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Knihovna v číslech 

Využívání knihovních a informačních služeb 

Ukazatel Stav k  31. 12. 2014 

Počet registrovaných uživatelů 4 574 

z toho: z Kladna (město) 1 741 

 ze Středočeského kraje (mimo Kladno) 2 235 

 ostatní 598 

z toho: do 15 let 75 

 studenti středních a vyšších odborných škol 543 

 studenti vysokých škol 758 

 důchodci 395 

 ostatní 2 803 

Počet návštěvníků 154 053 

z toho: půjčovna literatury 123 657 

 hudební oddělení 12 740 

 studovna  5 243 

 informační služby a registrace 4 457 

 internet 6 061 

 vzdělávací a kulturní akce 1 895 

  Počet výpůjček 281 420 

z toho: absenčních 267 819 

 prezenčních 13 416 

 e-knih 185 

Počet rezervací 18 195 

z toho: realizované 13 502 

Meziknihovní služby 31 026 

z toho: jiným knihovnám 30 956 

 z jiných knihoven 70 

  Poskytnuté informace 4 698 

Počet ústně poskytnutých informací 3 085 

Počet písemně zpracovaných informací 1 613 

z toho: rešerší 602 

  Akce 102 

z toho: lekce informačního vzdělávání 42 

 počítačové kurzy 2 

 přednášky, školení, tréninky paměti 13 

 kurz latiny pro seniory (počet lekcí) 20 

 kulturní akce (přednášky, koncerty, křty knih) 12 

 výstavy 12 

 Den Středočeského kraje 1 
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Knihovní fond Středočeské vědecké knihovny v Kladně 

Druh dokumentu Stav 2013 Přírůstek Úbytek Stav 2014 

Knihy 559 596 11 941 10 620 560 917 

Z toho:     

Naučná literatura pro dospělé 333 005 7 608 5 418 335 195 

Beletrie pro dospělé 154 454 3 341 3 895 153 900 

Literatura pro dospělé celkem 487 459 10 949 9 313 489 095 

Naučná literatura pro děti 24 480 153 120 24 513 

Beletrie pro děti 47 657 839 1 187 47 309 

Literatura pro děti celkem 72 137 992 1 307 71 822 

Mapy a další kartografické dokumenty 7 483 69 5 7 547 

Ostatní neperiodické dokumenty: 61 697 1 584 125 631 156 

Normy 27 640 151 122 27 669 

Deskové hry 3D 0 15 0 15 

Hudebniny 7 910 59 3 7 966 

Gramofonové desky 2 602 0 0 2 602 

CD 14 877 760 0 15 637 

Kazety 3 943 0 0 3 943 

Zvukové knihy (MP3+kazety) 3 132 527 0 3 659 

Video+DVD video 714 20 0 734 

Elektronický zdroj+DVD-ROM 878 50 0 928 

Grafika 1 0 0 1 

El. čtečka 0 2 0 2 

Neperiodických publikací celkem 628 776 13 594 10 750 631 620 

     

Seriály (periodické publikace) 35 120 15 266 42 50 344 

     

Fond SVK celkem 663 896 28 860 10 792 681 964 

 

Výměnný fond Středočeského kraje 

Region Stav 2013 Přírůstek Úbytek Stav 2014 

Benešov 29 412 1 874 3 205 28 081 

Kladno 45 035 3 498 3 003 45 530 

Kutná Hora 43 667 3 339  1 697 45 309 

Mladá Boleslav 38 582 2 197 270 40 509 

Příbram 32 767 2 454 1 799 33 422 

Celkem 189 463 13 362 9 974 192 851 
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Knihovní a informační služby 

V průběhu roku 2014 bylo pro uživatele knihovních a informačních služeb připraveno několik 

novinek. Středočeská vědecká knihovna v Kladně jako jedna z prvních knihoven v ČR využila nabídky 

společnosti eReading.cz a uzavřela s ní smlouvu na půjčování elektronických knih z její produkce. 

Záznamy knih jsou součástí katalogu knihovny a přímo z nich může registrovaný uživatel přejít 

pomocí odkazu „Půjčit si e-knihu“ na web eReadingu.cz a požadovaný titul si zdarma stáhnout do 

svého počítače nebo čtečky na dobu 21 dnů. Jakýmsi bonusem této služby je i několikastránkový 

náhled knihy, který je dostupný ze záznamu v katalogu. 

Díky licenční smlouvě, která byla uzavřena s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana 

v Praze a byla podpořena dotací z programu K 21 Ministerstva kultury ČR, se výrazně rozšířila nabídka 

zvukových knih – z databáze Knihovny K. E. Macana lze importovat libovolné tituly do fondu SVK a 

půjčovat je nevidomým a slabozrakým uživatelům. K elektronickým zdrojům, jež knihovna 

zpřístupňuje na základě licenčních smluv, přibyla databáze Naxos Music Library obsahující nahrávky 

z široké škály hudebních žánrů. Nově bylo do fondu SVK zakoupeno několik deskových her. Zájem 

o ně předčil očekávání a všechny dosud pořízené hry jsou prakticky stále vypůjčené. Novou službou je 

také vytvoření validačního místa pro ověřování identifikátoru mojeID. Zájemci si jej mohou 

v knihovně nejen vytvořit a validovat, ale také jej využívat pro přihlášení do knihovního katalogu. 

