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Knihovna žije
Přemýšleli jste někdy, kolik lidí knihovnou projde? Jak velké je to množství?
Víc návštěvníků, než má divadlo, galerie, muzeum sportovní stadiony…
Knihovna funguje jako živý organismus – reaguje na požadavky
uživatelů, veřejnosti, snaží se vyjít vstříc. Přitahuje do svých prostor nejen
prostřednictvím knih a jiných médií, ale i svou nabídkou vzdělávacích
a kulturních akcí, výstav, přednášek, čtení pro děti i dospělé.
Proč chodí čtenáři do knihovny? Proč chodí lidé do knihovny? Mnozí
za studiem, potřebují knihovnu a její knihovní fondy pro své vzdělání
na střední či vysoké škole, mnozí obohacují své znalosti i po skončení
studentských let. Další si chodí půjčovat literaturu faktu, krásnou literaturu,
beletrii – klasickou i moderní, v poslední době si rádi poslechnou i zvukové
knihy nebo zhlédnou ﬁlmovou adaptaci literární předlohy. Čtenáři vnímají
atmosféru knihovny, její klid a vůni, náladu knihovnic a knihovníků,
empatii, reagují na nabízené služby. Děti chodí do knihovny na pozvání
organizovaně, s paní učitelkou – hodně se u nás naučí – rády se do knihovny
vracejí. Ale taky chodí samy nebo s rodiči – třeba na pravidelná sobotní
divadelní představení. Pobaví se při pohádce a pak si zajdou půjčit knížku.
V loňském roce jsme se čtenářů a návštěvníků ptali, co se jim líbí a co
ne, jejich nápady a přání jsme se snažili zohlednit. Ptáme se jich stále,
komunikace a zpětná vazba je velmi důležitá pro obě strany. Nejsme k sobě
navzájem lhostejní – co pozitivního můžeme našim návštěvníkům dát, oni
nám zase vracejí – třeba ne hned, ale po čase, přijdou, pochválí, zkritizují,
dávají podněty pro další činnost.
Knihovna oslavila deset let v nové budově, byl to hezký listopadový pátek,
kdy jsme se sešli nejen s našimi čtenáři při krájení slavnostního dortu, ale
i s kolegy z jiných knihoven z Čech i ze zahraničí, za laskavé podpory
zřizovatele. Za deset let činnosti knihovna modernizuje své služby, ale stále
zůstává otevřeným, vítajícím domem, kam čtenáři, a věřím, že i knihovníci,
rádi chodí.
Další rok je za námi. Někdy byl těžký, zvláště v srpnu, kdy do regionu vtrhly
ničivé povodně a postihly i některé knihovny. Snažili jsme se pomáhat ze
všech sil. Snad se to i podařilo.
O splněných úkolech se dočtete v této zprávě, ale žádná čísla nemohou
vyjádřit příslušnost ke knihovně, snad konečně i hrdost na naši práci.
Jsem ráda, když se nám daří táhnout za jeden provaz. Je hezké pracovat
společně na smysluplném úkolu, zorganizovat věci tak, že dokonale fungují.
V mnoha směrech se to loni povedlo. Měli jsme tu výstavy umělecké
i vzdělávací, koncert vokálního sboru, komické divadlo, čtení světově
proslulých spisovatelů, odborné konference, fundované přednášky, také
módní přehlídku na schodech knihovny. Věřím, že se nám bude dařit
i v letošním roce, spolu s našimi čtenáři jistě objevíme dosud neobjevené
cesty a možnosti, které knihovna může poskytnout.

Mgr. Blanka Konvalinková
ředitelka
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I. Důležité události
Rozpočet
Začátek roku 2010 byl poznamenán snížením
rozpočtu, k dalšímu snížení pak došlo také ze
strany Magistrátu města Liberce, který se podílí na
ﬁnančním zajištění městské části služeb. Během
roku ale bylo nalezeno řešení a zřizovatel Liberecký
kraj dodal chybějící ﬁnance. Konečný rozpočet byl
nakonec ještě vyšší než v předchozím roce.
Nové služby
Během roku 2010 Krajská vědecká knihovna v
Liberci (KVK) představila celou řadu novinek
ve službách, např. rozšíření sobotní provozní
doby, zprovoznění studijních boxů, půjčování
čteček elektronických knih, digitální klavír, nákup
a půjčování DVD, nákup druhého selfchecku,
zprovoznění e-galerie a některé další.
Úprava pobočky na Králově Háji
Během letních měsíců prošla rozsáhlou úpravou
pobočka na Králově Háji. Cílem bylo vytvořit
v rámci možností důstojné místo nejenom pro
půjčování knih, ale také pro setkávání obyvatel
dané lokality – a to se určitě podařilo.
Naxos Music Library – hudební databáze
V květnu KVK zakoupila a představila hudební
databázi Naxos Music Library. Během podzimu
pak byly uživatelům nabídnuty zkušební přístupy
do dalších dvou elektronických zdrojů – Opera in
Video a Ethnographic Online
Anketa
Během podzimu proběhla anketa s názvem „Jak
hodnotíte služby knihovny?“. Cílem ankety bylo
zjistit míru spokojenosti uživatelů a načerpat podněty ke zlepšení služeb a odstranění případných
nedostatků.
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Kulturní a vzdělávací činnost
KVK pro své uživatele připravila celou řadu
zajímavých kulturních a vzdělávacích aktivit. Mezi tradiční aktivity se zařadily nové
pořady – hudební přednášky „Letem světem
populární hudby XX. století“ a cestopisný cyklus
„Knihovníci cestují“.
Doprovodné akce k Veletrhu dětské knihy
V dubnu se KVK svými aktivitami zapojila
do 8. ročníku Veletrhu dětské knihy, jehož
hlavní téma znělo „Význam poezie v životě
dítěte“. V prostorách KVK proběhla konference
„Současnost literatury pro děti a mládež“ (realizovaná ve spolupráci s Technickou univerzitou
v Liberci), připravena byla celá řada akcí (více
viz kap. 2.3 – Výběr z činnosti jednotlivých
úseků – Knihovna pro děti a mládež).
Oslavy 10. výročí nové budovy
V listopadu KVK oslavila 10. výročí od otevření
nové budovy. Pro veřejnost byla připravena celá
řada doprovodných akcí. Pro pozvané pak byl
připraven oﬁciální program, kde promluvila
zástupkyně zřizovatele Ing. Lidie Vajnerová,
bývalí ředitelé knihovny a řada dalších gratulantů
z Čech i ze zahraničí.

II. Služby
2.1 OPTIMALIZACE SLUŽEB

Za všechny pozitivní ohlasy uvádíme:

Činnost Krajské vědecké knihovny v Liberci (dále
jen KVK) v roce 2010 se nesla v duchu motta
„Dívejme se očima uživatele“. Snahou bylo optimalizovat služby tak, aby v maximální možné míře
reﬂektovaly potřeby našich uživatelů. Za tímto
účelem byly systematicky sledovány nové trendy
a činnost jiných knihoven u nás i ve světě. Během
podzimu pak proběhla anketa s názvem „Jak hodnotíte služby knihovny?“.

„Jste knihovna mého srdce.“
„Knihovna je vynikající, otevírací doba zapamatovatelná, personál perfektní.“
„Připomínku skutečně nemám. Jen chci poděkovat, že
je mi v knihovně vždycky tak příjemně.“

Anketa byla realizována v termínu od 15. září do
15. listopadu 2010. Jejím cílem bylo zjistit míru
spokojenosti uživatelů a načerpat podněty ke
zlepšení služeb a odstranění případných nedostatků.
Dotazník obsahoval 17 otázek – ptali jsme se
např. na frekvenci návštěv knihovny, využití
a spokojenost s webem knihovny, spokojenost
s provozní dobou, hodnocení jednotlivých služeb
i jednotlivých úseků, spokojenost s nabídkou
knihovního fondu, připomínky k prostorám
knihovny nebo sociálnímu zázemí, zajímaly nás
též názory na chování zaměstnanců atd. Počet
otázek byl doplněn o další čtyři, z nichž jsme
zjistili informace o struktuře respondentů.

Všechny připomínky jsme analyzovali a vybrali
z nich ty, o kterých se domníváme, že mohou být
inspirací pro další zkvalitňování služeb. Některé
novinky byly realizovány ještě během podzimu
2010, o dalších se uvažuje během roku 2011:
>
>
>
>
>
>
>
>

posunutí otevírací doby půjčoven na 9 hod. ráno
zlepšení úklidu na sociálních zařízeních
posílení nákupu cizojazyčné literatury
odbourání poplatků za půjčování zvukových
dokumentů
rozesílání informací o dění v knihovně e-mailem
jednodušší ovládání kopírek
úvahy o vytvoření klidové studijní zóny
a celá řada dalších

Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb?

Uživatelé mohli dotazník vyplnit buď v tištěné
podobě v prostorách knihovny nebo využít
elektronický dotazník na webu knihovny. Při
hodnocení respondenti používali stupnici od
1 do 6 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší, 6 – nehodnotím, nevyužívám). Celkem bylo získáno 1 005
odpovědí.
Jak tedy vypadalo hodnocení služeb knihovny?
U všech otázek většina respondentů (cca 90 %)
volila známku 1 a 2, u otázky č. 17 ( Jak hodnotíte
celkovou úroveň služeb knihovny?) dokonce
celých 93,4 % respondentů hodnotí služby
knihovny jako vynikající nebo velmi dobré. Je to
pro nás významná známka kvality.
V anketě zaznělo velké množství připomínek, ve
kterých uživatelé sdělovali vlastní náměty nebo
pochvaly. Za pozitivní považujeme, že velká část
uživatelů vnímá knihovnu ne jako půjčovnu knih,
ale jako volnočasové centrum, kde mohou studovat, relaxovat, vzdělávat se nebo různými způsoby
trávit svůj volný čas. Pro řadu uživatelů jsme
„jejich“ knihovna a zároveň nejdůležitější instituce
v Liberci.

2.2 NOVÉ SLUŽBY
Během roku KVK nabídla svým uživatelům řadu
novinek ve službách. Některé vyplynuly z reali(7)

[SLUŽBY]

zované ankety, inspiraci jsme hledali také v praxi
jiných knihoven.
Rozšíření provozní doby v sobotu
Od srpna byla prodloužena provozní doba
v sobotu až do 15 hod. Tento krok se postupně
setkal s příznivými ohlasy. Již v prosinci byl ve
statistikách patrný nárůst návštěvnosti až o 100
návštěvníků za sobotu.
Studijní boxy (Studijní knihovna)
Ve Studijní knihovně byly zprovozněny boxy pro
individuální studium. Nabízejí klidný prostor
ke studiu většího množství publikací, které si
uživatelé nechtějí nebo nemohou (např. z důvodu
jejich ochrany) odnést domů. Boxy jsou vybaveny
připojením k elektrické síti a je možné se pomocí
Wi-Fi připojit k internetu. Boxy si lze pronajmout
zatím zdarma na dobu 1 půldne až 1 týdne.
Zájem o využití služby se projevil až ke konci roku,
kdy boxy využilo 7 uživatelů, někteří opakovaně.
Čtečky elektronických knih (Studijní knihovna)
Od prosince si mohli registrovaní uživatelé
knihovny prezenčně vyzkoušet čtečky elektronických knih (e-booky), od ledna 2011 bude možné
absenční půjčování.
Byly zakoupeny 3 druhy čteček od různých
výrobců ( Jinke Hanlin V3, Amazon Kindle 3
a Sony PRS-650CZ). Do konce roku bylo realizováno 8 výpůjček.
Půjčování ﬁlmů na DVD (Hudební knihovna)
Hudební knihovna rozšířila svůj knihovní fond
o další typ dokumentů – ﬁlmy na DVD. KVK
uzavřela smlouvu se dvěma distributory – Bontonﬁlm a Magic Box a na základě těchto smluv
nakupuje a půjčuje jejich tituly. Nákup DVD je
ﬁnančně poměrně náročný, takže není možné
nakupovat ve větší míře, ale i tak bylo během podzimu realizováno 249 výpůjček a velká část titulů
je stále vypůjčená.
Digitální piano (Hudební knihovna)
Další novinkou Hudební knihovny je digitální
piano Clavinova CLP-340. Piano je k dispozici všem uživatelům od prosince, užití je bez
poplatku. Má výstup do sluchátek a celou řadu
funkcí pro amatéry i odborníky.
Samoobslužný provoz
Ve Všeobecné knihovně byl na konci roku nain(8)

stalován druhý selfcheck – samoobslužný výpůjční
pult. Do té doby knihovna nabízela možnost
samoobslužného půjčování pouze ve Studijní
knihovně, kde během roku 2010 významně
stoupla využívanost – v druhé polovině roku
(kromě prázdninových měsíců) se počet výpůjček
pohyboval kolem 20 %.
Součástí samoobslužného provozu je také bibliobox, který slouží k vracení dokumentů v době uzavření knihovny. Během roku 2010 se osvědčil a je
hodně využíván.
E-galerie
V lednu byla zrušena kuřárna ve 2. patře (vedle
Velkého sálu) a na jejím místě vznikla e-galerie.
Záměrem bylo nabídnout místním umělcům
možnost představit svou uměleckou tvorbu v digitální podobě formou prezentace na obrazovce.
Během roku proběhlo několik výstav mladých
umělců, méně, než jsme čekali. Ale i tak se stal
prostor e-galerie vyhledávaným místem pro tiché
studium, relaxaci nebo nerušenou diskusi.

