ČR)
- Inventarizace pomocí čárových kódů
- Nová vyhláška o inventarizaci
- Majetek příspěvkových organizací.
- Fond kulturních a sociálních potřeb v roce 2010 a změny pro rok 2011
- Změny v účetnictví v roce 2010
- Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě, aktuální otázky
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-

Jak se vyhnout chybám ve mzdovém účetnictví, řešení sloţitých příkladů ve všech
oblastech mzdového účetnictví a změny
Cestovní náhrady v roce 2010
Nemocenské a důchodové pojištění
Daň ze závislé činnosti, roční zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2009
DPH v příspěvkových organizacích v roce 2010



Veletrhy
- veletrh cestovního ruchu Holiday World
- Svět knihy
- 20. podzimní kniţní veletrh



Porady
- jednání o projektu technologických center krajů, Krajský úřad Středočeského kraje
- porada k problematice dodávání povinných výtisků periodik
- porada účastníků programu VISK 7 – Kramerius
- porada účastníků programu VISK 8
- porada knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností – sekce pro akvizici
jednání pracovní skupiny pro věcné zpracování
- Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách



Křty knih
křest knihy Nahoře je dole o houslistovi Janu Šedivkovi



Redakční rady
redakční rady časopisu Čtenář
redakční rada Bulletinu SKIP



Školení
EBSCO
Anopress
Firmy Codewarwe



Akce pořádané SVK v Kladně
- uvedeno v oddíle odbor Kooperace knihoven, část Vzdělávání; na většině účast
pracovníků SVK
- výuka angličtiny (projekt UZS)



Kurzy Knihovnického minima

D
Daarryy
Anonymní sponzorský dar
Dar MěK Brandýs n./L.
Dar Slovenskej národnej knižnice v Martine
Dar Akademie
Dar autora
Dar Centra pro védská studia
Dar CERMU
Dar České komory architektů
Dar čtenáře
Dar Evropského spotřebitelského centra

32
1
1
1
24
2
2
1
24
1

Dar Městské knihovny Šumperk
Dar Městské knihovny v Rokycanech
Dar Mgr. S. Krajníka
Dar Mgr.H.Fajmona
Dar nakl. AT Kearny
Dar Národního archivu
Dar NK ČR
Dar Obce Braškov-Valdek
Dar Obce Sazená
Dar p. Vlasákové

1
1
17
1
1
1
7
1
1
2
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Dar František Poupě
Dar FSV UK v Praze
Dar Gymnázia Litomyšl
Dar Historického ústavu AV ČR
Dar J. Pánek
Dar Jihočeské univerzity
Dar Jihočeské vědecké knihovny v ČB
Dar Jihomoravského muzea ve Znojmě
Dar Knihovny J. Mahena
Dar KRNAP
Dar Landesbibliothekszentrum Koblenz
Dar Magistrátu města Kladna
Dar Magistrátu města Plzně

12
17
1
1
9
6
240
1
2
1
3
60
2

Dar paní Heleny Šťástkové
8
Dar PhDr. Josefa Ženky
4
Dar R. Vejvody
1
Dar SVK v Hradci Králové
1
Dar TYPOSU
2
Dar Univerzity Olomouc
1
Dar Univ. T. Bati ve Zlíně
2
Dar Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Praha 1
Dar vědecké knihovny v Olomouci
2
Dar veřejné knihovny v Lidicích
27
Dar VÚJE Trnava
1
Dar Židovského muzea v Praze
3

V
Výýssttaavvyy
Termín
do 5.1.

Výstavy, vernisáţe
Vánoce, Vánoce … Prodejní výstava.
Slaměné ozdoby, ozdoby, figurky a
betlémy z kukuřičného šustí, vizovické
pečivo

Vystavovatel
Miloslava Zatloukalová z Brodku u
Konice, Ludmila Holková z Veselí nad
Moravou, Ludmila Kalivodová z Vizovic

7.1. - 2.3.

Středisko pomoci ohroţeným dětem
Středisko ROSA ve fotografii
ROSA Kladno
6.1.2010 vernisáţ výstavy, 22 účastníků

13.1. - 19.1.

Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění, o.s., Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění, o.s.,
Kostelec nad Černými lesy
Kostelec nad Černými lesy

4.3. - 13.4.

Tomáš Garrique Masaryk

Prodejní velikonoční výstava.
Velikonoční ozdoby a dekorace ze
29.3. - 3.4.
slámy a kukuřičného šustí, kraslice,
keramika a výroba ručně paličkované
krajky.
Kladenský ilustrátor a grafik Stanislav
Kulhánek (28.5.1885 – 15.4.1970)
15.4. - 25.5.