Ve snaze zvýšit zájem o činnost knihovny mezi studenty prezentovala SVK své služby na Fakultě 

biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. V návaznosti na to bylo umožněno nejen studentům či 

pedagogům této fakulty, ale všem vlastníkům karet ISIC, ITIC, ALIVE, IYTIC, ISIC SCHOLAR používat 

tyto karty místo čtenářských průkazů.  

 
PhDr. Jakub Pavlík při prezentaci SVK na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně 
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Výpůjční služby 
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V roce 2014 bylo registrováno 4 574 uživatelů. Údaj je srovnatelný s rokem 2013, kdy se registrovalo 

4 545 uživatelů. Lze konstatovat, že stav registrovaných uživatelů je relativně stabilní, mezi roky 2013 

a 2014 došlo k mírnému nárůstu o 29 uživatelů. 

Za rok 2014 bylo poskytnuto 281 420 výpůjček (o 10 046 méně než v roce 2013). Vysoký je stále 

počet meziknihovních výpůjček, to je výpůjček poskytnutých uživatelům jiných knihoven v celé České 

republice. Za rok 2014 to bylo 31 026 výpůjček poskytnutých v rámci meziknihovních služeb (o 590 

více než v roce 2013). SVK v Kladně je ze všech českých knihoven dlouhodobě největším 

poskytovatelem meziknihovních výpůjčních služeb. 

Knihovnu v roce 2014 navštívilo 152 158 návštěvníků, kteří využili knihovní a informační služby 

(o 1 818 více než v roce 2013), a dalších 1 895 účastníků vzdělávacích a kulturních akcí. Celkový počet 

návštěvníků SVK za rok 2014 byl tedy 154 053 (tj. o 2 622 více než v roce 2013).  

Nejvíce půjčované tituly odborné literatury: 

Titul Počet výpůjček 

Řízení lidských zdrojů /Michael Armstrong  50 

Vývojová psychologie / Josef Langmeier, Dana Krejčířová 45 

Speciální pedagogika / Josef Slowík 39 

Vývojová psychologie I / Marie Vágnerová 38 

Moderní marketing / Philip Kotler 35 

Vývojová psychologie II. / Marie Vágnerová 34 

Kvalitativní výzkum / Jan Hendl 32 

Management / Jaromír Veber a kol. 32 

Obecná didaktika / Jarmila Skalková 31 

Pedagogika pro učitele / Alena Vališová, Hana Kasíková a kolektiv 31 

 

Nejvíce půjčované tituly beletrie: 

Titul Počet výpůjček 

Padesát odstínů šedi / E. L. James 29 

Poslední aristokratka / Evžen Boček 29 

Dům v Bretani / Marta Davouze 28 

Padesát odstínů temnoty / E. L. James 28 

Píseň ledu a ohně /George R. R. Martin 28 

Sněhulák /Jo Nesbø  27 

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel / Jonas Jonasson 27 

Padesát odstínů svobody / E. L. James 24 

Prázdné místo / J. K. Rowlingová 24 

Analfabetka, která uměla počítat / Jonas Jonasson 23 
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Databáze, rešerše, informační činnost 

Databáze s možností vzdáleného přístupu pro registrované uživatele knihovny:   

 Využití dtb. Academic Search Complete  (EBSCO) pokračuje v rámci projektu SCI-INFO: 

vědecké informační zdroje pro ČR, který zastřešuje Univerzitní knihovna Západočeské 

univerzity v Plzni.   

 Dtb. Business Source Complete je zpřístupněna v rámci multilicenčního přístupu do databází 

EBSCO, který je součástí projektu LR1308 Národní knihovna ČR – rozvoj informační 

infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (NL4HSS).  

 Pro všechny instituce zúčastněné v projektu SCI-INFO je nově zajištěn přístup do vícejazyčné 

multioborové databáze pro vědu a výzkum  Central & Eastern European Academic Source 

(CEEAS). Obsahuje plné texty 536 odborných periodik, publikovaných ve středoevropských a 

východoevropských zemích a pokrývá široké spektrum oborů STM.  

 Přístup do dtb. LibraryPressDisplay je od 1. 4. zajištěn grantem v rámci projektu VISK 8-A. 

Byly využívány seriály Daily Mail, Dnes Prague Edition,  Future Music, Le Monde, MF DNES, 

Rytmus života, Svenska Dagbladet, The Australian, The Guardian.  

 Hudební databáze Naxos Music Library je nově k dispozici uživatelům knihovny od listopadu 

2014. Před nákupem byl nejdříve zapojen zkušební přístup. Obsahuje více než 1 000 000 

streamovaných skladeb, kolekci vážné hudby, klasického i moderního jazzu, folku, world 

music, čínské a historické hudby, rock&pop, současné instrumentální hudby, blues, gospelu a 

mluveného slova, biografii umělců, skladatelů, instrumentaci děl, analýzy, hudební termíny, 

libreta a synopse oper. Celkový počet přihlášení k dtb. Naxos Music Library  61, bylo hráno 

celkem 148 stop.   

Databáze přístupné v knihovně:                                                                                                                 

 Právní a informační systém Codexis, 

 ČSN online – přístup k platným a některým neplatným českým technickým normám, 

 Česká mediální databáze fy Anopress  IT, a.s. umožňuje vyhledávání v archivu od roku 1996, 

zpřístupňuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy pořadů 

rozhlasového a televizního zpravodajství a publicistiky a zprávy z internetových serverů.  Od 

září 2013 do dubna 2014 bylo využití této databáze hrazeno z programu VISK – 8 / A, od 

května do srpna 2014 z prostředků SVK. Projekt byl schválen i na další období s tím, že využití 

bude hrazeno z projektu od září 2014 do ledna 2015, od února do března 2015 bude využití 

databáze hrazeno z prostředků knihovny.  V roce 2014 bylo realizováno 183 přístupů k bázi 

dat, zobrazeno 224 plných textů článků a zadáno 399 dotazů. 

