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I.  Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 

1.  Hlavní úkoly knihovny 
 

1. 1  Hodnocení plnění hlavních úkolů knihovny 
 

V roce 2015 plnila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK) své základní poslání 
vyplývající ze zřizovací listiny ze dne 25. 9. 2009 a z knihovního zákona. Zabezpečovala širokou 
škálu výpůjčních, informačních, rešeršních a reprografických služeb. V rámci odborných činností 
jsme se zaměřili na problematiku digitalizace dokumentů, dokončení zpracování sbírky prof. 
F. Černého a celý rok jsme se též intenzivně věnovali propagaci našich služeb uživatelům.   
SVK HK pořádala exkurze po prostorách knihovny, výstavy, přednášky, besedy a konference jak 
pro veřejnost, tak pro knihovníky z celé České republiky i Královéhradeckého kraje. 28. 4. se 
konalo v SVK HK vyhlášení krajského kola Ceny Ď. E. Svobodová byla předsedkyní regionálního 
kolegia, které rozhodovalo o vítězi. Cenu Ď v Královéhradeckém kraji získal Petr Štěpánek, kterého 

nominovala Oblastní charita Hradec Králové  blíže na http://www.cena-

d.cz/2015kralovehradeckykrajhotovo.html. Účastí v pracovních skupinách a Radě pro Centrální 

portál jsme se zapojili do přípravy Centrálního portálu českých knihoven (http://www.knihovny.cz).   
V  roce 2015 knihovnu navštívilo  fyzicky  173 829 návštěvníků, zaregistrovalo se 9 702 čtenářů 
(což je o 6 více než loni), kteří si vypůjčili 462 903 svazků.  Pozoruhodné je, že pokud by si půjčené 
dokumenty měli naši uživatelé kupovat, zaplatili by za ně cca 126,5 mil. Kč v cenách roku 2015, 
což je více, než činí příspěvek zřizovatele na provoz naší knihovny. Zatímco počty  fyzických 
návštěv mírně klesají, virtuální návštěvy stoupají (jde o celosvětový trend):  za loňský  rok jich bylo 
567 419, tedy o  cca 2 tisíce návštěv  více než v roce 2014.  Podstatně také  vzrostl  zájem 
o meziknihovní výpůjční služby.  S velkou  odezvou  se setkaly online platby ze čtenářského konta. 
Čtenáři mohou  nyní platit prostřednictvím platební karty nejen poplatky z prodlení, ale i rešerše 
a elektronicky dodané kopie. Zahájili jsme výpůjčky elektronických dokumentů od různých 
provozovatelů. Další vítanou službou je Co číst http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Co-cist.aspx. 
Naše knihovnice týdně doporučují  až deset knih ke studiu a četbě.  Od konce roku 2015  
přednostně vyhledáváme knihy ze skladu pro čtenáře, kteří  jsou v daný čas  přímo v knihovně, aby 
nečekali tak dlouhou dobu jako dříve. V 5. NP byla pro čtenáře nainstalována pitná fontána. 
V oblasti public relations největší ohlas zaznamenal 1. knihovnický jarmark a osazení soch  
v exteriéru na jižní straně budovy knihovny. 19. 6. se SVK HK zapojila do každoročního projektu 
Festival sociálních služeb, na kterém tentokrát nechyběl stánek knihovny, kde byly nabízeny služby 
knihovny našim stávajícím i příštím  uživatelům. 

Na základě doporučení NK ČR jsme po téměř roční náročné přípravě přešli ve zpracování fondů na 
nová katalogizační pravidla (RDA). 

Na období březensrpen jsme přijali 4 pracovníky v  rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 
let, který byl financován ÚP. Tito pracovníci pomáhali zejména na oddělení digitalizace a vnějších 
vztahů a marketingu služeb.  

Krajský projekt digitalizace byl v prvních měsících roku 2015 zdárně ukončen.  
Digitální knihovna SVK HK je od 4. 11. 2014 provozována v systému Kramerius 4. Obsahuje 939 
titulů monografií a 140 titulů periodik, další digitalizované tituly průběžně přibývají. Jedná se 
v naprosté většině o regionální fond, tedy dokumenty vztahující se k území současného 
Královéhradeckého kraje. 
 
SVK HK plnila roli krajské knihovny vůči veřejným knihovnám Královéhradeckého kraje a v souladu 
se smlouvami podepsanými s pověřenými knihovnami koordinovala regionální funkce knihoven 

http://www.cena-d.cz/2015kralovehradeckykrajhotovo.html
http://www.cena-d.cz/2015kralovehradeckykrajhotovo.html
http://www.knihovny.cz/
http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Co-cist.aspx
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kraje. Pověřené knihovny se znova musely potýkat se sníženou dotací na regionální funkce. Ve 
většině případů se finanční výpadek podařilo nahradit dotacemi od obcí, které přispěly na nákup 
výměnných fondů.  
V rámci nové koncepce jsme vyhlásili a realizovali regionální kampaň s názvem „Služby 
v knihovnách kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám“ s mottem Knihovna je služba. SVK 
HK spolu s knihovnami Královéhradeckého kraje se v tomto roce zaměřila na propagaci různých 
knihovnických služeb s cílem informovat co nejširší veřejnost. V naší knihovně je na panelech 
v přízemí a ve výtazích každý měsíc propagována jedna služba. Kampaň byla podpořena i novou 
rubrikou ve zpravodaji U nás. 
 
Na rok 2015 jsme obdrželi od zřizovatele příspěvek na činnost ve výši 49,377 mil. Kč. Podle 
výpočtu ROI  generovala naše knihovna služby pro veřejnost ve výši 106,3 mil. Kč. Naše efektivita 
je 2 (= každou 1 Kč vloženou do naší činnosti jsme zdvojnásobili), výpočet viz oddíl IX.1    
 

1.2  Řízení a organizace knihovny 
 
Vedení knihovny se sešlo na svých pravidelných poradách 12x. Projednávaly se zejména projekty 
(VISK 2, VISK 7, VISK 8, VISK 9/1,2 a Česká knihovna), digitalizace fondů, personální otázky, 
investiční akce a další problémy vztahující se ke službám uživatelům a provozu knihovny, jako 
renovace oken a žaluzií. Byly realizovány 2 celopodnikové porady, na kterých byli zaměstnanci 
informováni o odborné knihovnické problematice a provozních záležitostech knihovny. Evidence 
docházky je prováděna elektronicky pomocí tzv. čipů. Namátkově byla ředitelkou a ekonomickou 
náměstkyní prováděna kontrola evidence docházky v elektronickém systému. Ředitelka se 
zúčastnila pravidelných porad SDRUK a porad ředitelů krajských knihoven. Spolu s náměstkyní pro 
ekonomickou činnost se zúčastňovala porad na KÚ Královéhradeckého kraje. Dne 21. 1. byla 
podepsána kolektivní smlouva na rok 2015. Byly novelizovány vnitřní předpisy, které vyžadovaly 
aktualizaci. V současnosti chod knihovny upravuje 15 řádů, 42 vnitřních předpisů a 17 pracovních 
pokynů. Ve spolupráci s právníkem se pokračuje v revizi a aktualizaci platných smluv a vytváří se 
jejich digitální archiv.  
V knihách přání a stížností jsme zaregistrovali celkem 11 zápisů (6 dotazů a připomínek, 
3 pochvaly a 2 stížnosti) Na všechny zápisy bylo odpovězeno odpovědnými pracovníky. Ředitelka 
řešila celkem 4 dotazy a stížnosti.  
Neposkytli jsme žádné informace podle zákona  106/1999 Sb. 

1.3  Zvyšování odborné kvalifikace 
 
Na začátku roku byl zpracován plán vzdělávání zaměstnanců knihovny. Odborný růst pracovníků 
knihovny byl realizován individuálním způsobem (cirkulace knihovnických časopisů, samostudium) 
a kolektivními formami, jako jsou semináře, porady, instruktáže a školení. Probíhaly 2 kurzy 
angličtiny, které si hradili účastníci sami. Zaměstnanci se účastnili též školení pořádaných pro 
knihovníky KhK, viz 5.3.3, a pravidelného školení PO a BOZP.   
V závěru roku byla přijata pracovnice, která se bude zabývat vzděláváním zaměstnanců SVK HK 
a knihovníků v kraji a bude mít na starosti též personální řízení a rozvoj v SVK HK. 
 

1.4 Účast v pracovních skupinách, komisích a odborných týmech, organizacích 
a spolcích  

                                                 
1Vypočítaná efektivita SVK HK za rok 2015 je nižší než za rok 2014.  Příčinu vidíme v tom, že jsme prováděli výpočet 

za rok 2014 tzv. realistickým odhadem, a druhým důvodem je zvýšený příspěvek na provoz od zřizovatele, který při 

téměř stejných výkonových ukazatelích způsobil pokles efektivity. Např. to, že byly pracovníkům zvýšeny mzdové 

tarify, neovlivní výkonové ukazatele služeb, ale na výpočtu efektivity se toto zvýšení nákladů projeví snížením 

efektivity.  
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SVK HK je kolektivním členem SKIP a SDRUK. 
Rada SDRUK – E. Svobodová (místopředsedkyně) 

Sekce SDRUK pro bibliografii  E. Svobodová (předsedkyně) 

Sekce SDRUK pro bibliografii  Z. Mikulecká 
Sekce SDRUK pro regionální funkce – And. Součková 
Sekce SDRUK pro akvizici – V. Havrdová 

Sekce SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů  M. Hašková 

Sekce SDRUK pro informační technologie  L. Jirků 

Sekce knihovníků - trenérů paměti při SKIP ČR  K. Lukešová, G. Holečková 

Rada pro Centrální portál českých knihoven  E. Svobodová 
PS pro analytické zpracování při NK ČR – Z. Mikulecká  
PS pro analytickou bibliografii (SDRUK) – E. Svobodová (vedoucí), Z. Mikulecká 
PS pro jmenné zpracování při NK ČR – B. Bayerová  
PS pro seriály při NK ČR – B. Bayerová, B. Vavrová 
PS pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR – B. Bayerová 

PS pro věcné zpracování při NK ČR  M. Špačková 
PS pro zkvalitnění věcných selekčních prvků v bibliografických záznamech – M. Špačková 

PS pro Souborný katalog CASLIN při NK ČR  D. Novotná 
PS pro ochranné reformátování při NK ČR – D. Novotná 
Sekce vzdělávání SKIP – And. Součková  
Sekce SDRUK pro služby – L. Málková 

PS pro benchmarking knihoven při NK ČR  E. Semrádová 
PS pro implementaci Koncepce rozvoje knihoven: priorita 3 – V. Havrdová 
PS pro implementaci Koncepce rozvoje knihoven: priorita 12 – D. Novotná 
PS pro implementaci Koncepce rozvoje knihoven: priorita 19 – V. Buchtová 
PS pro Centrální portál – H. Hornychová 
PS pro EIZ (v rámci CPK) – L. Jirků 
Podprogram VISK 9/1 – E. Svobodová (odborný garant) 
Redakční rada zpravodaje U nás – And. Součková (šéfredaktorka), B. Blažková, E. Svobodová, 
V. Buchtová 
Výbor SKIP - region 08 Východní Čechy  B. Blažková, I. Bergerová, S. Marková 
Cena Ď – E. Svobodová (členka a předsedkyně krajského kolegia) 
Společnost bratří Čapků – B. Blažková 
Klubko KDK SKIP – B. Blažková  
Sekce veřejných knihoven SKIP – And. Součková  
MLK Cerekvice – L. Víchová (dobrovolná knihovnice) 

Podprogram VISK 5  Z. Mikulecká (členka komise) 

Podprogram VISK 8/  H. Hornychová (členka komise) 
 
 

2.  Vnější vztahy a marketing služeb za rok 2015 
  

2.1 Akce  
 

Celkem bylo uspořádáno 13 besed z cyklu „Pojďme si povídat“, ostatních besed dle aktuální 
nabídky bylo 58. K většině byly zhotoveny doprovodné materiály a rešerše vypracované oddělením 
vnějších vztahů a marketingu služeb. V roce 2015 proběhly 4 přednášky v rámci  Literárních dílen 
a  9 přednášek v rámci Klubu seniorů, 6 komentovaných výstav, 1 návštěvna restaurátorské dílny, 
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1 návštěva Společenskovědní knihovny Muzea východních Čech a 1 komentovaná procházka po 
historických budovách v Hradci Králové.   
 

 
 

Akce 

 
Celkový počet 

Počet 
návštěvníků 

Z toho 
kulturní akce 

 

Z toho 
vzdělávací 

akce 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Pojďme si povídat 19 13    840 598 19 13 - - 
Literární dílny 4 4  118 104 - - 4 4 
Mimo cykly 54 58 1 582 1 974 29 26 25 32 
Galerie U Přívozu 11 12 3 096  3 571 11 11 - 1 
Galerie Automat 12 12 x x 12 9 - 3 
Výstavní prostory 9 7 x x 6 3 3 4 
Klub seniorů 18 18 168 154 - - 18 18 

První kroky s PC 14 - 135 - - - 14 - 

Trénování paměti 24 8 164 60 - - 24 8 

Klub trén. paměti - 4 - 23 - - - 4 

EBSCO 2 - 26 - - - 2 - 

Lekce IVU  exkurze 34 43 669 900 - - 34 43 

Exkurze pro veřejnost 69 40 1 266  682 - - 69 40 

Celkem 270 219 8 064 8 066 77 62 193 157 

                       
x –  nelze zjistit 
 
Bylo realizováno celkem 31 výstav v galerii U Přívozu, v 2. NP knihovny a v dalších výstavních 
prostorách.  Galerii U Přívozu navštívilo v roce 2015 celkem 3 571 návštěvníků.  
 
 

 Počet návštěvníků 

za rok  2014 

Počet návštěvníků 

za rok 2015 

Kulturní akce pro veřejnost 4 999 4 785 

Vzdělávací akce pro veřejnost 1 130  805 (PR) + 325 (OS) 1699  1616 (PR) + 83 (OS) 

Exkurze pro veřejnost 1 935 1 582 

 

Bylo uskutečněno celkem 83 exkurzí pro veřejnost (z toho 43 v rámci IVU), kterých se 
zúčastnilo celkem 1 582 návštěvníků, a 2 exkurze pro knihovníky, kterých se zúčastnilo 17 
zájemců. 
 
 
 

2.2 Facebook 
 

Facebook zůstává důležitou součástí propagace SVK a odráží nejaktuálnější informace týkající se 
činnosti knihovny. V  současné době je na něm přes 3 700 fanoušků. Byl obnoven profil Google+ 
SVK HK, kde knihovna pravidelně informuje o svých službách i akcích pro veřejnost. Byla zde 
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propagována i kampaň 2015 „Služby v knihovnách“. Obnoven byl i účet Twitter. Byl vyhotoven 
krátký propagační film o SVK HK, který bude promítán nejen v prostorách SVK HK a na jejích 
profilech, ale i na veřejných místech ve městě. Do budoucna je naplánována i virtuální prohlídka 
knihovny, která bude opět sdílena online. Rovněž bylo vyhotoveno 10 videospotů, které SVK HK 
postupně umísťuje na web knihovny, profil Google+ a FB a které prezentují služby knihovny.  
 
 

3. Spolupráce s institucemi ve městě a kraji 
 
V rámci Literárních dílen pokračovala spolupráce s UHK, s PhDr. Nellou Mlsovou, Ph.D., z katedry 
českého jazyka a literatury a Mgr. Petrem Hůzou z katedry výtvarné kultury a textilní tvorby.  

Dlouholetou spolupráci knihovna udržuje se Střední uměleckoprůmyslovou školou hudebních 
nástrojů a nábytku. V galerii U Přívozu se každoročně konají výstavy absolventských prací. 

Nově byla navázána spolupráce se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou 
v Hořicích. Proběhly dvě přednášky pro veřejnost (7. 4. a 30. 4.) a výstava v galerii U Přívozu, kde 
SPŠ kamenická a sochařská oslavila svoji více než 130letou existenci. 5. 10. proběhlo v rámci 
Týdne knihoven 2015 slavnostní odhalení dvou exteriérových soch, které byly vybrány 
z absolventských prací. Projekt bude pokračovat i v dalších letech. 

Od roku 2010 knihovna spolupracuje se ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Pracovníci knihovny 
se rozhodli adoptovat sovu pálenou, a to formou poskytnutí celoročního příspěvku na potravu. Tato 
spolupráce dále pokračovala i v l. pololetí roku 2012 až do chvíle, kdy byl chov sov v ZOO zrušen. 
Od 2. pololetí 2012 tedy zaměstnanci podporují stejným způsobem surikatu. 
 
Od ledna 2014 SVK spolupracuje s Muzeem východních Čech, a to na programové skladbě 
semestru pro Akademii volného času Klubu seniorů. V tomto roce spolupráce pokračuje 
návštěvami nejnovějších expozic a následnými tematickými přednáškami k jednotlivým výstavám.  
 
Ve spolupráci se společností Commervis.com, s. r. o., opět proběhla 10. 3. ve Studijní a vědecké 
knihovně akce s názvem Oslavy dne mozku. Byly představeny přístroje na trénink koncentrace, 
které si mohli návštěvníci vyzkoušet zdarma v praxi. Studijní a vědecká knihovna zde představila 
kurz tréninku paměti a vystavila doprovodný materiál prezentující praktické ukázky základních 
technik trénování paměti.  
 
Zcela netradičně se konal tradiční koncert Daneťáčku na jaře, a to 2. dubna. Zároveň byla 
uspořádána i malá výstavka fotografií ze života denního stacionáře Daneta, který je určený pro 
osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Se soukromou školou Daneta spolupracuje 
knihovna již od svého přestěhování do nové budovy. 
 
Minulý rok bylo veřejnosti nabídnuto aktuální téma – proběhla přednáška tesařského mistra Petra 
Růžičky, který představil metody a způsob, jakým bude probíhat oprava zvonové stolice Bílé věže 
v Hradci Králové. V tomto roce, 4. 6. 2015, navázala přednáška další, kde již byly prezentovány 
přípravy, průběh opravy, klady, zápory, problémy, řešení a samozřejmě výsledek této práce, se 
kterou se takto mohla seznámit i širší veřejnost. 
 
3.–25. 6. proběhla ve výstavním prostoru 4. podlaží výstava společnosti KŘESADLO „Autismus 
v říši slov“, která vznikla v Apla Praha, což je organizace, jež se výrazně věnuje problematice 
autismu a s níž společnost KŘESADLO, která výstavu pořádala, spolupracuje. Pro SVK HK to byla 
další spolupráce s charitativní organizací. 
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18. 6. proběhla ve spolupráci s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), ČSSI 
(Český svaz stavebních inženýrů) a Českou komorou architektů přednáška „Mezi drakem a tygrem 

 více než 450 projektů a 25 let zkušeností s architekturou v Číně“. Přednáška byla zaměřena na 

současnou moderní architekturu v Číně očima dvou  významných architektů  Ing. arch. Ivany 
Bendové, Ph.D., a Ing. arch. Jana Bendy, Ph.D. Ivana Bendová je členkou Urban Land Institutu 
Ontarijské asociace architektů a Jan Benda je členem České komory architektů. Oba manželé 
v červnu přijeli do České republiky převzít prestižní cenu Ministerstva zahraničních věcí ČR Gratias 
agit za dobrou propagaci České republiky v zahraničí. Tato cena jim byla udělena ministrem 
zahraničních věcí dne 12. 6. v Praze.  
Druhá přednáška, „Revitalizace průmyslové zóny Dolní Vítkovice – současnost, architektonické 
vize a projekty“, se konala 23. 11. Přednášel Ing. Josef Pleskot, český architekt, který od poloviny 
90. let 20. století patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce. Za své realizace získal 
řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních 
přehlídkách. 
 
Začátkem září se již tradičně konaly ve spolupráci s Francouzskou aliancí Pardubice, Biem Central 
a Knihovnou města Hradec Králové Francouzské dny 2015.  
 
Ve spolupráci s neziskovou organizací Péče o duševní zdraví, o. s., proběhla talk show „Jak se žije 
s duševní nemocí“, moderovaná Simonou Babčákovou.  
Pokračovala spolupráce se Společností přátel Itálie Hradec Králové, jak přednáškami, tak 
i vernisáží výstavy „25 let Společnosti přátel Itálie ve fotografii“, které se zúčastnili také Jeho 
Excelence velvyslanec Itálie Aldo Amati a primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink. 
 
27. 10. se uskutečnila ve spolupráci se společností ARID tradiční přednáška, tentokrát na téma 
„Nehmotné statky, duševní vlastnictví – autorské a průmyslové právo v praktickém životě“. 
 
Dne 2. 11. proběhla ve spolupráci s AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky přednáška Mgr. 
P. Vavrečky „Virtuální 3D archeologická a historická muzea aneb Jak efektně vstoupit do 
minulosti“.  Druhá přednáška se uskutečnila 9. 11. na téma „Československo v roce jedna“, kterou 
připravil prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. V rámci Týdne vědy a techniky byla rovněž uskutečněna 
výstava „Divoké OMO“, která byla umístěna ve výstavním prostoru 5. NP a setkala se se značným 
ohlasem. 
 
Ve dnech 19. 11. – 6. 12. proběhla ve spolupráci s Kotěrovým centrem architektury a FOIBOS 
BOOKS Praha výstava s názvem Slavné stavby Luragů v Čechách, uspořádaná k 400. výročí 
narození Carla Luraga. 
 
4. 12. se konalo ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů slavnostní zakončení 
11. východočeského uměleckého maratonu.  
 
Minulý rok začala knihovna spolupracovat s Galerií moderního umění. Vznikl cyklus přednášek 
Galerie ve Studijní a vědecké knihovně. V rámci této spolupráce proběhlo 12 přednášek 
o výtvarném umění. 
 
 

4. Mezinárodní spolupráce  

Dne 12. 1. 2015 byla podepsána vykonávací dohoda mezi SVK HK a ŠVK v Banské Bystrici na rok 
2015.  
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18.22. 5. 2015 navštívily  SVK HK v rámci stáže kolegyně z ŠVK Banská Bystrica Ing. Jela 
Teremová z oddělení doplňování a zpracování fondu a Mgr. Katarína Fiľová z oddělení absenčních 
služeb. 
Ve stejném termínu absolvovaly naše kolegyně Mgr. Andrea Součková a Bc. Zuzana Špačková 
stáž v ŠVK v Banské Bystrici. 
Ve dnech 2.–4. 6. 2015 se konala studijní cesta SDRUK do Švýcarska, na níž byla SVK HK 
reprezentována našimi pracovnicemi Mgr. Gabrielou Holečkovou a Hanou Jančaříkovou. Účastníci 
cesty navštívili ještě v Německu Univerzitní knihovnu v Regensburgu, ve Švýcarsku Obecní 
a školní knihovnu v Ebnat-Kappelu, knihovnu Rechtwissenschaftliches Institutu, Bibliothek 
Hauptpost – Kantons- und Stadtbibliothek a Stiftsbibliothek v St. Gallenu. 
Ve dnech 7.–9. 6. se konalo v hudební síni Bratislavského hradu 5. kolokvium 
knižnično-informačných expertov krajín V4+. Kolokvia se zúčastnila ředitelka SVK HK Mgr. Eva 
Svobodová a Mgr. Daniela Ridlová, vedoucí oddělení absenčních služeb. Hlavními tématy kolokvia 
byly knihovny a národní strategie pro oblast rozvoje vědy, kultury a školství do roku 2020, 
postavení a vnímání knihoven a informačního pracovníka ve společnosti a působení a vliv 
profesních knihovnických sdružení v zemích V4+. 
V létě, ve dnech 9. 7. – 13. 8., se konala ve spolupráci s Národní knihovnou v Martině výstava 

u příležitosti 200. výročí narození Ľudovíta Štúra s názvem „Ve službě ducha i národa“. Ve 

spolupráci s MVČ proběhla i komentovaná prohlídka Hradce Králové s důrazem na místa, kde 
Ľ. Štúr během svého pobytu v HK pobýval. 

 

5.  Odborné činnosti  
 
5.1 Rozvojové programy a projekty 
5.2 Pracovní týmy 
5.3 Odbory a oddělení 

5.1  Rozvojové programy a projekty 

  
1)  Reformátování regionálních novin Pochodeň a navazujících titulů (VISK 7), řešitelka 
D. Novotná 

V prosinci roku 2014 byl zpracován projekt, v dubnu 2015 přidělena dotace v požadované výši 30 
000 Kč. Byly reformátovány svazky z roku 1995, a to metodou přímého skenování (není již 
zhotovován mikrofilm). Práce provedla firma Exon, s. r. o., z Plzně. Finanční prostředky přidělené 
na tento projekt v rámci grantu byly ve 2. pololetí plně vyčerpány, spoluúčast knihovny na projektu 
činila 19 380 Kč.  
 
2) Harmonizace a opravy tematických autorit v SVK v Hradci Králové (VISK 9/II), řešitelka 
M. Špačková 

V prosinci roku 2014 byl zpracován projekt, v březnu 2015 přidělena dotace v požadované výši 
77 000 Kč. Od dubna bylo zahájeno převádění klíčových slov v bibliografických záznamech na 
předmětová hesla harmonizací se souborem věcných národních autorit a doplnění příslušných 
znaků konspektu zaškolenými pracovníky.  Do konce roku 2015 bylo takto opraveno 3 750 
bibliografických záznamů za 77 000 Kč z prostředků dotace a 5 500 Kč v rámci naší spoluúčasti na 
projektu. V rámci spoluúčasti na projektu bylo zkontrolováno a popřípadě opraveno všech 3 750 
převedených bibliografických záznamů za 30 000 Kč a byla odmazána klíčová slova z těchto 
záznamů. 
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3) Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL  pokračování projektu z l. 20122014 
Obohacení záznamů článků  zobrazených  v ANL+ o vybraná jmenná a  věcná metadata (VISK 
9/I), řešitelka Z. Mikulecká 
V roce 2015 bylo do souborné báze ANL doplněno 1 800 originálních záznamů článků a byla 
prováděna celonárodní koordinace obdobných projektů v krajských a odborných knihovnách 
a KNAV.  
 
4) Kurzy podpory a rozvoje informační gramotnosti pro pracovnice knihoven 
Královéhradeckého kraje (VISK 2), řešitelka And. Součková 
V prosinci roku 2014 byl zpracován projekt, v březnu 2015 přidělena dotace v požadované výši 
12 000 Kč. Témata vzdělávacích kurzů vyplynula ze zpětné vazby získané 
prostřednictvím dotazníků distribuovaných v roce 2014 při školeních finančně podpořených 
podprogramem VISK 2.   
V roce 2015 bylo realizováno celkem 9 školení v rozsahu 40 hodin, zaměřených na podporu 
počítačové a informační gramotnosti. Kurzů se zúčastnilo 109 knihovnic a knihovníků 
z Královéhradeckého kraje, kteří díky realizovaným školením nabyli nové znalosti v oblasti práce 
s informačními a komunikačními technologiemi. Získané dovednosti nadále využijí při poskytování 
veřejných knihovnických a informačních služeb a zlepší tak jejich kvalitu.    
   
5) Doplňování české produkce. 17. ročník projektu Česká knihovna, řešitelka V. Havrdová 
Do 17. ročníku projektu v roce 2015 bylo zařazeno 170 titulů od 41 nakladatelů. Každá knihovna 
mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 6 300 Kč a v rubrice „rezerva“ 
maximálně dalších 20 svazků bez finančního omezení. SVK HK objednala v základní nabídce 32 
titulů v celkové hodnotě 6 276 Kč a 20 titulů jako „rezervu“. Finanční hodnota „rezervy“ objednané 
SVK HK by činila 7 703 Kč. V říjnu 2015 bylo vyhlášeno 2. kolo projektu Česká knihovna. 
Zúčastněné knihovny mohly ve 2. kole přiobjednat publikace v celkové hodnotě 6 000 Kč. SVK HK 
objednala ve 2. kole tituly v celkové ceně 5 910 Kč. K datu 31. 12. 2015 bylo dodáno celkem 31 
titulů ze základní nabídky a 19 titulů z „rezervy“. Z titulů objednaných ve  2. kole projektu nebyl 
k datu 31. 12. 2015 dodán žádný.   
  
6) Rozšíření knihovního systému ALEPH o podporu mojeID pro potřeby integrace 
s Centrálním portálem knihoven (VISK 8/B), řešitelka H. Hornychová 
Projekt si kladl za cíl zprovoznit podporu jednotných uživatelských identit prostřednictvím služby 
mojeID.cz. Naše knihovna využila instalační balíček, který byl v roce 2013 vyvinut v rámci projektu 
VISK 8/B v Moravské zemské knihovně pro verzi 22. Implementaci balíčku předcházelo uzavření 
smlouvy o užití služby mojeID pro přihlášení k systémům poskytovatele s provozovatelem služby 

mojeID  sdružením CZ.NIC. Propojení se službou mojeID umožňuje novým čtenářům naší 
knihovny online registraci v elektronickém katalogu knihovny prostřednictvím jejich identifikačních 
údajů z mojeID. Tato registrace (po uhrazení registračního poplatku online platbou) umožní 
uživateli vzdálený přístup k elektronickým zdrojům bez nutnosti osobní návštěvy knihovny. Uživatel 
registrovaný bez využití identity mojeID má možnost propojit existující čtenářské konto s  identitou 
vytvořenou v mojeID a tak rozšířit jednotné přihlášení i na katalog knihovny. Uživatel, který využil 
registrace prostřednictvím údajů z mojeID nebo propojil stávající účet s mojeID, má možnost 
přihlašovat se do katalogu knihovny uživatelským jménem a heslem pro mojeID.   
 
 Vlastní projekty 

  
7) Zpracování a zpřístupnění knihovny prof. Františka Černého v elektronickém katalogu 
(výběrově doplněno rekatalogizací záznamů dokumentů se sign. 1 – 60 000 "s knihou v ruce"), 
řešitelka D. Novotná 
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Pokračovalo zpracování fondu osobní knihovny prof. Černého, které v roce 2014 probíhalo v rámci 
projektu VISK 5. V roce 2015 bylo navíc připojeno zpracování periodik. Výběrově byly doplňovány 
a kompletně rekatalogizovány některé staré záznamy se signaturou do 60 000. Jmenně bylo 
celkem zpracováno 852 záznamů, 712 záznamů bylo zpracováno věcně. Při zpracování periodik 
z pozůstalosti bylo odpracováno 87 hodin. 
  
