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Úvod
Chodí do knihovny každé ráno. Na tom by nebylo nakonec nic tak divného, takových je víc, kteří čekají přede dveřmi. Knihovna otvírá v osm hodin
ráno. A on je tam každý den přesně v osm.
Chodíme stejnou ulicí, já do práce, on do knihovny. Někdy jdeme mlčky
vedle sebe, jindy mě předběhne. Představuji si, jak prožívá každé ráno. Už
z domova se těší, že si přečte noviny. Noviny, které před ním ještě nikdo
nečetl, neohmatané, nepomačkané, neočtené. Chápu jeho snahu být u nich
jako první, aby ho nikdo nepředstihl, aby každý den jako první mohl vstřebat nové zprávy z několika výtisků.
Občas chodím do práce dříve. Vídám ho po ránu v čítárně. Už přišel, vyndal
si z regálu oblíbený tisk, sedá si ke stolečku a vytahuje brýle. V knihovně
mnohdy vydrží celé dopoledne. Přemýšlím o tom, co dělá, čím se živí, jaké
má zaměstnání, co ho vede k tomu, aby ráno vstal, oblékl se a za každého
počasí vyrazil z domova směrem ke knihovně. Proč si noviny nekoupí? Pak
ho potkávám v ulici, kde bydlím, a zjišťuji, že jsme vlastně sousedé odnaproti, kdybych chtěla, dívám se mu přímo do oken.
Patří ke knihovně. Byla bych asi nesvá, kdyby přestal knihovnu navštěvovat. Je jedním z věrných čtenářů, nenápadný, skromný, nevyžaduje žádnou
pozornost, jen si každý den ve stejnou dobu chodí číst do naší knihovny
čerstvé noviny.
Knihovna je tu pro všechny a její prioritou je spokojený čtenář, uživatel,
klient. Krajská vědecká knihovna v Liberci má nadčasovou, moderní budovu, která láká k návštěvě. V plné míře splňuje požadavky návštěvníků, pokud
jde o otevřenost, příjemný interiér, rychlost služeb. Rozsah jejích služeb je
velmi široký – kromě funkce krajské knihovny a zajišťování regionálních
funkcí směrem ke knihovnám Libereckého kraje je též městskou knihovnou
pro město Liberec.
Nyní hodnotíme výsledky činnosti předchozího roku, které v mnohém
poukazují na stále rostoucí zájem našich klientů. Věříme, že se nám podaří
i během roku 2010 knihovnu posunout o další kvalitativní krok dál.

Mgr. Blanka Konvalinková
ředitelka
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Důležité události
Změna ve vedení
1. července 2009 se novou ředitelkou Krajské
vědecké knihovny v Liberci stala Mgr. Blanka
Konvalinková. Vystřídala paní Dagmar Helšusovou, která vedla knihovnu v letech 2007–2009.
Nově byly obsazeny i další pozice, a to pozice
vedoucí odboru služeb a koordinátora projektů
a vnějších vztahů.
Konference knihovníků Euroregionu Nisa
Ve dnech 23. – 24. dubna 2009 proběhla v prostorách Krajské vědecké knihovny (dále KVK) mezinárodní konference s názvem „Obecní knihovny –
potenciál a perspektivy“, která se tematicky zaměřila na činnost obecních knihoven v Euroregionu
Neisse-Nisa-Nysa. Konference je výsledkem
činnosti pracovní skupiny knihoven EUREX při
Euroregionu Nisa, na přípravě se podílely kromě
KVK i další knihovny – Krkonošská knihovna
v Jelení Hoře, knihovna Christian-Weise-Bibliothek v Žitavě, městské knihovny v České Lípě,
Jablonci nad Nisou a v Semilech. Celý projekt byl
spoluﬁnancován z Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů, Cíl 3 OPPS
2007–2013).
Konference knihovníků Euroregionu Nisa získala
2. místo v soutěži Cena Euroregionu Nisa v kategorii Kultura (diplom viz příloha č. 3).
Spuštění automatizovaného
provozu na některých pobočkách
V 1. polovině roku probíhaly přípravné práce
směřující ke spuštění plně automatizovaného
provozu na třech velkých pobočkách. Samotný
přechod proběhl během podzimu bez větších problémů (Vesec – srpen, Ruprechtice – září, Kunratická – prosinec).
Veletrh dětské knihy v Liberci
V březnu se KVK svými aktivitami zapojila
do 7. ročníku již tradiční akce, která probíhala
na nosné téma „Úspěšní čtou“ a s podtématy „Svět
Julese Vernea“ a „Příběhy všedního dne Františka
Nepila“. V prostorách KVK proběhla konference
„Současnost literatury pro děti a mládež“, tradiční
výstava „To nejlepší z ilustrace 2008 “, divadelní
představení „Sněhová královna“. Na Magistrátu
města Liberce se odehrál křest zvukových verzí
knih „Příběhy českých knížat a králů“ a „Sísa
Kyselá“.

Pracovní týmy pro oblasti digitalizace,
databázových zdrojů, exkurze a školení pro
seniory
Jako důležitá součást odborného rozvoje KVK byly
v září 2009 vytvořeny pracovní týmy pro digitalizaci, databáze, exkurze a školení pro seniory.
Jejich úkolem je mapovat situaci v dané oblasti,
navrhovat nová řešení a pracovat na jejich realizaci. Týmy se několikrát sešly, viditelných výsledků
dosahuje zejména tým pro databáze (zajištění
zkušebních přístupů do databáze E-brary, návrhy
na zlepšení online služeb, realizace vzdálených
přístupů) a tým pro školení seniorů.
Zakoupení databáze Art Full Text
Díky laskavému příspěvku Nadace Preciosa byl
zakoupen přístup do elektronické databáze Art
Full Text. Databáze obsahuje informace z celé
řady oborů (archeologie, architektura, historie
umění, urbanistika, průmyslová graﬁka a další)
a vybrána byla s přihlédnutím ke studijním oborům Technické univerzity v Liberci.
Facebook
V listopadu 2009 byl vytvořen proﬁl knihovny
v sociální síti Facebook. Knihovna zde prezentuje
své aktivity (přednášky, semináře apod.) a další
zajímavé informace (nejpůjčovanější knihy, tipy
na zajímavé tituly, akce a aktivity dalších knihoven
apod.). Již na konci roku byl patrný velký zájem
(k 31. 12. 2009 cca 500 „fanoušků“ a počet stále
roste). Podle statistik jsou největší skupinou, která
systém používá, mladí lidé ve věku 18–24 let (z větší
části ženy).
Bibliobox
V prosinci byl před knihovnou umístěn Bibliobox
Herbie, který slouží k vracení knih v době uzavření
knihovny. KVK tím významným způsobem rozšířila služby a nabídla uživatelům možnost vracet
vypůjčené dokumenty po celých 24 hod.
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Služby
ÚVODEM
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková
organizace je knihovnou krajskou ve smyslu § 11
Knihovního zákona, jejím zřizovatelem je Liberecký kraj. Zároveň plní funkci základní (městské)
knihovny města Liberec.
Pojetí služeb KVK (které je podpořeno též architektonickým řešením budovy) respektuje současné
trendy ve vývoji knihovnických a informačních
služeb, např.:
> otevřený prostor, příjemné a pohodlné prostředí
pro studium i trávení volného času
> zónování – nabídka prostředí pro rozdílné
aktivity (místo setkávání – knihovnické
služby – klidová zóna)
> široké spektrum služeb od tradičních po elektronické

> maximální vstřícnost – pohyb po celé knihovně
a využívání téměř všech služeb bez průkazu, tj.
zdarma
> rozsah provozní doby, která u části veřejné
(internet, čítárna denního tisku) činí 59 hod.
týdně, tj. každý provozní den od 8.00 do 19.00
hod. a v sobotu od 9.00 do 13.00 hod.
Hlavním cílem odboru služeb bylo nejenom
udržet, ale stále zvyšovat kvalitu poskytovaných
služeb. V této souvislosti byly systematicky sledovány nové trendy a činnost jiných knihoven
u nás i v zahraničí. Na základě těchto poznatků se
začalo pracovat na optimalizaci služeb maximálně
orientovaných na uživatele a aktuálně reagujících
na jejich potřeby.
Změny v Knihovním řádu
Během září a října proběhla revize textu
Knihovního řádu KVK. Na základě připomínek

Výpůjčky ve Studijní knihovně (pult x selfcheck)
pult
selfcheck

leden
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březen

květen

červenec

září

listopad
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byly zapracovány změny a text byl obecně
upraven tak, aby byl v souladu se skutečností.
Mezi nejdůležitější změny patří navýšení
možného počtu vypůjčených knih (z původních
15 na 20) a CD (z původních 5 na 10), změny
některých poplatků (mírné snížení registračního
poplatku pro nové uživatele, poplatek za výpůjčky
CD – v celkovém počtu vždy jedno zdarma),
byla zakotvena možnost zkrátit výpůjční dobu
žádaných dokumentů na 14 dní.
Samoobslužné půjčování
prostřednictvím selfchecku
Samoobslužné zařízení selfcheck ve Studijní
knihovně bylo oﬁciálně zprovozněno již na podzim roku 2008, ale plně funkční – bez technických
obtíží, ke kterým docházelo v počátcích – je až od
poloviny května 2009. Míra jeho využití se během
sledovaného období neustále zvyšuje a dá se předpokládat další nárůst.
V souvislosti s přechodem na samoobslužný
výpůjční systém probíhal proces přípravy fondu ve
Všeobecné knihovně, který spočívá v polepování
dokumentů čárovými kódy na předem daná místa.
Dokončení se předpokládá na konci 1. pol. 2010.
Do budoucna se plánuje postupné převedení
části rutinních činností prováděných u pultu na
výhradně samoobslužný systém. Pracovníci tak
budou mít více času na informační činnost a individuální práci s uživatelem.
Využití čipových karet v KVK
Od roku 2007 v KVK funguje systém přebírání
údajů o uživatelích KVK, kteří jsou zároveň
majiteli čipové karty vydané Kartovým centrem
Libereckého kraje (Liberecká městská karta, Opus
karta). Na jaře proběhl upgrade, který umožnil
využití systému i na pobočkách. Spolupráce funguje na základě smlouvy mezi Libereckou informační společností (LIS) a KVK.
Zpřístupnění digitální knihovny Kramerius
Během podzimu byly zahájeny přípravné práce
na zpřístupnění digitální knihovny Kramerius, do
které přispívá i KVK (např. noviny „Reichenberger Zeitung“). Pro tento účel byl zakoupen PC
s potřebnou kapacitou úložiště, zpřístupnění pro
veřejnost se plánuje na jaro 2010.
Uživatelský průzkum
V 1. pololetí byl zpracován návrh dotazníku pro
uživatelský průzkum. Průzkum nebyl nakonec

realizován z důvodu provizorního rozpočtu a tedy
i nezajištěné potřebné ﬁnanční částky na korekci
dotazníku a provedení průzkumu sociologickou
ﬁrmou.

VÝBĚR Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ
Služby veřejnosti jsou poskytovány na několika pracovištích – Informační služba, Všeobecná knihovna, Studijní knihovna a periodika,
Knihovna pro děti a mládež, Hudební knihovna,
městské pobočky.
Informační služba
Informační služba zajišťovala na standardní
úrovni všechny služby, které oddělení poskytuje.
Významným posunem bylo zprovoznění již výše
řečeného systému přebírání údajů o uživatelích.
Mimo jiné organizačně zajišťovala exkurze a školení pro veřejnost (kurzy pro seniory, Znáte naši
knihovnu?)
Všeobecná knihovna
Dle výše řečeného bylo hlavním úkolem dokončení procesu přípravy fondu na samoobslužné půjčování. Pro tento účel byli uvolněni všichni zaměstnanci, kteří pracují na retrokonverzi.
Během letního provozu došlo k rozšíření volného
výběru dokumentů.
Všeobecná knihovna je nejnavštěvovanějším
oddělením a v loňském roce, zejména během
podzimu, byl zaznamenán další nárůst ve všech
sledovaných kategoriích.
Studijní knihovna a periodika
V termínu 20. července – 7. srpna proběhla
revize regionálního fondu, fondu cizojazyčné
literatury, EU a speciálních dokumentů včetně
skladových – více viz Příloha č. 1 – Zpráva
o provedení revize.
Ve studovně byla opět zprovozněna elektronická
lupa/čtečka, která by měla pomoci lidem se slabým zrakem.
Tištěné normy byly přesunuty do skladu a budou
k dispozici na vyžádání, v půjčovně je k dispozici
online přístup do databáze ČSN. Zároveň byly
provedeny prostorové úpravy s cílem vytvořit
(9)
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důstojné prostředí pro práci s elektronickými
informačními zdroji.
Knihovna pro děti a mládež
Stejně jako v předchozích letech oddělení
připravilo svým malým uživatelům kromě
tradičních služeb širokou nabídku dalších aktivit.
Dopoledne většinou patřila organizovaným
skupinám (mateřské školy, základní školy), které
absolvovaly exkurze a bibliograﬁcké lekce (celkem
pro ZŠ realizováno 47 akcí, pro MŠ 40 akcí),
zájem byl též o interaktivní tematické besedy pro
děti a mládež (13 akcí) a tematické besedy s prvky
dramatické výchovy (62 akcí).
V oddělení dále proběhlo:
> interaktivní hodiny (3 akce) – netradiční
vyučovací hodina v knihovně
> První stránka (6 akcí) – děti hodnotí a prezentují knihu na základě přečtené první strany
> Klíčování (5 akcí) – povídání a čtení z pohádek,
hádanky, kvízy, procvičování abecedy na
popletených pohádkách
> Fígle, kouzla (10 akcí) – jednoduché zábavné
aktivity z oblasti vědy a techniky
> Slavnosti slabikáře (2 akce)
> Literární klub (9 akcí)
> Pasování prvňáčků (2 akce)
> a celá řada dalších aktivit, které jsou uvedeny
v přehledu kulturních akcí
Celkem bylo realizováno 222 akcí za účasti cca
5 800 návštěvníků.
Pracovníci oddělení se věnují též předškolním
dětem, pro které v roce 2009 připravili nové
aktivity. Každé pondělí dopoledne probíhá dvacetiminutové hlasité čtení z vybrané knihy. S velkým úspěchem se setkal projekt „Z pohádky do
pohádky“, v rámci kterého mohou děti se svým
doprovodem shlédnout sobotní divadelní představení v podání místních amatérských divadel.
V rámci projektu „Děti čtou nevidomým dětem“
byla vydána další zvuková kniha „Sísa Kyselá “.
Hudební knihovna
Během podzimu se začalo pracovat na nové verzi
koncepce oddělení, která bude předložena v lednu
2010. Oddělení by se mělo kromě tradičních
služeb zaměřit také na nabídku umožňující
uživatelům aktivně i pasivně odpočívat, studovat,
efektivně trávit volný čas.
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Pobočky
V roce 2009 fungovalo 6 dislokovaných
pracovišť – Ruprechtice, Králův Háj, Vesec,
Kunratická, Rochlice, Machnín.
Na třech velkých pobočkách (Vesec, Ruprechtice,
Kunratická) probíhaly poslední přípravy
k zahájení automatizovaného provozu. Mimo
jiné byly provedeny následující činnosti –
kontrola správnosti záznamů v katalogu a oprava,
uložení záznamů do čtenářské databáze, vložení
časopisů a brožur za rok 2008–2009, úprava
pultových sestav pro potřeby automatizovaného
provozu a další. Samotný přechod proběhl bez
větších komplikací během podzimu, dokončení
procesu se plánuje na 1. čtvrtletí 2010.
Na pobočce v Ruprechticích byla provedena
revize knihovního fondu.
Pobočky Vesec a Kunratická se svými aktivitami
zejména pro děti zapojily do kulturní činnosti
KVK (Kunratická – Rok s Františkem
Nepilem, Počteníčko; Vesec – Zvířátka jsou
naši přátelé, Beseda se spisovatelkou Danielou
Krolupperovou).
DTP studio a knihařská dílna
Kromě knihovnických a informačních služeb
KVK nabízela také služby DTP studia
a knihařské dílny. Oba úseky se primárně
zaměřovaly na činnosti pro KVK, její pobočky
a další spolupracující subjekty. V menší míře byly
nabízeny služby veřejnosti.
DTP studio připravilo mimo jiné celou
řadu zajímavých propagačních materiálů
a informačních letáků, zajišťovalo graﬁckou
úpravu čtvrtletníku Světlik.
Knihařská dílna prováděla vazby poškozených
knih, ze strany veřejnosti byl největší zájem
o vazby diplomových a dalších vysokoškolských
prací.

