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A. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika organizace, 
údaje o vedení a případných orgánech organizace)  
 

 

Název: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 

 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje 

Sídlo: Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové  

Statutární orgán:  Mgr. Eva Svobodová, ředitelka knihovny 

Charakteristika: Krajská veřejná univerzální knihovna 

IČ:  00412821 

DIČ: CZ00412821 

Zřizovatel:  Královéhradecký kraj 

 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

 

B. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti  
V roce 2018 plnila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK) své základní poslání 
vyplývající ze zřizovací listiny ze dne 1. 1. 2018, z knihovního zákona, Koncepce rozvoje knihoven 

v České republice na léta 2017−2020 (http://ipk.nkp.cz/docs/koncepce/koncepce_k_vystaveni.pdf), 
z vize knihovny (https://www.svkhk.cz/O-knihovne/Nase-vize.aspx) a z Koncepce rozvoje Studijní 

a vědecké knihovny v Hradci Králové na léta 2018−2023. 
 
Zabezpečovala širokou škálu výpůjčních, informačních, rešeršních a reprografických služeb jak 
v reálné, tak i virtuální podobě. Bylo zaznamenáno 465 990 virtuálních návštěv, fyzicky knihovnu 
navštívilo 150 121 lidí. Počet fyzických návštěvníků a výpůjček mimo knihovnu proti roku 2017 mírně 
klesl, zvýšil se počet prezenčních výpůjček a využívání studijních boxů. Stagnuje počet přístupů na 
internet z počítačů v knihovně. Zvýšil se počet rešerší a počet lekcí informačního vzdělávání, výrazně 
se zvýšil počet vzdělávacích akcí, které knihovna pořádala. Počet přístupů do rozhraní Primo vzrostl 
proti předchozímu roku o 30 % a využití elektronických knih vzrostlo proti předchozímu roku dokonce 
o 60 %.  
 
Čtenáři si vypůjčili  379 276 dokumentů. Pokud by si je kupovali v cenách roku 2018,  zaplatili by  za 
ně  103 231 341,70 Kč (přitom příspěvek na provoz od zřizovatele byl 58 404 600 Kč).  Efektivita 
Studijní a vědecké knihovny za rok  2018  činí  1,32. Je nižší než v roce 2017 z důvodu navýšení mezd o 
10 %, což platná metodika výpočtu z roku 2013 nezohledňuje. 
 
V pátém roce plnění koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje jsme realizovali kampaň 
pod názvem Elektronické zdroje a služby v knihovnách. Cílem kampaně bylo seznámit veřejnost 
se službami tak, aby uživatel měl přístup k aktuálním a kvalitním elektronickým službám a mohl 
komunikovat s knihovnou virtuálně pomocí všech dostupných technologií. Proběhlo 145 exkurzí 
a lekcí, z toho bylo 99 lekcí informačního vzdělávání. Byla připravena i nová lekce pod názvem Ve víru 
velké války. Kampaň Věk je jen číslo, která probíhala v prvním čtvrtletí 2018, měla za cíl atraktivní 
formou nabídnout naše služby a akce, upoutat pozornost seniorů a zvýšit jejich návštěvnost, což se 
podařilo. V roce 2017 jsme měli 770 seniorů s platnou registrací, v roce 2018 jich bylo 843.  

http://ipk.nkp.cz/docs/koncepce/koncepce_k_vystaveni.pdf
https://www.svkhk.cz/O-knihovne/Nase-vize.aspx
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Rok 2018 byl pro celý národ velmi důležitý, připomínala se významná osmičková výročí. SVK HK 
uspořádala v rámci přednáškového cyklu Ve znamení osmiček 18 přednášek, z toho tři pro Klub 
seniorů, a 5 výstav, viz příloha č. 6.    
 
Letní slavností 3. 9. jsme úspěšně a důstojně oslavili 10 let v nové budově. V tento den knihovnu 
navštívilo cca 1 200 návštěvníků, z toho 137 dětí, které se zúčastnily pohádkové soutěže. Celý den se 
kolem knihovny i uvnitř něco dělo: skákací hrad, výtvarný workshop a virtuální realita, odpoledne 
hudba a divadlo.  
 
10. 4. 2018 se konalo krajské kolo Ceny Ď. Držitelkou ocenění se stala Mgr. Jana Vaníčková, kterou při 
předávání ceny zastoupili ti, kteří ji nominovali, a to ředitel Oblastní charity Hradec Králové 
Mgr. Václav Hrček a paní Petra Zíková z téže instituce viz http://www.cena-d.cz/.   
 
15.–16. 5. 2018 SVK HK realizovala celostátní konferenci o personální práci v knihovnách. První den 
konference byl zaměřen zejména na motivaci a hodnocení zaměstnanců, druhý se věnoval 
personálnímu právu. Konference se zúčastnilo celkem 76 posluchačů z celé republiky a hodnotíme ji 
jako velmi úspěšnou.   
 
Ve dnech 7. 6. – 31. 7. byla v galerii U Přívozu prezentována výstava Czech Press Photo 2017. Vernisáž 
proběhla 6. 6. 
 
Knihovnu navštívily tyto významné osobnosti: Alexander Tomský, Jakub Szántó, Marie Svatošová, 
Miloš Urban, Slávek Klecandr.  
 
Na přelomu roku jsme se zapojili do systému HKPoint: vstupenky se prodávají v 1. NP u výpůjčního 
pultu, jsou také k dispozici v informačních střediscích a online, včetně možnosti rezervace.   
 
Projekt Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK 
HK se podařilo do konce roku 2018 úspěšně zrealizovat. Krajská digitalizační jednotka byla rozšířena 
o velkoformátový knižní skener, na kterém budou od roku 2019 skenovány především noviny nejen 
pro SVK HK, ale i další paměťové instituce Královéhradeckého kraje; zrekonstruovala se 
vzduchotechnika ve skladech a v prostorách pro veřejnost a naše počítačová síť.  
V rámci krajského centrálního nákupu jsme v červnu instalovali 6 nových barevných multifunkčních 
zařízení Konica Minolta.  
 
25. 5. vyšlo v platnost nařízení o ochraně osobních údajů. Od konce roku 2017 do června 2018 
pracovala na implementaci tohoto nařízení do procesů naší knihovny pracovní skupina pro GDPR ve 
spolupráci s právnickou firmou.   
 
SVK HK plnila roli krajské knihovny vůči veřejným knihovnám Královéhradeckého kraje a v souladu se 
smlouvami podepsanými s pověřenými knihovnami koordinovala regionální funkce knihoven kraje. 
Pro rok 2018 činila dotace pro pověřené knihovny 8 466 000 Kč. 
 
Zorganizovali jsme krajský diskusní panel Knihovna – věc veřejná  u příležitosti výročí 100 let od 
založení Československa a v souvislosti se 100. výročím 1. knihovnického zákona, za přítomnosti 
krajských a městských politiků, náměstkyně ministra kultury, starostů obcí a knihovníků.  
 
 

B.1   Služby uživatelům   
 

http://www.cena-d.cz/
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V roce 2018 jsme pro naše návštěvníky připravili několik nových služeb. Od ledna jsme nabídli tzv. 
jednorázovou registraci s platností na 1 měsíc: do konce prosince tuto možnost využilo 200 čtenářů. 
Pro návštěvníky se sluchovým postižením jsme zavedli službu Tichá linka. Prostřednictvím tabletu 
s připojením na internet se pracovnice OS přihlásí ke službě a podle potřeby využije buď online 
tlumočení, nebo online přepis. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají od ledna 2018 registraci zdarma. 
Snížili jsme cenu za naši čipovou kartu z 60 Kč na 30 Kč. Od června je přístup na veřejných počítačích 
(vyjma studovny v 5. NP) bez omezení, není podmíněn platnou registrací do knihovny. 
 
V roce 2018 jsme se po analýze výsledků roku 2017 rozhodli více zaměřit na návštěvníky z řad seniorů. 
Zahájili jsme celoroční kampaň Věk je jen číslo, jejímž cílem bylo atraktivní formou nabídnout naše 
služby a akce, upoutat pozornost (nejen) seniorů a zvýšit jejich návštěvnost. Kampaň byla zahájena 
ve spoluprácí s odd. PR první únorový týden, kdy jsme nabídli exkurze týkající se služeb knihovny, 
digitalizačního pracoviště i zázemí knihovny (celkem 45 účastníků), ukázkové lekce trénování paměti 
a práce s počítačem a smartphony. V průběhu prvního pololetí jsme pak realizovali dva semináře 
k výživě pro 65+ (16 účastníků) a kurz trénování paměti. Velký zájem byl o kurz na téma genealogie 
(celkem 72 účastníků). V průběhu února až dubna jsme čtenářům starším 65 let nabídli registraci 
zdarma.  
 
Celkem jsme připravili 8 výstavek odborné a populárně-naučné literatury, beletrie a novin a časopisů. 
Ve spolupráci s odd. digitalizace byly všechny doplněny odkazy na tituly z naší digitální knihovny. 
 
V rámci propagace služeb jsme se v březnu zúčastnili Pedagogických dní a Knižního veletrhu, 
pořádaných Univerzitou Hradec Králové. Pro tuto příležitost jsme vytvořili speciální plakát s nabídkou 
služeb pro učitele a školy. Stánek jsme doplnili i o výběr knih, periodik a rešerší z oblasti vzdělávání 
a pedagogiky. Nadále pokračujeme v aktualizaci a vytváření nových atraktivních informačních letáků 
ke službám knihovny.   
 
Zvýšené úsilí věnujeme i navazování dalších kontaktů s učiteli středních škol. Pozvali jsme je na 
scénické čtení knihy Miloše Urbana s následnou diskusí s autorem. Jednalo se o velmi úspěšný projekt 
Listování, který přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti. I díky této návštěvě nás začaly pravidelněji 
navštěvovat školy, které předtím chodily spíše sporadicky. Nové učitele jsme měli příležitost oslovit i 
na semináři Cesty ke čtenářské gramotnosti, který se uskutečnil 20. 3. v naší knihovně ve spolupráci 
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. V září jsme jako další novinku připravili newsletter 
s nabídkou akcí, služeb a lekcí informačního vzdělávání pro školy, který jsme zaslali vybraným 
učitelům a ředitelům. 
V souvislosti s platností nové legislativy týkající se ochrany osobních údajů (GDPR) jsme upravili 
veškeré formuláře, nastavili nová pravidla jejich uchovávání a skartování a připravili nové smlouvy pro 
registraci. Od 24. května vešel v platnost nový knihovní řád. 
 
B.1. Návštěvníci knihovny 
 
Vstupními detekčními branami prošlo v roce 2018 celkem 150 121 návštěvníků. Průměrný denní počet 
návštěvníků činil 589 v pracovní dny a 164 o sobotách. Největší návštěvnost byla v lednu, březnu a 
v listopadu, přes 15 tisíc za měsíc. Virtuálních návštěv jsme zaznamenali 465 990. 
              



8 
 

 

Vstupy do online katalogu a do výpůjčního protokolu 
 
Vzhledem k tomu, že naši uživatelé mají pro přístup do katalogu k dispozici dvě rozhraní (klasický 
OPAC a PRIMO), rozhodli jsme se od letošního roku využít pro přesnější sledování statistických dat 
Gooogle Analytics. Do online katalogu vstoupilo celkem 296 725 uživatelů, z toho 48 037 (16 %) 
vstupů bylo z počítačů umístěných v knihovně a 248 688 (84 %) z počítačů mimo knihovnu. Do 
elektronického výpůjčního protokolu se přihlásilo 243 009 uživatelů. 
 
Výpůjčky 
 
Celkem se uskutečnilo 379 276 absenčních a prezenčních výpůjček. 
 
B.1.2 Absenční služby 
 
Uskutečnilo se celkem 365 301 absenčních výpůjček, z toho bylo 182 951 prodloužení výpůjční lhůty 
a 182 350 prvních výpůjček. Z volného výběru si uživatelé vypůjčili 126 415 prvních výpůjček 
dokumentů, tj. 69 %. V rámci služby zadávání požadavků na knihy z volného výběru jsme pro uživatele 
vyhledali celkem 40 721 dokumentů. 
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Vráceno bylo celkem 182 627 absenčně půjčených dokumentů. Do biblioboxů Herbie bylo vráceno 
23 742 dokumentů. 
 
Platnou registraci alespoň jeden den mělo v roce 2018 12 159 uživatelů.   
 

 

Bylo sledováno dodržování výpůjčních lhůt a v pracovní dny rozesílány upomínky. Ředitelské 
upomínky (tj. 4. upomínky) byly zaslány 211 čtenářům. Předžalobní upomínky byly poslány 
60 čtenářům, z nichž 7 zatím knihy nevrátilo. K vymáhání bylo předáno 9 čtenářů, z nichž 3 případy 
nejsou zatím dořešeny.  
 
Nahlášeno bylo 145 ztrát, z nichž bylo 35 čtenáři nalezeno a vráceno. Ze zbývajících 110 ztrát bylo 
26 vyřešeno finanční náhradou (vybráno bylo 13 303 Kč) a 84 dokumentů bylo nahrazeno stejným 
nebo novějším vydáním téhož titulu. 
 
Průběžně byly zodpovídány e-mailové dotazy došlé na adresu pujcovna@svkhk.cz. Bylo jich 
zodpovězeno 1 849. 
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Zvýšil se zájem uživatelů o bezhotovostní platby. Online platební kartou prostřednictvím čtenářského 
konta uhradili 202 610 Kč (v předešlém roce 174 921 Kč). Platby kartou prostřednictvím terminálu v 1. 
NP činily 319 927 Kč (v předešlém roce 297 748 Kč). 
 
MVS 
 
Od 273 knihoven, z toho 64 regionálních, jsme obdrželi 4 152 požadavků na MVS.  
 
Od našich čtenářů jsme přijali celkem 477 objednávek na meziknihovní výpůjčky.  
 
Z toho se uskutečnilo 451 výpůjček (439 knih a 12 kopií). 
 
Na mezinárodní meziknihovní výpůjční služby bylo směrováno 13 požadavků našich čtenářů, z nichž 
se uskutečnilo 8 (6 knih a 2 kopie). 
 
Pokračuje spolupráce s Knihovnou města Hradce Králové. Pro naše čtenáře bylo z KMHK vypůjčeno 
133 knih, do KMHK jsme zapůjčili 179 knih. 
 
B.1.3 Prezenční služby 
 
Celkem se uskutečnilo 13 975 prezenčních výpůjček, z toho bylo 2 295 prolongací. 
 

 

Služby úseku periodik 
 
Uskutečnilo se 10 896 prezenčních výpůjček periodik ze skladu, z toho bylo 1 812 prolongací. 
Prezenční výpůjčky časopisů běžného roku ze studovny periodik se nesledují, stejně jako prezenční 
výpůjčky starších svazků nejčastěji půjčovaných novin, umístěných ve volném výběru ve 4. NP. 
 
Ústně nebo telefonicky bylo zodpovězeno 2 919 dotazů týkajících se fondu periodik. Dalších 
172 dotazů bylo zodpovězeno e-mailem. 
 
MVS na úseku periodik (zasílání kopií článků z novin a časopisů knihovnám) probíhala formou 
papírových kopií, zasílaných klasickou poštou, a elektronicky. Celkem bylo knihovnám odesláno 
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212 článků, tj. 1 957 stran. Z toho 114 článků (798 stran) bylo odesláno elektronicky a 98 článků 
(1 159 stran) poštou. Smlouvu o EDD má uzavřenu 34 institucí. 
 
Pro naše čtenáře jsme zajistili dodání celkem 133 článků z jiných knihoven – 98 z VPK, 16 z NKP 
a 19 z ostatních knihoven. Z tohoto počtu bylo 43 článků dodáno elektronicky, 90 v papírové podobě 
poštou. 
 
Elektronicky byly dodávány kopie článků našim čtenářům prostřednictvím systému Aleph. K 31. 12. 
2018 mělo smlouvu o EDD uzavřenu 84 čtenářů. Během roku jim bylo dodáno 47 článků, tj. 171 stran. 
 
Službu current contents, tj. elektronické zasílání obsahu nových čísel časopisů, využívá 18 uživatelů, 
kteří si nechávají posílat obsahy z 38 časopisů. 
 
Na multifunkčních zařízeních v prostorech pro veřejnost bylo zhotoveno 46 207 stran kopií a tisků za 
úplatu (z toho 1 834 barevných). Na služebním zařízení ve foyer 3. NP bylo zhotoveno 53 758 
služebních kopií a 3 364 soukromých za úplatu. 
 
Ve studovně periodik ve 4. NP se provádí zaevidování čtenářských průkazů do systému SafeQ 
(multifunkční zařízení) a do systému parkování Aktion. V systému SafeQ je k 31. 12. 2018 
zaregistrováno 6 494 uživatelů. V systému pro parkování je zaregistrováno 1 250 uživatelů, z toho je 
138 aktivních. 
 
Přístupy k internetu 
 
Na počítačích pro veřejnost bylo zaznamenáno 35 072 přístupů na internet. 

 

B.1.4 Informační a rešeršní služby  
 
Bylo uskutečněno 3 079 prezenčních výpůjček, z toho bylo 483 prolongací. Počty prezenčních 
výpůjček z volného výběru ve studovně v 5. NP se nesledují. 
 
Ústní a telefonické dotazy uživatelů ve 3. a 5. NP jsou evidovány dohromady s oddělením absenčních 
služeb. Celkem jich bylo zodpovězeno 17 766.  
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E-mailových dotazů bylo přímo na oddělení IRS zodpovězeno 423, celkem se však pracovalo s 1 668 
zprávami. Jednalo se zejména o nejrůznější nabídky, které byly přeposlány na jiná oddělení. Přes 
portál Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno 32 dotazů. 
 
Studijní boxy byly v průběhu roku využity 1 608krát. Měsíční průměr je 134 využití. 
 

 

Celkem bylo zpracováno 124 písemných rešerší. Záznamy nových rešerší jsou ukládány do systému 
Aleph. K rešerším z roku 2016 byly připojeny plné texty přístupné přes online katalog. 
 

Tabulka rešerší: sledované období 2018 2017 

Celkem písemných rešerší 2018, 2017 124 120 

Způsob zadání osobně ve studovně  58 52 

jinak než osobně 66 68 

(z toho) elektronicky 66 68 

Způsob zpracování plně automatizované 118 117 

smíšené 6 3 

manuální 0 0 

Využití databází včetně internetu 91 95 

Využití vlastní excerpce periodik 3 2 

Oborové členění  společenské vědy 74 77 

přírodní vědy, technika 39 27 

umění a literatura 11 16 

Regionální problematika 8 7 

Podklad pro diplomové a jiné odborné práce 114 113 

Zadavatel = studující 90 87 

Požadovaný jazyk pouze čeština 37 42 
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Uskutečnilo se celkem 145 (v předchozím roce 107) exkurzí (průměrně 12 za měsíc), kterých se 
zúčastnilo 2 783 (v předchozím roce 1 963) účastníků. Zejména ze strany středních škol se opět zvýšil 
zájem o lekce informačního vzdělávání oproti klasickým prohlídkám budovy. Letos se uskutečnilo 
99 informačních lekcí (v předchozím roce 71). Pracovníci IRS připravili na základě zájmu pedagogů 
další lekci informačního vzdělávání na téma první světové války s názvem Ve víru velké války. Dále 
jsou nabízeny pravidelné prohlídky knihovny pro veřejnost.  
 

Adresáti exkurzí Počet exkurzí 2018 Počet exkurzí 2017 

Střední školy 89 52 

Základní školy 37 36 

Ostatní (cizinci, kluby seniorů atd.) 3 12 

Veřejnost 8 6 

Vysoké školy 4 1 

Mateřské školy 4 0 

Celkem provedeno exkurzí 145 107 

 Z celkového množství − lekce IVU  99 71 

 
V oblasti vzdělávání uživatelů proběhlo 45 lekcí pro 445 účastníků: 

• Trénování paměti – 33x  

• Klub trénování paměti – 9x  

• Národní týden trénování paměti – 1x 

• Věk je jen číslo (ukázková lekce trénování paměti) – 1x 

• Služby knihovny a vyhledávání v databázích – 1x  

• Školení uživatelů v práci s online katalogem probíhala individuálně v rámci běžné služby. 
Knihovna si platila vstupy do databází ČSN online a Infobanka ČTK. Finanční spoluúčast v rámci 
konsorcií byla u databází EBSCOhost a SpringerLink. Částečně z grantu a částečně z vlastních zdrojů 
byly hrazeny databáze TamTam od firmy Anopress, ASPI a PressReader. V databázi EBSCO máme 
nyní zakoupeno celkem 409 e-knih.  
 
Do databáze Významná regionální výročí bylo dodáno 392 záznamů osobností. 
 
Tabulka s počty vstupů a prohlédnutých plných textů některých databází, pokud je z nich možno 
získávat příslušnou statistiku: 
 
 

Databáze 2018 2017 

Počty vstupů Prohlédnuté 
plné texty 

Počty vstupů Prohlédnuté 
plné texty 

ASPI  987 1 067 1 243 1 383 

EBSCOhost 27 212 3 201 23 132 2 905 

Infobanka ČTK 18 74 32 197 

PressReader 4 650 33 833 4 281 52 815 

SpringerLink nelze zjistit nelze zjistit nelze zjistit 2 212 
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TamTam  309 2 123 206 2 572 

Celkem 33 176 40 298 28 894     59 872 

* Navýšení počtu vstupů u databáze EBSCO je způsobeno čerpáním dat z výkazu přístupů do jednotlivých 
databází (dosud jsme čerpali z měsíčního výkazu, kde vstupy byly uváděny pouze celkově, bez ohledu na to, 
kolik databází uživatel použil).  

