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Vážení přátelé,
rok 2012 nepřinesl uživatelům naší knihovny pravděpodobně mnoho viditelných změn. Neptejme se,
zda je to špatně, či naopak spíše dobře, konstatujme jen, že knihovna plnila standardně své funkce
dané knihovním zákonem, zřizovací listinou, i tím, co od ní očekávají uživatelé. Služby poskytujeme už
po několik let ve zrekonstruované historické budově bývalého Okresního domu, kam se v nedávné
době přemístilo i hudební oddělení. Návštěvník knihovny má nyní tak říkajíc všechno pod jednou
střechou a zdá se, že myšlenka integrovat různé typy služeb do jednoho místa nese své ovoce – po
delší době opět vzrostl počet výpůjček zvukových nosičů. Je to konkrétní příklad toho, že jeden druh
služby může vyvolat zájem i o službu jinou, v tomto případě si pravděpodobně bytostní čtenáři knih
povšimli toho, že si v knihovně mohou vypůjčit i hudební nahrávky či mluvené slovo na CD.
S oblibou tvrdíme, že historická budova naší knihovně sluší. V prostředí secesní stavby z počátku
dvacátého století poskytujeme moderní knihovnické a informační služby odpovídající počátku století
jednadvacátého. Současně jsme si vědomi některých omezení a překážek, jež plynou z toho, že
budova byla stavěna k jinému účelu, než jakému má sloužit knihovna. Ledacos nám překáží k zajištění
plynulejšího provozu, ledacos chybí vám, návštěvníkům knihovny. Je to například výtah, kterým by
bylo možné dostat se snáze do prvního podlaží, kde je těžiště poskytovaných služeb. Projekt na jeho
zbudování máme, jeho realizace je však spojena s většími stavebními zásahy a na ty nám chybí
v současné době finanční prostředky. Rovněž se nám zatím nezdařilo rozšířit skladové prostory a
zkvalitnit podmínky pro uložení a zpřístupnění knihovního fondu, což přidělává vrásky především
nám, knihovníkům, zatímco čtenáři to poznají „jen“ podle toho, že některé knihy nebo časopisy si
mohou vypůjčit až druhý den po objednání, když je přivezeme ze vzdálených depozitářů.
S potěšením sledujeme, že i v době masivní elektronizace a digitalizace stoupá počet výpůjček
tradičních tištěných knih. Přesto chceme jít s dobou, takže kromě již standardní nabídky některých
elektronických informačních zdrojů, zpřístupňovaných na internetu, nabízíme k vypůjčení například
čtyři čtečky elektronických knih a v loňském roce jsme získali také přístup ke kolekci tři a půl tisíce
titulů e-knih od společnosti EBSCO.
Stále roste počet objednávek dokumentů uskutečněných pomocí elektronického katalogu a internetu
z domova či jiného místa mimo knihovnu. Je to vidět i z množství knih připravených v půjčovně
k vyzvednutí. Jsme za tento zájem rádi, s menší radostí už vnímáme to, že část takto připravených
knih zase musíme vrátit do skladů, protože si pro ně čtenáři zapomenou v denním shonu přijít. I přes
to, že nejběžnějším druhem poskytovaných služeb je výpůjčka knih objednaných ze skladu, věříme, že
si uživatelé také někdy udělají na knihovnu více času a stráví jej třeba u novinek vystavených ve
volném výběru, mezi časopisy ve studovně, u výstavy v Malé galerii knihovny nebo na některé
z podvečerních přednášek. Zájem o tyto akce je proměnlivý, děkujeme však za něj.
Velkých změn v životě knihovny v roce 2012 nebylo mnoho, jedna však byla zásadní, i když zvenčí
možná méně viditelná. Na podzim ukončila svou dlouholetou činnost ve Středočeské vědecké
knihovně její ředitelka PhDr. Jiřina Kádnerová. Děkujeme jí za její práci a péči, které knihovně
věnovala, a přejeme jí všechno dobré a pevné zdraví.
Ing. Jiří Mika
ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně
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ROK 2012 NA PRACOVIŠTÍCH STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V KLADNĚ
Odbor služeb
Vývoj využívání těch nejzákladnějších typů služeb poskytovaných knihovnou znázorňují grafy počtu
výpůjček a návštěvnosti, uvedené na sousední straně. Je z nich zřejmé, že v roce 2012 opět stoupl
počet absenčních výpůjček, tedy takových, kdy si uživatelé odnesou zapůjčenou knihu nebo jiný
dokument mimo knihovnu. V prvním grafu je jejich počet vyjádřen součtem výpůjček z půjčovny
literatury (PL) a hudebního oddělení (HO). Nárůst výpůjček z hudebního oddělení jsme už
komentovali v úvodu – nepochybně je způsoben integrací fondu zvukových nosičů a hudebnin
s ostatním fondem knihovny a jejich půjčováním „přes jeden pult“.
K využívání knihovního fondu přispívá také trvalý zájem o meziknihovní výpůjční službu, pomocí níž si
knihy mohou vypůjčit i čtenáři ze vzdálenějších míst prostřednictvím jiných knihoven. V roce 2012
bylo tímto způsobem zapůjčeno 31 424 dokumentů. Svědčí to o dobré kvalitě knihovního fondu,
pozitivně se projevuje také rychlé uspokojování objednávek.
Střídavý je zájem o služby studovny, tedy o prezenční výpůjčky časopisů, novin a knih z konzervačního
fondu. Návštěvnost studovny byla v roce 2012 oproti předchozímu roku nižší, vypůjčilo se však
o něco více dokumentů. Je zřejmé, že s nárůstem elektronických informačních zdrojů klesá potřeba
číst klasická tištěná periodika, možná na to zbývá i méně času. Doporučujeme však našim uživatelům,
aby se v katalogu knihovny zaměřili i na záznamy periodických titulů. Každý rok jich doplňujeme do
knihovního fondu kolem tři a půl tisíce. Jedná se o povinné výtisky časopisů a novin od nakladatelů
z celé České republiky a jen malá část z nich je s ohledem na prostorové možnosti vystavena ve
studovně. Skrývají se ve skladech, jsou zde však pro vás – rádi vám je do studovny přivezeme.
Elektronické informační zdroje jsou nepochybně trendem i ve službách knihoven. V naší knihovně
jsme v loňském roce nabízeli přístup k databázím zahraničních společností EBSCO a OCLC,
k zahraničním i domácím periodikům poskytovaným v rámci služby LibraryPressDisplay a k české
mediální databázi Anopress, která byla v závěru roku nahrazena databází společnosti Newton Media.
Uživatelé měli přístup také do Automatizovaného systému právních informací (ASPI), od prosince
2012 mohou využívat nově pořízený právní a informační systém Codexis, jenž umožňuje přístup
k legislativě České republiky a Evropské unie, k judikatuře České republiky, Evropského soudního
dvora a Evropského soudu pro lidská práva a obsahuje také vzory smluv a podání v právních věcech.
Možná trochu na okraji zájmu byla databáze norem Českého normalizačního institutu. Nahrazuje
normy nakupované dříve v tištěné podobě. Upozorňujeme na ni zejména ty uživatele, kteří se věnují
nejrůznějším technickým oborům.
V roce 2012 byla v rámci služby EBSCOhost získána kolekce asi 3 500 titulů elektronických knih. Jejich
záznamy jsou dostupné v elektronickém katalogu knihovny a knihy lze číst buď online, nebo je možné
uložit si je do svého počítače nebo čtečky. V rámci výpůjčních služeb je také možno zapůjčit si jednu
ze čtyř čteček, které jsou k dispozici u pultu studovny.
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Po krátkodobém boomu klesá využívání internetového pracoviště, což souvisí se stále rychlejším
rozšiřováním internetu do domácností. Přesto poskytování přístupu k internetu bude nadále jednou
ze základních služeb knihovny.
V rámci informačních služeb bylo poskytnuto asi jedenáct set písemných informací, z toho 440
bibliografických a faktografických rešerší. Témata, o něž se uživatelé zajímali, se pohybovala od
celostní medicíny přes kladenské spolky, žánrové malířství až po vývoj donucovacích prostředků
u policie.
Novinkou pro návštěvníky knihovny je možnost hradit poplatky za služby platebními kartami. Platební
terminál byl umístěn v květnu 2012 na pracoviště návratu dokumentů a registrace a jeho využívání se
v průběhu roku postupně zvyšovalo.

