Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2016
Pověřená knihovna: Knihovna

Václava Čtvrtka v Jičíně

1. Výchozí zajištění regionálních funkcí v roce 2016
Výkon regionálních funkcí jsme zajišťovali dle smlouvy o přenesení regionálních funkcí krajské
knihovny podle § 11 odst. 3 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. uzavřené se Studijní a vědeckou
knihovnou v Hradci Králové, plněním zadaných úkolů.
1.1. Síť obsluhovaných knihoven
1 základní knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí
76 obsluhovaných knihoven
• 12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem
• 61 knihoven s dobrovolným knihovníkem
• 3 pobočky
Místní knihovna Skuřina: pobočka Markvartic
Místní knihovna Vidonice: pobočka Pecky
Mlýnec: pobočka Kopidlna
Místní knihovna Jeřice – uzavřena, není knihovník
Místní knihovna Semínova Lhota – uzavřena, není knihovník
Místní knihovna Zboží – uzavřena, není knihovník
Místní knihovna Střevač – nová knihovnice, knihovna od října opět pracuje
Místní knihovna Třebnouševes – nová knihovnice
Místní knihovna Cerekvice – rekonstrukce obecního úřadu, provoz knihovny omezen
Místní knihovna Běchary – rekonstrukce obecního úřadu, provoz knihovny omezen
Místní knihovna Úlibice - rekonstrukce obecního úřadu, provoz knihovny omezen
1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
Počet pracovních úvazků 2,6. Zůstává beze změny.
Metodička 1,0 úvazek – činnost týkající se knihoven okresu, revize, statistické rozbory.
Ředitelka 0,1 úvazku – vzdělávání, porady.
Pracovnice odd. služeb knihovnám – 0,8 úvazku – příprava výměnných souborů, jejich evidence,
pomoc při tvorbě webových stránek, komplexní zpracování fondu knihoven.
Akvizice 0,4 úvazku – nákup a zpracování fondu.
Pracovník automatizace 0,1 úvazku – automatizace v pověřených knihovnách, příprava vzorových
projektů.
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Ekonomka 0,1 úvazku – účetní operace týkající se regionálních financí.
Řidič 0,1 úvazku – rozvoz výměnných souborů, ochrana a údržba dokumentů.
2. Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí dle standardů
2. 1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Rok 2015

Rok 2016

Konzultace

498

492

Metodické návštěvy

112

106

Vzdělávací akce

35

40

Akce v rámci regionálních funkcí

10

11

Počet účastníků

313

378

Účastníci v rámci regionálních funkcí

125

132

Počet vyučovacích hodin

60

73

Vyučovací hodiny v rámci regionálních funkcí

21

30

Počet revidovaných knihoven

8

21

4 125

7 237

437

170*

Počet revidovaných knihovních jednotek
Počet souborů

Počet svazků v souborech
32 004
14 489
*Došlo ke změně vykazování. Jsou zapisovány pouze soubory a svazky fyzicky dodané v roce 2016
do obsluhovaných knihoven.