 

 

B.2  Služby knihovnám  
 
Oddělení služeb knihovnám zajišťovalo výkon regionálních funkcí pro knihovny v Královéhradeckém 
kraji ve znění § 11 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Smlouvy o přenesení výkonu regionálních 
funkcí a následně dodatky související s navýšením na platy byly podepsány se šesti pověřenými 
knihovnami. Do svěřených oblastí byla poskytnuta Královéhradeckým krajem dotace ve výši 8 466 
000 Kč včetně 10% navýšení na platy.  
Na rok 2018 byla (dle Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 

2014−2018 s výhledem do roku 2020) vyhlášena kampaň zaměřená na elektronické zdroje a služby 
v knihovnách. Rok 2018 se také nesl v duchu zpracování nové krajské koncepce knihovnictví na období 
let 2019–2023; k tomu byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců různých typů knihoven ze 
všech okresů kraje. Užší pracovní tým odpovědný za prioritu 3 se zabýval rovněž zpracováním návrhu 
krajského dotačního programu pro knihovny.  
 
B.2.1 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány a rozbory 
 
Poradenská a konzultační činnost 
Poradenská činnost a konzultace byly realizovány na vyžádání. V roce 2018 bylo poskytnuto celkem 
29 konzultací (z toho 4 mimo kraj). Témata konzultací se týkala např. vykazování výkonů knihoven, 
účasti knihoven v benchmarkingu, vyúčtování dotace na výkon regionálních funkcí, nařízení GDPR, 
problematiky koncepce knihoven, zpravodaje U nás, vzdělávání knihovníků v kraji, e-knih, webových 
stránek knihoven, výměnných fondů apod. Jednalo se i o informace pro nového metodika oblasti 
Kostelec nad Orlicí či pro nového vedoucího Městské knihovny Jaroměř.1 
 
Metodické návštěvy 
V roce 2018 se z kapacitních důvodů uskutečnily pouze 4 metodické návštěvy, spojené s poradou 
pověřených knihoven pro knihovny okresu.   
 
Propagace knihoven 
Vybrané knihovny z Královéhradeckého kraje se měly možnost na začátku roku 2018 prezentovat 
v rámci internetového časopisu Místní kultura, který vydává NIPOS 
(http://www.mistnikultura.cz/fenomen-ceskych-knihoven-v-osmickovem-roce-kralovehradecky-
kraj). 
 
Se záměrem přiblížit knihovny odborné i laické veřejnosti proběhl dne 13. 6. 2018 v SVK HK diskusní 
panel Knihovna – věc veřejná. Podrobněji viz příloha č. 6.  
 
Dne 10. 10. 2018 se konalo slavnostní setkání, v jehož rámci byly uděleny tituly knihovnice/knihovník 
roku 2018 Královéhradeckého kraje. V 10. ročníku bylo oceněno 8 knihovnic.  

                                                           
1  Evidovány jsou pouze konzultace trvající 30 minut a více. Vyřízení odpovědí na většinu dotazů je 
realizováno pomocí e-mailu nebo telefonu a trvá kratší dobu. Tyto dotazy se neevidují a nejsou 
vykazovány ve statistikách. 

http://www.mistnikultura.cz/fenomen-ceskych-knihoven-v-osmickovem-roce-kralovehradecky-kraj
http://www.mistnikultura.cz/fenomen-ceskych-knihoven-v-osmickovem-roce-kralovehradecky-kraj
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Pro komisi soutěže Vesnice roku ve spolupráci s metodičkami pověřených knihoven byla zpracována 
charakteristika 10 knihoven a analýza jejich činnosti. Pro knihovnu ve Vidochově, která postoupila do 
celostátní soutěže Knihovna roku, byly zpracovány formuláře pro komisi.  
 
Publikační činnost  
V tištěné a elektronické podobě byla vydána 4 čísla knihovnicko-informačního zpravodaje 
Královéhradeckého kraje U nás. Ročenka Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2017 byla 
vydána ve formě e-knihy jako příloha 3. čísla zpravodaje. Jako příloha 4. čísla vyšla příručka Webové 
stránky malých knihoven: metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel. 
Na webových stránkách SVK HK v oddíle Pro knihovny byly průběžně publikovány informace a články.  
 
Ostatní metodická pomoc 
Pro knihovny kraje byla průběžně zajišťována distribuce různých typů publikací (zpravodaj, 
propagační materiály, knihy, brožury atd.). 
 
B.2.2 Statistika a hodnocení činnosti knihoven 
 
Proběhlo zpracování ročních výkazů KULT 2017 za Královéhradecký kraj v termínech daných zákonem 
o státní statistické službě. Byla zajištěna průběžná poradenská činnost k této problematice, 
zpracování souvisejících souborů, analýz a publikování výsledků a provedeny opravy ve sběrné 
databázi NIPOS.  
 
Byly zpracovány údaje o SVK HK pro benchmarking knihoven, výkaz KULT, výpočty pro rozbor 
činnosti a výroční zprávu SVK HK, pro výpočet ROI za SVK HK. Na základě konzultací s vedoucími 
došlo k přípravě nových tabulek pro rozbor SVK HK na rok 2018 a nové evidence exkurzí. 
Ve spolupráci s pověřenými knihovnami byla sestavena krajská výroční zpráva o regionálních funkcích 
za rok 2017 včetně výkazu výkonů a financování regionálních funkcí. Výsledky a trendy v regionálních 
funkcích byly prezentovány na poradě ředitelek pověřených knihoven a krajská zpráva byla vystavena 
na webu SVK HK v oddílu Pro knihovny. 
V rámci rozborové činnosti bylo zpracováno vyhodnocení výkonů a vybavení knihoven v regionu 
podle ustanovení standardu VKIS, analýza výkonů knihoven pomocí benchmarkingu. Vyhodnoceny 
byly také parametry dané krajskou koncepcí veřejných knihoven na léta 2014–2018 a parametry 
standardu pro dobrý fond. Analýzy byly publikovány ve statistické ročence Veřejné knihovny 
Královéhradeckého kraje v roce 2017. Byla zpracována analýza rozpočtů v rámci výkonu regionálních 
funkcí – porovnání roků 2018 a 2019, rozbor mzdových prostředků a platového zařazení metodiků. Ve 
spolupráci s metodičkami došlo k opravám v rámci CADR v adresáři speciálních knihoven. 
 
B.2.3 Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 
  
Vzdělávací akce  
V roce 2018 bylo oddělením realizováno 21 vzdělávacích akcí pro knihovníky. Celkový rozsah 
realizovaných školení byl 83 hod. Školení se zúčastnilo 163 knihovníků z kraje.2 Celostátní konference 
o personální práci v knihovnách jako zcela nový projekt oddělení služeb knihovnám byla určena 
především vedoucím pracovníkům knihoven. Ve dvou dnech se probíraly manažerské i právní aspekty 
personální práce. Akci doplnil workshop k psychohygieně manažera. Konference byla financována 
převážně z vložného.  
Pět akcí pro knihovníky realizoval a financoval některý ze spolupracujících partnerů.  

                                                           
2  Při vykazování vzdělávacích akcí je postupováno dle metodických pokynů – do těchto čísel tedy 
nejsou zahrnuti zaměstnanci SVK HK a pracovníci knihoven mimo Královéhradecký kraj. Kdybychom 
do těchto počtů zahrnuli i obě tyto skupiny, počet účastníků vzdělávacích akcí by stoupl na 413.  
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Ve druhém pololetí byla uzavřena smlouva o spolupráci s nadací Open Society Fund Praha. 
Z poskytnutého grantu byli v rámci výkonu regionálních funkcí financováni lektoři mediálního 
vzdělávání pro školy a další veřejnost. Akce se uskutečnily v městských knihovnách v rámci kraje. OSK 
zajistilo koordinaci akcí a administrativu projektu. V roce 2018 se uskutečnilo 41 vzdělávacích akcí. 
Projekt bude pokračovat i v roce 2019.  
Soupis vzdělávacích akcí organizovaných OSK pro knihovníky regionu a pro zaměstnance SVK HK je 
uveden v příloze č. 7. 
 
Koordinační porady  
Odborně a organizačně byly připraveny: 2 porady pracovní skupiny k tvorbě krajské koncepce 
knihoven na léta 2019–2023 (11. 4. 2018, 27. 6. 2018), 1 porada pracovní skupiny k odbornému tématu 
Webové stránky malých knihoven (19. 4. 2018), 2 porady ředitelek pověřených knihoven (15. 3. 2018, 
20. 9. 2018), 2 porady metodiček pověřených knihoven (14. 6. 2018, 6. 12. 2018), 3 (klasické) redakční 
rady (2. 2. 2018, 17. 8. 2018, 26. 10. 2018) a 1 výjezdní redakční rada (27. 4. 2018).  
 
B.2.4 Ostatní 
 
Exkurze 
Exkurze do SVK HK jsou realizovány na vyžádání. Oddělením byly provedeny celkem 3 exkurze pro 
knihovníky (z toho 1 ve spolupráci s EPO a 2 ve spolupráci s OS). Jednu exkurzi si vyžádali studenti 
architektury, kteří se zajímali o funkce moderní knihovny a nároky na vybavení prostor. 
 
Soupis exkurzí zajištěných nebo spoluorganizovaných OSK:   
 

Datum Knihovna Počet 
účastníků 

6. 3. 2018 Městská knihovna Dobříš 8 

21. 3. 2018 Mendelova univerzita v Brně – studenti architektury  20 

15. 5. 2018 účastníci konference o personální práci v knihovnách 13 

16. 5. 2018 účastníci konference o personální práci v knihovnách 3 

  44 

 
Praxe a stáže  
Byla zajišťována průběžná praxe 4. ročníku oboru Informační služby SOŠ Hradební a v 1. pololetí roku 
2018 i průběžná praxe 3. ročníku (obor nebyl ve školním roce 2016/2017 pro nedostatek zájemců 
otevřen). V případě studentů 4. ročníku byla také organizačně zajištěna praktická maturita, která 
probíhala opět v prostorách SVK HK.  
Souvislou čtrnáctidenní odbornou praxi vykonávali v SVK HK 2 studenti SOŠ Hradební a 2 
vysokoškolští studenti z Univerzity Pardubice.  
Na základě žádosti Krajského úřadu KhK byla sestavena nabídka praxí SVK HK pro Univerzitu Hradec 
Králové. 
 
Agenda ISBN 
Byla vedena agenda ISBN pro publikace vydávané SVK HK. 
 
Ostatní projekty 
Zaměstnanci oddělení se účastnili setkání Sekce vzdělávání SKIP. Rovněž se zapojili do přípravy 
návrhu novelizace NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě pro pozici 
knihovník-metodik. V rámci pracovní skupiny se podíleli i na přípravě návrhu metodické příručky 
Ministerstva kultury, která by měla upřesnit činnosti uvedené v katalogu prací pro tuto pozici.  
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Oddělení se podílelo na přípravě příručky o sociálně znevýhodněných v knihovnách zpracováním 
podkladu s příklady dobré praxe z knihoven v Královéhradeckém kraji.  
 
Statistické ukazatele: 
 

 
2018 2017 2016 

Konzultace 29 32 40 

Metodické cesty 4 4 5 

Zpravodaj U nás  4 4 4 

Vzdělávací akce  
(mimo VISK2 a akce pro zaměstnance)  

10 17 16 

Vzdělávací akce – VISK 2 11 11 12 

Koordinační porady  11 8 8 

Exkurze 4 6 17 

 

 

 

B.3   Vnější vztahy a marketing služeb,  spolupráce s institucemi ve městě, 

mezinárodní spolupráce  
 
B.3.1 Akce  
 
Bylo uspořádáno 23 besed z cyklu Pojďme si povídat, ostatních besed dle aktuální nabídky bylo 55. 
K některým z nich byly zhotoveny doprovodné materiály a rešerše vypracované oddělením vnějších 
vztahů a marketingu služeb. V roce 2018 proběhly 3 přednášky v rámci  Literárních dílen a v rámci 
Klubu seniorů 12 přednášek (z toho 2 spojené s workshopem), 2 ukázky s výkladem v Muzeu 
východních Čech, 1 workshop v restaurátorských dílnách a 4 komentované procházky, jejichž cílem 
byla budova lékařské fakulty, botanická exkurze do přírodní památky Na Plachtě, exkurze 
v Památníku války 1866 na Chlumu, 1 komentovaná prohlídka výstavy a procházka po městě 
s názvem Salon republiky. 
 
V lednu byl zahájen cyklus Ve znamení osmiček. V rámci tohoto cyklu bylo uspořádáno 15 přednášek, 
např. „Velká válka českých vojáků“ Mgr. Jiřího Hutečky, Ph.D., nebo „Rok 1968 v mezinárodním 
kontextu a události v Československu“. Byla rovněž uspořádána „Výstava československých a českých 
poštovních známek 1918–2018“, koncem roku pak výstava ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem v Josefově „Památná místa Královéhradeckého kraje“ a jedna přednáška v rámci cyklu 
Literární dílny byla věnována výročí úmrtí Karla Čapka; blíže viz příloha č. 6. 
 

 

Akce 

Celkový počet Počet návštěvníků Z toho 
kulturní akce 

Z toho 
vzdělávací akce 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Pojďme si povídat 23 19 1 179 679 23 19 - - 

Literární dílny 3 2 50 52 - - 3 2 
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Mimo cykly 55 63 2 948 2 476 19 22 36 41 

Galerie U Přívozu 11 12   3 873  4 125 11 12 - - 

Galerie Automat 10 12 x x 10 10 - 2 

Výstavní prostory 6 8 x 2 358 2 6 4 2 

Klub seniorů 20 18 155   183 - - 20 18 

První kroky s PC 15* - 105 - - - 15 - 

Smartphone pro seniory 8* - 63 - - - 8 - 

GIMP pro seniory 7* - 119 - - - 7 - 

Klub trénování paměti 9* 9 71 67 - - 9 9 

Kurz trénování paměti 33* 13 317 107 - - 33 13 

Školení – databáze + služ. 1 - 2 - - - 1 - 

Národní týden TP 1 1 21 56 - - 1 1 

Ukázková lekce TP 1 - 34 - - - 1 - 

Lekce IVU – exkurze 99 71 1 876 1 369 - - 99 71 

Exkurze pro veřejnost 47 56 927 774 - - 47 56 

Exkurze pro knihovníky 3 7 24 115 - - 3 7 

Celkem 352 291 11 764 12 361 65 69 287 222 

* počet lekcí                  x –  nelze zjistit 
 
Bylo realizováno celkem 27 výstav v galerii U Přívozu, v galerii Automat a v dalších výstavních 
prostorách.  Galerii U Přívozu navštívilo v roce 2018 celkem 3 873 návštěvníků.  
 

 Počet návštěvníků 

 za rok 2018 

Počet návštěvníků 

za rok 2017 

Kulturní akce pro veřejnost 5 785 5 609 

Vzdělávací akce pro veřejnost 2 707 + 445 (OS) 4 264 + 230 (OS) 

Exkurze pro veřejnost 2 783 (OS) + 44 (OSK) 2 143 (OS) + 115 (KDJ) 

 
Bylo uskutečněno celkem 149 exkurzí (z toho 99 v rámci IVU a 3 exkurze pro knihovníky), kterých se 
zúčastnilo celkem 2 827 návštěvníků.  
 
B.3.2 Klub seniorů  
 
První semestr roku 2018 Klubu seniorů byl zaměřen na témata týkající se Hradce Králové a aktuální 
nabídku výstav, které pořádá Muzeum východních Čech. Bylo uspořádáno celkem 9 přednášek, 1 
komentovaná prohlídka aktuální výstavy v prostoru Galerie moderního umění (z důvodu rekonstrukce 
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MVČ), 2 ukázky exponátů s výkladem, 2 workshopy, 4 exkurze, které zahrnovaly návštěvu památníku 
války 1866 na Chlumu, návštěvu lékařské fakulty, přírodovědnou exkurzi v rezervaci Plachta a 
komentovanou procházku.  
 
B.3.3 Facebook 
 
Facebook je stále důležitou součástí propagace SVK HK a odráží nejaktuálnější informace týkající se 
činnosti knihovny. V  současné době je na něm téměř 4 400 fanoušků. 
 
B.3.4 Pronájmy 
 
SVK HK prezentuje své prostory k pronajmutí na webových stránkách Hradec Králové Region 
Convention Bureau. 
V rámci organizace pronájmu konferenčního sálu a dalších prostor byl pronajat konferenční sál 22x, 
galerie U Přívozu 6x, galerie Automat 3x, učebna č. 1 4x, učebna č. 2 14x a další prostory 2x. Byl rovněž 
pronajat venkovní prostor nad parkovištěm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronájem prostor Počet 2018 Cena celkem 
2018 

Počet 2017 Cena celkem 
2017 

Konferenční sál 22 110 360,- 20 106 370,- 

Galerie  

U Přívozu 

6 30 650,- 9 31 000,- 

Galerie Automat 3 11 800,- 6 17 600,- 

Učebna č. 1 4 15 500,- 5 18 450,- 

Učebna č. 2 14 23 900,- 16 32 400,- 

Počítačová učebna - - - - 

Jiné prostory 2 34 850,. 1 550,- 

Jiné pronájmy 2 36 000,- 1 23 500,- 

Celkem 52 263 060,- 58 229 870 
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B.3.5 Další služby 
 
Kavárna CrossCafé, která byla otevřena 29. 10. 2013, se stále těší velkému zájmu. V kavárně je 
umístěna plazmová obrazovka prezentující měsíční akce konané v knihovně.  
 
Pro pohodlí našich uživatelů je k dispozici ve 4. NP stojánek s dioptrickými brýlemi, který propůjčila 
Optika IRIS Hradec Králové.  
 
K vydání byla připravena a vytištěna výroční zpráva za rok 2017. Během roku 2018 byla vydána 3 čísla 
občasníku X, která bylo tematicky věnována kampani Elektronické zdroje v knihovnách a tématu 
roku – významným osmičkám. 
 
V rámci vyhledávání sponzorů byla domluvena podpora sponzorů: Bonet HK, s. r. o., 3D tiskárny 
a firma ASC HB pro vydání výroční zprávy 2017. 
 
B.3.6  Spolupráce s institucemi ve městě a kraji 
 
V rámci Literárních dílen pokračovala spolupráce s UHK, s  Katedrou českého jazyka a literatury 
a Katedrou výtvarné kultury a textilní tvorby. Ve spolupráci s UHK SVK HK rovněž přichystala na září 
2018 přednášku dr. Martina Palečka z Katedry filozofie a společenských věd FF UHK o jeho výzkumu 
v Ugandě, spojenou s prezentací nové knihy Antropologové v pasti. 
 
Dlouholetou spolupráci knihovna udržuje se Střední uměleckoprůmyslovou školou hudebních 
nástrojů a nábytku, ZUŠ Střezina a ZUŠ Habrmanova. V galerii U Přívozu se každoročně konají 
výstavy absolventských prací studentů i žáků. V roce 2018 SUPŠ HNN navíc podvakrát prezentovala 
v sále knihovny studentskou stáž ve Velké Británii. 
 
Přednáškami o bezpečnosti pro žáky ZŠ a SŠ pokračuje spolupráce s Policií ČR.  
 
Tradičně pokračuje spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební v Hradci Králové, která 
každoročně prezentuje absolventské práce v galerii Automat, a se Střední průmyslovou školou 
kamenickou a sochařskou v Hořicích.  V současné době je v exteriéru knihovny instalováno 5 soch. 
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Od roku 2010 knihovna spolupracuje se ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Od 2. pololetí 2012 
zaměstnanci podporují formou poskytnutí celoročního příspěvku chov surikat. 
 
Od ledna 2014 SVK HK spolupracuje s Muzeem východních Čech, a to na programové skladbě 
semestru pro akademii volného času Klubu seniorů. V tomto roce spolupráce pokračovala návštěvami 
nejnovějších expozic a následnými tematickými přednáškami k jednotlivým výstavám. V letošním 
roce Muzeum východních Čech v rámci spolupráce se SVK HK prezentovalo k 100. výročí založení 
Československé republiky výstavu „Od monarchie k republice“. 
 
Dne 2. 5. se konal tradiční koncert Daneťáčku, tentokrát s názvem „Od pohádky k muzikálu“. Denní 
stacionář Daneta je určen pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Se soukromou školou 
Daneta spolupracuje knihovna již od svého přestěhování do nové budovy. 
 
Začátkem roku bylo také zahájeno jednání na zřízení předprodeje vstupenek na akce knihovny 
v systému HKPoint, které bylo koncem roku úspěšně připraveno ke spuštění v lednu 2019. 
 
B.3.7  Mezinárodní spolupráce  
 
Ve dnech 16.–20. 4. 2018 se A.  Metzlová a S. Plesková zúčastnily stáže v ŠVK v Banské Bystrici a 25.–
27.  4. 2018 navštívily 2 pracovnice SVK HK M. Koubová a I. Vyhnánková německé knihovny 
v Drážďanech, Lipsku a Chemnitzu. Ve dnech 15.–16. 5. 2018 se konal v ŠVK BB XVII. ročník odborného 
semináře pro knihovníky „TLib – Trends in Libraries“, kterého se zúčastnili 2 pracovníci služeb s 
příspěvkem (Hledání) Cesty ke čtenářům. Ve dnech 28. 5. – 1. 6. 2018 navštívila ředitelka SVK HK 
knihovny v Helsinkách a okolí.  
 
Ve dnech 1.–5. 10. v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti hostila SVK HK návštěvu 
z ŠVK v Banské Bystrici (SK). S pracovnicí Literárního a hudebního muzea ŠVK BB navštívil knihovnu 
i spisovatel a glosátor Ondrej Kalamár. Při té příležitosti byl v knihovně uspořádán Česko-slovenský 
poetický večer, kde vedle našeho slovenského hosta vystoupila česká spisovatelka, básnířka 
a scenáristka Jana Bednářová. 
 