Vzdělávání uživatelů a akce pro veřejnost
Během roku 2012 se uskutečnily čtyři kurzy ovládání počítače pro seniory. Dva byly připraveny
s podporou Nadace Charta 77 Konto Bariéry a vedl je externí lektor, středoškolský učitel Ing. Miloslav
Kocourek. S ohledem na zájem, jaký vyvolaly, zorganizovala knihovna dva další, týdenní kurzy, které
podpořila z vlastních prostředků. Výuku zajistil pracovník oddělení automatizace Andrej Chalupník,
jenž účastníky kurzu potěšil vlídným a trpělivým přístupem.
Již od roku 2010 probíhaly v knihovně kurzy latiny. Za vedení osvědčeného lektora, pracovníka
odboru služeb PhDr. Jakuba Pavlíka, pokračovaly i v roce 2012.
Odbor služeb uspořádal několik kratších školení práce s počítačem a více než padesát lekcí
informačního vzdělávání uživatelů. Patřily k nim také tři cykly trénování paměti vedené
certifikovanými lektory Jakubem Pavlíkem a Jaroslavem Volfem.
Pravidelně se konaly lekce pro žáky a studenty škol, při nichž se v knihovně, případně přímo ve škole,
probírala témata z regionální historie nebo z literatury a současně se posluchači seznámili se službami
knihovny a s možnostmi, jak je využívat. Cílem lekcí je mimo jiné získávat nové uživatele.
V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů proběhla již tradičně soutěž Touláme se po stránkách
knih, při níž soutěžící určovali podle ukázky autora a název knihy. Tentokrát byla zaměřena na
literaturu pro děti. Návštěvníci knihovny se také mohli připojit k hlasování o nejlepší knihu z původní
české prózy, poezie a literatury pro děti a mládež v soutěži o cenu Magnesia Litera.
Během Týdne knihoven (od 1. do 7. října), jehož mottem bylo „Čti, žij zdravě!“, se ve studovně
uskutečnily výstavy časopisů zaměřených na zdravý životní styl. Zahájen byl také zkušební přístup
k databázím A-to-Z a MasterFILE Premier.
Na témže mottu byl založen Den Středočeského kraje, který se konal jako obvykle 28. října. Program
tentokrát zahrnoval přednášku Mgr. Zuzany Vašířové „Žijeme zdravě?“, kvíz, sportovní soutěž a
tradiční exkurzi do skladů a na pracoviště knihovníků. Během otevírací doby od 9 do 14 hodin
navštívilo knihovnu 177 návštěvníků.
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Den Středočeského kraje – návštěvníci při znalostním kvízu a přednáška Z. Vašířové

Během roku 2012 se uskutečnilo patnáct přednášek pro veřejnost, které navštívilo více než 300
posluchačů. Kromě čtyř přednášek JUDr. Simony Corradiniové, zaměřených na různé otázky z oblasti
práva, mohli návštěvníci strávit podvečery ve studovně s následujícími tématy:
25. 1.
22. 2.
12. 3.
14. 3.
21. 3.
11. 4.
6. 6.
19. 9.
3. 10.
17. 10.
24. 10.

Župa Budečská – dějiny Sokola na Kladensku (PhDr. Zora Dvořáková, CSc.)
Hospodářské dvory na Kladensku (Ing. Jan Žižka, Národní památkový ústav Praha)
Národní týden trénování paměti 2012 (PhDr. Jakub Pavlík, Jaroslav Volf)
Grafologie (Ing. Štěpánka Čechová)
Cestování po Namibii a nahlédnutí do chráněné dílny (Karolína Fojtová, Člověk v tísni, o.p.s.)
Bohumil Hrabal, Krásná Poldi a jiná setkání (Tomáš Mazal)
Hudebně poetický večer (autorské čtení Renáty Šťastné s hudebním doprovodem Jana
Paulíka a recitací Václava Fikrleho)
Hospicová péče (MUDr. Tereza Dvořáková)
Grafologie – věda o osobnosti (Ing. Štěpánka Čechová)
Vývoj archeologického poznání středních Čech (PhDr. Karel Sklenář, DrSc.)
Přednáška k výstavě Knižní ilustrace Karla Součka (prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.)

prof. Pavel Štěpánek
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K akcím pro veřejnost patřily také výstavy v Malé galerii knihovny. Celkem se jich uskutečnilo
jedenáct:
do 10. 1.
12. 1. – 28. 2.
1. 3. – 3. 4.
5. 4. – 15. 5.
17. 5. – 26. 6.
28. 6. – 28. 8.
30. 8. – 25. 9.
27. 9. – 23. 10.
25. 10. - 4. 12.
1. 11. –5. 12.
6. 12. – 8. 1.

Výstava Namibie

Miroslav Novák: keramika
Lví silou, vzletem sokolím (k 150. výročí založení Sokola)
Namibie - výstava výrobků a fotografií z chráněné dílny (Člověk v tísni, o.p.s.)
Bohumil Hrabal, Krásná Poldi a jiná setkání
Světové kulturní dědictví v Porýní – Falci (výstava partnerské knihovny
Landesbibliothekszentrum/ Rheinische Landesbibliothek Koblenz)
Šikulky z Ledec (výstava výtvarných prací dětí z Dětského domova Ledce)
Do Anglie s Karlem Čapkem (Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše)
Z pravěku Mělnicka (Regionální muzeum Mělník)
Knižní ilustrace Karla Součka
Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.
Štědrý večer nastal... (historické vánoční ozdoby ze sbírek Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy)

Vernisáž výstavy Světové kulturní dědictví v Porýní – Falci
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V zákulisí odboru služeb
Několika větami se ještě zmiňme o činnosti odboru služeb, která se odehrává mimo zraky uživatelů.
Patří k ní vyhledávání objednaných dokumentů ve skladech i ve volném výběru, každodenní evidence
příjmů za služby a pravidelné finanční statistiky, komunikace s uživateli elektronickou poštou ohledně
prodlužování výpůjčních lhůt, rezervací, informací o registraci apod. Pracovníci odboru služeb dbají
na uchování knihovního fondu v dobrém stavu. Jsou první, kdo mohou při návratu zachytit poškozené
dokumenty, vyžadují náhrady za ztráty a v případě dlouhodobě nevrácených dokumentů připravují
podklady pro jejich soudní vymáhání.
Odbor služeb spolupracuje s odborem doplňování a
zpracování fondu při obnově fondu na základě
požadavků uživatelů, v případě ztracených a
poškozených dokumentů a při zjišťování nedodaných
povinných výtisků zejména periodických publikací.
Pracovníci odboru služeb přebírají nově pořízené a
zpracované dokumenty, zařazují je do volného
výběru a do skladů, kompletují dodané noviny a
časopisy a vytvářejí záznamy svazků v elektronickém
katalogu. Ve spolupráci s odborem správy fondu se
podílejí na uložení, ochraně a aktualizaci fondu:
průběžně přemísťují knihy z volného výběru do
skladů (volný výběr obsahuje pouze nejnovější
dokumenty pořízené přibližně za poslední rok),
navrhují dokumenty k vyřazení, aktivují, případně
doplňující chybějící elektromagnetické ochranné
prvky a aktualizují lokační údaje a identifikátory
(čárové kódy, signatury) v záznamech v katalogu.
Ve skladu v hlavní budově

V roce 2012 byly přemístěny povinné výtisky ze skladů v hlavní budově knihovny do depozitáře
v Železárenské ulici a dokumenty byly označeny barevnými značkami, aby je bylo možné snadno
identifikovat při návratu. Je to další z opatření, kterými se snažíme řešit nedostatečnou kapacitu
skladů. Uložení a zpřístupňování dokumentů se ale stává stále složitější.
Odbor služeb rovněž spolupracoval se zástupkyní Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
ČR, která pro knihovnu zajišťuje akvizici zvukových knih. Zvukové knihy jsou průběžně ukládány na
externí disk a z něho se půjčují uživatelům například nahráním na USB flash disk.