Zkušební přístupy k bázím dat: 

 Od 18. 11. po dobu 30 dní k dtb. Applied Science and Technology Source. Přední plnotextový 

zdroj pokrývající výzkum a vývoj v oblasti aplikovaných věd a výpočetních disciplín. 

Uskutečnilo se 16 přístupů, 41 vyhledávání, 34 zobrazení plných textů. 

Písemné a ústní informace 

Došlo ke zvýšení počtu písemných informací a k mírnému snížení ústních informací, způsobenému 

větší samostatností návštěvníků knihovny při práci s online katalogem.  

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl02$ctl00$titleLink','')
http://www.nkp.cz/o-knihovne/projekty-a-programy/ostatni-projekty/lr1308/lr1308-narodni-knihovna-cr-rozvoj-informacni-infrastruktury-vaval-pro-humanitni-obory
http://www.nkp.cz/o-knihovne/projekty-a-programy/ostatni-projekty/lr1308/lr1308-narodni-knihovna-cr-rozvoj-informacni-infrastruktury-vaval-pro-humanitni-obory
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Lekce informačního vzdělávání 

Byly zpracovány lekce informačního vzdělávání pro základní a střední školy s novým obsahem, 

pojetím výuky a zapojením moderních metod práce a dále nabídka lekce pro studenty FBMI ČVUT.  

 Dne 25. 2. a následně 4. 4. proběhla prezentace knihovny na FBMI ČVUT – historie a činnost 

knihovny, výpůjční, informační, rešeršní a další služby, databáze přístupné v knihovně, citační 

etika a zpracování citací, nabídka informačního vzdělávání, formální úprava bakalářské práce, 

regionální báze dat a regionální informace SVK v Kladně. 

 V průběhu května byly rozeslány ředitelům kladenských středních škol, se kterými knihovna 

dosud nespolupracuje, dopisy s nabídkou lekcí informačního vzdělávání. Podařilo se zahájit 

spolupráci s Gymnasiem Kladno (nám. E. Beneše).   

 Informační vzdělávání uživatelů – 42 lekcí s 889 účastníky (lekce pro mateřské školy 1, 

32 účastníků, základní lekce – pro ZŠ 6, 115 účastníků; pro SŠ 23, 485 účastníků; speciální 

lekce pro SŠ 8, 124 účastníků, speciální lekce pro SŠ jako lektorský vstup ve výuce ve škole 4, 

133 účastníků). Mezi témata speciálních lekcí patřilo zpracování citací, lidové zvyky a tradice, 

mluvíme latinsky, aniž o tom víme, a slova putující evropským prostorem od dávných časů 

aneb mluvíme společnou řečí – společná slovní zásoba (od praindoevropštiny po dnešek). 

Vzdělávací akce pro uživatele a ostatní veřejnost  

Týdenní počítačové kurzy pro seniory   

 20. 1. – 24. 1., 15 vyučovacích hodin, 5 setkání, 13 účastníků, 64 návštěv   

 6. 10. – 10. 10., 15 vyučovacích hodin, 5 setkání, 10 účastníků, 46 návštěv. Podzimní kurz se 

uskutečnil v rámci akcí Týdne knihoven.  

Kurzy byly určeny pro veřejnost od 55 let a jejich náplní byla výuka základů práce s počítačem, práce s 

textovým editorem MS Word, internetem a e-mailem. Výuku zajistil Andrej Chalupník z oddělení 

automatizace a IT SVK.  Účastníci na závěr obdrželi Osvědčení o absolvování Počítačového kurzu pro 

seniory.   

Pololetní prázdniny v knihovně – 31. 1. pro studenty škol (10 nových registrací, 3 asistovaná 

vyhledávání informací o přijímacích zkouškách a studiu na vysoké škole). 

Vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny – 10. 2., 10 účastníků. 

Celostátní akce Březen, měsíc čtenářů s mottem „Hrabalovský rok v knihovnách“ - od  3. 3. 2014 do  

31. 3. 2014 proběhla soutěž pro návštěvníky knihovny Touláme se po stránkách knih, tentokrát české 

prózy psané Bohumilem Hrabalem a jeho současníky.  Soutěže se zúčastnilo 26 soutěžících, z nichž 15 

odpovědělo správně na všechny čtyři otázky.  

Přednášky v rámci Národního týdne trénování paměti: Paměť a mnemotechniky a Paměť a studium 

jazyka, 10. 3., 22 účastníků.  

Semináře Zdroje informací 

 29. 5., 23. 10 – Zdroje informací – příprava ke zpracování seminární, bakalářské nebo 

diplomové práce   1/1 účastník 

Semináře - Práce s Academic Search Complete (EBSCO) – Školení uživatelů projektu SCI-INFO: 

vědecké informační zdroje pro ČR 
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 22. 5. Praktický seminář – práce s Academic Search Complete pod vedením Mgr. Pavla Synka 

ze společnosti EBSCO Publishing (EBSCO Publishing Trainer and Support Representative),  

6 účastníků, 

 6. 11. Seminář Naučte se pracovat s Academic Search Complete pod vedením PhDr. Jakuba 

Pavlíka z SVK, 5 účastníků. 