Ve dnech 7.–11. 10. se zúčastnila L. Jirků, vedoucí oddělení digitalizace, 23. ročníku mezinárodního 
semináře CASLIN na téma „Knižnice a spoločnosť“, který se konal v hotelu Boboty v Terchové (SK). 
Organizátorem akce byla Univerzitná knižnica Bratislava, partnerem Spolok slovenských knihovníkov 
a knižníc. 

 

B.4     Doplňování a zpracování fondů 
 
Doplňování, zpracování fondů a digitalizace 
 
Významnou akcí byla spolupráce s Královéhradeckým krajem a CIRI na realizaci projektu Zvýšení 
ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK 
z operačního programu IROP (specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví). Podrobněji viz Rozvojové projekty B.8.1. 
Pro knihovníky v kraji a v ČR bylo realizováno 35 odborných konzultací. 
 
B.4.1  Doplňování fondů  
 
V akviziční práci byl kladen důraz na vyhledávání a doplňování regionálních titulů (včetně 
elektronických zdrojů a darů). 
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Byly dále rozšiřovány kontakty s nakladateli a vydavateli v rámci regionu. 
Pracovalo se s přiděleným rozpočtem podle plánu práce a zásad schváleného akvizičního programu 
(vnitřní předpis č. 13). Stanovený rozpočet byl v průběhu roku rovnoměrně čerpán, v průběhu 
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 – celkem 205 návrhů). 
 
Průběžně byly nakupovány elektronické databáze a elektronické dokumenty v souladu s autorským 
právem. 
 
Bylo získáno a zaevidováno celkem 17 445 knihovních jednotek, z čehož bylo 13 333 monografií (PV = 
321, DN = 1 745, PPV = 7 251, N = 1 255, D = 541, MV = 0, náhrady = 116, RF = 2 275, POZ = 0), 3 541 
seriálů a 571 ostatních (v tom 400 patentů). Z celkového počtu zaevidovaných knihovních jednotek 
jsme získali např. 4 487 knihovních jednotek beletrie, 65 kartografických dokumentů, 
44 elektronických zdrojů a 111 audiovizuálních dokumentů. 
 
Probíhala průběžná spolupráce s OSF při odepisování ztracených a poškozených dokumentů. 
Odepsáno bylo celkem 356  knihovních jednotek. 
 

Způsob nabytí dokumentů (bez seriálů, patentů a norem) 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Povinný výtisk 321 419 752 556 534 1 373 2 721 

Placený "pov. výtisk" 7 251 7 374 6 321 6 775 6 857 6 715 7 795 

Nákup 1 255 1 714 1 688 1 855 2 776 2 730  1 544 

Rezervní fond 2 275 2 356 60 13 1 903 0 32 

Dary + mez. výměna 2 286 2 303 2 863 2 457 0 881 1 193 

Pozůstalost F. Černého 0 0  388 1 276 1 398 69 1 901 

Náhrady za ztráty 116 92 90 115 113 99 145 

Celkem 13 504 14 258 12 162 13 047 13 581 11 867 15 331 
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Celkový počet získaných monografií, kartografických dokumentů, elektronických zdrojů 
a audiovizuálních dokumentů byl 13 504 knihovních jednotek, z toho jsme získali 8 506 dokumentů 
nákupem a 4 998 dokumentů zdarma (z toho 2 275 z rezervního fondu). 
 
Titulově jsme získali těchto dokumentů 12 281, z toho bylo 7 577 titulů nákupem a 4 704 zdarma. 
Z uvedených čísel vyplývá, že na 1 získaný titul připadá průměrně 1,1 exempláře. 
 
Celkový finanční limit přidělený na nákup publikací byl k 31. 12. vyčerpán.  
Za monografie do našeho fondu bylo zaplaceno 2 315 177,70 Kč. Průměrná cena 1 knihovní jednotky 
monografií činila 272,18 Kč. 
V roce 2018 bylo zakoupeno 319 exemplářů zahraniční literatury včetně slovenských v celkové ceně 
181 161,20 Kč, což je průměrně 567,90 Kč za 1 publikaci.  
 
Přepočtená průměrná cena 1 knihovní jednotky českých monografií činila 260,66 Kč. 
V akvizici seriálů bylo od začátku roku získáno 309 nových titulů periodik a 64 titulů nepravých 
periodik, celkem tedy bylo zapsáno do evidence 373 nových titulů seriálů.  
 
V databázi seriálů bylo celkem evidováno 4 824 titulů v celkovém počtu 5 207 exemplářů (z toho 4 224 
exemplářů periodik). 
 
Trvale bylo evidováno 3 017 titulů seriálů (2 387 periodik a 630 nepravých periodik) v celkovém počtu 
3 400 exemplářů seriálů (z toho 2 417 exemplářů periodik). Zahraničních seriálů bylo evidováno 
29 titulů.  
 
Kromě uvedených trvale evidovaných a kompletně zpracovávaných seriálů bylo zaevidováno i dalších 
1 807 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 270 998,95 Kč.  
 
Také v roce 2018 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 2018 trvale zakoupeno 87 elektronických knih (celkem je to od roku 2012 
již 490 titulů). 
 
Za databáze bylo zaplaceno celkem 688 409,33 Kč. Přístupy do nich byly hrazeny buď v plné výši, nebo 
částečně (zbývající část byla poskytována z grantů), některé nám byly poskytnuty zdarma (např. 
v rámci celostátních licencí). 
 
Byla zaplacena licence 10 000 Kč za 2 online přístupy do databáze ČSN norem ve formátu PDF 
a nebyla zakoupena žádná tištěná norma. 
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Finanční náklady na nákup 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Monografie 2 315 178 2 444 888 2 254 375 2 357 861 2 404 205 2 560 409 2 256 519 

Seriály 270 999 252 971 464 643 315 649 300 122 275 436 317 293 

Knihy mimo fond 31 355 26 700 12 953 18 383  15 791 18 409 23 595 

Normy 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Databáze + 
předplac. vstupy 

678 409 167 962 279 437 459 214 259 343 330 194 289 341 

Celkem 3 305 941 2 902 521 3 021 408 3 161 107 2 989 461  3 194 448 2 896 748 

 

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 se zúčastnily knižního veletrhu Svět knihy v Praze, knižního veletrhu Svět knihy v Plzni, 
Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě, prodejní výstavy Zámek plný knih v Pardubicích, 
veletrhu cestovního ruchu Infotour v Hradci Králové a dalších trhů a výstav. 
 
Průběžně se zpracovávaly písemné a e-mailové nabídky doručené na základě nabídkové povinnosti 
nakladatelů. 
Kromě osobního výběru u knihkupců byly podle potřeby vytvářeny a rozesílány písemné i elektronické 
objednávky knih i seriálů. Celkem to bylo 536 objednávek.  
Využívalo se i možnosti nákupu prostřednictvím internetových knihkupectví. 
 
Pracovnice se věnovaly retrospektivnímu doplňování fondů zejména z našeho rezervního fondu, 
z nabídek institucí i jednotlivců, knihkupectví, antikvariátů, prodejen Levné knihy.  
Byly přehledávány nabídkové seznamy starší literatury (318 větších seznamů). 
 
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.  
 
Byla budována databáze dodavatelů a nakladatelů s důrazem na regionální nakladatele a vydavatele 
(v průběhu roku bylo zaevidováno 60 nových dodavatelů).  
 
Průběžně se evidovaly a kompletovaly patenty (celkem bylo zapsáno 400 patentů). 
 
Pracovnice průběžně skenovaly obálky nově získaných knih a zasílaly je do celostátní databáze (bylo 
odesláno 393 obálek). Obálky publikací se staly součástí katalogizačních záznamů v našem 
elektronickém katalogu.  
 
Vedoucí oddělení se zúčastnila porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností 
v Národní knihovně v Praze a jednání k projektu CzechElib v NTK v Praze.  
 
B.4.2  Jmenné zpracování  
 
Elektronický katalog obsahoval na konci roku celkem 916 255 bibliografických záznamů všech druhů 
dokumentů v celkovém počtu 1 106 699 exemplářů. Z toho je 708 842 záznamů monografií (s 838 646 
evidovanými jednotkami) a 28 956 záznamů seriálů (s 253 791 evidovanými jednotkami). 
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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 260 209 záznamů, z toho 27 444 regionálních. 
Databáze korporativních autorit má 45 627 záznamů, z toho 14 736 regionálních. 
Databáze nakladatelů a vydavatelů má celkem 54 169 záznamů, z toho 377 regionálních. 
Databáze míst vydání má 4 147 záznamů, z toho 27 regionálních. 
Jmenná katalogizace 
 
Celkem bylo v  roce 2018 jmenně zpracováno 14 079 titulů. Nově zkatalogizováno bylo 9 633 titulů 
(z toho bylo 9 260 monografií, 180 periodik a 193 ostatních – tzn. kartografických, elektronických aj. 
dokumentů), rekatalogizováno bylo 2 171 titulů (z toho bylo 1 661 monografií, 391 periodik 
a 119 ostatních) a bylo zpracováno 2 275 titulů rezervního fondu (monografií i seriálů).  
 
Originálních záznamů bylo zpracováno 1 223, záznamů prostřednictvím sdílené katalogizace bylo 
vytvořeno 9 649, přípisů bylo 2 200 a iterace 700. 
 
Prostřednictvím protokolu OAI-PMH bylo do SK CASLIN dodáno celkem 10 035 a dalších 5 893 v rámci 
projektu VISK 9/II. Aktualizace záznamů periodik je v Souborném katalogu již od září 2007 prováděna 
online podle pokynů Národní knihovny. 
 
Retrokonverze a opravy záznamů 
 

Kromě jmenného zpracování nových titulů byla v roce 2018 opět věnována velká pozornost také 
kontrolám a opravám starších záznamů.  
 
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. 
 
Pokračoval rozsáhlý a dlouhodobý úkol oprav a sjednocování záznamů periodik s přílohami 
a suplementy podle stanovených pravidel, zahájený v roce 2012. Podle možností byly 
rekatalogizovány i záznamy nepravých periodik a vysokoškolských Act (s využitím řady signatur H). 
 
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 – 405 000).  
 
V pracovní době se zpětně uložilo 879 záznamů monografií a periodik z revize. Mimo pracovní dobu, 
z prostředků OON, bylo v rámci dohod o provedení práce a o pracovní činnosti zpracováno 
576 záznamů jmenně a 1 504 záznamů věcně; v rámci projektu VISK 5 bylo zpracováno dalších 
900 záznamů jmenně a 600 záznamů věcně. Retrokonverzí tedy prošlo celkem 4 459 záznamů 
dokumentů. 
Starých tisků bylo v roce 2018 rekatalogizováno 417. Byly zpracovávány zejména ty, které jsou 
zařazeny v paprsku 400 000, ale měly pouze neúplný katalogizační záznam na lístku a nebyly 
evidovány v elektronickém katalogu. 
 
Zpracování rezervního fondu, zjišťování proveniencí, dedikací a exlibris 
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V průběhu roku 2018 byla podle možností vyčleňována další část z pracovních úvazků na zpracování 
rezervního fondu umístěného na Pouchově – bylo zpracováno 2 275 knihovních jednotek. 
Do 2 184 bibliografických záznamů byli zapsáni dřívější vlastníci zpracovávaných publikací 
(2 061 institucí a 123 soukromých osob), v 19 publikacích bylo uvedeno osobní věnování 
a ve 128 publikacích bylo vlepeno exlibris. 
Celkem byli od roku 2016 v elektronickém katalogu zapsáni dřívější vlastníci již ve 4 905 záznamech 
(ve 4 625 záznamech jsou uvedeny údaje o předchozích institucionálních vlastnících, 
ve 280 záznamech jsou uvedeny údaje o osobách, které dokument vlastnily), v 56 záznamech jsou 
informace o věnováních uvedených v dokumentu a v 283 záznamech jsou údaje o exlibris. 
 
B.4.3 Věcné zpracování  
 
Celkový plán věcné katalogizace byl rovněž překročen. Věcně bylo zpracováno celkem 14 193 titulů, 
a to jak systematicky, tak předmětově. Ze zpracovaných dokumentů bylo 13 707 monografií, 
259 periodik a 227 ostatních. Toto číslo v sobě zahrnuje nové tituly i tituly věcné rekatalogizace včetně 
rezervního fondu (u rekatalogizovaných starších monografií i periodik se věcné zpracování provádí 
podle současných pravidel). 
 
Do záznamů dokumentů určených do volného výběru byly v rámci věcného zpracování vkládány 
stavěcí znaky odvozené od MDT-MRF. Do záznamů nově zpracovávaných publikací bylo v roce 2018 
zapsáno 6 645 znaků.  
 
K bibliografickým záznamům v OPACu byly připojovány obsahy dokumentů (celkem jich bylo 
zpracováno 5 449).  
Dále pokračovalo přednostní věcné zpracování publikací na základě požadavku čtenáře. Celkem této 
možnosti v roce 2018 využilo 1 163 uživatelů, z toho bylo 947 čtenářů a 216 pracovníků SVK. 
Přednostně byly zpracovávány také publikace zařazené do služby „Co číst“. 
 
B.4.4  Autority 
 
Autoritní záznamy byly stahovány z celostátní databáze NKC10 i z lokální databáze HKA10. Pokud 
bylo třeba, vytvářely se autority nové – personální, korporativní a geografické autority tvořily 
pověřené pracovnice z OJZ, OVZ a OB přímo v celostátní databázi národních autorit. U regionálních 
autorit byly vytvářeny také lokální záznamy – u personálních pokud možno až do úrovně REOS, u 
korporativních do úrovně REFA. 
Celkem bylo online zpracováno 990 autoritních záznamů (937 personálních, 42 korporativních, 
8 geografických a 3 tematické) – nutnost vytvářet zvýšený počet personálních autorit vyplývá 
z katalogizačních pravidel RDA a celkově je tato činnost podstatně časově náročnější než dříve. 
Pravidelně se prováděla redakce přístupových rejstříků.  
 
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). 
 
Pravidelně jsou do NK 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 
2018 jich bylo do NK nahlášeno 24). 
 
 
 
B.4.5  Bibliografie  
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Excerpcí z cca 160 titulů regionálních deníků, periodik a sborníků a dalších dokumentů bylo vytvořeno 
4 230 bibliografických záznamů regionálních článků. Celkem je v bázi uloženo již 165 300 
bibliografických záznamů regionálních článků (včetně 6 412 záznamů, které byly v roce 2018 uloženy 
při přepisu lístkové kartotéky SRB do elektronické podoby). 
 
Bylo vytvořeno 832 personálních a korporativních autoritních záznamů v rámci souběžné 
bibliografické činnosti a 628 autoritních záznamů v rámci přepisu lístkové kartotéky SRB. Regionální 
autoritní záznamy se statusem „definitivní“ byly předávány vedoucí OVZ pro zaslání do databáze 
národních autorit nebo k dalšímu zpracování pro databázi regionálních osobností.  
 
V rámci kooperačního systému článkové bibliografie bylo zasláno do databáze ANL 
837 bibliografických záznamů z 21 pravidelně zasílaných a několika dalších vybraných titulů periodik 
a sborníků.  
 
Pokračovala spolupráce na kooperativním projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze 
ANL“ v rámci programu VISK 9/I (pův. ANL+). Podrobněji viz B.8.1 bod4. 
 
Ke konci 1. pololetí roku 2018 byla dokončena zpětná revize záznamů článků z let 1992–2006 
konvertovaných ze systému CDS/ISIS. Revize byly prováděny na dohody o provedení práce. 
V pracovní době a částečně na OON byly opravené záznamy kontrolovány a doplňovány 
předmětovými hesly (pole 650). Podrobněji viz B.8.1 bod 12. 
 
Probíhala spolupráce s oddělením akvizice (dodávání informací z regionálních periodik o nových 
regionálních publikacích s cílem získat co nejúplněji regionální povinný výtisk – 88 kopií článků), 
s oddělením věcného zpracování (metodika popisu zejm. regionálních autorit, předmětových hesel, 
chronologických údajů atd.), s oddělením služeb knihovnám (předávání článků o akcích knihoven 
regionu pro zpravodaj U nás – 1 032 kopií článků), s oddělením PR (články o SVK HK – 86 kopií článků; 
podklady pro přílohy k výroční zprávě – ediční činnost zaměstnanců). 
 
Do webové rubriky O nás v tisku byly vkládány články o knihovně z databáze TamTam (54 článků). 
 
K publikování v elektronické podobě byl připraven sborník z XX. kolokvia českých, moravských 
a slovenských bibliografů. 
 
Vedoucí oddělení bibliografie se zúčastnila bibliografického kolokvia v Nitře a výročního semináře 
Souborného katalogu ČR, kde přednesla příspěvek.  
 
B.4.6 Digitalizace  
 
Krajská digitalizační jednotka (KDJ) 
 
Během roku 2018 pokračoval provoz KDJ v rámci udržitelnosti krajského projektu, zajištěn byl 
pracovníky oddělení digitalizace. 
Na KDJ bylo během roku 2018 naskenováno 118 046 stran monografií (607 titulů) a 52 392 stran 
periodik (48 titulů), u některých periodik se dokončovala digitalizace započatá v roce předchozím. 
Průměrně bylo měsíčně naskenováno 14 200 stran. Z celkového počtu 607 naskenovaných monografií 
je jich 533 již naimportováno do DK SVK HK. Vedle kompletně zpracovaných je určité množství titulů 
(především periodik, která čekají na dokompletaci) rozpracováno. Průměrně bylo v roce 2018 měsíčně 
kompletně zpracováno cca 11 000 stran. Výběrově byly digitalizovány regionální staré tisky z let 1800–
1860; zpracování probíhalo dle NDK standardu. 
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Probíhaly také přípravné práce –  rekatalogizace dokumentů vybraných k digitalizaci (OJZ a OVZ), 
zajištění čísel ČNB pro dokumenty vybrané k digitalizaci, aktualizace informací o plánované 
digitalizaci v Souborném katalogu ČR, řešení nesrovnalostí a duplicit v bázích SK a ČNB u záznamů 
titulů vybraných k digitalizaci. 
Záznamy zdigitalizovaných titulů byly dávkově (ve formátu MARCxml) zasílány do registru 
digitalizace.  
 
V červnu proběhla pravidelná revize zařízení KDJ firmou Incad, resp. Accenture.  
 
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. Na jaře byla nasazena a v produkci KDJ používána verze ProArcu 3.4.3. 
 
V průběhu roku se pokračovalo v práci na projektu Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání 
a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK z Integrovaného operačního programu (specifický cíl 
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví) – podrobněji viz 
Rozvojové projekty - B.8.1 bod 27. 
  
Digitální knihovna SVK HK 
 
Digitální knihovna SVK HK (dále DK SVK HK) je provozována v systému Kramerius (K5, verze 5.3.9). 
Obsahuje v naprosté většině regionální fond – dokumenty vztahující se k území současného 
Královéhradeckého kraje.  
 

Počet digitalizovaných stran v DK SVK HK – vývoj 
 

před krajským 
projektem 

31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2015 

Počet monografií 91 2 692 1 464 2 054 939 

Počet titulů periodik 22 285 170 207 140 

Počet stran celkem 550 038 1 490 825 1 133 323 1 300 642 1 019 438 

Počet stran přístupných 
veřejně (odkudkoli) 

údaj není 
k dispozici 

427 044 225 982 305 379 185 234 

 
K 31. 12. 2018 bylo v DK SVK HK zpřístupněno celkem 1 490 825 stran; jedná se o 2 692 monografií 
a 285 titulů periodik. Z toho 427 044 stran bylo veřejně přístupných z internetu, plné texty ostatních 
dokumentů byly přístupné na vymezených počítačových stanicích v budově knihovny. 
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I v roce 2018 jsme pokračovali v systematickém zvyšování počtu veřejně dostupných stránek v DK SVK 
HK (především díky výběru dokumentů s ohledem na možnost zpřístupnění). Na konci roku byla 
veřejně přístupná 42 % obsahu DK (pro srovnání – na konci roku 2016 to bylo jen 20 %).  
 
Celkem bylo v roce 2018 zobrazeno v DK SVK HK 155 357 stran. Počet zobrazených neveřejných stran 
(20 980) oproti předchozímu roku o třetinu poklesl, u veřejných je naopak patrný nárůst zájmu 
uživatelů (134 377 zobrazených stran). 
 

Počet zobrazených stran v DK SVK HK za rok 

 
veřejných neveřejných 

2018 134 377 20 980 

2017 104 716 32 702 

2016 40 628 31 712 

2015 18 263 18 631 
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Veřejně přístupné tituly jsou také těmi nejnavštěvovanějšími. Nejčastěji zobrazovanými tituly v roce 
2018 byly monografie Dějepis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého (1158x), Sklenice 
vody aneb účinky a příčiny (970x), Zlý jelen: fraška o čtyřech dějstvích (867x), Historický místopis 
města Lomnice nad Popelkou (858x), Královéhradecko (810x) a Historický místopis částí bývalého 
panství miličeveského a radim-peckovského v okrese lomnickém (618x). 
 
Během roku 2018 jsme pokračovali ve vytváření virtuálních sbírek v rámci DK SVK HK. Přes virtuální 
sbírky jsou zpřístupňovány digitalizované fondy šesti dalších knihoven Královéhradeckého kraje (od 
roku 2018 nově i Muzea východních Čech), další sbírky jsou věnovány významným regionálním 
osobnostem a událostem (nově např. sbírka věnovaná dílu Anuše Kejřové, doplněna o větší množství 
titulů však byla např. i sbírka Karla Poláčka).  
 
Data z Digitální knihovny SVK HK jsou sklízena do České digitální knihovny. 
 