9

Služby v číslech (vybrané ukazatele)
Ukazatel
Počet registrovaných uživatelů (s platnou registrací)
z toho: z Kladna
ze Středočeského kraje (mimo Kladno)
ostatní
Počet aktivních uživatelů
Počet registrací
Počet neregistrovaných uživatelů

Stav k 31. 12. 2012
6501
3168
2433
900
5718
4461
786

Počet návštěvníků
z toho: půjčovna literatury
hudební oddělení
studovna a informační služby
internet
vzdělávací a kulturní akce

152134
128385
8430
5145
8283
1891

Počet výpůjček
z toho: absenční
prezenční

308899
294946
13953

Počet rezervací
z toho realizované

17457
12739

Meziknihovní služby
Výpůjčky jiným knihovnám
Výpůjčky z jiných knihoven

31424
83

Poskytnuté informace
Počet ústních informačních dotazů
Počet písemných informací
z toho rešerší
Akce
z toho: lekce, školení
počítačové kurzy pro seniory
kurz latiny pro seniory
Den Středočeského kraje
přednášky
koncerty
výstavy

3214
1104
440
87
55
2
1
1
15
2
11
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Odbor doplňování a zpracování fondu
Doplňování knihovního fondu
Akvizici neperiodických publikací (od 1. 1. 2012 včetně nákupu zvukových dokumentů) zajišťuje
oddělení doplňování fondu, akvizici novin, časopisů a dalších periodik provádí oddělení doplňování a
zpracování seriálů. Výjimkou je nákup knih do výměnného fondu. Ten je jako součást regionálních
funkcí knihoven zajišťován na pracovišti Krajského knihovnického centra.
Stav knihovního fondu, počty přírůstků a úbytků (vyřazených dokumentů) podle typů dokumentů
vyjadřuje následující tabulka:
Druh dokumentu

Stav
2011

Knihy

576101

11797

19200

568698

Z toho:
Naučná literatura pro dospělé
Beletrie pro dospělé
Literatura pro dospělé celkem
Naučná literatura pro děti
Beletrie pro děti
Literatura pro děti celkem

343359
159388
502747
24761
48593
73354

7919
3021
10940
145
712
857

15740
2505
18245
467
488
955

335538
159904
495442
24439
48817
73256

7386

136

23

7499

Ostatní neperiodické dokumenty

58744

1573

10

60307

Z toho:
Normy
Hudebniny
Gramofonové desky
CD
Kazety
Zvukové knihy (MP3+kazety)
Audiovizuální dokumenty
Elektronické zdroje
Grafika

27640
7627
2552
13032
3943
2501
696
752
1

1
171
0
1044
0
285
0
72
0

2
8
0
0
0
0
0
0
0

27639
7790
2552
14076
3943
2786
696
824
1

642231

13506

19233

636504

26728

3314

1

30041

668959

16820

19234

666545

Mapy a další kartografické dokumenty

Neperiodické dokumenty celkem

Seriály (periodické publikace)
Fond celkem

Přírůstek

Úbytek

Stav
2012

Na nákup dokumentů do knihovního fondu (bez výměnného fondu) bylo v roce 2012 vynaloženo
2 833 tis. Kč. Nákupem bylo pořízeno 9 742 knih a kartografických dokumentů a 1 248 ostatních
neperiodických dokumentů. Celkový počet 10 990 nakoupených knihovních jednotek odpovídá
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přibližně počtu za rok 2011, v roce 2012 bylo však oproti roku 2011 nakoupeno méně knih (cca o 480)
a více zvukových nosičů. Nákup představoval v případě neperiodických dokumentů asi 81 % z celkové
akvizice, ostatní dokumenty byly získány jako povinné výtisky (724 knihovních jednotek), dary (1 694)
a náhrady za ztráty (98).
V přírůstku a ve stavu fondu není uvedeno 3 500 titulů elektronických knih, k nimž získala knihovna
přístup v rámci licence na služby společnosti EBSCO.
V roce 2012 bylo evidováno 3 608 titulů seriálů, které budou jako nové přírůstky zahrnuty do
knihovního fondu až po zkompletování a zpracování záznamů svazků. Naprostá většina seriálů je
dodávána jako povinné výtisky a tvoří tedy konzervační fond. Nakupováno je pouze deset titulů
zahraničních časopisů a navíc k povinným výtiskům ještě sedmnáct dalších výtisků českých časopisů a
novin.
Evidence získaných dokumentů je prováděna v knihovním systému ARL (Advanced Rapid Library),
pravidelně je jako výstup ze systému zpracováván tištěný přírůstkový seznam.
Z přírůstků odborné literatury:
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Z přírůstků regionální literatury (povinné výtisky):

Zpracování knihovního fondu
V návaznosti na evidenci dokumentů jsou v knihovním systému ARL zpracovávány katalogizační
záznamy, které jsou hned dostupné uživatelům v elektronickém katalogu IPAC. Uplatňování
katalogizačních pravidel a standardizovaného formátu MARC 21 umožňuje využívat v maximální míře
kooperativní katalogizaci, tedy přebírat záznamy zpracované v jiných knihovnách a nabízet záznamy
vlastní.
V katalogu bylo vytvořeno celkem 18 961 záznamů neperiodických dokumentů (z toho asi 3 000
záznamů starších technických norem a 3 500 importovaných záznamů elektronických knih), 499
záznamů periodických titulů a 2 761 záznamů svazků periodik. Záznamy neperiodických dokumentů
byly pravidelně jednou týdně zasílány do Souborného katalogu ČR, v případě seriálů byly záznamy
v Souborném katalogu ČR doplňovány a aktualizovány průběžně.
Souběžně se jmenným a věcným popisem dokumentů probíhala aktualizace jmenných a věcných
autorit, přičemž záznamy personálních, korporativních a geografických autorit byly průběžně
harmonizovány se záznamy národních autorit přístupných na serveru Národní knihovny ČR. K činnosti
oddělení zpracování fondu a oddělení doplňování a zpracování patřilo také balení a technické
vybavení dokumentů, tisk seznamu novinek, který je vystavován na webu knihovny, a retrospektivní
zpracování staršího fondu.

Regionální bibliografie a faktografie
Při tvorbě regionální článkové bibliografie bylo excerpováno 247 periodických titulů, z toho 17 titulů
odborných seriálů s celostátní působností. Záznamy ze 47 titulů byly zasílány do souborné databáze
ANL spravované Národní knihovnou ČR. Za rok 2012 bylo do souborné databáze odesláno 3 673
záznamů z celkového počtu 6 653 zpracovaných záznamů.
Oddělení regionální bibliografie se připojilo k projektu krajských knihoven, jehož cílem bylo aspoň
částečně nahradit výpadek excerpce, k němuž došlo po ukončení bibliografické činnosti v Národní
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knihovně ČR. Ukázalo se totiž, že potřeba standardní článkové bibliografie trvá i v době digitalizace a
přístupu k plným textům novin a časopisů. V rámci projektu byly zpracovávány bibliografické záznamy
článků z odborných periodických publikací, které prošly procesem digitalizace a byly zpřístupněny
s metadaty na úrovni jednoduchého analytického popisu. Bibliografické záznamy rozšířily metadata
na plný jmenný a věcný popis, byl v nich vytvořen odkaz na digitální kopie článků a záznamy byly
uloženy do souborné databáze ANL. Celkem bylo vytvořeno 1 002 záznamů článků z jedenácti
vybraných seriálů.
Oddělení regionální bibliografie pokračovalo v doplňování a aktualizaci databáze osobností, památek
a místopisu Středočeského kraje a v tvorbě souborné databáze regionální literatury, která je
zpracovávána ve spolupráci s dalšími středočeskými knihovnami. Pro pracovníky z městských
knihoven Středočeského kraje se 14. března uskutečnil seminář na téma článkové bibliografie.
V roce 2012 byla získána dotace z programu VISK 7 na instalaci systému Kramerius verze 4, užívaného
pro zpřístupnění digitálních kopií dokumentů. Digitalizace bude pokračovat v součinnosti se
Středočeským krajem v rámci projektu Rozvoj eGovernmentu, který by měl být zahájen v roce 2013.