2. 2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Počet poskytnutých konzultací: 492, z toho 253 bylo uskutečněno emailem nebo telefonicky.
Nejčastěji se konzultace týkala problematiky regionálního knihovnického systému, jednání
s obecními úřady o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v
rámci regionálních funkcí na rok 2016 a devíti obecním úřadům byla poskytnuta praktická pomoc
s vyplněním žádostí o grant. O možnosti založení knihovny jednalo v prosinci zastupitelstvo obce
Ohaveč, proto bylo zastupitelům a starostce poskytnuto několik konzultací.
Počet metodických návštěv: 106, to znamená 1,7 návštěv na jednu knihovnu. Standard 2 návštěvy
ročně neplníme z důvodů časového vytížení dobrovolných knihovníků, kteří nemají možnost se
uvolnit v zaměstnání. Zvýšil se ale počet osobních návštěv knihovníků v pověřené knihovně
z důvodu přání knihovníků plnit požadavky svých čtenářů. Zde jsou také knihovníkům poskytovány
informace z knihovnických informačních služeb, praktická pomoc při řešení nejrůznějších problémů
vyskytujících se v jejich knihovnách. Pomocníkem při jejich práci je i zpravodaj U nás.
V rámci regionu byla provedena kontrola statistických výkazů všech veřejných knihoven a
příslušných komentářů. 78 statistických výkazů včetně komentáře bylo v daném termínu zasláno
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SVK HK a vloženo do databáze NIPOS.
Při zpracovávání ročních statistických výkazů o knihovně pomáháme obsluhovaným knihovnám
především přímou praktickou výpomocí, konzultacemi po telefonu a elektronickou poštou.
Knihovnám nabízíme každý rok aktualizovaný statistický deník v elektronické podobě.
Publikační činnost:
Paní ředitelka Mgr. Jana Benešová je členkou redakční rady knihovnického zpravodaje „U nás“.
Do zpravodaje bylo zasláno 10 příspěvků /Jičín, Hořice, Nová Paka /, z toho 1 příspěvek zpracovala
knihovnice Místní knihovny Choteč.
V regionálním tisku a internetových zpravodajstvích byly uveřejněny články o knihovnicích a
knihovnách regionu.
Každý měsíc přispívá jičínská knihovna do Jičínského zpravodaje v rubrice Okénko do knihovny.
Úsek regionálních funkcí využíval k propagaci akcí Facebook.
Stránka informace pro knihovny na webu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně měla 1 512 návštěv.
Pasování prvňáčků na čtenáře – Místní knihovna Radim, Lužany, Sobčice
Webové stránky: 60 místních knihoven z toho 58 knihoven používá šablonu webknihovny.cz.
BIBLIOWEB - zúčastnily se Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce a Místní knihovna v Bystřici.
2. 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
35 vzdělávacích akcí (z toho 11 v rámci regionálních funkcí) se zúčastnilo celkem 378 knihovníků
(132 v rámci regionálních funkcí). Vzdělávání probíhalo celkem 73 hodin (v rámci regionálních
funkcí 30 hodin).
Nejzajímavější akce roku 2016:
Knihovnická dílna od 6. – 8. září 2016 - pro pracovníky dětských oddělení.
Knihovnické dílny se zúčastnilo celkem 42 knihovníků.
Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Knihovny Václava Havla a prohlídka
Národního divadla se konal ve čtvrtek 14. dubna 2016. Knihovnice uvítal ředitel Knihovny Václava
Havla Michael Žantovský.
28 účastníků.
Regionální setkání knihovníků
Na setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu proběhlo podruhé slavnostní předání ceny
Knihovna Jičínska 2016. Titul Knihovna Jičínska 2016 převzala pro Lidovou knihovnu Úhlejov
knihovnice Daniela Valentová. Na zahájení setkání byla uvedena jednoaktová divadelní hra na
motivy knihy Pavla Šruta – Pan Kdybych hledá kamaráda, kterou sehrály knihovnice Kateřina
Piryová, Michaela Sehnalová a Petra Lustigová.
18 účastníků
Tematický zájezd po knihovnách regionu se konal v pátek 30. 9. 2016. Navštívili jsme Místní
knihovnu v Bystřici, Městskou knihovnu Libáň, Barokní zámek Dětenice nebo výstavu Emmy
Srncové.
16 účastníků
Porady vedoucí profesionálních knihoven: celkem 4, účastníků 43.
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Tisková konference za přítomnosti novinářů regionálního tisku a tiskové mluvčí Městského úřadu
Jičín.
Knihovnicí roku se stala paní Světla Krausová z Místní knihovny Valdice. Cenu si převzala 19. 10.
2016 na slavnostním večeru v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
2. 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Výměnný fond byl budován s ohledem na potřeby především malých neprofesionálních knihoven.
Průběžně probíhá aktualizace výměnného fondu.
Počet obsloužených knihoven 65 /62 místních knihoven a Městská knihovna Kopidlno, Knihovna
Kryštofa Haranta, Pecka, Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka/.
Celkem rozvezeno 170 souborů, které obsahovaly 14 489 svazků / průměr 2,8 souborů na jednu
knihovnu/. Knihovny měly k dispozici ještě dalších 289 souborů, které obsahovaly 18 301 svazků
z minulého roku.
V knihovnách v roce 2016 bylo celkem 459 souborů, což představuje 32 790 svazků. Knihovníci
díky bohatému výměnného fondu mohli uspokojovat požadavky svých čtenářů.
Rozvoz souborů byl realizován 2x ročně, vždy v jarních a podzimních měsících. Knihovny, které si
odebíraly soubory vícekrát za rok, využívaly služeb obecních úřadů nebo aut vlastních.
Úbytek za rok 2016 = 1 744 dokumentů
2. 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Revize: 21 místních knihoven
K urychlení revizí byla u 10 knihoven použita elektronická čtečka kódů, která byla zapůjčena i
profesionálním knihovnám.
CELKEM bylo zrevidováno 7 237 svazků.
Aktualizace a obsahová prověrka: Střevač, Ostroměř, Valdice
2. 6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
Na nákup knih do výměnného fondu přispělo na základě darovacích smluv a jedné dotační smlouvy
54 obecních úřadů částkou 357 760,- Kč. Celá částka byla použita na nákup nových knih.
Na nákup dokumentů do výměnného fondu z dotace od Královéhradeckého kraje jsme původně
plánovali 60 593,-Kč, vzhledem k úsporám ve spotřebě energií jsme tuto částku navýšili na 70 619,Kč. Bylo nakoupeno i 37 audio knih za 10 026,- Kč. Zvukové knihy budeme poskytovat knihovnám
jako rozšíření nabídky výměnného fondu.
Stav fondu:
Stav fondu k 31.12.
Roční přírůstek
Roční úbytek
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2014
41 801
2006
2684