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
Databáze
K důležitým informačním zdrojům patří
elektronické databáze. K již tradičním zdrojům
jako jsou Library Press Display, Anopress,
ČTK a EBSCO v roce 2009 přibyly databáze
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další – online normy od ČSN, Art Full
Text, v listopadu též zkušební přístup do
databáze plných textů E-brary. Dlouhodobě
nejvyužívanější jsou Library Press Display
a Anopress – a to nejenom uživateli, ale též
knihovníky.

Využití databází

Zajímavým ukazatelem jsou statistiky
využívání nových databází, kdy o E-brary byl
velký zájem zejména ze strany VŠ studentů
a pedagogů – během pouhého jednoho měsíce
byl zaznamenán vykázaný počet přístupů.
Zájem o elektronické knihy nás vedl k úvahám
o možném pořízení ostré verze.

Využití internetu
neregistrovaní
klienti ÚP
registrovaní

ČTK

Anopress

Ebsco

Art Full Text

ČSN

E-brary

Celková částka vynaložená na nákup licencí činí
194 479 Kč

Press Display

Využití databáze Art Full Text bude sledováno
též během roku 2010, kdy ji bude možné využít
prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Internet
KVK v maximální míře naplňuje ustanovení
Knihovního zákona, které ukládá knihovnám
bezplatné zpřístupnění internetu. Přístup
k internetu je aktuálně k dispozici v oddělení
Informační služba ve vstupní hale, v Knihovně
pro děti a mládež a v Hudební knihovně. Majitelé
čtenářského průkazu mají k dispozici každý den
až 60 minut, ostatním uživatelům knihovna nabízí
15 minut zdarma. Klienti Úřadu práce mají též
přístup zdarma.
V roce 2009 využilo internet celkem 46 376
uživatelů.

Virtuální návštěvy
vstup do katalogu z KVK
vstup do katalogu mimo KVK
vstup do ČK z KVK
vstup do ČK mimo KVK

Virtuální návštěvy
Nově se za loňský rok do celkového počtu
návštěvníků započítávají tzv. virtuální návštěvníci,
kteří využili některou z elektronických služeb
knihovny. Sledují se následující transakce – počet
vstupů do elektronického katalogu z prostoru
mimo knihovnu, počet vstupů do elektronického
výpůjčního protokolu z prostoru mimo
knihovnu (rezervace, prolongace, žádanky do
skladu prostřednictvím Čtenářského konta)
a počet vstupů do elektronických informačních
zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu.
Z celkového počtu 796 711 návštěvníků tvoří
55 % virtuální návštěvy. Jedná se o velmi
(11)
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zajímavý a důležitý údaj, který ukazuje, jakým
způsobem se tradiční knihovny proměnily
a jak knihovny efektivně využívají informační
technologie pro zkvalitnění služeb. Důsledkem
je také fakt, že se minimalizují krátkodobé
návštěvy s cílem zjistit informace o dokumentu
nebo pouze objednat knihu ze skladu, prodloužit,
rezervovat, rychle vyhledat informaci. Oproti
tomu při návštěvě knihovny zde uživatelé tráví
mnohem více času.

Fyzické x virtuální návštěvy
fyzické
virtuální

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)
KVK obdržela celkem 2 849 požadavků na MVS, z toho 695 požadavků našich čtenářů a 2 154 požadavků z jiných knihoven, zejména z knihoven v regionu.

MVS

požadavky

vyřízeno

celkem

MMVS

celkem

MMVS

kopie

DODO
1

postoupeno

čtenáři KVK

695

10

654

8

76

jiné knihovny

2 154

1

2 108

1

73

0

2

celkem

2 849

11

2 762

9

149

1

2

Z následujícího grafu je patrný každoroční nárůst požadavků na MVS. Během posledních 9 let se počet
požadavků více než zdvojnásobil, přičemž v posledních třech letech se tento nárůst mírně zpomalil. Rostoucí zájem souvisí s omezenými ﬁnančními prostředky na nákup knih v knihovnách a pravděpodobně
také s lepší informovaností uživatelů o této možnosti získání dokumentů.

M V S 2 0 01 – 2 0 0 9

(12)
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eDDO (elektronického dodávání dokumentů)
eDDO je systém knihoven (tzv. digitalizačních
pracovišť), které poskytují formou document
delivery kopie z dokumentů ze svého fondu.
Pravidla poskytování služby se řídí kolektivní
smlouvou uzavřenou dne 29. 12. 2008 mezi
knihovnami a agenturou Dilia, která (oproti
předchozímu stavu, kdy se poplatky neodváděly)
ukládá poskytovatelům služby povinnost vybírat
za poskytnuté kopie autorské poplatky, a ty
následně odvádět agentuře Dilia (autorský
poplatek za kopii 1 strany s DPH – 18 Kč,
nejvyšší možná výše autorského poplatku za
1 objednávku s DPH – 120 Kč)
Vzhledem k těmto změnám, které vytvářejí
ﬁnanční bariéru ve využívání služby, byla v roce
2009 realizována pouze jedna objednávka (v roce
2008 bylo vyřízeno celkem 58 požadavků).
V současné době KVK nabízí dodání pouze
tištěných kopií.

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY – KNIHOVNY
CIZOJAZYČNÉ LITERATURY

Spolupráce s British Council
Od 1. ledna došlo ke změně ve ﬁnancování nákupu
dokumentů. Finanční prostředky jsou dle uzavřené
smlouvy (která platí do 31. 12. 2013) získávány
na základě konání cambridgeských zkoušek
z angličtiny (ESOL Cambridge), k nimž se KVK
v Liberci smluvně zavázala. Britské centrum je
odměňováno za počet vyzkoušených kandidátů
podle tabulek daných British Council. Odměna
je připsána po proběhnuté zkouškové session na
účet u distributora Bohemian Ventures Praha, přes
kterého se pak uskutečňují objednávky. Tzn. že
knihovna již nedostává žádné ﬁnanční prostředky
na svůj účet, jako tomu bylo v roce 2008.
V roce 2009 se uskutečnily všechny 3 sessions tj.
v březnu, červnu a prosinci. Kvůli červnové výstavě
ve všech prostorách knihovny se zkoušky konaly
mimo budovu knihovny, a to na Hospodářské
fakultě TU a na Magistrátu města Liberce.
Finance za pronájem zkouškových prostor tak
putovaly mimo knihovnu.
Přehled částek za jednotlivé sessions:
březen 14 500 Kč připsáno v dubnu 2009
červen 20 300 Kč připsáno v červenci 2009
prosinec 14 500 Kč připsáno v lednu 2010

Spolupráce s Goethe-Institutem Praha
Do roku 2010 byl převeden zůstatek 1 253 Kč.
Ve spolupráci s GI jsou pravidelně dodávány publikace a časopisy, učebnice a materiály DaF, které
jsou zařazeny do fondu KVK jako trvalá výpůjčka.
Pokračovala spolupráce s německým oddělením
Gymnázia F. X. Šaldy při propagaci kulturních
akcí a spolupráce s katedrou německého jazyka
TUL (zahraniční lektoři).
Aktivity knihovny GI:
> „Klub německého ﬁlmu“ – během roku
pokračovalo promítání německých ﬁlmů
v němčině s německými či anglickými titulky;
tituly byly zapůjčeny z Filmového archivu
Goethe-Institutu v Praze a určeny pro zájemce
o němčinu z řad veřejnosti
> „Spřízněni volbou – Wahlverwandtschaften“
(1. 9.–24. 9. 2009) – výstava knih
Němečtí autoři a jejich čeští čtenáři –
nejčtenější publikace německých autorů
v českých knihovnách; doprovázeno postery –
fotograﬁemi autorů.
> „Spřízněni volbou – Wahlverwandtschaften“
(23. 9. 2009) – scénické čtení

Další aktivity BC:
> pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci (kromě
prázdnin) se sešla Reading Group
> březen – výstava „Jules Verne“ – slavný
Francouz v anglických překladech“
> 28. 3. – beseda se světoznámým autorem
anglických gramatik Raymondem Murphym
se uskutečnila ve spolupráci s Podještědským
knihkupectvím, Gymnáziem Jeronýmova
a Cambridge University Press, beseda byla
určena pro učitele i širokou veřejnost
> 29. 4. setkání a výměna zkušeností těch, kteří
pracovali ve Velké Británii, bylo určeno také
pro ty, kteří o práci ve Spojeném království
uvažují
> 7. 10. seminář pro učitele angličtiny na
středních školách Maturita Activator v akci ve
spolupráci s vydavatelstvím Longman Pearson
> návštěva Phoenix Bookshop (květen)

(13)
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Rakouská knihovna
Na nákup nových dokumentů získala RK z rozpočtu rakouského ministerstva zahraničních věcí BMeiA
(Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten) 2 630,56 €
Aktivity RK:
> výstavy:
• Bertha von Suttner – Život pro mír (6. – 30. 1. 2009)
• Franz Goëss – Praha 1968 (20. 7. – 28. 8. 2009)
> „Lange Nacht der kurzen Texte“ (21. 10. 2009 ) – večer rakouské a německé literatury u příležitosti
rakouské celonárodní akce „Österreich liest“; texty v českém i německém jazyce četly osobnosti z KVK,
Technické univerzity a dalších spolupracujících instititucí
> přednáška o Rakouském kulturním fóru v Praze – pro účastníky letního kurzu němčiny a češtiny
> studijní pobyty:
• badatelská činnost v ÖNB a různých archivech
• účast na semináři knihovníků Rakouských knihoven v zahraničí v Klosterneuburgu

STATISTICKÉ UKAZATELE VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB
Základní statistické ukazatele1
registrovaní čtenáři
z toho do 15 let

KVK

pobočky

celkem rok 2009

2008

24 535

855

25 390

22 047

3131

329

3 460

2 504

náštěvníci celkem

785 494

15 949

801 343

261 889

návštěvníci (fyzické návštěvy)

346 800

15 949

362 749

261 889

z toho návš. internetu

44 867

1 930

46 797

40 775

z toho kulturních akcí

5 670

948

6 618

nesledovalo se

z toho vzdělávacích akcí

7 341

920

8 261

nesledovalo se

virtuální návštěvy

438 594

0

438 594

nesledovalo se

výpůjčky celkem2

658 857

87 528

746 385

553 889

výpůjčky (bez prolongací)

493 746

73 422

567 168

553 889

naučná lit. dospělým

141 138

8 519

149 657

193 949

krásná lit. dospělým

220 107

40 212

260 319

249 150

naučná literatura dětem

17 422

3 262

20 684

16 317

krásná literatura dětem

49 699

9 112

58 811

60 657

periodika

38 718

12 317

51 035

41 1823

rukopisy

0

0

0

0

mikrograﬁcké dokumenty

0

0

0

0

kartograﬁcké dokumenty

451

0

451

322

tištěné hudebniny

758

0

758

775

24 376

0

24 376

23 989

373

0

373

1 8564

0

0

0

0

704

0

704

5 615

zvukové dokumenty
zvukově obrazové
obrazové
elektronické dokumenty
jiné
prezenční výpůjčky5
prolongace
1

0

0

0

0

21 177

874

22 051

nesledovalo se

165 111

14 106

179 217

nesledovalo se

údaje v tabulce se mírně liší od údajů v ročním výkazu (příl. č. 2) z důvodu dolaďování odchylek v procesu přechodu poboček na automatizovaný knihovnický systém
2
včetně prolongací
3
z ř. naučná literatura dospělým
4
pokles výpůjček zvukově obrazových a elektronických dokumentů je způsoben změnou při zpracování (přílohy nejsou zpracovány samostatně a nepůjčují se jako samostatná
knihovní jednotka)
5
z ř. výpůjčky celkem
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Ve vykazování statistických údajů došlo v porovnání s rokem 2008 ke změnám. Mimo jiné se
nově do celkového počtu návštěvníků zahrnují
i virtuální návštěvníci a vykazují se elektronické
služby knihovny (návštěvy webové stránky, vstupy
do elektronického katalogu z knihovny i mimo
knihovnu, vstupy do výpůjčního protokolu
z knihovny i mimo knihovnu, využití elektronických zdrojů atd.).

tém, kdy došlo k vyřazení tzv. „černých duší“. Také
byly opraveny drobné chyby, odlišnosti a nesrovnalosti v evidenci a výkaznictví.
Adekvátní nárůst byl zaznamenán také u kategorie uživatelé do 15 let.
Podle grafu Složení čtenářů KVK tvoří nejsilnější
skupinu uživatelů studenti středních a vysokých
škol – celkem 39 %, s 32 % následuje skupina „pracujících“ uživatelů a s 13 % děti do 15 let.

Ko m e n t á ř e a g r a f y
Ze statistických ukazatelů vyplývá, že v loňském
roce došlo k nárůstu v téměř všech sledovaných
kategoriích:
Registrovaní čtenáři
Počet registrovaných čtenářů vzrostl nejenom
oproti loňskému roku, ale je nejvyšší za celé sledované období od r. 2003, nárůst oproti roku 2008
činí 3 343 čtenářů. Vzhledem k výkyvům viditelným v grafu nelze nyní činit žádné závěry.

Složení čtenářů KVK
pracující
senioři
senioři nad 70
studenti VŠ
studenti SŠ
děti do 15
ostatní

Pokles byl zaznamenán na pobočkách, kde má
počet registrovaných čtenářů klesající tendenci
již delší dobu. Úbytek v minulém roce byl však
z velké části pravděpodobně způsoben přechodem
velkých poboček na automatizovaný výpůjční sys-

Registrovaní čtenáři 2003–2009

pobočky
KVK

Registrovaní čtenáři
dospělí x děti 2003–2009
děti
dospělí

(15)
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Návštěvníci
V porovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení počtu
fyzických návštěvníků. I když nebylo dosaženo
vrcholů z předchozích let, je nárůst poměrně výrazný (o 100 860 návštěvníků).
Pro sledovaný rok uvádíme kvaliﬁkovaný odhad,
který vychází z průměrné denní návštěvnosti zjištěné z bezpečnostních bran u vchodů do knihovny.
Nárůst počtu návštěvníků je adekvátní nárůstu počtu
registrovaných čtenářů. Poměrně vysoká návštěvnost
potvrzuje pozici knihovny jako významného nejenom vzdělávacího a informačního, ale stále více též
volnočasového centra Libereckého kraje.