2.3 VÝBĚR Z ČINNOSTI
JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ
Služby veřejnosti byly poskytovány na těchto
pracovištích – Informační služba, Všeobecná
knihovna, Studijní knihovna a periodika,
Knihovna pro děti a mládež, Hudební knihovna,
Bibliograﬁcké oddělení, DTP studio a knihařská
dílna, městské pobočky. Informace o běžných
činnostech oddělení jsou k dispozici na webu
knihovny (www.kvkli.cz).
Informační služba
Informační služba fungující jako „klientské
centrum“ nabízela na standardní úrovni širokou
škálu služeb (registrace uživatelů a centrální
pokladna, poskytování informací, přístup
k internetu apod.).
Pracovníci oddělení se starali o organizaci exkurzí
a školení pro veřejnost, zejm. v oblasti počítačové
gramotnosti seniorů (cyklus „Internet pro seniory“).
Na podzim se podařilo na realizaci kurzu ICT
v rámci projektu „Počítače proti bariérám“ získat
dotaci, kterou poskytlo Konto Bariéry a Microsoft s. r. o. Cílovou skupinu tvořily osoby se zvlášť
těžkým zdravotním postižením. Projekt se setkal
s velkým úspěchem a bude pokračovat.

[SLUŽBY]

V prosinci se po dlouhé době podařilo alespoň
částečně vyřešit problém se zimou na pracovišti
Informační služby a byla zahájena výměna nefunkčních radiátorů.
Všeobecná knihovna
Všeobecná knihovna je nejnavštěvovanějším úsekem knihovny a její hlavní činností jsou výpůjční
služby.
Nejdůležitějším úkolem bylo dokončit přípravu
fondu pro samoobslužné půjčování, což se z velké
části podařilo. Dle výše řečeného byl v prosinci
instalován samoobslužný výpůjční pult (selfcheck)
a byl zahájen zkušební provoz.
V letních měsících v oddělení proběhla revize
fondu beletrie (viz příloha č. 1 – Zpráva o provedení revize).
Studijní knihovna a periodika
Studijní knihovna nabídla v roce 2010 několik
nových služeb, které byly zmíněny výše v kap 2.2 –
Nové služby. Jedná se o zprovoznění studijních
boxů a nabídku čteček elektronických knih.
V letních měsících proběhla revize fondu skript
(viz příloha č. 1 – Zpráva o provedení revize).
Knihovna pro děti a mládež
Kromě tradičních výpůjčních a informačních
služeb připravily pracovnice oddělení širokou
nabídku dalších, mnohdy nadstavbových aktivit.
Dopoledne většinou patřila organizovaným
skupinám (mateřské školy, základní školy),

Oddělení dále realizovalo nebo participovalo na
realizaci následujících akcí:
> Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro
nejmenší – cyklus divadelních představení pro
rodiče s dětmi
> Listování – scénické čtení
> Příběhy z jiných zemí – cyklus multimediálních
cestopisných programů
> Čtení pro nejmenší – hlasité čtení z knih pro
nejmenší čtenáře
> První stránka – program věnovaný čtení, prezentaci přečteného textu a výběru knih
> Klíčování – zábavný program s pohádkovou
tematikou, který uvádí začínající čtenáře do
království knížek
> Slabikář – slavnostní předávání slabikářů prvňákům
…a celá řada dalších aktivit, z nichž některé jsou
uvedeny v přehledu kulturních a vzdělávacích
akcí.
Mnohé z aktivit byly ﬁnancovány z dotací, které
oddělení úspěšně získalo z různých dotačních
programů.
Celkem oddělení připravilo 325 akcí za účasti cca
10 400 účastníků.

které absolvovaly exkurze a bibliograﬁcké lekce
(ZŠ – 49 akcí, MŠ – 26 akcí), tradičně velký
zájem byl o interaktivní tematické programy
(35 akcí) a tematické besedy s prvky dramatické
výchovy (125 akcí).

Od září funguje v nové podobě Literární klub
(klub začínajících mladých tvůrců). Byli osloveni
noví lektoři a zkrátil se interval konání. Klub
probíhá pravidelně druhé a čtvrté úterý v měsíci
a čtyři oslovení lektoři se pravidelně střídají.
S propagací byly osloveny základní a střední školy.
Návštěvnost se logicky zvýšila, ale stále není tak
vysoká, jak bychom si přáli – pravidelně se účastní
8 návštěvníků a cca 4 nepravidelně. Práce dětí jsou
publikovány ve Světliku, ale objevují se i v denním
tisku.
(9)
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V pravidelném čase funguje nově také Básničková
poradna (poradna pro výběr textů na soutěže,
jejich interpretace a přehled poezie). Poradna
probíhá každé první a třetí úterý v měsíci.
Poradna má 2 pravidelné návštěvníky a cca 3–4
nepravidelné.
Oddělení se aktivně zapojilo do přípravy Veletrhu
dětské knihy.V rámci doprovodných akcí proběhla
již tradiční výstava „To nejlepší z ilustrace 2009“.
V prostorách výstaviště bylo realizováno 6 besed
s tvůrci dětských knih (R. Fučíková, I. Procházková, J. Žáček, I. Březinová, Z. Frantová a P. Braunová), ve stánku KVK probíhala interaktivní dílna
pro děti „Pojďte s námi rýmovat“ a představení
v rámci projektu „Listování“. Na Magistrátu města
Liberce proběhl křest zvukové knihy „Školník
Kulda je jednička“.
Hudební knihovna
Hudební knihovna nabídla v roce 2010 nové
služby – digitální klavír a půjčování ﬁlmů na
DVD (viz kap. 2.2 – Nové služby). Pro větší
pohodlí uživatelů bylo vytvořeno jedno relaxační
poslechové místo. Také byl zvýšen povolený limit
pro půjčování CD ze 6 na 10 ks.
Velmi úspěšně byl zahájen cyklus hudebních
večerů vedených PaedDr. Janem Prchalem „Letem
světem populární hudby XX. století“.
Bibliograﬁcké oddělení
Důležitou součást činnosti oddělení tvoří analytické zpracování článků, přičemž během roku se
posílila tendence analyticky zpracovávat odborná
periodika a sborníky (zejm. ty, které byly vydány
Technickou univerzitou v Liberci) na úkor článků
z novin – ty je možné velmi jednoduše získat
z databáze Tam Tam (Anopress). Zpracovávané
texty byly zároveň digitalizovány a do budoucna
(snad již během roku 2011) se předpokládá zpřístupnění plných textů na uživatelských stanicích
v prostorách knihovny. Články již nepodléhající
autorské ochraně budou přístupny též na internetu. Celkem bylo vloženo 2 738 článků, do
kooperačního systému národní bibliograﬁe bylo
zasláno 1 927 článků.
Byla dokončena digitalizace novin „Reichenberger
Zeitung“, která probíhala od roku 1997. Již nyní
je plný text přístupný v systému Kramerius na
webových stránkách Národní knihovny ČR
(kramerius.nkp.cz), zpřístupnění v Liberci se
předpokládá během jara 2011 po instalaci nové
verze Krameria.
(10)

Ve spolupráci s oddělením katalogizace bylo
zahájeno zpracování daru Historického ústavu AV
ČR a do konce roku byla zpracována tři periodika
(Svědectví, Bohemia, Komenský).
Na základě požadavku uživatelů knihovny
pracovníci oddělení začali pracovat na seznamu
regionální beletrie, který by do budoucna měl být
k dispozici na webu knihovny.
Výstupy z dalších činností oddělení:
> autority – vytvořeno 873 osobních autorit, do
databáze regionálních osobností vloženo 129
záznamů, do databáze korporátních autorit
vloženo 135 záznamů, do databáze autorit akcí
vloženo 49 záznamů
> rešerše – zaregistrováno a vyřízeno 30 žádostí
o dokumentograﬁckou rešerši
> dotazy – vyřízeno 42 různě komplikovaných
faktograﬁckých dotazů
> realizace výstavky významných osobností
Libereckého kraje a výstavky „Tuto knihu
věnuji… – dedikace z fondu KVK v Liberci“
> koordinace praxe 6 studentů oboru kulturně-historická a muzeologická studia katedry historie
Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
TU v Liberci
Pobočky
V roce 2010 poskytovala KVK své služby také
na 6 dislokovaných pracovištích – pobočkách
v Rochlici, Vesci, na Kunratické, Králově Háji,
v Machníně a Ruprechticích. Provoz poboček byl
významně ovlivněn drastickým snížením rozpočtu
na provoz od Magistrátu města Liberce. Tato skutečnost se promítla hlavně do omezeného nákupu
knihovního fondu.
V případě tří velkých poboček (Kunratická, Vesec,
Ruprechtice) se jednalo o první ukončený rok
automatizovaného provozu, na konci roku byla
připravena ke spuštění automatizovaného provozu malá pobočka v Rochlici (proběhne v únoru
2011).
V centrální knihovně začal vznikat tzv. „výměnný
fond poboček“. V něm budou shromažďovány
knihy, které jsou zastaralé nebo aktuálně nevyužívané, ale budeme je chtít uchovat pro pozdější
použití. Knihy z fondu by měly cirkulovat na
základě požadavků z jednotlivých poboček. Vyřazování probíhalo průběžně na všech pobočkách.
Na pobočce Kunratická došlo k menším prostoro-
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vým úpravám, snížení počtu regálů, a tím zlepšení
světelných podmínek a zvětšení prostoru pro
pohyb dětí.

činnosti pro KVK, její pobočky a další spolupracující subjekty. V menší míře byly nabízeny služby
veřejnosti.

Na pobočce Ruprechtice byla po odchodu jedné
pracovnice na mateřskou dovolenou a z důvodu
nedostatku ﬁnančních prostředků omezena provozní doba ze tří na dva dny v týdnu. Zároveň se
začal rychle zhoršovat technický stav provozních
prostor (zatékání střechou, nedostatečné vytápění). Během podzimu bylo zahájeno jednání
s novým vedením města Liberce o možných
variantách řešení. Problémy na pobočce završilo
během Velikonoc vloupání, kdy byl kromě jiného
zcizen služební i čtenářský počítač. Pobočka byla
cca jeden měsíc uzavřena, a tím došlo k úbytku
čtenářů.

DTP studio připravilo mimo jiné celou řadu zajímavých propagačních materiálů,
informačních letáků, cedulí a plakátů. Nadále
zajišťovalo celkovou corporate identity neboli
jednotnou vizuální tvář knihovny a také pokračovalo ve vydávání čtvrtletníku Světlik.

Pobočka Králův Háj prošla během letních měsíců
rozsáhlými úpravami. Bylo vyřazeno poměrně
velké množství starých a poškozených knih, a tím
byla snížena velikost fondu. Snížením počtu
regálů a celkovou změnou koncepce fondu vznikl
velmi příjemný prostor, který začal sloužit také
jako setkávací centrum pro obyvatele Králova
Háje. Před Vánoci proběhla adventní beseda
a byla tak zahájena tradice pravidelných setkání.
Pobočka Vesec prošla revizí knihovního fondu
a současně bylo vyřazeno cca 1 000 zastaralých
knih.
Pobočky Vesec a Kunratická se svými aktivitami
zejména pro děti zapojily do kulturní a vzdělávací
činnosti KVK (výtvarné dílny, pasování prvňáčků,
Noc s Andersenem, pravidelné Podvečerní čtení
pohádek a další).
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

Za zmínku jistě stojí kompletní tvorba výstavy
k desetiletému výročí knihovny, a to
od počátečního graﬁckého návrhu až po tisk jednotlivých bannerů.
Knihařská dílna prováděla vazby poškozených
knih, ze strany veřejnosti byl největší zájem o vazby
diplomových a dalších vysokoškolských prací.
V roce 2010 bylo opraveno celkem 1 258 knih.

2.4 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
Databáze
K důležitým informačním zdrojům patří elektronické databáze. V roce 2010 měla KVK přístup
do těchto licencovaných databází – databáze Tam
Tam (Anopress), Art Full Text, Aspi, databanka
České tiskové kanceláře, soubor databází EBSCO,
LibraryPressDisplay, online normy ČSN, soubor
databází OCLC. V červnu byl díky příspěvku
Severočeské vodárenské společnosti, a. s. zakoupen přístup do hudební databáze Naxos Music
Library. Během podzimu pak měli uživatelé možnost vyzkoušet si databáze Opera in Video a Ethnographic Video Online (obě prostřednictvím
ﬁrmy Albertina Icome).
Mezi nejvíce využívané patří databáze uvedené
v tabulce:

Využití licencovaných databází
Anopress
Art Full Text
EBSCO
LibraryPressDisplay

přístupy

vyhledávání

dokumenty

521

1 740

3 922

2 000

750

4 696

562

3 542

1 660

1 410

N

2 509

Naxos Music Library (od 5/2010)

614

N

4 946

OCLC

366

403

N

Pozn. N – údaje nejsou k dispozici

(11)
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Pro účely statistiky se sleduje počet přístupů (přihlášení) do databáze, počet vyhledávání a počet
zobrazených, stažených nebo vytištěných dokumentů (článků). Z grafu je patrné, že nejvíce uživatelé
vstupovali do databáze Art Full Text, AFT je také na druhém místě co do počtu zobrazených
dokumentů. Přístup do Naxos Music Library KVK vlastní od poloviny roku a za tu dobu si uživatelé
poslechli 4 946 skladeb, což je bezkonkurenčně nejvíc ze všech databází. Na třetím místě ve využití
článků je databáze Tam Tam.

Využití licencovaných databází

C e l k o v á č á s t k a v y n a l o ž e n á n a n á k u p l i c e n c í č i n í 2 9 0 74 7 K č .

Internet
KVK naplňuje ustanovení Knihovního zákona, které ukládá knihovnám bezplatné zpřístupnění internetu. Uživatelé mají možnost využít internet v oddělení Informační služba ve vstupní hale, v Knihovně
pro děti a mládež, Hudební knihovně a na všech pobočkách.
Registrovaní uživatelé mají k dispozici každý den až 60 minut, ostatním uživatelům knihovna nabízí
15 minut zdarma. Bez poplatku mohou internet využít také klienti Úřadu práce.
V roce 2010 využilo internet celkem 44 813 uživatelů.