V knihovnách Středočeského kraje  

 30.1.  Mluvíme latinsky (aniž o tom víme), Městská knihovna Benešov, 19 účastníků 

 14.5. Lokomotivy, vlaky, tramvaje, nádraží a jízdní řády na internetu aneb jak hledat a najít 

vše, co souvisí s kolejemi a dopravou po nich, Obecní knihovna Velké Přílepy, 10 účastníků 

 28.5. Trénink paměti, Obecní knihovna Loděnice, 3 účastníci  

 22.10. Trénink paměti, Městská knihovna Benešov, 31 účastníků  

Celoroční kurzy 

 8. 1. – 10. 12. Kurz Latina pro seniory a ostatní zájemce, 6 účastníků, 20 setkání, 93 návštěv; 

kurz navazoval na Kurz latiny pro seniory pořádaný knihovnou v roce 2013, 

 Tréninky paměti – 3 cykly (6 lekcí, 56 účastníků) 

 Online kurz Rozečti se – kurz rychlého čtení v praxi. Od června k dispozici na počítačích ve 

studovně a pracovišti registrace a internetu 

Studovna 

Do elektronického katalogu byly kompletně zpracovány záznamy svazků z průběžného ročníku seriálů 

skupin II., III., IV. V, vyjma fondu seriálů dislokace 910, který je z nedostatku místa uložen 

v banánových krabicích, a některých vybraných signatur skupiny V. Retrospektivně byly zpracovány 

záznamy svazků skupiny II, III a V sklad 110 do roku 2010, skupina V sklad 060 do roku 2005 

respektive 2002/2000 (dle uložení záznamů v systému). Pracovníky studovny bylo v elektronickém 

katalogu celkem zpracováno 13 336 záznamů svazků seriálů. 

V průběhu dubna bylo zavedeno vytváření výhradně elektronických žádanek na výpůjčky dokumentů 

do studovny. V současné době je tak i statistika požadavků plně dostupná v elektronické podobě.  
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Doplňování a zpracování knihovního fondu 

Na nákup dokumentů do fondu SVK (včetně seriálů a elektronických zdrojů) byla z letošního rozpočtu 

přidělena částka 2 750 tis. Kč. Z toho bylo vyčerpáno 2 523 672 Kč. Při nákupu knih bylo dosaženo 

průměrné slevy 23,5 %. Průměrná cena knihy po slevě činila 229,50 Kč. Nákup představoval 89, 75 % 

celkového přírůstku neperiodických dokumentů za rok 2014, zbytek byly především povinné výtisky a 

dary.  

Ze zajímavých titulů nakoupených v roce 2014 upozorňujeme alespoň na tyto tři: 

Bibliofilie: 

VÁCHAL, Josef a DRTINA, Luboš, ed. Padesát akvisitněexklusivních kněhoznaček od takového též rytce 

aequilibristicky exlibristně sázených i rytých, nyní pak pro potěšení skalních oplesků sběráků v něco 

málo exemplářích vydaných v březnu roku 1952. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2014. [56] l. ISBN 978-80-

7432-516-8. 

Regionální biografie: 

KOTYK, Petr, ed., KOTYKOVÁ, Světlana, ed. a PAVLÍČEK, Tomáš, ed. Hlučná samota: sto let Bohumila 

Hrabala: 1914-2014. Vyd. 1. V Praze: Mladá fronta, 2014. 269 s.ISBN 978-80-204-3279-7. 

Nové album kladenské kapely Zrní: 

Následuj kojota. Kladno: Zrní, 2014. 

   

 

 

 

Z důvodu plánovaného přechodu na nová katalogizační pravidla RDA bylo do Souborného katalogu 

ČR zasláno 34 906 bibliografických záznamů, což je o 18 301 záznamů více než v předchozím roce. 

Od ledna 2014 se v návaznosti na uzavření licenční smlouvy s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé 

K. E. Macana změnila akvizice zvukových knih pro nevidomé a slabozraké. Pracovnice z oddělení 

katalogizace zajišťovala veškerou akvizici a zpracování zvukových knih včetně popisu CD signaturou a 

názvem v Braillově písmu. 

Ve spolupráci s odborem Správy fondu byla v samostatné místnosti domu čp. 1550 uspořádána 

darovaná knihovna rodiny kladenského nakladatele Jaroslava Šnajdra a začalo její akviziční a 

katalogizační zpracování. Ke konci roku došlo k havárii přívodu k průtokovému ohřívači vody 



12 
 

v 1. patře budovy a následkem toho byla tato osobní knihovna a badatelna vyplavena, takže ji bylo 

nutno vystěhovat a po nezbytných opravách opět uspořádat. 

V průběhu roku se realizoval projekt Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL o vybraná 

jmenná a věcná metadata, na který byla získána dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 9/I. 

Do článkové databáze Národní knihovny ČR bylo v rámci řešení tohoto projektu zasláno 1 125 

záznamů z 5 vybraných titulů seriálů. 

Pro rozšíření možností elektronického katalogu byl do knihovního systému ARL implementován 

modul Content Server, který umožňuje připojit k záznamům obrazové, zvukové nebo audiovizuální 

přílohy a prezentovat je uživatelům. Technické řešení bylo realizováno v rámci projektu Virtuální 

Středočeský kraj v databázích SVK v Kladně, na nějž byla získána dotace z programu Ministerstva 

kultury ČR VISK 3. Modul Content Server je využíván především v záznamech regionálních památek a 

osobností. 