Průběžně byly do bibliografických záznamů elektronického katalogu doplňovány odkazy na 
digitalizované dokumenty zpřístupněné v DK SVK HK (dávkově ve spolupráci s OIT). Aktualizovány 
byly i údaje o digitalizaci v záznamech v SK ČR a záznamy v registru digitalizace. V registru digitalizace 
měla SVK HK k 31. 12. 2018 celkem zaregistrováno 4 184 předloh (4 127 ve stavu „dokončeno“, 57 ve 
zpracování).  
 
Propojování článkových záznamů a plných textů v DK SVK HK 
 
V roce 2018 žádné články propojeny nebyly: nebyl k dispozici seznam s dostatečným množstvím 
záznamů k propojení.  
 
Vytváření jednotek pro digitalizované dokumenty 
 
V roce 2018 byly vytvářeny jednotky pro digitalizované dokumenty. Zpětně byly vytvořeny chybějící 
jednotky k dokumentům vzniklým v letech 2015 a 2017 – za rok 2015 celkem 189 jednotek a za rok 
2017 celkem 465 jednotek. Tím jsou již vytvořeny všechny jednotky k dokumentům z digitalizace na 
KDJ a digitalizace službou v rámci krajského projektu z předchozích let. Průběžně se vytvářely 
jednotky pro produkci z roku 2018, vzniklo 1 364 jednotek. Celkem bylo během roku vytvořeno 2 018 
jednotek. 
 
E-zdroje 
 
I v roce 2018 se pokračovalo v získávání, zpracování a zpřístupňování elektronických dokumentů. Byly 
uzavřeny 2 nové smlouvy (celkem je zatím uzavřeno 118 smluv), nově byla zpřístupněna 1 monografie 
a 2 tituly periodik na základě otevřené licence. Na přelomu dubna a května došlo ke změně ve 
zpracovatelské lince – získávání nových smluv bylo přesunuto na oddělení akvizice: V. Havrdová byla 
zaškolena, agenda předána.   
V rámci projektu E-knihy do každé knihovny během roku 2018 žádné nové tituly ze strany MKP 
dodány nebyly. 
 
B.4.7 Propagace 
 
Oddělení digitalizace i v roce 2018 pokračovalo v propagaci digitalizace a Digitální knihovny SVK HK. 
V únoru se konala exkurze na KDJ v rámci Týdne pro seniory. Zástupci oddělení byli zapojeni do 
pracovní skupiny pro marketing služeb a propagaci knihovny a byla navázána spolupráce s OS při 
propagaci DK SVK HK.  
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Facebooková stránka Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové byla využívána 
k propagaci DK SVK HK a v ní zpřístupněných digitalizovaných dokumentů.  

 

B.5  Správa fondů 
 
Pracovníci správy fondů se věnovali vyřizování požadavků čtenářů ve dvousměnném provozu ve 
skladech a dovozu dokumentů z externích skladů na Pouchově. Za rok 2018 bylo vyřízeno 67 377 
požadavků čtenářů, z toho 3 145 požadavků z externího skladu, pro studovnu v 5. NP to bylo 2 572 
dokumentů a pro studovnu periodik ve 4. NP  to bylo 9 084 svazků.   
 
Přehled výpůjček ze skladů 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Hlavní budova 
absenčně 

55 492 59 650 70 257 75 345 97 697 95 360 

Pouchov 3 145 2 936 3 504 4 267 5 066 4 801 

Prezenčně 2 572 2 599 1 234 1 554 1 594 1 805 

Prezenčně periodika 9 084 9 265 11 843 12 888 13 318 15 557 

 
Dále se uskutečňovala průběžná kontrola řazení fondů, opravy signatur, opatřování dokumentů čipy 
a ochrannými páskami a balení nových knih do fólie pro volný výběr. 
 
Každý den byly přebírány dokumenty z ODZF do skladů. Dokumenty určené do volného výběru 
a studovny byly opatřovány stavěcími znaky, signaturami a barevným označením tříd.  
 
Průběžně byly opravovány špatně čitelné signatury u starších dokumentů ve skladech a prováděny 
drobné opravy. 
 
Provedla se revize a superrevize fondu u signatur 700 001 – B0-8000. Dokumenty, jejichž záznamy 
nebyly uloženy v katalogu, se předávaly na ODZF ke zpracování.  
 
V průběhu roku 2018 bylo dodáno na ODZF 1 341 titulů (4 132 svazků) na rekatalogizaci a digitalizaci.  
 
Průběžně byly pracovnicemi OS evidovány dokumenty do převazby a vedoucí OSF načítala 
a odečítala vazbu a převazbu. 
Ve spolupráci s vazárnou ve Skalici bylo provedeno 5 zakázek vazby dokumentů v ceně 349 551 Kč. 
 
 
 
Přehled vázaných dokumentů: 
 

 2018 2017 2016 

Vazba periodik 318 218 296 

Převazba knih 607 395 1271 

Desky na mapy 158 98 68 

Převazba fondu „prof. Černý“ --- --- 80 
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Za rok 2018 bylo odepsáno 356 dokumentů na základě ztrát předaných k vyřízení z OAS. 

 

 

B.6   Informační technologie 
 
B.6.1 Vybavení a provoz LAN 
 
V rámci projektu „Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních 
dokumentů v SVK HK“ v programu IROP/ITI se připravovala celková modernizace LAN a storage 
infrastruktury.  
 
Ta proběhla během července, kdy byly vyměněny všechny aktivní prvky LAN a byly vybudovány nové 
10GE plně redundantní páteřní a přístupové vrstvy sítě. Páteřní vrstvu tvoří dva výkonné modulární 
přepínače HPE 7503 s redundantními zdroji, propojené dvěma 40GE linkami do logického celku, 
takzvaného „virtuálního přepínače“. Na tuto páteřní vrstvu navazuje přístupová vrstva, tvořená 
11 přístupovými přepínači HPE 5500-48G ve čtyřech rozvaděčích, část z nich ve verzi PoE pro napájení 
bezdrátových přístupových bodů a kamer. 
 
Serverová infrastruktura byla rozšířena o dva nové servery. První je backup server Bl460c a zálohovací 
systém Veeam Backup. Druhý je nově pořízený server na systém Aleph. Ten byl na tento server 
přesunut v prosinci zároveň s aktualizací na poslední verzi a s jeho virtualizací nad Hyper-V serverem.  
 
Storage infrastruktura byla posílena o zálohovací diskové pole HPE MSA 2050 s diskovou kapacitou 
24 x 8 TB a páskovou knihovnu HPE MSL2024 s 24 pásky s celkovou kapacitou až 360 TB. Toto zařízení 
slouží k zálohování virtuálních serverů a primárně k archivaci dat digitální knihovny, tvořené systémy 
Kramerius a ProArc. Pro provoz systému Aleph a jako centrální síťové úložiště bylo nově instalováno 
diskové pole HPE MSA 2050 s 5 x 800 GB SSD disky pro Aleph a 7 x 6 TB disky pro data. 
 
Bezdrátová wifi síť byla překonfigurována. Byly zrušeny původní dvě sítě SVKHK-Hoste 
a SVKHK-Ctenari s autentizací a nahrazeny novou, volně přístupnou sítí SVKHK_Free.  
 
Počátkem roku byla opět prodloužena smlouva na bezplatný přístup do hierarchického datového 
úložiště Cesnet. To je využíváno na zálohování klíčových dat mimo budovu knihovny. 
V počítačové síti bylo k 31. 12. 2018 v provozu celkem: 
219 PC všech kategorií, z toho je 121 pro zaměstnance, 58 pro veřejnost, 15 OPAC terminálů, 3x volný 
internet a 22 v konferenčním sále a učebnách. 
 
B.6.2 Knihovnický systém Aleph 
 
Po celý rok 2018 probíhala kampaň s názvem Elektronické zdroje a služby. Byla zaměřena především 
na uživatele a jejím cílem byla propagace placených elektronických zdrojů. Jedním z prvních kroků 
kampaně byla úprava webových stránek knihovny a optimalizace přístupu uživatelů k elektronickým 
zdrojům z prostředí webu. Zároveň byl aktivován přístup ke zdrojům nově pořízeným v rámci členství 
v konsorciu CzechELib. Dalším krokem byla aktualizace přehledu elektronických zdrojů v rozhraní 
Primo a ověření vazby těchto zdrojů na plný text; úprava se týkala především článků z databáze 
EBSCO. 
 
Součástí kampaně byla také realizace akcí pro uživatele – proběhlo školení nového rozhraní Primo 
a školení práce s elektronickými knihami. Celoroční kampaň se výrazně promítla ve zvýšení počtu 
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přístupů do placených zdrojů. Počet přístupů do rozhraní Primo vzrostl proti předešlému roku o 30 % 
a využití elektronických knih vzrostlo proti předešlému roku dokonce o 60 %. 
 
Velký objem prací byl také vložen do spolupráce na projektu jednotného portálu knihoven ČR, který 
je provozován pod názvem Knihovny.cz. Testovali jsme zapojení faktografických záznamů našich 
regionálních osobností do portálu Knihovny.cz. Implementace tohoto specifického informačního 
zdroje proběhla úspěšně. V rámci spolupráce na projektu Knihovny.cz jsme rovněž testovali přebírání 
bibliografických záznamů dokumentů z portálu do modulu Katalogizace tak, aby se portál stal 
plnohodnotným zdrojem nových záznamů pro naše katalogizátory. 
 
Prioritním úkolem druhé poloviny roku byla příprava přechodu na vyšší verzi knihovního systému 
Aleph – verzi 23. Instalace této verze proběhla na nový server, na kterém se následně řešila 
synchronizace nastavení a testovací provoz. Konverze dat se uskutečnila 7.–9. 12. 2018, poté 
následovaly kontroly bibliografických záznamů, exemplářů, výpůjček a veškerých dalších funkcí 
systému. Během prvních dnů provozu nové verze byly odladěny drobné problémy, např. s přebíráním 
záznamů. 
 
Během celého roku byly prováděny hromadné opravy bibliografických záznamů – např. doplnění roku 
vydání do kódovaných údajů v záznamu (u starších záznamů tento údaj vyplněný nebyl). Společným 
jmenovatelem veškerých prováděných oprav záznamů je snaha o optimalizaci vyhledávání a vyšší 
využití fondu knihovny ze strany našich uživatelů. 
 
B.6.3 Internet 
 
Parametry internetové přípojky HKNET/CESNET zůstaly stejné – 100 Mbit/s, v rámci hradecké 
metropolitní sítě 1 Gbit/s. Koncem roku bylo požádáno o navýšení smluvní rychlosti. Z možných 
variant bylo vybráno navýšení trvale dosažitelné rychlosti na 200 Mbit/s s možností krátkodobého 
překračování do 500 Mbit/s. Změna by měla proběhnout začátkem roku 2019. Přípojka je průběžně 
monitorována, provoz byl bez problémů. 
 
B.6.4 Tiskový systém a multifunkční zařízení 
 
Na základě výsledku centrální veřejné zakázky KhK na pronájem tiskáren a multifunkcí bylo v červenci 
instalováno 6 nových barevných multifunkčních zařízení Konica Minolta bizhub C308.  Původní stroje 
budou ponechány do vyčerpání spotřebního materiálu a pak budou vyřazeny. 
 
Nové stroje byly s využitím interního terminálu zařazeny do systému pro správu tisků SafeQ. 
 
V současné době je provozováno: 30 tiskových zařízení, z toho: 
6 barevných digitálních multifunkčních zařízení MFP, 
1 černobílá analogová kopírka, 
10 síťových laserových tiskáren, 
2 termotiskárny na průkazky (1 lokální, 1 síťová), 
11 pokladních tiskáren (9 lokálních, 2 síťové). 

 

 

B.7     Řízení knihovny,  odborný rozvoj a vzdělávání  zaměstnanců 
 
7.1 Řízení knihovny  
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1. 1. 2018 vešla v platnost nová zřizovací listina SVK HK. Do 28. 2. zpracovala E. Svobodová koncepci 
rozvoje knihovny do roku 2023, která byla Radou Královéhradeckého kraje schválena 16. 7. 2018. První 
polovinu roku jsme intenzivně pracovali na zavedení nových evropských pravidel pro ochranu 
osobních údajů do chodu knihovny.  
 
Vedení knihovny se sešlo na svých pravidelných poradách 11x. Projednávala se zejména otázka GDPR, 
realizace projektů, digitalizace fondů, personální otázky, investiční akce a další problémy vztahující se 
ke službám uživatelům, provozu knihovny apod. 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. Kontrola evidence 
docházky v elektronickém systému byla prováděna namátkově ředitelkou a ekonomickou 
náměstkyní. Dne 8. 1. 2018 byla podepsána kolektivní smlouva na rok 2018. Celkem bylo novelizováno 
nebo nově vydáno 9 vnitřních předpisů, 4 pracovní pokyny a 2 řády. V současnosti chod knihovny 
upravuje 14 řádů, 47 vnitřních předpisů a 21 pracovních pokynů. Ve spolupráci s právníkem 
pokračujeme v revizi a aktualizaci platných smluv a vytváření jejich digitálního archivu. Vytváříme 
také digitální archiv fotografií z akcí a dalších činností knihovny. Podle potřeby probíhala personální 
výběrová řízení na uvolněné pracovní pozice. V knihách přání a stížností jsme zaregistrovali celkem 15 
zápisů (8 dotazů a připomínky a 7 pochval, 2 stížnosti). Na všechny zápisy bylo reagováno 
odpovědnými pracovníky. Ředitelka řešila celkem 2 stížnosti.  Byly rozeslány povinné výtisky a byla 
realizována nabídková povinnost knihovnám v ČR.  
Ředitelka se zúčastnila pravidelných porad SDRUK a porad ředitelů krajských knihoven. Spolu 
s náměstkyní pro ekonomickou činnost se zúčastňovala porad na KÚ Královéhradeckého kraje. 
 

 
7.2 Zvyšování odborné kvalifikace 

 
Na začátku roku byl zpracován plán vzdělávání zaměstnanců knihovny. Odborný růst pracovníků 
knihovny byl realizován individuálním způsobem (cirkulace knihovnických časopisů, zasílání obsahů 
časopisů, samostudium) a kolektivními formami, jako jsou semináře, porady, instruktáže a školení. 
Zaměstnanci se účastnili školení, která jsou dána legislativou, a jazykového vzdělávání, zvyšovali si 
své odborné kompetence v oblasti knihovnictví a v informačních a komunikačních technologiích. 
V knihovně v roce 2018 probíhaly 2 kurzy angličtiny a individuální jazyková výuka. Kurzy si účastníci 
hradili sami, zaměstnavatel poskytl prostory a uvolňoval zaměstnance ke studiu v rozsahu 1,5 hodiny 
týdně. Zaměstnanci navštěvovali vzdělávací akce pořádané OSK. Za rok 2018 to bylo 338 účastníků 
(každá osoba je počítána znovu na každé akci). Někteří zaměstnanci se vzdělávali i na akcích 
pořádaných jinými subjekty, zejména knihovnami a profesními sdruženími.  
SVK HK pořádala dvoudenní celostátní konferenci o personální práci v knihovnách. Zúčastnili se jí 
i vybraní zaměstnanci knihovny. Výhradně pro zaměstnance bylo realizováno 5 školení, např. 
o knihovním systému Primo nebo k ochraně osobních údajů (GDPR), u kterého byla stanovena 
pravidelná dvouletá frekvence pro opakování školení. V souvislosti s přijetím koncepce celoživotního 
vzdělávání knihovníků v roce 2016 se 1 zaměstnankyně účastnila rekvalifikačního kurzu pro pozici 
knihovník – pracovník správy fondů a zkoušku složila v dubnu 2018. Od účinnosti celostátní koncepce 
celoživotního vzdělávání prošli rekvalifikačními kurzy 3 zaměstnanci. Zaměstnancům je veden 
přehled o absolvovaných vzdělávacích akcích.   

 

 

B.8      Vědecká a odborná činnost  

 

B.8.1   Rozvojové   projekty a programy 
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1) Reformátování regionálních novin Pochodeň a navazujících titulů (VISK 7), řešitelka D. Novotná 
V prosinci roku 2017 byl zpracován projekt, v březnu roku 2018 přidělena dotace v požadované výši 
50 000 Kč. V roce 2018 byly reformátovány svazky z roku 1998 včetně příloh, a to metodou přímého 
skenování (není již zhotovován mikrofilm). Celkové náklady na projekt činily 84 140,98 Kč, z toho 
dotace byla ve výši 50 000 Kč a spoluúčast knihovny ve výši 34 140,98 Kč. 
 
2) Retrokonverze a rekatalogizace nejstarší části lístkových katalogů SVK v Hradci Králové (VISK 
5), řešitelka D. Novotná 
Cílem projektu je zpracovat a zpřístupnit v elektronickém katalogu nejstarší část lístkových katalogů 
SVK HK (záznamy se signaturami 1 – 60 000). V prosinci roku 2017 byl zpracován projekt, v březnu 
roku 2018 přidělena dotace v požadované výši 36 000 Kč. V roce 2018 bylo zpětně uloženo nebo 
rekatalogizováno celkem 900 záznamů (bylo odpracováno 300 hodin), z toho 600 záznamů bylo 
v rámci spoluúčasti zpracováno věcně (bylo odpracováno 150 hodin).  
 
3) Harmonizace a opravy tematických autorit v SVK v Hradci Králové (VISK 9/II), řešitelka 
M. Špačková 
V prosinci roku 2017 byl zpracován projekt, v březnu 2018 přidělena dotace v požadované výši 156 000 
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.  Za rok 2018 bylo takto opraveno 6 600 bibliografických záznamů za 156 000 
Kč z prostředků dotace a 15 600 Kč v rámci naší spoluúčasti na projektu. V rámci spoluúčasti na 
projektu bylo zkontrolováno, a popřípadě opraveno všech 6 600 převedených bibliografických 
záznamů za 57 200 Kč a byla odmazána klíčová slova z těchto záznamů. 
 

4) Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL (pokračování projektu z r. 2012 − 
Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata) (VISK 9/I), 
řešitelka Z. Mikulecká 
V r. 2018 bylo do souborné báze ANL doplněno 1 300 originálních záznamů článků. Celonárodní 
koordinace obdobných projektů v krajských a odborných knihovnách a KNAV byla v závěru r. 2017 a 
v průběhu prvního pololetí 2018 předána do NK ČR.  
 
5) Kurzy podpory a rozvoje informační gramotnosti pro pracovníky knihoven Královéhradeckého 
kraje (VISK 2), řešitelka B. Hladíková  
Na základě předložené žádosti byla v březnu Ministerstvem kultury poskytnuta dotace v požadované 
výši 19 000 Kč. Z programu jsme realizovali 11 kurzů o celkovém rozsahu 45 hodin. V roce 2018 bylo 
v rámci projektu proškoleno 105 knihovníků z různých typů knihoven. 
 
6) Projekt Česká knihovna 2018 – 20. ročník doplňování české produkce, řešitelka V. Havrdová 
Do 20. ročníku projektu bylo v roce 2018 zařazeno 198 titulů od 45 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 35 titulů v celkové 
hodnotě 6 279 Kč a 20 titulů jako rezervu. Finanční hodnota rezervy objednané SVK HK by činila 6 971 
Kč. K datu 31. 12. 2018 bylo dodáno ze základní nabídky celkem 24 titulů a 3 tituly z rezervy.     
 
7) Projekt Cizojazyčná literatura 2018, řešitelka V. Havrdová 
Pokračování další etapy projektu podpory doplňování cizojazyčné literatury pro potřebu rozvoje 
jazykových dovedností obyvatel (cizojazyčná beletrie, populárně-naučná literatura, jazykové 
příručky, slovníky). Studijní a vědecká knihovna objednala celkem 117 zahraničních publikací v celkové 
hodnotě 44 427 Kč. Kromě obvyklé angličtiny a němčiny jsme objednali knihy ve francouzštině, 
italštině, španělštině a ruštině. K datu 31. 12. 2018 bylo dodáno zatím 11 zahraničních titulů.   
 
Vlastní projekty 
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8) Rekatalogizace záznamů dokumentů se sign. 1 – 60 000 "s knihou v ruce", řešitelka D. Novotná 
Byly kompletně rekatalogizovány staré záznamy se signaturou do 60 000. Jmenně bylo zpracováno 
576 záznamů, dalších 1 504 záznamů bylo zpracováno věcně.  
 

9) Připojování předmětových hesel k BIB záznamům naučné literatury z let 1990−1993, řešitelky 
M. Špačková, D. Novotná 
Tento projekt byl zahájen v březnu 2012. Předmětová hesla jsou připojována k příslušným záznamům 
v elektronickém katalogu (v roce 2018 bylo vytvořeno 4 074 předmětových hesel) podle 
katalogizačních lístků vyhledaných ve služebním jmenném katalogu (bylo vyhledáno a zpět zařazeno 
celkem 7 542 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 2018 bylo opraveno a sjednoceno celkem 
555 klíčových slov v 2 369 autoritních záznamech, pracovalo se také na tvorbě rejstříku.  
 
11) Opravy starých záznamů jednotek u periodik, řešitelka B. Bayerová 
Projekt byl zahájen v červnu 2016. Opravují se staré záznamy jednotek u periodik, příp. se tyto 
jednotky ruší a tvoří se nové záznamy podle pravidel stanovených pro zpracování příloh a suplement 
(vše s dokumentem v ruce). V roce 2018 bylo zpracováno 25 titulů periodik se stovkami záznamů 
jednotek. 
 

12) Revize analytických záznamů v elektronickém katalogu (pokračování z let 2007−2017), 
řešitelka Z. Mikulecká  

Byly dokončeny zpětné revize záznamů článků z let 1992−2006 konvertovaných ze systému CDS/ISIS, 
při kterých byla harmonizována a doplňována příslušná pole bibliografických záznamů článků 
a dopracovány chybějící personální i korporativní autority, 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 DPP. Bylo upraveno 
474 bibliografických záznamů a vytvořeno 47 autoritních záznamů (personálních a korporativních). 
V pracovní době a částečně na OON byly opravené záznamy kontrolovány a doplňovány 
předmětovými hesly (pole 650). Kontroly zrevidovaných záznamů a doplňování PH budou probíhat 
i v následujících letech.  
 