Ta b u l k a v y u ž i t í i n t e r n e t u
pracoviště

počet uživatelů

Informační služba

34 942

Knihovna pro děti a mládež

5 543

Hudební knihovna

2 909

pobočky

1 419

celkem

44 813

(12)
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2.5 MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Zájem o meziknihovní výpůjční služby ze strany našich uživatelů i od jiných knihoven vyjadřuje následující tabulka. Požadavky knihoven z našeho regionu představují zhruba 50 % všech požadavků:

MVS (2010)

požadavky

vyřízeno

celkem

MMVS

čtenáři KVK

630

jiné knihovny

2 625

celkem

3 255

kopie

DODO

postoupeno

celkem

MMVS

10

601

10

50

0

0

2 583

0

134

0

0

10

3 184

10

184

0

0

Již několik let má zájem o tuto službu vzrůstající tendenci, a to se potvrdilo i v loňském roce. Jeden
z možných důvodů tohoto nárůstu je skutečnost, že KVK jako jedna z mála knihoven v republice poskytuje službu zcela zdarma.

M V S 2 0 01 – 2 0 0 9

2.6 SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
FONDY CIZOJAZYČNÉ LITERATURY
Spolupráce s Goethe-Institutem Praha
KVK je dlouhodobě partnerskou knihovnou Goethe-Institutu v Praze. Ve spolupráci jsou dodávány
publikace, časopisy, CD nebo učebnice. V roce
2010 bylo dodáno 62 publikací.
Pokračovala spolupráce s německým oddělením
Gymnázia F. X. Šaldy při propagaci kulturních akcí a spolupráce se zahraničními lektory
z katedry německého jazyka TUL v Liberci.
Knihovnu navštívili praktikanti z GI.

Kulturní aktivity GI:
(přehled v příloze č. 3 – Výběr z kulturních
a vzdělávacíh akcí KVK)
> Klub německého ﬁlmu – promítání ﬁlmů
v německém jazyce s německými nebo anglickými titulky; ﬁlmy jsou zapůjčeny z Filmového
archivu GI v Praze
> autorská čtení a výstavy
Spolupráce s British Council
V roce 2010 tradičně proběhly cambridgeské
zkoušky (jarní, letní a zimní sessions), které
absolvovalo celkem 106 kandidátů.
(13)
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Každý druhý čtvrtek v měsíci se scházel
klub čtenářů britské literatury – Reading
group – s pravidelným počtem 10 účastníků.

Rakouská knihovna
Rakouská knihovna realizovala objednávku
publikací v celkové výši 2 647,20 €, což
představovalo 333 publikací.

Roční přírůstek do fondu činil 834 publikací.
Během roku proběhla řada kulturních a vzdělávacích akcí (promítání ﬁlmů, autorská čtení,
přednášky, exkurze, výstavy) a 4 pracovníci absolvovali studijní cesty do Rakouska.

Kulturní aktivity BC:
> pořady s překladatelem M. Hilským (Shakespearovy sonety, Shakespearovi šašci a blázni)
> výstavy a autorská čtení

2.7 STATISTICKÉ UKAZATELE SLUŽEB
Základní statistické ukazatele
registrovaní čtenáři
– z toho do 15 let
návštěvníci celkem

KVK

pobočky

celkem rok 2010

2009

2008

22 244

1 344

23 588

25 390

22 047

3 251

468

3 719

3 460

2 504

–

–

692 639

796 711

261 889
261 889

379 663

15 360

395 023

362 749

– z toho návš. internetu

43 394

1 419

44 813

46 797

40 775

– z toho kulturních akcí

–

–

5 706

6 618

nesledovalo se

návštěvníci (fyzické návštěvy)

– z toho vzdělávacích akcí

–

–

15 117

8 261

nesledovalo se

virtuální návštěvy

–

–

297 616

438 594

nesledovalo se

výpůjčky celkem1

–

–

768 144

746 385

553 889

výpůjčky (bez prolongací)

501 343

53 339

554 682

567 168

553 889

– naučná lit. dospělým

174 678

4 455

179 133

149 657

193 949

– krásná lit. dospělým

185 742

29 697

215 439

260 319

249 150

– naučná literatura dětem

18 523

1 393

19 916

20 684

16 317

– krásná literatura dětem

52 945

6 641

59 586

58 811

60 657

– periodika

43 995

12 423

56 418

51 035

41 1822

– rukopisy

0

0

0

0

0

– mikrograﬁcké dokumenty

0

0

0

0

0

– kartograﬁcké dokumenty

456

0

456

451

322

– tištěné hudebniny
– zvukové dokumenty
– zvukově-obrazové
– obrazové
– elektronické dokumenty
– jiné
prezenční výpůjčky3
prolongace
1

včetně prolongací a prezenčních výpůjček
z ř. naučná literatura dospělým
3
z ř. výpůjčky celkem
2

(14)

1243

0

1243

758

775

21 303

0

21 303

24 376

23 989

702

0

702

373

1 856

0

0

0

0

0

486

0

486

704

5 615

0

0

0

0

0

18 660

880

19 540

22 051

nesledovalo se

202 089

11 373

213 462

179 217

nesledovalo se
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2.8 KOMENTÁŘE, GRAFY
Registrovaní čtenáři
Počet registrovaných čtenářů v porovnání s rokem 2009 celkově mírně poklesl (o 1 802 čtenářů), přičemž
v porovnání s lety 2003–2010 lze konstatovat, že se počet čtenářů stále drží zhruba na stejné hladině.
Výrazný nárůst byl zaznamenán na pobočkách, mírně vzrostl také počet uživatelů do 15 let.

R e g i s t r o v a n í č t e n á ř i 2 0 0 3 – 2 0 10

Registrovaní čtenáři dospělí x děti

(15)
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Složení čtenářů – centrální knihovna a automatizované pobočky



Podle grafu Složení čtenářů tvoří nejsilnější
skupinu čtenářů studenti středních a vysokých škol (celkem 37 %), následuje skupina
„pracujících“ (33 %) a s 15 % jsou na třetím
místě děti a mládež do 15 let.

Návštěvníci
V porovnání s rokem 2009 došlo k mírnému nárůstu počtu fyzických návštěvníků (celkem o 32 274). Pro
sledovaný rok uvádíme kvaliﬁkovaný odhad zjištěný porovnáním průměrné denní návštěvnosti z bezpečnostních bran u vchodů do knihovny a výstupů z automatizovaného knihovnického systému.
Poměrně vysoká návštěvnost potvrzuje pozici knihovny jako významného centra Libereckého kraje nejenom vzdělávacího a informačního, ale stále více též volnočasového.

P o č e t n á v š t ě v n í k ů 2 0 0 3 – 2 0 10

(16)
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Výpůjční služby
Celkový počet výpůjček oproti roku 2009 velmi mírně poklesl (o 12 486 výpůjček), přičemž v centrální
knihovně došlo k nárůstu a naopak na pobočkách k poklesu. Pokles na pobočkách je pravděpodobně
způsoben zpřesněním evidence při přechodu na automatizovaný způsob půjčování. Vzrostl také počet
prolongací.

V ý p ů j č k y 2 0 0 3 – 2 0 10 ( v č e t n ě p r o l o n g a c í )

Vývoj počtu výpůjček realizovaných na jednotlivých pracovištích za období 2009 – 2010 ukazuje následující graf. Pokles na pobočkách (jak bylo řečeno) souvisí se zpřesňováním evidence. Pokles v Hudební
knihovně je v souladu s celorepublikovým trendem klesajícího zájmu o tento typ dokumentů, navíc bylo
půjčování zpoplatněno.

Absenční výpůjčky podle pracovišť (bez prolongací)

(17)
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Upomínky
Od roku 2006 strmě roste počet odeslaných tzv. „Upozornění na končící výpůjční lhůtu“. Nejpravděpodobnějším důvodem je fakt, že uživatelé na toto upozornění záměrně čekají. Odesílá se pouze e-mailem
ihned po vypršení výpůjční lhůty. Uživatelé obdrží tuto informaci poměrně rychle a mohou pružně reagovat. Roste také počet prvních upomínek. Nárůst druhých a třetích upomínek je velmi mírný. I v roce 2010
KVK pokračovala ve vymáhání dokumentů soudní cestou.

O d e s l a n é u p o m í n k y 2 0 0 6 – 2 0 10

Rezervace na vypůjčené dokumenty
Počet rezervací má dlouhodobě stoupající tendenci. Možné důvody jsou nedostatek ﬁnancí
na nákup dokumentů (ve více exemplářích), ale
hlavně obecně větší obliba této služby, která vzhledem k rychlosti upozornění (formou sms nebo
e-mailem) je velice efektivní.

Podíl virtuálních transakcí
Některé operace si mohou uživatelé vyřídit sami přes
internet (prostřednictvím služby Čtenářské konto).
Jedná se o prolongaci vypůjčených dokumentů, rezervaci momentálně vypůjčených dokumentů nebo
odeslání žádanky na dokumenty uložené ve skladu.
Virtuální vs. standardní transakce

Počet rezervací

(18)
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Nejvíce uživatelů používá elektronickou cestu k prodlužování vypůjčených dokumentů. Poměrně velké
oblibě se těší též elektronická rezervace. Nejméně jsou virtuálně realizovány žádanky na dokumenty uložené ve skladištích (pouze 14 % z celkového počtu odeslaných žádanek). Podle našeho názoru je systém
žádanek řešen ne příliš uživatelsky přívětivě a s největší pravděpodobností to bude důvod nízké využívanosti.

(19)

III. Doplňování a zpracování knihovního fondu
3.1 AKVIZICE
V roce 2010 bylo na akvizici KVK a jejích
poboček vynaloženo celkem 3 339 224 Kč, což je
o 207 090 Kč více než v předchozím roce.
Finanční prostředky byly získány od zřizovatele
KVK, kterým je Liberecký kraj, a od Magistrátu
města Liberce, který se spolupodílí na ﬁnancování
městské části KVK. Město Liberec svůj příspěvek
výrazně snížilo a došlo tím ke značnému omezení,
v průběhu první části roku v podstatě k zastavení
nákupu pro pobočky.

a zprostředkovala nákup pro obecní knihovny
z rozpočtů jejich zřizovatelů.
Nákup byl již tradičně realizován hlavně prostřednictvím distributorů, kteří poskytují KVK
výhodný množstevní rabat. Největší objem
beletrie a populárně-naučné literatury byl odebrán
od ﬁrmy Euromedia Group, následuje Kosmas
a OPA. Odborná literatura byla nejvíce nakupována od nakladatelství Grada a Computer Press.

N á k l a d y n a a k v i z i c i 2 0 0 5 – 2 0 10

Celková částka má v porovnání s předchozími
lety (kromě roku 2008, kdy byla získána mimořádná dotace) mírně vzrůstající tendenci a objem
nákupu se dostal na úroveň roku 2005. I tak se
jedná o částku dlouhodobě nedostatečnou (to se
promítá hlavně do počtu duplikátů, kdy na některé
nové tituly uživatelé čekají ¾ roku i více). Finance
byly uvolňovány nerovnoměrně, v prvním pololetí
velmi úsporně, což v druhém pololetí znamenalo
velmi hektické tempo nákupu a katalogizace.
KVK nakupovala dokumenty nejenom pro
centrální knihovnu, ale též pro všechny pobočky,
výměnný fond (hrazeno z regionálních funkcí)

Přírůstek knihovního fondu
Celkový přírůstek knihovny (k. j.)
centrální knihovna

21 657

výměnný fond

1 946

pobočky

2 188

obecní knihovny

4 511

patenty

884

celkem

31 186

Přírůstek podle akviziční metody (k. j.)
Druh dokumentu
dary od institucí
dary od nakladatelů

KVK

pobočky

celkem

3 116

15

3 131

20

59

79

dary od jednotlivců

2 711

34

2 745

dary od dodavatelů

439

0

439

jiný způsob nabytí

903

0

903

11 029

1 206

12 235

4 323

0

4 323

koupě
regionální povinný výtisk
ostatní

0

874

874

celkem

22 541

2 188

24 729
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Přírůstek podle druhu dokumentu (k. j.)
druh dokumentu
knihy
periodika

KVK

pobočky

celkem

15 506

1 559

17 065
4 521

4 515

6

hudebniny

168

3

171

mapy

160

0

160

CD

856

0

856

13

0

13

297

0

297

kazety
videokazety
gramofon. desky

43

0

43

elektronické dok.