Ke zkvalitnění katalogu také přispívá jeho propojení s databází ObalkyKnih.cz, z níž jsou přebírány 

kopie obálek a obsahů dokumentů (nejen knih, ale např. i CD). SVK se v roce 2014 aktivně zapojila do 

doplňování této databáze vytvářené řadou knihoven v ČR a pro společné využití zpracovává kopie 

obálek knih mimo jiné z regionální produkce. 

V roce 2014 byl ukončen projekt Středočeského kraje Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, 

na jehož realizaci se pracovníci SVK podíleli. Digitální kopie dokumentů vytvořené během realizace 

projektu byly uloženy v Technologickém centru kraje a k dispozici jsou také v SVK v Kladně, kde jsou 

postupně zpřístupňovány v digitální knihovně v systému Kramerius.  

 
Místnost s osobní knihovnou Jaroslava Šnajdra 
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Místnost s osobní knihovnou Jaroslava Šnajdra 

 

 
Místnost s osobní knihovnou Jaroslava Šnajdra po havárii vodovodu 
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Záznam v databázi regionálních osobností zpracovaný s využitím modulu Content Server 
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Správa knihovního fondu 

V odboru správy fondu pracuje šest pracovnic, které se starají o 

knihovní fond. V roce 2014 aktualizovaly knihy uložené v některých 

skladech, vyřazovaly zničené, opotřebované a mlutiplicitní dokumenty, 

vyřazené knihy nabízely jiným knihovnám, prováděly revizi knih, 

společně s kolegy jiných odborů stěhovaly dokumenty do nově 

pronajatých prostor, opravovaly knihy, vyráběly desky pro uložení novin 

a časopisů a zajišťovaly další činnosti. Jedna z pracovnic úspěšně 

ukončila studium na vysoké škole a získala titul Bc. 

Stěhovalo se… 

V prvním pololetí se podařilo po delším jednání doladit nájemní smlouvu na nový prostor skladu 

v Holandské ulici 2665 (Bajkal). Ve druhé polovině srpna byl budoucí sklad osazen nejprve dřevěnými 

regály (z bývalé pobočky Zámek a z bývalé dětské půjčovny Kročehlavy), které byly později doplněny 

kovovými regály.  

 
Sklad v objektu Bajkal 

Muselo být posíleno osvětlení a proveden důkladný úklid. Přípravou na přesun knih do pronajatého 

objektu byla aktualizace části fondu knih v depozitáři Harlekýn a jeho rozřazení podle velikosti, aby se 

při uložení na police ušetřilo co nejvíce místa. Z Harlekýna budou postupně odstěhovány všechny 

knihy a ve skladu zůstanou noviny a časopisy. V prosinci začalo plnění očíslovaných banánových 

krabic knihami a jejich přesun. 
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Stěhování knih do skladu Bajkal 

V Bajkalu bude soustředěna a kontinuálně uspořádána nejstarší naučná literatura. Knihovníky čeká 

přestěhovat celkem 100 000 knih. Nový sklad je šestým místem, kam musí ráno zajíždět pracovníci 

pro požadavky čtenářů. Snahou knihovny je proto již několik let stavba centrálního depozitáře, kde by 

byly umístěny všechny dokumenty mimo nejnovějších, které jsou uloženy v hlavní budově knihovny. 

 
Časopisy ve skladu Harlekýn 

V depozitáři Harlekýn se po odstěhování knih uvolní místo na noviny a časopisy a zpřístupní se pro 

čtenáře dokumenty dosud uložené  kvůli nedostatku místa v banánových krabicích. 

Revidovalo se… 

V průběhu roku pokračovala revize, při níž bylo zkontrolováno 13 845 knih. U každé knihy musí být 

porovnány údaje v knize na titulním listu a na vlastnickém razítku na rubu titulního listu s údaji v 

elektronickém katalogu, opraveny chybné záznamy a doplněny chybějící údaje. Každá kniha dostává 

razítko, podle kterého knihovníci poznají, že již prošla revizí a ve kterém roce. 

Vyřazovalo se… 

V roce 2014 bylo z knihovního fondu vyřazeno 10 792 dokumentů, z nichž 6 097 tvořily multiplikáty; 

to jsou knihy, které knihovna vlastní ve více exemplářích a již se nepůjčují. Tyto knihy se po vyřazení 

nabízejí, jak nařizuje knihovní zákon, ke koupi dalším knihovnám (krajským, školním, veřejným 

v regionu a dalším). Ostatní vyřazené knihy jsou zničené nebo opotřebované tak, že se již nedají 

opravit. 

 Opravovalo se… 

V knihařské dílně se opravují knihy z fondu knihovny, které čtenáři někdy vracejí ve velmi špatném 

stavu – vytrhané listy, rozpadlá vazba, podtrhaný text, okousané rohy. Snahou je knihy zachránit, aby 

si je mohli půjčit další čtenáři.  
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Upravují se archivní boxy na šetrné uložení drobných tisků.  

 

 

 

Svazovalo se… 

Jedna z pracovnic v  knihařské dílně vyrábí desky na uložení novin a časopisů, aby se prodloužila 

životnost těchto dokumentů, které jsou součástí konzervačního fondu knihovny a je proto povinností 

knihovny je trvale uchovávat. Některé vybrané tituly jsou vázány externě do pevné vazby. 