13) Zpětné ukládání záznamů článků z regionálních seriálů (kartotéka souběžné regionální 

bibliografie) za léta 1960−1992 do systému Aleph, řešitelka Z. Mikulecká 
Na zpětném ukládání záznamů z lístkové kartotéky SRB se v r. 2018 podílelo 9 pracovnic na DPP + 1 
stážistka, která ukládala v průběhu ledna záznamy ve své pracovní době a po skončení stáže 
pokračovala v práci na DPČ. 1 pracovnice prováděla na DPP kontroly uložených záznamů a doplňovala 
chybějící údaje s dokumentem v ruce. Bylo uloženo 6 412 záznamů, celkem je retrokonverzí SRB 
uloženo v databázi 39 245 záznamů. 
 
14) Doplňování odkazů na digitalizovaný dokument do záznamů článků, řešitelka L. Jirků 
Během roku 2018 články propojovány nebyly. 
 
15) E-sborník 20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů, řešitelka Z. Mikulecká  
Vydání e-sborníku z 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, které se uskutečnilo 
v říjnu 2017. Sborník obsahuje většinu příspěvků z kolokvia, je vydán ve formátu PDF. 
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Národní projekty 
 
16) Kooperační systém článkové bibliografie – souborná báze ANL, řešitelka Z. Mikulecká  
Do báze ANL bylo v r. 2018 posláno celkem 837 bibliografických záznamů článků z vybraných 
regionálních periodik a sborníků.  
 
17) Souborný katalog CASLIN, řešitelka D. Novotná 
Od začátku roku 2016 nejsou již záznamy do Souborného katalogu CASLIN zasílány v týdenních 
intervalech, ale jsou sklízeny každý den přes OAI-PMH. Celkem bylo v roce 2018 do souborného 
katalogu předáno 15 928 záznamů (z toho 5 893 záznamů v rámci projektu VISK 9/II). 
 
18) Portál Knihovny.cz, řešitelka H. Hornychová  
Během roku 2018 probíhala analýza možných dopadů ukončení provozu Jednotné informační brány 
(JIB) a přesun jednotlivých jejích funkcí na portál Knihovny.cz. Byly testovány individuální profily pro 
přebírání záznamů z portálu Knihovny.cz v rámci katalogizace; tyto profily byly v říjnu předány do 
běžného provozu. Dále se optimalizovalo vyhledávání a práce s výsledky. 
 
Účast na konsorciálních projektech  
 
19) 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 G. Holečková 
V roce 2018 bylo z databáze Academic Search Complete staženo 1 398 plných textů, uskutečněno 
2 437 přístupů a 5 725 hledání. Z databáze Central Eastern Europe bylo ve sledovaném období staženo 
136 plných textů, uskutečněno 2 185 přístupů a 5 199 hledání. 
 
20) VISK 8-A Informační zdroje: přístup do databází firmy Anopress (TamTam), ASPI  a Library 
PressDisplay. Projekt zaštiťuje NK Praha, řešitelky G. Holečková, V. Havrdová  

Statistika za rok 2018: Anopress (TamTam) − přístupy 309, prohlédnuté plné texty 2 123; ASPI − 

přístupy 987, prohlédnuté plné texty 1 067; PressReader − přístupy 4 650, prohlédnuté plné texty 
33 833. 
 
21) Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib, řešitelka za SVK HK 
G. Holečková  
Cílem projektu je zajistit pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v České republice efektivní nákup 
a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu 
a vzdělávání. Projekt byl zahájen 1. 1. 2017, jeho ukončení je plánováno k 31. 12. 2022. Řešitelem 
projektu se stala Národní technická knihovna. SVK HK se do projektu zapojila sice se 100% 
spoluúčastí, ale i tak budeme mít databáze levněji, než kdybychom si je pořizovali sami. V roce 2018 
si SVK HK v rámci projektu hradila dvě databáze: Business Source Complete (EBSCO) a SpringerLink. 
Databáze Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) je v rámci projektu zdarma. 
22) Projekt Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového 
systému, kontaktní osoba B. Hladíková 
Knihovna se účastnila projektu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) 
a SKIP, který je partnerem za platformu kultury. V rámci projektu proběhla řada šetření a kulatých 
stolů. V dubnu se v naší knihovně uskutečnila závěrečná prezentace výsledků.  
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23) Novelizace katalogu prací, řešitelky: V. Havrdová, B. Hladíková, L. Jirků, D. Novotná, E. 
Svobodová  
Na národní úrovni se připravoval návrh novelizace nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě, včetně přípravy příručky, která jednotlivé pracovní pozice rozpracovává. 
Řešitelky se zapojily do pracovních skupin pro přípravu dílčích návrhů. Rovněž připomínkovaly 
příručku. B. Hladíková se zúčastnila konzultace s pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí.  
 
Ve spolupráci s NK ČR 
 
24) Projekt Virtuální depozitní knihovna, řešitelka H. Hornychová 
Průběžně jsou do VDK zasílána data naší knihovny prostřednictvím protokolu OAI-PMH podle přesně 
stanovených požadavků VDK. Za rok 2018 bylo zasláno cca 50 000 záznamů. 
 
Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem 
 
25) Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP KHK), za SVK HK 
M. Hašková 
20. 3. 2018 se v SVK HK uskutečnil ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje seminář 
Cesty ke čtenářské gramotnosti. Tématem byla nejen čtenářská gramotnost, ale i kritické myšlení, 
mediální gramotnost a informační gramotnost. Jedním z přednášejících byl i Vojtěch Bruk, realizátor 
projektu Zvol si info. SVK HK představila lekce informačního vzdělávání, účastníci si mohli úkoly z nich 
sami vyzkoušet. Ohlasy na seminář byly pozitivní. 
 
26) 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 
V roce 2018 pokračovala udržitelnost projektu, která je zajištěna provozem KDJ  (podrobněji viz 
B.4.6). 
 
27) Projekt Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních 

dokumentů v SVK HK (IROP − specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví, žádost přes výzvu ITI hradecko-pardubické aglomerace; 
reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036_0006175), řešitelka L. Jirků 
Nositelem projektu je Královéhradecký kraj, SVK HK figuruje jako uživatel. Projekt se skládá ze 
3 zakázek: Posílení klimatizace a doplnění zvlhčování do stávajících vzduchotechnik, Modernizace 
síťové infrastruktury a zajištění zálohování (2 servery, backup diskové pole, zálohovací SW, pásková 
knihovna) a Rozšíření digitalizačního pracoviště (knižní skener formátu A1, pracovní stanice, licence 
pro OCR). Na přípravě a realizaci spolupracovaly s DIG další odbory – EPO (M. Šrámková) a OIT 
(I. Červený).  
Po vyřešení administrativních náležitostí (CIRI) v první polovině roku došlo v druhé polovině roku 2018 
k realizaci. U zakázky Posílení klimatizace a doplnění zvlhčování do stávajících vzduchotechnik 
proběhla dodávka a montáž a dílo bylo předáno 31. 8. 2018. U zakázky Modernizace síťové 
infrastruktury a zajištění zálohování proběhlo předávací řízení 20. 7. 2018 a po tříměsíčním zkušebním 
provozu proběhlo 20. 10. 2018 akceptační řízení. U zakázky Rozšíření digitalizačního pracoviště došlo 
ke zpoždění dodávky, vybavení bylo předáno do zkušebního provozu 17. 8. 2018 a akceptační řízení 
proběhlo 21. 11. 2018. 
 
Ve spolupráci s Úřadem práce HK 
 
28) Záruka pro mladé v Královéhradeckém kraji, řešitelka M. Šrámková 
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Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a vychází 
z prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. V 1. pololetí byly do tohoto 
projektu z Úřadu práce zapojeny 2 pracovnice: Gabriela Rašmanová (do 31. 1. 2018) a Alena Labská 
(do 31. 5. 2018), obě pracovaly na ODZF.  
Ve spolupráci s městem Hradec Králové 
 
29) Plošina pro handicapované uživatele, řešitelka B. Hladíková  
V roce 2016 jsme navázali spolupráci se statutárním městem Hradec Králové (MMHK) pro získání 
dotace z Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Cílem projektu je vybudování 
bezbariérové trasy pro handicapované. Dílčím projektem trasy je pořízení zdvihací plošiny pro 
handicapované do galerie U Přívozu a orientačního zvukového majáku pro nevidomé na budovu 
SVK HK. Záměr bezbariérové trasy byl Magistrátem města v říjnu 2016 předložen k posouzení Úřadu 
vlády České republiky. Záměr byl vrácen s doporučením k dopracování a předložení v dalším kole. 
Zájem realizovat projekt stále trvá jak ze strany SVK HK, tak ze strany MMHK. V roce 2018 probíhaly 
vzájemné telefonické a e-mailové konzultace s pracovníky MMHK. Požadovanou studii se městu 
podařilo získat až v závěru roku. Nové podání projektu je plánováno na první pololetí roku 2019. 
 
30) Ve spolupráci s nadací Open Society Found Projekt mediálního vzdělávání veřejnosti 
v Královéhradeckém kraji, řešitelka B. Hladíková  
Ve druhém pololetí jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s nadací Open Society Fund Praha. 
Z poskytnutého grantu jsme v rámci výkonu regionálních funkcí financovali lektory mediálního 
vzdělávání pro školy a další veřejnost. Řešitelka zajistila lektory, administrativu projektu a koordinaci 
akcí. V roce 2018 se uskutečnilo 41 vzdělávacích akcí v menších městských knihovnách v rámci kraje. 
Projekt má velmi kladný ohlas a bude pokračovat i v roce 2019. 
 
 

B.8.2   Činnost odborných pracovních týmů 
 
a) Pracovní skupina Aleph, vedoucí H. Hornychová 
Pracovní skupina se během roku sešla 4x. 
Hlavním tématem březnové a červnové schůzky byla optimalizace přístupu uživatelů k licencovaným 
elektronickým zdrojům knihovny. Skupina schválila návrhy na úpravu úvodní strany webu a změnu 
v přihlašování uživatelů ke čtenářskému kontu z prostředí webových stránek. Skupina byla dále 
informována o stavu publikování záznamů do vyhledávače Google a implementaci regionálních 
autoritních záznamů do portálu Knihovny.cz, řešilo se také testování portálu Knihovny.cz z hlediska 
možnosti přebírání hotových záznamů v rámci katalogizace. V říjnu bylo jednání skupiny věnováno 
harmonogramu přechodu na novou verzi systému Aleph, byly upřesněny pokyny pro zahájení práce 
v nové verzi a byly představeny nové funkce systému. Prosincová schůzka skupiny uzavřela celoroční 
úsilí o optimalizaci přístupu uživatelů k elektronickým zdrojům knihovny. Byla schválena definitivní 
podoba nové stránky elektronických zdrojů a stránka byla poté zveřejněna na webu knihovny. 
 
b) Pracovní skupina pro personální rozvoj, vedoucí M. Štyndlová  
V oblasti vzdělávání byla našim zaměstnancům nabídnuta školení určená pro knihovníky z regionu. 
Výhradně pro zaměstnance byla připravena tato školení a přednášky: 14. 2. Primo, 2. 5. GDPR, 
17. a 18. 9. E-zdroje a 5. 12. Základy sebeobrany.  
Ve dnech 11. 1. nebo 18. 1. mohli zaměstnanci navštívit sousední knihovnu Univerzity HK. Exkurze do 
muzea firmy Petrof s možností podívat se do nové galerie se konala 10. a 17. 5. Zájezd do divadla Na 
Fidlovačce na muzikál „Ženy na pokraji nervového zhroucení“ se uskutečnil 10. 11.; na adventní trhy 
do Krakova a do solného dolu Wieliczka pak 8. 12. Vánoční večírek s rautem a bowlingem se konal 
4. 12. v A-Sportu. 
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Stále jsou zaměstnancům k dispozici kupóny do Klicperova divadla a Filharmonie i karta pro volné 
vstupy do kina Bio Central. Vedle kultury je v nabídce i sport – plavenky do Městských lázní a na Flošnu 
a permanentky do centra Fit4Fun.  
 
c) Pracovní skupina pro regionální výročí, vedoucí M. Pituchová  
Pracovní náplní skupiny je vytváření databáze „Výročí regionálních osobností“. Databáze je dostupná 
online na webových stránkách knihovny. 
Členové PS se v průběhu celého roku zabývali výběrem, kontrolou, prezentací a propagací 
regionálních výročí. Od ledna do prosince docházelo 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 392 záznamů. K 31. 12. 2018 obsahovala databáze 
3 665 záznamů. Databáze byla propagována na dvou informačních panelech ve studovně v 5. NP 

knihovny, na plazmové obrazovce a na 5 lekcích IVU Hledám knihu, článek − kdo mi pomůže.  
 
d) Pracovní skupina pro rezervní fond a výzkum proveniencí, vedoucí D. Novotná 
V roce 2018 proběhla 1 schůzka pracovní skupiny (21. 3.). Pokračovalo zpracování publikací 
z rezervního fondu uloženého ve skladu na Pouchově, při kterém byli do BIB záznamů průběžně 
zapisováni původní vlastníci (instituce i jednotlivci), věnování a exlibris ze všech zpracovávaných 

dokumentů (podrobněji viz 5.3.3.3 − Retrokonverze a opravy záznamů). V rámci skupiny byla podle 
potřeb aktualizována a doplňována pravidla pro vyplňování polí pro zápis proveniencí, dedikací 
a exlibris v BIB záznamu.  
 
e) Pracovní skupina pro digitalizaci, vedoucí L. Jirků  
Během roku 2018 proběhly 2 schůzky pracovní skupiny. Řešil se především provoz KDJ v době 
udržitelnosti projektu, Digitální knihovna SVK HK (a její propagace) a vývoj nového krajského projektu 
(IROP). Nově se skupina začala zabývat také problematikou ochrany fondu.  
 
 
 
 
f)Pracovní skupina pro odbornou metodickou pomoc knihovnám v Královéhradeckém kraji, 
vedoucí And. Součková  
V roce 2018 bylo poskytnuto celkem sedm konzultací. Z Olomouckého kraje si dvě konzultace 
vyžádala Městská knihovna Lipník nad Bečvou. Oblast digitalizace a elektronických dokumentů 
zajímala Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, Městskou knihovnu v České Třebové 
a Národní knihovnu, kterým bylo poskytnuto po jedné konzultaci. Možnost konzultace využil také 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Jedinou knihovnou z našeho kraje, která měla zájem 
o konzultaci, byla Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové. 
 
g) Pracovní skupina pro marketing služeb a propagaci knihovny, vedoucí V. Buchtová 
Pracovní skupina pro propagaci knihovny byla během 1. pololetí 2017 zrušena a byla nahrazena 
pracovní skupinou pro marketing služeb a propagaci knihovny. V roce 2018 se uskutečnilo 
11 pracovních schůzek, týkajících se větších akcí (kampaní) knihovny (X = 10 aneb Slavíme 10 let v nové 
budově, schůzka k Pedagogickým dnům 19.–23. 3. 2018, schůzka k projednání společné propagace 
odd. PR, OS a odd. digitalizace) a přípravy kampaně a oslav 70. výročí v roce 2019. 
 
h)  Pracovní skupina pro implementaci GDPR, vedoucí B. Hladíková 
Pracovní skupina pro GDPR intenzivně pracovala na zavedení nových evropských pravidel pro ochranu 
osobních údajů do chodu knihovny. Vedoucími jednotlivých odborů a oddělení byla zpracována 
analytická tabulka o nakládání s osobními daty v jednotlivých úsecích. Na podkladě této analýzy byly 
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ve spolupráci s externí právní firmou připraveny postupy a pravidla jejich ochrany. V souvislosti s tím 
byla aktualizována řada stávajících dokumentů (knihovní řád, čtenářské přihlášky apod.) a připraveny 
zcela nové (směrnice o ochraně osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem, informace 
o zpracování osobních údajů apod.). Těžiště práce skupiny spočívalo zejména v připomínkování a 
implementaci pravidel do praxe knihovny, což se dělo individuálně nebo na osobních setkáních 
skupiny, popř. též za účasti zástupců právní firmy. Dalším úkolem skupiny bude průběžná aktualizace 
a případně i korekce nastavených pravidel, kontrola dodržování daných postupů a řešení případných 
bezpečnostních incidentů.  
 
ch) Pracovní skupina pro elektronické knihy vydávané SVK HK, vedoucí Z. Mikulecká 
Ve 2. pololetí r. 2018 proběhla zakládající schůzka PS, při které byli stanoveni členové a úkoly a cíle 
PS, tedy zajišťovat pracovní postupy a procesy spojené s tvorbou, zpracováním a uchováváním e-knih 
vydávaných v SVK HK a sestavování ročních edičních plánů.  

 

 

B.8.3   Účast zaměstnanců v celostátních   pracovních týmech 
 
SVK HK je kolektivním členem SKIP a SDRUK. 
Ústřední knihovnická rada (poradní orgán ministra kultury) –  E. Svobodová 
Rada SDRUK – E. Svobodová (místopředsedkyně) 

Sekce SDRUK pro bibliografii − E. Svobodová (předsedkyně), Z. Mikulecká (členka) 
Sekce SDRUK pro regionální funkce – And. Součková 
Sekce SDRUK pro akvizici – V. Havrdová 

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 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 − B. Hladíková 
Sekce SDRUK pro služby – D. Ridlová 
PS pro implementaci Koncepce rozvoje knihoven: priorita 1 – L. Jirků 
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 6 – V. Buchtová 
Expertní tým CPK – H. Hornychová 
Redakční rada zpravodaje U nás – And. Součková (šéfredaktorka), E. Svobodová, V. Buchtová 

Výbor SKIP region 08 Východní Čechy − I. Bergerová  
Cena Ď – E. Svobodová (členka krajského kolegia) 
Sekce veřejných knihoven SKIP – And. Součková  
Zaměstnavatelská sekce SKIP – E. Svobodová 
Podprogram VISK 2 – And. Součková (členka hodnoticí komise) 

Podprogram VISK 5 − H. Hornychová (členka hodnoticí komise) 
Podprogram VISK 9/1 – E. Svobodová (odborná garantka) 

Projektový tým ProArc (při KNAV) − L. Jirků 
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Formátový výbor při NK ČR − L. Jirků 

PS pro přípravu novely katalogu prací − L. Jirků, V. Havrdová, D. Novotná, E. Svobodová, B. Hladíková 
 

 
B. 9 Ekonomika a provoz  
 
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, ukládání smluv do registru a další ekonomické 
činnosti. Odbor se staral o evidenci majetku a zajisťoval jeho inventarizaci.  

 
B.9.1 Účetnictví a personalistika 
 
Ekonomická agenda, organizační normy, FKVS 
 
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.  
SVK HK používá od 1. 1. 2017 pro vedení účetnictví a fakturaci jednotný krajský účetní software GINIS, 
pro personální a mzdovou agendu Vema a pro evidenci majetku pak jednotný majetkový systém 
Královéhradeckého kraje Fama.  
 

Profil zadavatele je zřízen od prosince 2012 pod evidenčním číslem 240120 ve Věstníku veřejných 
zakázek.   
 
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za SVK HK za období 2018 byla zadána v elektronické 
podobě do modulu ročních zpráv na internetových stránkách Ministerstva financí ČR v požadovaném 
termínu do 15. 2. následujícího roku.  
 
Výběrová řízení 
 
V tomto období proběhlo výběrové řízení na:  

• ošetření dřevěných prvků budovy SVK HK v režimu VZMR bez uveřejnění, 

• vazba knih a časopisů na rok 2018 v režimu VZMR bez uveřejnění, 

• dodání zahraničních časopisů za rok 2019 v režimu VZMR bez uveřejnění, 

• vazba knih a časopisů na rok 2019 v režimu VZMR bez uveřejnění. 

 
B.9.2 Provoz 
 
Provozní oddělení zajišťovalo údržbu, dopravu, bezpečnost práce, požární ochranu, civilní obranu, 
úklid, provoz technických zařízení a investiční výstavbu. Prováděly se pravidelné kontroly 
technologických zařízení.  
 
Dále byly zajišťovány technické revize, vedení evidence o hospodaření s pohonnými hmotami 
a energiemi. Na provozním oddělení se soustřeďuje veškerá dokumentace o stavbách a technických 
zařízeních staveb. 
 
Zajišťovaly se nákupy a instalace inventáře, zařízení kanceláří a provozních prostor a pohotovostní 
služby.  
Ostrahu v budově SVK  HK zabezpečovala firma FORCORP GROUP, spol. s r. o., Olomouc. 
Úklid prováděla firma KOSPA systém Pardubice, s.r.o. 
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Opravy, údržba a další provozní činnost  
 

Položkový plán oprav a údržby byl sestaven a realizován v souladu s rozpočtem knihovny. V roce 2018 
byly prováděny pravidelné úpravy a úklid kolem budov SVK HK v ulici Hradecká a na 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. Dále byly vyčištěny chodníky kolem 
budovy SVK HK, natřeny kovové prvky na budově SVK HK a provedeny drobné opravy ochozu nad 
parkovištěm. 
 