Fyzické návštěvy 2003–2009
pobočky
KVK

Výpůjčky
Celkový počet výpůjček (bez započítaných prolongací) oproti loňskému roku mírně vzrostl.
Na pobočkách byl naopak zaznamenán nepatrný
pokles, a to zejména tam, kde došlo k přechodu na
automatizovaný systém. Pravděpodobně se proto
ve skutečnosti nejedná o úbytek, ale pouze o přiblížení se ke skutečnému stavu.
V porovnání s nárůstem počtu registrovaných
čtenářů se pouze mírný nárůst výpůjček jeví jako
neadekvátní. S největší pravděpodobností jde ale
o projev trendu obvyklého ve světě, kdy knihovnu
vyhledává stále více lidí jako místo pro aktivní trá-

Výpůjčky 2003–2009 (bez prolongací)
pobočky
KVK

(16)

vení volného času a vypůjčení knihy je pouze jedním z mnoha důvodů, proč knihovnu navštěvují.
Podíl prolongací na celkovém počtu vykazovaných výpůjček ukazuje následující graf (údaje

Výpůjčky 2003–2009
pobočky
KVK

prolongace
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z předchozích let nebyly k dispozici). Prolongace
se budou podle nové metodiky vykazovat jako
výpůjčky, takže pro následující období očekáváme
průkaznější výsledky pro srovnání.
Počet výpůjček realizovaných na jednotlivých pracovištích je nejvyšší dle očekávání ve Všeobecné
knihovně, která částečně plní funkci „centrálního
pultu pro výpůjční proces“.
Žádanky do skladu
Žádanky na knihy uložené ve skladištích mohou
být realizovány prostřednictvím klasické papírové žádanky nebo elektronickou cestou. Využití
možností elektronického objednávání knih zatím
není zcela optimální – vzhledem k výhodám, které
tento systém poskytuje a vzhledem ke skutečnému
počtu realizovaných virtuálních návštěv.

není nárůst tak výrazný, u 4. upomínek stagnuje.
Nejpravděpodobnějším důvodem je fakt, že první upomínka, resp. „Upozornění na překročení
výpůjční lhůty“, se odesílá e-mailem první den
po vypršení výpůjční lhůty. Uživatelé obdrží toto
upozornění ihned a mají možnost vypůjčené dokumenty urychleně vrátit.
Po odeslání 4. upomínky následuje vymáhání
soudní cestou. Od poloviny roku 2007 bylo podáno celkem 117 žalob (2007 – 50, 2008 – 36,
2009 – 31). Po obdržení soudní obsílky uživatelé
většinou ihned reagují a problém řeší (vrácení
dokumentů, náhrada, uhrazení veškerých poplatků – i formou splátkového kalendáře), ale i tak
proběhlo již 25 exekucí.

Upomínky
V období let 2006–2009 je sledován strmý nárůst
1. upomínek. V ostatních sledovaných kategoriích

Zamluvenky na vypůjčené dokumenty
Počet zamluvenek má dlouhodobě stoupající tendenci. Možné důvody jsou nedostatek ﬁnancí na
nákup dokumentů (zejména ve více exemplářích)
a rostoucí počet uživatelů knihovny.

Výpůjčky podle pracovišť bez prolongací

Upomínky 2006–2009

hudební
všeobecná
dětské
studijní
pobočky

Žádanky do skladu
klasické
elektronické

1. upomínka
2. upomínka
3. upomínka
4. upomínka

Zamluvenky 2007–2009
2007
2008
2009

(17)

Doplňování a zpracování knihovního fondu
STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31. 12. 2009

S l o ž e n í k n i h o v n í h o f o n d u k 31. 12 . 2 0 0 9

(v knihovních jednotkách – k.j.)
Celkem

1 336 327

naučná literatura

475 228

krásná literatura

310 327

kartograﬁcké dokumenty

4 408

tištěné hudebniny

21 085

zvukové dokumenty

23 983

zvukově-obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
jiné (normy, patenty,…)

naučná literatura
krásná literatura
mapy
hudebniny
zvukové dokumenty
zvukově-obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
jiné

393
2 549
498 357

V roce 2009 KVK odebírala 3 200 titulů periodik.

AKVIZICE
V roce 2009 bylo na akvizici pro KVK a její
pobočky vynaloženo celkem 3 132 137 Kč.
Finanční prostředky byly získány od zřizovatele
KVK, kterým je Liberecký kraj, a od Magistrátu
města Liberce, který se spolupodílí na ﬁnancování městské části KVK. Oproti roku 2008, kdy
byla získána mimořádná ﬁnanční dotace, došlo
k výraznému propadu. Avšak v porovnání s lety
předchozími částka spíše stagnuje. Dlouhodobě
se jedná o částku nedostatečnou, obvykle je
uvolňována nerovnoměrně a KVK proto není

Náklady na akvizici 2005–2009

schopná v optimálním rozsahu zajistit nákup
všech stěžejních dokumentů.
KVK nakupuje dokumenty nejenom pro centrální
knihovnu, ale též pro pobočky, výměnný fond
(hrazeno z regionálních funkcí) a zprostředkovává
nákup pro obecní knihovny z rozpočtů jejich zřizovatelů. Tematicky se akviziční činnost vzhledem
k charakteru knihovny (spojení funkce krajské
knihovny a základní knihovny pro město Liberec)
nevymezuje, proﬁluje se pouze fond odborné literatury, a to s přihlédnutím ke studijním oborům
Technickém univerzity v Liberci (sklo, design,
architektura, textil). Je nutné uspokojovat potřeby
širokého spektra uživatelů, tudíž se nakupují
odborné a populárně-naučné publikace pro děti
i dospělé, beletrie taktéž, zvukové dokumenty,
hudebniny a některé další typy informačních pramenů.
KVK nakupuje prostřednictvím distributorů, kteří
poskytují výhodný množstevní rabat. V roce 2009
byl největší objem beletrie a populárně-naučné
literatury odebrán od ﬁrmy Euromedia Group,
následuje Kosmas a OPA. Možnosti v oblasti
odborné literatury jsou více roztříštěné, KVK
nejvíce spolupracovala s nakladatelstvími Grada
a Computer Press.
Pro usnadnění procesu akvizice byl během roku
2009 testován modul objednávek. Ověřování
účinnosti bude probíhat i v roce 2010, cílem bude
zjistit (v součinnosti s ostatními odděleními), zda
je možné modul v procesu akvizice plnohodnotně
využít nebo zda práci neomezí.

(18)
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Přírůstek knihovního fondu
Celkový přírůstek knihovny

(k.j.)

centrální knihovna

19 239

pobočky

1 942

výměnný fond

1 932

obecní knihovny

5 004

celkem

28 116

Přírůstek specializovaných knihoven

(k.j.)

Goethe Institut

64

British Council

181

Rakouská knihovna

186

celkem

431

Přírůstek podle oddělení (centrální knihovna)

(k.j.)

Hudební knihovna

1 038

Všeobecná knihovna

7 586

Knihovna pro děti a mládež

3 337

Studijní knihovna

7 278

celkem

19 239

Přírůstek knihovního fondu podle druhu dokumentu (k.j.)
Druh dokumentu

KVK

pobočky

VF

okres

celkem

14 660

1 925

1 923

4 984

23 492

3 173

7

2

1

3 183

hudebniny

248

4

4

14

270

mapy

111

6

2

5

124

CD

772

0

0

0

772

kazety

110

knihy
periodika

110

0

0

0

videokazety

3

0

0

0

3

gramofonové desky

2

0

0

0

2

127

0

0

0

127

33

0

1

0

34

19 239

1942

1 931

5 004

28 116

elektronické dokumenty
nezařazené
celkem
Přírůstek podle jazyka (k.j.)
čeština

KVK

ostatní

celkem

17 072

8 877

25 949

1 014

0

1 014

francouzština

107

0

107

němčina

629

4

633

italština

30

0

30

latina

18

0

18

polština

20

0

20

ruština

34

0

34

slovenština

111

0

111

španělština

20

0

20

vícejazyčné

27

0

27

ostatní

157

0

157

celkem

19 239

8 877

28 116

angličtina

(19)
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Lokální supervizor se zúčastnil každoročního
setkání supervizorů v NK.

Odpisy knihovního fondu
Odpisy

(k.j.)

Všeobecná knihovna
– beletrie
– naučná lit.
Studijní knihovna

1 514
115
13 723

Retrokonverze
Během roku pokračovaly práce na retrospektivním zpracování knihovního fondu uloženého ve
skladu – bylo vytvořeno 7 112 záznamů.

Dětská knihovna
– beletrie

153

– naučná lit.

117

Rakouská knihovna

115

Hudební knihovna
Pobočky
celkem

29
7 778
23 544

KATALOGIZACE
Hlavní úsilí oddělení katalogizace bylo zaměřeno
na zkvalitnění jmenného a věcného zpracování
záznamů. V průběhu roku došlo v katalogizační
praxi k několika dílčím změnám a byly
implementovány nové postupy – např. změna
v zápisu cen, zavedení chronologických termínů
a formálních deskriptorů, zpracování metodiky
popisu dotisků a popisu vícedílných monograﬁí,
zavedení interních polí u autorit v ARL, změna
zápisu edic, zadání požadavku na automatickou
harmonizaci geograﬁckých a věcných autorit s NK
ČR, nový proﬁl pro JIB.
Pracovnice oddělení katalogizace absolvovaly
několik vzdělávacích kurzů – e-learningové kurzy
katalogizace (kurz pro monograﬁe a kurz pro
pokračující zdroje), rekvaliﬁkační kurz pořádaný
NK ČR, uniﬁkované názvy hudebnin, katalogizace
elektronických zdrojů.
Autority
V roce 2009 pokračovala účast na kooperativní
tvorbě souboru národních autorit. Za celé období
spolupráce KVK již odeslala 17 033 nových
autorit a 561 návrhů oprav. Využitelnost souboru
národních autorit v naší knihovně se pohybovala
v průměru kolem 76 %. Ručně bylo opraveno
3 310 personálních autorit s odkazy „viz“ a „viz
též“, které byly v NK opraveny po rozhodnutí
Pracovní skupiny pro jmennou katalogizaci
o aplikaci termínu „současný autor“ do českých
interpretací AACR2. Ručně též byly opraveny
bibliograﬁcké záznamy, které na tyto autority
byly navázané.
(20)

Členství v pracovních skupinách a komisích
při Národní knihovně ČR:
> Pracovní skupina pro jmenné zpracování
> Pracovní skupina pro věcné zpracování
> Pracovní skupina pro seriály
> Pracovní skupina pro zpracování speciálních
dokumentů – elektronické zdroje, hudebniny,
kartograﬁcké dokumenty
> Autority
při Ministerstvu kultury ČR:
> Komise programu VISK 5

BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST
Analytické zpracování
> vytvořeno 2 585 záznamů článků z tisku regionální provenience (periodika, sborníky apod.)
> na podzim se začalo pracovat na projektu
skenování článků z regionálního tisku;
elektronické kopie by do budoucna měly být
k dispozici na počítačích v prostorách KVK,
jejich zpřístupnění urychlí proces získání
cílového dokumentu a zároveň budou tištěné
verze chráněny proti poničení
Jmenné autority
> do databáze regionálních osobností vloženo
209 nových autorit, z toho do báze národních
autorit NK ČR bylo zasláno 65 záznamů
> jako vedlejší produkt procesu budování
databáze byly realizovány občasné výstavy
informující o regionálních osobnostech
Staré a vzácné tisky
> pokračovala spolupráce s katedrou dějepisu
Pedagogické fakulty TU v Liberci, v rámci
které studenti vytvářeli katalogizační záznamy
starých tisků.
> byla zahájena poslední fáze projektu
digitalizace periodika Reichenberger Zeitung
Rešerše
> bylo přijato a vyřízeno 19 žádostí o zpracování
dokumentograﬁcké rešerše

Regionální funkce
REGIONÁLNÍ FUNKCE
KRAJSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V LIBERCI

vědecké knihovny v Liberci. ››http://www.kvkli.cz/_
data/afm-uploads/region/Koncepce%20RF%202007_15%20
k%202007.pdfVýkon regionálních funkcí (RF) je

Úkoly krajské knihovny jsou speciﬁkovány
v § 11 Zákona č. 257/2001 Sb. Dle odstavce
3 krajská knihovna plní a koordinuje plnění
regionálních funkcí (dále RF) vybranými
základními knihovnami v kraji. Náplň činnosti na
krajské i okresní úrovni vychází z „Metodického
pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění
výkonu RF knihoven a jejich koordinaci na území
České republiky“. ››http://knihovnam.nkp.cz/docs/

v Libereckém kraji (LK) realizován ve čtyřech
oblastech prakticky shodných s bývalými okresy
jejich tradičními knihovnickými centry, s nimiž
Krajská vědecká knihovna v Liberci (dále KVK)
uzavřela smlouvy o přenesení výkonu RF.
Oblasti a pověřené knihovny v Libereckém kraji:
Českolipsko – Městská knihovna v České Lípě
Jablonecko – Městská knihovna v Jablonci n. N.
Semilsko – Městská knihovna v Semilech
Liberecko – KVK v Liberci

MetPokynMK05.doc‹‹

Základním dokumentem na krajské úrovni je
Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí
v knihovnách Libereckého kraje 2007–2015
schválená usnesením Rady kraje č. 435/08/RK
dne 22. 4. 2008 v rámci Koncepce rozvoje Krajské

Krajská vědecká knihovna v Liberci zastává nejen
krajskou funkci, ale poskytuje i konkrétní služby
knihovnám libereckého okresu prostřednictvím
Úseku služeb knihovnám Liberecka.