Záznam z databáze regionálních osobností, památek a místopisu
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Odbor správy fondu
Správa a ochrana knihovního fondu
Správu, ochranu a zpřístupnění knihovního fondu komplikuje jeho uložení na různých místech
v knihovně i ve vzdálených depozitářích mimo ni. Přírůstky přibližně za poslední rok jsou dostupné ve
volném výběru, novější fond je uložen ve skladech v hlavní budově knihovny a starší knihy a většina
seriálů jsou umístěny v depozitářích v ulicích Ocelárenské („Veso“), Železárenské (SÚS),
Československé armády („Harlekýn“), v městské části Sítná a Dříň.
V případě depozitářů Veso, Harlekýn a SÚS se jedná o pronajaté prostory, kde nelze zajistit
doporučené podmínky pro uskladnění dokumentů (teplota, vlhkost, ochrana před světlem).
Nevhodné skladovací podmínky jsou v depozitáři v bývalé škole na Dříni, který je majetkem knihovny.
S ohledem na špatnou kvalitu nosných konstrukcí a nevyhovující podloží nelze tento depozitář účelně
využít a není ani možné uvažovat o jeho rekonstrukci. Nájemné, mzdy a výdaje za pohonné hmoty
spojené s dovážením dokumentů zvyšují nároky na provozní prostředky. Proto je nutné trvale se
zabývat koncepcí skladového hospodářství zahrnující vybudování centrálního depozitáře.
V depozitáři Sítná byla dokončena aktualizace fondu bývalé místní pobočky. Zkontrolováno bylo asi
10 300 knihovních jednotek, část z nich byla ponechána ve fondu a část vyřazena. V depozitáři Veso
došlo 30. dubna v jedné z místností k havárii. Stropem protekla voda z rozvodů a došlo k poškození
uskladněných novin Annonce a obalů gramofonových desek. Noviny v krabicích nasákly vodou
natolik, že navzdory rychlému zásahu a vysušení byly znehodnoceny a bylo nutno je se souhlasem
Ministerstva kultury ČR (jednalo se o povinné výtisky) vyřadit.
Během srpna bylo přemístěno ze skladů v hlavní budově do depozitáře SÚS asi 7 400 povinných
výtisků knih. Současně byl uspořádán fond hudebnin podle formátů a přemístěn do depozitáře Veso.
Jsou to opatření, která při nedostatečné kapacitě skladů umožnila vytvořit přece jen určitou rezervu
na uložení nových přírůstků.
V roce 2012 bylo vyřazeno celkem 19 234 knihovních jednotek, z toho 13 766 multiplikátů, které
prošly podle knihovního zákona nabídkovou povinností, 5 466 poškozených dokumentů a dva
dokumenty na žádost vydavatele. V rámci nabídkové povinnosti bylo jinými knihovnami odkoupeno
2 686 vyřazených dokumentů. Do nabídky bylo rovněž zařazeno 500 knih vyřazených z výměnného
fondu regionu Kutná Hora.

Časopisy ve skladu VESO
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Knihařská dílna
Pracovníci oddělení knihařské dílny prováděli ambulantní opravy dokumentů, vyráběli desky pro
ukládání novin a časopisů a pořizovali kopie pro potřeby knihovny. Vazba vybraných novin a časopisů
byla prováděna externím dodavatelem, firmou Agentura M spol. s r. o., která zajišťuje odvoz i dovoz
zakázek zdarma a odvádí práci na velmi dobré úrovni.
Po delší době se podařilo získat investiční prostředky a vybavit knihařskou dílnu lepičkou PB-2000,
která je využívána pro renovaci knižních vazeb. S ohledem na výhodnou cenovou nabídku bylo
vybráno zařízení od firmy Ceiba s. r. o. Na konci roku 2012 byl do dílny pořízen také další knihařský lis,
typ KL-1.
Přehled činnosti knihařské dílny:

Ambulantní opravy knihovního fondu
Vazba
pevná celoplátěná
brožovaná
s kanálky
kroužková

CELKEM

Kopírovací práce

Výroba desek na seriály

Počet dokumentů
324
671
79
22

Desky
karton 0,2, bez hřbetu
karton 0,2, se hřbetem

Počet
3355
96

karton 0,3 (velký formát)
se hřbetem

110

1096

CELKEM

3561

4878 kopií

Archivní boxy

164

Oddělení automatizace
V roce 2012 bylo zakoupeno 14 nových osobních počítačů, z toho čtyři pro Krajské knihovnické
centrum. Byl pořízen jeden nový switch, který nahradí nevyhovující switch u serverů. Vzhledem
k celkovému počtu více než 140 počítačů v knihovně, velkému rozsahu počítačové sítě a rychlému
zastarávání veškeré výpočetní techniky se jednalo opravdu jen o nejnutnější, a nutno říci
nedostatečnou obnovu. Při předpokládané životnosti pět let by bylo nutno obměnit každý rok zhruba
28 osobních počítačů.
Zásadní problém představovalo zastaralé a poruchové serverové vybavení. Z důvodu poruchy serverů
došlo několikrát k výpadkům počítačové sítě, někdy na tak dlouho, že bylo nutno zavřít knihovnu.
Oddělení automatizace připravilo ve spolupráci s oddělením IT Středočeského kraje komplexní návrh
obnovy výpočetní techniky s výhledem na 3 roky (2012-2014). Jeho základem je nové řešení
serverové části sítě, kde se předpokládá pořízení výkonného serveru s virtuálním prostředím, serveru
pro zálohování a příslušného softwaru. Přes opakované žádosti se však nepodařilo na realizaci tohoto
projektu získat investiční prostředky a problém se přesunul do roku 2013.
Zastarávání výpočetní techniky a téměř havarijní stav serverů vyžadovaly neustálou údržbu ze strany
oddělení automatizace i četné servisní zásahy spolupracující externí firmy Solar.
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V prázdninovém období provedla firma Cosmotron upgrade automatizovaného knihovního systému
ARL a následně nainstalovala novou verzi elektronického katalogu pro uživatele (IPAC3). Uživatelé
získali nové možnosti vyhledávání i nové funkce, zároveň byli ale nuceni zvyknout si na jiné
uživatelské rozhraní, což v některých případech vyvolalo z jejich strany kritiku. Určitá nespokojenost
s novou verzí IPAC byla i ze strany knihovníků. Výhrady byly předneseny dodavatelské firmě při
společném jednání uživatelů a správců systému v Hodoníně a na základě toho firma provedla některé
úpravy vedoucí k zlepšení uživatelského komfortu.