 

 
Časopisy v deskách a v knihařské vazbě 
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Tituly novin, časopisů a dalších periodik svázaných v roce 2014 do pevné vazby 

Regionální noviny a časopisy Ostatní tituly 

TITUL 
Svázané 
svazky 

TITUL 
Svázané 
svazky 

Jiskra 1 Československá fotografie 2 

Kahan 1 Čtenář 2 

Kladenský deník + přílohy 16 Hospodářské noviny + přílohy 14 

Kladenská záře 1 Květy 6 

Kolínský pres 1 Letectví a kosmonautika 2 

Kosmonoský zpravodaj 1 Lidové noviny + přílohy 15 

Kutnohorské listy 1 Literární noviny 1 

Listy města Lysá nad Labem 1 Mladá fronta Dnes + přílohy 33 

Listy Uhlířskojanovicka                 a 
středního Posázaví 

1 
Modelář 

11 

Nové Mělnicko 1 Naše rodina 20 

Obzory Kutnohorska 1 Praktická elektronika 2 

Podbrdské noviny 1 Sbírka zákonů 6 

Raport 1 Sport + přílohy 12 

Slánské listy 2 Svět motorů 6 

Škoda mobil 1 Turista 2 

Zručské noviny 1 Vesmír 2 

CELKEM 32 CELKEM 136 

 

Zefektivnění správy knihovního fondu… 

Současný způsob uložení knihovního fondu, kdy SVK kromě skladů v samotné knihovně používá 

několik dalších skladových prostor na různých místech Kladna, je neefektivní, nákladný a komplikuje 

péči o fond i jeho zpřístupnění uživatelům. V roce 2014 byla zpracována podrobná analýza 

současného stavu, která zahrnuje přehled všech skladů užívaných knihovnou a výpočet nákladů 

souvisejících s jejich pronájmem a provozem. Výsledkem analýzy je návrh, jak skladové hospodářství 

do budoucna zajistit efektivněji a kvalitněji. Návrh předpokládá stavbu centrálního depozitáře 

v blízkosti knihovny, který by měl dostatečnou kapacitu a zahrnoval by také digitalizační pracoviště, 

knihařskou dílnu a badatelnu. Zpracovaný materiál s názvem Sklady knihovního fondu (Analýza 

současného stavu a návrh řešení) byl předložen odboru kultury a památkové péče Středočeského 

kraje a radnímu Ing. Zdeňku Štefkovi. 
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Výkon regionálních funkcí (Krajské knihovnické centrum) 

Nejdůležitějším aspektem pro relativně kvalitní fungování regionálních funkcí ve Středočeském kraji 

bylo přidělení dotace 10 mil. Kč, stejně jako v předchozím roce. Další skutečností, která výrazně 

ovlivnila výkon regionálních funkcí, bylo schválení Koncepce regionálních funkcí knihoven ve 

Středočeském kraji na období 2014–2018 Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 24. 2. 2014. 

Koncepce tímto dnem vešla v platnost. 

I v tomto roce došlo k některým personálním změnám, které ve svém výsledku vedly ke stabilizování 

situace v rámci výkonu RF. Velkou důležitost při plnění RF přikládáme kvalitnímu výběru vzdělávacích 

akcí, které zajišťuje SVK ve spolupráci s pověřenými knihovnami. Celkem jich proběhlo 48, včetně akcí 

pořádaných za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci podprogramu VISK2. Z pohledu malých 

knihoven je asi nejdůležitější službou nákup nových knih a jejich distribuce v pěti regionech 

spadajících pod SVK a jednotlivé pověřené kniuhovny. V loňském roce tak bylo nakoupeno celkem 

13 362 knihovních jednotek do výměnného fondu Středočeského kraje. S výměnným fondem souvisí 

také vytvoření fondu pro profesionální knihovny, který obsahuje publikace s delší výpovědní 

hodnotou. 

Velmi očekávanou událostí byl v pořadí již třetí ročník udílení cen Středočeský Kramerius, jimiž jsou 

oceňováni nejlepší neprofesionální knihovníci a knihovnice Středočeského kraje. 

Podrobné informace k výkonu regionálních funkcí naleznete ve Výroční zprávě o výkonu RF ve 

Středočeském kraji: http://www.svkkl.cz/files/soubory_ke_stazeni/vyrocni_zprava_rf_2014.pdf 

 

 
Udílení cen Středočeský Kramerius 2014 

 

  

http://www.svkkl.cz/files/soubory_ke_stazeni/vyrocni_zprava_rf_2014.pdf
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Obnova ICT v roce 2014 

K největší obměně hardwaru došlo v půjčovně literatury. V prosinci 2014 bylo zakoupeno devět 

nových počítačů a monitorů určených pro čtenáře. Tyto nové počítače nahradily již téměř nefunkční, 

deset let stará PC. Při pořizování nových PC jsme vycházeli z toho, že v průběhu roku 2015 plánujeme 

přechod čtenářských počítačů do virtuálního prostředí, za tím účelem byl vybrán odpovídající typ 

nových počítačů AutoCont OfficePRO 1050. 

 

Přihlášení do katalogu IPAC ipac.svkkl.cz 

Rok Přihlášení v SVK Přihlášení mimo SVK 

2009 23269 102320 

2010 21717 116496 

2011 22899 137178 

2012 21278 141010 

2013 17581 139036 

2014 19004 147973 
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Graf znázorňuje počet přihlášení do katalogu IPAC z prostor knihovny (SVK) a mimo knihovnu (mimo 

SVK). Z grafu je patrná tendence růstu přihlášení mimo knihovnu a pozvolná klesající tendence 

přihlášení z prostor knihovny.  