Přehled počtu registrovaných knihoven Libereckého kraje zřizovaných krajem, měst y a obcemi k 31. 12. 2009
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11
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34

Česká Lípa
Jablonec n. Nisou

Liberecký kraj celkem

Pobočky

Knihovny

Z toho
obsluhovaných
knihoven
a poboček
v rámci RF

Pobočky

Celkem

Knihovny

Neprofesionální
knihovny**

Pobočky

Profesionální
knihovny*
Knihovny

Pověřené
knihovny
Pobočky

Počet obyvatel
oblastí LK
k 1. 1. 2009
(dle údajů ČSÚ)

Knihovny

Oblasti Libereckého
kraje z hlediska
regionálních funkcí

222

Ve statistickém výkazu RF vykazuje KVK a pověřené knihovny 222 obsluhovaných knihoven a poboček, kterým poskytují služby.
*
**

Profesionální knihovny – s pracovním úvazkem nad 15 hodin týdně
Neprofesionální knihovny – s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně

Finanční zajištění regionálních
funkcí knihoven v Libereckém kraji
Náklady na výkon RF v roce 2009 byly
hrazeny z dotace Libereckého kraje na základě
smluv uzavřených mezi KÚ LK a pověřenými
knihovnami (včetně KVK v Liberci) podle
rozpočtu navrženého KVK. Závazným ukazatelem
při sestavování rozpočtu byla částka na doplňování
výměnného fondu – 2 Kč na 1 obyvatele oblasti.
Stanovený ukazatel byl dodržen. Rozpočty na
rok 2009 byly projednány a připraveny koncem
roku 2008, v lednu 2009 byly spolu s vyúčtováním
dotace za rok 2008 předány KÚ LK žádosti KVK

a pověřených knihoven o přidělení dotace na rok
2009. V únoru byla zastupitelstvem kraje schválena
částka 1 993 tisíc Kč pro celý kraj (oproti
rozpočtovaným 5 440 tis. Kč). Rozpočet byl po
mnoha jednáních dorovnán teprve usnesením
zastupitelstva kraje 9. 6. 2009.
KVK obdržela účelovou dotaci Libereckého kraje
na zajištění RF v rámci kraje a na zajištění služeb
knihovnám Liberecka ve výši 1 993 000 Kč. Částka
byla čerpána v souladu s rozpočtem a počátkem
roku 2010 řádně vyúčtována. Podrobné čerpání
je uvedeno v příloze Zprávy o zajištění výkonu
(21)
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regionálních funkcí v knihovnách Libereckého
kraje za rok 2009, umístěné na webu KVK
v Liberci. ››http://www.kvkli.cz/cz/region/regionalnifunkce-r2.html

Je nutno uvést, že pro rok 2010 byl rozpočet na
RF schválen v nezměněné výši již na podzim roku
2009 a kritická situace roku 2009 se již neopakuje.
Personální zajištění výkonu regionálních funkcí
KVK v rámci Libereckého kraje a úseku služeb
knihovnám oblasti Liberecka
1 prac. úvazek krajská metodička + 0,4 prac.
úvazku řidiče
3 prac. úvazky na úseku služeb knihovnám
Liberecka

PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH ÚKOLŮ
A STANDARDŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
V RÁMCI LIBERECKÉHO KRAJE
Koordinace výkonu regionálních funkcí v kraji
Průběžně byla prostřednictvím elektronické
pošty zajišťována informovanost knihoven
v LK o aktuálním dění v knihovnictví,
o připravovaných akcích a kampaních na
podporu čtenářství a propagaci knihoven,
o nových číslech elektronických knihovnických
periodik (Čtenář, Bulletin SKIP, Ikaros, U nás)
atp. Podle tématu byly informace předávány
i knihovnám se speciálními fondy.
Krajská metodička je členkou komise pro RF
Sdružení knihoven ČR (dále SDRUK), sekce
veřejných knihoven a sekce vzdělávání Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále
SKIP), informace z nich přenáší do knihoven
LK. Zastupuje SKIP LK v krajské komisi Vesnice
roku, v roce 2009 se podařilo poprvé prosadit
ﬁnanční odměnu pro obec, která obdržela Diplom
za vzorné vedení obecní knihovny.
Poradenská a konzultační činnost
V rámci krajské funkce bylo vykonáno 48 návštěv
a 53 konzultací vyplývajících z aktuálních úkolů
a dle požadavků knihoven. Pozornost byla
zaměřena na kontrolu evidence činnosti knihoven
v souvislosti se změnami platnými od počátku
roku 2009.
Významným zdrojem odborných informací je
webová stránka KVK v Liberci, oddíl Knihovny
(22)

regionu ››http://www.kvkli.cz/cz/region/knihovny-regionu.
php, která byla průběžně aktualizována a doplňována ve všech oddílech. Do oddílu Ke stažení
››http://www.kvkli.cz/cz/sluzby/ke-stazeni.php jsou
průběžně doplňovány medailony autorů, které
spolu s přehledy výročí slouží knihovníkům jako
pomůcka pro přípravu výstavek. Nově je v elektronické podobě uveřejňován na webové stránce také
časopis Světlik (Svět libereckých knihoven) a pro
knihovny Liberecka Informační listy. Průběžně je
aktualizována databáze a mapa knihoven ››http://
maps.kraj-lbc.cz/mapserv/knihovny/index.php Libereckého kraje vytvořená ve spolupráci s Odborem
životního prostředí a zemědělství KÚ LK na
mapovém serveru Libereckého kraje. Jednou
z priorit krajské metodiky bylo (a nadále bude)
zvyšovat povědomí knihovníků o významu webových stránek pro knihovny. Tvorba webových stránek na základě šablony webu pro malé knihovny
byla také tématem vzdělávání knihovníků.
Statistika knihovnických činností
V rámci kraje byly na základě podkladů
z pověřených knihoven a z úseku služeb
knihovnám Liberecka zpracovány sumáře za
všechny knihovny. Byla zpracována a vydána
Ročenka knihoven Libereckého kraje za rok 2008
››http://www.kvkli.cz/_data/afm-uploads/rocenka_2008.
pdf, jejíž vydání v předchozím roce se setkalo mezi

knihovníky LK s kladným ohlasem. V elektronické
verzi je uveřejněna na webové stránce KVK
věnované regionálním funkcím. Knihovnám v LK
byl rozeslán a ke stažení na webové stránce je
umístěn elektronický Deník knihovny na rok 2010
dopracovaný na základě elektronického deníku
připraveného Knihovnou V. Čtvrtka v Jičíně.
Vzdělávání knihovníků, porady
Vzdělávání knihovníků probíhalo ve dvou
základních celcích:
> Celoživotní vzdělávání knihovníků všech typů
knihoven (z rozpočtu RF)
> Vzdělávání v oblasti IT – kurzy v celkovém
rozsahu 90 vyučovacích hodin (z prostředků
programu MK ČR VISK 2)
Účast na vzdělávacích akcích je stále diskutovanou
otázkou. Profesionální knihovny jsou z velké
většiny obsazeny jedním knihovníkem, zřizovatelé
nejsou nakloněni zavírání knihoven. Vstřícným
krokem směrem k neprofesionálním knihovníkům
bylo uspořádání jedné z akcí v sobotu. Přes
všechny problémy se vzdělávacích akcí
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zúčastnilo více knihovníků, než v předchozích
letech. Zásluhu na tom měly zejména dvě akce
nadregionálního charakteru:
> Konference „Současnost literatury pro děti
a mládež“ jako doprovodná akce Veletrhu
dětské knihy. Zúčastnilo se jí 71 knihovníků
a 21 vysokoškolských pedagogů z celé republiky,
kromě nich si přicházeli poslechnout jednotlivé
příspěvky studenti z Technické univerzity
v Liberci.
> Mimořádnou akcí KVK v Liberci bylo
uspořádání mezinárodní konference „Obecní
knihovny – potenciál a perspektivy“ – činnost
malých/obecních knihoven v Euroregionu
Neisse-Nisa-Nysa – bilance uplynulého
desetiletí a výhled do budoucna,
spoluﬁnancované z ERDF (Evropského fondu
regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů
prostřednictvím Euroregionu NISA).
Konference se zúčastnilo na 60 knihovníků
z Polska, Německa a české části Euroregionu
Nisa. Na programu bylo seznámení
s programem podpory malých knihoven ze
strany státu v jednotlivých zúčastněných
zemích a prezentace zástupců knihoven
jednotlivých zemí. Velmi zajímavá a příjemná
byla pro všechny účastníky exkurze do knihoven
Českolipska i společenský večer.
Odborné vzdělávání knihovníků
Pro knihovníky LK bylo zorganizováno celkem
12 akcí (59 vyučovacích hodin) s celkovou účastí
354 osob. Kromě výše jmenovaných akcí to byly
2 přednášky Mgr. Marty Ljubkové na téma
„Současná česká próza“, přednáška „Digitalizace
dokumentů“ PhDr. Evy Marvanové, přednáška
„Okolo pultu aneb sociální komunikace v knihovně“
s Mgr. Jaroslavou Štěrbovou, 2 praktická
školení v obsluze AKS Clavius v podání paní
A. Tománkové. Dva workshopy „Výtvarné aktivity
v knihovnách“ s akademickou malířkou Evou
Mastníkovou a seminář „Židovská kultura včera
a dnes“ byly uspořádány ve spolupráci s Klubem
dětských knihoven SKIP LK. S velkým zájmem
byla přijata exkurze do SVK Hradec Králové.
Vzdělávání v oblasti IT z prostředků programu MK
ČR na podporu knihoven VISK 2
Kurzy probíhají v učebně, která je vybavena 11
uživatelskými místy obnovenými v rámci projektu
VISK2 v roce 2007 + 4 PC v rámci obnovy
počítačového vybavení KVK v Liberci.
Celkem bylo zorganizováno 11 kurzů

(90 výukových hodin – 15 výukových dní)
s celkovou účastí 115 účastníků z 38 knihoven
Libereckého kraje. Kurzy jsou nabízeny
i registrovaným knihovnám se speciálními fondy.
Porady ředitelů a metodiků pověřených knihoven
se uskutečnily v roce 2009 4x, byly při nich
projednávány aktuální otázky – rozpočty, plány
vzdělávání, příprava materiálů, informace z jednání
odborných komisí a sekcí, příprava akcí, zajištění
celostátních kampaní na podporu čtenářství
a propagaci knihoven aj. Porady jsou velmi
ceněnou příležitostí k výměně zkušeností.
Zajišťování dopravy
KVK zajišťuje dopravu spojenou s výkonem RF
kromě Liberecka také pro Jablonecko a Semilsko
(metodické návštěvy, rozvoz nových knih
a výměnných souborů, nákupy knih). V roce 2009
ujel řidič KVK v rámci RF 21 655 km a v rámci
nákupu a zpracování knih a distribuce VF rozvezl
32 561 sv. knih. Čas strávený při zajišťování dopravy
v rámci RF tvořil polovinu jeho pracovní doby.
Servis automatizovaných knihovních systémů
není v Libereckém kraji od počátku z ﬁnančních
důvodů realizován. Činnost se v této oblasti
omezuje na metodickou pomoc knihovnám
zavádějícím do knihoven automatizované
systémy. Pověřené knihovny napomáhají obcím
při získávání prostředků na zavádění AKS
z programu VISK 3 a dodávají do knihoven data
k nakoupeným knihám a výměnným fondům.
K zavádění regionálních kooperativních systémů
se pověřené knihovny staví odmítavě z důvodu
nestability ﬁnančního zajištění výkonu RF (např.
v roce 2009 byly schváleny prostředky na výkon RF
v potřebné výši až v červnu). Jedinou knihovnou
v kraji, pro niž je servis automatizovaného
knihovního systému zajišťován, je Obecní
knihovna Šimonovice.

Další činnos ti
Spolupráce s knihovnami se
speciálními fondy a se školními knihovnami
Pracovníci knihoven jsou zváni na vzdělávací akce
KVK, na vyžádání jim je poskytována metodická
pomoc a dle tématu a jejich specializace jsou jim
předávány informace z odborných konferencí.
V roce 2009 pokračovala spolupráce s Centrem
vzdělanosti Libereckého kraje na přípravě
projektu „Školní knihovna – studijní a informační
(23)
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centrum“, v němž měla být Krajská vědecká
knihovna v Liberci partnerem. Projekt však nebyl
úspěšný. Knihovníci školních knihoven jsou zváni
na vybrané vzdělávací akce.
Projekt internetizace
knihoven Libereckého kraje
Ve stanoveném termínu byla odeslána pravidelná
monitorovací zpráva. Podle požadavků knihoven
byla poskytována pomoc při řešení aktuálních
problémů účastníkům projektu, zejména záručních
oprav PC. Ke konci roku byla ve spolupráci
s pověřenými knihovnami provedena inventura
majetku pořízeného z projektu. ››http://www.kvkli.
cz/_data/afm-uploads/Zprava%20o%20PIK%20LK.doc

Projekt internetizace knihoven MV ČR
V rámci PIK MV byla poskytována poradenská
pomoc knihovnám zapojeným do projektu
(poruchy připojení, pomalé připojení apod.). Na
žádost odpovědného pracovníka MV ČR byl
opětovně prověřen a potvrzen zájem 7 knihoven,
které žádost podaly již v roce 2007 a dosud
připojeny v rámci PIK nebyly.
Distribuce materiálů pro
knihovny do pověřených knihoven
Distribuce časopisu Světlik, Grand Biblio,
materiály k celostátním kampaním na podporu
čtenářství a propagaci knihoven, publikace vydané
Libereckým krajem aj.
Dále řada činností vyplývajících z aktuálních
požadavků a potřeb, např.: zajišťování příspěvků
do časopisu Světlik (pravidelně 2x ročně příprava
reportážní cesty redaktorů vždy po 4 knihovnách –
po jedné z každé oblasti kraje) a jiné aktivity, které
není reálné v plné míře podchytit a dokumentovat.

ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
V KNIHOVNÁCH LIBERECKA
Služby 64 knihovnám Liberecka zajišťuje Úsek
služeb knihovnám Liberecka.

Plnění základních s t andar dů
pr o výkon r egionálních funkcí:
Poradenská a konzultační činnost
V roce 2009 bylo uskutečněno 162 metodických
návštěv, všechny knihovny byly v souladu se
(24)