8) Opravy v polích A a I v záznamech jednotek periodik, řešitelka D. Novotná 
Bylo opraveno a doplněno 4 250 polí v záznamech jednotek periodik. 
 

9) Připojování předmětových hesel k BIB záznamům naučné literatury z let 19901993, 
řešitelka D. Novotná 
Tento projekt byl zahájen v březnu 2012. Předmětová hesla jsou připojována k příslušným 
záznamům v elektronickém katalogu (v roce 2015 bylo vytvořeno 4 092 předmětových hesel) podle 
katalogizačních lístků vyhledaných ve služebním jmenném katalogu (bylo vyhledáno a zpět 
zařazeno celkem 10 731 lístků). Vytvořené záznamy byly průběžně kontrolovány.  
 
10) Opravy klíčových slov v regionálních personálních a korporativních autoritách, řešitelka 
D. Novotná 
Projekt byl zahájen rovněž v březnu 2012. V roce 2015 bylo opraveno a sjednoceno celkem 15 
klíčových slov v 1 749 autoritních záznamech, pracovalo se také na tvorbě rejstříku.  
 

11) Revize analytických záznamů v elektronickém katalogu (pokračování z let 20072014), 
řešitelka Z. Mikulecká  
V r. 2015 bylo opraveno 5 286 bibliografických záznamů článků a vytvořeno 327 personálních 
autoritních záznamů a 337 korporativních autoritních záznamů. 
 
12) Zpětné ukládání záznamů článků z regionálních seriálů (kartotéka souběžné regionální 

bibliografie) za léta 19601992 do systému Aleph, řešitelky L. Málková, D. Ridlová  
V roce 2015 se na zpětném ukládání záznamů SRB podílely 4 pracovnice oddělení absenčních 
služeb (H. Čermáková, V. Divišová, H. Kundrtová, J. Baničevičová) a 4 pracovnice oddělení 
prezenčních služeb (H. Kliková, V. Kohoutová, J. Macáková, J. Vernerová). Do 31. 12. 2015 bylo 
uloženo 2 853 záznamů, celkem je uloženo 20 118 záznamů SRB. 
 
13)  Doplňování odkazů na digitalizovaný dokument do záznamů článků, řešitelka L. Jirků 
V dubnu až prosinci doplňovaly pracovnice oddělení digitalizace a pracovnice z projektu ÚP 
(Odborné praxe pro mladé do 30 let) do záznamů článků odkazy na digitalizované dokumenty 
umístěné v digitální knihovně SVK HK. Celkem bylo propojeno 6 493 záznamů. 
 
Národní projekty 
 
14) Kooperační systém článkové bibliografie – souborná báze ANL, řešitelka Z. Mikulecká  
Do báze ANL bylo v r. 2015 posláno 877 bibliografických záznamů článků z vybraných regionálních 
periodik a sborníků.  

   
15) Souborný katalog CASLIN, řešitelka D. Novotná 
Do Souborného katalogu CASLIN byly v průběhu celého roku pravidelně zasílány záznamy 
v týdenních intervalech. Celkem bylo odesláno 10 143 záznamů. 
16) Projekt Centrální portál knihoven, řešitelka H. Hornychová 
 
Ve druhém pololetí roku 2015 se naše knihovna zapojila do pilotního provozu Centrálního portálu 
knihoven. V první fázi proběhlo nastavení sklízení metadat prostřednictvím protokolu OAI-PMH.  
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Do konce roku 2015 bylo takto odesláno do CPK cca 790 000 bibliografických záznamů, včetně 
informace o exemplářích. Na testovacím uživateli probíhalo ověřování přihlášení do portálu 
systémem jednotných identit a plnohodnotný přístup budoucích uživatelů CPK ke všem funkcím 
čtenářského konta.   

 
 
Účast na konsorciálních projektech  
 

17) Krajský projekt digitalizace regionálních monografií a periodik z knihovních fondů 
paměťových institucí Královéhradeckého kraje (IOP – výzva, projekt III. Digitalizace 
a ukládání, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07379). Žadatelem je Královéhradecký kraj, SVK HK je 
v projektu jako partner, řešitelka L. Jirků 
Pokračovala spolupráce s Královéhradeckým krajem na realizaci projektu Digitalizace a ukládání. 
V lednu a únoru pokračovala realizační fáze projektu. Dodavatel (fa A-scan, subdodavatel: archlife) 
odevzdal disky s daty ze zbývajících výzev. Na DPČ v rámci projektu pracovali do konce 02/2015 
nadále Mgr. Hana Makovcová a Bc. Pavel Sybr, funkci metodika v období 01-02/2015 zastávala 
pracovnice oddělení digitalizace Bc. Zuzana Špačková. 
Březnem 2015 započalo období udržitelnosti projektu, která je zajištěna provozem KDJ. Od 1. 3. 
2015 byl krajem zajištěn plný pracovní úvazek pro práci na KDJ, místo bylo obsazeno Mgr. Hanou 
Makovcovou. Od 1. 3. do konce roku se také na provozu KDJ podíleli praktikanti z projektu 
Odborné praxe pro mladé do 30 let. V dubnu proběhla revize technického stavu vybavení KDJ. Na 
KDJ se v prvním pololetí kromě digitalizace vlastního fondu SVK HK dokončovala digitalizace fondů 
ostatních zapojených knihoven.  
Během 1. pololetí byla průběžně kontrolována data z digitalizace službou a dodavateli bylo 
postupně vystaveno 9 reklamací. Během roku pak muselo kvůli chybě v NDK exportu v ProArcu 
dojít ke kompletní opravě odevzdaných PSP; týkalo se to všech balíčků z digitalizace službou 
a veškeré produkce KDJ do března 2015.  
Zkontrolovaná data byla nahrána do úložiště a postupně zpřístupňována přes DK SVK HK. 
K 31. 12. 2015 obsahovala DK všechna naše data z digitalizace službou a vše hotové z produkce 
KDJ (podrobněji viz 7.3.6).  
 

18) VaVpI 4.3 SCI-INFO: Databáze EBSCOhost, zdroj vědeckých informací pro humanitní 
a společenské obory. Řešeno projektem SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR v rámci 
operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3, výzva 4.3 “Vybavení odborných 
vědeckých a oborových knihoven“. Projekt končí uplynutím doby udržitelnosti, tj. 31. 12. 2019. 
Příjemcem/žadatelem je Západočeská univerzita v Plzni, řešitelka L. Málková 
V roce 2015 bylo z databáze Academic Search Complete staženo 2 326 plných textů. Závazný 
ukazatel k 31. 12. 2015 byl stanoven na 1 970 stažených plných textů, a byl tedy splněn. 
 
19) VISK 8-A Informační zdroje: přístup do databází firmy Anopress (TamTam), ASPI  
a Library PressDisplay. Projekt zaštiťuje NK Praha, řešitelky L. Málková, V. Havrdová  

Statistika: Anopress (TamTam)  přístupy 515, prohlédnuté texty  6 494; ASPI  přístupy 562, 

prohlédnuté texty 1492; Library PressDisplay  přístupy 2 038, prohlédnuté texty 3 159. 
 
20) VaVaI LR-1301: Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře 
informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání – databáze SpringerLink. Řeší NTK Praha, 
řešitelky L. Málková, V. Havrdová  
Nejsou přístupné důvěryhodné statistiky.  
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21) VaVaI LR-1308: rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (2013-2017, 
MSM/LR). Přístup do databáze Business Source Complete. Řeší Národní knihovna ČR, 
řešitelky G. Holečková, V. Havrdová  
Počet stažených plných textů 632. 
 
22) Opravy hesel ve Slovníku českých knihovníků, řešitelka Z. Mikulecká 
V r. 2015 bylo opraveno 63 hesel regionálních osobností v databázi Slovník českých knihovníků, 
byla vložena 4 nová hesla. 
 
Ve spolupráci s UHK  
 
23) Tvorba regionálních e-knih v rámci praxe studentů PMVHA na základě uzavřené smlouvy 
o spolupráci, řešitelka L. Jirků  
V roce 2015 neabsolvoval povinnou praxi na oddělení digitalizace žádný student UHK.  
 
Ve spolupráci s NK ČR 
 
24) Projekt Virtuální depozitní knihovna, řešitelka H. Hornychová 
 
Ve druhém pololetí roku 2015 se naše knihovna zapojila do projektu Virtuální depozitní knihovna, 
který se zabývá vytvořením kooperativního systému pro budování a správu konzervačních sbírek 
v České republice. Naše knihovna umožnila prostřednictvím protokolu OAI-PMH sklízení (harvest) 
metadat bibliografických záznamů a k nim připojených exemplářových informací podle přesně 
stanovených požadavků projektu VDK. Do konce roku 2015 bylo z našeho katalogu sklizeno 
619 000 záznamů.   
 
 
 

5.2  Pracovní týmy   
 

5.2.1  Pracovní skupina Aleph, vedoucí H. Hornychová 
Pracovní skupina se v roce 2015 sešla celkem 7x. 
V březnu byly na první schůzce pracovní skupiny předány informace o přípravě implementace 
e-knih z platformy Levná knihovna, byl prezentován postup registrace uživatele do Levné knihovny 
a podoba odkazů na e-knihy v našem katalogu. Dále byl na schůzce řešen problém zobrazení 
jednotek v OPACu (mají status jednotky nebo status zpracování, který brání zobrazení jednotky 
v katalogu, a zároveň je to jediná jednotka připojená ke katalogizačnímu záznamu) – místo 
jednotky se objeví text: Knihovna nemá dostupné jednotky. Po rozsáhlé diskuzi bylo řešení 
problému odsunuto na další schůzku pracovní skupiny. 
V dubnu proběhla dvě setkání pracovní skupiny. Na první schůzce skupina posuzovala doprovodné 
texty k mobilní aplikaci. Na druhé schůzce byla skupina informována o implementaci e-knih z Levné 
knihovny do OPACu - proběhla ukázka registrace uživatele, přihlášení a přístupu k plnému textu 
e-knihy, byly předány informace o stadiu řešení problému s odhlášením ze Shibbolethu Levné 
knihovny. Byla prezentována implementace kolekce e-knih z nakladatelství Karolinum přes 
platformu EBSCO. Byla podána zpráva o přípravě přechodu na nová katalogizační pravidla RDA, 
byl zmíněn rozsah změn, které byly provedeny v rámci katalogizačního modulu. Byl dořešen 
problém skrytých jednotek v OPACu a schválen termín pro přechod na verzi 22 Aleph. Dále byla 
skupina informována o schválení projektu na integraci služby mojeID do OPACu. 
V červnu byly na schůzce předány informace ze setkání SUAleph v Plzni. Bylo představeno 
zobrazení linků na e-zdroje v OPACu, skupina byla seznámena s přepnutím obnovy autoritní báze 
NKC10 na protokol OAI-PMH a obdržela informace o účasti knihovny v pilotním provozu CPK. Dále 
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byl upřesněn harmonogram přechodu na verzi 22 Aleph, podány informace o provedení upgradu 
a následné kontrole dat. Byl navržen termín přepnutí katalogu knihovny na přihlašování přes 
protokol Shibboleth. 
V srpnu byl program schůzky věnován přechodu na Aleph verze 22. Byly upřesněny pokyny pro 
zahájení práce v nové verzi a v té souvislosti byly podrobně představeny změny a nové funkce 
systému. 
V říjnu byly na schůzce pracovní skupiny prezentovány nově provedené úpravy v systému - 
odlišení žádanek podaných v budově (požadavky k přednostnímu vyřízení), změna v zápisu jména 
uživatele (rozdělení jména uživatele na dvě pole: Jméno a Příjmení). Podrobné informace se týkaly 
dalších kroků v zapojení knihovny do pilotního provozu CPK. 
Prosincové schůzky skupiny se zúčastnili jako hosté M. Vojnar, J. Rataj a P. Novák. Jednalo se 
o implementaci mojeID do katalogu knihovny, zavedení nové kategorie „vzdáleného“ čtenáře 
v knihovním řádu, byly zmíněny přínosy mojeID ve čtenářském katalogu a stanoven další postup 
implementace a testování mojeID.  
 
5.2.2  Pracovní skupina pro personální rozvoj, vedoucí M. Štyndlová 
Novými členkami PS se staly M. Koubová (za L. Mazuchovou) a B. Hladíková. 
PS se sešla dvakrát: 3. března se dohodl plán činnosti na rok 2015 a 17. září se stanovil cíl zájezdu 
na adventní jarmark.  
V oblasti vzdělávání byly také našim zaměstnancům nabídnuty semináře a školení: Přátelská 
pracoviště, Prevence násilí na pracovišti, Knihovny a práce s lidmi s duševním onemocněním 
a Práce s Windows 7. 
Exkurze do Frolíkovy pražírny kávy v Borohrádku se pro velký zájem konala ve dvou termínech, 
a to 12. a 21. května. Z důvodu nepříznivého počasí byl zrušen cyklovýlet do skanzenu Krňovice, 
plánovaný na 21. června. Do nově zrekonstruovaného hospitálu Kuks jsme se podívali 10. října. Na 
adventní jarmark do Drážďan se 5. prosince vypravily 2 autobusy. Vánoční večírek pro 
zaměstnance s rautem a bowlingem se uskutečnil 8. prosince na Flošně. 
Stále se využívají kupóny do Klicperova divadla a Filharmonie a karta pro volné vstupy do kina Bio 
Central. 
 
5.2.3   Pracovní skupina pro regionální výročí, vedoucí M. Tobolková   
Pracovní náplní skupiny je vytváření databáze „Výročí regionálních osobností“. Databáze je 
dostupná online na webových stránkách knihovny.  
Členové PS se v průběhu celého roku 2015 zabývali výběrem, kontrolou, prezentací a propagací 
regionálních výročí. Od ledna do prosince došlo k výběru záznamů regionálních osobností 
z autoritní báze online katalogu a přípravě tištěných seznamů. Následovala kontrola vybraných 
záznamů podle zpracovaných seznamů. Elektronická databáze byla doplněna o nová výročí 
čtyřikrát, vždy jednou za čtvrt roku.  
Za hodnocené období bylo do databáze zařazeno 274 záznamů: 19 za leden, 23 za únor, 27 za 
březen, 24 za duben, 25 za květen, 25 za červen, 27 za červenec, 20 za srpen, 25 za září, 19 za 
říjen, 25 za listopad a 15 za prosinec. 
Databáze byla propagována na dvou informačních panelech ve studovně v 5. NP knihovny, na 

plazmové obrazovce a při několika lekcích IVU Hledám knihu, článek  kdo mi pomůže?     
 
5.2.4 Pracovní skupina pro zpracování knihovny prof. Černého, vedoucí D. Novotná 
V roce 2015 se konaly 2 schůzky pracovní skupiny. Bylo rozhodnuto, že knihovna prof. Černého 
bude veřejnosti zpřístupněna v únoru 2016 (k 90. výročí narození – 21. 2. 1926) ve 4. NP. 
Zpracování pozůstalosti pokračuje letos na DPP z vlastních prostředků knihovny (v loňském roce 
bylo financováno z prostředků programu VISK 5). Zároveň s monografiemi se začala zpracovávat 
také periodika. Zpracované tituly jsou zatím umísťovány na vyhrazené místo do skladu a jsou 
obvyklým způsobem půjčovány uživatelům. 
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5.2.5  Pracovní skupina pro digitalizaci, vedoucí L. Jirků  
Během 1. pololetí roku 2015 proběhla 1 schůzka pracovní skupiny. Řešily se úkoly z předchozích 
schůzek, aktuální stav krajského projektu, provoz KDJ v době udržitelnosti projektu, potřeba změny 
instalace ProArcu, ukládání dat, zpřístupňování digitalizovaných dokumentů, zpracování 
elektronických periodik a propojování záznamů článků s plnými texty.  Novými členkami skupiny se 
staly Z. Špačková a H. Makovcová.  
Během druhého pololetí roku proběhla 1 schůzka pracovní skupiny; řešila se digitální knihovna 
SVK HK, její propagace či zpřístupnění fondů dalších knihoven z krajského projektu, dále provoz 
KDJ, přesun ProArcu na virtuál a přesun dat z digitalizace službou a také problémy s chybami 
vzniklými při exportu PSP. Také bylo řešeno propojování záznamů článků s plnými texty v DK SVK 
HK. 
 
5.2.6 Pracovní skupina pro odbornou metodickou pomoc knihovnám v Královéhradeckém 
kraji, vedoucí And. Součková  
V roce 2015 byly poskytnuty čtyři konzultace. Z královéhradeckých knihoven si po jedné konzultaci 
vyžádala Lékařská knihovna Lékařské fakulty UK, Městská knihovna ve Špindlerově Mlýně 
a knihovna při ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři. Mimo náš region využila možnost konzultace 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Dotaz byl zodpovězen také NK ČR a Krajské 
knihovně Karlovy Vary.  
  
5.2.7 Pracovní skupina pro propagaci knihovny, vedoucí S. Macháčková (do 30. 6. 2015), poté 
M. Špásová  
Pracovní skupina se v 1. pol. 2015 věnovala své standardní činnosti především v oblasti 
komunikace s uživateli na facebookovém profilu, profilu Google+ a Twitteru. V rámci pracovní 
skupiny a dalších oddělení knihovny probíhalo řešení aktuálních otázek a návrhů. Složení skupiny: 
V. Buchtová, M. Špásová a A. Kocourková. 

 
 

 
5.3  Odbory a oddělení 
  

5.3.1  Útvar ředitelky 

 
5.3.1.1  Sekretariát  
  
Asistentka ředitelky zajišťovala servis a operativu užšímu i širšímu vedení knihovny.  
  
Byly redakčně upraveny a vydány nově zpracované: 

a)    vnitřní předpisy: č. 13 – akviziční program, č. 20 – rozpočet FKSP na rok 2015, č. 21 – 
inventarizace majetku, č. 32 – informace o parkování pro uživatele, č. 34 – odeslaná 
a přijatá pošta – pravidla při zástupu; 

b)    pokyny: č. 218 – aktualizace sekce Co číst na webu knihovny;  
c)    řády: č. 101 – pracovní řád, č. 104 knihovní řád, č. 109 – provozní řád PC učebny; 
d) příkaz ředitelky: č. 1 – provádění zkoušek na alkohol. 

  
Z podkladů byly zpracovány a vydány dokumenty knihovny: Plán práce SVK HK na rok 2015 
a Hodnocení činnosti SVK HK za rok 2014. 
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Asistentka se podílela na provádění inventarizace drobného a investičního majetku knihovny, 
pozemků, budov a zásob. 
V závěru roku zpracovala návrh na vyřazení dokumentů pro SOA Zámrsk. 
Pokračovala ve zpracování archivu fotografií z akcí SVK HK a ve skenování smluv pro elektronický 
archiv; pro oddělení digitalizace skenuje smlouvy na e-zdroje.  
Organizačně se podílela na vyhlášení Knihovníka Královéhradeckého kraje za rok 2015, udílení 
krajského kola Ceny Ď, organizaci Královéhradecké knihovnické konference, dvou celopodnikových 
porad, porad vedení, porad ředitelů a metodiků pověřených knihoven Královéhradeckého kraje, 
redakční rady knihovnického časopisu U nás a akcí pořádaných knihovnou.  
Dále se spolupodílela na zajištění stáže dvou pracovnic z ŠVK Banská Bystrica, na zajištění 
delegace SVK HK v rámci MČSKV v ŠVK BB a na přípravě Festivalu sociálních služeb. 
Zajišťovala pravidelné rozesílání povinného výtisku knihovny a nabídkové povinnosti knihovnám 
v ČR – zpravodaj U nás 1-4 /2015, Občasník X 1-3 /2015, Výroční zpráva SVK HK 2014 
a Metodické listy k volnému cyklu „Pojďme si povídat“ – díl 7. 
V rámci plnění dohody o vzájemné spolupráci s ŠVK Banská Bystrica zajišťovala výměnu vlastních 
edičních titulů, Národní knihovny a Českého časopisu historického.  
Spolupracovala na vazbě a převazbě vybraných publikací z fondu knihovny. 
Absolvovala seminář UZS Prevence násilí na pracovišti a pravidelné školení BOZP a PO. 
 

 5.3.1.2  Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb (PR) 
 
Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb pravidelně provádělo propagaci činnosti knihovny na 
panelech v  1. patře, ve stojanech ve všech patrech knihovny, na webu, na Facebooku knihovny, 
na profilu Google+ a na plazmách v 1. a 3. patře. V rámci propagace oddělení spolupracovalo 
s Krajským úřadem, Informačním centrem, Novým Adalbertinem, Adalbertinem, KMHK, Muzeem 
východních Čech, Galerií moderního umění, s Klubem konkretistů, měsíčníkem Géčko (nyní pouze 
v el. podobě), nově s Biem Central. Byla rovněž navázána spolupráce s Americkým centrem 
a Velvyslanectvím USA v Praze. Pokračovalo se v propagaci prostřednictvím plakátů vylepovaných 
po městě i prostřednictvím webů nabízejících inzertní služby. Na akce byly zasílány pozvánky, a to 
jak písemnou, tak i elektronickou formou, pravidelně se objevovaly na Facebooku knihovny. 
Protože kulturní měsíčník Géčko byl ve své tištěné podobě zrušen, byla navázána spolupráce se 
společností Escape, s. r. o., která vydává stejnojmenný tištěný přehled akcí na jednotlivé měsíce, 
jenž je distribuován zájemcům zdarma.  
 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v rámci nové koncepce vyhlásila regionální kampaň 
pro rok 2015 s názvem „Služby v knihovnách kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám“. 
Studijní a vědecká knihovna spolu s knihovnami Královéhradeckého kraje se v tomto roce zaměřila 
na propagaci této oblasti knihovnické činnosti s cílem informovat co nejširší veřejnost 
o možnostech knihoven. Kampaní byla míněna celoroční či dlouhodobá a systematická pozornost 
věnovaná jednomu tématu. V rámci kampaně byl každý měsíc doplněn panel v centrální hale 
o další nabídku služby. Prezentace byla rovněž vyvěšena v obou kabinách výtahu pro veřejnost. 
Každý měsíc byl vyhotoven leták A5, na němž byla prezentována nová služba. Tyto letáky byly 
rozdávány ve 3. podlaží u pultu uživatelům, kteří si zde vyzvedávají objednané knihy. Nově pak 
byly na prezentačních panelech i na letácích k dispozici QR kódy s odkazem na příslušné stránky, 
které informují podrobněji o službách. Tématu bylo rovněž věnováno 1. číslo občasníku X, zmínky 
byly i v číslech následujících.  
 
V lednu 2015 Bc. V. Buchtová odučila v rámci výuky pro SOŠ Hradební v tematickém bloku „Ediční 
činnost“ 5 vyučovacích hodin.  
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V rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“ proběhlo 15 akcí. Například výstava ZUŠ Habrmanova 
„O městě a lidech“, výstava „Quo vadis, Scientia“, přednáška doc. Mgr. E. Gilka, Ph.D., z cyklu 
Literární dílny „Almanach na rok 1914 – umělecké tendence předválečné moderny“ či přednáška 
dr. Jany Jebavé „Hořící světla – Marc a Bella Chagallovi“ nebo „Cesta Jana Amose Komenského 
do XXI. století v doprovodu Táni Fischerové a Ing. Adolfa Innemana“. 
 
Během dubna a května se Bc. V. Buchtová a M. Špásová  zúčastnily školení „Prevence násilí na 
pracovišti“ a dne 10. 5. se Bc. V. Buchtová zúčastnila školení „Citace a citační SW“. 
 
28. 4. 2015 se ve Studijní a vědecké knihovně uskutečnilo slavnostní předávání Ceny Ď českým 
mecenášům a dobrodincům v Královéhradeckém kraji.   
Cenu Ď v Královéhradeckém kraji získal pan Petr Štěpánek, kterého nominovala Oblastní charita 
Hradec Králové za dobrovolnou práci v dětských domovech, práci pro seniory, pro Domov pro 
maminky s dětmi či v poradně pro lidi v tísni. 
 
19. 6. se SVK HK zapojila do každoročního projektu Festival sociálních služeb, na kterém tentokrát 
nechyběl stánek knihovny, ve kterém byly nabízeny služby knihovny našim stávajícím i příštím 
uživatelům. Do tohoto projektu se zapojilo oddělení služeb, oddělení vnějších vztahů a marketingu 
služeb a vypomohly i pracovnice z jiných oddělení. 
 
29. 9. se V. Buchtová zúčastnila školení „MS Office Excel pro pokročilé“ a 22. 9. se obě pracovnice 
PR zúčastnily semináře „Využívání ICT při tvorbě propagačních materiálů knihovny“, 27. 10. 
M. Špásová „Nové technologie v knihovnách“ a 3. 11. „Práce s digitální fotografií“. 
Obě pracovnice pak 10. 11. absolvovaly seminář „Nové nástroje pro tvorbu prezentací“ a 1. 12. 
„Facebook a využití jiných sociálních sítí“.  
 
24. 11. se zúčastnila V. Buchtová v rámci Královéhradecké knihovnické konference semináře „PR 
a komunikace v knihovnách“. 
 
V roce 2015 proběhl ve dnech 5.–11. 10. již 19. ročník Týdne knihoven. Oddělení vnějších vztahů 
a marketingu služeb připravilo pro své návštěvníky několik akcí.  Dne 5. 10. se uskutečnilo za 
značného zájmu veřejnosti ve spolupráci se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou 
v Hořicích slavnostní odhalení exteriérových soch před knihovnou. Sochy byly absolventskými 
pracemi studentů zmíněné školy. Projekt počítá s osazením i dalších soch.  
Protože Týden knihoven se přesně kryl s Týdnem pro duševní zdraví, rozhodli jsme se obě akce 
spojit. Výsledkem byla talk show moderovaná herečkou Simonou Babčákovu na téma „Jak se žije 
s duševní nemocí“.   
Během prvních dvou dnů Týdne rovněž probíhalo v centrální hale knihovny měření tělesných 
hodnot, které se opět těšilo velkému zájmu.  
Po celé dva týdny probíhala literární soutěž „Poznáte klasika?“, kdy bylo po knihovně rozmístěno 
několik úryvků textů z klasické literatury. Bylo vylosováno 5 výherců, kteří obdrželi knihu nebo roční 
registraci zdarma. Tričko s logem knihovny obdrželi ti, kdo zodpověděli i prémiovou otázku. 
Probíhaly zde rovněž přednášky a dvě výstavy. Výstavu „25 let Společnosti přátel Itálie“ navštívili 
i Jeho Excelence velvyslanec Itálie Aldo Amati a primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk 
Fink. 
 
K  vydání byla připravena a vytištěna Výroční zpráva za rok 2014. Během roku vyšla 3 čísla 
občasníku X, která byla většinou věnována tématu kampaně - službám v knihovnách kraje. 
V  rámci implementace nové Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011-2015 pokračovala V. 
Buchtová v práci ve skupině Priorita 19 - Podpora marketingové aktivity centrálních i lokálních 
služeb systému knihoven.  
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Koncem roku 2012 byl zahájen projekt v rámci Evropského roku aktivního stáří. Ve spolupráci 
s oddělením služeb knihovnám byl zorganizován Klub seniorů. Rok 2015 byl zaměřen na témata 
týkající se Hradce Králové a aktuální nabídku výstav, které pořádá Muzeum východních Čech. Bylo 
uspořádáno celkem 9 přednášek, uskutečněno 6 exkurzí na výstavy v prostorách Muzea 
východních Čech a 1 komentovaná prohlídka historických budov Hradce Králové.  
Kavárna CrossCafé, která je provozována od 29. 10. 2013, se stále těší velkému zájmu.  
Do veřejných prostor knihovny přibyl špuntomat – zařízení na špunty do uší jako služba navíc pro 
naše uživatele, stejně jako fontána na pitnou vodu v 5. NP ve spojovací chodbě ke konferenčnímu 
sálu. 
 
V rámci organizace pronájmu konferenčního sálu a dalších prostor byl pronajat konferenční sál 
22x, galerie U Přívozu 9x, galerie Automat 8x a učebna 13x, další prostory 2x. Oddělení tyto akce 
organizačně zajišťovalo a asistovalo formou informačních orientačních tabulek, přípravy 
technického zajištění a event. úklidu prostor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pronájem Počet 
2014 

Cena celkem 
2014 

Počet  
2015 

Cena celkem 
2015 

Konferenční sál 15 97 300 22 93 130 

Galerie U Přívozu 9 40 650 9 35 700 

Galerie Automat 8 21 200 8 24 925 

Učebna 10 21 600 13 27 500 

Počítačová učebna 1 3 500 - - 

Jiné prostory 1 2 500 2 4 400  

Jiné pronájmy 2 500 - - 

Celkem 46 187 250 54 185 355 
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Výroční zprávu SVK HK za rok 2014 finančně podpořily firmy: Bonet HK, s. r. o., a firma ASC HB.  
 

5.3.1.3 Oddělení služeb knihovnám  
 
5.3.1.3 Oddělení služeb knihovnám  
Oddělení zajišťovalo výkon regionálních funkcí pro knihovny Královéhradeckého kraje ve znění 
§ 11 knihovního zákona. Smlouvy o přenesení výkonu regionálních funkcí byly podepsány se 
6 pověřenými knihovnami. Pro rok 2015 byla (dle Koncepce rozvoje veřejných knihoven 

Královéhradeckého kraje na léta 20142018 s výhledem do roku 2020) vyhlášena kampaň Služby 
knihoven kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám. Cílem akce byla propagace a podpora 
tradičních i méně obvyklých služeb. 
Na OSK nastoupila v polovině října 2015 Mgr. B. Hladíková, která převzala veškeré vzdělávání 
knihovníků v kraji a také zaměstnanců SVK HK. V pracovní náplni nové kolegyně je 
i personalistika. Po dobu předávání práce šéfredaktorky zpravodaje U nás Mgr. And. Součkové 
pracovala na DPP také bývalá šéfredaktorka B. Blažková.  
 