69

0

69
650

nezařazené

30

620

patenty

884

0

884

celkem

22 541

2 188

24 729

Přírůstek specializovaných knihoven (k. j.)
Goethe Institut

62

British Council

834

Rakouská knihovna

320

celkem

1 216

Přírůstek podle jazyka (k. j.)
jazyk

KVK

pobočky

celkem

18 877

2 188

21 065

1 871

0

1 871

113

0

113

němčina

1 190

0

1 190

italština

43

0

43

latina

15

0

15

polština

28

0

28

čeština
angličtina
francouzština

ruština

66

0

66

slovenština

95

0

95

španělština

15

0

15

vícejazyčné

25

0

25

ostatní

203

0

203

celkem

22 541

2 188

24 729

Odpisy knihovního fondu (k. j.)
krásná literatura
– dospělí

4 096

– děti

4 287

naučná literatura
– dospělí

4 667

– děti

1 352

Rakouská knihovna
zvuková a AV média
celkem

26
37
14 465

(21)
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3.2 KATALOGIZACE
Úsilí oddělení katalogizace se kromě běžných
činností zaměřilo na retrospektivní zpracování
dokumentů uložených ve skladištích, zejm. na
dokončení signatury B. V roce 2010 bylo zpracováno 7 692 exemplářů.
Oddělení zodpovídalo za správné provedení letní
revize – Zpráva o provedení revize viz příloha č. 1.
Elektronické časopisy
Do našeho katalogu byly naimportovány
záznamy elektronických časopisů (cca 40 000
záznamů). Tuto službu poskytuje Jednotná informační brána ( JIB) všem knihovnám, které o ni
projeví zájem.
Záznamy e-časopisů jsou automaticky generované
podle požadavků jednotlivých knihoven. Jsou to
časopisy knihovnou předplácené v plných textech
(u nás pouze EBSCO) a časopisy volně přístupné
na internetu. U některých vydavatelů však mohou
být časopisy volně dostupné pouze v určitých
ročnících nebo číslech.
Odkazy na plné texty článků jsou dostupné
prostřednictvím nabídky SFX, což je nástroj, který
nabízí přidané služby k vyhledanému dokumentu.
Seznam časopisů je průběžně aktualizován, nový
import se provádí zhruba v měsíčních intervalech.
Přístup je možný nejen z našeho katalogu, ale
i z abecedního seznamu prostřednictvím JIB.
Aktualizace zdrojů pro
Jednotnou informační bránu (JIB)
V průběhu roku byly zaktualizovány adresy našich
zdrojů přístupných přes JIB. V seznamu zdrojů
na JIB lze v současné době vyhledávat v katalogu
naší knihovny (KVK Liberec – katalog, v katalogu
germanik (KVK Liberec – katalog germanik)
a databázi autorit (KVK Liberec – databáze
autorit).
VISK 5 – Retrospektivní zpracování fondu
periodik KVK v Liberci – ukončení projektu
Projekt byl zaměřen na retrospektivní katalogizaci
seriálů z fondu KVK v Liberci. Pozornost byla
zaměřena zejména na české tituly vydávané od
r. 1918 do konce 60. let a na germanika vydávaná
v letech 1918–1945 . Bylo zpracováno 447 titulů
periodik (69 nově vytvořených souborných
záznamů, 378 převzatých).
(22)

VISK 9 – Harmonizace geograﬁckých autorit
Cílem projektu byly úpravy v souboru geograﬁckých autorit – tzv. „sudetských“ autorit mimo
Liberecký kraj. Tato jména měla dosud německé
záhlaví, jednalo se o pozůstatky ze systému ISIS,
v němž se zpracovával rozsáhlý fond germanik/
sudetik. Projekt se tedy zaměřil na sloučení autorit
s jejich českými ekvivalenty, byly provedeny
některé další úpravy. Bylo zharmonizováno 621
geograﬁckých autorit a upraveno 686 bibliograﬁckých záznamů.
Autority a souborný katalog
Pokračovala účast na kooperativní tvorbě souboru
národních autorit, a to následovně:
>
>
>
>

2 192 lokálně vytvořených autorit
1 045 autorit odesláno do Národní knihovny ČR
6 972 autorit stažených z NK ČR
672 autorit harmonizováno

Lokální supervizor (PhDr. Helena Kořítková) se
zúčastnil každoročního setkání supervizorů v NK
ČR.
Do Souborného katalogu bylo zasláno 11 263
záznamů.
Sudetika
Ve větší míře byly zpracovávány dary sudetik. Na
pracovnice byly kladeny poměrně vysoké nároky
– znalost švabachu, vytváření nových záznamů,
klíčová slova v němčině. Celkem bylo zpracováno
261 titulů sudetik.
Členství v pracovních skupinách a komisích
Pracovnice oddělení se účastnily porad v odborných komisích při Národní knihovně v Praze
a projektů realizovaných NK ČR:
> Pracovní komise pro jmennou katalogizaci
monograﬁí a elektronických dokumentů
(PhDr. Helena Kořítková)
> Pracovní komise pro věcnou katalogizaci
(Bc. Kateřina Klimešová-Trojanová)
> Pracovní komise pro zpracování kartograﬁckých
dokumentů ( Jiřina Zvolská)
> Pracovní komise pro zpracování hudebnin
(Pavla Rubášová)
> Pracovní komise pro akvizici (Mgr. Dagmar
Sýkorová)

IV. Regionální funkce
Kompletní verze Zprávy o výkonu regionálních
funkcí v Libereckém kraji za rok 2010 je k dispozici na webu KVK ››http://www.kvkli.cz/_data/afm-

k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
a jejich koordinaci na území České republiky
›› http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc ‹‹

> 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 vědecké knihovny v Liberci ›› http://www.

uploads/region/ZpravaRF-Lib_kraj2010.doc‹‹

4.1 REGIONÁLNÍ FUNKCE
KRAJSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V LIBERCI

kvkli.cz/_data/afm-uploads/region/Koncepce%20RF%20
2007_15%20k%202007.pdf ‹‹

Úkoly krajské knihovny v oblasti poskytování
regionálních funkcí jsou speciﬁkovány v těchto
dokumentech:

Oblasti a pověřené knihovny v Libereckém kraji:

> Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon)
> Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR

>
>
>
>

Českolipsko – Městská knihovna v České Lípě
Jablonecko – Městská knihovna v Jablonci n. N.
Semilsko – Městská knihovna v Semilech
Liberecko – KVK v Liberci

Přehled počtu registrovaných knihoven Libereckého kraje zřizovaných krajem, měst y a obcemi k 31. 12. 2010

Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily
Liberecký kraj celkem
1
2
3
4
5

108 0323

4

7

2

38

2

Z toho
obsluhovaných
knihoven
a poboček
v rámci RF

Pobočky

Celkem
Knihovny

Pobočky

Pobočky

Pobočky
1

Neprofesionální knihovny2
Knihovny

Profesionální
knihovny1
Knihovny

Pověřené
knihovny
Knihovny

Počet obyvatel
Oblasti Libereckého
okresů LK
kraje z hlediska
k 1. 1. 2010
regionálních funkcí
(dle údajů ČSÚ)

46

8

49

90 390

1

4

7

2

26

5

34

11

38

165 9074

15

6

11

0

51

2

63

8

64+3 PK

74 698

1

1

8

5

60

2

69

8

70

439 027

4

15

33

8

175

11

212

35

224

Profesionální knihovny – s pracovním úvazkem nad 15 hodin týdně
Neprofesionální knihovny – s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně
Včetně obyvatel Jablonného v Podještědí a Janovice v Podještědí, které nadále obsluhuje MěK Česká Lípa
Bez obyvatel Jablonného v Podještědí a Janovic v Podještědí
krajská s výkonem RF pro knihovny Liberecka

KVK v Liberci a pověřené knihovny (PK) vykazují 224 obsluhovaných knihoven a poboček, kterým poskytují služby. Pověřené knihovny ani KVK
v Liberci do tohoto počtu nezahrnují své vlastní
pobočky (kromě jedné vesnické pobočky MěK
Česká Lípa v Dobranově).
V Libereckém kraji dále poskytuje služby 15
registrovaných knihoven se speciálními fondy,
jejichž seznam s odkazy na webové stránky je
uveřejněn v adresáři knihoven na webu KVK
v Liberci v oddíle Knihovny regionu.
Finanční zajištění regionálních
funkcí knihoven v Libereckém kraji
Náklady na výkon RF v roce 2010 byly hrazeny

z dotace Libereckého kraje na základě smluv
uzavřených mezi KÚ LK a pověřenými knihovnami (včetně KVK v Liberci) podle rozpočtu
navrženého KVK v Liberci. Závazným ukazatelem při sestavování rozpočtu byla částka na
doplňování výměnného fondu – 2 Kč na 1 obyvatele oblasti. Stanovený ukazatel byl dodržen.
Částka na výkon RF byla zastupitelstvem kraje
schválena již na podzim roku 2009. Rozpočty na
rok 2010 byly projednány a připraveny koncem
roku 2009, v lednu 2010 byly spolu s vyúčtováním dotace za rok 2009 předány KÚ LK žádosti
KVK v Liberci a pověřených knihoven o přidělení dotace na rok 2010. KVK v Liberci i pověřené knihovny obdržely prostředky na výkon RF
v březnu roku 2010.
(23)
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KVK v Liberci 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 2011 řádně vyúčtována. Podrobné čerpání je uvedeno v příloze
Zprávy o zajištění výkonu regionálních funkcí
v knihovnách Libereckého kraje za rok 2010,
umístěné na webu Krajské vědecké knihovny
v Liberci: http://www.kvkli.cz/cz/region/regionalni-funkce-r2.html.
V rozpočtu na RF KVK v Liberci jsou zahrnuty
ﬁnanční prostředky na výkon RF jak v oblasti
Liberecka, tak celého kraje. Náklady zahrnují také
provoz služebního auta pro potřeby knihoven
Liberecka, Jablonecka a Semilska. Rozpočet na
výkon RF v roce 2011 byl schválen již na podzim
roku 2010 v nezměněné výši (5 440 tis. Kč). Beze
změny zůstalo i rozdělení částky pro KVK a pověřené knihovny.
Personální zajištění výkonu regionálních funkcí
KVK v rámci Libereckého kraje
krajská metodička
řidič
celkem

1 prac. úvazek
0,5 prac. úvazku
1,5 prac. úvazku

Podle potřeby se na výkonu RF podílí ředitelka
knihovny.

Poradenská a konzultační činnost
V rámci krajské funkce bylo vykonáno 36 návštěv
a 45 konzultací vyplývajících z aktuálních úkolů
a dle požadavků knihoven.
Významným zdrojem odborných informací je
webová stránka KVK v Liberci, oddíl Knihovny
regionu ›› http://www.kvkli.cz/_data/afm-uploads/region/
Koncepce%20RF%202007_15%20k%202007.pdf ‹‹, která
byla průběžně aktualizována a doplňována ve
všech oddílech (medailony autorů, přehledy
výročí, časopis Světlik, Informační listy a další).
Průběžně je aktualizována databáze a mapa
knihoven ›› http://www.kvkli.cz/cz/region/knihovny-regionu.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.
Průzkum spokojenosti obsluhovaných knihoven
s poskytovanými službami
Ke konci roku 2010 proběhl mezi obsluhovanými
knihovnami Libereckého kraje průzkum spokoPočet knihoven zapojených
do průzkumu podle okresů

4.1.1 Plnění základních úkolů a standardů
regionálních funkcí v rámci Libereckého kraje
Koordinace výkonu regionálních funkcí v kraji
Informovanost knihoven (dění v oboru, akce,
kampaně, elektronická periodika apod.) byla
průběžně zajišťována prostřednictvím elektronické
pošty. 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 2010 se zúčastnilo soutěže 26 obcí
Libereckého kraje. Diplom za vzorné vedení
knihovny a odměnu 10 000 Kč obdrželo Město
Osečná, knihovna byla nominována na cenu
Knihovna roku 2010.
(24)

jenosti s poskytovanými službami. Dotazník měl
tištěnou i elektronickou podobu (formulář zpra-
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cován na základě technologie Dokumenty Google). Z 207 oslovených knihoven v LK dotazník
vyplnilo 87 knihoven, tj. 42 %. Knihovny hodnotily
služby poskytované v roce 2009, při hodnocení
úrovně služeb byla využita stupnice hodnocení 1–5.
Vyhodnocení průzkumu bude dokončeno a samostatně publikováno na webu KVK v dubnu 2011.
Jak knihovny oceňují
službu výměnné fondy

Jak si knihovny cení nákupu
a zpracování knih z prostředků obcí

Spokojenost s metodickými
návštěvami – 63 odpovědí

Povodně 2010
Mimořádnou událostí, která zasáhla do plnění
běžných pracovních úkolů, byla blesková
povodeň 7. srpna 2010. Povodeň měla katastrofální následky pro občany zasažených oblastí,
nevyhnula se ani knihovnám. Bylo postiženo
6 knihoven, z toho 4 na Liberecku (Frýdlant,
Raspenava, Bílý Kostel nad Nisou a Dětřichov)
a 2 na Českolipsku (Pertoltice pod Ralskem,
Velký Grunov). Nejdramatičtěji dopadla
knihovna v Raspenavě – voda se objektem, kde
spolu s knihovnou sídlila i školka, prohnala tak
zuřivě, že budova musela být na základě rozhodnutí statika demolována. O likvidaci objektu,
kde působila knihovna i klub pro děti, bylo rozhodnuto i v případě Velkého Grunova. Ostatní
knihovny více či méně přišly o výpočetní techniku, regály (mnohdy i zcela nové) a samozřejmě
o knihovní fond. Vedení KVK v Liberci spolu
s Regionálním výborem SKIP kontaktovalo
starosty výše uvedených obcí a měst a nabídlo
pomoc při obnově zničených knihoven. Byla
nabídnuta i možnost ﬁnanční pomoci, pokud
bude zřízeno speciální peněžní konto na obnovu
konkrétní knihovny. K této možnosti se přihlásila
knihovna v Raspenavě, která na svých webových
stránkách i stránkách města uvedla číslo účtu
povodňové sbírky pro knihovnu. Ke konci roku
2010 na něj přišlo od dárců z řad knihoven i od
jednotlivců 43 390 Kč. Spolupráce vedení KVK
v Liberci, RV SKIP a pracovnic regionálních služeb KVK v Liberci a v České Lípě byla v souvislosti s těmito událostmi velmi intenzivní, činnost
s povodněmi spojená přesahovala rámec kraje.
Statistika knihovnických činností
V rámci kraje byly na základě podkladů z pověřených knihoven a z úseku služeb knihovnám Liberecka zpracovány sumáře za všechny knihovny
kraje, profesionální a neprofesionální knihovny,
byla provedena kontrola shody vložených údajů
ve statistickém programu NIPOS s výsledky programu StatExcel. O výkonu regionálních funkcí
v r. 2009 byla zpracována výroční zpráva včetně
statistického výkazu RF. Oba materiály jsou uveřejněny v souladu se standardy pro výkon RF na
webu KVK v Liberci. ›› http://www.kvkli.cz/cz/region/
regionalni-funkce-r2.html ‹‹

Byla zpracována Ročenka knihoven Libereckého
kraje za rok 2009, ›› http://www.kvkli.cz/_data/
afm-uploads/region/Rocenka_09.pdf ‹‹ jejíž vydání
v předchozím roce se setkalo mezi knihovníky
LK s kladným ohlasem. V tištěné podobě byla
(25)
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rozeslána do NK ČR a profesionálních knihoven
LK, v elektronické verzi uveřejněna na webové
stránce KVK věnované regionálním funkcím.