standardem pro výkon RF navštíveny minimálně
jedenkrát. Hlavními body metodických
návštěv byly pro rok 2009 změny v evidenci
knihovnických činností a s tím související kontroly
update systému Clavius u automatizovaných
knihoven, personální změny v knihovnách
a závěrem roku příprava na zpracování
ročních výkazů. Se zřizovateli knihoven byly
projednávány možnosti automatizace knihoven
a záležitosti s tím spojené, informace o programu
VISK 3, pomoc nebo případně zpracování
projektů, webové stránky knihoven, personální
záležitosti, případně další změny v jednotlivých
knihovnách (např. stěhování, modernizace
knihoven aj.). Konzultace byly poskytovány dle
potřeb knihovníků a obecních úřadů, celkem se
uskutečnilo 95 konzultací. Všichni knihovníci
jsou průběžně prostřednictvím elektronické pošty
informováni o aktuálních novinkách v oboru,
o celostátních kampaních zaměřených na podporu
čtenářství a propagaci knihoven.
Metodická pomoc byla zaměřena zejména na
knihovny zavádějící AKS (Nová Ves, Dlouhý
Most, Paceřice, Stráž nad Nisou). Z 64
obsluhovaných knihoven Liberecka zavádí nebo
již plně využívá AKS 41 obecních a městských
knihoven.
Dále se jednalo o metodickou pomoc při
zpracování projektů do programu MK ČR
na podporu knihoven VISK 3. V roce 2009
získaly MěK v Hrádku nad Nisou, Hejnicích
a Chrastavě a OK v Šimonovicích na základě
předložených projektů připravených ve spolupráci
s KVK v Liberci dotaci v celkové výši 291 000 Kč.
Obec Šimonovice zpracovala společně s KVK
v Liberci úspěšný projekt na kooperativní využití
knihovnického systému ARL. Na podzim roku
2009 byly obce informovány o grantových
programech pro knihovny vyhlášených pro rok
2010, na vyžádání byly knihovnám poskytnuty
konzultace a pomoc při zpracování projektu
(Frýdlant, Dlouhý Most, Osečná), některým
knihovnám byly projekty kompletně připraveny
(Stráž nad Nisou, Zdislava, Vlastibořice, Dolní
Řasnice, Krásný Les, Horní Řasnice, Svijany).
Věnovali jsme také pozornost webovým stránkám
knihoven. Nejrozšířenější a v libereckém regionu
nejvyužívanější je Šablona webu pro malé
knihovny. Jednotlivým knihovnám, které začínaly
s prezentací prostřednictvím šablony webu
pro malé knihovny byla poskytována pomoc.
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Ke konci roku 2009 tuto šablonu využívalo 5
městských a 8 neprofesionálních knihoven + 1
pobočka. Webové stránky umístěné na stránkách
městských nebo obecních úřadů má 1 městská
a 4 místní knihovny. MěK v Českém Dubu
a MK v Radimovicích spravují vlastní internetové
stránky. V rámci vzdělávání v oblasti IT byl
uspořádán kurz obsluhy šablony webu.
Statistika knihovnických činností
Statistiky ze všech knihoven byly zpracovány
v programu StatExcel a v programu NIPOS.
Výstupem byly sumáře základních knihoven
s neprofesionálními pracovníky, s profesionálními
pracovníky a celookresní sumář. Ze statistik byl
zpracován přehled výsledků činnosti knihoven
za rok 2008 ›› http://www.kvkli.cz/_data/afm-uploads/
region/Rozbor%202008knih.doc‹‹ a rozbor plnění
doporučených standardů knihovnických činností,
s oběma materiály byli seznámeni knihovníci
i zřizovatelé knihoven, materiál byl umístěn i na
webu KVK. Knihovníkům byla během roku
ve větší míře poskytována metodická pomoc
zaměřená na správné vyplnění statistických
výkazů. Důvodem byly změny, které nastaly
v evidenci činnosti knihoven od ledna 2009.
Vzdělávání knihovníků, porady
byly realizovány v rámci vzdělávání knihovníků
Libereckého kraje. V průběhu roku se uskutečnily
3 porady pracovnic městských knihoven. 2x
v KVK v Liberci a 1x v MěK v Českém Dubu.
Hlavními body porad byla evidence činnosti
v Deníku knihovny, zpracování ročních výkazů,
nová verze šablony webu, program VISK 3,
výsledky a činnost jednotlivých knihoven. Setkání
pracovnic profesionálních knihoven byla dále
zaměřena na aktuální úkoly v knihovnách a na
výměnu zkušeností. V závěru roku proběhlo
celookresní setkání knihovníků zaměřené na
aktuální úkoly knihoven. Hostem této akce byla
pí Mgr. Zlata Houšková z NK v Praze se svou
prezentací z českých i zahraničních knihoven.
Tvorba výměnných fondů, jejich distribuce
Přírůstek VF v roce 2009 činil 1926 svazků
v ceně 332 409 Kč. Do elektronického katalogu
byly průběžně doplňovány knihy ze starších
vrácených souborů. Stav výměnného fondu
činil k 31. 12. 2009 25 283 svazků. V roce 2009
bylo připraveno celkem 176 souborů s 8 132
sv. (z toho 28 souborů s 1 143 sv. pro pobočky
KVK). Výměnné fondy využilo 62 místních
a městských knihoven a 5 poboček KVK. Každá

obsluhovaná knihovna (bez poboček KVK)
obdržela v průměru 3 soubory se 131 svazky.
Knihovnám, které již půjčují prostřednictvím
AKS, byla e-mailem posílána data k výměnným
souborům, aby mohly knihy z VF půjčovat
s využitím čárových kódů KVK.
Aktualizace a revize knihovních fondů
Během roku byla provedena aktualizace fondu
v neprofesionálních knihovnách podle požadavků
knihoven (Stráž nad Nisou, Lažany, Zdislava,
Vlastibořice, Oldřichov v Hájích, Jeřmanice,
Křižany, Nová Ves, Soběslavice – všechny bez
AKS). Aktualizace fondu byla prováděna buď
v rámci revizí, samostatně v knihovnách před
zahájením vkládání knihovního fondu do
automatizovaného systému nebo na vyžádání.
Revize knihovního fondu byly provedeny dle
zákona č. 257/2001 Sb. v knihovně v Lažanech
(4 097 sv.), Dlouhém Mostě (4 890 sv.),
Jeřmanicích (3 846 sv.), Křižanech (3 208 sv.),
a Soběslavicích (2 544 sv.). Revizi ve Vítkově
(3158 sv.) provedla vedoucí MěK v Chrastavě
společně s knihovnicí ve Vítkově. Kromě
vlastní revize knihovního fondu byly následně
pracovnicemi úseku služeb knihovnám Liberecka
provedeny práce související s revizí – zápisy,
seznamy chybějících knih, odstraňování chyb
zjištěných při revizi, zjišťování stavu KF atd.
V šesti knihovnách bylo celkem odrevidováno
21 743 sv. Dále byly uzavírány revize
z minulého roku po dokončení superrevizí.
Pracovnice oddělení pomohly s přestěhováním
a stavěním fondu knihovny v novém objektu ve
Vlastibořicích a v rekonstruovaných prostorách
ve Zdislavě. V navštívených knihovnách také bylo
dle potřeb provedeno přetřídění a přeznačení
naučné literatury podle MDT včetně uspořádání
knih na regálech.
Nákup a zpracování knihovních
fondů z prostředků zřizovatelů (obcí)
byl realizován průběžně na základě
Smluv o nákupu a zpracování knih pro
50 neprofesionálních a 7 profesionálních
knihoven a poboček (službu využívá 90 %
obsluhovaných knihoven Liberecka). V roce
2009 bylo ve spolupráci s dalšími pracovišti
KVK nakoupeno, kompletně technicky
zpracováno (orazítkováno, označeno, zabaleno,
pro neautomatizované knihovny vybaveno
knižními a katalogizačními lístky) 4 727 svazků
(25)
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knih za 769 948 Kč. Hodnota nakoupených knih
dosáhla 1 075 514 Kč, hromadnými nákupy bylo
dosaženo v průměru více než 28,5 % slevy. Knihy
byly do knihoven distribuovány ve 238 jednotlivě
fakturovaných dodávkách. Knihovnám, které již
využívají k evidenci knih AKS, byla elektronicky
posílána k dodávaným knihám data. Kromě
evidence knih v elektronickém katalogu se nadále
řadil lístkový souborný katalog nákupu, který
je využíván při rozdělování nakoupených knih
(zejména dílových titulů a dalších vydání knih).
Servis automatizovaných knihovních systémů
Servis AKS byl zajišťován pro Obecní knihovnu
v Šimonovicích (jedinou na Liberecku i v kraji).
OK Šimonovice byla připojena na knihovní
systém ARL využívaný KVK v Liberci.
Negativem je, že knihovna pracuje ve stejném
režimu jako pobočky KVK, není proto např.
schopna vykazovat položky výkazu Kult (MK)
12-01 týkající se vstupů do elektronického
katalogu a vstupů do výpůjčního protokolu
(tzn. virtuální návštěvníky knihovny), přestože
tyto služby poskytuje. Během listopadu 2009
byla provedena inventarizace sestav počítače,
multifunkční tiskárny a nábytku, pořízených do
46 knihoven Liberecka v rámci PIK Libereckého
kraje v roce 2005.
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí
Služební auto je úseku služeb knihovnám okresu
Liberec k dispozici vždy jeden den v týdnu
a využíváno je nejen k dopravě na metodické
návštěvy jednotlivých veřejných knihoven a jejich
zřizovatelů v okrese Liberec, ale především
k rozvozu knižních novinek a souborů výměnného
fondu jednotlivým knihovnám (do knihoven na
Liberecku celkem rozvezeno 13 122 svazků).

Další služby knihovnám zajišťované
úsekem služeb knihovnám Liber ecka
Informační listy jsou pro knihovny okresu
Liberec vydávány 4x ročně. Každé číslo obsahuje
3 medailony autorů, přehledy významných
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kulturních výročí na jednotlivé měsíce a aktuální
úkoly a informace z knihovnictví. Od č. 4/2009
jsou v elektronické podobě umístněny na webové
stránce KVK.

Značení starších fondů – dodáváno podle
požadavků knihoven. V roce 2009 využily
této služby knihovny ve Vlastibořicích, Bílém
Kostele, Zdislavě, Svijanském Újezdě a Rozstání,
dále pokračovaly v přeznačování knihovního
fondu knihovny v Novém Městě pod Smrkem,
Chotyni a Raspenavě.

Česká knihovna – v roce 2009 bylo objednáno
a distribuováno do 11 profesionálních knihoven
libereckého okresu z programu MK ČR Česká
knihovna 258 sv. knih (kompletně zpracovaných),
včetně vyřizování administrativních záležitostí
(potvrzování dodacích listů apod.). Celkem bylo
vystaveno 31 dodacích listů.

Distribuce materiálů – časopisy Světlik a Grand
Biblio byly pravidelně distribuovány do knihoven
libereckého okresu v rámci dodávek nových
knih z nákupu a souborů VF. V roce 2009 byla
věnována pozornost zvláště distribuci materiálů
a informací k anketě „Kniha mého srdce“.

WWW stránky KVK Liberec – oddíl
„Služby knihovnám Liberecka“ – je průběžně
aktualizován a doplňován informacemi
i materiály ke stažení. Postupně byly přidávány
na stránky knihovny v elektronické podobě
kulturní výročí i medailony autorů a dále
čtvrtletník Světlik.

Podrobná Zpráva o zajištění výkonu regionálních
funkcí v knihovnách Libereckého kraje za rok
2009 je umístěna na ››http://www.kvkli.cz/cz/region/
regionalni-funkce-r2.html

Automatizovaný knihovnický systém,
správa sítě
Pravidelné činnosti
realizované ve sledovaném roce
> upgrade knihovního systému
> administrátorská činnost
> uživatelská podpora
> globální úpravy
> nestandardní výstupy a statistiky
> aktualizace souboru národních autorit
> odesílání dávkových souborů záznamů do
Národní knihovny ČR
> administrace informační tabule
Systémový knihovník se dále podílel na
následujících činnostech:
> návrh a zprovoznění systému evidence
objednávek pro akvizici
> zahájení výpůjčního procesu na pobočkách
Vesec, Ruprechtice a Kunratická
> zprovoznění systému přebírání údajů
o čtenářích z Kartového centra Libereckého
kraje na pobočkách
> podíl na revizi knihovního fondu
> konverze edic
> zprovoznění databáze elektronických norem
ČSN
Účast na odborných akcích
> datové schránky, správa sítě, spisová služba –
odborné semináře
> semináře k digitalizaci v rámci projektu
Technologická centra krajů
> semináře uživatelů automatizovaného
knihovnického systému Advanced Rapid Library

Správa informačního systému
Správa informačního systému byla realizována
dodavatelsky Libereckou informační společností,
která zajišťovala správu a údržbu hardwaru
a softwaru osobních počítačů i serverů a zároveň
správu sítě. Koordinace prací Liberecké
informační společnosti s potřebami knihovny
byla řešena pravidelnými schůzkami zástupců
obou organizací.
Příprava vzdáleného
přístupu k elektronickým databázím
V prosinci byly zahájeny přípravné práce na
realizaci vzdáleného přístupu k elektronickým
databázím prostřednictvím Čtenářského konta
(EBSCO, OCLC, Library Press Display, Art
Full Text). Registrovaní uživatelé tak budou
mít možnost pracovat s licencovanými zdroji
i z prostor mimo knihovnu.
Webové stránky knihovny
Správu webové stránky knihovny zajišťoval
externí webmaster, který průběžně pracoval
na zadaných úkolech či řešil aktuální stav.
Administrátorské úkony (uveřejňování informací
o akcích, aktuality, novinky ze světa literatury,
aktualizace proﬁlu na Facebooku) zajišťovali
pracovníci knihovny.
Stále naléhavěji vyvstává otázka vytvoření
pozice interního webmastera, který by pružněji
reagoval na potřeby knihovny, sledoval současné
trendy a novinky průběžně implementoval do
systému.
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Projekty, studijní cesty, grantová politika
PROJEKTY, STUDIJNÍ CESTY
Nenechte se diskriminovat
Od 1. 1. 2009 se KVK stala partnerem
v projektu organizace Gender Studies, o. p. s.
s názvem „Nenechte se diskriminovat“. Cílem
projektu je podpora naplňování práv osob
ohrožených diskriminací na základě pohlaví,
věku a projevy vícenásobné diskriminace,
aktivní pomoc těmto osobám a zjišťování
podmínek v případě porušování práv v regionu
Severovýchod. V rámci projektu vzniklo ve
vstupní hale KVK Informační centrum, které je
pro klienty otevřeno dva dny v týdnu. Projekt
bude ukončen 30. 6. 2010.
Bologna – návštěva veletrhu
dětské knihy (březen 2009)
Návštěva veletrhu proběhla v rámci studijní cesty
organizované SDRUK (Sdružení knihoven ČR).
46. ročník veletrhu představil to nejlepší, co lze
ve světové produkci knih pro děti zaznamenat,
jeho nosným tématem byla knižní produkce Jižní
Koreje. Součástí cesty byla i návštěva knihovny
Sala Borsa.
CAIC (Creative Approaches to
Intercultural Competence, září 2009)
Dva zástupci KVK se zúčastnili studijní
cesty (tzv. mobility) do Göteborgu, která byla
zaměřena na aktivity švédských knihoven směrem
k imigrantům. Projekt CAIC je realizován
v rámci programu Grundtvig.
Návštěva německých knihoven (listopad 2009)
Studijní cesta do zajímavých německých
knihoven SLUB (Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Drážďany)
a IKMZ (Informations-, Kommunikations- und
Meienzentrum, Cottbus) proběhla za účasti radní
pro kulturu, náměstkyně hejtmana Libereckého
kraje Ing. Lidie Vajnerové. Cílem bylo načerpat
informace a zkušenosti z provozu a event. některé
poznatky využít ke zlepšení služeb KVK.
European Grandmothers and Grandfathers
e-life learning (listopad 2009)
KVK se v rámci programu Grundtvig zúčastnila
kontaktního semináře v Poděbradech na téma
„Gender issues in Adult education“, který se
konal za účasti zástupců organizací Evropské unie
zabývajících se problematikou vzdělávání dospělých
a problematikou gender. KVK spolu se zástupci
z Polska, Slovinska a Řecka vypracovala návrh
(28)

dvouletého projektu „European Grandmothers
and Grandfathers e-life learning“ zaměřený
na zlepšování počítačové gramotnosti seniorů
(50+). Projekt bude podán v únoru 2010 Národní
agentuře pro evropské vzdělávací programy.
Benchmarking knihoven
KVK je od roku 2008 zapojena do projektu
„Benchmarking knihoven“, který si klade za cíl
vytvořit a testovat benchmarkingový systém pro
hodnocení činnosti veřejných knihoven. V roce
2009 byla odeslána ke zpracování a prezentaci
data za rok 2008.
Děti čtou nevidomým dětem
Cílem dlouhododobého projektu je vydávání
zvukové podoby oblíbených dětských knih
určených primárně pro slabozraké a nevidomé
děti. V roce 2009 bylo vydáno CD „Sísa Kyselá“.
Školní knihovna – studijní
a informační centrum
Projekt, ve kterém měla KVK plnit funkci
partnera a odborného garanta, podávalo
opakovaně Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje do operačního programu CZ.1.07 OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl
zařazen do zásobníku projektů.
Zvýšení adaptability zaměstnanců
podniků v profesních oborových a odvětvových
sdruženích
KVK se zapojila do projektu „Zvýšení
adaptability zaměstnanců podniků v profesních
oborových a odvětvových sdruženích“, na
který získala Unie zaměstnavatelských svazů
z operačního programu „Lidské zdroje
a zaměstnanost“ téměř 30 milionů Kč. Vzdělávací
program resp. jednotlivé kurzy, do nichž se zapojí
zaměstnanci KVK, mají inovativní charakter
a jsou zaměřeny zejména na management
knihoven, jazykové a komunikační dovednosti,
dovednosti v oblasti informačních technologií
a na aktuální trendy v oblasti knihovnictví
a informačních služeb.
Starttech
Projekt se zaměřuje na podporu a motivaci žáků
základních a středních škol k jejich budoucímu
zapojení do výzkumu a vývoje v technických
oborech (více na www.starttech.cz). KVK je
partnerem projektu a v roce 2009 poskytovala
prostory pro konání akcí.
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GRANTY
Celkem na realizaci projektů získáno: 624 660 Kč