 

Časopis Čtenář 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je vydavatelem časopisu Čtenář, odborného měsíčníku pro 

knihovny. Redakce Čtenáře sídlí v jedné z budov SVK v Kladně, jeho šéfredaktorkou je Mgr. Lenka 

Šimková. V roce 2014 vyšlo již tradičně 11 čísel časopisu. Vydávání bylo podpořeno dotací z programu 

K 21 Ministerstva kultury ČR. 
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Časopisu Čtenář, konkrétně jeho vývoji a historii, byla věnována první z výstav roku 2014 s názvem 

Každému knihovníkovi jeho Čtenáře!  Konala se od 9. ledna do 18. února. 

  

Kulturní akce 

V Malé galerii Středočeské vědecké knihovny bylo během roku 2014 představeno celkem 10 výstav. 

Mezi nejzajímavější patřila výstava Hráno na harfu komínů – Jiří Kolář a Kladno, kterou SVK 

přichystala ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV. Výstava byla připravena k 100. výročí 

narození básníka a výtvarníka Jiřího Koláře a připomínala léta 1925–1945, kdy Kolář žil v Kladně a kdy 

vytvořil svá první básnická díla. V součinnosti s Magistrátem Města Kladna byla při této příležitosti 

odhalena pamětní deska v místě, které bylo spojeno s Kolářovým kladenským pobytem. 

  
Kladenský primátor Ing. Dan Jiránek (vpravo) a ředitel knihovny Ing. Jiří Mika při odhalení pamětní 

desky Jiřího Koláře / Výstava Hráno na harfu komínů 

 

Přednášek, besed a koncertů proběhlo celkem 12, účastnilo se 432 posluchačů. Za zmínku stojí křest 

českého překladu knihy Mahmúda Šukajra s názvem Nepatrné pravděpodobnosti, který byl podpořen 

účastí palestinského velvyslance. Dalšími hojně navštívenými akcemi byly recitál Jiřího Dědečka a 

křest knihy Jaroslava Vykouka Hnědý mrak nad Kladnem, vydané kladenským spolkem Halda, s nímž 

knihovna dlouhodobě spolupracuje. 
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Vystoupení Jiřího Dědečka a křest knihy Nepatrné pravděpodobnosti 

Významnou akcí byl již tradičně Den Středočeského kraje, který se konal 28. října. Knihovna 

připravila program s názvem Knihovna krajkou oděná, jenž přilákal 270 návštěvníků. Jeho součástí 

byla prohlídka prostor knihovny, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné, a zájemci se při ní blíže 

seznámili s knihovním provozem, případně si mohli vyzkoušet některé z knihovnických činností – 

třeba jak ve skladu najít tu správnou knihu. Velké i malé návštěvníky potěšila kreativní dílna 

„PANENKA, MODELKA nebo KRÁL?“, kde si mohli vytvořit panenku podle svých představ. Pro zdatné 

byla sportovní soutěž „Chůze po molu“, kdy jako modelové či modelky procházeli zájemci trasu 

s knihou na hlavě.  Letos poprvé se i dražilo. Dort ozdobený 24karátovým zlatem byl vydražen za 

1025 Kč. Výtěžek šel na podporu Dětského domova Ledce. Dort do dražby a další pro vítěze soutěže 

vyrobila a věnovala paní Marie Jungrová z Cukrárny na Letné v Libušíně. Vyvrcholením byla módní 

přehlídka, která představila historii krajkových oděvů a doplňků. Celou atmosféru „krajkového“ dne 

provázelo občerstvení zdarma. 

 

Módní přehlídka „Dvě století krajky“ uspořádaná paní Danou Maškovou (na snímku vpravo) 
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Středočeská vědecká knihovna v Kladně dlouhodobě podporuje Dětský domov v Ledcích, v roce 2014 

například velikonoční a vánoční prodejní výstavou či sbírkou hygienických přípravků.  

Doplňme ještě dvě zajímavosti ze života knihovny – 11. října 2014 se v jejích prostorách konala svatba 

a na začátku letních prázdnin si ji vybrali filmaři k natáčení epizody do filmu Všetko, alebo nič.   

 
Svatba ve studovně  

 

Ve dnech 3. – 4. 7. probíhalo v prostorách půjčovny literatury natáčení romantické komedie Všetko, 

alebo nič, která vzniká v česko-slovensko-polské koprodukci podle stejnojmenné knihy Evy 

Urbaníkové. Jedná se o retro záběry z konce osmdesátých let, kdy hlavní hrdinka Linda (v dětské roli 

ztvárněná Vladimírou Havlíčkovou, v dospělé pak Táňou Pauhofovou) chodí tajně číst své milované 

knihy do oddělení pro dospělé. Na scénáři se spolu s úspěšnou spisovatelkou podílela Marta 

Ferencová, která je zároveň režisérkou snímku. V českých a slovenských kinech by se měl film Všetko, 

alebo nič, jehož dramaturgyní je Halina Pawlovská, objevit na podzim roku 2015. Mnoho dokumentů, 

rekvizit i nábytku bylo přestěhováno oběma směry, aby se prostory současné knihovny vrátily do 

doby před 30 lety. 
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Filmový štáb na dvoře knihovny 

 

 
Přípravy na natáčení 
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Hlavní hrdinka během natáčení 

 

Zahraniční spolupráce 

Poměrně intenzivní byla v roce 2014 mezinárodní spolupráce. Zástupci SVK navštívili dvakrát 

partnerskou knihovnu v polském Opole – jednou u příležitosti konference Doba e-čtenářů, na niž 

zajistili referát Ing. Jiřího Pavlíka z Ústavu výpočetní techniky UK, a podruhé v souvislosti se zahájením 

výstavy Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel, připravené Památníkem Karla Čapka. Další cesta se 

uskutečnila do Německa v rámci spolupráce s partnerskou knihovnou v Koblenzi. Pracovníci SVK při ní 

navštívili Falckou zemskou knihovnu ve Špýru a zúčastnili se workshopu Knihovny na veřejnosti. 