Turnova, Rešeršní služby teoreticky i prakticky,
Nové trendy v informačních službách a některé
další).

Vzdělávání knihovníků, porady
Vzdělávání knihovníků probíhalo ve dvou základních celcích:

Kromě toho uspořádaly PK a úsek služeb knihovnám Liberecka ve svých regionech 8 vzdělávacích
akcí se 119 účastníky ze 76 knihoven s celkovým
počtem 21 hodin.

> Celoživotní vzdělávání knihovníků všech typů
knihoven (z rozpočtu RF)
> Vzdělávání v oblasti IT – kurzy v celkovém
rozsahu 50 vyučovacích hodin (z prostředků
programu MK ČR VISK 2)
V průběhu roku 2010 probíhaly přípravy vzdělávacího programu pro knihovníky v rámci projektu Unie zaměstnavatelských svazů, v němž je
partnerem SKIP ČR a do nějž se zapojily největší
knihovny Libereckého kraje. Počet vzdělávacích
akcí v rámci RF byl v souvislosti s projektem UZS
redukován. Proto jsou číselné údaje nižší oproti
roku 2009, který byl navíc výjimečný díky 2 velkým
a mimořádně úspěšným nadregionálním akcím.
Účast na vzdělávacích akcích je stále diskutovaným
problémem. Ve 33 profesionálních knihovnách LK
a 3 PK se počet odborných pracovníků pohybuje
okolo 100. Profesionální knihovny jsou z velké
většiny obsazeny jedním knihovníkem, zřizovatelé
nejsou nakloněni zavírání knihoven. Sjednotit otevírací dobu knihoven se nedaří.
Odborné vzdělávání knihovníků
V dubnu roku 2010 proběhla dvoudenní Konference Současnost literatury pro děti a mládež věnovaná 100. výročí narození Františka Hrubína. Byla
organizována ve spolupráci s Katedrou českého
jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
jako doprovodná akce 8. ročníku Veletrhu dětské
knihy v Liberci, tentokrát na téma Význam poezie
v životě dítěte. Zúčastnilo se jí 51 knihovníků a 12
vysokoškolských pedagogů z celé republiky, kromě
nich si přicházeli poslechnout jednotlivé příspěvky studenti z Technické univerzity v Liberci.
Podrobné informace o konferenci byly uveřejněny
v čísle 2/2010 časopisu Světlik a v čísle 6/2010
časopisu Čtenář.
Celkově bylo pro knihovníky LK zorganizováno
7 akcí (35 vyučovacích hodin) s celkovou účastí
212 osob (Tvorba webové stránky na základě
šablony webu pro malé knihovny, Práce s knihou
s dětmi staršího školního věku, konference Současnost literatury pro děti a mládež, Židovská kultura
(26)

Vzdělávání v oblasti IT
z prostředků programu VISK 2
Kurzy informační gramotnosti pro knihovníky
Libereckého kraje jsou organizovány nepřetržitě
od roku 2002. Celkem se uskutečnilo 6 kurzů
(50 výukových hodin – 10 výukových dní) s celkovou účastí 70 osob z 15 knihoven Libereckého
kraje (např. nástavbové moduly MS Oﬃce, Outlook 2007 a Tvorba webové stránky na základě
volně dostupných šablon, inovační modul Graﬁcké
možnosti PC a elektronická prezentace, OpenOﬃce – pro začátečníky nebo mírně pokročilé
a některé další).
Analýza vzdělávání v rámci projektu VISK 2
Na základě požadavku garanta programu VISK2 –
Národní knihovny ČR – byla k 30. 6. 2010 v rámci
kraje provedena analýza vzdělávání v rámci programu VISK 2, jejímž cílem bylo zjistit úroveň
vzdělání knihovníků v oblasti informačních technologií a požadavky na další vzdělávání. Výsledky
analýzy jsou uvedeny ve Zprávě o výkonu regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji za rok 2010
(na webu knihovny www.kvkli.cz).
Porady ředitelů a metodiků pověřených knihoven
V roce 2010 se uskutečnily pouze 3 porady ředitelů
a metodiků PK. Čtvrtá porada byla v den konání
odvolána z důvodu sněhové kalamity. Zásadní
body programu byly konzultovány elektronicky. Při
poradách byly 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.
Porad se pravidelně účastní zástupkyně KÚ LK.
Zajišťování dopravy
KVK v Liberci zajišťuje dopravu spojenou s výkonem RF kromě Liberecka také pro Jablonecko
a Semilsko (metodické návštěvy, rozvoz nových
knih a výměnných souborů, nákupy knih). Na Českolipsku zajišťuje dopravu pověřená MěK Česká
Lípa.
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Servis automatizovaných knihovních systémů
Jedinou knihovnou v kraji, pro niž je servis AKS
zajišťován, je Obecní knihovna Šimonovice, připojená k systému ARL KVK v Liberci. Jinde nebyl
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, ﬁnanční náročnosti jak při samotném zavedení systému (i při
podpoře z VISK 3), tak při jeho provozu.

4.1.2 Další činnosti
Projekt internetizace knihoven Libereckého
kraje ›› http://www.kvkli.cz/_data/afm-uploads/Zprava%20

odborné informace atd.
> projekt internetizace knihoven MV ČR – poradenská pomoc knihovnám zapojeným do projektu (poruchy připojení, pomalé připojení apod.)
> distribuce materiálů pro knihovny do pověřených
knihoven
> a některé další

4.2 ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH
FUNKCÍ V KNIHONÁCH LIBERECKA
Síť obsluhovaných knihoven
K 31. 12. 2010 tvořilo síť veřejných knihoven
51 neprofesionálních knihoven se 2 pobočkami
a 11 knihoven profesionálních (Český Dub, Frýdlant, Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek
nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jindřichovice pod
Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Raspenava,
Vratislavice nad Nisou). Celkem 62 knihoven + 2
pobočky.

o%20PIK%20LK.doc ‹‹

Rok 2010 byl posledním rokem projektu s termínem ukončení monitoringu 22. 2. 2011. Partnerské
smlouvy byly uzavřeny do konce roku 2010, proto
bylo nutné se zřizovateli všech 141 knihoven zapojených do projektu podepsat dodatek ke smlouvě,
kterým byla partnerská smlouva prodloužena do
února 2011. Zároveň jsme vzhledem ke skončení
záruční doby v září 2010 se zřizovateli uzavřeli
dohodu o spoluúčasti uživatelů zařízení z projektu
na případných pozáručních opravách.

Personální zajištění výkonu regionálních funkcí
Činnost úseku služeb knihovnám Liberecka
v roce 2010 zajišťovaly 4 pracovnice (3 přepočtené
pracovní úvazky). Na 1 pracovní úvazek služeb
knihovnám Liberecka připadá v průměru 21,33
obsluhovaných knihoven.

Průběžně jsme podle požadavků knihoven pomáhali účastníkům projektu řešit aktuální problémy
zejména při zajišťování záručních oprav PC. Po
skončení záruční doby byly pořízeny nové monitory do knihoven v Chrastavě, Chotyni a Břevništi.

Poradenská a konzultační činnost
V roce 2010 bylo uskutečněno 195 metodických
návštěv, všechny knihovny byly v souladu se standardem pro výkon RF navštíveny minimálně
jedenkrát. Hlavními body metodických návštěv
byly v uvedeném roce změny v evidenci knihovnických činností, platné od roku 2009, zpracování
ročních výkazů, personální změny v knihovnách,
stěhování a modernizace knihoven, příprava do
soutěže „Vesnice roku 2010“ apod. Se zřizovateli knihoven byly dále projednávány záležitosti
ohledně přípravy společného projektu na dokoupení chybějících modulů z projektu VISK 3,
pomoc nebo případné zpracování projektů, možnosti automatizace knihoven a personální a různé
organizační záležitosti.

Povodeň 7. 8. 2010 zasáhla i majetek pořízený
z projektu (Bílý Kostel, Dětřichov, Raspenava).
Pojišťovna poskytla pojistné plnění ve výši 9 796 Kč
pro každou knihovnu, při spoluúčasti 5 000 Kč bylo
KVK přiznáno celkové plnění ve výši 14 388 Kč.
Přesto KVK vybavila poškozené knihovny novými
počítači a tiskárnami. Ke konci roku byla ve spolupráci s pověřenými knihovnami provedena inventura majetku pořízeného z projektu.

4.2.1 Plnění základních standardů pro výkon
regionálních funkcí

Mezi další realizované činnosti patří:
> spolupráce s knihovnami se speciálními fondy
a se školními knihovnami – metodická pomoc,

Nečekaný úkol nastal po srpnových povodních,
kdy bylo třeba pružně reagovat na potřeby jednotlivých postižených obcí a spolupracovat se starosty
(27)
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a knihovníky na odstraňování škod a nápravách,
vedoucích k postupné obnově jednotlivých knihoven.
Konzultace byly poskytovány dle potřeb knihovníků a obecních úřadů, celkem se uskutečnilo 168
konzultací. Knihovníci byli též průběžně informováni prostřednictvím elektronické pošty a zváni na
vzdělávací a další akce.
V roce 2010 došlo k personálním změnám
v neprofesionálních knihovnách Soběslavice,
Lázně Libverda a Paceřice. V Křižanech je od
jara 2010 vedle paní Hantákové nová knihovnice,
která kromě knihovny zajišťuje také provoz kulturně-vzdělávacího centra v nově vybudovaném
objektu obce. Od léta 2010 zůstalo neobsazené
místo v knihovně v Nové Vsi a v Kunraticích.
V MěK Frýdlant byl snížen počet pracovnic ze
3 na 2, v Hrádku nad Nisou zůstala po odchodu
1 knihovnice pouze vedoucí knihovny. Ve všech
uvedených místech vznikla potřeba řešit personální obsazení knihoven.
V roce 2010 byla pomoc ve větší míře zaměřena
na knihovny, kde to z personálních důvodů dříve
nebylo možné (Stráž nad Nisou, Kunratice).
Nové prostory získala knihovna ve Svijanech
a Křižanech, k modernizaci a vymalování
knihovny došlo v Radimovicích a ve Stráži nad
Nisou. Pracovnice úseku služeb knihovnám
věnovaly během léta více pozornosti oddělení pro
děti i pro dospělé v knihovnách v Osečné, která
byla nominována na cenu Knihovna roku 2010.
Hlavní oblasti poradenské a konzultační činnosti:
> zavádění automatizovaných knihovních systémů
Metodická pomoc byla zaměřena zejména na
knihovny zavádějící po získání grantu z programu VISK 3 AKS (k 31. 12. 2010 zavádí nebo
již plně využívá AKS 32 obecních a 11 městských knihoven, na rok 2011 plánují zahájení
další 2 knihovny.
> VISK 3 – V roce 2010 získaly dotaci v celkové
výši 302 000 Kč tyto knihovny – Frýdlant (114
tis.), Zdislava (39 tis.), Stráž nad Nis. (63 tis.),
Dolní Řasnice (24 tis.), Krásný Les (39 tis.)
a Osečná – dětské odd. (23 tis.). Na podzim
roku 2010 byl zpracován projekt pro obce Raspenava (94 tis.) a Dětřichov (78 tis.) na obnovu
technického vybavení knihovny po povodních,
Lázně Libverda (74 tis.) a Křižany (44 tis.) na
(28)