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 a udržování 
V roce 2018 byly provedeny tyto opravy a udržovací práce: 
  

Položka Částka 

Ošetření dřevěných prvků budovy 275 686,- 

Výměna vzduchotechnické jednotky VZT6 včetně doplnění zvlhčování a doplnění 
zvlhčování do jednotky VZT1 

Hrazeno 
z dotace 

Oprava připojení vzduchových clon nad vchodovými dveřmi pro veřejnost 198 882,- 

Výměna kondenzátorů v UPS 60 444,- 

Servisní práce pro soubor MaR 31 581,- 

Vyčištění koberců po celé budově 28 103,- 

Výměna motorů ventilátoru u klimatizačních jednotek 20 268,- 

Výměna koberce v kanceláři OIT 20 441,- 

Oprava části nefunkčních výbojkových svítidel 3.-5. NP  19 416,- 

Výměna čistící zóny po havárii odpadů v 1. NP 15 900,- 

Oprava požárních ucpávek 11 979,- 
 

Další činnosti 
Úpravy a nastavování systému MaR byly prováděny dle provozu SVK HK a na základě aktuálních 
povětrnostních podmínek.  
 

Energetický management 
Na základě rozhodnutí zřizovatele byl jmenován energetický manažer organizace, který má 
spolupracovat s CIRI při zavádění ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií.  
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Čerpání elektrické energie za jednotlivá odběrná místa dle faktur v MWh: 

  

Elektrická 

energie  

v budově 

SVK HK  

Z toho 

Kavárna*  

Z toho 

Telefonica* 

Z toho 

Vodafone* 

Spotřeba 

SVK HK 

(Hradecká 

1250) 

Elektrická 

energie 

Pouchov 

 Z toho 

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 

2016 651,685 53,549 7,943 1,458 588,734 13,852 1,334 12,518 601,252 

2017 629,797 52,790 7,106 3,665 566,236 13,237 1,341 11,896 578,132 

2018 655,08 55,704 7,201 3,721 588,454 13,839 1,317 12,522 600,976 

*  Přefakturace spotřeby el. energie nájemci. 

Porovnání spotřeby energií v hlavní budově SVK HK 2009-2018 (bez přefakturací)  
 

Rok 
Elektrická energie 

v kW*dle elektroměru 

Ztráta trafostanice Teplo 

v GJ 

Chlad 

v GJ 

Voda 
v m3 

2009 660 557 4 % dle vyhlášky 2 290 1 644 2 013 

2010 554 732 4 % dle vyhlášky 2 270 1 075 1 964 

2011 555 443 4 % dle vyhlášky 2 321 682 1 970 

2012 550 055 4 % dle vyhlášky 2 538 685 1 872 

2013 521 592 4 % dle vyhlášky 2 539 762 1 911 

2014 545 763 3,1 % 2 184 652 2 017 

2015 603 139 2,8 % 2 850 982 2 502 

2016 638 638 2,1 % 2 565 836 3 227 

2017 620 956 1,4 % 2 135 1 206 2 623 

2018 652 444 1,8 % 2 266 1 836 3 093** 

*Není zohledněna ztráta trafostanice. 
**Spotřeba vody narostla z  důvodu chlazení v letních měsících a zvlhčování vzduchotechniky   
 
Revize  
Revize byly prováděny dle plánu.  
 
Civilní obrana 
Civilní obrana se řídí pokyny Magistrátu města Hradec Králové. 
 

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.  
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C. Přehled a plnění úkolů v  oblasti personální 
 
Počet zaměstnanců a jejich struktura za období 2018 (fyzický stav) je následující: 
 
přepočtený počet zaměstnanců 83,324 
z toho žen 73,324 
 

Limit stanovený zřizovatelem – přepočtený počet zaměstnanců celkem 87 – byl dodržen.   
Celkový počet zaměstnanců (fyz. osoby)  86 z toho žen 76 
v tom se vzděláním:      

vysokoškolským 37 z toho žen 32 
úplným středoškolským odborným 36 z toho žen 34 
úplným středoškolským všeobecným   8 z toho žen 7 
ostatním   5 z toho ženy 3 

Složení zaměstnanců – dosažené vzdělání k 31. 12. 2018 
 

 

V roce 2018 uzavřeli pracovní poměr s organizací 4 zaměstnanci, naopak odešel 1 zaměstnanec do 
starobního důchodu, 2 zaměstnanci měli pracovní poměr na dobu určitou a 3 ukončili pracovní poměr 
výpovědí.  
 
Průměrná platová třída k 31. 12. 2018 dosahuje hodnoty 9,61 (rok 2017 hodnota 9,49) a průměrný 
platový stupeň pak 8,65 (rok 2017 hodnota 8,34). 
 
Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2018 činí v SVK HK 28 209,80 Kč.  
 
Průměrný hodinový plat činí 176,38 Kč. 
 
V roce 2018 se SVK HK zúčastnila projektu „Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji“. Celková 
výše refundace mzdových nákladů za rok 2018 dosáhla částky 105 000 Kč.   
 
Věková struktura zaměstnanců knihovny 
  

vysokoškolské
43%

středoškolské 
odborné

42%

středoškolské 
všeobecné

9%

ostatní
6%
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Věková 

skupina 
15−24 25−34 35−44 45−54 55−64 65 a více Celkem 

Počet 0 17 16 31 22 0 86 

 
Průměrný věk zaměstnanců knihovny: 45 let. 
 
 
Pracovnělékařská péče 
 
Do druhé kategorie jsou zařazeny profese: pomocný knihovník, řidič, technolog a elektrikář. Ostatní 
zaměstnanci jsou zařazeni do první kategorie. Pracovnělékařské služby zajišťuje na základě smlouvy 
společnost MEDICAR(e), s. r. o., Hradec Králové.  

 

D. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření  
 
1) Oblast výnosů 
Hospodářský výsledek za rok 2018 je roven 0. Z rezervního fondu bylo čerpáno na spoluúčast 
v projektu EBSCO ve výši 171 968,12 Kč. Dále je na účtu 381 částka 940 244,72 Kč – náklady příštích 
období, kde jsou vyfakturované dodávky v roce 2018, které ale náklady patří do roku 2019, příp. 2020, 
např. předplatné databází, právního systému Codexis, periodik a systému PRIMO. 
 
Porovnání schváleného rozpočtu a skutečnosti za rok 2018 v tis. Kč 
 

Poř. 
číslo 

řádku 
Ukazatel 

Rozpočet na rok 2018 

Hlavní 
činnost 

Skutečnost 
Plnění v % 

1 Tržby (602, 604) 2 450,0 2 574,00044 105,06% 

2 Ostatní výnosy (609, 646, 649, 662, 674) 1 315,0 1 022,29868 77,74% 

3 z toho: příjmy z pronájmu majetku 510,0 563,30000 110,45% 

4 z toho: příjmy z prodeje majetku   0,00000   

5 Čerpání fondů (648) 500,0 171,96812 34,39% 

6 Výnosy celkem 4 265,0 3 681,14724 88,35% 

7 Opravy a udržování (511) 3 300,0 1 878,29845 56,92% 

8 Spotřeba materiálu (501) 3 573,6 3 236,14130 90,56% 

9 Spotřeba energie (502) 3 500,0 3 786,27252 109,70% 

10 Služby, nájemné (512, 513, 518) 6 000,0 6 582,13164 108,25% 

11 Mzdové náklady (521) 29 200,0 29 343,36300 100,49% 

12 z toho: platy zaměstnanců 28 250,0 28 035,97800 99,24% 

13 z toho: ostatní osobní náklady 950,0 1 137,94100 119,78% 

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

10 800,0 10 680,07605 
98,89% 

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

16 Odpisy hmot. a nehmot. investič. majetku (551) 5 522,0 5 603,34412 101,47% 

17 Ostatní náklady (503, 549, 542, 547, 53x) 520,0 1 063,24016 204,47% 

18 Náklady celkem 62 415,6 62  172,86724 99,61% 
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19 Příspěvek na provoz PO z rozpočtu zřizovatele 54 790,6 58 404,60000 106,60% 

21 Investiční dotace z FRR 1 500,0 1 492,03890 99,47% 

22 Neinvestiční dotace z FRR 0,0 0,00000   

20 Odvod z investičního fondu 4 424,0 4 396,40000 99,38% 

23 Výsledek hospodaření -3 360,0 0,00000   

 
Rozpočet byl rozepsán jako záporný, jelikož od 1. 11. 2017 byly vyhláškou navýšeny platové tarify 
a původní příspěvek na provoz tuto změnu nezahrnoval. K dorovnání došlo v průběhu roku navýšením 
příspěvku. Odvod z IF byl v průběhu roku snížen rozpočtovou změnou.  
Porovnání výnosů za období 2016–2018 v Kč 
 

SU Název účtu Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 

602 Výnosy z prodeje služeb 2 574 000,44 2 447 359,60 2 587 387,26 

603 Výnosy z pronájmu 563 300,00 510 730,00 652 818,47 

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 7 000,00 10 137,42 9 000 

644 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 160,00 854 

648 Čerpání fondů 171 968,12 117 332,84 0 

649 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 48 040,00 0 

662 Úroky 0,00   0 

663 Kurzové zisky 27,60 36 122,78   

672 

Výnosy územn. rozp. z transferů 58 856 571,08 55 311 085,08 51 204 461,08 

-  z toho příspěvek na provoz od 
zřizovatele 

58 404 600,00 53 950 600,00 50  833 490 

-   z toho neinvestiční dotace z FRR   650 000,00   

-   z toho dotace ÚP 116 221,08 413 514,00 90 000 

  Celkem 62 172 867,24 58 480 967,72 54 454 520,81 

 
Příspěvek od zřizovatele 
 
V příspěvku zřizovatele je již zahrnut i příspěvek na odpisy a zvýšení příspěvku na regionální funkce 
SVK HK. V roce 2018 zřizovatel poskytl dotaci na provoz v konečné výši 58 404 600 Kč. V roce 2018 
byla poskytnuta a vyčerpána investiční dotace z FRR ve výši 1 492 038,90 Kč. Odvod z odpisů činil 
4 396 400 Kč a příděl do investičního fondu 1 009 543,14 Kč.  
 
Rozdělení je patrno z následujícího grafu:  
  
Rozdělení příspěvku na provoz zřizovatele  
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2) Oblast nákladů 
 
V roce 2018 musela SVK HK v souvislosti se zaváděním GDPR vynaložit částku 82 594,80 Kč (celková 
výše nákladů na implementaci GDPR za rok 2017 a 2018 činí 143 093,80 Kč).  
 
V oblasti nákladů se projevilo zákonné zvýšení platových tarifů a dále pronájem systému Primo.   
 

SU Název účtu Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016  

501 Spotřeba materiálu 3 236 141,30 3 464 470,37 3 419 183,84  

502 Spotřeba energie 3 786 272,52 3 467 476,35 3 839 590,22  

511 Opravy a udržování 1 878 298,45 2 798 218,87 1 580 635,98  

512 Cestovné 103 260,46 110 762,80 91 860,20  

513 Náklady na reprezentaci  51 108,40 37 157,54 52 792,02  

518 Ostatní služby 6 427 762,78 5 866 425,73 5 688 889,02  

521 Mzdové náklady 29 343 363,00 26 526 525,00 23 798 922,00  

524 Zákonné sociální pojištění 9 554 945,00 8 659 273,00 7 736 689,00  

525 Jiné sociální pojištění 80 907,00 70 149,00 66 185,00  

527 Zákonné sociální náklady 1 125 131,05 1 039 704,49 737 747,00  

538 Jiné daně a poplatky 3 315,00 3 000,00 3 300,00  

549 Ostatní náklady z činnosti 45 253,84 14 500,00 14 500,00  

551 Odpisy dlouhodobého majetku 5 603 344,12 5 659 812,46 6 487 914,80  

556 Tvorba a zúčt. oprav. položek 0,00 -60 035,00 2 076,70  

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 60 035,00    

Tvorba inv.fondu z 
odpisů

1%

Odvod z investičního 
fondu

9%
Regionální funkce 

2%

Provozní 
náklady

88%

Tvorba inv.fondu z odpisů

Odvod z investičního fondu

Regionální funkce

Provozní náklady
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558 Náklady z drobného dl. majetku 8 84 248,85 761 540,03 511 058,73  

563 Kurzové ztráty 49 515,47 116,51 442,79  

569 Ostatní finanční náklady 0,00      

  Celkem 62 172 867,24 58 479 132,15 54 031 787,30  

  Výsledek hospodaření 0,00 1  835,57 422 733,51  

 
 
 
 
 
Výdaje na nákup dokumentů a informačních zdrojů 
 

 

 
Od roku 2016 je účtován nákup online databází v samostatné položce. Ta je v grafu vyznačena 
červenou částí.   
 
Složení nákladů za rok 2018 
 

2 990 937,54 3 161 107,39

2 769 183,60 2 765 803,48 2 537 225,72

252 224,80 156 517,23 671 175,03

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

3 021 408,4 2 922 320,71 3 208 400,75
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3) Oblast finančního majetku 
 
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2018 na bankovních účtech je následující: 
- zůstatek na běžném účtu činí  5 770 017,73 Kč, 
- zůstatek bankovního účtu FKSP činí  383 228,15 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 2018 byly získány tyto dotace: 
- od Ministerstva kultury České republiky pro dotační tituly VISK. 
(Údaje jsou uváděny v Kč na dvě desetinná místa; dotace byly SVK HK zaslány prostřednictvím 
Královéhradeckého kraje.) 
 

Ukazatel 
Poskytnutá 
dotace 

Čerpání dotace Vratka 
dotace 

A. neinvestiční dotace celkem 320 000,00 320 000,00 0 

v tom:    

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků          19 000,00 19 000,00 0 

VISK 5 - RETROKON 36 000,00 36 000,00 0 

VISK 7 – Kramerius 50 000,00 50 000,00 0 

VISK 9 – CASLIN 156 000,00 156 000,00 0 

VISK 9 – CASLIN 59 000,00 59 000,00 0 

B. investiční dotace celkem 0 0 0 

Nákup knih a 
periodik

4%

Spotřeba 
materiálu ostatní

2%

Spotřeba energie
6%

Opravy a 
udržování

3%

Ostatní služby
10%

Mzdové náklady
45%

Zák. sociální 
pojištění

15%

Zák. sociální 
náklady

2% Odpisy DHM
9%

DDHM
1%

Ostatní náklady
3%

Nákup knih a periodik

Spotřeba materiálu ostatní

Spotřeba energie

Opravy a udržování

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zák. sociální pojištění

Zák. sociální náklady

Odpisy DHM

Náklady z DDHM

Ostatní náklady
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v tom:    
    

C. dotace celkem  320 000,00 320 000,00 0 

 
Dotace byly v roce 2018 vyčerpány v plné výši.  
 
Získané neinvestiční dotace z programu VISK od Ministerstva kultury ČR 
 

 

 
5) Peněžní fondy 
 
Stavy peněžních fondů k 31. 12. 2018: 

- fond reprodukce investičního majetku   1 680 644,21 Kč 
- rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření  717 404,36 Kč 
- fond odměn  175 803,00 Kč 
- fond kulturních a sociálních potřeb  435 327,15 Kč 

  
Všechny fondy jsou kryty finančními prostředky.  
V roce 2018 byl rezervní fond čerpán ve výši 171 968,12 Kč. Rezervní fond byl použit na částečnou 
spoluúčast v rámci konsorciálního projektu EBSCO. 
 
Čerpání fondu FKSP za rok 2018 
 

217 999,76

399 000,00

309 000,00

242 000,00 254 000,00
270 000,00

320 000,00

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00
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6) Investice 
 
Investiční akce realizované a dokončené v roce 2018  
 

Název akce 
Dotace 
zřizovatele 

Prostředky 
z IF SVK HK 

Celkem 

Modernizace techniky pro knihovní systém  1 492 038,90 0 1 492 038,90 

Server pro kamerový systém  189 970 189 970 

Nové síťové datové úložiště a navýšení 
kapacity 

 825 341 825 341 

Pořízení nového chassis  240 185 240 185 

 
Z investičního fondu bylo použito na investiční akce celkem 1 255 496 Kč.   

 
 
E. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 
Hodnota majetku dle jednotlivých kategorií k 31. 12. 2018 je následující: 
 
01 – dlouhodobý nehmotný majetek  12 049 423,94 Kč 
02 – dlouhodobý hmotný majetek  468 227 816,00 Kč 
03 – pozemky  2 349 526,90 Kč 
04 – nedokončený dlouhodobý majetek  106 480,00 Kč 
 

 

Položka  
(vazba na rozvahu) 

Svěřený majetek 
(hodnota brutto)  

Vlastní majetek  
(hodnota brutto) 

Majetek celkem  
(hodnota brutto) 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 12 049 423,94   12 049 423,94 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 470 683 822,90 9 000,00 470 692 822,90 

Příspěvek na 
stravenky

81%

Kultura a 
sport
15%

Nepeněžní dary
4%

Příspěvek na stravenky

Kultura a sport

Nepeněžní dary
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A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00   0,00 

A.IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00   0,00 

Celkem 482 733 246,84 9 000,00 482 742 246,84 

 
 
F. Autoprovoz 

 
V roce 2018 měla SVK HK k dispozici 2 osobní automobily, a to VW Caddy MAXI Life 1,6 a Renault 
Scenic. 
 
Náklady na opravy a udržování vozidel činily ve sledovaném období 35 026 Kč.  
 

Automobil 
Stav tachometru 

k 31. 12. 2018 
Spotřeba celkem Průměrná spotřeba 

Volkswagen Caddy 88 031 km 650,93 l  10,18 l 

Renault Megane Scenic 30 069 km 620,56 l 7,8 l 

 
Průměrná spotřeba odpovídá technickému průkazu vozidel a povolené toleranci. 
 
 

G. Kontrolní činnost 
 
SVK HK v roce 2018 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:  
- 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.  
 
V 1. pololetí 2018 proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení na plnění povinností 
v nemocenském a důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny nedostatky.  
 

 
H. Inventarizační zpráva  
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Inventarizace majetku a závazků za rok 2018 byla v souladu s „Plánem inventur na rok 2018 SVK HK 
k 31. 12. 2018“ naplánována do 31. 1. 2019. Podrobně jsou výsledky inventarizace uvedeny v 
„Inventarizační zprávě k 31. 12. 2018“. 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.  
 

 
I. Další údaje 
 
Efektivita knihovny  
 
Efektivita Studijní a vědecké knihovny za rok 2018 činí 1,32 dle metodiky výpočtu prezentované 
na pracovní dílně pořádané Městskou knihovnou v Praze dne 20. 11. 2015. Efektivita je nižší než v roce 
2017 z důvodu navýšení mezd o 10%, což platná metodika výpočtu nezohledňuje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přílohy 

Příloha č. 1  –  Tabulka základních ukazatelů   

  
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 2018 (k 31. 12. 2018) 

    2018 2017 index 

  KNIHOVNÍ FOND       

  Knihovní fond celkem  1 425 084 1 407 995 1,01 

v 
to

m
 

  naučná literatura 955 683 943 652 1,01 

  krásná literatura 116 049 111 562 1,04 

  zvukové dokumenty 861 766 1,12 

  zvukově obrazové dokumenty 704 694 1,01 

  obrazové dokumenty 56 50 1,12 
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  elektronické dokumenty 1 433 1 389 1,03 

  jiné 350 298 349 882 1,00 

  Přírůstky celkem  17 445 18 240 0,96 
v 

to
m

 

  knihy a brožury 13 333 14 128 0,94 

  seriály 3 541 3 309 1,07 

  zvukové 95 44 2,16 

  zvukově-obrazové 10 15 0,67 

  obrazové 6 0 0,00 

  elektronické dokumenty 44 53 0,83 

  jiné 416 691 0,60 

      z toho patenty 400 673 0,59 

  Úbytky 356 160 2,23 

  Volný výběr - počet knih. jednotek 187 035 183 588 0,00 

  Periodika - exempláře docházejících periodik 4 224 4 102 1,03 

  Počet exemplářů seriálů 5 207 4 950 1,05 

  Počet titulů seriálů      4 824 4 741 1,02 

    z toho: zahraničních 29 29 1,00 

  Monografie - povinný výtisk: počet titulů PV  321 419 0,77 

                        počet titulů DN 1 745 1 697 1,03 

                        počet titulů PV+DN 2 066 2 116 0,98 

                        počet titulů PPV 7 251 7 374 0,98 

                        počet titulů PV+DN+PPV 9 317 9 490 0,98 

  Katalogizace jmenná 14 079 15 231 0,92 

                            věcná 14 193 14 781 0,96 

  Retrokonverze  879 493 1,78 

  Retrokonverze celkem včetně OON 4 459 1 881 2,37 

  Bibliografické záznamy článků (SRB) 10 642 * 0,00 

     v tom: nové záznamy SRB 4 230 3 952 1,07 

                retrokonverze SRB 6 412 *  

  Záznamy pers. a korp. autorit 832 658 1,26 

  Záznamy odeslané jiným organizacím (ANL) 837 756 1,11 

    2018 2017 index 

  UŽIVATELÉ       

  Počet studijních míst 323 323 1,00 

  Počet počítačů pro uživatele 76 91 0,84 

  z toho počet internetových stanic pro uživatele 61 61 1,00 

  Registrovaní uživatelé 12 159 12 326 0,99 

  

Návštěvníci knihovny celkem                                          
(fyzické návštěvy + návštěvníci on-line služeb)                           
ř. 47+ 56  616 111 657 778 0,94 

  
Fyzické návštěvy knihovny (ř. 48+49 a zároveň ř. 
50+51+52+53) 150 121 161 853 0,93 

  brána v hlavní budově 150 121 157 728 0,95 

  Galerie U Přívozu 3 873 4 125 0,00 
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návštěvníci půjčoven a studoven (ř.47 mínus ř. 51,52,53) 103 329 112 846 0,92 

návštěvníci využívající internet v knihovně 35 072 36 828 0,95 

návštěvníci kulturních akcí pro veřejnost 5 785 5 609 1,03 

návštěvníci vzdělávacích akcí pro veřejnost 5 935 6 570 0,90 

  návštěvníci výpůjčních služeb  111 821 118 707 0,94 

  

     z toho návštěvníci výpůjčních služeb, kteří využili 
zároveň jinou službu (ř.54 mínus ř. 50) 8 492 5 861 1,45 