2015
42 985
1924
740

2016
43 425
2 184
1 744
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2. 7. Servis automatizovaného knihovního systému
Automatizovaný knihovní systém je aktualizován dodavatelskou firmou formou vzdálené zprávy.
V letošním roce jsme přešli na nový virtualizovaný server v rámci technologického centra Města
Jičína, proto je systém zálohování a obnova dat při poruše nebo výpadku celého knihovnického
systému bezpečnějsí. Zkvalitněním zálohy dat se zmenšuje riziko spojené se ztrátou dat.
Servisní pracovník města provedl 40 zásahů pro 37 knihoven pomocí vzdálené zprávy v důsledku
tohoto přechodu. Problém byl u 3 knihoven, které mají počítače se zastaralým operačním
programem.
Regionální knihovnický systém – celkem napojeno 37 knihoven a všech 37 místních knihoven má
na svých webových stránkách vystaven on-line katalog /v rámci budování celookresního
souborného katalogu/.
3. Úkoly vyplývajících ze smluv o přenesení regionálních funkcí stanovené krajskou
knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2016
3. 1. Centrální adresář knihoven

Adresář knihoven byl aktualizován a doplněn o informace požadované k propojení s portálem
Knihovny.cz.

3. 2. Vesnice roku – Knihovna roku
Komisi byly poskytnuty informace o zúčastněných knihovnách. Byla provedena metodická návštěva a
knihovny připraveny do soutěže.

3. 3. Nominace Knihovník Královéhradeckého kraje 2016 a doplňování Slovníku českých
knihovníků
Nominována Světla Krausová z Místní knihovny Valdice. Slovníku českých knihovníků byl doplněn
informacemi o všech oceněných v letech 2009 – 2016.

3. 4. Standard RDA
Proškolená knihovnice z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Iva Rodrová poskytuje konzultace dle
požadavků knihovnic.
3. 5. Oznámení o podpoře knihoven Královéhradeckým krajem.

Oznámení vystaveno na všech obsluhovaných knihovnách.
4. Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí
Přehled finančního zajištění
Rok
Částka v Kč
Příspěvek od obecních úřadů

2014
1 046 000,353 280,-

2015
1 054 000,356 460,-

2016
1 141 000,357 760,-

Dotaci od Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních funkcí jsme zcela využili.
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5. Závěr
Cílem regionálních služeb je podpořit kvalitní služby malých knihoven, aktualizovat knihovní fondy
neprofesionálních knihoven a v neposlední řadě umožnit vzdělávání pracovníků všech knihoven
regionu.
Většina knihoven v malých obcích je plně závislá na budování a cirkulaci výměnných fondů.
Knihovníci i jejich zřizovatelé oceňují péči profesionálů o jejich knihovny, odborné poradenství,
pomoc při revizích i vzdělávací akce. Proto je důležitá náročná práce, kterou věnujeme zajištění
smluv o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnného fondu.
Poskytování služeb dle standardu pro výkon regionálních funkcí bylo zachováno v porovnání
s loňským rokem na stejné úrovni. Celkově se podařilo splnit všechny vytyčené úkoly pro dané
období.
Přílohy: Výkaz výkonů a financování regionálních funkcí za rok 2016
Zprávu sestavil: Helena Vejvarová
Dne: 9. 1. 2017
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