K n i h o v n a 2 1. s t o l e t í ( M i n i s t e r s t v o k u l t u r y Č R )
Čeština pro cizince a publikace v jazycích menšin
> cíl: rozšířit fondy cizojazyčné literatury včetně učebnic češtiny pro cizince
> žádáno/získáno/podíl KVK: 10 000/5 000/5 000 Kč
Literární kavárna 2009
> cyklus večerů s literaturou, o významných literárních výročích a zajímavých tématech z oblasti kultury a
dějin regionu
> žádáno/získáno/podíl KVK: 15 000/6 000/6 000 Kč
Kniha, můj kamarád
> cyklus akcí pro děti a mládež – Klíčování, Listování, Čtení a hraní pro nejmenší, Setkávání s živými autory
> žádáno/získáno/podíl KVK: 42 000/15 000/15 000 Kč

VISK (Ministerstvo kultury ČR)
Vzdělávání knihovníků (VISK 2)
> realizace školících kurzů pro knihovníky Libereckého kraje v oblasti ICT
> žádáno/získáno/podíl KVK: 40 000/36 000/16 000 Kč
Retrospektivní zpracování regionálních seriálů z fondu KVK v Liberci (Retrokon VISK 5)
> žádáno/získáno/podíl KVK: 13 000/13 000/5 600 Kč
Digitalizace mikroﬁlmu novin Reinchenberger Zeitung (VISK 7)
> žádáno/získáno/podíl KVK: 665 000/368 000/158 000 Kč
Informační zdroje (VISK 8-A)
(řešitel: Národní knihovna ČR; KVK se zapojila jako partner)
> získáno/podíl KVK: 9 520/4 760 Kč (ČTK)
> získáno/podíl KVK: 19 040/9 520 Kč (Anopress)
Harmonizace lokálních autorit KVK v Liberci se souborem národních autorit (VISK 9)
> žádáno/získáno/podíl KVK: 29 000/25 000/17 300 Kč

Nadace Syner
Děti čtou nevidomým dětem
> vydávání zvukových knih pro slabozraké a nevidomé děti (dlouhodobý projekt)
> žádáno/získáno: 43 500/10 000 Kč

Nadace Preciosa
Zakoupení databáze Art Full Text, nákup odborných publikací
> získáno: 70 000 Kč
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Statutární město Liberec – kulturní fond
Sněhová královna
> divadelní představení v rámci Veletrhu dětské knihy
> žádáno/získáno: 5 000/5 000 Kč
Památky kolem nás
> cyklus přednášek realizovaný ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Liberci
> žádáno/získáno: 8 000/8000 Kč
Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro nejmenší
> divadelní představení pro děti od 2 do 5 let v podání místních amatérských divadelních souborů
> žádáno/získáno: 6 000/4 000 Kč
Počteníčko aneb pojď si číst a hrát do knihovny (pobočka Kunratická)
> celoroční etapová soutěžní hra pro děti (prověřování literárních a výtvarných dovedností, soutěže, dílny)
> žádáno/získáno: 18 000/3 000 Kč
Besedy se spisovatelkou D. Krolupperovou
> žádáno/získáno/podíl KVK: 2 000/1 000/1 000 Kč
Bible očima jejího překladatele
> cyklus přednášek o překladatelské práci Mgr. M. Krchňáka, jeho vyprávění o Izraeli z doby Starého zákona
> žádáno/získáno: 4 000/4 000 Kč

Statutární město Liberec – fond pro podporu a rozvoj vzdělávání
Rok s F. Nepilem (pobočka Kunratická)
> pravidelné čtení z knih F. Nepila, práce s knihami autora
> žádáno/získáno: 5 000/3 000 Kč
Zvířátka jsou naši přátelé (pobočka Vesec)
> podvečerní čtení pohádek jejichž hrdiny jsou zvířátka, besedy o přečtených knihách, výtvarná, čtenářská a
literární soutěž
> žádáno/získáno: 13 500/12 600 Kč
Příběhy z jiných zemí
> dílny pro děti o objevování odlišných kultur
> žádáno/získáno: 7 500/7 500 Kč
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Zahraniční spolupráce
EUREX „Knihovny“ – pracovní skupina
českých, polských a německých knihoven
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
Pracovní skupina připravila již v úvodu
zmíněnou mezinárodní konferenci „Obecní
knihovny – potenciál a perspektivy“.

> dvojjazyčné divadelní představení „Pohlavní
život migrantů“ – Jaromír Konečný / Andrej
Kritenko (12. 10.) – divadlo SiDat Berlin
> přednáška „Studentské hnutí v 60. letech
20. století“ – host PhDr. Jaroslav Pažout, PhD.
z Technické univerzity v Liberci

Během roku proběhlo několik pravidelných
schůzek, na kterých byly naplánovány cíle pro
další období:
> workshop s následným vydáním almanachu
euroregionálních autorů „Současné zvyky
a obyčeje v Euroregionu“ (2010)
> společná česko-polsko-německá konference na
téma „Elektronické služby v knihovnách ERN“
(2011)

Exkurze pro zahraniční skupiny
V průběhu roku bylo uskutečněno 7 exkurzí
pro skupiny ze zahraničí, převážně v němčině.
Zároveň několikrát proběhl seminář se studenty,
např. z Jonsdorfu a z Aachen.

Výtvarná soutěž „Krakonoš –
Rübezahl – Rzepiór – Duch Krkonoš“
Pod záštitou Euroregionu Nisa proběhla
výtvarná soutěž zaměřená na popularizaci
legendárního vládce Krkonoš. V soutěži bylo
hodnoceno celkem 293 prací ve čtyřech věkových
kategoriích. Vítězné práce bylo možné shlédnout
na výstavě v Polsku, následně v Liberci.
Dny české a německé kultury
(11. ročník festivalu)
Festival byl realizován ve spolupráci s Bruecke/
Most Stiftung Drážďany. Ředitelka KVK se
zúčastnila zahajovacího večeru v Drážďanech
(Dreikönigkirche).

Menšiny
V rámci aktivit směrem k národnostním
menšinám a etnickým skupinám v roce 2009
proběhlo:
> kurz „Čeština pro cizince“, který učí
kvaliﬁkované učitelky češtiny
> „Barevný svět“ – pořad v rámci cyklu Prolínání
kultur
> „Skotské Vánoce“ – pořad v rámci cyklu
Prolínání kultur
> příspěvek na semináři „Knihovny pro všechny“
v Městské knihovně v Praze
> příspěvek na konferenci k šedesátému výročí
založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové
KVK se účastnila setkání „Pracovní skupiny
pro cizince, národnostní menšiny a osoby
ohrožené sociálním vyloučením“ (při Magistrátu
Statutárního města Liberec), jejíž je členem.

Program realizovaný v prostorách KVK:
> promítání ﬁlmů v němčině (7. 10. – Lichter,
4. 11. + 16. 11. – Deutschlandspiel, 1. a 2. díl
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Kulturní a vzdělávací činnost
V roce 2009 bylo realizováno celkem 110 kulturních a 396 vzdělávacích akcí (z toho 222 pro děti)
s celkovým počtem účastníků 13 658.

KULTURNÍ AKCE
Kulturní akce patří dlouhodobě k velmi oblíbeným. KVK vlastními silami i ve spolupráci s dalšími
subjekty realizovala celou řadu zajímavých aktivit – výstavy, koncerty, literární čtení, divadelní
představení – pro děti i dospělé. Mezi tradiční patří hudební večery věnované vážné hudbě, doprovodné
akce k Veletrhu dětské knihy a mnohé další. Informace o aktivitách směrem k dětem viz kapitola
Služby – Knihovna pro děti a mládež

VZDĚLÁVACÍ AKCE
Vzdělávací aktivity KVK jsou realizovány v několika oblastech. Již několik let probíhá cyklus večerů „Literární
kavárna“, který se i v roce 2009 zaměřil na literaturu, literární výročí a další zajímavá témata z oblasti kultury
a dějin regionu. Pozvaní hosté besedovali, přednášeli, četli, hráli a zpívali.
Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem byl realizován cyklus „Památky kolem nás“. Pravidelně
každý měsíc hosté z řad architektů, památkářů nebo pedagogů hovořili o Liberecku a jeho památkách
(objekty budov, architektonické náměty, pohledy do historie).
V rámci vzdělávání v oblasti ICT se dlouhodobě s velkým zájmem setkává cyklus „Internet pro seniory
a začátečníky“ (zahrnuje moduly – základy PC a internetu, praktický internet, e-mail, word, opakovací
lekce), kterého se v 52 lekcích zúčastnilo 728 „studentů“. Dvakrát měsíčně probíhala lekce „Znáte naši
knihovnu?“, která seznamuje s knihovnou, jejími službami a elektronickým katalogem.
V průběhu roku bylo realizováno 42 exkurzí pro dospělé z řad české odborné i laické veřejnosti a 7 exkurzí
pro skupiny ze zahraničí. Informace o exkurzích pro děti viz kap. Služby – Knihovna pro děti a mládež.
Krajská vědecká knihovna v Liberci se prezentovala a představila své služby v rámci celostátních
propagačních akcí Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven a Kniha mého srdce.

VÝBĚR KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
leden
> …Co mi knížky nakukaly – výstava ilustrací Jiřího Fixla (prosinec 2008 – leden 2009)
> Aztékové, Peruánci, Chavíňané… (pobočka Vesec) – výstava
> Bertha von Suttner: Život pro mír – Ein Leben für den Frieden – výstava

> Německo – náš soused – výstava
> Emil a detektivové – Klub německého ﬁlmu

únor
>
>
>
>
>
>

Náš kraj – Český ráj; Jizerské hory, Moravský kras – výstava obrazů Antonína Gadase
Počátky lyžování v Libereckém kraji – výstava
Stav českých lesů – výstava
Dům u Zeleného stromu v Liberci – cyklus Památky kolem nás
Nejvýznamnější úspěchy českých lyžařů – cyklus Literární kavárna
Ať to frčí aneb Počátky českého lyžování – cyklus Literární kavárna
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> Příběhy z jiných zemí – dílna pro děti o poznávání odlišných kultur
> Good bye, Lenin – Klub německého ﬁlmu
> Koncert žáků ZUŠ ve Frýdlantě (Bach, Händel, Vivaldi) – cyklus hudebních večerů

březen
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

To nejlepší z ilustrace 2008 – výstava v rámci Veletrhu dětské knihy
Výstava britských knih pro děti a mládež – výstava v rámci Veletrhu dětské knihy
Sněhová královna – divadelní představení
Příběhy českých knížat a králů; Sísa Kyselá – křest zvukových knih
To nejkrásnější na starých pohlednicích Libereckého kraje ze sbírky Egona Wienera – výstava
Osudy drobných sakrálních památek v Liberci – cyklus Památky kolem nás
Máj – měsíc poezie (březen–červen 2009) – literární soutěž (básně)
Nisa – řeka, která nás spojuje (březen–červen 2009) – literární soutěž (povídky)
Březen – měsíc čtenářů – celostátní propagační akce
Schiller – Klub německého ﬁlmu

duben
>
>
>
>
>
>
>
>

Gruzie – Ráj zkropený krví – výstava
Ekologická stopa – Unese Země vaše kroky? – výstava
Krása ﬁgurálních vitráží v kostelech Liberecka – cyklus Památky kolem nás
August Carl Joseph Corda (1809–1849) – cyklus Literární kavárna
Barevný svět – cyklus Prolínání kultur
Richard Wagner und die Frauen – Klub německého ﬁlmu
E. Grieg – cyklus hudebních večerů
Ruská hudba – cyklus hudebních večerů

květen
>
>
>
>

Leporelohra – interaktivní expozice (květen–červenec 2009)
Stane se Ještěd památkou UNESCO? – cyklus Památky kolem nás
Ein Freund von mir – Klub německého ﬁlmu
M. Glinka – cyklus hudebních večerů

červen
> Významné osobnosti Libereckého kraje – výstava
> Aby ze světa nevymizela radost – tvořivé odpoledne a výstava
> Franz Goëss: Praha 1968 (červenec–srpen 2009) – výstava

září
>
>
>
>
>
>

Spřízněni volbou – Němečtí autoři a jejich čeští čtenáři – výstava
David Szalay – Kovová plastika – výstava
Vzpomínky na Afriku – výstava
Liebegovo městečko – cyklus Památky kolem nás
Československá architektura 1956–1970 – cyklus Památky kolem nás
Karolina Světlá (1830–1899) – cyklus Literární kavárna
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> Z pohádky do pohádky – divadelní představení pro děti
> My Wall – Klub německého ﬁlmu

říjen
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Slovenské národní povstání a účast Čechů – výstava
Čarovné bylinky (od října 2009) – výstava
Voda pod městem – Historické vodovody a kanalizace v Liberci – cyklus Památky kolem nás
Nebe nad námi – povídky Rut Sidonové – cyklus Literární kavárna
Čarovné bylinky – cyklus Literární kavárna
Z pohádky do pohádky – divadelní představení pro děti
Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou
Týden knihoven – celostátní propagační akce
Lichter – Klub německého ﬁlmu
P. I. Čajkovskij – cyklus hudebních večerů

listopad
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Chvála řemesla – výstava
GISDAY 2009 – interaktivní výstava
Den poezie – Můj sen (pobočka Kunratická) – výstava
Nová svoboda – bez hranic – výstava
Dny vietnamské kultury – výstava
Dny české a německé kultury – 11. ročník festivalu
Technické stavby a industriální architektura v Liberci – cyklus Památky kolem nás
Architektura v čase lovu – cyklus Památky kolem nás
Liberecké zajímavosti – cyklus Literární kavárna
Z pohádky do pohádky – divadelní představení pro děti
Listování – scénické čtení
Den pro dětskou knihu – happening, tvůrčí dílny
Deutschlandspiel 1 – Klub německého ﬁlmu
Deutschlandspiel 2 – Klub německého ﬁlmu
P. I. Čajkovskij – cyklus hudebních večerů

prosinec
>
>
>
>
>
>

Jan Harant – Undivided – výstava
Architektura kapucínského konventu v Liberci – tradice v moderním hávu – cyklus Památky kolem nás
Skotské Vánoce – cyklus Prolínání kultur
Příběhy z jiných zemí – dílna pro děti o poznávání odlišných kultur
Malá kouzelná ﬂétna – Klub německého ﬁlmu
N. Rimskij-Korsakov – cyklus hudebních večerů