Ředitel SVK vystoupil s referátem na Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů, které se 

konalo v Malokarpatské knihovně v Pezinku. Přínosné byly studijní cesty organizované Sdružením 

knihoven ČR – jedna do knihoven v Německu a další do knihoven v Dánsku a Švédsku. 

 
Prezentace SVK na workshopu Knihovny na veřejnosti ve Špýru 
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Exkurze zaměstnanců knihovny 

Většina zaměstnanců SVK využila možnosti a zúčastnila se společné exkurze do Knihovny Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně a do nově postavené Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Inspirativní 

byla zejména návštěva druhé jmenované instituce, neboť bylo možné seznámit se s moderním 

pojetím krajské knihovny, zahrnujícím velkoryse řešené volné výběry knih a časopisů, prostory pro 

studium, kvalitní sklady knihovního fondu i možnost zavedení samoobslužných zařízení využívajících 

technologie radiofrekvenční identifikace dokumentů (RFID).  

 

 
Exkurze do knihoven ve Zlíně 
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Finance a hospodaření 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Příspěvek na 

provoz pro rok 2014 byl zřizovatelem schválen ve výši 26 300 tis. Kč, z toho závazné ukazatele činily: 

 mzdové náklady  14 430 tis. Kč  

 odpisový plán  1 513 tis. Kč 

V průběhu roku byly závazné ukazatele navýšeny o dotace od zřizovatele a z Ministerstva kultury ČR a 

dosáhly těchto částek: 

 příspěvek na provoz  32 350 tis. Kč  

 mzdové náklady  16 606 tis. Kč  

 odpisový plán  1 525 tis. Kč  
 

Významnou ukončenou investiční akcí prvé poloviny roku 2014 byla „Dodatečná hydroizolace 

v budově v Železárenské ul. 1566“. V létě pak byla zrealizována náročná údržba oken a vstupních 

dveří památkově chráněné budovy čp. 1641. 

SVKK požádala o schválení čerpání investičního fondu ve výši 27 tis. Kč na zpracování projektu na 

zateplení budovy garáží a skladu na nádvoří u domu čp. 1624. Tím jsme reagovali na možnost zapojit 

se do akce Zelená úsporám, ke které jsme byli vyzváni zřizovatelem. Zateplení objektu je poslední 

z nesplněných povinností, které nám byly uloženy Rozhodnutím č. 204 001 607 – „o uložení opatření 

navržených energetickým auditem a o jejich lhůtách“.    

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl nulový, avšak částkou ve výši 290 tis. Kč byl posílen fond 

reprodukce. Důvodem tohoto výsledku hospodaření bylo čerpání částky na nájemné v nově 

pronajatém skladu až od poloviny roku i úspora plynu vzhledem k mírné zimě. 

Mezi nejvyšší položku, která byla čerpána z rozpočtu, patřily tradičně mzdové náklady, které činily 

téměř polovinu celkových nákladů. Průměrný plat dosáhl 20 654 Kč. Průměrný fyzický počet 

zaměstnanců byl v roce 2014 sedmdesát, přepočtený stav zaměstnanců pak 64. Druhá nejvyšší částka 

ve výši 5 323 tis. Kč byla vyčerpána na zajištění nákupu dokumentů do fondu SVK a do výměnného 

fondu Středočeského kraje.  Náklady na energie dosáhly díky mírné zimě pouze na 1 153 tis. Kč. 

Nezanedbatelné byly náklady na nájemné v pronajatých prostorách na uskladnění knihovního fondu. 

Ty zatížily rozpočet částkou 875 tis. Kč, v roce 2014 byl však pronajat další skladový prostor, takže 

nájemné se bude dále zvyšovat. Movitý majetek byl pořízen za 517 tis. Kč, z toho  většina finančních 

prostředků byla použita na obnovu výpočetní techniky. 
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Přehled nákladů a výnosů 

Ukazatel Skutečnost 

  k 31. 12. 2014 

Náklady PO - účtová třída 5 celkem 35 248,00 

z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501, 558) 5 898,00 

          Spotřeba energie (číslo účtu 502) 1 153,00 

          Aktivace oběžného majetku (-507) -7,00 

          Opravy a udržování (číslo účtu 511) 563,00 

          Cestovné (číslo účtu 512) 141,00 

          Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 16,00 

          Ostatní služby (číslo účtu 518) 2 858,00 

          Mzdové náklady (číslo účtu 521) 16 591,00 

           v tom: platy zaměstnanců 15 862,00 

                       ostatní osobní náklady 729,00 

         Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 5 471,00 

          Jiné zákonné pojištění (číslo účtu 525) 45,00 

         Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) 354,00 

         Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) 3,00 

         Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx) 120,00 

         Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 1525,00 

         Náklady z dlouhodobého drobného majetku (558) 517,00 

Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem  35 250,00 

           Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 1 578,00 

           Čerpání fondů (čílo účtu 648) 26,00 

           Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 6xx) 1 296,00 

           Provozní dotace (číslo účtu 672) celkem 32 350,00 

Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17-1) -2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2014 
Z podkladů vedoucích odborů sestavil Jiří Mika 

Fotografie archiv SVK v Kladně 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 

Kladno, 2015 

 