zahájení automatizace, Heřmanice (31 tis.) na
zakoupení modulu WWW katalog pro dokumenty a nový počítač pro uživatele. Projekt
podala i knihovna v Dlouhém Mostě, která
zatím využívá pro retrospektivní zpracování
KF zapůjčené moduly AKS Clavius. Dále byl
zpracován společný projekt ve výši 120 330 Kč
na hromadný nákup licencí „Revize“ a „WWW
katalog pro dokumenty“, který kromě dotace
umožní využití slevy ve výši 30 % poskytované dodavatelem při koupi 10 licencí jednoho
modulu.
> webové stránky knihoven – Nejrozšířenější je
„Šablona webu pro malé knihovny“. Ke konci
roku 2010 šablonu využívaly 4 městské (Hejnice,
Hodkovice n. M., Jindřichovice p. S. a Raspenava) a 13 neprofesionálních knihoven – Bílý
Potok, Černousy, Dětřichov, Dlouhý Most,
Habartice, Kobyly, Nová Ves, Rynoltice, Rozstání, Stráž nad Nisou, Světlá p. J., Šimonovice a Višňová + 1 pobočka (Osečná – dětské
oddělení). Další knihovny mají prezentaci na
stránkách městských nebo obecních úřadů (Vratislavice a MěK Hrádek n. N., Bílá, Bílý Kostel, Heřmanice). MěK v Českém Dubu a MK
v Radimovicích spravují vlastní internetové
stránky. KVK v Liberci připravila pro zájemce
školení „Tvorba webové stránky na základě šablony webu pro malé knihovny“.
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 2009 ›› http://www.kvkli.cz/_data/afm-uploads/
SKIP/Rozbor2009.doc ‹‹ a rozbor plnění doporučených standardů knihovnických činností, s oběma
materiály byli seznámeni knihovníci i zřizovatelé
knihoven, materiál byl umístěn i na webu KVK.
Vzdělávání knihovníků, porady
Knihovníci Liberecka využívali akce pořádané
v rámci vzdělávání knihovníků Libereckého kraje.
V průběhu roku se uskutečnily 3 porady pracovnic městských knihoven, v listopadu se uskutečnilo celookresní setkání knihovníků, zaměřené
zejména na aktuální úkoly knihoven. Knihovníkům byly formou prezentace připomenuty změny
v roční statistice a podrobně předvedena část
webové stránky KVK v Liberci věnovaná knihovnám.
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Tvorba výměnných fondů, jejich distribuce
Přírůstek VF v roce 2010 činil 1940 svazků v ceně
331 958 Kč. Do elektronického katalogu byly
průběžně doplňovány knihy ze starších vrácených
souborů. Stav výměnného fondu činil k 31. 12.
2010 27 175 svazků. V roce 2010 bylo připraveno
celkem 199 souborů s 8 028 sv. (z toho 48 souborů s 1446 sv. pro pobočky KVK).
Výběr literatury do souborů většina knihovníků
ponechávala na pracovnici úseku služeb knihovnám Liberecka, případně byl prováděn podle požadavků knihovníků. Pouze několik knihovníků si
přijíždělo knihy vybrat. Výměnné fondy využilo 54
místních a městských knihoven a 6 poboček KVK.
Každá obsluhovaná knihovna (bez poboček KVK)
obdržela v průměru 3 soubory se 122 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 (v Bílé, Příšovicích,
Rynolticích, Jindřichovicích, Osečné, Raspenavě,
Janově Dole, Černousích, Radimovicích, Oldřichově v Hájích a Kobylech).
Aktualizace a revize knihovních fondů
Během roku byla provedena aktualizace fondu
v neprofesionálních knihovnách Stráž nad
Nisou, Lažany, Zdislava, Vlastibořice, Oldřichov
v Hájích, Jeřmanice, Křižany, Nová Ves, Soběslavice. V navštívených knihovnách také bylo dle
potřeb provedeno přetřídění a přeznačení naučné
literatury podle MDT včetně uspořádání knih
na regálech. Knihovníci využívají možnost tisku
štítků na knihy v KVK v Liberci, označení je tedy
shodné s novinkami, které jsou do fondu jednotlivých knihoven dodávány.
Revize knihovního fondu byly provedeny
v knihovně v Hrubém Lesnově-Cetenově, Petrašovicích, Lázních Libverda, Druzcově, Žibřidicích
a Vlastibořicích. V posledně jmenované knihovně
nebyl nalezen úbytkový seznam a pověřená pracovnice musí veškeré chybějící knihy (cca 900 sv.)
vypsat, aby byl zjištěn konečný stav fondu a mohl
být sepsán revizní protokol. Kromě uvedených
revizí, které byly prováděny na základě písemných
podkladů, byly provedeny další v automatizovaných knihovnách – v Rynolticích, v Chrastavě, v Raspenavě (po povodni zůstalo 1 441
sv.) a v Hodkovicích nad M. V 10 knihovnách
bylo celkem odrevidováno 47 002 sv. Dále byly
uzavírány revize z minulého roku po dokončení

superrevizí. Zájem o provedení revize ze strany
knihoven je dlouhodobě nedostatečný. Vzhledem
k povinnosti provádět revize 1x za 5 let stanoví
termíny revize úsek služeb knihovnám a společně
s knihovníky tyto akce realizuje.
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 2010 bylo ve spolupráci s KVK
nakoupeno a kompletně technicky zpracováno
4 727 svazků knih za 769 948 Kč. Kromě evidence
knih v elektronickém katalogu se nadále v pověřené knihovně 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. Během listopadu 2010 byla provedena inventarizace sestav počítače, multifunkční
tiskárny a nábytku, pořízených do 46 knihoven
Liberecka v rámci PIK Libereckého kraje.
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí
Služební auto je úseku služeb knihovnám okresu
Liberec k dispozici vždy v pondělí 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 (celkem rozvezeno 13 382 sv.).

4.2.2 Další služby knihovnám zajišťované úsekem služeb knihovnám Liberecka
Mezi další činnosti patří:
> informační listy (4x ročně) – 4x ročně rozesílány
do všech knihoven, k dispozici též na webu KVK
(medailóny autorů, přehledy významných kulturních výročí, aktuální úkoly a informace z knihovnictví)
> značení starších fondů MK
> Česká knihovna – v roce 2010 bylo objednáno
a distribuováno do 11 profesionálních knihoven
z programu MK ČR Česká knihovna 153 sv. knih
> distribuce materiálů – Světlik, Bulletin SKIP,
GrandBiblio, propagační materiály, publikace
(29)

V. Informační technologie
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 LIS s potřebami knihovny
byla řešena pravidelnými schůzkami zástupců
obou organizací.
Generální oprava mediální tabule
Během letních měsíců proběhla generální oprava
mediálních tabulí na čelní stěně knihovny,
zároveň byla provedena výměna hardwarového
a softwarového ovládání tabulí. Odbornou ﬁrmou
Nisasport byla doporučena kompletní výměna
stěn za novější, které odpovídají současným technologickým trendům. Vzhledem k vysoké ﬁnanční
náročnosti nebyl tento návrh realizován.
Nákup licencí Caché na 64-bit OS
Z důvodu nedostatečnosti knihovního serveru
a dlouhých odezev ve výpůjčním procesu jsme
byli nuceni přistoupit k přechodu na 64-bit
operační systém a nákup licencí pro knihovní
systém.

Kromě výše uvedeného byly během roku provedeny tyto činnosti:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Elektronická spisová služba
Na konci prvního pololetí byl zaveden systém
elektronické spisové služby od ﬁrmy Gordic. Centrální úložiště dat je provozováno na Krajském
úřadě Libereckého kraje.
Nové tiskárny do výpůjčního protokolu
Do půjčoven byly zakoupeny termotiskárny na
tisk výpůjčních potvrzení, které nahradily hlučné
jehličkové tiskárny používané již od roku 2001.
Personální změny
Již v roce 2009 se ukázalo, že je nezbytné vytvořit
a obsadit dosud chybějící pozici informatika.
Během roku 2010 se podařilo najít vhodného
adepta, který se mimo jiné stará také o webové
stránky knihovny.
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>

upgrade knihovního systému
administrátorská činnost
uživatelská podpora
globální úpravy
nestandardní výstupy a statistiky
aktualizace souboru národních autorit
odesílaní dávkových souborů záznamů do NK ČR
podpora zpoplatnění kopírování pomocí AKS
implementace externích databází
podíl na revizi fondu
zabezpečování servisu a oprav IT technologií
a zařízení
příprava, ladění a implementace importu elektronických časopisů do katalogu KVK
vytvoření „Provozního řádu IS v KVK“
administrace informační tabule
nákup a instalace reklamní televize
nákup čteček elektronických knih, jejich příprava a implementace do systému
nákup spotřebního zboží
odladění zápisu „Povolení souhlasu pro LMK
a OPUSCARD“
oslovení respondentů „Průzkum spokojenosti
uživatelů“ – odesílání hromadných e-mailů
nákup a instalace pultu pro samoobslužnou
výpůjčku

VI. Projekty, grantová politika
Během roku 2010 KVK realizovala celou řadu
větších či menších projektů nebo aktivit, které
byly částečně ﬁnancovány z grantů, dotací nebo
sponzorských příspěvků. Rozsáhlejší projekty
uvádíme v této kapitole. V příloze č. 4 je pak
k dispozici přehled všech projektů a aktivit a přehled získaných ﬁnančních prostředků.
Mikroﬁlmování a digitalizace
periodika Reichenberger Zeitung
V rámci projektu „Kramerius – ochranné reformátování ohrožených periodik“ probíhalo od roku 1997
mikroﬁlmování novin Reichenberger Zeitung.
V roce 2003 byl zahájen projekt „Digitalizace
mikroﬁlmu periodika Reichenberger Zeitung“,
v rámci kterého bylo zmiňované periodikum převedeno do digitální podoby. V roce 2010 projekt
skončil a během roku 2011 bude zpřístupněn
uživatelům KVK v rámci systému Kramerius (již
nyní je k dispozici v systému Kramerius Národní
knihovny na adrese kramerius.nkp.cz).
Díky digitální podobě bude dokument k dispozici
neomezenému počtu uživatelů a originál bude
chráněn proti poničení.
Děti čtou nevidomým dětem
Cílem projektu, který probíhá již od roku 2003,
je vytvoření zvukové podoby oblíbených dětských
knih. Vydané knihy jsou určeny primárně pro slabozraké a nevidomé posluchače. V roce 2010 bylo
vydáno CD „Školník Kulda je jednička“, zároveň
byla zahájena realizace v pořadí již 10. zvukové
knihy „Matylda“.
Počítače proti bariérám
Program „Počítače proti bariérám“ pomáhá osobám
se zdravotním postižením a osobám jinak vyloučeným ze společnosti získat počítačové vybavení,
naučit se s počítačem pracovat nebo se stále zdokonalovat. V rámci programu byl v KVK realizován projekt „Vzdělávání sociálně vyloučených osob“,
který spočíval v realizaci kurzů ICT a na který
KVK získala dotaci od Konta Bariéry. Projekt se
setkal s velkým zájmem veřejnosti a připravuje se
jeho pokračování.

Za českou stranu se projektu účastní Liberecká
občanská společnost a Krajská vědecká knihovna
v Liberci jako partner.
Do projektu jsou zapojené tyto země: Česká
republika jako koordinátor projektu, Polsko,
Španělsko, Řecko a Německo. Hlavní náplní jsou
setkání v jednotlivých zemích, která obsahují studijní návštěvy, workshopy a setkání s experty. Na
závěr projektu by měla v každé partnerské organizaci proběhnout Živá knihovna. Během roku
2010 byla realizována setkání v Polsku, v Liberci
a v Německu.
Projekt je naplánovan na období
1. 8. 2009 – 31. 7. 2011.
VISK 2 – Mimoškolní
vzdělávání knihovníků v roce 2010
Kurzy informační gramotnosti pro zaměstnance
knihoven Libereckého kraje probíhají nepřetržitě
od roku 2002. V roce 2010 proběhlo 6 kurzů (50
výukových hodin) s celkovou účastí 70 osob z 15
knihoven.
Zvýšení adaptability zaměstnanců
podniků v profesních oborových a odvětvových
sdruženích
KVK je jako partner zapojena do vzdělávacího
projektu ﬁnancovaného Evropským sociálním
fondem v rámci Operačního programu Lidské
zdroje, zaměstnanost. Předkladatelem projektu je
Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Vzdělávací
program byl zahájen během roku 2010 a pokračovat bude až do roku 2012. Kurzy mají inovativní
charakter a jsou zaměřeny na management
a marketing, jazykové a komunikační dovednosti,
dovednosti v oblasti ICT nebo aktuální trendy
v oblasti knihovnických a informačních služeb.
Několik aktivit KVK realizovala díky laskavé
ﬁnanční podpoře našich sponzorů:
GE Money Bank a. s.
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Unicredit Bank Czech Republic a. s.

Books 21
Projekt Books 21 je zaměřen na celoživotní
vzdělávání dospělých osob a spočívá ve vzájemné
výměně zkušeností a metod interkulturního
vzdělávání mezi lidmi, kteří pracují v knihovnách,
neziskových a kulturních organizacích. Je hrazen
z evropského vzdělávacího programu Grundtvig.
(31)

VII. Zahraniční spolupráce
EUREX „Knihovny“ – pracovní skupina českých,
polských a německých knihoven v Euroregionu
Nisa-Nysa-Neisse
> organizace výstavy Krakonoš – Rübezahl – Rzepiór – Duch Krkonoš (info viz dále v textu)
> červen – setkání euroregionálních autorů na
téma Budoucnost potřebuje minulost – Lidové
zvyky v Euroregionu – na základě výstupů se
plánuje vydání knihy pro děti
> během roku skupina pracovala na přípravě
společné česko-polsko-německé konference na
téma Elektronické služby v knihovnách ERN,
která proběhne 12.–13. 5. 2011 v Jelení Hoře
Výtvarná soutěž Krakonoš
Rübezahl – Rzepiór – Duch Krkonoš
Výtvarná soutěž pod záštitou Euroregionu Nisa
zaměřená na popularizaci legendárního vládce
Krkonoš proběhla již v roce 2009. Vítězné práce
byly vystaveny v prostorách KVK a v lednu 2010
proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů.
12. ročník festivalu
Dny české a německé kultury
Festival byl realizován ve spolupráci Brücke/Most
Stiftung Drážďany, který poskytl KVK dotaci ve
výši 5 000 Kč na přípravu doprovodného programu.
Program realizovaný v prostorách KVK:
> Podstávkové domy v Libereckém kraji a Euroregionu Nisa – přednáška Jana Pešty
> Cellová poezie – komorní koncert mladých
violoncellistů Pražské konzervatoře
> Nach der Musik – ﬁlm v němčině
> Na cestách v Franzem Kafkou – čtení Judity
Matyášové spojené s projekcí snímků
> Emma Braslavsky – autorské čtení
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Projekt Books 21
Projekt je realizován Libereckou občanskou
společností, KVK participuje jako partner. Více
informací o projektu v kapitole VI. – Projekty,
Grantová politika.
Aktivity směrem k menšinám
V rámci aktivit směrem k národnostním menšinám a etnickým skupinám v roce 2010 probíhal
kurz češtiny pro cizince. KVK spolupracovala
v Pracovní skupině pro národnostní menšiny a cizince při SML a s Centrem pro integraci cizinců
v Liberci (proběhla přednáška o aktivitách centra)
Samostatné aktivity knihoven v regionu
Vedení Městské knihovny v České Lípě navštívilo na základě pozvání Městskou knihovnu
v Boleslawci, partnerském městě České Lípy. Na
obou stranách byly prezentovány služby knihovny, diskutovány společné zájmy a především
trendy v knihovnictví v jednotlivých městech
a zemích.
Knihovna A. Marka v Turnově se podílí na spolupořadatelství některých akcí přeshraniční spolupráce s partnerským městem Turnova, polským
Jaworem. Asi největším příspěvkem knihovny
byla dosud organizace literárně-výtvarné soutěže,
pak účast polských dětí na Noci s Andersenem
v Turnově.