Podrobnější informace o realizovaných akcích jsou k dispozici na stránce http://www.kvkli.cz/cz/akce-v-knihovne/probehle.php
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Publikační a přednášková činnost
PUBLIKAČNÍ ČINNOST ZAMĚSTNANCŮ – VÝBĚR
FOGL, Lukáš. C jako cizojazyčná literatura. In Světlik, 2009, č. 3, s. 10.
HENDRYCHOVÁ, Lenka. A jako Akvizice. In Světlik, 2009, č. 1, s. 13.
KLIMEŠOVÁ TROJANOVÁ, Kateřina. Osobnosti – Václav Carva : (26. 7. 1929–7. 2. 2009). In Světlik, 2009, č. 1, s. 24–25.
KLIMEŠOVÁ TROJANOVÁ, Kateřina. Vzpomínka zcela osobní. In Čtenář, 2009, č. 6, s. 234.
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Zaměstnanci a organizační struktura
Organizační struktura Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace

ŘEDITELKA

Odbor služeb

Odbor
ekonomický

Studijní
knihovna

Oddělení
ekonomické

Všeobecná
knihovna

Oddělení
správy budov

Knihovna
pro děti
a mládež

Hudební
knihovna

DTP studio

Organizační
oddělení

sekretariát, personalistka

Odbor
zpracování
a doplňování
knihovního
fondu

Systémový
knihovník

Koordinátor
projektů a
vnějších vztahů

Oddělení
regionálního
knihovnictví

Úsek služeb
knihovnám
okresu

Oddělení
akvizice

Oddělení
katalogizace

Oddělení
technického
zpracování

Oddělení skladů

Struktura zaměstnanců podle vzdělání
Informační
služba

Bibliograﬁcké
oddělení

VŠ knihovnická
VŠ ostatní
SŠ knihovnická
SŠ ostatní
ostatní

Oddělení
poboček

Struktura dosaženého vzdělání zaměstnanců
VŠ knihovnického směru

9,66

VŠ ostatní

11,00

SŠ knihovnického směru

15,75

SŠ ostatní

38,14

ostatní

V roce 2009 pracovalo v KVK v Liberci celkem 92 zaměstnanců, tj. 78,55 přepočtených úvazků.
(36)

4,00

Údržba a materiální zabezpečení
V roce 2009 se podařilo zajistit běžnou údržbu
movitého a nemovitého majetku (opravy
elektroinstalace, kompaktních regálů, osobních
automobilů, nábytku atd.).
V letních měsících se provedla generální oprava
schodištních stupňů mezi patry +2 a +3. Průběžně
se dle platné legislativy prováděly periodické
revize výtahů, elektrozařízení, EPS, EZS,
vzduchotechniky a ostatních technických zařízení.
Úklid
V roce 2009 prováděla úklid ﬁrma Rinola
vybraná na základě výběrového řízení. Důsledné
pravidelné kontroly prováděných prací přinesly
viditelné zlepšení vzhledu celé knihovny.
Již tradičně byla v letních měsících provedena
očista vnější fasády horolezeckou technikou.
Z důvodu bourání sousedního objektu a tím
zvýšené prašnosti byly ﬁnanční náklady hrazeny
z rozpočtu města Liberec.
Garáže
Jednáním s Magistrátem města Liberec
o potřebné technické údržbě v prostorách garáží
bylo dosaženo konkrétních výsledků – zajištění
opakovaného odklízení vody v zimních měsících
a důslednější kontrola osvětlení.

Kavárna
V 1. čtvrtletí byl zajištěn nový nájemce kavárny.
V souvislosti s problémy odvětrávání prostorů
kavárny bylo zahájeno jednání s architektem
R. Kousalem (autorem projektu stavby)
o stavebních úpravách, které by zabránily úniku
pachů do prostor knihovny. Návrh projektu byl
předložen zřizovateli s požadavkem uvolnění
potřebných ﬁnančních prostředků. Během roku
nebyl udělen souhlas zřizovatele a stavební úpravy
nebyly realizovány.
Revize zabezpečovacího
systému ochrany knihovního fondu
V průběhu 1. čtvrtletí byla opakovaně
reklamována nefunkčnost bezpečnostních bran
u ﬁrmy 3M. Jako kompenzaci obdržela KVK
bezplatnou dodávku ochranných bezpečnostních
kódů.
Budova skladu v obci Mníšek
KVK opakovaně žádala zřizovatele o splnění
podmínek k převodu budovy a následnému
prodeji (vyklizení skladu ve stanoveném termínu,
návrh na nového majitele, vyřízení ﬁnančního
odhadu) – prodej proto nebyl realizován.
V průběhu roku 2009 bylo nutné nadále zajišťovat
dohled a kontrolu nad stavem budovy.

Rozsáhlejší opravou podlahy v podzemních
garážích se podařilo zabránit pronikání vody do
nejnižšího patra budovy.
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Ekonomické hodnocení
ANALÝZA TVORBY VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ VÝVOJE VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM ROKEM
Ve srovnání s rokem 2008 byly celkové výnosy roku 2009 takřka na stejné úrovni, došlo k navýšení pouze
o 1 %. Toto bylo způsobeno zejména vyššími vlastními příjmy o 15 % a vyššími ostatními příjmy o 26 %.
Naopak příspěvky a dotace na provoz byly v porovnání s předchozím rokem o 0,5% nižší. Obecně lze konstatovat, že příjmy poboček jsou v porovnání s předchozím rokem o 5,5 % vyšší , příjmy informační služby
jsou vyšší o 0,7 %. Oproti přechozím obdobím došlo k navýšení příjmů Knihovny pro děti a mládež a velmi
bychom si do budoucna přáli, aby tento trend pokračoval, neboť v předchozích letech jsme zaznamenali
opačnou tendenci. Naopak se opětovně snížily příjmy Hudební knihovny, a to o 26 %. Důvodem je možnost
získat hudební nahrávky z jiných zdrojů (internet). Hlavním důvodem je ale snížení poplatku za absenční
výpůjčku o 15 Kč, čímž na druhé straně vzrostl počet výpůjček. Dále pro přehled uvádíme tabulku výnosů,
z nichž některé vybrané ukazetele jsou uvedeny v časové řadě 3 let. Výši ostatních výnosů ovlivnily zejména
výnosy z titulu smlouvy o spolupráci s Lidovými novinami a projektem Nenechte se diskriminovat.

Ta b u l k a p ř í j m ů z v l a s t n í č i n n o s t i v a b s . v y j á d ř e n í ( ú č t . s k . 6 0 )

(Kč)

2007

2008

2009

Kunratická

4 830

4 380

4 592

Machnín

2 400

2 680

1 820

Ruprechtice

9 180

8 280

7 584

Králův Háj

4 080

3 430

3 250

Pobočky

Rochlice

1 000

1 830

1 860

Vesec

12 850

12 830

11 263

celkem pobočky

34 340

33 430

30 369

Knihovna pro děti a mládež

83 874

69 462

73 348

Informační služba
IS internet

35 831

IS kopírování

158 499

168 124

143 593

IS ostatní

812 382

864 918

866 352

IS registrační poplatky

1 113 425

885 263

921 913

celkem Informační služba

2 120 137

1 918 305

1 931 858

312 052

195 439

144 607

776

43 555

Hudební knihovna

ztráta knih
cirkulace
samoobslužná kopírka

1 600

670

670

23 151

27 768

24 736

nájemné bytových a nebytových prostor

500 712

531 846

knihy obce

257 821

773 678

85 034

149 890

78 197

2 660 188

3 154 273

3 634 264

vstupné
tržba za prodané zboží

celkem
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Přehled celkových výnosů

VÝNOSY Z ČINNOSTI – účtová třída 6
60

61

62

64

65

69

Tržby za vlastní výkony a zboží

(tis. Kč)
2008

2009

51 664

52 195

3 154

3 634

601

tržby za vlastní výrobky

602

tržby z prodeje služeb

3 004

3 556

604

tržby za prodané zboží

150

78

1 024

1 289

5

5

Změny stavu vnitroorganizačních zásob
611

změna stavu zásob nedokončené výroby

612

změna stavu zásob polotovarů

613

změna stavu zásob výrobků

614

změna stavu zvířat

Aktivace
621

aktivace materiálu a zboží

622

aktivace vnitroorganizačních služeb

623

aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

624

aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Ostatní výnosy
641

smluvní pokuty a úroky z prodlení

642

ostatní pokuty a penále

643

platby za odepsané pohledávky

644

úroky

645

kursové zisky

648

zúčtování fondů

505

182

649

jiné ostatní výnosy

514

1102

2

0

Tržby z prodeje majetku,rezervy a opravné položky
651

tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

652

výnosy z dlouhodobého ﬁnančního majetku

653

tržby z prodeje cenných papírů a podílů

654

tržby z prodeje materiálu

655

výnosy z krátkodobého ﬁnančního majetku

656

zúčtování zákonných rezerv

659

zúčtování zákonných opravných položek

Příspěvky a dotace na provoz

2

47 484

47 272

691

příspěvek na odpisy

9 295,7

8 824,7

691

příspěvek na provoz

32 504,3

33 565,3

691

účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu kraje – RF

1 940

1 993

691

internetizace

691

účelové neinv. Dotace Města Liberec, akvizice

691

neinvest. dotace Staturního města Liberec, pobočky, fondy

691

příspěvek SR

691

Nadace škola hrou

691

Ještědské květy

691

Nadace Brücke /Most

691

projekt Equal

450

450

2 259

1 971

894

468

2
60
5
74
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ROZBOR ČERPÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH POLOŽEK NÁKLADŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍČINY, KTERÉ
ZPŮSOBILY NEŽÁDOUCÍ VÝVOJ OPROTI PŘEDPOKLÁDANÝM PARAMETRŮM
Přehled celkových nákladů

NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5
50

51

52

53

54

55

59

(40)

Spotřebované nákupy

(tis.Kč)
2008

2009

51 664

51 970

9 032

8 573

501

spotřeba materiálu

5 827

5 293

502

spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)

2 996

3 206

209

74

6 633

7 333

343

253

503

spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

504

prodané zboží

Služby
511

opravy a udržování

512

cestovné

47

73

513

náklady na reprezentaci

24

12

518

ostatní služby

Osobní náklady
521

mzdové náklady

524

zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)

525

ostatní sociální pojištění

527

zákonné sociální náklady

528

ostatní sociální náklady DPN

Daně a poplatky
531

daň silniční

532

daň z nemovitostí

538

ostatní daně a poplatky

Ostatní náklady
541

smluvní pokuty a úroky z prodlení

542

ostatní pokuty a penále

6 219

6 995

24 392

24 627

17 850

18 177

6 194

6061

348

359

4

52

30

4

52

2 215

2 535

18

543

odpis pohledávky

544

úroky

545

kursové rozdíly

546

dary

548

manka a škody

6

1

549

jiné ostatní náklady

2 206

2 516

Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky

9 388

8 850

9 388

8 850

551

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

551

odpisy vyřazeného dloh. majetku

552

zůstatková cena prodaného maj.

553

prodané cenné papíry a podíly

554

prodaný materiál

556

tvorba zákonných rezerv

559

tvorba zákonných opravných položek

Daň z příjmů
591

daň z příjmů

595

dodatečné odvody daně z příjmů

3
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Celkové náklady oproti roku 2008 stouply o 0,6 %, kdy největší nákladovou položkou jsou osobní náklady
(47,4 %) a odpisy (17 %). K nárůstu došlo u služeb, osobních nákladů, poplatků a ostatních nákladů, naopak
výrazný pokles zaznamenaly spotřebované nákupy a z důvodu vyřazení majetku v roce 2008 také odpisy.
Komentář k jednotlivým nákladům:
Spotřebované nákupy – největší položkou v této účtové skupině je nákup fondu (akvizice) a energií. Spotřebované nákupy klesly oproti roku 2008 o 5,1 %, a to především z důvodu nižších nákladů na akvizici. V roce
2008 byl totiž nákup fondu na rekordně nejvyšší urovni od roku 2005. Náklady na energie vzrostly oproti
roku 2008 jen o 7 %, v roce 2008 činil nárůst 14, 8 % oproti roku 2007. Podařilo se nakoupit drobný hmotný
majetek ve výši celkem 329 213 Kč (snímače kódů, dataprojektor, tiskárna, rohože, dveřní komunikátory,
obrazovka do nově zřízené e-galerie).

Akvizice 2007, 2008, 2009
Ta b u l k a a k v i z i c e

501-01 studijní , hudebniny

(Kč)
2007

2008

2009

1 155 400

1 898 774

1 389 105

501-02 časopisy

330 303

328 317

317 681

501-03 CD

194 031

285 918

183 936

501-11 dětské

345 613

436 363

272 734

501-12 pobočky

436 980

439 373

255 150

501-13 regionální funkce

322 786

338 107

332 409

316 574

457 646

350 529

501-14 všeobecná
501-18 normy

195 118

773 678

501-36 obce
Celkem

3 101 687

4 379 616

3 875 222

Nákup fondu byl realizován z rozpočtu zřizovatele a z účelové dotace zřizovatele na výkon regionálních
funkcí, dále nákup do Knihovny pro děti a mládež, Všeobecné knihovny a Hudební knihovny byl realizován
z příspěvku Statutárního města Liberec a z rozpočtu KVK. Po několika letech se podařilo posílit nákup
skript do studijní knihovny. Nákup publikací pro obce je realizován z jejich vlastních rozpočtů.