Elektronický katalog IPAC, verze 3

Kromě odstraňování problémů vzniklých při upgradu systému ARL se oddělení automatizace zabývalo
průběžnou správou systému, provádělo hromadné úpravy dat, nastavování číselníků, úpravy
pracovních listů a zpracovávalo výstupy pro potřeby knihovny, pro statistiku apod. Byl připraven nový
výstup z katalogu s přehledem novinek ve fondu, strukturovaný podle druhu dokumentů – odborná
literatura, beletrie, zvukové dokumenty.
Koncem roku 2012 převzalo oddělení automatizace kompletní správu knihovního systému ARL poté,
co vedoucí odboru doplňování a zpracování fondu, jenž se podílel na správě modulů akvizice a
katalogizace, přešel na funkci ředitele knihovny. Vedoucí oddělení Ing. Eva Recmanová se současně
ujala v plné míře funkce systémové knihovnice.
Z dalšího programového vybavení se bylo nutné věnovat antivirovému programu Kaspersky,
programům pro ekonomické agendy Premier, JASU a Kodys a elektronické verzi časopisu Čtenář.
Nově byl instalován systém pro digitální knihovnu Kramerius verze 4.
V roce 2012 byly také částečně upraveny webové stránky knihovny, při zachování dosavadní
struktury a grafické podoby. Změněno bylo především řazení a uspořádání informací
o plánovaných a probíhajících akcích na úvodní stránce. Kromě webu jsou informace o činnosti
knihovny zveřejňovány na Facebooku: https://www.facebook.com/SVKKL.
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Úvodní webová stránka knihovny www.svkkl.cz

Návštěvnost jednotlivých stránek webu knihovny
Název stránky
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Adresář knihoven Středočeského kraje
Výpůjční služby Středočeské vědecké knihovny v Kladně
O katalogu Středočeské vědecké knihovny v Kladně
Kalendárium osobností
Služby poskytované Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně
Region Kladno
Novinky ve fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně

využívání průměrný počet
stránky v % přístupů za 1 den
75,54
619,7
2,97
25,0
2,76
24,4
2,16
22,7
2,11
17,8
1,97
17,4
1,36
16,2
1,29
10,6
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Redakce časopisu Čtenář
V roce 2012 vycházel 64. ročník Čtenáře: měsíčníku pro knihovny, který Středočeská vědecká
knihovna vydává od roku 1993. Časopis sleduje trendy v oboru knihovnictví a informační vědy, zabývá
se činností v českých knihovnách, přináší postřehy ze zahraničí a přesah má i do širší oblasti kultury.
Vychází s přispěním Ministerstva kultury ČR z dotačního programu Knihovna 21. století.
Kromě kvalitního obsahu je snahou redakce nabídnout časopis v zajímavé grafické úpravě. S ohledem
na finanční možnosti je tištěn v černobílém provedení, ale s barevnou obálkou, která je každý rok
nějakým způsobem výtvarně a tematicky sjednocena. V roce 2012 byly na přední straně obálky
použity reprodukce prací z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice a zadní strana se věnovala
představení projektů na podporu dětského čtenářství. V polovině roku proběhla fotografická soutěž
na téma Čtení jako vášeň a vítězné fotografie budou publikovány na obálkách Čtenáře v roce 2013.
Tisk včetně knihařského zpracování realizovala tiskárna T. A. PRINT, s. r. o. v Praze. Grafickou úpravu
a sazbu zajišťuje inovativním způsobem Kateřina Bobková. Redakce Čtenáře, jejíž přestěhování přímo
do sídla knihovny se ukázalo jako přínosné, zajišťovala pravidelnou periodicitu časopisu, smluvní
závazky redakce, ekonomickou stabilitu časopisu, spolupráci s autory a redakční radou. Redakční rada
se scházela pravidelně každý měsíc (s výjimkou prázdninového období) v Národní knihovně ČR
v Praze nebo v Kladně.

Obálky časopisu Čtenář z roku 2012
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Krajské knihovnické centrum
Odbor Krajské knihovnické centrum zajišťuje výkon regionálních funkcí pro knihovny Středočeského
kraje, koordinuje činnost pověřených knihoven působících v regionech Benešov, Kutná Hora, Mladá
Boleslav, Příbram a sám zajišťuje funkci pověřené knihovny pro region Kladno. Plnění regionálních
funkcí se řídí Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje, platnou od 1. ledna
2006. Podle ní jsou činnosti rozděleny takto: Středočeská vědecká knihovna v Kladně provádí
nákup knih do výměnného fondu, pověřené knihovny ve všech regionech provádějí jeho
zpracování, tvorbu výměnných souborů a jejich cirkulaci mezi obsluhovanými knihovnami. SVK
v Kladně pořádá ve spolupráci s pověřenými knihovnami vzdělávací akce, semináře a porady.
Všechny pověřené knihovny zajišťují systémem metodického vedení poradenskou, konzultační,
plánovací a rozborovou činnost. Jde o efektivní koordinaci a dělbu všech těchto činností.

Financování regionálních funkcí zajišťuje Středočeský kraj formou účelové dotace. Přidělovaná
částka v minulých letech výrazně poklesla, což se projevilo v nutném omezení činnosti, včetně
snížení počtu knih nakupovaných do výměnného fondu. V roce 2012 se sice podařilo získat
navýšení dotace oproti roku 2011 o 7,14 % (na celkovou částku 7,5 mil. Kč), takže bylo možné
určitou akvizici do výměnného fondu přece jen zajistit, avšak na rok 2013 se dotace opět snížila,
a to na pouhých 5 mil. Kč. Nedostatek finančních prostředků ohrožuje zajištění regionálních
funkcí ve Středočeském kraji. Nutné je zvrátit negativní vývoj financování, současně by mělo dojít
k aktualizaci stávající koncepce.
V roce 2012 bylo poskytnuto 2 204 konzultací, uskutečnilo se 1 232 metodických návštěv,
konzultační a poradenské služby byly využity celkem 852 knihovnami. Pro tuto činnost je důležitý
osobní kontakt mezi knihovníky, tedy návštěva metodického pracovníka v obsluhované
knihovně. Z ekonomických důvodů jsou metodické návštěvy většinou spojeny s dovozem
výměnných souborů knih.
V rámci regionálních funkcí proběhlo 31 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 566
zaměstnanců knihoven, odučeno bylo 153 hodin. Uskutečnilo se deset porad. Při vzdělávacích
akcích spolupracuje Krajské knihovnické centrum velmi úzce s metodiky z pověřených knihoven a
připravuje s nimi plán akcí podle konkrétních potřeb. O nabízené akce je proto zájem, jsou
využity a je naplňován doporučovaný standard výukových hodin.
Výměnný fond obsahoval ke konci roku 2012 celkem 258 105 knihovních jednotek, roční
přírůstek byl 6 920 knihovních jednotek, z toho 6 698 knih bylo zakoupeno z prostředků
Středočeského kraje. Výpůjčky z výměnného fondu jsou ze strany obsluhovaných knihoven
vnímány jako zcela zásadní a nejdůležitější služba v rámci plnění regionálních funkcí.
Doporučovaný standard (dvakrát ročně jeden soubor s minimálně 30 svazky) byl s využitím i
starších dokumentů z výměnného fondu naplněn.
Podrobnější informace včetně kompletního přehledu realizovaných akcí jsou uvedeny
v samostatné Výroční zprávě o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji
(http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vyrocni-zpravy/).
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Účast pracovníků knihovny na odborných akcích
Zahraniční cesty a spolupráce






výstava Světové kulturní dědictví v Porýní-Falci, Malá galerie Středočeské vědecké knihovny,
připravila partnerská knihovna Landesbibliothekszentrum Koblenz, 17.5–26.6., za účasti ředitele
a pracovníků knihovny v Koblenzi na vernisáži 16. 5.
dojednání spolupráce Landesbibliothekszentrum Koblenz s Památníkem Lidice – Lidickou galerií
při přípravě výstavy o Lidicích v Koblenzi a na dalších místech v Německu
návštěva Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole 17.–19. 5
Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů, Prešov, 7.– 9. 10.

Konference




závěrečná konference projektu UZS Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících
v sekci kultura, Národní technická knihovna, Praha, 4. 6.
konference Knihovny současnosti, Pardubice, 11. –12. 9.
13. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Praha, 28.–29. 11.

Veletrhy





Veletrh cestovního ruchu Holiday World, Praha, 9.–10.2.
veletrh Svět knihy, Praha, 17.–18.5.
Polabský knižní veletrh, Lysá nad Labem, 7.–9. 9.
Podzimní knižní veletrh, Havlíčkův Brod, 20. 10.

Redakční rady



pravidelná jednání redakční rady časopisu Čtenář
jednání redakční rady Bulletinu SKIP, Městská knihovna v Praze, pobočka pro Prahu 6, 18. 10.