1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 
 
1.1 Konzultace/dotazy 
V rámci poradenské činnosti bylo poskytnuto celkem 61 konzultací (z toho 14 mimo kraj). Témata 
konzultací se týkala např. výročních zpráv RF, výkazů KULT, výpočtů rozdělení dotací RF, 
legislativy poskytování RF, budování výměnných fondů, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí 
pro knihovníky, knihovnických stáží, ocenění knihovníků v kraji, rekonstrukcí knihoven, zpravodaje 
U nás, CADR apod.  
 
1.2 Metodické cesty 
V roce 2015 se uskutečnilo 17 metodických návštěv (16 obsloužených knihoven): 7. 7. 2015 – 
Jičínsko (Hořice, Lázně Bělohrad, Nová Paka); 9. 7. 2015 – Trutnovsko (Dvůr Králové n. L., Úpice); 
14. 7. 2015 – Rychnovsko (Opočno, Dobruška, Vamberk); 16. 7. 2015 – Náchodsko (Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec); 20. 8. 2015 – Hradecko (Smidary, Nový Bydžov, Chlumec 
n. C.). Jednalo se především o poznávací návštěvy, jejichž cílem bylo seznámit se 
s profesionálními knihovnami a knihovníky v Královéhradeckém kraji a zmapovat problematické 
oblasti v chodu a činnosti navštívené instituce. Zbývající metodické návštěvy byly spojeny s účastí 
na poradách profesionálních knihoven kraje. 
 
1. 3 Publikační činnost  
V tištěné a elektronické podobě byla vydána 4 čísla knihovnicko-informačního zpravodaje 
Královéhradeckého kraje U nás. Zpracována byla také ročenka Veřejné knihovny 
Královéhradeckého kraje v roce 2014 a publikována formou CD jako příloha letního čísla. 
Pracovnice OSK také přispěly několika články do občasníku X. 
Na webových stránkách SVK HK v oddílu Pro knihovny byly průběžně publikovány informace 
a články. Pokračovalo se v budování nové struktury webu, součástí byla také kontrola a oprava 
textů.  
 
1.4 Ostatní metodická pomoc  
Pro knihovny kraje byla průběžně zajišťována distribuce různých typů publikací (zpravodaj, 
propagační materiály, knihy, brožury atd.). 
 
2. Statistika a hodnocení činností knihoven 
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Proběhlo zpracování ročních výkazů KULT za Královéhradecký kraj v termínech daných zákonem 
o státní statistické službě. Byla zajištěna poradenská činnost k této problematice, zpracování 
souvisejících analýz a publikování výsledků. K tomu byl dále sestaven adresář specializovaných 
knihoven kraje, soupis publikační činnosti knihoven, provedeny opravy ve sběrné databázi NIPOS. 
Ve spolupráci s pověřenými knihovnami bylo zajištěno zpracování výroční zprávy o výkonu 
regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji za rok 2014. Výsledky a trendy v regionálních 
funkcích byly prezentovány na poradě ředitelek pověřených knihoven a zveřejněny na webu SVK 
HK v oddíle Pro knihovny. 
V rámci rozborové činnosti bylo publikováno vyhodnocení výkonů a vybavení knihoven v rámci 
kraje podle ustanovení standardu VKIS, analýza výkonů knihoven pomocí benchmarkingu, 

vyhodnoceny parametry dané královéhradeckou koncepcí rozvoje knihoven na léta 20142018.  
Ve 2. pololetí byly zpracovány metodické pokyny pro výroční zprávu a výkazy RF, pro statistické 
výkaznictví KULT za rok 2015. 
Pokračovalo se ve spolupráci s komisí soutěže Vesnice roku a došlo k sumarizaci dat pro práci 
komise (charakteristiky knihoven, analýza činnosti a další informace o přihlášených knihovnách). 
Při výjezdu komise soutěže Knihovna roku do knihoven oceněných v krajském kole byla v Obecní 
knihovně v Roudnici přítomna And. Součková.   
Byly zpracovány údaje o SVK HK pro benchmarking knihoven, výkaz KULT, zpracovány byly také 
výpočty pro rozbor činnosti a výroční zprávu SVK HK. 
 
Ve středu 4. 11. 2015 se uskutečnilo již sedmé slavnostní setkání knihovníků, v jehož rámci byly 
uděleny tituly Knihovnice/Knihovník roku Královéhradeckého kraje. Kromě tradičního slavnostního 
předání ocenění byl pro účastníky připraven bohatý kulturní program, složený z hudebních 
vystoupení hradeckého jazzmana Martina Brunnera a besedy se spisovatelkou Martinou 
Bittnerovou. Ve foyer konferenčního sálu byla pro hosty připravena výstava Design knihovnické 
propagace, která vznikla s přispěním 22 městských i místních knihoven z Královéhradeckého kraje.   
 
3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady  
 
3.1 Vzdělávací akce  
V roce 2015 OSK organizovalo celkem 23 vzdělávacích akcí pro knihovníky. Jednotlivá školení:  
1/ Na začátku roku probíhala školení ve všech krajských knihovnách v souvislosti s rozvojem 
virtuální referenční služby Ptejte se knihovny. Jejich předmětem bylo představení nové podoby 
modulu pro správu jmenované služby. Školení v SVK HK se zúčastnily zapojené knihovny 
z Královéhradeckého i Pardubického kraje.  
2/ V rámci projektu Unie zaměstnavatelských svazů nazvaného Sociální dialog v oblasti kultury 
a sociálních služeb se v průběhu ledna uskutečnily dvoudenní semináře Přátelská pracoviště, které 
byly věnovány nejrůznějším typům handicapů. Z téhož projektu pocházely také čtyřdenní semináře 
Prevence násilí na pracovišti. Vzhledem k vysokému počtu nahlášených účastníků probíhal 
seminář ve 3 cyklech (po 4 akcích) – celkem tedy bylo uspořádáno 12 seminářů.  
Díky spolupráci SKIP s Unií zaměstnavatelských svazů bylo také uspořádáno diskusní fórum 
Sociální dialog a nový občanský zákoník. Akce byla společná pro Pardubický a Královéhradecký 
kraj.      
3/ Vzhledem k přechodu ČR na nová katalogizační pravidla uspořádala SVK HK sérii školení 
zabývajících se nejvýraznějšími změnami v oblasti RDA. Ke spolupráci byli přizváni také odborníci 
z NK ČR.  
4/ Neznalost v oblasti citační problematiky si vyžádala uspořádat školení zaměřené na citování. Na 
seminář byly pozvány všechny členky redakční rady zpravodaje U nás.  
5/ Pouze pro zaměstnance SVK HK bylo zorganizováno školení věnované základní orientaci 
a práci v systému Windows 7.  
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6/ Vzhledem k tomu, že se z řad knihovnické veřejnosti objevovaly časté připomínky ke 
skutečnosti, že je dnes téměř nemožné vyznat se v záplavě nejrůznějších literárních žánrů, byl 
upořádán seminář přesně na toto téma. Jeho cílem bylo podat základní charakteristiky a rozlišovací 
znaky jednotlivých literárních žánrů a na praktických cvičeních bylo možno si získané informace 
ověřit.   
7/ Třetí ročník Královéhradecké knihovnické konference se nesl v duchu kampaně věnované 
službám knihoven. O odpolední část odborného programu se postaraly knihovny 
z Královéhradeckého kraje, které prezentovaly novinky určené uživatelům. Dopolední program byl 
věnován aktuálně velmi diskutovaným otázkám v oblasti knihovnictví – PR v knihovnách a CPK.  

8/ V průběhu záříprosince 2015 proběhla v prostorách nové počítačové učebny SVK HK školení 
v oblasti ICT, finančně podpořená v rámci dotačního podprogramu VISK 2. Jejich podrobný soupis 
naleznete v tabulce níže. Mezi přednášejícími byla (stejně jako v roce 2014) Mgr. Šárka Skalická 
z KMHK a PhDr. Martin Krčál z MU v Brně. Osvědčila se zejména spolupráce s Ing. Terezou 
Otčenáškovou z Fakulty informatiky a managementu UHK, o jedno ze školení se postarala Ing. 
Zuzana Němcová z téže fakulty.  
 
Soupis spolu/organizovaných vzdělávacích akcí OSK (mimo VISK 2): 
 
 

 Datum Název Počet účastníků 
(SVK HK/ostatní) 

1 13. 1., 20. 1.  
seminář Přátelská pracoviště 
(dvoudenní) 

12 účastníků 

2 17. 2. školení služby Ptejte se knihovny  9 účastníků (7/2 Pce) 

3 
9. 3., 17. 3., 
31. 3., 7. 4; 

seminář Prevence násilí na 
pracovišti (čtyřdenní) 

12 účastníků 

4 
10. 3., 18. 3., 
1. 4., 8. 4.;  

seminář Prevence násilí na 
pracovišti (čtyřdenní) 

12 účastníků 

5 
11. 3., 19. 3., 2. 
4., 9. 4.   

seminář Prevence násilí na 
pracovišti (čtyřdenní) 

13 účastníků (12/1 Pce) 

6 24. 3.  Seminář k pravidlům RDA 68 účastníků 

7 30. 3.  Školení RDA pro autority 16 účastníků (12/4 Pce) 

8 21. 4.  
Sociální dialog a nový občanský 
zákoník 

15 účastníků (7/8 Pce) 

9 5. 5.  Seminář k citační problematice 23 účastníků 

10 13. 5.  Seminář k pravidlům RDA II 39 účastníků (38/1 Praha) 

11 16. 6.  školení k pravidlům RDA - články 5 účastníků 

12 22. 10.  Windows 7 13 účastníků 

13 18. 11.  Seminář o literárních žánrech 37 účastníků (35/2 Pce) 

14 24. 11.  
Královéhradecká knihovnická 
konference 

68 účastníků 

  Celkem 342 účastníků 

 
 
 
 
Soupis školení realizovaných z VISK 2 (oblast ICT):  
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  Datum Název 
Počet účastníků 

(Khk/ostatní) 

1 22. 9. 
Využití ICT při tvorbě propagačních 
materiálů knihovny  

7 účastníků 

2 6. 10. 
Využití ICT při tvorbě propagačních 
materiálů knihovny  

7 účastníků 

3 
29. 9., 20.  
10. 

Microsoft Office Excel pro pokročilé I a II  13 účastníků 

4 13. 10.  Užití portálu citací v citační praxi 9 účastníků (8/1 Olomouc) 

5 27. 10.  Ovládání nových technologií v knihovnách  17 účastníků 

6 3. 11.  Práce s digitální fotografií  15 účastníků 

7 10. 11.  Nové nástroje pro tvorbu prezentací  13 účastníků 

8 1. 12.  Facebook a využití jiných sociálních sítí  15 účastníků 

9 15. 12.  
Využití nástrojů pro online komunikaci, 
spolupráci a zpětnou vazbu  

13 účastníků 

  Celkem 109 účastníků 

 
 
V návaznosti na průzkum témat (inspirace na registru vzdělávacích akcí na stránkách SKIPu, na 
webu jiných knihoven, škol a komerčních školitelů) byl sestaven dotazník mapující u knihovníků 
z Královéhradeckého kraje zájem o školení v oblasti ICT. Dotazník s návrhy témat byl v listopadu 
roku 2015 na dobu 1 měsíce vystaven na webu SVK HK v oddíle Pro knihovny. O jeho vystavení 
byly všechny knihovny v kraji informovány e-mailem. Na základě výsledků hlasování byl na rok 
2016 sestaven program 12 vzdělávacích akcí v oblasti ICT. K němu byla zpracována a na 
Ministerstvo kultury ČR podána žádost o dotaci ve výši 15 000 Kč z podprogramu VISK 2.  
 
3.2 Koordinační porady    
Odborně a organizačně byly připraveny: 2 porady ředitelek pověřených knihoven (12. 3. 2015, 17. 
9. 2015), 2 porady metodiček pověřených knihoven (18. 6. 2015, 3. 12. 2015), 3 (klasické) redakční 
rady (30. 1. 2015, 14. 8. 2015, 30. 10. 2015), 1 výjezdní redakční rada (15. 5. 2015), 2 mimořádné 
porady věnované střediskovému systému (30. 4. 2015, 1. 7. 2015), 1 mimořádná porada 
pověřených knihoven k agendě RF (12. 11. 2015).  
Uspořádány byly 2 workshopy věnované střediskovému systému v Královéhradeckém kraji. První 
z workshopů, nazvaný Střediskové knihovny a jak dál, se uskutečnil 30. 4. 2015. V odborné části 
programu byl účastníkům prostřednictvím prezentací (E. Semrádová, K. Hubertová, D. Michlová) 
představen systém regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji. Po přednáškové části 
následovalo vyhodnocení dotazníků mapujících fungování střediskového systému na 
Královéhradecku. Velmi náročnou částí pro všechny přítomné bylo sestavení SWOT analýzy, tedy 
definování výhod, nevýhod, příležitostí a hrozeb decentralizovaného systému. Zčásti se při 
vytváření analýzy vycházelo z odpovědí, které byly uvedeny v průzkumu. Převažovaly však 
informace získané na základě řízené diskuse, která se odehrála v poslední části workshopu. 
Neformální diskuse probíhala i po oficiálním ukončení workshopu, proto byla zorganizována 1. 7. 
2015 další porada, která měla přinést odpovědi na některé nezodpovězené otázky ohledně 
střediskového systému v Královéhradeckém kraji. Došlo k dokončení SWOT analýzy a diskuse se 
točila okolo témat vztahujících se k regionálním funkcím – výměnné fondy, personální zabezpečení 
a smlouvy o RF.  
Uspořádána byla také ještě jedna mimořádná porada. Pověřené knihovny se 12. 11. 2015 sešly 
k problematice zpracování statistických výkazů, výročních zpráv, smluv o RF apod.  
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4. Ostatní 
4.1 Exkurze 
Exkurze do SVK HK byla zajištěna oddělením celkem 4x. V prvním případě se nejednalo o ryze 
knihovnickou návštěvu, ale knihovnou byli provedeni také zaměstnanci firmy Scanservice, a. s. Ve 
druhém pololetí byli knihovnou provedeni pouze studenti 3. ročníku oboru Informační služby SOŠ 
Hradební, kteří v knihovně absolvovali průběžnou praxi.  
 
Soupis exkurzí zajištěných OSK:   
 

Knihovna  Datum Počet účastníků 

Scanservice, a. s.,  
Knihovna Fakulty sociálních věd UK Praha   

5. 2. 5 účastníků 

Knihovna univerzitního kampusu MU Brno 22. 6. 12 účastníků  

3. ročník oboru informační služby  
SOŠ Hradební 

3. 9. 4 účastníci  

3. ročník oboru informační služby  
SOŠ Hradební 

10. 12. 4 účastníci  

Celkem  25 účastníků 

 
4.2 Praxe a stáže  
Byla zajištěna průběžná praxe studentů 3. a 4. ročníku oboru informační služby SOŠ Hradební, 
2 studentky SOŠ Hradební vykonávaly v SVK HK souvislou čtrnáctidenní odbornou praxi.  
Ve dnech od 18. 5. 2015 do 22. 5. 2015 proběhla výměnná studijní stáž mezi SVK HK a kolegy 
z Banské Bystrice. Na Slovensko vycestovala And. Součková (spolu se Zuzanou Špačkovou z odd. 
digitalizace). Kromě toho se OSK také organizačně podílelo na zajištění stáže (příprava čtvrtečního 
programu – exkurze do knihoven ve Velkém Poříčí a Náchodě, prohlídka náchodského zámku). 
 
4.3 Agenda ISBN 
Byla vedena agenda ISBN pro publikace vydávané SVK HK. 
 
 
 
 
 
Statistické ukazatele: 
 

  2013 2014 2015 

1 Konzultace 58 50 61 

2 Metodické cesty  7 13 17 

3 Zpravodaj U nás 4 4 4 

4 Vzdělávací akce 4 11 13 

5 
Vzdělávací akce k ICT  

(mimo VISK 2) 
8 - 1 
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6 Vzdělávací akce k ICT (VISK 2) - 14 9 

7 Koordinační porady  18 8 11 

8 Exkurze 1 9 4 

 
 

 
5.3.2  Odbor služeb 
 
Odbor služeb zajišťoval služby uživatelům ve dvousměnném provozu a o sobotách. 
 
Pokračoval projekt zpětného ukládání záznamů článků z regionálních seriálů (kartotéka souběžné 

regionální bibliografie, SRB) za léta 19601992 do systému Aleph. V roce 2015 bylo uloženo 2 325 
záznamů, od začátku projektu v roce 2010 bylo uloženo 20 590 záznamů. Ukládání probíhá 
v pracovní době bez dalších nákladů na mzdy. V roce 2015 se na ukládání podílely tyto pracovnice: 
J. Baničevičová, H. Čermáková, V. Divišová, H. Kundrtová, H. Kliková, V. Kohoutová, J. Macáková 
a J. Vernerová. Kontrolu všech záznamů provedly L. Málková a D. Ridlová. 
 
Po celý rok byly každý měsíc vypracovávány a předávány oddělení PR ke grafickému zpracování 
texty k propagaci vybraných služeb v rámci celokrajské kampaně. Tyto letáky byly čtenářům 
předávány při výpůjčkách. Došlo sice k dočasnému oživení zájmu o některé služby, např. EDD, 
rešerše apod., neprojevilo se to však bohužel v celkových statistikách. Vzhledem k výraznému 
poklesu počtu návštěvníků knihovny oproti roku 2014 bude nutné směřovat propagační akce mimo 
knihovnu. 
 
S dobrou odezvou se setkala nabídka první registrace zdarma pro středoškolské studenty, která 
platila od 7. 9. do 30. 12. 2015. Celkem jsme v tomto období poprvé zaregistrovali 414 
středoškoláků, zatímco ve stejném období let 2014 a 2013 to bylo 185 a 296 středoškoláků. 
 
V dubnu byly čtenářům nabídnuty elektronické knihy prostřednictvím portálu Levná knihovna. 
Uživatelé o tyto knihy neprojevili zájem, celkem bylo uskutečněno v 1. pololetí 29 výpůjček, přičemž 
většina z nich byla součástí testování portálu ze strany zaměstnanců. Ve 2. pololetí se uskutečnily 
pouze 2 výpůjčky těchto knih. 
Nepodařilo se zajistit mobilní aplikaci online katalogu knihovny, a tak nemohl být splněn ani úkol 
usnadnit návštěvníkům orientaci ve volném výběru prostřednictvím mapy fondu v mobilních 
zařízeních.  
 
Od 22. 6. 2015 je z důvodu poruchy mimo provoz selfcheck. Přestože jej využívalo jen kolem 13 % 
uživatelů, tito uživatelé si na jeho používání již zvykli a dotazují se na termín zprovoznění. 
 
Byly rozšířeny možnosti bezhotovostních plateb pro naše registrované čtenáře. V 1. NP byl 
stávající platební terminál nahrazen novým, bezkontaktním. Od 12. 1. 2015 mohou čtenáři uhradit 
závazky vůči knihovně online přes platební bránu ze svého konta v online katalogu. Výhodou pro 
čtenáře je, že po uhrazení svých závazků si mohou ihned online prodloužit prošlé výpůjčky. Tímto 
způsobem mohou platit i poplatky za rešerše a elektronické dodávání dokumentů. Tato služba byla 
čtenáři dobře přijata, během roku proběhlo více než 2 000 transakcí v hodnotě cca 139 000 Kč. 
V letních měsících proběhla revize volného výběru ve 3., 4. a 5. NP. Byla vypracována a na 
intranetu vystavena revizní zpráva. Nadále probíhají průběžné kontroly řazení volného výběru. 
 
Návštěvníci knihovny 
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Vstupními detekčními branami prošlo v roce 2015 celkem 173 829 návštěvníků (187 344 v roce 

2014  pokles o 7,2 %). Průměrný denní počet návštěvníků činil 666 v pracovní dny a 188 
o sobotách. Podrobnější údaje ukazuje tabulka a graf. 
 

Období 
Návštěvníci 

celkem 
Průměr 
PO-SO 

Průměr 
PO-PÁ Průměr SO 

Leden 16 690 642 749 193 

Únor 17 493 729 834 205 

Březen 19 613 754 852 220 

Duben 17 894 688 814 201 

Květen 14 179 591 698 183 

Červen 13 571 522 591 143 

Červenec 7 368 335 335 0 

Srpen 7 299 348 348 0 

Září 13 335 533 607 146 

Říjen 16 049 617 718 202 

Listopad 16 646 694 787 227 

Prosinec 13 692 595 660 165 

Rok 2015 173 829 587 666 188 
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Vstupy do online katalogu a do konta čtenáře 
 
Do online katalogu vstoupilo celkem 454 896 (loni 442 586) uživatelů.  Z toho 93 969 vstupů (21 %) 
bylo z počítačů umístěných v knihovně a 360 927 (79 %) z počítačů mimo knihovnu. Do konta 
čtenáře vstoupilo celkem 236 744 (loni 251 147) uživatelů. Z toho 30 252 (13 %) využilo počítačů 
v knihovně a 206 492 (87 %) počítačů mimo knihovnu. 
 
 
 
 
 
Výpůjčky 
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5.3.2.1  Oddělení absenčních služeb 
 
Úsek absenčních výpůjček 
Uskutečnilo se celkem 432 985 absenčních výpůjček (loni 446 802 – pokles o 3,1 %), z toho bylo 
212 607 (loni 212 830) prodloužení výpůjční lhůty a 220 364 (loni 233 972) prvních výpůjček. 
Z volného výběru si uživatelé vypůjčili 140 553 (loni 147 454) prvních výpůjček dokumentů, tj. 63,8 
%. Ze skladu si uživatelé vypůjčili 79 811 dokumentů, tj. 36,2 %.  
 

 2015 2014 2013 

Počet 1. výpůjček 220 364 233 972 245 027 
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z toho volný výběr 
z toho přes selfcheck 

140 553 
7058* 

147 454 
17 739 

150 723 
19 695 

z toho beletrie 39 439 40 553 42 388 

z toho MVS 4748 4138 3921 

Prodloužení 212 607 212 830 214 275 

z toho beletrie 27958 28828  

Absenční výpůjčky celkem 432 985 446 802 459 302 

z toho beletrie 67 397 69 381  

Požadavky  133 353 147 246 162 777 

Nevyzvednuté požadavky  20 259** 24 726 28 083 

Registrovaní uživatelé 9 702 9 696 10 483 

Dotazy (e-mail) 2144 1398 1780 

* od 22. 6. selfcheck mimo provoz 
** denní průměr 84 
Vráceno bylo celkem 220 673 (loni 233 496) absenčně půjčených dokumentů, z toho 140 642 
do volného výběru a 80 031 do skladu. Do 2 biblioboxů Herbie bylo vráceno 26 183 dokumentů 
(loni 24 638). 
 

 
 
Bylo sledováno dodržování výpůjčních lhůt a v pracovní dny rozesílány upomínky. Ředitelské 
upomínky (tj. 4. upomínky) byly zaslány 254 (loni 225) čtenářům. Předžalobní upomínky byly 
poslány 78 čtenářům, z nichž 11 zatím knihy nevrátilo. K vymáhání bylo předáno 15 případů 
čtenářů, z nichž 4 případy zatím nejsou dořešeny. Bylo podáno jedno trestní oznámení, zatím bez 
výsledků. 
 
K 31. 12. 2015 mělo platnou registraci 9 702 (loni 9 696) uživatelů. Ze systému Aleph byly 
vymazány registrace s platností do 31. 12. 2011 (cca 2 800). Od 14. října tiskneme přihlášku pro 
čtenáře-cizince v angličtině. 



33 

 

 

 
 
Ve složení uživatelů knihovny nedošlo k velkým posunům. Výjimkou je kategorie 03, tj. VŠ studenti. 
Od roku 2013 došlo k postupnému poklesu ze 4 031 (38,5 % z celkového počtu registrovaných 
uživatelů) na 3 342 (34,4 %). 

 

 

Kategorie Počet Procenta 

01 Více titulů 33 0,3 

02 Vysokoškoláci 2234 23,0 

03 VŠ studenti 3342 34,4 

04 Středoškoláci 1402 14,5 

11 SŠ studenti 1169 12,0 

12 Základní vzděl. 13 0,1 

13 ZŠ studenti 36 0,4 

21 Senioři 60+ 613 6,3 

22 
Předregistrovaní 

65 0,7 

23 Cizinci -
 studenti 

127 1,3 

24 Cizinci 52 0,5 

25 ZTP 25 0,3 

31 Zaměstnanci 87 0,9 

33 Služební   74 0,8 

35 MVS 420 4,3 

36 Kolektivní 10 0,1 
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Nahlášeno bylo 157 ztrát (v předešlém roce 189), ale 42 dokumentů bylo čtenáři nalezeno 
a vráceno. Ze zbývajících 115 ztrát bylo 22 vyřešeno finanční náhradou (vybráno bylo 8 921 Kč) a 
93 dokumentů bylo nahrazeno stejným nebo novějším vydáním téhož titulu. 
 
Průběžně byly zodpovídány e-mailové dotazy došlé na adresu pujcovna@svkhk.cz. Bylo jich 
zodpovězeno 2 144 (v předešlém roce 1 398). 
 
Uskutečnilo se 16 (v předešlém roce 25) výpůjček elektronických čteček. Deštníky s logem 
knihovny byly zapůjčeny 45 (v předešlém roce 98) uživatelům.  
 
Z volného výběru bylo vyřazeno celkem 5 003 (v předešlém roce 3 382) knih. 
V průběhu roku bylo obaleno celkem 3 501 (v předešlém roce 1 921) knih z volného výběru. 
Jednalo se o knihy dosud neobalené nebo poškozené. 
 
Pokračovala služba donášky knih do domu. Uskutečnila se 1 návštěva, při které bylo doneseno 
5 knih. 
 
Úsek MVS 
 
Od 250 knihoven (z toho 58 z Královéhradeckého kraje) jsme obdrželi 4 748 požadavků. Všechny 
požadavky byly vyřízeny. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu v počtu požadavků na MVS 
o 14,7 %.  
 

čten. 

mailto:pujcovna@svkhk.cz
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Od našich čtenářů jsme přijali celkem 442 objednávek na meziknihovní výpůjčky. Z toho se 
uskutečnilo 418 výpůjček (403 knihy a 15 kopií). 
 

 
 
Na mezinárodní meziknihovní výpůjční služby bylo směrováno 24 požadavků našich čtenářů (loni 
12), z nichž se uskutečnilo 16 (dodáno bylo 13 knih a 3 kopie). 
 
Pokračuje spolupráce s Knihovnou města Hradce Králové. Pro naše čtenáře bylo z KMHK dodáno 
85 knih, do KMHK jsme dodali 219 knih. 
 
 
5.3.2.2  Oddělení prezenčních služeb 
 
Úsek periodik 
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Uskutečnilo se 12 992 (v předešlém roce 13 366) prezenčních výpůjček periodik ze skladu, z toho 
bylo 1 298 (v předešlém roce 1 108) prodloužení výpůjční lhůty. Prezenční výpůjčky časopisů 
běžného roku ze studovny periodik se nesledují, stejně tak jako prezenční výpůjčky starších svazků 
nejčastěji půjčovaných novin umístěných ve volném výběru ve 4. NP.    
 
Ústně nebo telefonicky bylo zodpovězeno 3 240 (v předešlém roce 3 590) dotazů týkajících se 
fondu periodik. Dalších 201 (v předešlém roce 144) dotazů bylo zodpovězeno e-mailem.    
 
Zkompletováno a předáno ke zpracování a vazbě bylo 2 696 svazků periodik. 
 
MVS na úseku periodik – zasílání kopií článků z novin a časopisů knihovnám – probíhalo formou 
papírových kopií zasílaných klasickou poštou a elektronicky. Celkem bylo knihovnám odesláno 675 
(v předešlém roce 384) článků, tj. 3 459 (v předešlém roce 2 252) stran. Z toho 123 článků (697 
stran) bylo odesláno elektronicky a 552 článků (2 762 stran) poštou. Smlouvu o EDD má ke dni 
31. 12. 2015 uzavřenu 28 institucí.   
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Pro naše čtenáře jsme zajistili dodání celkem 97 (v předešlém roce 70) článků z jiných knihoven – 
41 z VPK, 34 z NKP a 22 z ostatních knihoven. Pouze jeden článek byl dodán elektronicky, ostatní 
poštou.  
 
Elektronicky dodáváme kopie článků našim čtenářům prostřednictvím systému Aleph. K 31.  12.  
2015 mělo smlouvu o EDD uzavřenu 79 čtenářů. Během roku jim bylo dodáno 45 (v předešlém 
roce 49) článků, tj. 308 (v předešlém roce 157) stran.   
 
Službu current contents, tj. elektronické zasílání obsahu nových čísel časopisů, využívá 25 
uživatelů, kteří si nechávají posílat obsahy ze 48 časopisů.  
 
Na multifunkčních zařízeních v prostorech pro veřejnost bylo zhotoveno za úplatu 73 070 stran 
kopií a tisků (z toho 1 061 barevných). Na služebním zařízení ve foyer 3. NP bylo zhotoveno 
48 006 služebních kopií a 4 257 soukromých za úplatu. 
 
Ve studovně periodik ve 4. NP se provádí zaevidování čtenářských průkazů do systému SafeQ 
(multifunkční zařízení) a do systému pro parkování Aktion. V systému SafeQ je k 31. 12. 2015 
zaregistrováno 5 668 uživatelů. V systému pro parkování je zaregistrováno 1 862 uživatelů, z toho 
aktivních je 237. 
 
Přístupy k internetu 
 
Na počítačích pro veřejnost bylo zaznamenáno 33 768 přístupů na internet. 
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Úsek IRS 
 
Bylo uskutečněno 1 555 (v předešlém roce 1 893) prezenčních výpůjček ze skladu, z toho 347 
(v předešlém roce 319) prodloužení výpůjční lhůty. Počty prezenčních výpůjček z volného výběru 
ve studovně v 5. NP se nesledují.    
 