Spotřeba energií 2007, 2008, 2009
Ta b u l k a s p o t ř e b o v a n é e n e r g i e

502-01 elektrická energie
502-02 pára

(tis. Kč)
2007

2008

2009

1 346

1 517

1 730

822

1 006

1 099

502-03 spotřeba plynu

31

55

72

502-04 vodné, stočné

141

151

170

502-06 pohonné hmoty

117

121

502-99 energie hosp. činnost
celkem

152

146

136

2609

2 996

3 207

Přehled spotřeby jednotlivých energií je uveden v tabulce. Cena za 1 KWh činila k 31. 12. 2009 3,56 Kč,
zde nebyl zaznamenán žádný zásadní výkyv oproti minulému roku. Cena za dodávku tepla je navyšována smluvně vždy k 1. 1. daného roku. Tato činila v roce 2009 505,60 Kč/1 GJ – (v roce 2008 pak
425,49 Kč/1 GJ). Náklady na pohonné hmoty jsou proúčtovány na vrub spotřeby materiálu.
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Služby

opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezantaci
ostatní služby

(tis. Kč)
2008

2009

343 374

253 456

47 123

72 619

24 197

12 209

6 218 907

6 994 873

470 148

488 139

v tom:
ostatní služby, DHNM, licence
TDO, čistírna
počítačová síť

54 179

40 451

1 122 763

1 121 613

knih. systém

461 196

445 779

školení, hudební produkce, honoráře

364 534

232 891

tisk, služby granty

226 661

939 496

poštovní přihrádka,TV poplatky

17 250

6 380

ost. služby správa budov, revize

81 732

269 758

MSV-výtahy

85 871

100 365

Veteza výměník

37 721

50 850

přenos dat

72 114

74 078

Lites Mas EPS
servis vzduchotechniky
údržba zeleně
Kelcom EZS
CWS, vůně sklad
klíče, razítka
ostatní služby

81 590

92 471

102 675

84 635

72 000

69 000

1 000

10 591

73 020

153 904

3 381

1 347

1 326 049

260 247

právnické služby

123 519

278 322

hasičský servis

98 624

101 004

inzerce, reklama

16 560

30 083

MVS

2 712

2 440

798 148

1 608 160

náklady na pevnou linku

99 490

115 896

Konzulta Brno, SMS

18 798

23 500

úklidové služby

poštovné balíky

32 014

28 799

155 084

165 090

mobilní operátoři

73 561

82 765

údržba hasících přístrojů

31 534

7 168

bezhotovostní úhrada poštovné

preventivní zdrav, péče
služby HČ

celkem

8 280

9 480

106 699

100 171

6 633 601

7 333 157

V porovnání s rokem 2008 došlo k navýšení celkových nákladů na služby o 10,5 %. Z důvodu přechodu
na nový účetní software v roce 2009 nelze zcela přesně porovnávat jednotlivé účty, protože došlo ke
změně účtové osnovy (např. vyšší náklady na služby v rámci grantových programů). Jednoznačně stouply
náklady na úklid, kdy úklidová ﬁrma uklízí oproti minulým letům prostor celé knihovny. Knihovna už
nemá vlastní uklízečky, limit přepočtených pracovníků tak byl ponížen o 2,5. Oproti předpokladu byly
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nižší náklady na opravy a udržování z důvodů opravy podlahy v garážích (zatékání do patra –5) ﬁnančně
méně náročnou cestou. Nicméně zimní provoz ukázal, že zbývající náklady na služby jsou v zásadě
vyrovnané v porovnání s předchozími lety.
Ostatní náklady
Zde došlo oproti roku 2008 k navýšení o 14,4 %. Navýšení je způsobeno zejména náklady z titulu
smlouvy o spolupráci s Lidovými novinami a proúčtováním studie na zasklení kavárny do nákladů KVK.
Investice nebyla realizována.
Odpisy
Plánovaná částka na odpisy byla překročena o 0,02 % z důvodů vyřazení majetku nepotřebného, ale účetně
neodepsaného. Navýšení bylo zohledněno v přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2009.

PLNĚNÍ SOUSTAVY UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE
Závazné ukazatele byly splněny na 100 % vyjma použití rezervního fondu (70 %) a investičního fondu na
opravy a údržbu majetku (13 %).

VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI A MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ
V souladu s článkem VIII. Zřizovací listiny vykonávala knihovna doplňkovou činnost v oborech graﬁcké a kresličské práce, knihařské a kopírovací práce, pronájem bytových a nebytových prostor. Při
provozování této činnosti využila knihovna svoje volné kapacity, čímž nebyla narušena hlavní činnost.
Rozúčtování nákladů ve prospěch nákladů doplňkové činnosti bylo prováděno čtvrtletně podle směrnice
platné od 2. 1. 2009. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činil 90 762 Kč v roce 2009. Veškeré
mimorozpočtové zdroje (účelové dotace, dary) byly použity v souladu se smluvními podmínkami jejich
poskytovatelů.

VYHODNOCENÍ DODRŽENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
V 1. pololetí byly v rámci přípravy prodeje detašovaného skladu v Mníšku u Liberci bezúplatně převedeny Muzeu Českého ráje v Turnově klasické a kompaktní regály. Převod byl schválen radou LK.
Plánovaný prodej celého objektu se ale v roce 2009 nepodařilo realizovat. Dále byl vyřazen nepotřebný
a nefunkční drobný hmotný majetek v hodnotě 30 606 Kč. Na návrh inventarizační komise byl vyřazen
účetně odepsaný a pro knihovnu nepotřebný majetek v hodnotě 30 396 Kč.

PŘEHLED O STAVECH NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Ta b u l k a

(Kč)

účet

zůstatek

241

12 714 181

243

24 097

261

100 844
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ZHODNOCENÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ
Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí - příspěvková organizace
Vráceno v průběhu
roku 2009 zpět na
účet poskytovatele

a

b

1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem

Poskytnuto
k 31. 12. 2009
Datum
vrácení

ÚZ
*/

Částka

Ukazatel

1

3

4

44 383 000,00

5 858 139,00

Použito
k 31. 12. 2009

Vratka
dotace a
návratné
ﬁnanční
výpomoci při
ﬁnančním
vypořádání

5

6

44 383 000,00

v tom:
příspěvek na provoz

33 565 314,00

příspěvek na odpisy

8 824 686,00

ostatní účelové příspěvky celkem

1 993 000,00

33 565 314,00
5 858 139,00

8 824 686,00
1 993 000,00

2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem
jednotlivé tituly
A./ celkem 1/+2/

44 383 000,00

5 858 139,00

44 383 000,00

3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů – ost.
neinv. celkem**)

2 889 034,00

2 889 034,00

dle jednotlivých poskytovatelů

2 889 034,00

2 889 034,00

Statutární město Liberec

2 421 034,00

2 421 034,00

MK ČR

468 000,00

468 000,00

dle jednotlivých titulů

2 889 034,00

2 889 034,00

Příspěvek na provoz poboček

1 924 234,00

1 924 234,00

450 000,00

450 000,00

Sněhová královna

5 000,00

5 000,00

Rok s F. Nepilem

3 000,00

3 000,00

Zvířátka jsou naši přátelé

12 600,00

12 600,00

Liberecko a jeho památky

8 000,00

8 000,00

Z pohádky do pohádky

2 700,00

2 700,00

Bible očima jejího překladatele

4 000,00

4 000,00

Besedy se spisovatelkou D. Krolupperovou

1 000,00

1 000,00

Počteníčko aneb pojď si číst

3 000,00

3 000,00

Příběhy z jiných zemí

7 500,00

7 500,00

25 000,00

25 000,00

Příspěvek na nákup fondu

VISK 9 Harmonizace lokálních autorit KVK v Liberci
VISK 2 školení knihovníků
VISK 7 digitalizace Reichenberger Zeitung
VISK 5 retrospektivní zpraování reg.seriálů z fondu KVK

36 000,00

36 000,00

368 000,00

368 000,00

13 000,00

13 000,00

K 21 nákup publikací pro cizince

5 000,00

5 000,00

K 21 Literární kavárna

6 000,00

6 000,00

15 000,00

15 000,00

2 889 034,00

2 889 034,00

K 21 Kniha, můj kamarád 3
4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů – ost.
inv. celkem**)
dle jednotlivých poskytovatelů
dle jednotlivých titulů
B./ celkem 3/+4/
5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem
dle jednotlivých titulů
6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem
dle jednotlivých titulů
C/ celkem 5/+6/
D/ CELKEM A/+B/+C/

47 272 034,00

5 858 139,00

47 272 034,00

0,00

Příspěvky a dotace zřizovatele a Statutárního města Liberec byly čerpány v souladu se smluvními podmínkami.
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VÝSLEDKY INVENTARIZACE A VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍPADNÝCH INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ
Termín provedení inventarizace: 18. 11. – 15. 12.2009
Řídící odvětvový odbor: Odbor kultury, památek a cestovního ruchu
Inventarizace proběhla v souladu se směrnicí o inventarizaci.

PŘEHLED inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové
o r g a n i z a c i K r a j s k á v ě d e c k á k n i h o v n a v L i b e r c i , p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e k e d n i 31. 12 . 2 0 0 9

č. ř.

Stav svěřeného
Inventura
majetku dle zřizovací
F/D
listiny v Kč

Název majetku

SÚ

1

software

13

F

2

DDNM

18

F

775 161,23

775 161,23

775 161,23

0

3

stavby

21

F

434 050 536,45

434 050 536,45

434 050 536,45

0

4

sam. movité věci

22

F

90 064 491,69

90 122 431,04

90 122 431,04

0

5

DDHM

28

F

11 618 114,88

11 814 247,45

11 814 247,45

0

6

pozemky

31

D

3 727 040,00

3 727 040,00

3 727 040,00

0

7

umělecká díla

32

F

3 349 750,00

3 349 750,00

3 349 750,00

0

596 017,90

Skutečný stav v Kč

656 850,70

Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč

656 850,70

0

STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
K 31. 12. 2009 činil zůstatek na účtu 311 odběratele 152 492,02 Kč. Jedná se o neuhrazené faktury.
O dlužném nájemném pana Vondry za pronájem bytové jednotky v Mníšku u Liberce se účtuje na
účtu 385. Tato kauza je v řízení AK JUDr. Šoljaka.

VÝSLEDKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE S DŮRAZEM NA FINANČNÍ
POSTIHY ORGANIZACE
Ve dnech 2. 2. 2009 – 25. 2. 2009 proběhla kontrola daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
Kontrolou byl zjištěn rozdíl na zálohové dani ve výši 15 114 Kč a rozdíl na srážkové dani ve výši 153 Kč.
K těmto částkám vznikla povinnost uhradit penále. Po předložení důkazních prostředků se knihovna
proti platebním výměrům odvolala. Těmto bylo plně vyhověno. O výsledcích byl vyhotoven zápis škodní
komise.
Ve dnech 18. 5. 2009 – 11. 6. 2009 proběhla kontrola projektu MK ČR Kniha, můj kamarád 2, kdy FÚ
v Liberci konstatoval porušení rozpočtové kázně a na základě vystaveného platebního výměru knihovna
uhradila vzniklé penále a odvedla celou dotaci zpět do SR. Opět jsme předložili veškeré důkazní prostředky, nicméně našemu odvolání i přes kladné stanovisko poskytovatele dotace, tj. MK ČR, Finanční
ředitelství v Ústí nad Labem nevyhovělo. V roce 2010 jsme proto žádali o prominutí, protože výsledek
kontroly považujeme za velmi nespravedlivý.
Ve dnech 20. 1. 2009 – 29. 10. 2009 provedl FÚ v Liberci kontrolu daně z příjmu právnických osob za
zdaňovací období 2007. Kontrola neshledala žádná pochybení.
Ve dnech 8. 7. 2009 – 13. 7. 2009 provedl náš zřizovatel kontrolu hospodaření. Závěry kontroly byly
shrnuty do šesnácti bodů, v sedmi bodech pak byla uvedena nápravná opatření s termíny odstranění do
31. 12. 2009. Protokol o provedení uložených nápravných opatření z protokolu čj.: OK-10/09 byl v termínu zaslán odboru kontroly KÚ. Dne 14. 1. 2010 proběhla následná kontrola. Bylo konstatováno, že
4 nápravná opatření byla splněna, 2 opatření jsou plněna průběžně, 1 opatření bylo splněno částečně.
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NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
Ta b u l k a
Ukazatel

Kč

hospodářský výsledek
134 550,79

z hlavní činnosti
z jiné činnosti

90 762,00

celkem k 31. 12. 2009 před zdaněním

225 312,79

předpokládané zdanění celkem

0,00

celkem po zdanění (zisk +, ztráta –)

225 312,79

Ta b u l k a
Ukazatel

rezervní fond
fond reprodukce majetku/
Investiční fond
fond odměn
fond kulturních a sociálních
potřeb
celkem

Stav k 31. 12.
2008

Stav k 31. 12.
2009

Příděl ze zlepšeného
hospodářského výsledku
roku 2009

Stav po přídělu (sl. 2+3)

1

2

3

4

137 633,39

118 933,89

225 312,79

344 246,68

5 061 348,81

8 501 530,16

0,00

8 501 530,16

0,00

0,00

0,00

0,00

–440,35

10 474,85

0,00

10 474,85

5 198 541,85

8 630 938,90

225 312,79

8 856 251,69

Hospodářský výsledek ve výši 225 312,79 Kč byl na základě schválení Rady LK přidělen do rezervního
fondu KVK.

USMĚRŇOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY, MZDOVÝ VÝVOJ
V n á s l e d u j í c í t a b u l c e u v á d í m e v ý v o j o d r o k u 2 0 07
limit prostředků na platy

2007

2008

2009

17 408

17 850

18 177

limit prostředků na OON
počet přep. pracovníků
průměrný plat

81,43

80,23

78,55

17 323

18 091

18 973

Prostředky na platy byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, z celkových mzdových nákladů ve
výši 18 177 000 Kč činily náklady na platy 17 884 152 Kč a 432 561 Kč náklady na OOV. Limit přepočteného počtu pracovníků nebyl překročen.

ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že se podařilo plnit funkci knihovny vyplývající ze Zřizovací listiny a byly
zajištěny veškeré provozní požadavky. V oblasti investic jsme pořídili Bibliobox na vracení knih a software EZ-Proxy, který umožňuje vzdálený přístup registrovaných uživatelů knihovny do placených databází. Domníváme se, že jsme těmito kroky jednoznačně zvýšili uživatelský komfort.
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Příloha č. 1 – Zpráva o provedení revize
Revize v KVK proběhla v plánovaném termínu ve dnech 20. 7. 2009 – 7. 8. 2009. Revizní soubor byl
rozdělen na několik podsouborů. Vzhledem k tomu, že knihovna byla během revize v omezeném provozu
otevřena, byl celý proces organizačně i fyzicky velmi náročný. U fondu sudetik se současně doplňovaly čárové
kódy a částečně i zabezpečovací kódy.
V ý s l e d k y k 31. 12 . 2 0 0 9 :
celkem k revizi

hotovo po revizi

nenalezeno

Německá literatura

3 074

3 050

24

Ostatní cizojazyčná

2 156

2 143

13

Speciální dokumenty

2 635

2 575

60

Rakouská literatura

5 924

5 923

1

Literatura EU

10

1 090

1 080

Čeština pro cizince

68

66

2

Anglická literatura

5 627

5 598

29

Hudebniny

6 291

6 270

21

Regionální literatura

3 320

3 278

42

13 237

13 189

48

Sudetika
Pobočka Ruprechtice

12 091

11 896

195

Celkem

55 513

55 068

445

Bezprostředně po skončení revize (24. 8. 2009) chybělo v KVK 559 exemplářů a na pobočce
v Ruprechticích 1374 exemplářů. Po průběžně prováděné superrevizi se počet podstatně snížil, v KVK
o 309 exemplářů a na pobočce v Ruprechticích dokonce o 1179 exemplářů.
Tento údaj o ztrátách je v souladu s limitem stanoveným Knihovním zákonem.
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Příloha č. 2 – Roční výkaz o knihovně 2009
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Příloha č. 3 – Cena Euroregionu Nisa
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Jana Štroblová – Lament
(březen 2009)

To nejlepší z ilustrace – výstava
(březen 2009)

Jiří Raška
(únor 2009)

Barevný svět –Barma
(duben 2009)

Památky kolem nás – Architektura v čase lovu
(listopad 2009)
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Návštěva paní velvyslankyně z Gruzie
(duben 2009)

Literární kavárna – Skotské Vánoce
(prosinec 2009)
Děti čtou nevidomým dětem – nahrávání CD
(únor 2009)

Jak to bylo, pohádko?
(únor 2009)

Mezinárodní konference knihovníků
Euroregionu Nisa (duben 2009)
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