Zasedání Rady a sekcí Sdružení knihoven ČR (SDRUK)








zasedání Sekce pro bibliografii Sdružení knihoven ČR, seminář České databáze (nejen
v knihovnách) SVK v Hradci Králové, 16.–17. 4.
zasedání komise SDRUK sekce pro regionální funkce, NK ČR, Praha, 17. 4.
4. seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, Sekce SDRUK pro informační
vzdělávání uživatelů, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, 25.–26.4.
22. akviziční seminář Sdružení knihoven ČR, Letní knižní veletrh, Ostrava, 14.– 15. 6.
zasedání Rady SDRUK a porada ředitelů krajských knihoven, SVK v Kladně, 16.–17.10.
zasedání komise SDRUK sekce pro regionální funkce, NK ČR, Praha, 2. 11.
pracovní setkání sekce SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů, Městská knihovna Polička,
7.–8.11
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Další porady a jednání
















jednání literární komise, Ministerstvo kultury ČR, Praha, 25. 1., 27. 2., 11. 6
oponentní řízení k projektu Národní technické knihovny „Elektronické informační zdroje
z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum“, NTK, Praha, 7. 2.
porada vzdělávací sekce SKIP, 24. 2. a 27. 6
zasedání hodnotitelské komise MK ČR VISK 2, MK ČR, Praha, 1. 3.
jednání grantové komise VISK 9, Ministerstvo kultury ČR, Praha, 5. 3.
jednání grantové komise VISK 7, Ministerstvo kultury ČR, Praha, 12. 3.
porada k digitalizaci v krajských knihovnách, NK ČR, Praha, 5. 4.
jednání hodnotící komise krajského kola Středoškolské odborné činnosti, Střední průmyslová
škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, 27. 4.
porada krajských knihoven k realizaci projektu ANL+, jednání pracovní skupiny pro analytické
zpracování, NK ČR, Praha, 9. 5.
porada a seminář o digitalizaci v rámci programu VISK 7 – Kramerius, NK ČR, Praha, 28. 5.
jednání pracovních skupin pro jmenné a věcné zpracování, NK ČR, Praha, 5. 6.
porada krajských knihoven k realizaci projektu ANL+, NK ČR, Praha, 2. 10.
setkání supervizorů souborů autorit, NK ČR, Praha, 31. 10.
porada knihoven – příjemců povinných výtisků, NK ČR, Praha, 20.11.
porada řešitelů projektů digitalizace v rámci programu VISK 7 – Kramerius, NK ČR, Praha, 21. 11.

Exkurze, školení





exkurze do Knihovny pro nevidomé a slabozraké K. E. Macana, Praha, 8.2
školení správy systému ARL, Hodonín, 29.– 1. 6., 22.–23. 8.
exkurze do Krajské knihovny v Pardubicích, 26.9.
studijní cesta do knihařské dílny Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, 13. 12.

Exkurze v Krajské knihovně v Pardubicích
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Semináře, přednášky
























pilotní seminář k Projektu ETNOFOLK, Etnologický ústav AV ČR, Praha, 21. 2.
seminář Rumunská a moldavská literatura v českých překladech, Městská knihovna v Praze,
21.3.
seminář Zvukové knihy 2012, Městská knihovna v Třebíči, 10.4.
přednáška Doba The Beatles – význam a odkaz, Knihovna Jana Drdy Příbram, 19.4.
Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2012. Celostátní setkání trenérů paměti, kteří připravují
programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové
skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti České společnosti pro trénování paměti a
mozkový jogging I. - III. stupně, 23.–24.4.
seminář Standardy VKIS, SVK Hradec Králové, 26. 4.
přednáška Literatura zemí blízkého východu a Afriky, MěK Praha, 21. 5.
seminář Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven, SVK v Kladně, 23. 5.
Workshop Koncepce rozvoje knihoven, SVK Pardubice, 12. 6.
Bezbariérová knihovna – seminář, pracovní porada a workshop – SKIP, sekce služeb osobám se
specifickými potřebami, NK ČR, Praha, 18.–19.6.
seminář IVIG 2012. Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích
institucí, Asociace knihoven vysokých škol České republiky a ÚISK FFUK, Praha, 20.9.
seminář k elektronickému katalogu IPAC, Hodonín, 5.10.
Mgr. Pavel Synek: Pokročilé vyhledávání v dtb. EBSCO, práce s kolekcí e-books EBSCO, SVK
v Kladně, 10.10.
přednáška Jihoamerická literatura, Městská knihovna v Praze, 10. 10.
databáze MediaSearch firmy NEWTON Media a.s., NK ČR, Praha, 12.10.
seminář E-knihy 1, Národní technická knihovna, Praha, 30.10.
přednáška Severská literatura v českých překladech, Knihovna města Mladá Boleslav, 14.11.
seminář Mnemotechniky – dokonalá kompenzace nedokonalé paměti, Praha, 25.11.
seminář uživatelů systému ARL, Prušánky, 6.–7.12.
seminář účastníků Souborného katalogu ČR, MěK Praha, 7.12
přednáška Jihoamerická literatura v českých překladech, Městská knihovna v Praze, 10.12.
seminář Novela zákona o archivaci a nová vyhláška o podrobnostech spisové služby, Praha,
18. 12.

Publikační činnost pracovníků knihovny
CUKROVÁ, Ladislava. Regionální funkce knihoven ve Středočeském kraji. Čtenář. 2012, roč. 64, č. 2, s.
48-49.
HERMANOVÁ, Jana. Postřehy z 22. ročníku Akvizičního semináře. Čtenář. 2012, roč. 64, č. 9, s. 315317.
LIŠKA, Radek. Karel Čapek ve Středočeském kraji. Čtenář. 2012, roč. 64, č. 2, s. 52.
LIŠKA, Radek. Internetový bulletin Mezi námi. Čtenář. 2012, roč. 64, č. 2, s. 51-52.
MIKA, Jiří. Konference AKM přispívá ke spolupráci paměťových institucí. Čtenář. 2012, roč. 64, č. 2, s.
46–47.
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MIKA, Jiří. Edice z nadšení – regionální publikace občanských sdružení v Kladně. In Sdružení knihoven
České republiky v roce 2011. Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2012, s. 64-67.
MIKA, Jiří. Thákur, trampové a Kladno. Kladno Záporno : kulturní revue pro Kladno. 2012, roč. 7, č. 12,
s. [8]-10.
MIKA, Jiří. Mezi alembikem a spilkou: svět sládka a spisovatele Otakara Zachara. Vyd. 1. Kladno:
Halda, 2012, 205 s. ISBN 978-80-905223-0-5.
ŠENFELDOVÁ, Eva. Vzdělávání pracovníků knihoven Středočeského kraje. Čtenář. 2012, roč. 64, č. 2,
s. 50-51.
ŠIMKOVÁ, Lenka. Knihovnická, historická i kulturní zastavení v okolí Opole. Čtenář. 2012, roč. 64, č.
10, s. 360-361.
ŠVORCOVÁ, Vladimíra. Když neberou ryby… Návštěva v dobřichovické knihovně. Čtenář. 2012, roč.
64, č. 12, s. 447. ISSN 0011-2321.

Vydávané časopisy
Čtenář: měsíčník pro knihovny. Roč. 64, č. 1–11 (2012). ISSN 0011-2321.
Mezi námi: malý bulletin knihoven Středočeského kraje *online+. Roč. 4, č. 1–12 (2012). Dostupné z
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/bulletin-Mezi-nami/2012/.