  Návštěvníci on-line služeb  465 990 495 925 0,94 

  VÝPŮJČKY       

  Výpůjčky celkem (včetně prezenčních a prolongací) 379 276 390 714 0,97 

v 
to

m
  

naučná literatura (jen knihy) 295 225 307 626 0,96 

krásná literatura (jen knihy) 68 921 67 837 1,02 

výpůjčky periodik 10 896 10 293 1,06 

zvukové dokumenty 862 828 0,00 

zvukově obrazové dokumenty 161 582 0,00 

elektronické dokumenty ** **  

jiné 3 211 3 548 0,91 

  Prezenční výpůjčky evidované ( z ř. 58) 13 975 13 327 1,05 

  Prolongace (z ř. 58) 185 246 190 560 0,97 

  Meziknihovní výpůjční služba (MVS)       

  počet požadavků z jiných knihoven 4 364 4 863 0,90 

      z toho kladně vyřízených požadavků 4 364 4 863 0,90 

  požadavky zaslané jiným knihovnám 623 464 1,34 

      z toho kladně vyřízené požadavky 592 450 1,32 

     
  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY       

  Počet návštěv webové stránky knihovny 318 870 338 908 0,94 

  
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
knihovny 48 037 80 901 0,59 

  
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
mimo knihovnu 248 688 303 589 0,82 

  
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z 
prostoru knihovny 27 923 24 047 1,16 

  
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z 
prostoru mimo knihovnu 215 086 190 713 1,13 

  
Počet vlastních i licencovaných el. informačních zdrojů 
(celkem) 13 13 1,00 

v 
to

m
 

      vlastní specializované databáze 5 5 1,00 

      licencované  el. informační zdroje 8 8 1,00 

  
Počet el. informačních zdrojů (vlastních i licencovaných) 
přístupných pouze v knihovně 0 *   

  
Počet el. informačních zdrojů (vlastních i licencovaných) 
přístupných mimo knihovnu 0 8 0,00 

  
Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a 
databází celkem z prostoru knihovny 30 960 27 271 1,14 
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Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a 
databází celkem z prostoru mimo knihovnu 2 216 1 623 0,00 

  Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 40 298 59 872 0,00 

  Počet e-výpůjček e-dokumentů 1 172 544 0,00 

  
On-line unformační služby (počet zodpovězených 
dotazů) 2 444 2 256 1,08 

  DALŠÍ ÚDAJE       

  Kulturní akce pro veřejnost celkem 65 69 0,94 

  Vzdělávací akce pro veřejnost celkem 287 206 1,38 

          z toho v oblasti informačních technologií 0 0  0,00 

  Publikace celkem  10 6 1,67 

v 
to

m
 

neperiodické publikace 2 4 0,50 

       náklad 40 86 0,47 

periodický tisk 4 2 2,00 

      náklad 2 780 2 400 1,16 

audiovizuální díla 0 0 0,00  

      náklad 0 0 0,00  

tituly elektronických dokumentů  4 0 0,00  

  Dobrovolníci  - počet pracovníků ročně 0 0 0,00  

  počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně 0 0 0,00  

  Poradenská činnost pro knihovníky kraje  75 44 1,70 

v 
to

m
 

metodické návštěvy 4 4 1,00 

konzultace  60 32 1,88 

porady (počet) 11 8 1,38 

      počet účastníků porad 150 80 1,88 

  Vzdělávání knihovníků celkem pro knihovníky kraje 25 44 0,57 

v 
to

m
 Školení a semináře 21 28 0,75 

      počet účastníků školení 163 331 0,49 

      počet vyučovacích hodin 83 114 0,73 

Exkurze odborné veřejnosti  4 16 0,25 

  Vzdělávání a odborné rady pro zaměstnance SVK HK       

  Školení a semináře 5 1  5,00 

        počet účastníků školení a seminářů 200 23  8,69 

  Konzultace  5 0  0,00 

 
* údaj se v roce 2017 nesledoval 
** údaj se v letech 2017 - 2018 nesledoval 

 

 

Příloha č. 2 – Ediční činnost 

BUCHTOVÁ, Vladimíra, ed. Literární dílny. Díl X. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 
2018. ISBN 978-80-7052-128-1. Náklad 40 výtisků. 
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MIKULECKÁ, Zdeňka, ed. XX. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů [online]. 
Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2018 [cit. 29. 1. 2019].  E-knihy 
SVK HK. ISBN 9788070521304 (pdf). Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-
vydane-SVK-HK/XX-kolokvium-slovenskych,-moravskych-a-ceskych-bib.aspx.   

SEMRÁDOVÁ, Eva, ed. Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2017: statistická ročenka. 
Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2018. 52 s. ISBN 978-80-7052-129-8. Náklad 10 
výtisků. 

SEMRÁDOVÁ, Eva, ed. Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2017: statistická ročenka 
[online]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2018. 52 s. [Cit. 23. 1. 2019]. E-knihy SVK 
HK. ISBN 978-80-7052-129-8. ISSN 1804-5774. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-
verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Statisticka_rocenka_2017-komplet.aspx. 

SEMRÁDOVÁ, Eva, ed. Webové stránky malých knihoven: metodické doporučení pro knihovníky 
v obcích do 3 000 obyvatel. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2018. 26 s. [Cit. 23. 1. 
2019]. E-knihy SVK HK. ISBN 978-80-7052-129-8. ISSN 0862-9366 MKČR E 14191. 
Dostupné z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Weby-knihoven-
tiskova-verze.aspx. 

SEMRÁDOVÁ, Eva, ed. Webové stránky malých knihoven: metodické doporučení pro knihovníky 
v obcích do 3 000 obyvatel. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2018. 26 s. Volná 
příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U nás, roč. 28, č. 4 (2018). ISBN 978-80-7052-129-
8. ISSN 0862-9366 MKČR E 14191. Náklad 600 výtisků. 

ŠPÁSOVÁ, Markéta, ed. Pojďme si povídat: metodické listy k besedám z roku 2017. Díl X. Hradec 
Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2018. 95 s. ISBN 978-80-7052-127-4. Náklad 40 výtisků. 

ŠPÁSOVÁ, Markéta, ed. Výroční zpráva 2017. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2018. 
60 s. ISBN 978-80-7052-126-7. Náklad 50 výtisků. 

 

 

Jednotlivé doprovodné materiály k akcím 

[Materiály z přednášek]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2018. [68] s. Drobné 
tiskoviny ze 14 akcí (à 2–6 s.). Náklad prům. 30 výtisků. 

2018: ve znamení "osmiček". Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, [2018]. [4] s. Náklad 
neuveden.  

Karel Čapek a Ladislav Vacina: [materiály k 75. výročí narození Ladislava Vaciny]. Hradec Králové: 
Studijní a vědecká knihovna, [2018]. [19] s. Náklad neuveden.  

Lekce informačního vzdělávání. Hradec Králové: Studijní a vědecké knihovna, [2018]. [4] s. Náklad 
neuveden. 

Literární dílny: [metodické listy k přednáškám a besedám o literatuře]. Hradec Králové: Studijní a 
vědecká knihovna, 2018. [14] s. Dílna 1–3/2018, 22. ročník cyklu. Náklad 1/2018 20 výtisků, náklad 
2/2018 30 výtisků, náklad 3/2018 40 výtisků. 

Pojďme si povídat: [materiály z volného cyklu akcí pro veřejnost]. Hradec Králové: Studijní a vědecká 
knihovna, 2018. [121] s. Drobné tiskoviny z 20 akcí (à 4–8 s.). Náklad prům. 40 výtisků. 

Školní newsletter. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, [2018]. [2] s. Náklad neuveden.  

https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Statisticka_rocenka_2017-komplet.aspx
https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Statisticka_rocenka_2017-komplet.aspx
https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Weby-knihoven-tiskova-verze.aspx
https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Weby-knihoven-tiskova-verze.aspx
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Věk je jen číslo. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, [2018]. [4] s. Náklad neuveden.  

 Periodika  

U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. Hradec Králové: Studijní a 
vědecká knihovna, 2018. Roč. 28, č. 1–4. ISSN 0862-9366. Náklad 600 výtisků / číslo. 

X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Hradec Králové: Studijní a vědecká 
knihovna, 2018. Roč. 11, č. 1–3. 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  

BUCHTOVÁ, Vladimíra. 100 let očima fotografů ze sbírky Svazu českých fotografů. X: občasník 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 3, s. 9–10. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Aby nám nebylo smutno za létem... X: občasník Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 1, s. 15–16. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Alexander Tomský u anglických domorodců. X: občasník Studijní a 
vědecké knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 1, s. 8–19. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Čísla a další nepříjemnosti. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v 
Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 1, s. 3–4. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Facebook.com/SVKHK. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 11–12. ISSN 0862-9366. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. "Hastrman" na malém plátně ve velké knihovně. X: občasník Studijní a 
vědecké knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 2, s. 17–18. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Jarmark zvaný knihovnický. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 1, s. 31–32. ISSN 0862-9366. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Osmička za námi, devítka před námi. X: občasník Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 3, s. 3–4. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Toulky Českokrumlovskem. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v 
Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 3, s. 11. ISSN 1802-9418. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. Věk je jen číslo, nebo ne? U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 2, s. 30–31. ISSN 0862-9366. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. X = 10, a basta! U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 4–6. ISSN 0862-9366. 

BUCHTOVÁ, Vladimíra. X = 10. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 
11, č. 2, s. 3–4. ISSN 1802-9418. 

BUŘIČOVÁ, Barbora. Zvláštní vydání zvláštních vydání. Duha: informace o knihách a knihovnách 
z Moravy.  2018,  roč. 32, č. 2, s. 46–47. ISSN 0862-1985. Dostupné také z: 
https://duha.mzk.cz/clanky/zvlastni-vydani-zvlastnich-vydani. 

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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HAŠKOVÁ, Michaela. Ve víru velké války: nová lekce informačního vzdělávání. X: občasník 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 3, s. 6–9. ISSN 1802-9418. 

HAŠKOVÁ, Michaela. Se středoškoláky do knihovny! Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského 
čtenářství [online]. 2018, roč. 4, č. 2 [cit. 27. 6. 2018]. ISSN 2336-727X. Dostupné z: 
https://impulsy.kjm.cz/impulsy-pdf/?id=205.   

HLADÍKOVÁ, Bohdana. A zase to GDPR. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 3, s. 26–27. ISSN 0862-9366. 

HLADÍKOVÁ, Bohdana. Konference o personální práci v knihovnách. U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 3, s. 30–31. ISSN 0862-9366. 

HLADÍKOVÁ, Bohdana. Ochrana osobních údajů v knihovnách (GDPR). U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 1, s. 24–25. ISSN 0862-9366. 

HLADÍKOVÁ, Bohdana a Hana HORNYCHOVÁ. Střípky z konference Knihovny současnosti 2018. 
U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 32–34. ISSN 
0862-9366. 

HOLEČKOVÁ, Gabriela. Databáze ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. U nás: 
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 1, s. 15–17. ISSN 0862-
9366. 

HORNYCHOVÁ, Hana. Cesta SVK HK k e-knihám. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 2, s. 10–11. ISSN 0862-9366.  

HORNYCHOVÁ, Hana. Elektronické zdroje a jak na ně. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v 
Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 1, s. 4–6. ISSN 1802-9418. 

HORNYCHOVÁ, Hana. Jedno kliknutí otevírá svět. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 1, s. 11. ISSN 0862-9366.  

HORNYCHOVÁ, Hana. Jedno kliknutí otevírá svět. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové. 2018, roč. 11, č. 1, s. 4. ISSN 1802-9418. 

HORNYCHOVÁ, Hana. Novinky portálu Knihovny.cz. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 3, s. 14–15. ISSN 0862-9366.  

HORNYCHOVÁ, Hana. Ohlédnutí za konferencí INFORUM 2018. U nás: knihovnicko-informační 
zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 34–35. ISSN 0862-9366. 

HORNYCHOVÁ, Hana. YouTube v knihovnách. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28 č. 4, s. 13–14. ISSN 0862-9366.  

JIRKŮ, Lucie. KKK aneb KKK 2017. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého 
kraje. 2018, roč. 28, č. 1, s. 32–33. ISSN 0862-9366. 

KOUBOVÁ, Markéta. Studijní cesta SDRUK po saských knihovnách. U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 48–49. ISSN 0862-9366. 

MIKULECKÁ, Zdeňka. E-sborník z bibliografického kolokvia a další nové publikace s tematikou 
bibliografie. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 1, 
s. 28. ISSN 0862-9366. 

MIKULECKÁ, Zdeňka. Ladislav Vacina (17. 2. 1943 – 10. 6. 1992). U nás: knihovnicko-informační 
zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 2, s. 49–50. ISSN 0862-9366. 

https://impulsy.kjm.cz/impulsy-pdf/?id=205
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MIKULECKÁ, Zdeňka. Oddělení bibliografie. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové. 2018, roč. 11, č. 1, s. 7–10. ISSN 1802-9418. 

OPRŠALOVÁ DAŠKOVÁ, Martina. Komenského Janua a Koniášův Klíč ve fondu Biskupské 
knihovny v Hradci Králové. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 
2018, roč. 28, č. 4, s. 50–51. ISSN 0862-9366. 

OPRŠALOVÁ DAŠKOVÁ, Martina. Physica curiosa a Melantrichova bible ve fondu Biskupské 
knihovny v Hradci Králové. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 
2018, roč. 28, č. 3, s. 53–54. ISSN 0862-9366.  

OPRŠALOVÁ DAŠKOVÁ, Martina. Sacra Biblia a Bible kutnohorská ve fondu Biskupské knihovny 
v Hradci Králové. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, 
č. 2, s. 41–43. ISSN 0862-9366.  

POKORNÁ, Andrea. … a na konec – staré tisky. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové. 2018, roč. 11, č. 3, s. 4–6. ISSN 1802-9418. 

SEMRÁDOVÁ, Eva. Hlavní zásluhu mají knihovnice – seznamte se s knihovnicemi 
Královéhradeckého kraje za rok 2018. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého 
kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 52–54. ISSN 0862-9366. 

SEMRÁDOVÁ, Eva. Jak vyplňovat knihovnickou statistiku a nedělat chyby? U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 1, s. 28–31. ISSN 0862-9366. 

SEMRÁDOVÁ, Eva. Vydavatelská činnost knihovny jako přežívající tradice, nebo nová služba? U 
nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 3, s. 42–44. ISSN 
0862-9366. 

SEMRÁDOVÁ, Eva. Weby malých knihoven. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 3, s. 54. ISSN 0862-9366.  

SOUČKOVÁ, Andrea. ... trochu jiné služby – pro knihovny...  X: občasník Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 2, s. 5–11. ISSN 1802-9418. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Diskuse o budoucnosti knihoven v Hradci Králové. U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 3, s. 28–30. ISSN 0862-9366.  

SOUČKOVÁ, Andrea. E-knihy v knihovnách Královéhradeckého kraje. U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 2, s. 12–14. ISSN 0862-9366.       

SOUČKOVÁ, Andrea. Jubilejní Setkání knihovnic a knihovníků. U nás: knihovnicko-informační 
zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 24–25. ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Krajskou knihovnu roku 2018 najdete ve Vidochově. U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 8–9. ISSN 0862-9366.  

SOUČKOVÁ, Andrea. Královéhradecký kraj zná své knihovnice a knihovníky roku 2018. X: 
občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 3, s. 11–14. ISSN 1802-9418. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Ministerstvo kultury vydalo Standard pro dobrý knihovní fond. U nás: 
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 1, s. 21–24. ISSN 0862-
9366.  

SOUČKOVÁ, Andrea. Ode všeho něco... U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 2, s. 3. ISSN 0862-9366. 
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SOUČKOVÁ, Andrea. Něco končí – něco začíná. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 3–4. ISSN 0862-9366.  

SOUČKOVÁ, Andrea. Novinky, o kterých možná (ne)víte. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 3, s. 3. ISSN 0862-9366.  

SOUČKOVÁ, Andrea. Připravujeme novou krajskou koncepci knihoven. U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 2, s. 26–27. ISSN 0862-9366.  

SOUČKOVÁ, Andrea. Rok 2018 ve znamení elektronických zdrojů a služeb v knihovnách. U nás: 
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 1, s. 3. ISSN 0862-
9366.  

SOUČKOVÁ, Andrea. Internetový časopis Místní kultura představil knihovny v Královéhradeckém 
kraji. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 1, s. 50. 
ISSN 0862-9366. 

SOUČKOVÁ, Andrea. Seminář o mediální gramotnosti pro knihovníky. U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 3, s. 32–33. ISSN 0862-9366.  

SOUČKOVÁ, Andrea. V Hradci Králové se diskutovalo o budoucnosti knihoven. X: občasník 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 2, s. 14–16. ISSN 1802-9418. 

SVOBODOVÁ, Eva. Číst je cool… In:  Výroční zpráva 2017. Hradec Králové: Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové, 2018, s. 3–4. ISBN 978-80-7052-126-7. 

SVOBODOVÁ, Eva. Celoživotní vzdělávání knihovníků.  In: Knihovny současnosti 2018: sborník z 
26. ročníku konference, konané 11. – 13. září 2018 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018, s. 
128–133 [cit. 10. 1. 2019]. ISBN 978-80-86249-86-5. Dostupné z: 
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf.  

SVOBODOVÁ, Eva. Knihovny v Helsinkách. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 4, s. 38–40. ISSN 0862-9366. 

SVOBODOVÁ, Eva. Sekce pro bibliografii.  In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2017 
[online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018. s. 62–66 [cit. 9. 1. 2019]. ISBN 978-80-86249-84-1. 
Dostupné z: 
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20SDRUK%202017%20L
R%20DPS.pdf. 

SVOBODOVÁ, Eva. Volební valná hromada SDRUK ČR v Pardubicích. U nás: knihovnicko-
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 3, s. 48. ISSN 0862-9366.  

SVOBODOVÁ, Eva a Jaromír KUBÍČEK. Ředitel, stavitel, pedagog a bibliograf – doc. PhDr. 
Jaromír Kubíček, CSc. Knihovna: knihovnická revue. 2018, roč. 29, č. 1, s. 81–82. ISSN 1801-3252. 
Dostupné také z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2018-1/knihovny-a-informace/reditel-
stavitel-pedagog-a-bibliograf-2013-doc.-phdr.-jaromir-kubicek-csc. 

SVOBODOVÁ, Eva a Jiřina KÁDNEROVÁ. Rozhovor s Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové: nepřetržitý sled změn aneb Byl tam i Fantomas. 2. část. 
Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2018, roč. 70, č. 1, s. 9–12. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: 
https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/205.  

VALOVÝ, Jiří. Hele, knihy! X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, 
č. 1, s. 11–12. ISSN 1802-9418. 

http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20SDRUK%202017%20LR%20DPS.pdf
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20SDRUK%202017%20LR%20DPS.pdf
http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2018-1/knihovny-a-informace/reditel-stavitel-pedagog-a-bibliograf-2013-doc.-phdr.-jaromir-kubicek-csc
http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2018-1/knihovny-a-informace/reditel-stavitel-pedagog-a-bibliograf-2013-doc.-phdr.-jaromir-kubicek-csc
https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/205
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 řazeno časově sestupně 

VALOVÝ, Jiří. Slyšíme se? X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2018, roč. 11, 
č. 2, s. 11–12. ISSN 1802-9418. 

VYDARENÁ, Jaroslava. Letní lidé Františka Dostála. X: občasník Studijní a vědecké knihovny v 
Hradci Králové. 2018, roč. 11, č. 1, s. 16–18. ISSN 1802-9418. 

VYDARENÁ, Jaroslava. Staň se diplomatem! X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové. 2018, roč. 11, č. 3, s. 14–15. ISSN 1802-9418. 

VYDARENÁ, Jaroslava. Umíte poskytnout první pomoc? U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje. 2018, roč. 28, č. 2, s. 29–30. ISSN 0862-9366.  

 

Příloha č. 4 – Prezentační a přednášková činnost 

JIRKŮ, Lucie 

o Spolupráce krajských digitalizací s dalšími paměťovými institucemi. Seminář k digitalizaci 
(nejen) pro krajské knihovny VII. Brno, 12. – 13. 4. 2018. 

MIKULECKÁ, Zdeňka 

o Co dál s ANL? Výroční seminář Souborného katalogu ČR 2018. Praha: Městská knihovna 
v Praze, 26. 11. 2018.  

SVOBODOVÁ, Eva 

o Studijní cesta do Francie. Celopodniková porada SVK HK. Hradec Králové: Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové, 10. 1. 2018.  

o Knihovny v Helsinkách a okolí. Celopodniková porada SVK HK.   Hradec Králové: Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové, 5. 9. 2018.  

VALOVÝ, Jiří a Daniela RIDLOVÁ 

o (Hledání) Cesty ke čtenářům. TLib – Trends in Libraries: Trendy v knižničnej praxi. Banská 
Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 15. – 16. 5. 2018.  

 

Příloha č. 5 – Výběr článků o SVK HK v tisku za r. 2018 

(hp). Na knihovnickém jarmarku lidé nakupovali, děti zdobily. Hradecký deník. 26. 11. 2018, roč. 
27, č. 274, s. 3. ISSN 1210-602X. 

(the). Szántó a Kosatík v knihovně. Mladá fronta Dnes – Hradecký kraj. 16. 11. 2018, roč. 29, č. 267, 
s. 19. ISSN 1210-1168. 

Kraj podpoří příští rok malé knihovny částkou 8,5 milionu korun. hradeckadrbna.cz [online]. 14. 11. 
2018, č. 318 [cit. 22. 12. 2018]. Dostupné 
z:  https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/1882-kraj-podpori-pristi-rok-male-
knihovny-castkou-85-milionu-korun.html. 