Uskutečnilo se 14 (v předešlém roce 17) prezenčních výpůjček čtečky elektronických knih.  
 
Do volného výběru studovny bylo zařazeno 287 (v předešlém roce 505) dokumentů, vyřazeno bylo 
39 (v předešlém roce 50) dokumentů. Do oddílu regionální literatury přibylo 377 (v předešlém roce 
363) dokumentů, vyřazeno bylo 19 (v předešlém roce 16) dokumentů.   
Celkem do studovny v 5. NP  přibylo 664 (v předešlém roce 868) dokumentů a vyřazeno jich bylo 
58 (v předešlém roce 66). 
 
Ústní a telefonické dotazy uživatelů ve 3. a 5. NP jsou evidovány dohromady s oddělením 
absenčních služeb. Bylo jich evidováno 23 711 (v předešlém roce 24 020), tj. průměrně 2 246 
měsíčně. 
Počet dotazů v jednotlivých podlažích: 
3. NP – 14 109 (v předešlém roce 14 477) 
5. NP – 9 602 (v předešlém roce 9 543) 
 
E-mailových dotazů bylo přímo na oddělení IRS zodpovězeno 439 (v předešlém roce 494), celkem 
se však pracovalo s 2 816 (v předešlém roce 2 209) zprávami. Jednalo se zejména o nejrůznější 
nabídky, které byly přeposlány na jiná oddělení. Pokračovala spolupráce s oddělením absenčních 
služeb, kdy byly navzájem přeposílány k zodpovězení dotazy týkající se absenčních a prezenčních 
výpůjček. Od června jsme zapojeni do portálu „Ptejte se knihovny“, který je spravován Národní 
knihovnou ČR. Takto bylo vyřízeno 44 dotazů. Před zapojením do celostátního portálu bylo přes 
odkaz „Ptejte se knihovny“ zodpovězeno 51 dotazů. Celkem tedy se jedná o 95 dotazů 
(v předešlém roce 189 dotazů). Přes online katalog došlo 102 (v předešlém roce 121) dotazů.  
 
Studijní boxy byly v průběhu roku využity 1 814krát (v předešlém roce 1 437krát). Měsíční průměr 
je 151 (v předešlém roce 120) využití. 
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V 5. NP byly od uživatelů přijímány žádosti o MVS a MMVS, ověřovány citace a zjišťovány lokační 
údaje. Žádosti byly poté předávány k vyřízení na úsek MVS. 
 
Rešeršní činností se částí pracovního úvazku zabývaly 2 pracovnice IRS, podle časových možností 
vypomáhala vedoucí oddělení prezenčních služeb. Záznamy nových rešerší jsou ukládány do 
systému Aleph. Celkem je nyní uživatelům zpřístupněno v online katalogu 2 643 záznamů rešerší 
z let 1983–2015. V roce 2015 byly k záznamům rešerší z roku 2013 připojeny plné texty, celkem 
143. 

 

Tabulka rešerší za rok 2015 

Sledované období 2015 % 2014 

Celkem písemných rešerší 151 100 146 

Způsob zadání osobně ve studovně  75 50 75 

jinak než osobně 76 50 71 

(z toho) elektronicky 76 50 71 

Způsob zpracování plně automatizované 124 82 112 

smíšené 27 18 34 

manuální 0 0 0 

Využití databází včetně internetu 126 83 118 

Využití vlastní excerpce periodik 23 16 28 

Oborové členění  společenské vědy 110 73 106 

přírodní vědy, technika 33 22 32 

umění a literatura 8 5 8 
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Regionální problematika 17 11 16 

Podklad pro diplomové a jiné odborné práce 139 92 135 

Zadavatel = studující 105 69 98 

Požadovaný jazyk pouze čeština 55 36 62 

 
Uskutečnilo se celkem 83 (v předešlém roce 99) exkurzí, tj. průměrně 7 (v předešlém roce 8) za 
měsíc. Exkurzí se zúčastnilo 1 582 (v předešlém roce 1 844) účastníků. Pokračovaly pravidelné 
prohlídky knihovny pro širokou veřejnost. Celkem je nabízeno 6 různých lekcí informačního 
vzdělávání pro školy (IVU).    

 

Adresáti exkurzí Počet exkurzí % 

Střední školy 51 (2014  59) 61 

Základní školy 20 (2014  20) 24 

Ostatní (cizinci, kluby seniorů atd.) 5 (2014  7) 6 

Veřejnost 4 (2014  9) 5 

Vysoké školy 3 (2014  3) 4 

Mateřské školy 0 (2014  1) 0 

Celkem provedeno exkurzí 83 (2014 – 99) 100 

 Z celkového množství - lekce IVU  43 (2014  34) 52 

 
V oblasti vzdělávání uživatelů proběhlo 12 akcí (v předešlém roce 41) celkem pro 83 (v předešlém 
roce 329) účastníky. Školení První kroky s počítačem pro seniory se neuskutečnilo z důvodu 
přechodu na operační systém Windows 7 v počítačové učebně. Proškolení zaměstnanců, a tedy 
i lektorky proběhlo až v říjnu 2015. Byl založen Klub trénování paměti pro ty, kteří prošli kurzy 
trénování paměti a chtějí trénovat dál. 

Trénování paměti – 8x (G. Holečková)  – 60 účastníků  
Klub trénování paměti – 4x (K. Lukešová, G. Holečková) – 23 účastníků 

Školení uživatelů v práci s online katalogem probíhala individuálně v rámci běžné služby. 
 
Knihovna si platila vstupy do databází ASPI (+1 vstup v rámci konsorcia), ČSN online, Lexikon 
výtvarníků a Infobanka ČTK. Finanční spoluúčast v rámci konsorcií byla u bází EBSCOhost, 
SpringerLink, Library PressDisplay, ASPI a Anopress. 
 
V databázi EBSCO – eBook Collection máme v současné době zakoupeno (trvalá akvizice) celkem 
313 e-knih (z toho je 268 českých e-knih, které jsme získali v roce 2015). 
 
Tabulka s počty vstupů a prohlédnutých plných textů některých databází, pokud je z nich možno 
získávat příslušnou statistiku:  
 

 

 

Databáze 
Počet vstupů 

2015 
Počet vstupů 

2014 
Prohlédnuté plné 

texty 2015 
Prohlédnuté plné 

texty 2014 
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ASPI  562 798 1 492 1 217 

EBSCOhost 2 718 2 171 3 994 4 373 

Infobanka ČTK 122 71 232* 749 

Library 
PressDisplay 

2 038 1 983 3 159 2 453 

SpringerLink nelze zjistit nelze zjistit nelze zjistit   nelze zjistit 

Anopress  515 523 6 494 7 963 

Celkem 5 955 5 546  15 371 16 755 

 
* Číslo je za 1. pololetí. Po změně v Infobance nelze zjistit údaje o prohlédnutých plných textech. 

 

 
 

 
Do databáze Významná regionální výročí bylo dodáno 274 (loni 145) záznamů osobností. 

 

 

 
5.3.2.3  Vzdělávání pracovníků 
Kurzy anglického jazyka pro pokročilé navštěvovala H. Pařízková, M. Štyndlová a M. Hašková. 
Kurzy pro mírně pokročilé navštěvovala V. Roubíčková. 

 
5.3.2.4   Personální změny 
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Žádné nebyly. 

 

 

Tabulka 
 

  ODBOR SLUŽEB 2015 2014 

  Služby pro uživatele   

  Počet studijních míst (bez konferenčního sálu a učeben) 323 323 

  Počet počítačů pro uživatele 95 95 

  z toho počet internetových stanic pro uživatele 51 51 

  Registrovaní uživatelé (k 31. 12. 2015) 9 702 9 696 

  Návštěvníci SVK celkem  741 248 752 867 

  Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) celkem 173 829 187 344 

v
 t
o
m

 

Návštěvníci půjčovny a studoven 138 396 149 107 

návštěvníci využívající internet v knihovně 33 768 36 064 

návštěvníci kulturních akcí 0* 0 

návštěvníci vzdělávacích akcí 1 665* 2 173* 

  Virtuální návštěvníci online služeb  567 419 565 523 

  Výpůjčky celkem  462 903 478 816 

v
 t
o
m

  

naučná literatura (jen knihy) 367 143 379 314 

krásná literatura (jen knihy) 67 397 69 381 

výpůjčky periodik 12 992 13 366 

zvukové dokumenty 0 0 

zvukově-obrazové dokumenty 0 0 

elektronické dokumenty 0 0 

jiné 15 371 16 755 

  prezenční výpůjčky evidované  14 547 15 259 

  prolongace 214 252 214 257 

  Meziknihovní výpůjční služba (MVS)   

  počet požadavků z jiných knihoven 5 423 4 522 

  z toho kladně vyřízené požadavky 5 423 4 522 

  požadavky zaslané jiným knihovnám 539 519 

  z toho kladně vyřízené požadavky 515 499 

  Mezinárodní MVS   

  požadavky z jiných zemí 0 0 

  z toho kladně vyřízené požadavky 0 0 

  požadavky do jiných zemí  24 12 

  z toho kladně vyřízené požadavky 16 7 

  Elektronické služby knihovny   

  počet návštěv webové stránky knihovny 375 980 378 917 

  počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 93 969 95 790 

  počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu 360 927 346 796 

  
počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru 
knihovny 

30 252 32 420 
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počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo 
knihovnu 

206 492 218 727 

  počet vlastních specializovaných databází  5 5 

  počet licencovaných elektronických informačních zdrojů 8 8 

  počet databází (vlastních i licencovaných) přístupných mimo knihovnu 8 8 

  
počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem 
z prostoru knihovny 

5 955 5 546 

  
počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem 
z prostoru mimo knihovnu 

0** 0** 

  počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 0 0 

 
Počet e-výpůjček e-dokumentů   

  online informační služby (počet zodpovězených dotazů) 2 784 2 036 

  Další údaje   

  Kulturní akce pro veřejnost celkem 0*** 0 

  Vzdělávací akce pro veřejnost celkem 95*** 140*** 

               z toho v oblasti IT 0 14 

 
* pouze akce pořádané odborem služeb, nejsou zahrnuty akce PR 
** dle sdělení OIT nelze sledovat  
*** zahrnuty kurzy pro uživatele, exkurze a lekce IVU, pouze akce pořádané odborem služeb, nejsou 
zahrnuty akce PR 

 

5.3.3  Odbor doplňování a zpracování fondů 
 

5.3.3.1 Plnění hlavních úkolů 
 
V roce 2015 knihovna pokračovala ve spolupráci na krajském projektu digitalizace regionálních 
monografií a periodik z knihovních fondů paměťových institucí Královéhradeckého kraje (projekt 
Digitalizace a ukládání, IOP – výzva 08 pro kraje). Podrobněji viz body 5.1, 5.2.5 a 5.3.3.6. 
 
Bylo připraveno a od 1. 5. 2015 zahájeno jmenné i věcné zpracování všech druhů dokumentů 
podle nových katalogizačních pravidel RDA (původně plánovaný termín zahájení 1. 4. byl posunut 
Národní knihovnou). Knihovny v regionu byly zaškoleny do katalogizace podle nových pravidel na 
dvou školeních (24. 3. a 13. 5.). 
 
V lednu byly vypracovány hodnoticí zprávy týkající se realizace projektů VISK 5, VISK 7 a VISK 9 
v roce 2014. 
Na rok 2015 byly již v prosinci 2014 zpracovány nové projekty „Reformátování regionálních novin 
Pochodeň a navazujících titulů“ (v rámci programu VISK 7), „Harmonizace a opravy tematických 
autorit v SVK v Hradci Králové“ (v rámci programu VISK 9/II) a „Doplňování vybraných záznamů 
článků do báze ANL“ (v rámci programu VISK 9/I). Všechny projekty byly přijaty a navrhované 
dotace byly přiděleny v plné výši. V průběhu roku byly všechny projekty postupně realizovány 
a úspěšně dokončeny. Podrobněji viz bod 5.1. 
V prosinci byly zpracovány tři projekty na rok 2016. Jednalo se o „Reformátování regionálních 
novin Pochodeň a navazujících titulů“ (VISK 7), „Harmonizace a opravy tematických autorit ve 
Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové“ (VISK 9/II) a „Doplňování vybraných záznamů 
článků do báze ANL“ (VISK 9/I).  
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Podle časových možností byly průběžně řešeny problémy nahlášené prostřednictvím helpdesku 
ODZF. U všech titulů byl vždy zkontrolován a opraven celý BIB záznam i záznamy všech jednotek.  
 
Pokračovalo zpracování fondu osobní knihovny prof. Černého, které v roce 2014 probíhalo v rámci 
projektu VISK 5 a v roce 2015 bylo realizováno z vlastních prostředků knihovny na DPP. Zároveň 
s monografiemi se začala zpracovávat také periodika. V průběhu 1. pololetí bylo rozhodnuto, že 
knihovna prof. Černého bude veřejnosti zpřístupněna v únoru 2016 (k 90. výročí narození) ve 
4. NP. Ve 2. pololetí probíhaly potřebné přípravné práce (přidělování stavěcích znaků, polepování 
knih, nákup a stavba regálů atd.). 
 
V akviziční práci byl kladen důraz na vyhledávání a doplňování regionálních titulů (včetně 
elektronických zdrojů a darů). 
Byly dále rozšiřovány kontakty s nakladateli a vydavateli v rámci regionu, přičemž byly využívány 
i regionální veletrhy různého zaměření. Z důvodu zachování kontinuity dodávek byly udržovány 
kontakty i s bývalými regionálními nakladateli a vydavateli. 
Noví regionální nakladatelé byli v nutných případech průběžně upozorňováni na povinnost 
poskytování povinných výtisků a všichni ostatní na nezbytnost plnění ohlašovací povinnosti. 
 

5.3.3.2 Oddělení akvizice  
 
Oddělení akvizice průběžně pracovalo s přiděleným rozpočtem, podle plánu práce a zásad 
schváleného akvizičního programu (vnitřní předpis č. 13). Akviziční program byl v průběhu několika 
měsíců podstatně přepracován a aktualizován a od 1. 6. vstoupilo v platnost nové znění. 
Stanovený rozpočet byl v průběhu roku rovnoměrně čerpán, v 2. pololetí došlo k jeho navýšení.  
Podle finančních možností byla kromě širokého okruhu odborné literatury doplňována také 
zahraniční odborná literatura, elektronická média a literatura pro národnostní menšiny žijící v ČR. 
Zaměřili jsme se na obsahově regionální dokumenty vydané v elektronické formě. Byly také 
doplňovány další výtisky publikací často žádaných uživateli (na základě informací z odboru služeb 
i návrhů čtenářů prostřednictvím mailů a formuláře Návrhy na dokoupení titulů). 
Byly získány elektronické dokumenty od různých poskytovatelů (Levná knihovna, EBSCO – 
zejména Karolinum a VŠCHT) a ve spolupráci s OIT bylo zahájeno jejich půjčování.  
Průběžně byly nakupovány elektronické databáze a elektronické dokumenty v souladu s autorským 
právem. 
Byla obnovena roční smlouva o poskytování přístupu ke čtení elektronické formy českých 
technických norem prostřednictvím služby ČSN online (navázalo se tak na grant LI 200011). 
Pokračovala spolupráce s Úřadem patentového vlastnictví při doplňování patentové literatury. 
Byly vyhledávány nové příležitosti pro akviziční činnost SVK HK (projekty, konsorcia…).  
 
Bylo získáno a zaevidováno celkem 17 411 knihovních jednotek, z čehož bylo 12 712 monografií 
(PV = 556, DN = 1 989, PPV = 6 775, N = 1 855, D = 468, MV = 0, Náhrady = 115, RF = 13, POZ = 
1 276), 3 713 seriálů a 986 ostatních (v tom 650 patentů). Z celkového počtu zaevidovaných 
knihovních jednotek jsme získali např. 2 658 knihovních jednotek beletrie, 60 kartografických 
dokumentů, 105 elektronických zdrojů a 211 audiovizuálních dokumentů. 
Pracovnice celého odboru průběžně spolupracovaly s OSF při odepisování ztracených 
a poškozených dokumentů. Odepsáno bylo celkem 640  knihovních jednotek. 
 
 

Způsob nabytí dokumentů (bez seriálů, patentů a norem) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Povinný výtisk 3 604 2 535 2 721 1 373 534 556 

Placený "povinný výtisk" 6 678 5 814 7 795 6 715 6 857 6 775 

Nákup 2 109 1 002 1 544 2 730 2 776 1 855 

Rezervní fond 2 7 32 0 1 903 13 

Dary + mezinárodní výměna 1 136 1 862 1 193 881 0 2 457 

Pozůstalost F. Černého 0 0 1 901 69 1 398 1 276 

Náhrady za ztráty 39 52 145 99 113 115 

Celkem 13 568 11 272 15 331 11 867 13 581 13 047 

        
 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Celkový počet získaných monografií, kartografických dokumentů, elektronických zdrojů 
a audiovizuálních dokumentů byl 13 047 knihovních jednotek, z toho jsme získali 8 630 dokumentů 
nákupem a 4 417 dokumentů zdarma (z toho 1 276 pozůstalost prof. Černého). 
Titulově jsme získali těchto dokumentů 11 022, z toho bylo 7 930 titulů nákupem a 3 092 zdarma 
(z toho 965 pozůstalost prof. Černého). 
Z uvedených čísel vyplývá, že na 1 získaný titul připadá průměrně 1,18 exempláře. 
 
Celkový finanční limit přidělený na nákup publikací byl k 31. 12. vyčerpán, plán přírůstků do fondu 
byl překročen (díky posílení rozpočtu na nákup dokumentů).  
Za monografie do našeho fondu bylo zaplaceno 2 357 861,20 Kč. Průměrná cena 1 knihovní 
jednotky monografií činila 273,21 Kč. 
V roce 2015 bylo zakoupeno 436 exemplářů zahraniční literatury včetně slovenských publikací 
v celkové ceně 241 915,96 Kč, což je průměrně 554,85 Kč za 1 publikaci.  
Přepočtená průměrná cena 1 knihovní jednotky českých monografií činila 258,23 Kč. 
 
V akvizici seriálů bylo od začátku roku získáno 293 nových titulů periodik a 82 titulů nepravých 
periodik, celkem tedy bylo zapsáno do evidence 375 nových titulů seriálů.  
V databázi seriálů bylo celkem evidováno 4 219 titulů v celkovém počtu 5 163 exemplářů (z toho 
4 249 exemplářů periodik). 
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Trvale bylo evidováno 2 760 titulů seriálů (2 386 periodik a 374 nepravých periodik) v celkovém 
počtu 3 330 exemplářů seriálů (z toho 2 416 exemplářů periodik). Zahraničních seriálů bylo 
evidováno 30 titulů.  
Kromě uvedených trvale evidovaných a kompletně zpracovávaných seriálů bylo zaevidováno 
i dalších 1 459 titulů periodik, jejichž evidenční záznam má pouze základní úroveň. Obsah těchto 
periodik neodpovídá zaměření SVK (inzertní noviny, úzce místně zaměřené tiskoviny ze 
vzdálených regionů apod.) a od roku 2003 jsou umísťovány v depozitáři na Pouchově s možností 
dovezení pro případné zájemce z řad čtenářů. 
Za nákup seriálů do našeho fondu bylo zaplaceno celkem 315 649,15 Kč. 
Pokračovaly pravidelné dodávky novin z Kulturního centra amerického velvyslanectví – přivážejí se 
1x měsíčně a jsou bezplatně k dispozici našim uživatelům. 
 
Také v roce 2015 jsme se zaměřili na doplňování elektronických dokumentů. 
Do knihovny docházely  elektronické časopisy – buď se jednalo o tituly vydávané pouze 
v elektronické formě, nebo o dříve tištěná periodika, u kterých byl změněn způsob vydávání (tato 
skutečnost byla vyznačena v jejich bibliografických záznamech). 
Od firmy EBSCO bylo v roce 2015 trvale zakoupeno 268 elektronických knih.  
Také v roce 2015 jsme se zapojili do projektu České e-knihy do každé knihovny, organizovaného 
Městskou knihovnou v Praze. Prostřednictvím tohoto projektu jsme získali zdarma plné elektronické 
texty už celkem 166 knih převážně z nakladatelství Academia – jedná se o tituly, které máme ve 
fondu v tištěné formě. Tyto texty byly připojeny k bibliografickým záznamům monografií a 
zpřístupněny našim uživatelům (v souladu s autorským zákonem pouze v budově naší knihovny a 
na vybraných počítačích). 
 
Byly zakoupeny aktualizace (nebo online vstupy) 4 databází, vstup do 1 databáze nám byl 
poskytován zdarma, 5 databází bylo hrazeno částečně (zbývající část byla poskytována z grantů).  
Za databáze a předplacené vstupy bylo zaplaceno celkem 459 213,64 Kč. 
Byla zaplacena licence 10 000 Kč za 2 online přístupy do databáze ČSN norem ve formátu PDF 
a byla zakoupena 1 tištěná norma v hodnotě 1 114 Kč. 
 

Finanční náklady na nákup 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Monografie 1 378 189 1 841 226 2 256 519 2 560 409 2 404 205 2 357 861 

Seriály 318 747 307 102 317 293 275 436 300 122 315 649 

Knihy mimo fond  43 169  76 930  23 595 18 409 15 791 18 383 

Normy 10 000 11 017 10 000 10 000 10 000 10 000 

Databáze + 
předplacené vstupy 

418 604 400 190 289 341 330 194 259 343 459 214 

Dotace KÚ KK 260 000           

Celkem 2 428 709 2 636 465 2 896 748 3 194 448 2 989 461 3 161 107 

 
Byly prováděny pravidelné týdenní výběry a nákupy v hradeckých knihkupectvích, pravidelně se 
uskutečňovaly také akviziční výjezdy do Prahy. Stále trvá orientace na distributory 
s nejpříznivějšími cenovými nabídkami. 
Pracovnice oddělení se zúčastnily knižního veletrhu Svět knihy v Praze, Podzimního knižního trhu 
v Havlíčkově Brodě, Polabského knižního veletrhu v Lysé nad Labem, prodejní výstavy Zámek plný 
knih v Pardubicích, veletrhu cestovního ruchu Infotour v Hradci Králové, Svátku knihy v Rychnově 
nad Kněžnou, veletrhu neziskových organizací NGO Market v Praze a dalších trhů a výstav. 
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Průběžně se zpracovávaly písemné a e-mailové nabídky doručené na základě nabídkové 
povinnosti nakladatelů. 
Byla budována báze přípravných objednávek z těchto zdrojů: Nové knihy (Literární noviny), Knižní 
novinky (SČKN), Knihy-Novinky, web České knihy, ČNB, knihovnický a regionální tisk, ediční plány 
a webové stránky jednotlivých nakladatelství a nabídky dodavatelských firem.  
Kromě osobního výběru u knihkupců byly podle potřeby vytvářeny a rozesílány písemné 
i elektronické objednávky knih (včetně hromadných a stálých objednávek) i seriálů (pravá 
a nepravá periodika). Celkem to bylo 1 114 objednávek. Nedodané dokumenty byly průběžně 
urgovány. 
Využívalo se i možnosti nákupu prostřednictvím internetových knihkupectví. 
 
Pracovnice oddělení se věnovaly retrospektivnímu doplňování fondů zejména z našeho rezervního 
fondu, z nabídek institucí i jednotlivců (sjednávání darů, příp. kupních smluv), knihkupectví, 
antikvariátů, prodejen Levné knihy. Velké dary byly získány z Výzkumného ústavu chladicí techniky 
v HK a z Magistrátu města HK. 
Pokračovala pravidelná spolupráce s antikvariátem Na Rynku, která zahrnuje upozorňování na 
regionální literaturu v prodeji, možnost dokoupení starších titulů (např. ze ztrát) apod.  
Byly přehledávány nabídkové seznamy starší literatury (341 větších seznamů, z toho např. seznam 
firmy ATECO obsahoval 4 600 položek), připravován rezervní fond a přebírány knižní dary (zejm. 
z pozůstalosti). Pokračovalo postupné zpracovávání pozůstalosti prof. Františka Černého; v roce 
2015 to bylo z prostředků OON v rámci DPP.  
Podle možnosti byly zajišťovány náhrady za ztracené knihy pro potřeby OS. 
 
Podle potřeby byl nákup nových publikací projednáván v akviziční komisi SVK, a to jak na 
samostatných schůzkách, tak v průběhu výkladů nových publikací, které byly na oddělení akvizice 
pravidelně organizovány. V květnu se konala akviziční porada k novému akvizičnímu programu, 
který vstoupil v platnost 1. června. 
Vybíraly se nové tituly vhodné ke zveřejnění prostřednictvím plazmových obrazovek. Byly 
předávány CD a DVD ke kopírování obálek do informačního materiálu pro uživatele. Pro nově 
zřízenou službu „Co číst“ na webu knihovny byly každý týden vybírány vhodné tituly a připojovány 
anotace. 
 
Dokumenty byly označovány vlastnickým razítkem a opatřovány čárovými kódy, byly přidělovány 
signatury dokumentům zařazeným do desek. 
Rozdělovaly se dokumenty ke jmennému zpracování a do příruček. 
Pracovnice oddělení se podílely na výběru a označování publikací určených do volného výběru 
a do studovny (včetně regionu). 
Byla budována databáze dodavatelů a nakladatelů s důrazem na regionální nakladatele 
a vydavatele (v průběhu roku bylo zaevidováno 137 nových dodavatelů).  
Průběžně byly zajišťovány všechny potřebné tiskové výstupy, zejména přírůstkový a místní 
seznam, v systému Aleph.  
Průběžně se evidovaly a kompletovaly patenty (celkem bylo zapsáno 650 patentů). 
 
Pracovnice oddělení průběžně skenovaly obálky nově získaných knih a zasílaly je do celostátní 
databáze (bylo odesláno 853 obálek). Obálky publikací se staly součástí katalogizačních záznamů 
v našem elektronickém katalogu.  
 
Pokračovala kontrola a zároveň doplňování a opravy starších záznamů, do kterých se zapisovalo 
mimo ODZF – seznamy se systémovými čísly těchto záznamů jsou průběžně předávány na ODZF. 
Bylo zkontrolováno a opraveno 1 959 záznamů. 
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Byly rozdělovány publikace a zpracovány předávací protokoly pro knihovny pověřené regionálními 
funkcemi v kraji. 
 
Vedoucí oddělení se zúčastnila celostátního akvizičního semináře v Havlíčkově Brodě, kde 
vystoupila s příspěvkem. Pracovnice oddělení se zúčastnily porady knihoven s povinným výtiskem 
a nabídkovou povinností v Národní knihovně v Praze a odborných akcí s akviziční tematikou v HK 
i jinde. 
Průběžně probíhala spolupráce a konzultace s odbornými knihovnami v HK, akvizičními odděleními 
krajských knihoven v ČR a Národní knihovnou. 
 

5.3.3.3 Oddělení jmenného zpracování  
 
Elektronický katalog obsahoval na konci roku celkem 804 497 bibliografických záznamů všech 
druhů dokumentů v celkovém počtu 1 053 306 exemplářů. Z toho je 631 808 záznamů monografií 
(se 795 341 evidovanými jednotkami) a 27 817 záznamů seriálů (s 244 532 evidovanými 
jednotkami). 
V rámci jmenné i věcné katalogizace je budováno několik řízených přístupových souborů. Redakce 
těchto autoritních souborů a jednotlivých rejstříků byly prováděny průběžně v rámci pracovních 
náplní jednotlivých katalogizátorů. 
Databáze personálních autorit má 256 612 záznamů, z toho 29 624 regionálních. 
Databáze korporativních autorit má 43 751 záznamů, z toho 13 648 regionálních. 
Databáze nakladatelů a vydavatelů má celkem 51 007 záznamů, z toho 369 regionálních. 
Databáze míst vydání má 3 910 záznamů, z toho 23 regionálních. 
 
Jmenná katalogizace: 
Od 1. května probíhalo celé zpracování dokumentů, především jmenná katalogizace, podle nových 
katalogizačních pravidel RDA.  
Celkem bylo v  roce 2015 jmenně zkatalogizováno 11 978 titulů. Nově zkatalogizováno bylo 9 621 
titulů (z toho bylo 9 002 monografií, 309 periodik a 310 ostatních – tzn. kartografických, 
elektronických aj. dokumentů), rekatalogizováno bylo 2 357 titulů (z toho bylo 1 745 monografií, 
564 periodik a 48 ostatních) – vyšší počet zpracovaných, zejména rekatalogizovaných, dokumentů 
byl způsoben mj. přijetím 1 pracovnice z projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let 
v Královéhradeckém kraji“ na OJZ.  
 
Vybíraly se a při jmenné katalogizaci odpovídajícím způsobem označovaly dokumenty určené do 
volného výběru. 
Všechny zpracované dokumenty byly pravidelně předávány OSF (včetně periodik). 
Při zápisu svazků v periodikách byla prováděna redakce a doplňování odpovídajících 
bibliografických záznamů, včetně kontroly platnosti elektronických odkazů v poli 856. 
 
Autoritní záznamy byly stahovány z celostátní databáze NKC10 i z lokální databáze HKA10. Pokud 
bylo třeba, vytvářely se autority nové – personální autority tvořily pověřené pracovnice z OJZ, OVZ 
a nově i OB přímo v celostátní databázi národních autorit. Celkem bylo online zpracováno 728 
autoritních záznamů (722 personálních a nově i 6 korporativních) – nutnost vytvářet zvýšený počet 
personálních autorit vyplývá z nově aplikovaných katalogizačních pravidel RDA a celkově je tato 
činnost podstatně časově náročnější než dříve. Pravidelně se prováděla redakce přístupových 
rejstříků.  
 
Průběžně byla prováděna kontrola nově vytvořených bibliografických záznamů monografií i seriálů 
v elektronickém katalogu. 
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Podle potřeby probíhala v rámci odboru školení k problematice jmenné katalogizace a zpětného 
ukládání v systému Aleph a formátu MARC 21 s důrazem na řešení praktických problémů, 
spojených zejména se zavedením nových katalogizačních pravidel RDA.  
 