VIII. Kulturní a vzdělávací činnost
Kulturní a vzdělávací programy patří mezi
vyhledávané a navštěvované akce knihovny. Jejich
skladba a obsah jsou každoročně projednávány
a schvalovány tzv. dramaturgickou radou. Programový přehled nabízí vzdělávací, zábavné, hudební,
cestopisné i dětské pořady, zahrnující i pravidelné
přednáškové cykly, např. Literární kavárna, Knihovníci cestují, Letem světem populární hudby
XX. století a Památky kolem nás. Samostatnou
kapitolu tvoří široká škála aktivit pro děti
(info viz kap. 2.2 Výběr z činnosti jednotlivých
úseků – Knihovna pro děti a mládež a Pobočky).
Pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů je
jedna z cest jak naplnit úlohu knihovny jako
moderního informačního a kulturního centra.
Literární kavárna
Cyklus Literární kavárna probíhá již od roku 2008
a zaměřuje se na literaturu, literární výročí a další
zajímavá témata z oblasti kultury a dějin regionu.
Knihovníci cestují – nový projekt
V roce 2010 KVK nabídla nový projekt milovníkům cestování – soubor cestopisných přednášek,
které si pro posluchače připravili sami knihovníci.
Postřehy a zážitky z různých koutů světa (Nový
Zéland, Norsko, Madagaskar) posluchače velmi
zaujaly a pobavily. Projekt patřil k nejvíce navštíveným akcím.

Kurzy ICT a exkurze
V rámci vzdělávání v oblasti ICT se s dlouhodobě
neklesajícím zájmem setkává cyklus „Internet
pro seniory“, na který na podzim navázal projekt
„Počítače proti bariérám“ zaměřený na zdravotně
postižené.
V rámci propagace knihovny směrem k laické
i odborné veřejnosti bylo realizováno 42 exkurzí
pro dospělé.
Oslavy 10. výročí otevření nové budovy
V listopadu 2010 uplynulo 10 let od otevření nové
budovy. Pro veřejnost byla připravena celá řada
doprovodných akcí – výstava o historii knihovny,
přednáška o starých tiscích ve fondu knihovny,
soutěže nebo dort ve tvaru 10 knih. Pro pozvané
pak byl připraven oﬁciální program, kde promluvila zástupkyně zřizovatele Ing. Lidie Vajnerová,
bývalí ředitelé knihovny a řada dalších gratulantů
z Čech i ze zahraničí. Velký úspěch zaznamenalo
vystoupení knihovnického pěveckého sboru
Kolibřík, hereckého sdružení V. O. R. E. L. nebo
promítání ﬁlmu o staré knihovně „Tak to bylo“.

Letem světem populární
hudby XX. století – nový projekt
Další nový projekt nabídla Hudební knihovna.
Cílem řady hudebních pořadů bylo poskytnout
ucelené informace o stylech, žánrech a interpretech naší i zahraniční populární hudby 20. století.
Lektor PaedDr. Jan Prchal velmi poutavou
formou představil historii a vývoj několika hudebních žánrů (jazz, blues, blues rock, jazzrock atd.).
Památky kolem nás
V roce 2008 byla zahájena spolupráce s Národním
památkovým ústavem, odborným pracovištěm
státní památkové péče pro Liberecký kraj. Vznikl
projekt s názvem Památky kolem nás, přednáškový cyklus tematicky zaměřený na Liberecko,
architekturu, místní památky a jejich obnovu.
V roce 2010 velmi úspěšně pokračoval a představil
několik dalších zajímavých regionálních témat.

V roce 2010 bylo realizováno celkem 110 kulturních a 588 vzdělávacích akcí (z toho 382 pro
děti) s celkovým počtem návštěvníků 20 823.
Přehled akcí je uveden v příloze č. 3.
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IX. Publikační a přednášková činnost
9.1 PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST ZAMĚSTNANCŮ

9.2 PUBLIKAČNÍ ČINNOST KVK

Inforum – konference, (květen)
KONVALINKOVÁ, Blanka – Skvělá databáze na
obzoru – kde vzít peníze? – přednáška pro odbornou veřejnost

Světlik
Byla publikována 4 čísla časopisu Světlik: svět
libereckých knihoven, který vydává KVK ve spolupráci s Kruhem autorů Liberecka.

Veřejná prezentace databáze
Naxos Music Library, (červen)
PETRÝDESOVÁ, Dana

Kniha Máchovské mýty a omyly
SEKYRA, Marek. Máchovské mýty a omyly. Liberec : Kruh autorů Liberecka, 2010. 79 s. Kruh.
ISBN 978-80-904798-0-7 (brož.). − vydáno ve
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci

Konference česko-polských kulturních
institucí (Jablonec nad Nisou), (září)
KONVALINKOVÁ, Blanka – Sousedé – přeshraniční spolupráce v ERN
Oslavy 10. výročí otevření
nové budovy, (listopad)
KŘÍČEK, Václav – Staré tisky ve fondu KVK
v Liberci : Schedelova Kronika světa a Práwa
městská od Kristiána z Koldína – přednáška pro
veřejnost
Přednášky o databázích KVK, (listopad)
STAŇKOVÁ, Michaela – prezentace pro studenty TUL v Liberci (5 přednášek)

CD Školník Kulda je jednička
(projekt Děti čtou nevidomým dětem)
KAHOUN, Jiří. Školník Kulda je jednička [zvukový záznam]. Liberec : KVK Liberec, c2010. 1
zvuková deska (56:09).
Propagační materiály
Během roku připravilo graﬁcké studio KVK propagační materiály na velké množství akcí (výstavy,
přednášky, promítání ﬁlmů apod.).

Cizinci v ČR – konference
Krajský úřad Libereckého kraje, (prosinec)
KONVALINKOVÁ, Blanka – Prolínání kultur
aneb Známe se navzájem?

X. Zaměstnanci a organizační struktura
10.1 ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ CESTY,
STIPENDIJNÍ POBYTY
Anna Habánová (Technická univerzita v Liberci) – studijní pobyt ve Vídni, Knihovny, archivy
Mgr. Blanka Konvalinková – setkání ředitelů hostitelských organizací Rakouských knihoven ve Vídni
Mgr. Blanka Konvalinková, L. Sýkorová (MK
Cvikov) – zájezd SKIP do Francie, návštěva
knihoven (Štrasburk, Remeš, Mety, Troyes)
PhDr. Helena Kořítková – návštěva veřejných
(34)

knihoven v Linci a Salcburku se zaměřením na
katalogizační praxi (v rámci stipendia rakouského
Ministerstva zahraničních věcí)
Ing. Martina Sanetrníková – seminář knihovníků
Rakouských knihoven v Klosterneuburgu
PhDr. Michaela Staňková – návštěva knihoven
v Jelení Hoře a Vratislavi (v rámci evropského
projektu Grundtvig – Books 21)
PhDr. Michaela Staňková – knihovny v Berlíně
a Fürstenwalde (v rámci třetího setkání evropského projektu Grundtvig – Books 21)
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10.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V LIBERCI

ŘEDITELKA

Odbor služeb

Odbor
ekonomický

Studijní
knihovna

Oddělení
ekonomické

Všeobecná
knihovna

Oddělení
správy budov

Knihovna
pro děti
a mládež

Hudební
knihovna

Oddělení skladů

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

10. 3 STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
PODLE VZDĚLÁNÍ

Informační
služba

Bibliograﬁcké
oddělení

Oddělení
poboček

S t r u k t u r a d o s a ž e n é h o v z d ě l á n í z a m ě s t n a n c ů ( p ř e p o č t e n é ú v. )
VŠ knihovnického směru

9,50

VŠ ostatní

12,40

SŠ knihovnického směru

13,50

SŠ ostatní

37,10

ostatní

3,70

celkem

76,20
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XI. Údržba a materiální zabezpečení
V roce 2010 se podařilo zajistit běžnou údržbu
a opravy většího rozsahu.
Úklid
Vedle běžného úklidu proběhla v letních měsících
očista čalouněného nábytku a koberců a očista
vnější fasády horolezeckou technikou.
Budova knihovny
V průběhu celého roku probíhaly standardní
servisní práce a drobné opravy technických
zařízení a technologických celků (výtahy, EPS,
EZS, výměníková stanice, vzduchotechnika,
kompaktní regály, …). Podařilo se provést dlouhodobě plánovanou úpravu osvětlení na schodišti
„B“ a veřejných toaletách. Z větších oprav pak
byla provedena rozsáhlejší oprava světlíku nad
vnitřním schodištěm, kde docházelo k častému
zatékání, byla opravena střecha synagogy. Dále
proběhlo zatmelení poloviny střešní konstrukce
(po odborné expertíze se jedná patrně o konstrukční vadu) a střechy synagogy. Během letních
měsíců se podařilo realizovat generální opravu
části vnitřního dřevěného schodiště.
Ve vstupní hale byla realizována výměna topných
těles. Tento krok přispěl k významnému zvýšení
teploty a tím zlepšení pracovních podmínek pracovníků Informační služby.

(36)

Mezi další provedené práce patří oprava obkladů
na veřejných toaletách, generální oprava světelných mediálních tabulí a výměna jejich ovládacího
hardware a software, rekonstrukce prostor
v 1.–3. patře (důsledek vodovodní havárie).
V průběhu roku se jednalo s Magistrátem města
Liberce a Technickými službami města Liberec
o velmi neutěšeném stavu v garážích (zde bylo
dosaženo dílčích úspěchů ve věci úklidu)
Budova skladu v Mníšku u Liberce
V září se podařilo dokončit proces převodu
budovy skladu v Mníšku u Liberce. K bezúplatnému převodu na Severočeské muzeum došlo
v září.
Opravy v půjčovnách
V půjčovnách byly operativně opravovány čtenářské kopírky. Během letních měsíců se podařilo
provést generální opravu obou knižních výtahů,
jejichž stav výrazným způsobem snižoval kvalitu
poskytovaných služeb.

XII. Ekonomické hodnocení
12.1 ANALÝZA TVORBY VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ VÝVOJE VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM ROKEM
Celkové výnosy byly v roce 2010 v porovnání s předchozím rokem o 0,6 % nižší, což představuje částku 265
tis. Kč. V kontextu s celkovou výší příjmů se jedná o částku malou. Důvodem bylo snížení přijatých dotací
a příspěvků na činnost o celkem 332 tis. Kč, naopak došlo k nárůstu příjmů v Knihovně pro děti a mládež a
na Informační službě, což je velmi pozitivní moment. Bohužel pokračoval trend velmi se snižujících příjmů
v Hudební knihovně.
Došlo také k nárůstu výnosů z pronájmů a dosažení ﬁnančních výnosů (úroky). Nejvýstižněji popisuje vývoj
vybraných příjmů tabulka v časové řadě 3 let.

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)

2008

2009

2010

Kunratická

4 380

4 592

7 471

Machnín

2 680

1 820

2 160

Ruprechtice

8 280

7 584

5 372

Králův Háj

3 430

3 250

2 790

Rochlice

1 830

1 860

1 850

pobočky

Vesec

12 830

11 263

11 460

celkem pobočky

33 430

30 369

31 103

Knihovna pro děti a mládež

69 462

73 348

80 956

IS kopírování

168 124

143 593

166 726

IS ostatní

864 918

866 352

905 050

IS reg. poplatky

885 263

921 913

948 596

1 918 305

1 931 858

2 020 372

195 439

144 607

126 720

ztráta knih

776

43 555

7 229

cirkulace

670

670

0

celkem Informační služba

Hudební knihovna

samoobslužná kopírka

27 768

24 736

24 112

nájemné bytových a nebytových prostor

500 712

531 846

589 638

knihy obce

257 821

773 678

711 170

1 400

832

149 890

78 197

68 505

3 154 273

3 634 264

3 660 637

vstupné
tržba za prodané zboží

celkem

Nákup knih pro obce (Rámcová smlouva s obcemi) se promítá v nákladech a souvztažně i ve výnosech.
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Přehled celkových výnosů

VÝNOSY Z ČINNOSTI – účtová třída 6
60

61

62

64

65

Tržby za vlastní výkony a zboží
601

tržby za vlastní výrobky

602

tržby z prodeje služeb

603

tržby z pronájmu

604

tržby za prodané zboží

2009

2010

52 195,00

51 930,00

3 634

3 661

3 556

3 002
590

78

69

1 289

1 300

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

649

jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné pol.
651

tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

652

výnosy z dlouhodobého ﬁnančního majetku

653

tržby z prod. cen. papírů a podílů

654

tržby z prodeje materiálu

655

výnosy z krátkodobého ﬁnančního majetku

656

zúčtování zákonných rezerv

659

zúčtování zákonných opravných položek

66

Finanční výnosy

67

Výnosy z nároků na prostř. SR, z rozpočtu ÚSC

69

Příspěvky a dotace na provoz

662

672

(38)

(tis. Kč)

5

182

213

1 102

1 087

0

0

29
úroky

29

výnosy z rozpočtu ÚSC

46 940
47 272

691

příspěvek na odpisy

8 824,7

691

příspěvek na provoz

33 565,3

691

účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu kraje – RF

691

internetizace

691

účelové neinv. dotace Města Liberec,akvizice

691

neinvest. dotace Staturního města Liberec, pobočky, fondy

691

příspěvek SR

1 993

450
1 971
468

0

(EKONOMICKÉ HODNOCENÍ)

12.2 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

Spotřebované nákupy

(tis. Kč)
2009

2010

51 970

51 631

8 573

8 635

501

spotřeba materiálu

5 293

5 322

502

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

3 206

3 250

74

63

7 333

6 818

253

553

503

spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

504

prodané zboží

Služby
511

opravy a udržování

512

cestovné

73

60

513

náklady na reprezentaci

12

26

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

543

odpis pohledávky

544

úroky

545

kursové rozdíly

546

dary

548

manka a škody

549

jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
551

odpisy dlouhodobého nehm. a hm maj.

551

odpisy vyřazeného dloh. majetku

552

zůstatková cena prodaného maj.