(hp). Beseda připomene Chartu 77. Hradecký deník. 1. 10. 2018, roč. 27, č. 227, s. 1. ISSN 1210-
602X. 
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(hp). Proběhla první hradecká kinobeseda s Josefem Krámem. Rychnovský týden. 19. 9. 2018, č. 
38, s. 9. ISSN 2571-0532. 

VANČOVÁ, Markéta. Za Havlem se vypravila v přestrojení za houbařku… Ohlédnutí za 
kinobesedou s disidentkou Jarmilou Stibicovou. krajskelisty.cz [online]. 08. 10. 2018, č. 281 [cit. 
26. 11. 2018]. Dostupné z:  https://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/okres-hradec-
kralove/20623-za-havlem-se-vypravila-v-prestrojeni-za-houbarku-ohlednuti-za-kinobesedou-s-
disidentkou-jarmilou-stibicovou.htm.  

(the). V knihovně se slavilo. 5plus2 – Královéhradecký kraj. 7. 9.2018, roč. 7, č. 33, s. 4.  

(the). Knihovna oslavila výročí. Mladá fronta Dnes – Hradecký kraj. 4. 9. 2018, roč. 29, č. 205, s. 16. 
ISSN 1210-1168. 

Tipy deníku. Hradecký deník. 2. 6. 2018, roč. 27, č. 127, s. 2. ISSN 1210-602X. 

HORYNOVÁ, Michaela. Výstava k výročí českého fotografa. hradecky.denik.cz [online]. 8. 3. 2018, 
č. 67 [cit. 6. 4. 2018]. Dostupné z:  https://hradecky.denik.cz/kultura_region/vystava-k-vyroci-
ceskeho-fotografa-20180308.html. 

HORYNOVÁ, Michaela. Přednáška ukáže venkov před rokem 1948. hradecky.denik.cz [online]. 20. 
2. 2018, č. 51 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z:  https://hradecky.denik.cz/kultura_region/prednaska-
ukaze-venkov-pred-rokem-1948-20180220.html.  

 

Příloha č. 6 – Nejzajímavější akce a akce k výročím r. 2018    
 
Elektronické zdroje a služby v knihovnách (regionální kampaň) 
V listopadu 2017 byla na Královéhradecké knihovnické konferenci opět vyhlášena regionální 
kampaň, tentokrát pod názvem Elektronické zdroje a služby v knihovnách. Elektronické služby 
jsou již nedílnou součástí informačního systému knihoven a naši uživatelé si již zvykli pravidelně 
je používat. Cílem kampaně bylo seznámit veřejnost se službami, které jsou již nyní k dispozici tak, 
aby uživatel měl přístup k aktuálním a kvalitním elektronickým službám a mohl komunikovat 
s knihovnou virtuálně pomocí všech dostupných technologií. I v letošním roce byla kampaň 
prezentována na panelech v 1. podlaží knihovny – každé dva měsíce jedno téma. Proběhly 
přednášky a školení pro veřejnost. V lednu a únoru kampaň začala prvním tématem, kterým bylo 
nové jednotné vyhledávací rozhraní PRIMO, následovala témata e-knihy, regionální fondy 
v elektronické podobě, plnotextové databáze a portál Knihovny.cz. Kampaň byla kromě 
prezentace na panelech v centrální hale knihovny na facebookových stránkách DK SVK HK, 
v knihovnicko-informačním čtvrtletníku U nás a v občasníku X.  
 
Školení v práci se smartphonem pro seniory a kampaň Věk je jen číslo 
Od ledna 2017 probíhala školení v práci se smartphonem pro seniory, která se setkala s velkým 
úspěchem, a proto byla doplněna ještě v dubnu a květnu o školení pro pokročilé a školení v práci 
s tabletem. Výuku vedla Ing. Tereza Otčenášková z fakulty FIM UHK. Tento rok proběhlo 8 setkání 
jako výsledek ukázkové hodiny Smartphone pro seniory, která se konala v rámci akce Týden pro 
seniory ve dnech 5.–9. února 2018. Jeho mottem bylo „Věk je jen číslo“. V rámci této akce se konal 
i kurz genealogie a různé přednášky, např. „Mýty ve výživě“ anebo přednáška Policie ČR „Podvody 
na seniorech“.  
 
Kurz  První kroky s počítačem 
Od 17. ledna do 25. dubna proběhl kurz pro seniory „První kroky s počítačem“, jehož se zúčastnilo 
přes 100 zájemců. 
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Výstava „Václav Havel: Politika svědomí“  
Od 1. 2. do 29. 3. měli návštěvníci knihovny možnost zhlédnout ve výstavním prostoru 4. podlaží 
výstavu „Václav Havel: Politika svědomí“. Na šestadvaceti panelech si návštěvníci mohli 
připomenout slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty byly 
doprovázeny fotografiemi. Výstavu připravily společně Česká centra, Ústav pro studium 
totalitních režimů, Knihovna Václava Havla a Ministerstvo zahraničních věcí. Autorem koncepce 
byl Jan Hron.  
 
Březen – měsíc knihy 
Březen – měsíc knihy byl ve znamení poněkud jiných výročí. 29. 3. proběhl komponovaný večer 
k 150. výročí básníka Otokara Březiny. Ing. Petr Kopejska některé z básní zhudebnil, takže kromě 
recitace zazněla i zpívaná poezie.  
Dalším připomenutým výročím byly v březnu 80. narozeniny pana Františka Dostála, který je 
jedním z nejvýznamnějších žijících českých fotografů. Patří k autorům, jejichž fotografie byly 
vystaveny ve všech významných zemích, jsou zastoupeny ve světových sbírkách a byly 
publikovány ve stovkách magazínů, novin a dalších publikací. Výstava proběhla v březnu v galerii 
U Přívozu. 
 
Pedagogické dny 
Ve dnech 19.–23. března proběhly na UHK Pedagogické dny, kterých se SVK HK zúčastnila formou 
stánku, na kterém byly prezentovány jak ukázky z fondu knihovny, tak služby. Akce byla 
realizována ve spolupráci s odborem služeb SVK HK. 
 
Přednáška „Pod vládou Jejího Veličenstva aneb U anglických domorodců“ 
5. dubna navštívil naši knihovnu již podruhé pan Alexander Tomský, tentokrát se zajímavými 
postřehy z obyčejného života anglické společnosti. Přednáška nesla název „Pod vládou Jejího 
Veličenstva aneb U anglických domorodců“ a setkala se s velkým ohlasem.  
 
Krajské kolo Ceny Ď. 
10. dubna se konalo v SVK HK – jako každý rok – krajské kolo Ceny Ď. Držitelkou ocenění se stala 
Mgr. Jana Vaníčková, kterou při předávání ceny zastoupili ti, kteří ji nominovali, a to ředitel 
Oblastní charity Hradec Králové Mgr. Václav Hrček a paní Petra Zíková z téže instituce. 
 
Filmy „Hastrman“ a „Human“ 
9. května byl v knihovně promítán film „Hastrman“. Jde o adaptaci knihy Miloše Urbana, která v 
roce 2001 získala cenu Magnesia Litera. Pro Ondřeje Havelku byl film jeho režijním debutem. Po 
promítnutí filmu následovala diskuze s autorem předlohy Milošem Urbanem. Se vstupenkou na 
tuto akci byli pak diváci oprávněni navštívit Bio Central na stejné představení za poloviční cenu. 
Hodinu před představením si mohli také zakoupit od knihkupectví Kosmas knižní předlohu Miloše 
Urbana. K dispozici byla i další díla tohoto autora. 23. května byl pak ve spolupráci s organizací 
Nová Akropolis promítnut film „Human“, natočený francouzským režisérem Yannem Arthus-
Bertrandem. Film přibližuje podoby lidského života po celém světě očima obyčejných a prostých 
lidí. Snímek se setkal s velkým zájmem.  
 
 
Výstava Czech Press Photo 2017 
Ve dnech 7. 6. – 31. 7. se v galerii U Přívozu uskutečnila výstava Czech Press Photo 2017.  Vernisáž 
proběhla 6. června. Na výstavě byl prezentován nejen snímek vítěze hlavní ceny „Fotografie roku“, 
ale také práce těch, kdo uspěli v jednotlivých kategoriích, a i další vybrané neoceněné fotografie, 
které mapují celý rok. Mezi tématy, která letos snímky objevují, je opět řada jak domácích, tak 
mezinárodních událostí, například změny, které v uplynulých měsících proběhly v Turecku, 
průběh voleb nového amerického prezidenta či problémy, jež hýbou oblastí Blízkého východu. 
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Z domácích témat výstava ukazuje propuštění Jiřího Kajínka nebo portréty nedávno tragicky 
zemřelého herce Jana Třísky z natáčení jeho posledního filmu Po strništi bos.  
V galerii Automat bylo možné současně zhlédnout doprovodnou putovní výstavu centra Paraple 
Na handicap nehrajeme. Výstava přibližující běžný život vozíčkářů vznikla v rámci projektu 
OTEVŘENÉ PARAPLE, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt usiluje o vytvoření 
komunitního centra – místa pro kulturní a společenské dění, prostoru pro setkávání a společné 
sdílení volného času, do kterého jsou zapojeni klienti a přátelé centra Paraple a veřejnost 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Kromě realizace kulturně-komunitních aktivit má projekt 
i vzdělávací a informační přesah – vedle putovní výstavy vzniká edukační spot a brožura. Autorem 
fotografií je Tomáš Lisý (1979). Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost, založená 
Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků.  
 

Knihovna − věc veřejná  
Ve středu 13. 6. 2018 se konala v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 

panelová diskuze Knihovna − věc veřejná, která proběhla v rámci jednoho roku ve všech krajích 
republiky. Cílem diskuse bylo zaměřit se na význam a současnou i budoucí roli veřejných knihoven. 
Kulatého stolu v Královéhradeckém kraji se za přítomnosti JUDr. Kateřiny Kalistové, náměstkyně 
ministra kultury pro řízení sekce živého umění, zúčastnili panelisté: Mgr. Martina Berdychová, 
náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu, Mgr. 
Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Ing. Anna 
Maclová, náměstkyně primátora města Hradec Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, 
kultury a cestovního ruchu, Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové, Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové, a Ing. Dušan Šustr, 
předseda Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje a starosta Nepolis. Kulaté stoly 
zorganizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou 
Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva 
kultury ČR.   
 
Letní slavnost aneb X = 10 
Hned po prázdninách, 3. září, se konala malá oslava k 10. výročí působení SVK HK v nové budově 
v Hradecké ulici. Oslava probíhala v knihovně – formou literární soutěže pro děti – i pod 
knihovnou, kde byl umístěn stánek s propagačními materiály a hádankami pro děti. Dopoledne se 
uskutečnil v galerii U Přívozu  výtvarný workshop a děti si mohly vyzkoušet  virtuální realitu  nebo 
jak naprogramovat malého „ozobota“. Pro ty nejmenší byl připraven skákací hrad. Odpoledne 
patřilo divadelnímu představení v podání divadla Jesličky Josefa Tejkla Hradec Králové „Jak je 
důležité míti Filipa“.  Před knihovnou pak zahrála skupina Saxtet, která byla založena při ZUŠ 
Střezina v roce 2003 Tomášem Muchou. V současné době hraje Saxtet v pětičlenném obsazení 
pod vedením Anežky Smotlachové. Poté vystoupila skupina Two 4U – Josef Zámečník je známý 
hradecký hudebník, v současné době frontman kapely Golden Sixties a výše zmíněné skupiny. 
Doprovodil na kytaru mladou a velmi nadanou zpěvačku Lucii Eisenreichovou. Večer byl pak 
zakončen vystoupením skupiny Dragon´s Brew se základnou v divadle Drak v Hradci Králové, 
kterou založili otec a syn Jiří a Jiří Vyšohlídovi v roce 2014. Bylo připraveno  občerstvení včetně 
ochutnávky vína. Akce se setkala s velkým úspěchem – tento den navštívilo knihovnu téměř o 900 
návštěvníků více než obvykle. 
 
Paměť národa 
Od září 2018 začala SVK HK spolupracovat se společností Paměť národa Východní Čechy. Od září 
do prosince proběhly 4 kinobesedy – Rok 68: očima Josefa Kráma, Disent ve východních Čechách: 
očima Jarmily Stibicové, Život v 50. létech: očima Zdeňka Hampla a Druhá světová válka: očima 
Václava Čeřovského. 
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Přednášky v angličtině 
V září rovněž odstartoval další projekt – přednášky v angličtině. Ta první proběhla 11. září 2018 a 
byla na téma Transylvánie. Přednášejícím byl PhDr. Attila Pató, Ph.D., z Filozofické fakulty 
Univerzity Pardubice. Další přednášky se připravují i na další rok. 
 
Francouzské dny 2018 
Ve dnech 19.–22. září se uskutečnily tradiční Francouzské dny, jichž se SVK HK zúčastňuje již 
pravidelně. Tentokrát byla na programu jak hra „pétanque“, která proběhla před knihovnou, tak 
tradiční přednáška zakončená kvízem – tentokrát o Bretani – a nechyběla ani ochutnávka 
tradičních „galettes“ – slaných palačinek a tradičního cideru. 
 
Kurz práce s grafickým editorem GIMP pro seniory 
Od 29. října do 10. prosince 2018 proběhl z iniciativy seniorů kurz práce s grafickým editorem 
GIMP, který sestával ze 7 lekcí a zúčastnilo se ho 119 zájemců. 
 
Týden vědy a techniky 2018 
První týden v listopadu patřil jako obvykle Týdnu vědy a techniky, který pořádá AV ČR. Ten byl 
tentokrát v knihovně prezentován přednáškami o kriminalistice: dne 5. listopadu se konala 
přednáška Forenzní antropologie, se kterou vystoupil kpt. Mgr. Marek Duda, a 6. listopadu 
přednesl pplk. RNDr. Marek Kotrlý svůj příspěvek s názvem Padělky kolem nás aneb Sofistikované 
techniky boje proti padělkům v kriminalistické praxi. 
 
Den válečných veteránů 
Začátkem listopadu se SVK HK opět připojila k projektu Den válečných veteránů, který tradičně 
pořádá organizace Post Bellum. V knihovně byly umístěny 2 pokladničky pro příspěvky 
návštěvníků knihovny i knihovníků. Bylo možné zakoupit vlčí mák, který je symbolem této 
kampaně. Výtěžek byl – stejně jako v předešlém roce – určen na natáčení dalších vzpomínek 
válečných veteránů.  
 
Setkání velkočtvrtečních autorů a autogramiáda 
V pondělí 19. listopadu knihovna hostila ve spolupráci s nakladatelstvím Kosmas „velkočtvrteční“ 
autory. Pozvání laskavě přijali zakladatelka paliativní péče u nás Marie Svatošová, zpravodaj ČT 
Jakub Szántó a spisovatelé Pavel Renčín a Petr Kolmann. Pořadem provázel Jakub Szántó. 
Návštěvníci autogramiády měli možnost zakoupit knihy těchto autorů se slevou a na místě – o to 
se postaralo knihkupectví Kosmas. 
 
4. knihovnický jarmark 
Byl uskutečněn 4. knihovnický jarmark, kde knihovnice a přátelé knihovny nabízeli své výrobky – 
perníčky, pletené výrobky, marmelády, šperky, dřevěné maličkosti, výrobky z textilu a další 
drobnosti. Děti si mohly vyrobit svoji jarmareční placku a ozdobit svůj perníček. 
 
Festival Očima generací  
Již tradičně se konal festival Očima generací. Jedná se o interaktivní mezigenerační celostátní 
projekt, který je v Královéhradeckém kraji prezentován pouze v SVK HK. Projekt sestával 
z výstavy a krátkého programu. Téma pro tento rok bylo „Mé kořeny“. V sobotu 10. listopadu se 
uskutečnilo symbolické otevření výstavy, které bylo spojeno s tříhodinovým programem. V 
učebně se konala od 9.00 přednáška Kamily Jiříkové, která je odbornou lektorkou Školy pánevního 
dna, s názvem Energie a zdraví; následovaly názorné ukázky. Od 11.00 pak Kamila Jiříková 
pokračovala v povídání o přírodních cestách ke zdraví. 
V konferenčním sále současně probíhal program pro děti – malování na tvář a psaní velkého 
společného dopisu Ježíškovi. Tato akce byla realizována ve spolupráci se společností Rodinné 
pasy. V druhé části programu vystoupily děti z mateřské školky Kamarád, které zazpívaly 
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a zatančily. Po celou dobu pokračovalo autorské čtení a tvůrčí dílna pro všechny generace. 
Program tak obsáhl náplň pro celou rodinu. 
  
Akce k výročí 2018 
V průběhu celého roku probíhaly akce připomínající jak 100. výročí založení Československa, tak 
i další významné roky končící osmičkou.  
 
Přednášky:  

Šlechta v první Československé republice (Mgr. Dita Homolová, Ph.D., 13. 2.) 

Problémy a nálady na východočeském venkově v předvečer února 1948 (Mgr. Jiří Urban, Ph.D., 
20. 2.) 

Československý odboj za první světové války (doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., 1. 3.) 

Velká válka českých vojáků (Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D., 13. 3.) 

Dětství za války (prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., 20. 3.) 

Konec 1. světové války a Rusko (Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., 27. 3.) 

1658 - Leopold I., čeští diplomaté a nejdelší volba římského panovníka v dějinách (doc. Mgr. 
Jiří Kubeš, Ph.D., 17. 4.) 

Česká šlechtická společnost bělohorské doby (doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D., 24. 5.) 

Třicetiletá válka a rekatolizace českých zemí (prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., 29. 5.) 

Rok 1968 v mezinárodním kontextu a události v Československu (PhDr. Milan Bárta, 5. 6.) 

Paměť národa: Rok 68 očima Josefa Kráma – film a prezentace (10. 9.) 

Životní anabáze Rudolfa Medka, legionáře a spisovatele (PhDr. Jaroslava Pospíšilová, 4. 10.) 

Státní znaky a symboly (PhDr. Zdeňka Kulhavá, 11. 10.) 

Spolky s Karlem Čapkem (Mgr. Jan Bílek, 4. 12.) 

Rekvizice zvonů pro válečné účely v závěru první světové války (Mgr. Josef Šrámek, Ph.D., 
11. 12.) 
 

Pro Klub seniorů: 

Návštěvy T. G. Masaryka v Hradci Králové (PhDr. Jaroslava Pospíšilová, 22. 3.) 

Osudy pomníku T. G. M. v Hradci Králové (PhDr. Jaroslava Pospíšilová, 20. 9.) 

Komentovaná prohlídka výstavy „Lide československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem...“ 
(PhDr. Jaroslava Pospíšilová, 8. 11.) 

 

Výstavy: 

Výstava československých a českých poštovních známek 1918–2018. Ukázky ze sbírek členů 
filatelistických klubů KF 05-01 a KF 05-22 v Hradci Králové (1.–28. 2.) 

Od monarchie k republice. Výběr z výstavy Muzea východních Čech v Hradci Králové Mým 
národům!, 2014 (14. 9. – 30. 11.) 

Konkrétní podzim – TRIKOLORA (Klub konkretistů, 19. 9. – 17. 10.) 

Mé kořeny. Výstava v rámci festivalu „Očima generací“ (10.–28. 11.) 
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Památná místa Královéhradeckého kraje (Národní památkový ústav Josefov, 6.–31. 12.) 

 
 

Příloha č. 7 - Soupis vzdělávacích akcí organizovaných OSK pro knihovníky 
regionu a pro zaměstnance SVK HK  
 

Datum Název nebo hlavní téma Počet účastníků 

(celkem/z toho SVK 
HK) 

14. 02. 2018 Primo (pouze pro zaměstnance SVK HK) 54 54 

03. 04. 2018 Jak si hledat spojence a nebýt na to sami 8 2 

24. 04. 2018 Syndrom vyhoření, výstupy z projektu Společným 
postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na 
změny důchodového systému 

24 21 

03. 05. 2018 GDPR (pouze pro zaměstnance SVK HK) 76 76 

15. 05. 2018 Konference o personální práci v knihovnách – 
manažerské aspekty 

64 7 

16. 05. 2018 Konference o personální práci v knihovnách –  

právní aspekty 
53 8 

15. 05. 2018 Workshop Psychohygiena v manažerské praxi 15 2 

29. 05. 2018 Informace státní a veřejné správy na internetu 
(VISK 2) 

5 3 

29. 05. 2018 Seminář mediální gramotnosti pro knihovníky 14 3 

05. 06. 2018 MS Publisher (VISK 2) 12 3 

12. 06. 2018 Práce s nástroji Google (VISK 2) 16 8 

19. 06. 2018 Word pro pokročilé uživatele (VISK 2) 12 7 

17. 09. 2018 E-zdroje (pouze pro zaměstnance) 14 14 

18. 09. 2018 E-zdroje (pouze pro zaměstnance) 17 17 

25. 09. 2018 E-publikování –  tvorba a vydávání e-knih (VISK 2) 11 6 

02. 10. 2018 Bezpečné používání informačních technologií 
(VISK 2) 

6 4 

23. 10. 2018 Práce se seniory v knihovnách 23 6 

30. 10. 2018 Role knihovníků v digitální době 9 6 

13. 11. 2018 Tvorba a zpracování dotazníků (VISK 2) 17 8 

15. 11. 2018 Práce s e-knihami (VISK 2) 13 7 

20. 11. 2018 Královéhradecká knihovnická konference 70 22 

27. 11. 2018 Tvorba plakátů s použitím infografiky (VISK 2) 13 3 

29. 11. 2018 Seminář ZÍSKEJ 14 4 
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04. 12. 2018 Práce s digitální knihovnou (VISK 2) 8 5 

11. 12. 2018 Práce s digitální knihovnou II (VISK 2) 6 3 

05. 12. 2018 Základy sebeobrany (pouze pro zaměstnance SVK HK) 39 39 

  613 338 

 

 

  

 