14.4.2010 vernisáţ výstavy spojená
s přednáškou, 42 účastníků

Muzeum T.G.M. Rakovník - pobočka
Lány.
Exponáty výstavy Tomáš Garrique
Masaryk v Malé galerii knihovny byly
zapůjčeny z Muzea T.G.M. Rakovník pobočka Lány, Památníku Karla Čapka
Strţ ve Staré Huti u Dobříše,
Středočeského muzea v Roztokách,
Horáckého muzea v Novém Městě na
Moravě, Masarykova ústavu Praha,
Státního okresního archivu v Kladně a
od soukromých sběratelů.
Miloslava Zatloukalová z Brodku u
Konice, práce maléreček z jiţní
Moravy, Miroslav Novák z Rakovníka.
Výrobu ručně paličkované krajky
předváděla paní Dana Machátová
z Kladna .
Bc. Jindřich Hotový, SVK v Kladně
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27.5.-22.6.

110. výročí Gymnázia Kladno

24.6.-31.8.

Výstava kniţních obálek, ilustrací a
pohádkových loutek - výtvarných prací
studentů Gymnázia Jana Amose
Komenského v Novém Strašecí.
23.6.2010 vernisáţ výstavy,
15 účastníků

2.9. -12.10.

14.10. –
23.11.

Celkem

Gymnázium Jana Amose Komenského
v Novém Strašecí, Mgr. Soňa Kudrová.

Výstava Ilustrace Michala Cihláře

Vedle originálních tisků k textům
Jáchyma Topola, Salmana Rushdieho,
linorytů ze sobotní přílohy Orientace LN
zde byly vystaveny i fotografické
publikace z cest nebo ukázky jeho
Ex libris, včetně několika knih
autorských, které vyrobil pouze pro své
potěšení v jediném exempláři.

Byl pozdní večer...

Výstava připravená Sládečkovým
vlastivědným muzeem v Kladně k 200.
výročí narození K. H. Máchy

25.11.2010 Výstava Medvídci Mirky Novákové
– 11.1.2011

1.12. 22.12.

Gymnázium Kladno,
PaedDr. Zuzana Vlčková

Vánoční prodejní výstava

Několik desítek ručně šitých, plstěných
a háčkovaných medvídků všech
velikostí. Vystaveny byly i oceněné
exponáty z mezinárodní soutěţe v
Sonnebergu (Německo). Součástí
výstavy byla ve dnech 25. a 26. 11.
2010 prodejní prezentace sortimentu
z PANENKOVa, tj. panenek a plyšáků
předních německých firem.
Originální ozdoby a dekorace ze slámy
a kukuřičného šustí vyrobené
původními technologiemi z rukou
mistryň lidové umělecké výroby
Miloslavy Zatloukalové a Ludmily
Holkové a keramika Miroslava Nováka

10 výstav, 3 vernisáţe se 79
účastníky

Byl pozdní večer …..

Ilustrace Michala Cihláře
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Medvídci a panenky Mirky Novákové

Stanislav Kulhánek

P
Přřeeddnnáášškkyy
Datum

Přednáška

Počet
posluchačů

13. 1. 2010

Totéž. Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění, o.s., Kostelec n.Č.l.
Vztahy a paralely mezi Hůlovou výtvarnou tvorbou, jeho archivem a
informačním systémem abART zaměřeným na současné výtvarné
umění.

27. 1. 2010

Zaostřeno na hypermarkety. Milan Štefanec, o. s. NESEHNUTÍ
Brno, přednáška, video, diskuze k chystanému obchodnímu
komplexu Central Kladno. Pořádá o. s. Pro Kladno

17. 2. 2010

Folklór na Kladensku. RNDr. B. Chochola, vedoucí folklórního
souboru Čtyřlístek

10

10. 3. 2010

Masaryk a Lány. Mgr. Magdalena Mikesková, vedoucí Muzea
.T.G.Masaryka v Lánech

34

14. 4. 2010

Kladenský ilustrátor a grafik Stanislav Kulhánek (28. 5. 1885 –
15.4.1970), přednáší PaedDr. Irena Veverková

42

13.10.2010

Máchův Máj a jeho ilustrátoři, PhDr. Zdeněk Kuchyňka

33

3.11.2010

Beseda s historikem a heraldikem Stanislavem Hošťálkem, četba
z jeho Knihy o rytířích. Hosté: Václav Fikrle, Jan Paulík (recitace,
kytara), hudební uvítáni: J. Černucký. S besedou byla spojena i
doprovodná výstavka Heraldika osobností (Karel Huněk). Besedu
pořádala o.s. Společnost za pozitivní přístup ţivotu.
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10.11.2010
Celkem

Těžební prostory v České republice - měsíční krajina nebo nová
divočina, Mgr. Tomáš Gremlica

9

8 přednášek
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Mgr. Magdalena Mikesková: Masaryk a Lány

PaedDr. Irena Veverková:Stanislav Kulhánek
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Asociace muzeí a galerií
Automatizovaný knihovní systém
Automatizovaný system právních informací
hudební oddělení
Internet Public Access Catalogue
Národní knihovna ČR
Národní muzeum
Národní technická knihovna
Regionální funkce knihoven
Sdruţení knihoven ČR
Souborný katalog nebo Středočeský kraj (dle souvislosti)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Veřejné a informační sluţby knihoven
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