Pracovnice odboru spolupracovaly s OIT při zasílání katalogizačních záznamů do Souborného 
katalogu  CASLIN. Záznamy dokumentů byly předávány 1x týdně. Celkem jich bylo do SK dodáno 
10 143. Aktualizace záznamů periodik je v Souborném katalogu již od září 2007 prováděna online 
podle pokynů Národní knihovny. 
Bylo připraveno denní sklízení nově vytvořených záznamů do Souborného katalogu 
prostřednictvím protokolu OAI-PMH, které bude spuštěno od 4. 1. 2016. 
 
B. Bayerová (3x) a B. Vavrová (1x) se zúčastnily jednání pracovních skupin pro jmenné zpracování 
a pro seriály, zaměřených zejména na problematiku nových katalogizačních pravidel (RDA). 
D. Novotná se zúčastnila setkání knihoven přispívajících do Souborného katalogu. 
V SVK HK byla uspořádána 2 školení k problematice pravidel RDA a Souborného katalogu pro 
zástupce knihoven z regionu. 
 
Retrokonverze a opravy záznamů: 
Kromě jmenného zpracování nových titulů byla v roce 2015 opět věnována velká pozornost 
kontrolám a opravám starších záznamů. Souviselo to jednak s přípravou regionálních dokumentů 
pro krajský projekt Digitalizace a ukládání, jednak s řešením problémů nahlášených prostřednictvím 
helpdesku ODZF. Dále pokračoval rozsáhlý a dlouhodobý úkol oprav a sjednocování záznamů 
„nepravých“ periodik a příloh u periodik podle nově definovaných pravidel, zahájený v roce 2012. 
V následujících letech bylo obdobným způsobem sjednoceno zpracování tzv. kompletů, 
supplement a Act a také tyto záznamy jsou postupně opravovány.  
 
Byly zpětně ukládány dokumenty z revize, u kterých nebyl nalezen odpovídající záznam 
v elektronickém katalogu, a neuložené jednotky periodik požadované čtenáři (přitom byl 
zkontrolován a opraven celý BIB záznam seriálu i záznamy ostatních jednotek u titulu). 
Pokračovalo se v doplňování starých záznamů bez přírůstkových čísel (signatury do 60 000) 
s knihou v ruce a jejich případné rekatalogizaci, probíhala také rekatalogizace záznamů starých 
tisků (signatura 400 000 – 410 000). Na DPP byla zpracovávána zejména pozůstalost prof. 
F. Černého. 
V pracovní době se zpětně uložilo 689 záznamů monografií a periodik z revize. Mimo pracovní 
dobu, z prostředků OON, bylo v rámci dohod o provedení práce zpracováno 965 záznamů, 
zejména dokumentů z pozůstalosti prof. Františka Černého. Retrokonverzí tedy prošlo celkem 
1 654 záznamů dokumentů. 
Starých tisků bylo v roce 2015 rekatalogizováno 545. Přednostně byly zpracovávány ty, které už 
v elektronickém katalogu sice byly evidovány, ale měly neúplný záznam a špatnou signaturu 
(nebyly zařazeny v paprsku 400 000). 
 
Byly kontrolovány veškeré zpětně uložené záznamy monografií v elektronickém katalogu. 
Byly vyřazovány lístky z tzv. starého systému a služebního jmenného katalogu po provedené 
rekatalogizaci.  
Byla průběžně organizována a evidována rekatalogizace a opravy BIB záznamů a záznamů 
jednotek na dohody o provedení práce. 
 

5.3.3.4 Oddělení věcného zpracování  
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Celkový plán věcné katalogizace byl rovněž překročen. Věcně bylo zpracováno celkem 11 893 
titulů, a to jak systematicky, tak předmětově. Ze zpracovaných dokumentů bylo 10 959 monografií, 
485 periodik a 449 ostatních. Toto číslo v sobě zahrnuje nové tituly i tituly věcné rekatalogizace 
(u rekatalogizovaných starších monografií i periodik se věcné zpracování provádí podle 
současných pravidel). 
Záznamy byly opatřeny třídníky MDT-MRF, znaky konspektu, předmětovými hesly, příp. klíčovými 
slovy, geografickými autoritami, formálními autoritami (žánry), chronologickými údaji, unifikovanými 
názvy, kódy zemí, kódy chronologických údajů, personálními a korporativními autoritami.  
Do záznamů dokumentů určených do volného výběru v nové budově knihovny byly v rámci 
věcného zpracování vkládány stavěcí znaky odvozené od MDT-MRF. Do záznamů nově 
zpracovávaných publikací bylo v roce 2015 zapsáno celkem 6 448 znaků.  
Připojovaly se anglické ekvivalenty k předmětovým heslům u BIB záznamů anglických publikací 
a publikací s anglicko-českým textem. 
Pověřené pracovnice se podílely na online tvorbě personálních a nově i korporativních autorit 
v národní databázi. U regionálních personálních autorit byly vytvářeny také lokální záznamy, pokud 
možno až do úrovně REOS, u korporativních autorit do úrovně REFA.  
Průběžně probíhalo soustavné čištění rejstříku personálních autorit v bázi HKA10 (jsou 
odstraňovány ty autority, které máme navázané na NK, a nejsou regionální, a tím je postupně 
budována regionální báze personálních autorit). 
Pokračovala úzká spolupráce s Národní knihovnou při tvorbě celostátní databáze geografických 
autorit (zasláno 22 návrhů), byly zasílány návrhy předmětových hesel (zejména týkajících se 
regionu), byly vytvářeny a zasílány návrhy nových regionálních autorit z věcného i analytického 
zpracování. 
Na oddělení je už od zahájení provozu v Alephu průběžně testována a ve spolupráci se 
systémovou knihovnicí dolaďována funkčnost personálních a korporativních autorit a probíhá 
postupná redakce přístupových autoritních rejstříků a kontrola vazeb mezi autoritami a příslušnými 
bibliografickými záznamy. V rámci těchto prací jsou do NK pravidelně zasílány návrhy na opravu 
tzv. nesrovnalostí, tzn. autorit z naší lokální báze, které jsou ověřené, a přitom se jejich znění liší od 
autorit uvedených v celostátní databázi SNA (v roce 2015 jich bylo do NK nahlášeno 43). 
Zvláštní pozornost je věnována regionálním personálním autoritám. OVZ se mj. podílí na tvorbě 
databáze Regionální výročí, pro kterou připravuje podklady, kontroluje, opravuje a doplňuje 
autoritní záznamy jednotlivých regionálních osobností na dané období. 
 
K bibliografickým záznamům v OPACu byly připojovány obsahy dokumentů (celkem jich bylo 
zpracováno 6 836). Obsahy jsou z publikací skenovány a dále upravovány, prostřednictvím modulu 
ADAM jsou pak zpřístupněny uživatelům. Takto uložené obsahy je možné si nejen prohlížet, ale 
také v nich vyhledávat podle jednotlivých slov. 
 
Dále pokračovalo přednostní věcné zpracování publikací na základě požadavku čtenáře. Celkem 
této možnosti v roce 2015 využilo 1 027 uživatelů, z toho bylo 799 čtenářů a 228 pracovníků SVK. 
 
V rámci možností byla prováděna průběžná formální a obsahová redakce přístupových rejstříků 
klíčových slov, třídníků MDT a regionálního pole 967 v bibliografických i autoritních záznamech. 
 
Byla předávána CD a DVD ke kopírování obálek do informačního materiálu pro uživatele. 
 

Po celou dobu probíhala úzká spolupráce mezi OVZ a OB, aby bylo zajištěno sjednocení 
pracovních postupů v oblasti věcného zpracování na obou odděleních. 
V rámci oddělení bylo v případě potřeby konzultováno přidělování stavěcích znaků kvůli jejich 
obsahovému sjednocení. 
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Průběžně jsou sjednocovány stavěcí znaky u dílových publikací a různých vydání jednoho titulu ve 
volném výběru, příp. jsou prováděny opravy stavěcích znaků beletrie a jazykovědné literatury podle 
pravidel, která byla v knihovně dohodnuta. 
 
Porady pracovní skupiny pro věcné zpracování a pracovního setkání lokálních supervizorů autorit, 
zejména se zaměřením na zavedení pravidel RDA do praxe, se v NK zúčastnily M. Špačková 
a D. Novotná.  
Několikrát byla s NK konzultována problematika vyplňování jednotlivých polí z oblasti věcného 
zpracování.  
 

5.3.3.5 Oddělení bibliografie  
 
Excerpcí z cca 160 titulů regionálních deníků, periodik a sborníků a dalších dokumentů bylo 
vytvořeno 4 449 bibliografických záznamů regionálních článků. Při zpracování souběžné článkové 
bibliografie se pracovnice zaměřily na historii, kulturu, vlastivědu a společenské dění 
v Královéhradeckém kraji a na činnost veřejných knihoven regionu. Celkem je v bázi uloženo již 
129 318 bibliografických záznamů regionálních článků (včetně 2 849 záznamů, které byly v roce 
2015 uloženy při přepisu lístkové kartotéky SRB do elektronické podoby – záznamy zpracovávají 
pracovnice OS a OB). 
 
Bylo vytvořeno 1 112 personálních a korporativních autoritních záznamů na jmenné i věcné úrovni. 
Regionální autoritní záznamy se statusem „definitivní“ byly předávány vedoucí OVZ pro zaslání do 
databáze národních autorit nebo k dalšímu zpracování pro databázi regionálních osobností. Byly 
předávány také návrhy na vytvoření regionálních geografických autorit. 
 
V rámci kooperačního systému článkové bibliografie bylo zasláno do databáze ANL 877 
bibliografických záznamů z 21 pravidelně zasílaných a několika dalších vybraných titulů periodik 
a sborníků. Byla respektována metodika popisu bibliografických záznamů článků.  
Pokračovala spolupráce na kooperativním projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do 
báze ANL“ v rámci programu VISK 9/I (pův. ANL+). V SVK HK bylo zpracováno a do báze ANL 
posláno 1 800 bibliografických záznamů článků. Vedoucí OB pracovala zároveň jako celostátní 
koordinátorka projektu (svolávání pracovních porad a schůzek garantů projektů jednotlivých 
knihoven, rozdělování titulů periodik ke zpracování jednotlivým zpracovatelským knihovnám, 
komunikace s garanty projektu, řešení organizačních problémů, zaškolování a metodické porady 
a konzultace, …). Podrobněji viz bod 5.1. 
 

Při zpětné revizi záznamů článků z let 19922006 konvertovaných ze systému CDS/ISIS byla 
harmonizována a doplňována příslušná pole bibliografických záznamů článků a dopracovány 
chybějící personální i korporativní autority. Byla doplňována pole konspekt (072), LKR, geografický 
termín (651), personální autority (100, 700, 600), korporativní autority (110, 610, 710) a opravována 
některá neautoritní pole (967, 300, 787). Revize byly prováděny na dohody o provedení práce. Bylo 
upraveno 5 289 bibliografických záznamů a vytvořeno cca 660 autoritních záznamů (personálních 
a korporativních). V pracovní době a částečně na OON byly opravené záznamy kontrolovány 
a doplňovány předmětovými hesly (pole 650). Pro potřeby revize byla aktualizována metodika 
popisu a probíhaly průběžné konzultace. Podrobněji viz bod 5.1. 
 
Na DPP byla provedena oprava 63 hesel ve Slovníku českých knihovníků. 
 
Byla sledována a evidována ediční činnost pracovníků SVK HK, vytvářeny podklady pro výroční 
zprávu. 
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Oddělení nadále spravuje (ukládá, eviduje a doplňuje) archiv ediční činnosti knihovny, který 
obsahuje veškeré publikace (resp. jejich převážnou většinu), které knihovna a její zaměstnanci za 
dobu svého působení zveřejnili. 
 
Probíhala spolupráce s oddělením akvizice (dodávání informací z regionálních periodik o nových 
regionálních publikacích s cílem získat co nejúplněji regionální povinný výtisk – 95 kopií článků), 
s oddělením věcného zpracování (metodika popisu zejm. regionálních autorit, předmětových hesel, 
chronologických údajů, geografických autorit atd.), s oddělením služeb knihovnám (předávání 
článků o akcích knihoven regionu pro zpravodaj U nás – 819 kopií článků), s oddělením PR (články 
o SVK HK – 71 kopií článků, podklady pro přílohy k výroční zprávě – ediční činnost zaměstnanců) 
a s odborem služeb (průběžné konzultace k přepisu článkové kartotéky SRB do elektronické 
podoby, sjednocování autorit apod.). 
 
Průběžně byla spravována Souborná databáze regionálních seriálů Královéhradeckého kraje za 

léta 18001965 v systému Aleph.  
 
Na webu SVK HK byly nadále udržovány odkazy na online katalogy knihoven v regionu. Do 
webové rubriky O nás v tisku byly upravovány články o knihovně z databáze Anopress (TamTam). 
 
Byly zpracovány statistiky využívání regionálních článků a periodik (v roce 2015 bylo zobrazeno 
31 296 článků v 266 periodikách. 
 
Vedoucí bibliografie se zúčastnila zasedání bibliografické sekce SDRUK v Karlových Varech 

(13.14. 4.), workshopu Další vývoj článkové bibliografie (18. 2.), několika schůzek PSAB 
a Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografů v Českých Budějovicích (11.˗13. 10.).  
 

5.3.3.6 Oddělení digitalizace  
 
Oddělení digitalizace zajišťuje především práce na krajském projektu Digitalizace a ukládání, 
provoz krajské digitalizační jednotky (KDJ) a činnosti související s elektronickými zdroji.  
Těžištěm práce oddělení v 1. pololetí 2015 byly dokončovací práce na projektu Digitalizace 
a ukládání (kontroly a opravy), ve 2. pololetí pak především vlastní digitalizace na KDJ.   
 
Krajská digitalizační jednotka (KDJ)  
Během ledna a února 2015 pokračoval provoz KDJ v rámci realizační fáze krajského projektu. Od 
1. března pak byl provoz (a zároveň povinná udržitelnost projektu) zajištěn pracovníky SVK HK 
(podrobněji viz 5.1, bod 17). Do úložiště byla zkopírována data z odevzdaných HDD z digitalizace 
službou, HDD zůstávají jako zálohy. Odevzdané balíčky byly v průběhu roku naimportovány do 
Krameria 5 (K5). Do K5 byly průběžně importovány také PSP z produkce KDJ.  
 
Na KDJ bylo během roku 2015 kompletně zpracováno včetně importu do digitální knihovny (DK) 
celkem 471 monografií a 45 titulů periodik. Při zvýšení úvazků na práci na oddělení digitalizace (po 
nástupu pracovníků z projektu Úřadu práce) bylo v období březen-květen 2015 průměrně 
zpracováno cca 14 000 stran/měsíc (licence na OCR umožňuje max. 15 000 stran/měsíc). 
V měsících září-listopad 2015 při nižším počtu úvazků (3 plné) pak bylo průměrně zpracováno 
11 000 stran/měsíc. 
 
V menší míře než v roce předchozím (už šlo jen o zpracování dokumentů na KDJ) probíhaly 
přípravné práce – rekatalogizace dokumentů vybraných k digitalizaci (OJZ a OVZ), zajištění čísel 
ČNB pro dokumenty vybrané k digitalizaci, aktualizace informací o plánované digitalizaci 
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v Souborném katalogu ČR (SK ČR), řešení nesrovnalostí a duplicit v bázích SK ČR a ČNB 
u záznamů titulů vybraných k digitalizaci. 
Záznamy titulů připravených k digitalizaci byly dávkově (ve formátu MARCxml) zasílány do registru 
digitalizace. 
 
V dubnu proběhla revize zařízení KDJ firmou Incad. V průběhu roku se začal ve větší míře 
objevovat problém se skenerem (který však neznemožňuje běžnou produkci KDJ); bylo to řešeno 
hlášením na ServiceDesk ICZ a několika opravami ze strany subdodavatele (Incad). Do konce roku 
nebyl problém úspěšně odstraněn. 
 
Z důvodu nedostatku místa v ProArcu na KDJ došlo v únoru k přesunu úložiště Fedora z lokálního 
na síťový disk (přenos cca 0,5 TB dat). Byl objednán přesun ProArcu KDJ na virtuál, dodavatelem 
byla firma Incad, k realizaci došlo během 3. čtvrtletí roku 2015. Počítač z krajského projektu, který 
původně fungoval i jako ProArc server, po přesunu dat slouží pouze jako pracovní stanice pro 
zpracování metadat. 
V průběhu roku probíhala jednání o udržitelnosti ProArcu s daty z digitalizace službou, 
provozovaného v průběhu realizace projektu v Incadu. Došlo k dohodě; pro zjednodušení 
budoucích dokompletací periodik apod. knihovna poskytla úložný prostor a firma Incad u nás 
zprovoznila druhý ProArc, kam přenesla všechna data z digitalizace službou (cca 18 TB).  
 
Oddělení spolupracovalo na vývoji systému ProArc a RDFlow, připravovalo podklady pro 
programátory a testovalo a připomínkovalo vývojové verze systému. L. Jirků se účastnila schůzek 
vývojového týmu v KNAV a v Incadu. 
 
Pokračovala také spolupráce s ostatními knihovnami zapojenými do krajského projektu digitalizace. 
Během prvního pololetí byla na KDJ dokončena digitalizace fondů ostatních knihoven a postupně 
během roku byly všechny svazky vraceny zpět do knihoven. Ve druhé polovině roku byla vytvořena 
a s většinou knihoven uzavřena smlouva o zpřístupnění s tím, že fondy knihoven digitalizované 
v krajském projektu budou zpřístupněny přes virtuální sbírky v DK SVK HK. 
 
Do skladu byly vráceny všechny svazky včetně těch, které byly po digitalizaci na převazbě. 
V červnu byla vyklizena přípravna digitalizace (bývalý Internet club) a předána k jiným účelům. 
 
Ve druhé polovině roku byla ve spolupráci s OIT zprovozněna služba EOD (digitalizace knihy na 
objednávku). Služba je nabízena na webu knihovny a v OPACu jsou odpovídající tituly doplněny 
tlačítkem EOD. 
 
Digitální knihovna SVK HK 
Digitální knihovna SVK HK je provozována v systému Kramerius (K5, ke konci roku ve verzi 5.2.0). 
Obsahuje v naprosté většině regionální fond – dokumenty vztahující se k území současného 
Královéhradeckého kraje. K 31. 12. 2015 bylo v digitální knihovně SVK HK zpřístupněno celkem 

1 019 438 stran  jedná se o 939 monografií a 140 titulů periodik. Z toho 185 234 stran (tj. cca 
18 % obsahu DK) bylo veřejně přístupných z internetu, plné texty ostatních dokumentů byly 
přístupné na vymezených počítačových stanicích v budově knihovny. Od počátku krajského 
projektu do 31. 12. 2015 jde o velmi významný nárůst obsahu digitální knihovny SVK HK (viz tab. 
a graf).  
 

 

Stav DK před 
započetím krajského 

projektu 

Stav  
k 30. 6. 2015  

Celkový stav 
k 31. 12. 2015 
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Počet monografií 91 337 939 

Počet titulů periodik 22 111 140 

Počet stran v DK celkem 550 038 837 309 1 019 438 

Počet stran v DK přístupných 
veřejně (odkudkoli)  

údaj není k dispozici 167 934 185 234 

 

 
 
Na jaře proběhlo školení K5 pro zájemce z řad pracovnic OS. 
V březnu byla naše digitální knihovna zpřístupněna v mobilní aplikaci Kramerius, vyvíjené 
Moravskou zemskou knihovnou (pro Android). 
Během roku byla založena facebooková stránka pro propagaci digitální knihovny SVK HK a v ní 
zpřístupněných digitalizovaných dokumentů.  
Do bibliografických záznamů byly doplněny odkazy na digitalizované dokumenty zpřístupněné v DK 
SVK HK, nové jsou doplňovány průběžně. Aktualizovány byly i údaje o digitalizaci v záznamech 
v SK ČR, částečně pak i záznamy v registru digitalizace.  

 
Propojování článkových záznamů a plných textů v DK SVK HK 
Pracovnice oddělení digitalizace začaly v dubnu s propojováním článkových záznamů se 
zdigitalizovanými čísly periodik v K5. Během dubna až června bylo propojeno 1 491 záznamů, 
během druhého pololetí roku pak dalších 5 002 záznamů. Celkem bylo za rok 2015 propojeno 
6 493 záznamů (viz tab.).  
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Titul 
Počet propojených 
článků 1. pol. 2015 

Počet propojených 
článků 2. pol. 2015 

Celkem za rok 2015 

Krkonoše 1 036 0 1 036 

Královéhradecko 139 0 139 

Jiskra Rychnovska 316 445 761 

Český ráj 0 102 102 

Noviny Jičínska 0 2434 2 434 

Krkonošské noviny 0 2021 2 021 

    
Celkem 2015 1 491 5002 6 493 

 
E-zdroje 
I v roce 2015 se pokračovalo v získávání, zpracování a zpřístupňování elektronických dokumentů. 
Během roku bylo uzavřeno 21 nových smluv (celkem je uzavřeno 89 smluv) na zpřístupnění 
celkem 9 periodik, 10 monografií a 5 titulů výročních zpráv; jedna monografie pak na základě 
otevřené licence. Získány byly i další dokumenty, smluvně neošetřené, zpřístupňované na 
vybraných PC v budově – nově 33 monografie (celkem 114) a 4 tituly periodik (celkem 19). 
 

Pokračovala také spolupráce s Městskou knihovnou v Praze v rámci projektu E-knihy do každé 
knihovny – k záznamům tištěných monografií byly v modulu ADAM přidávány elektronické verze, 
přístupné v budově na vyhrazených počítačích. V roce 2015 bylo připojeno 74 nových titulů 
(z nakladatelství Academia a VŠCHT). Celkem vč. přírůstků z předchozích let je takto zpřístupněno 
již 185 titulů. 
 
V roce 2015 nedošlo ke kontrole online odkazů v poli 856 podle předchozích pravidel.  Místo toho 
byly ve 2. pololetí provedeny opravy odkazů podle speciálních soupisů zaměřených na konkrétní 
chyby a nesrovnalosti, které dříve opravovány nebyly.  

 

 

 
5.3.3.7  Ochrana fondu 
 
Pracovnice odboru průběžně spolupracovaly s OSF a OAS při odepisování a náhradách 
ztracených a poškozených dokumentů. Celkem bylo za rok 2015  640 odpisů. 

 
5.3.3.8  Personální změny 
 
Od 1. 3. byl do knihovny převeden 1 pracovní úvazek z krajského projektu Digitalizace a ukládání; 
na toto místo nastoupila Mgr. H. Makovcová. 
Od 1. 3. do 31. 8. byli přijati na dobu určitou 3 pracovníci v rámci projektu „Odborné praxe pro 
mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji“ – Bc. L. Bártová a M. Panuš na oddělení DIG a Bc. 
K. Hudecová na OJZ. Jejich praxe byla v rámci projektu prodloužena do 30. 9., dále pak pracovali 
do 31. 12. z prostředků knihovny (M. Panuš přešel z oddělení DIG na OSF). 
 
Tabulka 
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DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ  FONDŮ  

  Plán 2015 2015 % 2014 Index 

Knihovní fond SVK celkem   1 373 477   1 356 706 1,01 

  v tom: naučná   918 101   904 974 1,01 

             krásná   104 406   101 748 1,03 

             ostatní dokumenty   350 970   349 984 1,00 

                 v tom:             

                 audiovizuální dokumenty celkem     1 402   1 191 1,18 

                      v tom: zvukové   678   513 1,32 

                                 zvukově-obrazové   674   631 1,07 

                                 obrazové   50   47 1,06 

                 elektronické dokumenty   1 199   1 094 1,10 

                 jiné   348 369   347 699 1,00 

Přírůstky celkem 13 000 17 411 134% 18 032 0,97 

  v tom: knihy a brožury   12 712   13 288 0,96 

              seriály   3 713   3 801 0,98 

              ostatní dokumenty   986   943 1,05 

                  v tom:                        

                  audiovizuální dokumenty celkem     211   91 2,32 

                       v tom: zvukové   165   49 3,37 

                                  zvukově-obrazové   43   40 1,08 

                                  obrazové   3   2 2,00 

                  elektronické dokumenty   105   174 0,60 

                  jiné   670   678 0,99 

                      z toho: patenty   650   650 1,00 

Úbytky   640   424 1,51 

            

Seriály - periodika:           

počet exemplářů seriálů   5 163   4 729 1,09 

  z toho: počet exemplářů periodik   4 249   3 830 1,11 

počet titulů seriálů      2 500 4 219 169% 4 365 0,97 

  z toho: zahraničních   30   30 1,00 

            

PV (monogr.): počet titulů PV    556   534 1,04 

                        počet titulů DN   1 989   0 1989,00 

                        počet titulů PV + DN   2 545   534 4,77 

                        počet titulů PPV   6 775   6 857 0,99 

                        počet titulů PV + DN + PPV   9 320   7 391 1,26 

            

Katalogizace:           

katalogizační lístky   0   0 1,00 

jmenná katalogizace 8 750 11 978 137% 11 032 1,09 

věcná katalogizace 8 750 11 893 136% 10 914 1,09 

retrokonverze celkem   689   479 1,44 

retrokonverze celkem včetně OON   1 654   2 283 0,72 
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Regionální bibliografické databáze:           

počet nových záznamů celkem   5 561   5 507 1,01 

   v tom: souběžná reg. bibl. článků - Král. kraj   4 449   4 511 0,99 

             ostatní záznamy - ANL (stahování)   0   0 1,00 

             záznamy pers. a korp. autorit   1 112   996 1,12 

záznamy odeslané jiným organizacím (ANL)   877   557 1,57 

            

Publikace odboru doplň. a zpracování   0   0 1,00 

   v tom: periodické tituly / počet čísel   0   0 1,00 

              samostatné tituly   0   0 1,00 

            

Vzdělávání a  metodické rady pro knihovny   54   32 1,69 

  z toho: přednášky, semináře, porady   10   0 1,00 

              metodické návštěvy   0   0 1,00 

              konzultace   44   32 1,38 

 
 

5.3.4  Odbor správy fondů 
 
5.3.4.1  Činnost odboru 

Pracovníci ve skladech se věnovali vyřizování požadavků čtenářů, průběžné kontrole řazení fondů, 
opravám signatur, drobným opravám knih, opatřování dokumentů čipy a ochrannými pásky 
a balení nových knih do volného výběru. 
 
5.3.4.2  Plnění rozhodujících úkolů 
 
Každý den byly přebírány dokumenty z ODZF do skladů. Dokumenty určené do volného výběru 
byly opatřovány stavěcími znaky, signaturami a barevným označením tříd a baleny do fólie. Tyto 
knihy byly opatřovány čipy a radiofrekvenčními pásky; takto byly připravovány i knihy určené do 
studovny včetně regionu. Knihy do volného výběru pracovnice odboru služeb přebíraly každou 
středu. 
 

Průběžně byly dobalovány starší dokumenty, zejména ze studoven a volného výběru v 5. NP. Na 
balení těchto knih se podíleli pracovníci balírny (E. Hodková, J. Brendlová, M. Panuš). Od začátku 
měsíce června se začalo s balením fondu se signaturou E (pozůstalost prof. F. Černého). 
 

Průběžně byly opravovány špatně čitelné signatury a přebaly u starších dokumentů ve skladech. 
Více půjčované knihy byly baleny do fólie. 
 

Ve skladu na Pouchově se provádělo zařazování periodik se signaturou P a jejich kompletace. 
Periodika se signaturou 560 tisíc byla seřazena na jedno místo. 
 

Provedla se revize a superrevize fondu u signatur 170 000 – 199 999, 600 001  649 999, 

I- 600 001  I-649 999, 650 0001  660 000. Dokumenty, které nebyly uloženy ve fondu, byly 
předány na ODZF ke zpracování; přesné údaje budou uvedeny ve zprávě z revize za celý rok (307 
poprvé chybějících a 298 odepsaných dokumentů). 
 

V průběhu roku 2015 bylo dodáno na ODZF 951 titulů na rekatalogizaci (okolo 5 000 svazků). 
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V průběhu roku 2015 jsme rozvolnili fond v 1. NP, 2. NP a v 5. NP pro dokumenty, které jsou 
postupně vyřazovány z volného výběru. Také byl rozvolněn fond periodik ve 4. NP (signatura 
502 tisíc). 
 

 V měsíci říjnu se začalo s přípravou dokumentů z pozůstalosti prof. F. Černého do volného 
výběru. Opatřoval se stavěcími znaky, čipy a radiofrekvenčními pásky. 
 

Pracovnicemi OVS byly průběžně evidovány dokumenty do převazby a M. Adametzová načítala 
a odečítala vazbu a převazbu. Při vrácení dokumentů se kontroluje funkčnost čipu a pásků u knih 
do volného výběru.  
 
Ve spolupráci s vazárnou ve Skalici bylo provedeno 5 zakázek v ceně 420 000 Kč (273 svazků 
periodik, 803 převazeb knih, 84 kusů destiček na mapy a 192 knih z pozůstalosti prof. F. Černého). 
 
Oddělení zajišťovalo dvousměnný provoz ve skladech a dovoz dokumentů z externích skladů na 
Pouchově. Za rok 2015 bylo vyřízeno 94 034 požadavků čtenářů (4 267 požadavků z externího 

skladu), z toho 1 554 prezenčně do studovny v 5. NP a 12 868 prezenčně  periodika do studovny 
periodik ve 4. NP. 
 
Za rok 2015 bylo odepsáno 640 dokumentů (180 na základě ztrát předaných z OVS a 460 na 
základě revize z roku 2014 a 2015). 
 