Kontrolní činnost
V roce 2012 byly provedeny kontroly vyplývající ze směrnice KÚ SK č. 48 zásady vztahů Středočeského
kraje a jeho příspěvkových organizací, z plánu činnosti na rok 2012 a z interních směrnic.
V průběhu roku bylo provedeno několik externích kontrol. Mezi prvními to byla kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky provedená zástupkyněmi odboru finanční kontroly zřizovatele. Nebyly při ní
shledány žádné nedostatky. Zástupkyně Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajské
ředitelství, provedly tematickou kontrolu dle ustanovení §31 a§35 zákona č.133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Drobné závady a nedostatky byly následně odstraněny.
Zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení Kladno provedly kontrolu plnění povinnosti
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti. Nebyly shledány žádné závady, žádné opatření nebylo
uloženo. Byla provedena také kontrola závazků vyplývajících ze Smlouvy o organizaci a výkonu
veřejné služby zástupcem Úřadu práce České republiky, krajská pobočka v Příbrami, kontaktní
pracoviště Kladno. Žádné závady nebyly shledány.
Byla zpracována Roční zpráva o kontrole za rok 2012 a v termínu odeslána.
Knihovna nezodpovídala žádný dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.
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Technicko-ekonomický odbor
Technika, správa, provoz
Z rozhodnutí zřizovatele byl k 1. 1. 2012 bezúplatně převeden movitý majetek včetně zásob v celkové
výši 22 333 tis. Kč z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví knihovny. S tímto svěřeným
majetkem hospodaří knihovna v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Zřizovatel si ponechal ve
svém vlastnictví pozemky, objekty a umělecká díla.
Největší stavební akcí v roce 2012 byla oprava poškozeného krovu hlavní budovy čp. 1641 včetně
přilehlé části střechy a fasády. Konstrukce byly narušeny vlhkem a silnou zimou, což způsobilo
opadání části ozdobných prvků a zdiva pod římsou směrem do ul. Gen. Klapálka.
V prvním pololetí roku 2012 byly na základě reklamace a po několika urgencích odstraněny závady na
oknech a dveřích, které se projevily po ukončení akce „Propojení domů čp. 1550 a čp. 1624“ již
koncem roku 2011. Další reklamace týkající se praskání a opadávání omítky byla odeslána koncem
roku a zástupce dodavatelské firmy přislíbil nápravu v jarních měsících roku 2013.
Rada kraje schválila v prosinci 2012 čerpání finančních prostředků z vytvořeného fondu reprodukce
na pořízení biblioboxu, který byl zakoupen před koncem roku a nainstalován v polovině ledna 2013.

Rozbor hospodaření
Příspěvek na provoz Středočeské vědecké knihovny v roce 2012 byl schválen zřizovatelem ve výši
27 500 tis. Kč, z toho závazné ukazatele: mzdové náklady ve výši 14 670 tis. Kč a odpisový plán 1 409
tis. Kč.
Finanční prostředky byly čerpány hospodárně, efektivně, účelně a v souladu se schváleným
rozpočtem i plánem činnosti.
Čerpání dle jednotlivých syntetických účtů:
účet 501 Spotřeba materiálu:

4 474 tis. Kč

Tato položka byla oproti předchozímu roku nižší o necelých 200 tis. Kč, nezahrnovala však již náklady
na drobný majetek (viz samostatný účet 558). Na nákup dokumentů bylo vyčerpáno 3 901 tis Kč,
z toho 1 068 tis. Kč pro výměnný fond Středočeského kraje. Limit na nákup dokumentů nebyl čerpán
v plné výši a uspořené finanční prostředky byly využity na zajištění většího objemu knihařských prací
(vazby časopisů) a částečně na vytvoření fondu reprodukce na pořízení biblioboxu. Výdaje za
pohonné hmoty byly oproti roku 2011 vyšší z důvodu většího počtu ujetých kilometrů (o více než
7 000 km, celkem 43 000 km) a vyšší ceně pohonných hmot.
V rámci položky ostatní materiál byly zakoupeny ochranné elektromagnetické pásky do dokumentů
za 100 tis. Kč a kancelářské potřeby za více než 100 tis. Kč (mezi nejdražší položky patří nákup
bublinkových obálek pro zasílání knih při meziknihovní službě a archivní krabice na ochranu
dokumentů).
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účet 502 Spotřeba energie:

1 179 tis. Kč

Položka je srovnatelná s rokem 2011; nižší byly výdaje za tepelnou energii (s ohledem na příznivou
cenu plynu od nového dodavatele i zateplení objektů 1641 a 1550), naopak vyšší byla spotřeba
elektřiny.
účet 511 Opravy a udržování:

716 tis. Kč

V podkroví domu čp. 1624 byl opraven rozvod plynu (76 tis. Kč), uskutečnila se oprava části krovu
objektu historické budovy včetně střešní krytiny (232 tis. Kč), v objektu v Železárenské ulici byl
proveden opakovaně servis klimatizace, byl vyměněn zastaralý kotel a expanzní nádoba v budově
garáží a skladů v budově čp. 1624. Opravy zařízení a přístrojů vyčerpaly 65 tis. Kč. Za opravy a údržbu
služebních vozidel bylo vydáno 27 tis. Kč. Za pravidelné revize zařízení bylo vyčerpáno 88 tis. Kč;
renovace tonerů činily 30 tis. Kč.
účet 512 Cestovné:

111 tis. Kč

Položka byla čerpána ve stejné výši jako v roce 2011, na dvě zahraniční cesty (Polsko, Slovensko) bylo
vynaloženo 30 tis. Kč.
účet 513 Náklady na reprezentaci:

25 tis. Kč

V položce jsou zahrnuty mimo jiné náklady spojené s návštěvou kolegů z partnerské knihovny
v Koblenzi a výstavou v Malé galerii knihovny pod názvem Světové kulturní dědictví v Porýní, výdaje
na přípravu porady ředitelů a ekonomů Sdružení knihoven ČR a pohoštění při akci Středočeský
Kramerius.
účet 518 Ostatní služby:

2 979 tis. Kč

Největší čerpání v této položce představuje nájemné nebytových prostor pro účely depozitářů (693
tis. Kč – úspora proti roku 2011 77 tis. Kč), servisní poplatky za knihovní systém ARL (413 tis. Kč –
nárůst o 7 tis. Kč) a úhrady za grafickou přípravu, sazbu a tisk časopisu Čtenář (350 tis. Kč – úspora 25
tis. Kč díky umístění redakce v sídle knihovny, 70 tis. Kč hrazeno z dotace MK). Za poštovné bylo
oproti roku 2011 uspořeno asi 200 tis. Kč (projevilo se zavedení úhrad za doručování zásilek
meziknihovní výpůjční služby), i tak bylo vyčerpáno 121 tis. Kč. Náklady na platby za telefony byly
nižší – pozitivně se projevilo využití smlouvy zřizovatele s O2 a snaha o optimalizaci nákladů. Za
knihařské práce (vazba časopisů a novin) bylo vyčerpáno 146 tis. Kč, za servisní služby firmy zajišťující
technickou údržbu počítačové sítě 173 tis. Kč, za ostrahu objektů 66 tis. Kč. Výše nákladů na školení
dosáhla 168 tis. Kč, zejména z důvodů finančně náročných školení u dodavatele knihovního systému
a také dotace na školení uživatelů v rámci projektu VISK 2.
účet 521 Mzdové náklady:

16 698 tis. Kč

Závazný limit mzdových nákladů byl rozpočtován ve výši 14 670 tis. Kč, z toho OOV v částce 270 tis.
Kč. Rozpočtovými opatřeními byly navýšeny mimorozpočtové prostředky z dotací na zajištění
regionálních funkcí – dotace na mzdové náklady ve výši 1 637 tis. Kč, z toho OOV ve výši 40 tis. Kč.
Z programu Knihovna 21. století bylo získáno 180 tis. Kč na honoráře pro přispěvatele časopisu
Čtenář, z programu VISK 9 byla obdržena dotace 38 tis. Kč na OOV pro řešitele projektu článkové
bibliografie a z Nadace Charty 77 příspěvek na odměnu pro lektora kurzů počítačové gramotnosti.
Celkové změny mzdových nákladů byly schváleny ve výši 16 700 tis. Kč, z toho OOV činily 641 tis. Kč.
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Průměrný plat zaměstnanců knihovny činil 20 587 Kč při průměrném přepočteném stavu 65
zaměstnanců. Průměrný plat se oproti roku 2011 zvýšil o 511 Kč, způsobeno to bylo platovými
postupy zaměstnanců do vyšších stupňů a také účtováním plateb za nemocenské přímo do
mzdových nákladů dle zákonných předpisů.
V rámci položky Ostatní osobní náklady byly čerpány prostředky na dohody o pracovní činnosti pro
přednášející, překladatelku, právníka a brigádnické výpomoci (zástupy v době nemoci, obsluha
šatny). Knihovna umožnila 22 zaměstnancům studovat angličtinu v rámci projektu Unie
zaměstnavatelských svazů (tedy bezplatně) přímo na pracovišti. Byly to 2 vyučovací hodiny týdně
v rámci pracovní doby. Od května byla realizována Smlouva o výkonu veřejné služby pro jednu
osobu, která pracovala na poloviční úvazek jako pomocná síla ve skladech.
účet 524 Zákonné sociální pojištění:
účet 525 Jiné sociální pojištění:
účet 527 Zákonné sociální náklady:

5 501 tis. Kč
45 tis. Kč
363 tis. Kč

Základní příděl do FKSP činil 161 tis. Kč. Příspěvky na stravenky z provozních nákladů byly
poskytnuty ve výši 191 tis. Kč (hodnota 50 Kč, příspěvek z provozních prostředků činí 15 Kč/
1 stravenka). Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky byly čerpány ve výši 5 tis. Kč
(pracovní obuv a pracovní oděvy údržbářů a uklízeček) a na zákonné zdravotní prohlídky 7 tis. Kč.
účet 538 Jiné daně a poplatky:

14 tis. Kč

Tato položka zahrnuje náklady na soudní poplatky (kolky) ve sporech s dlužníky knihovny.
účet 547 Manka a škody:

3 tis. Kč

Do této položky se promítla předčasná výpověď smlouvy s Vodafonem. Touto výpovědí a
přistoupením ke smlouvě s O2 však knihovna ušetřila náklady na telefonní hovory.
účet 549 Ostatní náklady z činnosti:

120 tis. Kč

Položka zahrnuje pojištění majetku a vozidel, technické zhodnocení majetku, které představuje
pořízení modulu do personálního systému FLUXPAM na zajištění elektronického odesílání výkazů na
OSSZ a další orgány veřejné správy. V této položce se ve výši 20 tis. Kč také promítá výplata odměny
vyhodnoceným nejlepším dobrovolným knihovníkům v soutěži Středočeský Kramerius.
účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku:

1 388 tis. Kč

Pro rok 2012 byly odpisy objektů přepočítány na základě odborného odhadu předpokládané
životnosti objektů a došlo k výraznému snížení částek měsíčních odpisů. Náklady na odpisy nebyly
zřizovatelem kryty. Knihovna pokryla odpisy ve výši necelých 623 tis. Kč.
účet558 Náklady z dlouhodobého drobného majetku: 529 tis. Kč
Byla nahrazena část zastaralé výpočetní techniky (14 počítačů, 8 monitorů, Switch Cisco,
3 tiskárny), pořízen stolní knihařský lis, 22 mobilních telefonů a byl zhotoven nábytek, který umožnil
větší využití prostor volného výběru knih a zvukových nosičů.
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účet 602 Tržby z prodeje služeb:

1 798 tis. Kč

Výnosy z tržeb z hlavní činnosti se oproti roku 2011 snížily o 6,7 %. Způsobeno to bylo především
důslednějším dodržováním výpůjčních lhůt ze strany uživatelů, tedy nižšími výnosy ze sankčních
poplatků (o 113 tis. Kč). Naopak došlo k nárůstu úhrad za ztráty dokumentů a poplatků za rezervace
dokumentů. Nižší byly tržby z předplatného časopisu Čtenář (o 47 tis. Kč, celkem utrženo 325 tis. Kč),
neboť se i přes maximální propagaci snížil počet předplatitelů (souvisí to s nedostatkem financí
v knihovnách, které jsou nejčastějšími odběrateli tohoto periodika).
účet 648 Čerpání fondů:

26 tis. Kč

V této položce se promítá čerpání Rezervního fondu na úhradu vzdělávacích akcí pro seniory
z Konta Bariéry a čerpání finančního daru na akci Den Středočeského kraje.
účet 649 Ostatní výnosy z činnosti:

764 tis. Kč

V celkové částce se promítá 29 tis. Kč z reklamy v časopise Čtenář, dobropisy za energie
z předchozího roku ve výši 66 tis. Kč a dorovnání nepokrytých odpisů v částce 650 tis. Kč.
účet 662 Úroky:

6 tis. Kč

účet 672 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: 16 474 tis. Kč
Příspěvek na provoz pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně pro rok 2012 byl zřizovatelem
schválen ve výši 27 500 tis. Kč a navýšen o vratky nájemného a příspěvek na akci Středočeský
Kramerius na 27 583 tis. Kč. Mimorozpočtové prostředky – dotace a účelový dar – navýšily rozpočet
na celkových 31 570 tis. Kč.
Dotace na výkon regionálních funkcí (centrální funkce)
Dotace na výkon regionálních funkcí (region)
Dotace na akci Středočeský Kramerius
Dotace z MK ČR, program VISK 2
Dotace z MK ČR, program VISK 7
Dotace z MK ČR, program VISK 9
Dotace z MK ČR, program K 21(2 projekty)
Nadace Charty 77

2 500 tis. Kč
1 159 tis. Kč
30 tis. Kč
15 tis. Kč
15 tis. Kč
38 tis. Kč
260 tis. Kč
21,5 tis. Kč

Ministerstvo kultury ČR schválilo 5 předložených projektů v celkové výši 328 tis. Kč. V rámci programu
Knihovna 21. století byly přiděleny prostředky ve výši 10 tis. Kč na realizaci projektu Příspěvek na
nákup zvukových dokumentů pro nevidomé a slabozraké a 250 tis. Kč na projekt Příspěvek na tisk
časopisu Čtenář, měsíčníku pro knihovny. V rámci programu VISK 7 byl schválen příspěvek ve výši 15
tis. Kč na realizaci projektu Instalace systému Kramerius (verze 4), z programu VISK 2 byl získán grant
15 tis. Kč na realizaci projektu Vzdělávání pracovníků knihoven Středočeského kraje v oblasti ICT a
z programu VISK 9 příspěvek 38 tis. Kč na realizaci projektu Obohacení záznamů článků zobrazených
v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata (rozšíření projektu Analytické zpracování vybraných
periodických titulů z fondu Národní knihovny ČR realizovaného v roce 2011).
Knihovna uspěla již potřetí s žádostí o podporu projektu pro vzdělávání seniorů (Nadace Charty 77 Konto Bariéry) a uskutečnila dva kurzy. Finanční prostředky byly účelově určené a ze schválených 24
tis. Kč bylo vyčerpáno jen 21,5 tis. Kč.
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Zhodnocení
Zásadní záležitostí počátku roku 2012 bylo bezúplatné převedení movitého majetku Středočeského
kraje (včetně nehmotného a zásob) do vlastnictví organizace od 1. 1. 2012 ve výši 22 333 tis. Kč.
Rozpočet byl čerpán rovnoměrně, bylo provedeno několik náročnějších oprav, mezi nimi rozvod
topení v podkroví domu čp. 1624 a oprava části krovu objektu historické budovy včetně části
střechy. Byl zaznamenán pokles výnosů o 8 % (důvody uvedeny výše). Byly řešeny pohledávky za
uživateli. Vzhledem k neuhrazení dluhů ani po soudním řízení bylo schváleno několik exekučních
řízení.
Výsledek hospodaření činil 0 Kč, avšak částkou 628 tis. Kč byl naplněn fond reprodukce.

Investiční činnost
Z dotace od zřizovatele ve výši 62 tis. Kč byla pořízena lepička do knihařské dílny a z prostředků z
fondu reprodukce bibliobox (110 tis. Kč). Stav fondu reprodukce činí k 31. 12. 2012 650 tis. Kč. V roce
2013 bude čerpání z tohoto fondu využito hlavně na opravu vlhkých prostor v objektech
v Železárenské ulici a na Dříni.

Objekt v Železárenské ulici, kde sídlí Krajské knihovnické centrum
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Výroční zpráva za rok 2012
Z podkladů vedoucích odborů zpracoval Jiří Mika
Fotografie: Radek Liška, Jiří Mika, Eva Recmanová
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Kladno, 2013
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