 
4.3  Vzdělávání pracovníků 
 
V 1. pololetí roku M. Adametzová a L. Mazuchová  navštěvovaly kurz angličtiny pro mírně 
pokročilé, od září pokračovala M. Adametzová a H. Fiedlerová. 
V měsíci březnu a dubnu M. Adametzová absolvovala seminář „Násilí na pracovišti“. 
5.3.4.4  Personální změny 
 
K 31. 5. 2015 odešla do starobního důchodu E. Hodková. 
K 30. 6. 2015 rozvázala pracovní poměr dohodou Z. Pavlíková. 
K 1. 6. 2015 nastoupila do skladu M. Koubová a do balírny J. Brendlová. 
K  16. 7. 2015 odešla do starobního důchodu J. Hurdálková. 
K  1. 7. 2015 nastoupila do skladu H. Fiedlerová. 
K 31. 8. 2015 odešla J. Brendlová. 
K  1. 10. 2015 nastoupil M. Panuš do balírny na dobu určitou do 30. 9. 2016. 
K 1. 12. 2015 nastoupila B. Šmídová na dobu určitou do 31. 3. 2016. 
 
 

5.3.5  Odbor informačních technologií 
 

1. Vybavení a provoz LAN 

V průběhu roku byl provoz LAN stabilní a všechny součásti sítě pracovaly bez problémů.  

Pro potřeby projektu digitalizace fondu bylo pořízeno ve výběrovém řízení nové diskové pole HP 
P2040 o celkové kapacitě 72 TB, které slouží k uložení dat systémů Kramerius 5 a ProArc. 

Bezdrátová wifi síť byla provozována bez problémů a bez úprav nastavení. 

Prostřednictvím systému pro centrální správu sw a hw stanic a serverů Microsoft System Center 
byl udržován aktuální stav OS a aplikací na koncových stanicích. Testovalo se zálohování 
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prostřednictvím systému Microsoft Data Protection Manager a po počátečních problémech 
s nastavením se podařilo systém odladit a nyní je aktivně využíván k zálohování provozních dat. 

Proxy server pro autentizaci přístupu k internetu na veřejných stanicích byl v provozu bez 
problémů, s minimálními úpravami nastavení. 

V říjnu byl instalován nově pořízený firewall. Původní Cisco ASA 5500 byl nahrazen moderním 
typem HP NGFW S302F. Při výměně firewallů došlo k drobným problémům s odladěním 
konfigurace, ale vše se s malým zpožděním podařilo vyřešit a od začátku listopadu je nový firewall 
již v plném provozu. 

S menšími technickými komplikacemi byla prodloužena smlouva na bezplatný přístup do 
hierarchického datového úložiště Cesnet. Kvůli nízké přenosové rychlosti je zatím využíváno 
minimálně, v plánu je využití pro potřeby dlouhodobého zálohování a archivaci. 

V počítačové síti bylo k 31. 12. 2015 v provozu celkem: 

187 PC  z toho je 111 pro zaměstnance, 58 pro veřejnost a 18 v konferenčním sále a učebnách. 

22 terminálů   umístěny ve veřejných prostorách, z toho 19x OPAC a 3x volný internet. 

28 tiskových zařízení  z toho je 6 síťových barevných MFP, 1 lokální černobílá kopírka, 11 
síťových laserových tiskáren (1 barevná), 8 lokálních pokladních tiskáren a 2 termotransferové 
tiskárny (1 lokální a 1 síťová). 

  

2. Software 

Pravidelně byl aktualizován katalog instalovaného softwaru i sada referenčních modelů pracovních 
stanic a jejich image. 

Byl aktualizován přehled licencí kancelářského softwaru MS Office (v. 2007 a 2010). Aktuální stav 
k 31. 12. 2015 je 56 licencí pro zaměstnance a 18 licencí v učebnách a konferenčním sále.  

Ve veřejných prostorách jsou využívány licence pro neziskové organizace z dárcovského programu 
TechSoup ČR a všechny počítače ve studovně jsou vybaveny sadou MS Office 2007, celkem 27x. 
Ostatní veřejné počítače jsou osazeny bezplatnou sadou Libra Office. 

Do provozu jsou průběžně s novými PC nasazovány OS Windows 7 a Windows 8.1. 

 

3. Knihovnické systémy (Aleph, Kramerius) 

3.1 Aleph 
V lednu byla do provozu uvedena nová služba – poplatky lze platit online ze čtenářského konta. 
V souvislosti se zavedením online plateb došlo k několika zásahům do šablon OPACu a také 
k zavedení možnosti prodloužit termín výpůjčky při prošlé výpůjční lhůtě. 
Během února probíhala implementace e-knih z platformy Levná knihovna. Byla vytvořena podoba 
odkazu na e-knihu z naší kolekce, upraveno přihlašování uživatelů z našeho katalogu na server 
Levné knihovny a odkazy na e-knihy byly implementovány do našeho katalogu. S technickou 
podporou Levné knihovny byl řešen problém s odhlašování ze Shibbolethu Levné knihovny na 
stanicích v SVK.  

V březnu byla nabídka e-knih pro uživatele rozšířena o další kolekci  proběhla implementace 
e-knih z nakladatelství Karolinum. Kolekce je zpřístupňována přes platformu EBSCO. Jako další 
poskytovatel e-knih se prezentovala společnost eReading: politiku společnosti představil pan 
Martina Lipert. V březnu také proběhla optimalizace rejstříků pro vyhledávání jednotlivých čísel 
periodik. 
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Duben byl ve znamení příprav na nová katalogizační pravidla RDA. Bylo provedeno několik desítek 
zásahů do nastavení katalogizace. Změny se týkaly např. zavedení nových polí, úpravy kontrol, 
zavedení řízených slovníků a úpravy zobrazení záznamu v OPACu. 
Následovala rozsáhlá hromadná oprava v polích 020, 024, 902 tak, aby zápis respektoval zadání 
pravidel RDA. 
V květnu byly u vytipovaných titulů periodik vytvořeny výpisy článků, které jsou přes vazební pole 
LKR připojeny k těmto titulům. U všech záznamů článků byla zkontrolována přítomnost pole LKR, 
případně pole doplněno. 
U několika desítek jednotek periodik, které vykazovaly chyby při vracení ze studovny periodik, byla 
provedena rozsáhlá oprava administrativních záznamů jednotek a proběhlo testovací půjčení 
a vrácení uvedených jednotek. 
Pro status čtenáře MVS bylo nově zavedeno zasílání upomínkových dopisů bez generování 
poplatků za upomínky. 
V červnu byla spuštěna obnova autoritní báze NKC10 přes protokol OAI-PMH a zrušena dosavadní 
obnova přes FTP server. Intenzivní práce probíhaly v rámci pilotního provozu portálu CPK.  
Z důvodu plnohodnotného přístupu uživatelů CPK ke všem funkcím čtenářského konta bylo 
aktivováno API rozhraní systému Aleph, čímž byla splněna poslední podmínka pro plné nasazení 
knihovny v pilotním provozu CPK. V rámci pilotního provozu bylo provedeno sklízení dat ze strany 
CPK – tj. upraveno nastavení protokolu OAI-PMH, odesílaná data byla na naší straně zpracována 
podle požadavků správce projektu a nastaveno mapování jednotek, které mají být do centrálního 
portálu odesílány. Dále byl vytvořen testovací uživatel a na něm odzkoušeno zpřístupnění 
uživatelského konta a podání požadavku na výpůjčku. Ve spolupráci s firmou Multidata bylo 
nastaveno povolení pro metadata v našem protokolu Shibboleth. 
Průběžně byly prováděny výpisy záznamů dle požadavků zadavatele, např. byly vyhledány 
záznamy titulů psaných švabachem a frakturou, pro odd. věcné katalogizace byla vytvořena 

sestava záznamů s klíčovými slovy a jednotkami z roku 19941997. Byly také vytvářeny výpisy 
článků pro konkrétní titul zdrojového periodika, aby do záznamu článku mohl být uložen odkaz na 
zdrojový dokument z digitální knihovny Kramerius. Záznamy článků byly doplněny vazebním polem 
LKR a proveden export záznamů podle dohodnutých kritérií. 
Během letních měsíců se práce soustředily zejména na přípravu upgradu na vyšší verzi systému 
Aleph a na zapojení knihovny do pilotního provozu Centrálního portálu knihoven. Zapojení do 
pilotního provozu CPK vyžadovalo zejména nastavení protokolu OAI-PMH pro sklízení záznamů 
a údajů o jednotkách podle požadavků správce portálu CPK, proběhla aktivace API rozhraní 
systému Aleph, testování funkcí čtenářského konta, ladilo se také propojení uživatelských identit 
přes protokol Shibboleth. 
Souběžně s přípravou pilotního provozu se velká část prací zaměřovala na změnu verze systému 
Aleph. Proběhla instalace na server, řešila se synchronizace nastavení původní a nové verze, 
vedoucí jednotlivých oddělení byli seznámeni se změnami a novými funkcemi. Konverze dat 
proběhla 29.–30. 8. 2015. Po konverzi následovaly kontroly bibliografických záznamů, jednotek, 
výpůjček atd. S přechodem na vyšší verzi systému souvisela řada dalších úprav, např. změny 
šablon v OPACu, změna v zobrazení tiskových výstupů atd. V souvislosti se změnou verze 

systému byla provedena rozsáhlá operace v datech  rozdělení jména čtenáře do dvou polí, což 
umožní lepší spolupráci se systémy, které využívají identifikační údaje z knihovního systému 
a pracují s nimi. 
Během září a října byly dokončovány práce započaté dříve a přerušené kvůli upgradu na vyšší 

verzi systému. Byly to zejména práce související se změnou katalogizačních pravidel  podle 
požadavků nových pravidel RDA byly upraveny tiskové výstupy, např. přírůstkový seznam a další. 
Upraven byl také formulář žádanky, aby byly odlišeny požadavky zadané z budovy. Do seznamu 
výsledků v elektronickém katalogu byl přidán link na elektronické zdroje připojené k záznamu; 
uživatel se v nich lépe orientuje a zvyšuje se pravděpodobnost jejich využití. 
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V listopadu se naše knihovna zapojila do projektu Virtuální depozitní knihovna - jedná se 
o kooperativní systém pro budování a správu konzervačních sbírek v České republice. Naše 
knihovna se do projektu aktivně zapojila a přes protokol OAI-PMH umožňuje sklízení záznamů 
podle přesně stanovených požadavků. 
Protokol OAI-PMH byl také úspěšně testován pro přispívání do Souborného katalogu ČR; sklízení 
záznamů bylo nastaveno v souladu s přísnými pravidly SK ČR. 
V prosinci se největší část prací věnovala implementaci systému jednotných uživatelských identit 
mojeID do katalogu knihovny. Byla uzavřena „Smlouva o užití služby mojeID pro přihlášení 
k systémům poskytovatele“ s provozovatelem služby – sdružením CZ.NIC. Následovala 
implementace programového balíčku na propojení systému Aleph se službou mojeID a bylo 
zahájeno testování. Práce na testování a ladění implementace budou pokračovat v roce 2016. 

3.2 Systém pro zpřístupnění digitálních dokumentů Kramerius 

Starší systém Kramerius 3, jehož vývoj je již ukončen, je stále v provozu, ale již není aktualizován 
ani doplňován o nové tituly. 

Primárně je provozován systém Kramerius 5. Údržbu i aktualizace systému OS provádí na základě 
servisní smlouvy firma Unidata. Data systému byla přesunuta na nové datové úložiště 
s dostatečnou rezervou pro další rozšiřování. 

3.3 Vzdálený přístup do databází 

Vzdálený přístup do databází prostřednictvím softwaru EZProxy je provozován bez větších 

problémů. Systém obsluhuje 3 databáze  EBSCOhost, Library PressDisplay a SpringerLink. 

 

4. Technika pro návštěvníky knihovny 

Stav techniky ke konci roku v jednotlivých patrech je: 

3. NP  21 PC, 4. NP – 7 PC a 5. NP – 30 PC. Celkem tedy 58 PC. 

Všechna patra – 19 OPAC terminálů + 3x internet zdarma. 

Na všech stanicích proběhly pravidelné kontroly a aktualizace a jsou instalovány poslední verze 
provozovaného softwaru. Stanice v 5. a 4. NP jsou modernizovány a vybaveny novějším OS 
Windows 7. Ve 3. NP je modernizováno 8 stanic, zbývajících 13 bude nahrazeno novějšími 
v průběhu následujícího roku. 

 

5. Internet 

Internetové servery SVK jsou podle potřeby updatovány. 

Systém elektronické pošty běží na serveru MS Exchange 2007 a pracuje spolehlivě. V souvislosti 
s přesunem na nový server je plánován upgrade na poslední verzi. 

Veřejný web, fungující nad redakčním systémem Kentico CMS, běží bez problémů. Byl proveden 
upgrade systému, který proběhl v průběhu 1. čtvrtletí 2015, a byla zakoupena podpora na další rok.  

Autentikační systém pro přístup návštěvníků k internetu z veřejných počítačů knihovny pracoval 
v průběhu roku bez problémů. Využit byl celkem v 33 768 případech. 

Parametry internetové přípojky HKNET/CESNET zůstaly stejné – 100 Mbit/s, v rámci hradecké 
metropolitní sítě 1 Gbit/s. Přípojka je průběžně monitorována, provoz je bez problémů. 
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6. Ostatní systémy a technika 

6.1 Antivir a antispam 

Antivirový systém GFI Mail Security byl průběžně kontrolován a updatován. 

Nevyžádaná pošta (spam) je filtrována antispamovým systémem GFI MailEssentials, který byl 
rovněž pravidelně kontrolován a updatován. Ve spolupráci s uživateli je průběžně laděno nastavení 
tak, aby bylo zachyceno maximální množství spamu. 

Systém pro kontrolu přístupu na webové servery GFI WebMonitor byl průběžně updatován, ale po 
poslední aktualizaci nastaly problémy s přístupem na některé servery. Bylo to mimo jiné řešeno 
i s dodavatelem systému, ale problém byl odstraněn až po reinstalaci systému na jiný server. 

Koncové stanice zaměstnanců jsou chráněny rezidentním antivirovým systémem ESET NOD32 
Antivirus. Koncem roku byl zahájen přechod na novou verzi tohoto systému – ESET Endpoint 
Antivirus 6. Všechny stanice budou na novou verzi převedeny za plného provozu během 1. pololetí 
následujícího roku. 

 

6.2 Telefony 

Na základě servisní smlouvy s firmou BusinessCom je podle našich požadavků upravováno 
nastavení telefonní ústředny. Provoz je průběžně sledován a vyhodnocován systémem Allwin. 

V současné době jsou využívány rámcové smlouvy o poskytování pevných hlasových a mobilních 
služeb a souvisejících služeb a dodávek uzavřené mezi společností O2 a Královéhradeckým 
krajem. Telefonní systém je připojen k síti O2 digitální linkou ISDN2, má 66 poboček, z toho 
7 digitálních. U stejného operátora je provozováno i 22 mobilních telefonů a 4 mobilní připojení 
k internetu. Ve druhé polovině roku proběhlo nové výběrové řízení na dodavatele mobilních služeb, 
jehož vítězem se stala firma Vodafone. Přechod k novému dodavateli je kvůli protestu jednoho 
z účastníků VŘ zatím pozastaven a vše bude dokončeno v průběhu následujícího roku. 

6.3 Docházkový systém 

Docházkový systém Aktion pracoval bez závad, na základě servisní smlouvy s firmou EFG CZ byla 
provedena pouze běžná preventivní údržba. 

6.4 Tiskový systém a multifunkční zařízení 

Byl zajišťován provoz systému pro správu tisků SafeQ, multifunkčních zařízení i běžných tiskáren. 
Podle potřeby byl doplňován spotřební materiál a byla prováděna běžná údržba.  

V současné době je provozováno: 

6 barevných digitálních multifunkčních zařízení, 
1 černobílá analogová kopírka, 
11 síťových tiskáren, z toho jedna barevná, 
2 tiskárny na průkazky, 
8 pokladních tiskáren. 

Připravuje se výběrové řízení na dodavatele tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a podle 
výsledku budeme dále postupovat. 

6.5 Video- a audiotechnika 

Veškerá audiovizuální technika pracovala bez větších problémů. V rámci přesunu počítačové 
učebny do prostor bývalého internet klubu byl instalován nový dataprojektor a plátno. 

6.6 Elektronické čtečky 
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Celkem má knihovna v provozu 4: 3x k absenčnímu půjčování a 1x k prezenčnímu půjčování ve 
studovně. Pracují bez větších problémů, pouze s běžnou údržbou. 

6.7 Kamerový systém 

Kamerový systém Ateas pracoval bez větších problémů, řešilo se pouze několik drobných 
výpadků kamer, způsobených poruchami zařízení nebo datových tras. K 31. 12. 2015 je v provozu 
34 kamer. 

7. Údržba a modernizace techniky 

V průběhu roku byla prováděna běžná údržba výpočetní techniky a kopírek. V rámci údržby 
proběhlo několik reklamací a oprav, které byly vždy rychle vyřízeny k naší plné spokojenosti.  

 
8. Personální změny 

Žádné nebyly. 
 
 

5.3.6  Ekonomicko-provozní odbor 
 

Odbor zajišťoval vedení účetnictví, mzdovou a personální agendu, péči o zázemí zaměstnanců, 
úklid, údržbu, servis, nákup kancelářského a ostatního materiálu. Dále zajišťoval vedení provozní 
pokladny, proplácení a likvidaci faktur, vystavování faktur a další ekonomické činnosti. Účetní byla 
v roce 2015 proškolena v aktualizaci ekonomického softwaru, spolu s ekonomkou se zúčastnila 
školení ve změnách ČÚS pro PO a změnách legislativy pro rok 2015. Mzdová účetní se zúčastnila 
školení v novinkách v oblasti mzdového účetnictví, pořádaných dodavatelem softwaru VEMA.   
 
Provozní oddělení 
Oddělení zajišťovalo údržbu, dopravu, bezpečnost práce, požární ochranu, civilní obranu, úklid, 
provoz technických zařízení a investiční výstavbu. Provádělo pravidelné kontroly technologických 
zařízení.  
Dále zajišťovalo technické revize, vedení evidence o hospodaření s pohonnými hmotami 
a energiemi. Na oddělení je soustřeďována veškerá dokumentace o stavbách a technických 
zařízeních staveb. 
Ve spolupráci se sekretariátem se oddělení staralo o operativní evidenci majetku a jeho 
inventarizaci. 
Zajišťovalo nákupy a instalaci inventáře, zařízení kanceláří a provozních prostor.  
Provozní oddělení rovněž zajišťovalo pohotovostní služby.  

 
 
5.3.6.1  Investiční výstavba  
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1968/1 o výměře 2922 m2 pod budovou SVK z majetku města 
Hradec Králové do majetku Královéhradeckého kraje bylo schváleno Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 15. 9. 2014 usnesením č. ZK/16/1065/2014. Smlouva o převodu 
pozemků nebyla dosud vypracována.  
Podrobný rozpis dalších investic je uveden v tabulce v části III, bod 5 Investice.   
  

 
5.3.6.2  Opravy, údržba a další provozní činnost  
Položkový plán oprav a údržby byl sestaven a realizován v souladu s rozpočtem knihovny. V roce 
2015 byly prováděny pravidelné úpravy a úklid kolem budov SVK HK v ulici Hradecká a na 
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Pouchově. Mimo jiné bylo prováděno pravidelné sekání trávy, likvidace plevele, úprava zeleně, 
vysoušení vody před hlavním vchodem do budovy pod křídly 1 a 3, úklid parkoviště, čištění lapolu 
na parkovišti, čištění anglických dvorků, vyčištění odpadních jímek hlavní budovy aj. 
 
Byly prováděny denní kontroly na všech technologických zařízeních v budově knihovny, kontroly 
fungování semaforů a závor na parkovišti, pravidelné kontroly a opravy požárních klapek, uzávěrů 
a ucpávek, dále byla provedena průběžná optimalizace regulace systémů topení 
a vzduchotechniky.  
 
Zajištěny byly servisní kontroly všech smluvních technologických zařízení včetně odstranění 
zjištěných závad (OTK, YORK, MaR, Olymp, EPS a EZS, SHZ, dieselagregát, výtahy v hlavní 
budově i na Pouchově, hydranty, evakuační rozhlas, VZT a ÚT na Pouchově, RHP, automatické 
dveřní systémy, úpravna vody). Dále byla provedena tlaková zkouška systému ÚT. 
 
Opravy 

V tomto období firma KAREJA, s. r. o., provedla kompletní údržbu dřevěných prvků budovy SVK 
HK, zejména oken a žaluzií. Dřevěné žaluzie byly odmontovány, vyčištěny a znovu napuštěny 
ochranným nátěrem. Poté byly namontovány zpět na prosklenou stěnu budovy.   
 
Firma EKB úklidové služby, s. r. o., provedla navoskování marmolea ve veřejných částech, 
kuchyňkách, kancelářích skladů a vrátnici. Ve studovně ve 4. NP byl vyčištěn zátěžový koberec.  
 
Dále v tomtéž období došlo k výměně trakčních kol a nosných lan u výtahového stroje BETA 630 – 

5 stanic (výtah pro veřejnost), výr. č. 785 a BETA  630 – 6 stanic  s výr. č. 788 (výtah pro 
zaměstnance). Výměnu provedla servisní firma MSV výtahy, a. s.  
 
V 2. pol. 2015 došlo k závadě na elektronice čerpadla GRUNDFOS TP 100-170 v systému BKT. 
Z důvodu neopravitelné poruchy bylo čerpadlo vyměněno.   
 
  

Položka Částka 

Voskování marmolea 127 776,00 

Výměna čerpadla 69 209,50 

Oprava výtahů 65 930,00 

Údržba dřevěných prvků budovy vč. žaluzie a oken (dotace zřizovatele) 485 277,00 

Výměna koberce v učebně v 2.NP 109 275,00 

Další činnosti 
 

Na chodbě u docházkového systému byla přidána další kamera. V 5. NP byla pro čtenáře 
instalována pitná fontána. Úpravy a nastavování systému MaR jsou prováděny dle provozu SVK 
HK a na základě aktuálních povětrnostních podmínek. 
 
Mezi budovami SVK HK a HZS byl nástřikem vodorovného dopravního značení dořešen zákaz 
parkování. Vodorovné dopravní značení „zákaz parkování“ bylo doplněno i na průjezdech na 
venkovním parkovišti; dále byla vyhrazena dvě místa pro uživatele vozů na LPG.   
 

Od 1. 1. 2013 je šatna provozována pouze jako samoobslužná.  
 
K 31. 8. 2013 byla z důvodu neplacení nájemného a služeb dána výpověď předchozímu 
provozovateli kavárny, firmě Martin Zezulák Hradec Králové. Pan Zezulák na sebe v červnu 2013 
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podal insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu. Veškeré pohledávky na 
nájemném a energiích SVK jsou do tohoto řízení řádně a včas přihlášeny. Insolvenční řízení 
i nadále probíhá.  
Od 1. 10. 2013 je novým nájemcem Literární kavárny firma CrossCafe Hradce Králové, s. r. o.  
 

Ostrahu v budově SVK od října 2013 zajišťuje firma FORCORP GROUP, spol. s r. o., Olomouc.  
 
 
Porovnání spotřeby energií v hlavní budově SVK 
 

Rok 
Elektrická energie 
v kW 

Teplo 
v GJ 

Chlad 
v GJ 

Voda 
v m3 

2009 660 557 2 290 1 644 2 013 

2010 554 732 2 270 1 075 1 964 

2011 555 443 2 321 682 1 970 

2012 550 055 2 538 685 1 872 

2013 521 592 2 539 762 1 911 

2014 545 763 2 184 652 2 017 

2015 603 139 2 850 982 2 502 

Porovnání spotřeby 2014 a 2015 57 376 666 330 485 

 Spotřeba el. energie dle elektroměru SVK HK, není zohledněna ztráta trafostanice. 
 
Období červenec a srpen bylo nejteplejší od roku 1775, což se negativně projevilo na zvýšené 
spotřebě elektrické energie, chladu a vody.  
 

Rozpis čerpání el. energie za jednotlivá odběrná místa:  
 

  

Elektrická 
energie SVK 

HK v MWh dle 
faktur 

Kavárna 
spotřeba*  

Telefonica* 

Spotřeba 
SVK HK 

(Hradecká 
1250) 

Elektrická 
energie 

Pouchov 

Jelínek 
dílna* 

Spotřeba 
SVK HK 

(Pouchov) 

Spotřeba 
SVK HK 
celkem 

2011 577,911 5,935   571,976 15,448   15,448 587,424 

2012 573,132 16,775 1,977 554,38 11,597 0,528 11,069 565,449 

2013 542,433 16,33 3,821 522,282 13,803 1,012 12,791 535,073 

2014 562,917 43,576 4,331 515,01 13,629 0,867 12,762 527,772 

2015 604,819 46,289 8,146 550,384 13,68 1,236 12,444 562,828 

*  Přefakturace spotřeby el. energie nájemci. 
 
 

5.3.6.3  Ekonomická agenda, organizační normy, evidence   
V lednu 2012 schválila Rada KHK pro Studijní a vědeckou knihovnu vedení účetnictví v plném 
rozsahu z důvodu povinného sestavování účetního výkazu pomocného analytického přehledu.  
Průběžně byly aktualizovány vnitřní předpisy organizace. 
SVK HK používá pro vedení účetnictví a fakturaci účetní software Fenix, pro personální a mzdovou 
agendu Vema a pro evidenci majetku pak systém Helios Red.  V průběhu prosince byla provedena 
migrace dat do Jednotného majetkového systému Královéhradeckého kraje.  
Profil zadavatele je zřízen od prosince 2012 pod evidenčním číslem 240120 ve Věstníku veřejných 
zakázek.   
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Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za SVK za období 2014 byla zadána v elektronické 
podobě do modulu ročních zpráv na internetových stránkách Ministerstva financí ČR 
v požadovaném termínu do 15. 2. 2015.  

 
5.3.6.4   Inventarizace 
Viz bod VIII. 
 
5.3.6.5  Revize  
Revize byly prováděny dle plánu.  
 
5.3.6.6    Civilní obrana 
Činnost odboru v této oblasti se řídí pokyny Magistrátu města Hradec Králové. 
 

5.3.6.7  Požární ochrana a BOZP 
Byly proškoleny požární hlídky. Dále proběhlo školení PO a BOZP pro zaměstnance a vedoucí 
zaměstnance. Pověřená osoba zkontrolovala PO a BOZP a další kontrola BOZP byla provedena i 
ve spolupráci s odborovou organizací.  

5.3.6.8 Personální změny 
Od 1. 8. 2015 nastoupila jako nová vedoucí provozního oddělení Lucie Vargová.  
 
 

II.  Plnění úkolů v personální oblasti 
 

Počet zaměstnanců a jejich struktura za období 2015 (fyzický stav) je následující: 
 
přepočtený počet zaměstnanců 82,92 
z toho žen 73,56 
 

Limit stanovený zřizovatelem – přepočtený počet zaměstnanců celkem 85 – byl dodržen.   
 

Celkový počet zaměstnanců (fyz. osoby)  86 z toho žen 77 
v tom se vzděláním:      

vysokoškolským 37 z toho žen 33 
úplným středoškolským odborným 38 z toho žen 35 
úplným středoškolským všeobecným   6 z toho žen 6 
ostatním   5 z toho ženy 3 

   

Složení zaměstnanců –  dosažené vzdělání 
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V roce 2015 uzavřelo pracovní poměr s organizací 11 zaměstnanců, z toho 4 v rámci projektu, 
naopak odešli dva zaměstnanci do starobního důchodu, dva odešli na vlastní žádost, čtyři měli 
pracovní poměr na dobu určitou a s jedním byl ukončen pracovní poměr ve zkušební lhůtě.  
Průměrná platová třída k 31. 12. 2014 dosahuje hodnoty 9,51 a průměrný platový stupeň pak 8,5. 
Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2015 činí v SVK 22 534,66 Kč. Průměrná hrubá mzda za 3. Q 
2015 vyhlášená Českým statistickým úřadem dne 4. 12. 2015 činí 26 072 Kč.  
Průměrný hodinový plat činí 138,48 Kč. 
 
V roce 2015 se SVK zúčastnila projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let“ a zaměstnala čtyři 
uchazeče evidované na Úřadu práce. Projekt byl financován z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a vycházel z Prioritní osy 2 Aktivní politiky trhu 
práce z Oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Celková výše refundace 
mzdových nákladů dosáhla částky 528 653  Kč.  
 
Věková struktura 
 

Věková 
skupina 

1524 2534 3544 4554 5564 65 a více Celkem 

Počet 1 19 21 21 24 0 86 
 
Průměrný věk  45 let. 
 
 
 
 
 
Struktura zaměstnanců dle odborů za kalendářní rok 2015  
 

 

Průměrný fyzický 
počet zaměstnanců 

Počet 
úvazků 

Průměrná 
platová třída 

Průměrný 
platový stupeň 

OSF 7,79 7,63 6,75 5,63 
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EPO 8,00 7,62 9,13 9,38 

ODZF 27,07 25,70 10,07 8,59 

OIT 5,0 5,00 11,40 8,40 

Útvar ředitelky 4,79 4,44 10,29 8,14 

OS  30,00 29,25 9,35 8,23 

Odborná praxe pro mladé 3,35 3,29 
  SVK  86,00 82,92 9,51 8,21 

 
Porovnání odborů dle počtu úvazků za rok 2015 

 
 

 
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření  
 
1) Oblast výnosů 
SVK HK dosáhla zisku ve výši 2 293,13 Kč. 
 
Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2015 v tis. Kč 
 

Poř. 
číslo 
řádku 

Ukazatel 
Rozpočet na rok 2015 

Hlavní činnost Skutečnost Plnění v % 

1 Tržby (602, 604) 2 676,1 2 656,82246 99,28 % 

2 Ostatní výnosy (609, 646, 649, 662, 674) 665,0 1 268,44500 190,74 % 

3 z toho: příjmy z pronájmu majetku 465,0 465,00000 100,00 % 

4 z toho příjmy z prodeje majetku   0,00000 
 

5 Čerpání fondů (648) 500,0 274,69150 54,94 % 

6 Výnosy celkem 3 841,1 4 199,95896 109,34 % 

7 Opravy a udržování (511) 1 755,0 1 989,69175 113,37 % 

8 Spotřeba materiálu (501) 3 005,0 3 801,72216 126,51 % 

9 Spotřeba energie (502) 3 036,0 3 298,13619 108,63 % 

10 Služby, nájemné (512, 513, 518) 5 068,0 5 319,22083 104,96 % 
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11 Mzdové náklady (521) 23 400,0 23 189,29700 99,10 % 

12 z toho: platy zaměstnanců 22 410,0 22 256,64300 99,32 % 

13 z toho: ostatní osobní náklady 850,0 767,74600 90,32 % 

14 
Povinné pojistné zaměstn., ost. soc. nákl. 
(524, 527) 

8 327,5 8 236,92900 98,91 % 

15 Nákup zboží, vydávání knih (504) 0,0 0,00000 
 

16 Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku (551) 8 200,0 7 385,01200 90,06 % 

17 Ostatní náklady (503, 549, 542, 547, 53x) 572,0 840,33390 146,91 % 

18 Náklady celkem 53 363,5 54 060,34283 101,31 % 

19 
Příspěvek na provoz PO z rozpočtu 
zřizovatele 

49 022,4 49 377,40000 100,72 % 

21 Investiční dotace z FRR   0,00000 
 

22 Neinvestiční dotace z FRR 500,0 485,27700 97,06 % 

20 Odvod z investičního fondu 7 380,0 7 380,00000 100,00 % 

23 Výsledek hospodaření 0,0 2,29313 
 

 
Porovnání výnosů za období 2013–2015 v Kč 
 

SU Název účtu Rok  2013 Rok 2014 Rok 2015 

602 Výnosy z prodeje služeb 2 677 296,20 2 677 570,80 2 656 822,46 

603 Výnosy z pronájmu 525 440 462 290 465305 

641 Smluv. pokuty a úroky z prodl. 0 0 0 

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0 5 000 

644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 237 

648 Čerpání fondů 717 094,17 300 000 274 691,50 

649 Ostatní výnosy z činnosti 7 534 0 0 

662 Úroky 15,83 7,51 0 

669 Ostatní finanční výnosy 2 950 0 0 

672 

Výnosy územn. rozp. z transferů 
- z toho příspěvek na provoz od 

zřizovatele 

- z toho neinvestiční dotace z FRR 

- z toho dotace ÚP 

48 579 000 
 

48 180 000 
 
 

48 173 815 
 

47 840 700 
 
 

50 660 580 
 

49 377 400 
485 277 
528 653 

 
Celkem 52 509 330,20 51 613 783,31 54 062 635,96 

Struktura vlastních výnosů organizace za rok 2015  
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V příspěvku zřizovatele je již zahrnut i příspěvek na odpisy a na regionální funkce SVK HK. V roce 
2015 zřizovatel poskytl dotaci na provoz ve výši 49 377 400 Kč a neinvestiční dotaci z FRR ve 
výši 485 277 Kč. Odvod z odpisů činil 7 380 000 Kč a příděl do investičního fondu 5 012 Kč. 
Rozdělení je patrno z následujícího grafu:  
  
Rozdělení příspěvku na provoz zřizovatele 
 

 
 
 
2) Oblast nákladů 
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V oblasti nákladů se projevilo velice teplé léto, kdy kvůli chlazení budovy se zvýšily náklady na 
chlazení.   
 

SU Název účtu Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

501 Spotřeba materiálu 4 088 950,67 3 491 261,50 3 801 722,16 

502 Spotřeba energie 3 165 383,47 2 922 217,68 3 298 136,19 

511 Opravy a udržování 1 683 536,97 1 822 107,65 1 989 691,75 

512 Cestovné 140 456,00 123 183,82 103 624,76 

513 Náklady na reprezentaci  32 434,81 57 421,33 30 771,00 

518 Ostatní služby 5 561 511,76 5 135 913,62 5 184 825,07 

521 Mzdové náklady 21 261 116,0 21 444628 23 189 297,00 

524 Zákonné sociální pojištění 6 914 820,0 6 959 012 7 581 853,00 

525 Jiné sociální pojištění 57 862,00 58 803 62 502 

527 Zákonné sociální náklady 555 056,00 545 110 592 574 

528 Jiné sociální náklady 0   

538 Jiné daně a poplatky 3 300,00 4 615,00 3 415 

549 Ostatní náklady z činnosti 23 705,00 69 296,41 27 693 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 8 231 194,50 8 231 834 7 385 012 

556 Tvorba a zúčt. oprav. položek 9 030,30 24 014 24 014 

557 Náklady z vyřazených pohledávek 3 000,00   

558 Náklady z drobného dl. majetku 695 735,70 571 077,10 784 972,79 

563 Kurzové ztráty 488,15 684,33 239,11 

569 Ostatní finanční náklady    

 
Celkem 52 427 581,33 51 515 639,44 54 060 342,83 

 
Výsledek hospodaření 81 748,87 98 143,87 2 293,13 

 
V roce 2015 byly i nadále finanční rezervy použity na nákup dokumentů, aby bylo částečně 
vyrovnáno omezené financování z minulých let.  
 
Výdaje na nákup dokumentů a informačních zdrojů 

 
Složení nákladů za rok 2015 
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3) Oblast finančního majetku 
 
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2015 na bankovních účtech je následující: 
- zůstatek na běžném účtu činí 4 892 728,53 Kč, 
- zůstatek bankovního účtu FKSP činí 224 560,41 Kč. 
Uvedené zůstatky peněžních prostředků vedených na účtech v Komerční bance souhlasí s účetní 
evidencí, tj. se zůstatky účtů 241 a 243. 
 
4) Dotace ze státního rozpočtu 
 
V roce 2015 byly získány tyto dotace: 
- od Ministerstva kultury České republiky pro dotační tituly VISK. 
 (Údaje jsou uváděny v Kč na dvě desetinná místa; dotace je SVK HK poskytnuta prostřednictvím 
Královéhradeckého kraje.) 
 

Ukazatel 
Poskytnutá 
dotace 

Čerpání 
dotace 

Vratka 
dotace 

A. neinvestiční dotace celkem 242 000,00 242 000,00  
v tom:    
VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků          12 000,00 12 000,00  
VISK 7 – Kramerius 30 000,00 30 000,00  
VISK 8/B – Zpřístupnění informačních zdrojů 31 000,00 31 000,00  
VISK 9 – CASLIN 77 000,00 77 000,00  

VISK 9 – CASLIN 92 000,00 92 000,00  

B. investiční dotace celkem 0 0  
v tom:    

    
C. dotace celkem  242 000,00 242 000,00  
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Dotace byly v roce 2015 vyčerpány v plné výši.  
 
 
Získané neinvestiční dotace z programu VISK od Ministerstva kultury ČR 
 

 
 
 
5) Investice 
 

Investiční akce realizované v roce 2015  
 

Název akce 
Dotace 
zřizovatele 

Prostředky z IF 
SVK 

Celkem 

Rozšíření datového úložiště 
 

873  862,- 873 862,- 

Firewall  
 

529 980,- 529 980,- 

Rozšíření regálové soustavy – I. část 
 

102 500,- 102 500,- 
Z investičního fondu bylo použito na investiční akce celkem 1 506 342 Kč. Dále bylo čerpáno 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje i na opravy a udržování 274 691,50 Kč.  
 

 
IV. Autoprovoz 
 
V roce 2015 měla SVK HK k dispozici 3 osobní automobily, a to Škodu Octavii, VW Caddy MAXI 
Life 1,6 a Renault Scenic, který byl zakoupen až v prosinci 2014. Škoda Octavia nebyla schopna 
provozu bez větších investic a byla vyřazena v souladu s předpisy zřizovatele. Náklady na opravy a 
udržování vozidel činily ve sledovaném období 2 219 Kč.  
 

Automobil Najeto Spotřeba celkem Průměrná spotřeba 
Škoda Octavia 12 km 0 l  neměřeno 
Volkswagen Caddy 5 279 km 535 l  10,14 l 
Renault Megane Scenic 9 212 km 702 l 7,62 l 

 
Průměrná spotřeba odpovídá technickému průkazu vozidel a povolené toleranci. 
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 
Hodnota majetku dle jednotlivých kategorií k 31. 12. 2015 je následující: 
 
01 – dlouhodobý nehmotný majetek  13 577 267,04 Kč 
02 – dlouhodobý hmotný majetek  461 247 209,85 Kč 
03 – pozemky          580 190,90 Kč 

 
 
VI. Komentář k čerpání peněžních fondů 
 
Stavy peněžních fondů k 31. 12. 2015: 
fond reprodukce investičního majetku   1 822 072,76 Kč 
rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření  
 617 510,27 Kč 
rezervní fond z ostatních titulů        12 332,84 Kč 
fond odměn  125 803 Kč 
fond kulturních a sociálních potřeb  254 776,41 Kč 
  
Všechny fondy jsou kryty finančními prostředky.  
 
Prostředky z rezervního fondu plánujeme v následujících letech použít na naši spoluúčast v rámci 
konsorciálního projektu EBSCO.  
 
Od 1. 1. 2013 Rada Královéhradeckého kraje schválila zvýšení odvodu z investičního fondu z 60 % 
na 90 % z celkové částky odpisů na daný kalendářní rok. V investičním fondu mají být alokovány 
částky odpisů investičního majetku, aby po jeho odepsání byly vytvořeny zdroje pro nákup majetku 
nového alespoň jeho prostou obnovou. Zvýšením odvodu z investičního fondu jsou organizaci 
odebírány potřebné investiční zdroje, a i když zřizovatel poskytuje investiční dotace, jejich výše 
není dostatečná.  
 

 
 
 
 
 
Čerpání fondu FKSP za rok 2015 
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VII. Kontrolní činnost 
 
SVK HK v roce 2015 hospodárně a účelně využívala svěřené prostředky, účelně hospodařila 
s finančními prostředky, specifické a závazné limity dodržela v souladu se schváleným rozpočtem.  
Kontrolní činnost v rámci organizace probíhala dle stanoveného plánu práce na toto období. 
V rámci finanční kontroly byly prováděny průběžné kontroly bezhotovostního platebního styku, 
pokladen, kontroly čerpání mzdového limitu a přepočteného počtu zaměstnanců, namátkové 
kontroly zaúčtování jednotlivých účetních dokladů, finančního limitu pokladen a jejich zabezpečení, 
vnitřních předpisů aj.  
Nebyly shledány nedostatky. 
V rámci vnitřního kontrolního systému bylo postupováno podle těchto vnitřních předpisů:  
- VKS (vnitřní kontrolní systém), 
- oběh účetních dokladů. 
Řídicí kontrola v rámci vnitřního kontrolního systému byla zaměřena především na dodržování 
všech ustanovení výše uvedených předpisů, dále v oblasti předběžné kontroly na uzavírání smluv, 
případně objednávek. V oblasti průběžné a následné kontroly byla kontrolní činnost zaměřena 
především na úhrady závazků z dlouhodobých pronájmů.  
 
 

VIII. Informace o průběhu inventarizace majetku a závazků 
 
Inventarizace majetku a závazků za rok 2015 byla v souladu s „Plánem inventur na rok 2015 SVK 
HK k 31. 12. 2015“ naplánována do 31. 1. 2016. Podrobně jsou výsledky inventarizace uvedeny ve 
„Zprávě o průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2015“. 
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. 
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly (manka, přebytky). V rámci provedení fyzické a 
dokladové inventury veškerého majetku, pokladní hotovosti, pohledávek a závazků účetní stav 
vždy odpovídal stavu skutečně zjištěnému.  
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IX. Výpočet efektivity knihovny  
 
 
Efektivita Studijní a vědecké knihovny za rok 2015 činí 1,97 dle metodiky výpočtu prezentované 
na pracovní dílně pořádané Městskou knihovnou v Praze dne 20. 11. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Tabulka základních ukazatelů 
 
 

1     2014 2015 index 

2   
 

      

3   Doplňování a zpracování fondů       

4   Knihovní fond celkem  1 356 706 1 373 477 1,01 
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5 
v
 t

o
m

 
  naučná literatura 904 974 918 101 1,01 

6   krásná literatura 101 748 104 406 1,03 

7   zvukové dokumenty 513 678 1,32 

8   zvukově obrazové dokumenty 631 674 1,07 

9   obrazové dokumenty 47 50 1,06 

10   elektronické dokumenty 1 094 1 199 1,10 

11   jiné 347 699 348 369 1,00 

12   Přírůstky celkem  18 032 17 411 0,97 

13 

v
 t

o
m

 

  knihy a brožury 13 288 12 712 0,96 

14   seriály 3 801 3 713 0,98 

15   zvukové 49 165 3,37 

16   zvukově-obrazové 40 43 1,08 

17   obrazové 2 3 1,50 

18   elektronické dokumenty 174 105 0,60 

19   jiné 678 670 0,99 

20       z toho patenty 650 650 1,00 

21   Úbytky 424 640 1,51 

22   

Periodika - počet exemplářů docházejících 
periodik 3 830 4 249 1,11 

23   Počet exemplářů seriálů 4 729 5 163 1,09 

24   Počet titulů seriálů      4 365 4 219 0,97 

25     z toho: zahraničních 30 30 1,00 

26   Volný výběr - počet knih. jednotek 184 896 184 080 1,00 

27   Povinný výtisk (monogr.):  počet titulů PV  534 556 1,04 

28                         počet titulů DN 0 1 989 0,00 

29                         počet titulů PV+DN 534 2 545 4,77 

30                         počet titulů PPV 6 857 6 775 0,99 

31                         počet titulů PV+DN+PPV 7 391 9 320 1,26 

32   Katalogizace jmenná 11 032 11 978 1,09 

33                       věcná 10 914 11 893 1,09 

34   Retrokonverze  479 689 1,44 

35   Retrokonverze celkem včetně OON 2 283 1 654 0,72 

36   Bibl. databáze počet nových záznamů 5 507 5 561 1,01 

37      v tom: souběžná reg. bibl. článků - kraj 4 511 4 449 0,99 

38                ostatní záznamy -ANL (stahování) 0 0   

39                záznamy pers. a korp. autorit 996 1 112 1,12 

40   Záznamy odeslané jiným organizacím (ANL) 557 877 1,57 

42   Služby pro uživatele       

43   Počet studijních míst 323 323 1,00 

44   Počet počítačů pro uživatele 95 95 1,00 

45   z toho počet internetových stanic pro uživatele 51 51 1,00 

46   Registrovaní uživatelé 9 696 9 702 1,00 

47   

Návštěvníci knihovny celkem                                          
(fyzické návštěvy + virtuální návštěvníci online 
služeb) ř. 48+ 57  755 963 744 819 0,99 
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48   

Fyzické návštěvy knihovny (ř. 49+50 a zároveň ř. 
51+52+53+54) 190 440 177 400 0,93 

49   brána v hlavní budově 187 344 173 829 0,93 

50   brána galerie 3 096 3 571 1,15 

51 

z
 ř

. 
4
8
 

návštěvníci půjčoven a studoven (ř.48 mínus ř. 
53,54,55) 146 312 135 566 0,93 

52 návštěvníci využívající internet v knihovně 36 064 33 768 0,94 

53 návštěvníci kulturních akcí 4 999 4 785 0,96 

54 návštěvníci vzdělávacích akcí 3 065 3 281 1,07 

55   návštěvníci výpůjčních služeb  149 107 138 396 0,93 

56   

z toho návštěvníci výpůjčních služeb, kteří využili 
zároveň jinou službu (ř.55 mínus ř. 51) 2 795 2 830 1,01 

57   Virtuální návštěvníci on-line služeb  565 523 567 419 1,00 

58   Výpůjčky celkem  478 816 462 903 0,97 

59 

v
 t

o
m

  

naučná literatura (jen knihy) 379 314 367 143 0,97 

60 krásná literatura (jen knihy) 69 381 67 397 0,97 

61 výpůjčky periodik 13 366 12 992 0,97 

62 zvukové dokumenty 0 0 0,00 

63 zvukově obrazové dokumenty 0 0 0,00 

64 elektronické dokumenty 0 0 0,00 

65 jiné 16 755 15 371 0,92 

66   Prezenční výpůjčky evidované  15 259 14 547 0,95 

67   Prolongace 214 257 214 252 1,00 

68   Meziknihovní výpůjční služba (MVS)       

69   počet požadavků z jiných knihoven 4 522 5 423 1,20 

70   z toho kladně vyřízených požadavků 4 522 5 423 1,20 

71   požadavky zaslané jiným knihovnám 519 539 1,04 

72   z toho kladně vyřízené požadavky 499 515 1,03 

73   Mezinárodní MVS       

74   požadavky z jiných zemí 0 0   

75   uz toho kladně vyřízené požadavky 0 0   

76   požadavky do jiných zemí  12 24 2,00 

77   z toho kladně vyřízené požadavky 7 16 2,29 

79   Elektronické služby knihovny       

80   počet návštěv webové stránky knihovny 378 917 375 980 0,99 

81   
počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
knihovny 95 790 93 969 0,98 

82   
počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
mimo knihovnu 346 796 360 927 1,04 

83   
počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z 
prostoru knihovny 32 420 30 252 0,93 

84   
počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z 
prostoru mimo knihovnu 218 727 206 492 0,94 

85   počet vlastních specializovaných databází 5 5 1,00 

86   
počet licencovaných elektronických informačních 
zdrojů 8 8 1,00 

87   
počet databází (vlastních i licencovaných) přístupných 
mimo knihovnu 8 8 1,00 
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88   
počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a 
databází celkem z prostoru knihovny 5 546 5 955 1,07 

89   
počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a 
databází celkem z prostoru mimo knihovnu 0 0 * 

90   počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 0 0 0,00 

91   e-výpůjčky e-dokumentů 0 ** ** 

92 
 

on-line unformační služby (počet zodpovězených 
dotazů) 2 036 2 784 1,37 

93   Další údaje       

94   Kulturní akce pro veřejnost celkem 77 62 0,81 

95   Vzdělávací akce pro veřejnost celkem 193 157 0,81 

96      z toho v oblasti IT 14 0 0,00 

97   Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky       

98   metodické návštěvy 13 17 1,31 

99   konzultace  58 105 1,81 

100   Porady (počet) 8 11 1,38 

101       počet účastníků porad 90 126 1,40 

102   Vzdělávání knihovníků       

103   školení a semináře 34 23 0,68 

104         počet účastníků školení 609 451 0,74 

105         počet vyučovacích hodin 148 146 0,99 

106   Exkurze odborné veřejnosti  9 4 0,44 

107   Publikace celkem  6 5 0,83 

108   neperiodické publikace 4 3 0,75 

109          náklad 235 195 0,83 

110   periodický tisk 2 2 1,00 

111         náklad 2 400 2 400 1,00 

112   audiovizuální díla 0 0   

113         náklad 0 0   

114   tituly elektronických dokumentů vč. internetu 1 1 1,00 

115   Dobrovolníci  - počet pracovníků ročně 1 1 1,00 

116   počet hodin odporacovaných dobrovolníky ročně 3 6 2,00 

  * dle sdělení OIT nelze sledovat                                          ** nový ukazatel od r. 2015 

Příloha č. 2 – Ediční činnost 

ŘOUTILOVÁ, Petra, ed. …[et al.]. Pojďme si povídat: metodické listy k besedám z r. 2014. Díl VII. 

Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2015, 93 s. ISBN 978-80-7052-117-5. Náklad 40 

výtisků. 

SEMRÁDOVÁ, Eva, ed. Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2014: statistická 

ročenka [CD-ROM]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2015, 37 s. ISBN 978-80-7052-

116-8. ISSN 1804-5774. Volná příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U nás, 2015, roč. 25, 

č. 2. Náklad 100 výtisků. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2015, 46 s. ISBN 978-80-

7052-115-1. Náklad 55 výtisků. 

Jednotlivé doprovodné materiály k akcím 

Literární dílny: [metodické listy k přednáškám a besedám  

o literatuře]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2015, 26 s. Dílna 1-4/2015, 19. ročník 

cyklu. Náklad 1/2015 30 výtisků, náklad 2/2015 30 výtisků, náklad 3/2015 20 výtisků, náklad 

4/2015 20  výtisků. 

[Materiály z přednášek]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2015, [94 s.]. Drobné 

tiskoviny z 20 akcí (à 28 s.). Náklad prům. 36 výtisků. 

Pojďme si povídat: [materiály z volného cyklu akcí pro veřejnost]. Hradec Králové: Studijní 

a vědecká knihovna, 2015, [43] s. Drobné tiskoviny z 13 akcí (à 34 s.). Náklad prům. 45 výtisků. 

Periodika 

U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. Hradec Králové: Studijní 

a vědecká knihovna, 2015, roč. 25, č. 14. ISSN 0862-9366. Náklad 600 výtisků / číslo. 

X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Hradec Králové: Studijní a vědecká 

knihovna, 2015, roč. 8, č. 13. ISSN 1802-9418. Náklad neuveden. 

Online 

Přehled nových titulů. Dostupný z: http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Katalogy/Prehled-novych-

titulu.aspx  

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 3 – Publikační činnost pracovníků SVK HK 

 

BAYEROVÁ, Blanka. Malé nahlédnutí do pravidel RDA. U nás: knihovnicko-informační 

zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 29-30. ISSN 0862-9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena. Co dělají "šumné" aktivní knihovny během roku? U nás: knihovnicko-

informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 1, s. 11-14. ISSN 0862-9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena. Jak napsat článek aneb Psaní není monolog, ale dialog. U nás: knihovnicko-

informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 3, s. 27-29. ISSN 0862-9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena. Knihovnická dílna v Jičíně. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 4, s. 44. ISSN 0862-9366. 

http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Katalogy/Prehled-novych-titulu.aspx
http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Katalogy/Prehled-novych-titulu.aspx
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BLAŽKOVÁ, Božena. Nový impulz k práci s dětskou literaturou. U nás: knihovnicko-informační 

zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 54. ISSN 0862-9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena. Opočno  dobrá knihovnická adresa. U nás: knihovnicko-informační 

zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 14-15. ISSN 0862-9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena. Proč a jak získávat názory uživatelů. U nás: knihovnicko-informační 

zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 4, s. 15-16. ISSN 0862-9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena. Recenze článku Centrální portál českých knihoven - včera, dnes a zítra. U 

nás: knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 1, s. 23. ISSN 0862-

9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena. Seminář Knihovny a práce s lidmi s duševním onemocněním aneb 

Biblioterapie pro všední den. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 

25, č. 3, s. 21-23. ISSN 0862-9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena. Služby na míru  služby nad míru. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 21-23. ISSN 0862-9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena. Znáte senzačního seniora? U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 4, s. 46. ISSN 0862-9366. 

BLAŽKOVÁ, Božena a Vanda VANÍČKOVÁ. Služby elektronické i lidské. U nás: knihovnicko-

informační zpravodaj východních Čech.  2015, roč. 25, č. 4, s. 21-22. ISSN 0862-9366. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. 1. knihovnický jarmark je za námi. X: občasník Studijní a vědecké 

knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 3, s. 11-12. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. 130 1/2 sochařské školy. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v 

Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 1, s. 14-15. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Cena Ď v Královéhradeckém kraji 2015. X: občasník Studijní a vědecké 

knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 1, s. 16-19. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Cesta Jana Amose do XXI. století v doprovodu Ing. Adolfa Innemana 

a Táni Fischerové. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 1, s. 

14. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Částečné ohlédnutí za kampaní. X: občasník Studijní a vědecké knihovny 

v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 2, s. 3-4. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Diskusní klub ve Studijní a vědecké knihovně. X: občasník Studijní  

a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 3, s. 8. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Francouzské dny 2015. X: občasník Studijní  a vědecké knihovny v Hradci 

Králové. 2015, roč. 8, č. 3, s. 9. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Francouzské dny 2015 v Hradci Králové. X: občasník Studijní  a vědecké 

knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 2, s. 10-11. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Knihovna jako škola pro veřejnost. X: občasník Studijní  a vědecké 

knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 3, s. 3-4. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Pitná fontána v 5. podlaží. X: občasník Studijní  a vědecké knihovny 

v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 1, s. 13. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Pro potěchu očí i duše. X: občasník Studijní  a vědecké knihovny v Hradci 

Králové. 2015, roč. 8, č. 2, s. 13-14. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Rubrika "Co číst". X: občasník Studijní  a vědecké knihovny v Hradci 

Králové. 2015, roč. 8, č. 2, s. 8-9. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Služby (ne)jsou, když… X: občasník Studijní  a vědecké knihovny 

v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 1, s. 3-4. ISSN 1802-9418. 
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BUCHTOVÁ, Vladimíra. Sochy před knihovnou aneb Na šikmé ploše. X: občasník Studijní  

a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 3, s. 9-11. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Tunisko očima studentů FAMU. X: občasník Studijní  a vědecké knihovny 

v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 2, s. 11. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Ve službě ducha a národa. X: občasník Studijní  a vědecké knihovny 

v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 2, s. 12. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Zažijte knihovnu jinak aneb Na šikmé ploše. U nás: 

knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 4, s. 31-33. ISSN 0862-9366. 

HOLEČKOVÁ, Gabriela. Rešeršní služba v SVK HK. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 26-28. ISSN 0862-9366. 

HOLEČKOVÁ, Gabriela. Rešeršní služba v SVK HK. X: občasník Studijní  a vědecké knihovny 

v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 2, s. 5-8. ISSN 1802-9418. 

JIRKŮ, Lucie. Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny je k dispozici pro aplikace Android. 

X: občasník Studijní  a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 1, s. 12. ISSN 1802-

9418. 

JIRKŮ, Lucie. Digitální knihovna SVK HK v novém. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 1, s. 20. ISSN 0862-9366. 

JIRKŮ, Lucie. Chcete digitalizovat na KDJ ? U nás: knihovnicko-informační zpravodaj východních 

Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 28. ISSN 0862-9366. 

MÁLKOVÁ, Lenka. Jak se vypořádat s neuhrazenými poplatky. X: občasník Studijní  a vědecké 

knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 3, s. 4-7. ISSN 1802-9418. 

MÁLKOVÁ, Lenka. O jaké knihy máte zájem? X: občasník Studijní  a vědecké knihovny v Hradci 

Králové. 2015, roč. 8, č. 1, s. 5-8. ISSN 1802-9418.  

MIKULECKÁ, Zdeňka. Zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii. U nás: knihovnicko-informační 

zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 48-49. ISSN 0862-9366. 

SEMRÁDOVÁ, Eva. Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2015. U nás: knihovnicko-

informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 4, s. 41-43. ISSN 0862-9366. 

SEMRÁDOVÁ, Eva. Komunitní služby knihoven a osoby ohrožené sociálním vyloučením: dotace 

ve prospěch sociálně vyloučených občanů. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj východních 

Čech. 2015, roč. 25, č. 3, s. 23-24. ISSN 0862-9366. 

SEMRÁDOVÁ, Eva. Královéhradecká knihovnická konference podruhé. U nás: knihovnicko-

informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 1, s. 36. ISSN 0862-9366. 

SEMRÁDOVÁ, Eva. Spokojenost uživatelů knihoven. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 4, s. 17-18. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea a Božena BLAŽKOVÁ. Zeptali jsme se v malých knihovnách. U nás: 

knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech.  2015, roč. 25, č. 2, s. 18-21. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Acta bibliothecalia et informatica. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 3, s. 50. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. "Knihovna je služba". U nás: knihovnicko-informační zpravodaj východních 

Čech. 2015, roč. 25, č. 1, s. 17-19. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Knihovna je služba. X: občasník Studijní  a vědecké knihovny v Hradci 

Králové. 2015, roč. 8, č. 1, s. 9-11. ISSN 1802-9418. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Knihovny jako komunitní centra. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 3, s. 3-4. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Knihovny  přátelská a nekonfliktní pracoviště. U nás: 

knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 34-35. ISSN 0862-9366. 
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SOUČKOVÁ, Andrea. Knihovny současnosti "se otevřely" v Olomouci. U nás: knihovnicko-

informační zpravodaj východních Čech.  2015, roč. 25, č. 4, s. 30-31. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Knihovny ve znamení výročí. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 1, s. 3-4. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Od služeb ke vzdělávání. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 4, s. 3-4. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Pomůžete nám s novou rubrikou? U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 1, s. 14-15. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Sdílím, sdílíš, sdílíme. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj východních 

Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 3-4. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Setkání knihovnic a knihovníků v roce 2015. X: občasník Studijní  a vědecké 

knihovny v Hradci Králové. 2015, roč. 8, č. 3, s. 12-15. ISSN 1802-9418. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Workshop Střediskové knihovny a jak dál. U nás: knihovnicko-informační 

zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 3, s. 34-36. ISSN 0862-9366. 

SVOBODOVÁ, Eva. Dobrodinci v knihovně. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 

východních Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 32-34. ISSN 0862-9366. 

SVOBODOVÁ, Eva. Knihovny v Dánsku a ve švédském Malmö - inspirace vskutku královská. 

U nás: knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 2, s. 36-39. ISSN 

0862-9366. 

SVOBODOVÁ, Eva. Sekce pro bibliografii. Sdružení knihoven České republiky v roce 2014. 

V Ostravě: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 26-28. ISBN 978-80-86249-73-5. Dostupné také z: 

http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2015/SDRUK_POZ_CB.pdf. 

SVOBODOVÁ, Eva, MIKULECKÁ, Zdeňka.  Malokarpatská knihovna v Pezinku, 5.-7.10.2014. 

Sdružení knihoven České republiky v roce 2014. V Ostravě: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 42-43. 

ISBN 978-80-86249-73-5. Dostupné také z: 

http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2015/SDRUK_POZ_CB.pdf. 

ŠPAČKOVÁ, Zuzana. Pracovní stáž ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici. U nás: 

knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech. 2015, roč. 25, č. 3, s. 44-45. ISSN 0862-9366. 

 

Příloha č. 4 – Prezentační a přednášková činnost 

HAVRDOVÁ, Vlasta: 

o Knižní veletrhy a akvizice v SVK Hradec Králové. Příspěvek na akvizičním semináři, 

Havlíčkův Brod, 8. 10. 2015. 

SVOBODOVÁ, Eva: 

o Knihovny v Dánsku a Malmö. Celopodniková porada SVK HK,  Hradec Králové, 7. 1. 2015.  

o Lidé, Knihovny současnosti 2015: prezentace   závěrů bloku Lidé  konaného dne 9. 9. 2015.  

Konference Knihovny současnosti, Olomouc, 10. 9. 2015. 

o Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb. cz.1.04/1.1.01/b9.00015 

klíčová aktivita 005 - podpora kolektivního vyjednávání. Platforma Knihovny.  Odborná 

konference na téma Sociální dialog v oblasti kultury. Praha, 23. 6. 2015.   

 
Příloha č. 5 - Výběr článků o SVK HK v tisku  

http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2015/SDRUK_POZ_CB.pdf
http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2015/SDRUK_POZ_CB.pdf
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 (zum). Hradecký "ementál" připomene výtvarníka Marcela Duchampa. Hradecký deník. 

12.01.2015, roč. 24, č. 9, s. 3. ISSN 1210-602X 

ĎOUBAL, Stanislav. "Planetáriu patří první příčka". 5plus2 - Hradecko. 16.01.2015, roč. 4, č. 2, s. 

4. 

ZUMROVÁ, Michaela. Výstava v knihovně odhaluje, jak tvořily nejen naše babičky. Hradecký 

deník. 29.01.2015, roč. 24, č. 24, s. 3. ISSN 1210-602X 

 (zum). O Šímovi a českém surrealismu již dnes odpoledne v knihovně. Hradecký deník. 

20.01.2015, roč. 24, č. 16, s. 2. ISSN 1210-602X 

Dobrá zpráva pro milovníky architektury. Hradecký deník. 16.02.2015, roč. 24, č. 39, s. 1. ISSN 

1210-602X 

ZUMROVÁ, Michaela. Vidět můžete i se zakrytýma očima. Intuitivně. Hradecký deník. 

11.03.2015, roč. 24, č. 59, s. 3. ISSN 1210-602X 

Šperky i fotky. Žáci vystavují v knihovně. Hradecký deník. 26.03.2015, roč. 24, č. 72, s. 3. ISSN 

1210-602X 

(ram). Historie sochařské školy v knihovně. Mladá fronta Dnes - Hradecký kraj. 07.04.2015, roč. 

26, č. 81, s. 2. ISSN 1210-1168 

(zum). Inspirujte se příběhem už dnes v hradecké "vědárně". Hradecký deník. 22.04.2015, roč. 24, 

č. 94, s. 3. ISSN 1210-602X 

PRUŠKA, Jan. Město plánuje dva cyklodomy. V nemocnici a vedle univerzity. Hradecký deník. 

18.04.2015, roč. 24, č. 91, s. 3. ISSN 1210-602X 

Dobrá zpráva pro milovníky literatury. Hradecký deník. 07.07.2015, roč. 24, č. 156, s. 1. ISSN 

1210-602X 

 (zum). Středoškoláci získají zdarma průkaz do "vědárny" v Hradci. Hradecký deník. 11.09.2015, 

roč. 24, č. 213, s. 3. ISSN 1210-602X 

(poš). Francouzské dny budou v kině i knihovně. Mladá fronta Dnes - Hradecký kraj. 14.09.2015, 

roč. 26, č. 215, s. 14. ISSN 1210-1168 

(red). Knihovna připomene malíře. Hradecký deník. 03.11.2015, roč. 24, č. 256, s. 2. ISSN 1210-

602X 

ZUMROVÁ, Michaela. Knihy za pětikorunu, výstavy, soutěže. Týden knihoven je tu. Hradecký 

deník. 02.10.2015, roč. 24, č. 230, s. 3. ISSN 1210-602X 

(zum). Studijní a vědecká knihovna chystá knihovnický jarmark. Hradecký deník. 30.10.2015, roč. 

24, č. 253, s. 2. ISSN 1210-602X 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6 – Přehled akcí pořádaných pro veřejnost (PR)  
 

Klub seniorů  

  

Pořa
dí 

Den Název akce Přednášející 
Honorář DPP 

(Kč) 
Honorář 

FA 
Návštěvn

ost 

1 5. 2. Andělské zvonění  Věra Dvořáčková 1 000,00    7 

2 19. 2. 
Expozice: Od pevnosti k salonu 
republiky 

Marie Havlová 0,00    11 



85 

 

3 5. 3. Cesta dívek za vzděláním  2. část Pavla Koritenská 1 000,00    6 

4 19. 3. 
Procházka s odborným výkladem  
2. část 

Pavla Koritenská 0,00    27 

5 2. 4. Výstava: Královéhradecký poklad PhDr. Vojtěch Brádle 0,00    7 

6 16. 4. Královéhradecký poklad PhDr. Vojtěch Brádle 1 000,00    9 

7 7. 5. Výstava: Na vlnách pod plachtami Mgr. Stanislav Hrbatý 0,00    6 

8 21. 5. 
Na vlnách pod plachtami  
přednáška 

Mgr. Stanislav Hrbatý 1 000,00    5 

9 4. 6. Výstava: Svoboda přišla v máji PhDr. Jaroslava Pospíšilová 0,00    7 

10 18. 6. 
Svoboda přišla v máji  2. světová 
válka 

PhDr. Jaroslava Pospíšilová 1 000,00    4 

11 10. 9. 
Návštěva restaurátorského 
pracoviště 

Marcela Raková 0,00    9 

12 24. 9. 
Restaurování archeologických 
nálezů 

Marcela Raková 1 000,00    10 

13 8. 10. 
Výstava: Ochechule, mořští 
ďasové... 

Mgr. Josef Hotový 0,00    7 

14 15. 10. 
Ochechule, mořští ďasové...  
přednáška 

Mgr. Josef Hotový 1 000,00    8 

15 5. 11. Produkce nakl. J. H. Pospíšila 
 dr. P. Koritentská, dr. J. Pospíšilová 

a I. Nývltová 
0,00    8 

16 19. 11. 
Digitalizace ve společenskovědní 
knihovně MVČ 

Iva Nývltová 1 000,00    6 

17 3. 12. Hurá do školy  PhDr. Pavla Koritenská 1 000,00    8 

18 17. 12. Hurá do školy  výstava PhDr. Pavla Koritenská 0,00    9 

    18 akcí   9 000,00    154 

 
 

Literární dílny 
              

Pořa
dí 

Den Název akce Přednášející 
Honorář DPP 

(Kč) 
Honorář 

FA 
Návštěvno

st 

1 3. 3. 
Almanach na rok 1914  umělecké tendence 
předválečné moderny  

doc. Mgr. E. Gilk, Ph.D. 1 000,00    31 

2 16. 4. Jak se žilo českým gayům za socialismu? dr. F. Schindler 1 800,00    32 

3 5. 11. 
Mistr Jan Hus jako reformní myslitel, lidový 
kazatel a univerzitní... 

doc. PhDr. V. Koblížek, 
Ph.D. 

1 200,00    23 

4  1. 12. Magdalena Dobromila Rettigová doc. Alena Zachová 1 200,00    18 

    4 akce   5 200,00    104 

 
 

Pojďme si povídat 

              

Pořadí den Název akce Přednášející Honorář DPP Honorář FA Návštěvnost 

1 11. 2. Sibiř Tomáš Kubeš   2 000,00  64 

2 4. 3. Albánie a Kosovo  divoký a přátelský Balkán David Hainall   2 500,00  68 

3 1. 4. Kanada Libor Turek   2 700,00  51 

4 15. 4. Karibik Michal Skalka   2 500,00  19 

5 22. 4. Vúdú Afrika Tomáš Kubeš   2 000,00  52 

6 29. 4. Norsko Václav Lemberk   2 000,00  60 
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7 20. 5. Národní parky jihozápadu USA Pavel Musil   2 500,00  75 

8 22. 9. Gruzie a Arménie  pod křídly bohů Ladislav Kalous   1 000,00  75 

9 14. 10. Maďarsko historickými dodávkami Martin Adámek   2 000,00  4 

10 21. 10. Ghana Michal Skalka   2 000,00  31 

11 11. 11. Havajské ostrovy Petr Nazarov   2 300,00  42 

12 25. 11. Maroko  přes Vysoký Atlas k písečným... David Hainall   2 500,00  35 

13 2. 12. Tuva  země šamanů Tomáš Kubeš   2 000,00  22 

    13 akcí     28 000,00  598 

 
 

Mimo cykly 

              

Pořadí den Název akce Přednášející 
Honorář 
DPP (Kč) 

Honorář 
FA (Kč) 

Návštěvnost 

1 7. 1.  Sumatra  za orangutany do deštného pralesa RNDr. Petr Rybář 1 500,00    31 

2 14. 1. Marcel Duchamp  umění je nesmysl PhDr. Jana Jebavá   1 200,00  16 

3 20. 1. Josef Šíma a surrealismus PhDr. Tomáš Rybička 0,00  0,00  37 

4 27. 1. Hobit Nová Akropolis, HK 0,00    10 

5 4. 2. Benátky, má láska Mirka Pánková, SPI 0,00    63 

6 10. 2. Sloupy vnitřní stability Nová Akropolis, HK 0,00    12 

7 12. 2. 
Cesty moderní architektury HK  
dekorativismus 

L. Zikmund-Lender   1 200,00  53 

8 17. 2. Art nouveau  lehkost a noblesa Mgr. Petra Příkazská 0,00    50 

9 18. 2. Originální doplňky do domácnosti Ateliér Ženy 0,00    4 

10 25. 2. Sidonie Nádherná  žena jako inspirační múza PhDr. Jana Jebavá   1 200,00  64 

11 5. 3. Architekt Oldřich Liska mezi Hradcem, ... L. Zikmund-Lender   1 200,00  44 

12 10. 3. Oslavy Dne mozku aneb Odpoledne s vlastní... Commservis 0,00    86 

13 11. 3. Objevujeme paličkování Ateliér Ženy 0,00    5 

14 11. 3. Hořící světla  Marc a Bella Chagallovi PhDr. Jana Jebavá   1 200,00  33 

15 12. 3. 
Život v Turecku  studijní pobyt v zemi na 
dvou... 

Filip Hlušička 0,00    82 

16 16. 3. Umění rétoriky Nová Akropolis, HK 0,00    8 

17 17. 3. Šlechtická sídla doby historismu Mgr. Jana Klimešová 0,00    30 

18 18. 3. Manka Římanka Mgr. Josef Nejd, SPI 0,00    15 

19 25. 3. Sant Mat: Cesta vnitřního světla a zvuku Holosofická společnost 0,00    39 

20 26. 3. Cesta Jana Amose Komenského do XXI. století 
T. Fischerová a Ing. 
A. Inneman 

3 000,00    31 

21 2. 4. Velikonoční koncert Daneťáčku aneb Dvanáct... Daneta, Hradec Králové 0,00    57 

22 7. 4. Sochařská škola  tradice a současnost MgA. M. Jezberová, Ph.D. 0,00    16 

23 8. 4. !Viva Mexico! Yucatan, Baja California a Tacos.  Motani 0,00    46 

24 14. 4. Imhotep Nová Akropolis, HK 0,00    29 

25 15. 4. Tisky a potisky  opakování Worskhop Ateliér Ženy 0,00    6 

26 21. 4. Istanbul  historie, kultura, umění Mgr. J. Klimešová 0,00    24 

27 5. 5. Srdce, nebo rozum Nová Akropolis, HK 0,00    15 
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28 30. 4. Virtuální sochařství aneb Jak se dělá socha... Ing. E. Ruml, Mgr. M. Hozová 0,00    20 

29 14. 5. Přání rozkazem? Architekt Otakar Novotný... L. Zikmund-Lender   1 200,00  22 

30 14. 5. Doma je místo pro  život i umírání II. Oblastní charita, HK 0,00    15 

31 19. 5. 
Jugenstil/Secese - od bujných fantazií ke strohé 
... 

Mgr. Petra Příkazská 0,00    29 

32 27. 5. Pevnost Kahan Radek Nedvěd 0,00    23 

33 3. 6. Joan Miró - abstraktní lyrismus PhDr. J. Jebavá 0,00  1 200,00  26 

34 4. 6. Bílá věž Petr Růžička 1 500,00    55 

35 16. 6. Poutní místa Mgr. Petra Příkazská 0,00    44 

36 14. 9. Francouzské dny 2015 v Hradci Králové Francouzská aliance 0,00    57 

37 15. 9. Severská secese / Finsko 
Mgr. Veronika Lukešová - 
GMU 

0,00    24 

38 29. 9. Proč žijeme ve stresu? Nová Akropolis, HK 0,00    20 

39 23. 9. Antonio Gaudí: secesní mág z Barcelony PhDr. Jana Jebavá   1 200,00  72 

40 30. 9. 
Podíl Oldřicha Lisky na utváření salonu 
republiky 

Matěj Bekera 0,00    48 

41 7. 10. Jak se žije s duševní nemocí  S. Babčáková Péče o duševní zdraví, Pce 0,00    120 

42 8. 10. Zapomenutí Jindřichové: J. Freiwald a J. Kulka L. Zikmund-Lender   1 200,00  34 

43 13. 10. Krajinomalba, umělec a paměť místa 
Mgr. et Mgr. K. Zářecká, 
Ph.D. 

0,00    30 

44 14. 10. 
Tam a zpět: Armáda České republiky po 25 
letech... 

Asociace pro mezin. otázky, 
Pha 

0,00    35 

45 15. 10. Renesanční Florencie rodu Medicejů Andreas Pieralli 0,00    50 

46 20. 10. Edgar Degas: záběry ze života tanečnic PhDr. Jana Jebavá   1 200,00  40 

47 22. 10. Věra Kopecká a její hosté Věra Kopecká 3 000,00    11 

48 27. 10. Nehmotné statky  duševní dědictví ARID, D. Filová a Ing. Zima 0,00    3 

49 2. 11. Virtuální 3D archeologická a historická muzea Mgr. Petr Vavrečka 0,00    8 

50 3. 11. Jakub Schikaneder - malíř pražských zákoutí PhDr. Jana Jebavá   1 200,00  60 

51 9. 11. 1945: Československo v roce jedna prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. 0,00    25 

52 10. 11. Česká secese  závan velkého světa (GMU) Mgr. Petra Příkazská 0,00    31 

53 12. 11. Architektura socialistického realismu L. Zikmund-Lender   1 200,00  30 

54 3. 12. ROAD SHOW 2015 Iva Pekárková Iva Pekárková 1 445,00    13 

55 8. 12. Kam kráčí současné výtvarné umění? PhDr. Tomáš Rybička 0,00    45 

56 9. 12. 
Jiří Trnka  nedostižný mistr pohádkového 
světa 

PhDr. Jana Jebavá   1 200,00  32 

57 10. 12. Hradecký PRIOR v kontextu doby L. Zikmund-Lender   1 200,00  25 

58 15. 12. Deníček moderního fotra Dominik Landsman   2 000,00  21 

    58 akcí   10 445,00  
 

1 974,00 

 
 

5. podlaží 

            

Pořadí Den Název akce Vystavující Pronájem Návštěvnost* 

1 
19. 1. 
19. 2. 

Žijeme s vámi MŠ, ZŠ a PŠ Hradec Králové 0,00 Kč x 

2 2.31. 3. Quo vadis, Scientia? Comenia, a. s., Praha 0,00 Kč x 
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3 13.26. 4. Sudslava Tomáš Zaplatílek 1 100,00 Kč x 

4 3.25. 6. Autismus v říši slov Spol. Křesadlo, Hradec Králové 0,00 Kč x 

5 1.13. 11. Divoké OMO - TVT Akademie ČR, Praha 0,00 Kč x 

6  od 4. 11 Čo čítala šľachta ŠVK BB 0,00 Kč x 

7 
19. 11.  

6. 12. 
Slavné stavby rodiny Luragů Foibos Books, Kotěrovo centrum ... 0,00 Kč x 

    7 akcí   1 100,00 Kč   

 
 
 

Galerie U Přívozu 

            

Pořadí Den Název akce Vystavující 
Pronájem 

Kč 
Návštěvnost 

1 28. 1. - 4. 2. Zlaté ruce podruhé Spolek lidové tvorby podruhé 3 350,00  478 

2 
24. 2. 
21. 3. 

Narušený vzorec Ateliér aplik. a rekl. fotografie UJEP 6 800,00  414 

3 25.26. 3. 
Soutěžní přehlídka tvořivosti mládeže 
IntrExpo 15 

DMIŠJ, Vocelova, Hradec Králové 800,00  320 

4 2.30. 4. 130 1/2 sochařské školy SPŠ kamenická a sochařská v Hořicích 0,00  576 

5 15.30. 5. SLOVO ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové 3 500,00  704 

6 9. 7. 13. 8. V službe ducha a národa SNK Martin, Slovenský institut, Pha 4 850,00  280 

7 4.25. 9. 
Ladislav Hojný: ... chodící, kreslící, 
píšící... 

Ladislav Hojný 6 200,00  130 

8 6.30. 10. VIII. Konkrétní podzim - Trojúhelník KK3 7 050,00  219 

9 7. 11. 1. knihovnický jarmark SVK HK 0,00  120 

10 12.27. 11. Nech slova za dveřmi SUPŠ HNN, HK 0,00  30 

11   
Lady space + módní přehlídka D. 
Navrátila 

Součást výstavy 1 500,00  70 

12 8.12. 12 Předvánoční prodejní výstava Marcela Hovadová, Hana Říhová aj. 1 650,00  230 

    12 akcí   35 700,00  3571 

Galerie Automat 

            

Pořadí Den Název akce Vystavující Pronájem Návštěvnost* 

1 6.30. 1. Stavařina nuda není  5. ročník SPŠ stavební Hradec Králové 4 100,00 Kč x 

2 3.26. 2. Afghánistán očima dvou reportérek Jarmila Štuková, Lenka Klicperová 0,00 Kč x 

3 2.31. 3. O městě a lidech ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové 2 400,00 Kč x 

4 1.30. 4. Nozomi Dojo - 20 let Nozomi Dojo, s. k., Hradec Králové 5 525,00 Kč x 

5 15.30. 5. SLOVO ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové 3 300,00 Kč x 

6 11.30. 6. 
PÍSMO – KNIHA – ZNAK  
INFORMACE 

UHK  Katedra výtvarné kultury 0,00 Kč x 

7 
2. 7. 
18. 8. 

Nábřeží umělců 2015 KKK 3 Klub konkretistů, HK  0,00 Kč x 

8 19.31. 8. Peklo Zdeněk Dudek 2 000,00 Kč x 

9 3.25. 9. Tunisko očima studentů FAMU Katedra fotografie FAMU 0,00 Kč x 

10 2.30. 10. 25 let společnosti SPI ve fotografii SPI 3 700,00 Kč x 

11 13.30. Doma aneb Domov je jen jeden DMM, Hradec Králové 2 500,00 Kč x 



89 

 

11. 

12 2.18. 12. Nejen vánoční výstava prací žáků... ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové 1 400,00 Kč x 

    12 akcí   24 925,00 Kč   

 
* Návštěvnost se nesleduje 
 
Pronájem prostor 2015 
 

 

 
5. NP 

Galerie 
Automat 

Galerie  
U Přívozu Jiné prostory Konferenční sál Učebna Celkový součet v Kč 

 
1 100 24 925 35 700 3 000 93 130 27 500 185 355 

 

       
 
 
 

Akce v letech 2009 - 2015 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Akce 63 78 115 107 141 127 124 

Návštěvníci 4 708 5 632 4 834 6 202 6622 5804 6401 

Průměrná návštěvnost 75 72 42 58 47 46 52 
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Pronájem 2009 - 2015 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 

Konferenční sál 26 800 Kč 97 700 Kč 99 010 Kč 100 700 Kč 83 080 Kč 97 300 Kč 93 130 Kč 50 % 

Galerie U Přívozu 35 100 Kč 27 500 Kč 33 950 Kč 36 700 Kč 76 650 Kč 40 650 Kč 35 700 Kč 19 % 

Galerie Automat 1 300 Kč 7 900 Kč 21 500 Kč 17 400 Kč 24 000 Kč 21 200 Kč 24 925 Kč 13 % 

Učebna 0 Kč 19 200 Kč 52 250 Kč 41 490 Kč 30 390 Kč 21 600 Kč 27 500 Kč 15 % 

Počítačová učebna 0 Kč 0 Kč 0 Kč 13 365 Kč 10 500 Kč 3 500 Kč 0 Kč 0 % 
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Jiné prostory 48 000 Kč 0 Kč 9 200 Kč 38 325 Kč 11 050 Kč 2 500 Kč 4 100 Kč 2 % 

Jiné pronájmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 11 390 Kč 500 Kč 0 Kč 0 % 

  111 200 Kč 152 300 Kč 215 910 Kč 247 980 Kč 247 060 Kč 187 250 Kč 185 355 Kč 100 % 

 

 

 
Příloha č. 7 - Účast zaměstnanců SVK HK na pořádaných akcích 

 
7. 1. Celopodniková porada, SVK HK 

20.22. 1. Školení školitelů RDA NK ČR (B. Bayerová) 
22. 1. Kolektivní vyjednávání UZS, Praha (E. Svobodová)  
28. 1. Konference UZS Praha (E. Svobodová, I. Bergerová)   

 
4. 2. ANL konzultace, NK ČR (E. Svobodová, Z. Mikulecká) 
6. 2. Typové pozice, kulatý stůl, NK ČR Praha (E. Svobodová) 
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12. 2. UZS kolektivní vyjednávání, Praha (E. Svobodová) 
18. 2. ANL workshop, NK ČR – Hostivař, Praha, (E. Svobodová, Z. Mikulecká, L. Jirků) 
19. 2. Seminář Age management, Mladá Boleslav (E. Svobodová) 
19. 2. PS pro historické fondy, NK ČR Praha (And.  Pokorná) 
23. 2. VISK 9 Komise, MK ČR, Praha (E. Svobodová) 
24. 2. Sekce SDRUK pro IVU, KK Pardubice (M. Hašková) 
27. 2. PS pro fasety, NK ČR Praha (M. Špačková) 
 
2. 3. Seminář ČNB, UHK (E. Svobodová) 
3. 3. Prezentace databází v rámci BMČ, NK Praha (L. Málková) 
11. 3. Porada SDRUK, JVK České Budějovice (E. Svobodová) 
24. 3. VH SDRUK, Brno (E. Svobodová) 
24. 3. Školení RDA pro VK KhK, zde (B. Bayerová, And. Součková)  

25.26. 3. Seminář k digitalizaci pro KK, MZK Brno (L. Jirků) 
26. 3. PS pro VK, NK ČR (M. Špačková)  
26. 3. UZS, Praha (E. Svobodová) 
27. 3. Seminář Naučte se učit, Praha (G. Holečková) 
30. 3. Školení autorit v RDA VK KhK a PaK, zde (Z. Bartl,  ODZF)  

 
13. 4. PS pro spec. dokumenty, NK ČR Praha (B. Bayerová) 

13.14. 4. Jednání sekce SDRUK pro bibliografii, KK Karlovy Vary (E. Svobodová, Z. Mikulecká) 
16. 4. Svátek knihy, Rychnov nad K. (E. Svobodová, V. Havrdová) 

20.21. 4. SUAleph, Západočeská univerzita v Plzni (H. Hornychová, P. Hušek) 
21. 4. PS Priorita 19, NK ČR Praha (V. Buchtová) 
22. 4. Konference UZS, Praha (E. Svobodová, I. Bergerová) 
22. 4. RDA autority (D. Novotná) 
24. 4. Seminář Lektorské dovednosti, NK ČR Praha (E. Svobodová) 
30. 4. Sekce pro služby SDRUK, NK ČR Praha (L. Málková) 
 
13. 5. Školení RDA, zde (B. Bayerová, M. Špačková) 
14. 5. Svět knihy Praha (akvizice) 
14. 5.   Seminář Využití nástrojů Google při práci v knihovně, NK ČR (L. Málková) 
15. 5.  Výjezdní zasedání RR U nás, Jaroměř (E. Svobodová, And. Součková)  

18.19. 5.  Lektorské dovednosti, NK ČR Praha (E. Svobodová) 

18.22. 5.  Stáž v ŠVK BB (And. Součková, Z. Špačková) 
19. 5. Seminář Knihovny a práce s lidmi s duševním onemocněním, KMHK (M. Šrámková, 

M. Hašková, H. Kliková, I. Vítková, M. Havel) 
20. 5. Setkání aktérů cestovního ruchu v HK (V. Buchtová)   

26.27. 5. Inforum, Praha (E. Svobodová, H. Hornychová, D. Novotná, L. Jirků, I. Ondrová, 
H. Makovcová)  

27. 6. Dlouhodobá ochrana digitálních informací v Národním archivu na Novém Zélandu, 
Praha (L. Jirků) 

25. 5.  PS pro reformátování, NK ČR (D. Novotná) 
 
2. 6.  Jak se dělá e-kniha, KVK Liberec (Z. Špačková) 

2.4. 6. Studijní cesta do švýcarských knihoven (G. Holečková, H. Jančaříková) 
4. 6.  UZS BiDi, Praha (E. Svobodová) 
5. 6. UZS – Typové pozice, Praha (E. Svobodová) 

7.9. 6. 5. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4+, Bratislava 
(E. Svobodová, D. Ridlová) 
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9. 6.   Porada ředitelů a ekonomů PO KhK, Úpice (L. Málková) 
15. 6.  Rada CPK, Praha (E. Svobodová) 
16. 6. Rada SDRUK, Praha (E. Svobodová) 

16.17. 6. Sekce SDRUK pro IVU, KK Zlín (M. Hašková) 
17. 6.  Celopodniková porada, SVK HK 
18. 6. Péče o knihovní a archivní fondy, Broumov (A. Pokorná) 
23. 6. UZS konference (E. Svobodová, I. Bergerová))  
23. 6.  Setkání supervizorů autorit, NK ČR (v NTM) (D. Novotná) 
24. 6. PSAB  jednání, KNAV, Praha (E. Svobodová, Z. Mikulecká) 
 
7., 14., 16. 7. Metodické cesty do knihoven Khk (E. Svobodová, And. Součková) 
 
20. 8. Metodické cesty do knihoven Khk (E. Svobodová, And. Součková) 
 
4. 9. Polabský knižní veletrh, Lysá nad Labem (V. Havrdová, L. Špátová) 

8.10. 9. KKS, Olomouc (E. Svobodová, And. Součková, L. Jirků 3 dny, H. Hornychová, 
V. Havrdová, D. Novotná, V. Buchtová, L. Málková, D. Ridlová (2. den organizuje 
V. Buchtová) 

16. 9. Life management, AIVD Praha (E. Svobodová) 
22. 9. ROI, MěK Praha (E. Svobodová, E. Semrádová) 

22. 9.  Konference LibDesign  NTK Praha (L. Málková) 
25. 9.  Rešeršní strategie, KVK Liberec (M. Štyndlová) 
29. 9.  E-knihy, NTK (V. Havrdová) 
 

1. 10.19. 11. Kurz trénování paměti, zde (G. Holečková) 
8. 10.  Knihovna roku, NK Praha (E. Svobodová) 
8. 10. Akviziční seminář, Havlíčkův Brod (V. Havrdová) 
9. 10. Knižní veletrh, Havlíčkův Brod (akvizice) 

11.13. 10. Bibliografické kolokvium, České Budějovice (E. Svobodová, Z. Mikulecká) 
19. 10. RDFlow pro digitalizaci, INCAD, Praha (L. Jirků) 
20. 10.   E-knihy, NTK (D. Novotná)  

20.21. 10. Seminář RF Pardubice, (And. Součková, E. Svobodová, E. Semrádová, B. Hladíková) 
26. 10. Rada pro CPK, MěK Praha (E. Svobodová) 

26.30. 10. Kulturní delegace do ŠVK BB (B. Bayerová, J. Schrötterová a spisovatelka 
E. Černošová) 

27. 10. Jak se dělá e-kniha, NTK Praha (Z. Špačková) 
 
4. 11. Didaktika informačních lekcí, VK Olomouc (M. Hašková) 
4. 11. Knihovník roku, SVK HK 5. NP 

4.5. 11. Konference Bibliotheca antiqua, VK Olomouc (And. Pokorná)  
5. 11. Sekce pro služby,  NK Praha (L. Málková) 
6. 11. PS pro zpracování periodik, NK Praha (B. Bayerová, B. Vavrová) 
6. 11. RDFlow pro digitalizace, ICAD Praha (L. Jirků) 
12. 11. PS pro jmenné zpracování, NK Praha (B. Bayerová) 

18.19. 11. Rada SDRUK, Ostrava (E. Svobodová) 

18.19. 11. SU Aleph, Brno, (H. Hornychová, P. Hušek) 
20. 11. ROI Praha (M. Šrámková) 

2.22. 11. Nácvik psychomotorických dovedností pro trenéry pamětí, Praha (G. Holečková) 
25. 11. PS pro VISK 7, NK Praha (D. Novotná, L. Jirků)  
27. 11. Porada k nabídkové povinnosti, NK Praha (L. Špátová) 



94 

 

27. 11. Souborný katalog, MěK Praha (D. Novotná, H. Hornychová) 
 

2.3. 12. Archivy, knihovny a muzea v digi světě, Národní archiv Praha (L. Jirků, E. Svobodová 
3. 12.) 

4. 12. PS pro věcné zpracování, NK Praha (M. Špačková) 
4. 12. Citační manažer, zde (pracovníci knihovny) 
 
 
Příloha č. 8 – Stav fondů v SVK HK 

      
Rezervní fond (v Kč) 

  
Stav  

k 1. 1. 2015 
Tvorba fondu Čerpání fondu 

Stav  
k 31. 12. 2015   

541 699,24 88 143,87   629 843,11 
  

      
Fond investic (v Kč) 

Stav  
k 1. 1. 2015 

Tvorba fondu 
Čerpání fondu 

Stav  
k 31. 12. 2015 z odpisů z inv. dotací ostatní 

3 560 094,26 7 385 012,00   38 000,00 9 161 033,50 1 822 072,76 

      

Fond odměn (v Kč) 
  

Stav  
k 1. 1. 2015 

Tvorba fondu Čerpání fondu 
Stav  

k 31. 12. 2015   

115 803,00 10 000,00   125 803,00 
  

 