553

prodané cenné papíry a podíly

554

prodaný materiál

556

tvorba zákonných rezerv

557

náklady z odepsaných pohledávek

6 995

6 179

24 627

24 919

18 177

18 352

6 061

6 170

359

363

30

34

52

1

52

1

2 535

2 331

18

1
2 516

2 331

8 850

8 927

8 850

8 919

8

Daň z příjmů
591

daň z příjmů

595

dodatečné odvody daně z příjmů

(39)
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Celkové náklady byly oproti roku 2009 nižší o 0,7 %. Toto bylo způsobeno nižšími celkovými výnosy. Největší položkou jsou osobní náklady, které v roce 2010 činily 48 % z celkových nákladů. Další významnou
položkou jsou odpisy hmotného a nehmotného majetku, tyto činily 17 % z celkových nákladů. Dále následují nákupy, služby, ostatní náklady, daně a poplatky.
Komentář k jednotlivým nákladům:
Spotřebované nákupy – největší položkou v této účtové skupině je nákup fondu (akvizice) a energií.
Spotřebované nákupy byly nad očekávání oproti předchozímu roku vyšší o 0,7 %, a to díky nákupu fondu ve
výši 3 339 tis. Kč, tj. o 237 tis. Kč více než v předchozím roce. Náklady na energie vzrostly oproti roku 2009
o 1,3%, což je menší nárůst než v předchozím meziročním období. Podařilo se zajistit nákupy nezbytného
drobného hmotného majetku ve výši 646 tis. Kč, převážná většina se týkala nákupů do provozů (čtečky,
monitory, termotiskárny, vozíky, stojany, čistící rohože, televize do vstupní haly....) Bohužel se nás z titulu
výkonu regionální funkce velmi citlivě dotkla srpnová blesková povodeň, která napáchala katastrofální škody
v obcích Dětřichov, Bílý Kostel a Raspenava. Knihovna proto musela pořídit nové počítačové vybavení.
Nakoupily se také knihovnické pomůcky, a to zejména na ochranu fondu.

Akvizice 2008, 2009, 2010
Ta b u l k a a k v i z i c e
Studijní knihovna , hudebniny
Časopisy
CD
Knihovna pro děti a mládež
Pobočky
Výměnný fond - RF
Všeobecná knihovna
Normy
DVD
Celkem

(Kč)
2008
1 898 774
328 317
285 918
436 363
439 373
338 107
457 646
195 118

2009
1 389 105
317 681
183 936
272 734
255 150
332 409
350 529

2010
1 512 045
320 195
180 701
337 332
199 074
331 958
413 982

4 379 616

3 101 544

43937
3 339 224

Nákup fondu byl realizován již tradičně nejvyšším podílem z rozpočtu a z účelové dotace zřizovatele
na výkon regionálních funkcí. Nákup do Knihovny pro děti a mládež, Všeobecné knihovny a Hudební
knihovny byl realizován z příspěvku Statutárního města Liberec a z rozpočtu KVK. Nejvýznamnější je
nákup fondu do Studijní knihovny, kde se pokračovalo v nákupu skript a došlo k doplnění produkce nakladatelství vysokých škol (VŠE, VŠCHT, ČVUT) a žádané právnické a zahraniční odborné literatury.

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
Elektrická energie
Pára
Spotřeba plynu
Vodné, stočné
Pohonné hmoty
Energie hosp. činnost
celkem
Spotřeba kWh celkem
Spotřeba GJ celkem
Cena za kWh
Cena 1 GJ

(40)

(tis. Kč)
2008
1 517
1 006
55
151
121
146
2 996
445 478
2 171
3,47
425,49

2009
1 730
1 099
72
170

2010
1 594
1 330
1
164

136
3 207
447 072
2 199
3,56
505,60

160
3 249
405 653
2 678
3,77
502,78

(EKONOMICKÉ HODNOCENÍ)

Náklady na spotřebovanou energii vzrostly oproti roku 2009 o 42 tis. Kč. Došlo ke snížení spotřeby elektrické energie o 41 419 kWh oproti minulému roku, což představuje úsporu 136 tis. Kč. Důvodem je
instalace čidel u osvětlení veřejných WC, dále úsporná opatření na schodišti „B“, tj. východ z garáží, a na
jednotlivých podlažích. Nárůst spotřeby páry ve srovnání s rokem 2009 byl způsobem zejména extrémně
nízkými teplotami v měsíci únoru a prosinci 2010. Náklady na pohonné hmoty jsou proúčtovány na vrub
spotřeby materiálu.
Služby

(tis. Kč)

Služby
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezantaci
ostatní služby
v tom:
ostatní služby, DHNM, licence
TDO, čistírna
počítačová síť, servis práce a mzdy, GORDIC, správa webu
knihovnický systém
školení, honoráře
tisk, služby, granty
poštovní přihrádka,TV poplatky
ostatní služby správa budov, revize
MSV-výtahy
Veteza výměník
přenos dat
Lites Mas EPS
servis vzduchotechniky
údržba zeleně
Kelcom EZS
CWS, vůně sklad
klíče, razítka
ostatní služby
právnické služby
hasičský servis
kalendář Liberecka, Daruma
MVS
úklidové služby
náklady na pevnou linku
Konzulta Brno, SMS
poštovné balíky
bezhotovostní úhrada poštovné
mobilní operátoři
údržba hasících přístrojů
preventivní zdravotní péče
služby doplňková činnost
spotřeba kolků

2009
253 456
72 619
12 209
6 994 873

2010
553 296
59 695
25 792
6 178 953

488 139
40 451
1 121 613
445 779
232 891
939 496
6 380
269 758
100 365
50 850
74 078
92 471
84 635
69 000
10 591
153 904
1 347
260 247
278 322
101 004
30 083
2 440
1 608 160
115 896
23 500
28 799
165 090
82 765
7 168
9 480
100 171

587 180
37 944
1 123 938
490 518
111 380
534 867
1 620
312 705
110 804
33 367
94 926
74 390
135 170
57 000
9 180
40 848
471
59 895
39 242
101 999
22 560
898
1 607 297
103 882
30 936
34 463
161 815
35 924
66 927
9 480
120 127
27 200

celkem

7 333 157

6 817 736

V roce 2010 se snížily náklady na služby o 7 %. Došlo ke snížení nákladů na honoráře a školení pořádané
KVK, k těmto aktivitám docházelo převážně v rámci účelových dotací. I tyto dotace byly výrazně nižší, protože jsme žádali nižší částku v projektu VISK 7 (Digitalizace Reichenberger Zeitung). Byl zajištěn vzdálený
přístup do většiny databází (EBSCO, OCLC, Library Display, Naxos Music Library atd.).
(41)
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Náklady na služby související s chodem budovy jsou v zásadě vyrovnané, náklady na jejich opravy se promítají v těchto zvýšených nákladech, kdy se v roce 2010 se podařilo opravit světelnou tabuli, střešní konstrukci
(tmelení), střechu synagogy, světlíky, schody v interiéru budovy. Dále byla provedena generální oprava
knižních výtahů a další drobnější zásahy. Malou opravou se zamezilo zatékání do skladu na –5. patře, ovšem
nedošlo k zásadnímu zásahu ve věci odvodnění garáží. Z důvodu vodovodní havárie ve 3. patře budovy
vznikly náklady na odstranění jejích následků. Tyto byly uplatněny k náhradě u pojišťovně.
Ostatní náklady
O 8 % byly nižší ostatní náklady ve srovnání s rokem předchozím. V této účtové skupině byly nižší náklady
na pojistné, a to vlivem vyřazení majetku, náklady na stravné. Se snižujícími příjmy v Hudební knihovně
byly souvztažně nižší i odvody za půjčování zvukových dokumentů.
Odpisy
Odpisy hmotného a nehmotného majetku byly v souladu s odpisovým plánem, v rámci odpisové skupiny
55 byla navíc proúčtována nedobytná pohledávka (zamítnutá žaloba o úhradu nelikvidní částky při dopravní
nehodě) ve výši 8 tis. Kč.
Investice
Z investičních prostředku se nakoupilo samoobslužné výpůjční zařízení (Selfcheck), elektronický klavír.
Dále se zajistily opravy majetku knihovny. Dle schváleného rozpočtu byl proveden předepsaný odvod
z investičního fondu na účet zřizovatele.

12.3 PLNĚNÍ SOUSTAVY UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE
Ta b u l k a
Závazné ukazatele

(tis. Kč)
schválený 2010

upr. 2010

k 31. 12. 2010

%

8 804,00

8 919,00

8 919,00

100 %

33 946,00

33 831,00

33 831,00

100 %

0,00

0,00

0,00

0%

1 993,00

1 993,00

1 993,00

100 %

18 352,00

18 352,00

18 352,00

100 %

25,00

50,00

13,00

26 %

400,00

450,00

165,00

37 %

0,00

0,00

0,00

0%

1

neinvestiční příspěvek na odpisy
dlouhodobého majetku kraje

2

neinvestiční příspěvek
na provoz organizace

3

investiční dotace z rozpočtu kraje

4

účelové neinvestiční příspěvek
z rozpočtu kraje RF

5

limit prostředků na platy / podíl
mimotarifních složek platu

6

použití prostředků rezervního fondu

7

použití prostř. invest. fondu na
opravy a údržbu majetku kraje

8

použití prostředků fondu odměn

9

limit výdajů na pohoštění

25,00

30,00

26,00

87 %

10

počet zaměstnanců organizace

79,50

79,50

76,10

96 %

11

výsledek hospodaření organizace

0,00

0,00

299,00
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12.4 ZHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ
Ta b u l k a

(Kč)

Ukazatel

ÚZ */

Poskytnuto
k 31. 12. 2010

vráceno do
31. 12. 2010 na účet
poskytovatele

Vratka dotace a návratné
ﬁnanční výpomoci při ﬁnančním
vypořádání, po 31. 12. 2010

částka
a
1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem
v tom:
– příspěvek na provoz
– příspěvek na odpisy
– ostatní účelové příspěvky celkem
v tom:
– jednotlivé tituly
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem
v tom:
– jednotlivé tituly
A./ celkem 1/+2/
3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)
– dle jednotlivých poskytovatelů
Statutární město Liberec
Ministertvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví
– dle jednotlivých titulů
Město Liberec
akvizice
pobočky
pobočka Králův Háj
Památky kolem nás
Z podádky do pohádky
Listování
Poznáváme tajemné bytosti našich pověstí a bájí
Mácha, jak ho neznáte
Nisa-řeka, která nás spojuje
Lepší je pozdravit aneb dětská etiketa hravě
Letem světem populární hudby
Příběhy z jiných zemí
Pojďte s námi rýmovat
Setkání se seniory
Památky kolem nás II.
Z pohádky do pohádky II.
O čem všem je Bible 2011
TRAMVESTIE
Z pohádky do pohádky III 2011
Příběhy jiných zemí II 2011
Celkem příspěvek město Liberec
Knihovna 21. století
Lektorské honoráře – literární kavárna
Lektorské honoráře – kniha můj kamarád 4
K. H. Mácha
VISK
VISK 2 Kurzy informační gramotnosti
VISK 5 Retrospektivní zpracování reg. seriálů z fondu KVK
VISK 7 Digitalizace mikroﬁlmu Reichenberger Zeitung
VISK 9 Harmonizace lokálních autorit KVK v Liberci
Celkem Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví Děti čtou nevidomým dětem
Celkem SR
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/

b

1
44 743 000,00

3
5 821 000,00

33 830 811,00
8 919 189,00
1 993 000,00

5 821 000,00

44 743 000,00
2 196 687,00
2 196 687,00
1 938 687,00
258 000,00
2 196 687,00

6

5 821 000,00

382 500,00
1 445 000,00
12 000,00
7 000,00
5 000,00
6 000,00
9 500,00
5 000,00
5 000,00
8 187,00
7 500,00
5 000,00
6 500,00
12 000,00
5 000,00
2 500,00
1 000,00
5 000,00
4 000,00
5 000,00
1 938 687,00
15 000
10 000
10 000
20 000
17 000
130 000
6 000
208 000
50 000
258 000

2 196 687,00
0,00

0,00

0,00
0,00
46 939 687,00

5 821 000,00

Dotace a příspěvky na činnost od všech poskytovatelů byly čerpány v souladu s podmínkami přidělení dotace. Vyúčtování účelových
dotací bylo provedeno ve stanovených termínech.
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12.5 VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Dle čl. VIII Zřizovací listiny knihovna provozuje doplňkovou činnost, kterou je činnost DTP studia,
knihařské dílny, pronájmy bytových a nebytových prostor. Hospodářský výsledek této činnosti činil
v minulém roce 102 785 Kč. Tato činnost je provozována v rámci volných kapacit knihovny. Nejvyšší příjem
z doplňkové činnosti byl dosažen z pronájmu sálů, a to ve výši 277 820 Kč.

12.6 MAJETKOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI
V roce 2010 došlo k bezúplatnému převodu skladu ve Mníšku u Liberce včetně pozemků a vnitřního vybavení na Severočeské muzeum v Liberci v celkové pořizovací ceně 3 903 285 Kč.

12.7 INVENTARIZACE
Inventarizace proběhla v souladu se směrnicí o inventarizaci.
Termín provedení inventarizace: 22. 10. – 17. 12. 2010
Řídící odvětvový odbor: Odbor kultury, památek a cestovního ruchu
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 . 2 010

č. ř.

Název majetku

SÚ

Inventura
F/D

Stav svěřeného
majetku dle Skutečný stav v Kč
zřizovací listiny v Kč

Účetní stav v Kč

Rozdíl v Kč

1

software

13

F

656 850,70

565,045,90

565 045,90

0

2

DDNM

18

F

775 161,23

793 878,76

793 878,76

0

3

stavby

21

F

431 246 536,45

431 246 536,45

431 246 536,45

0

4

sam. movité věci

22

F

89 303 062,96

88 086 147,69

88 086 147,69

0

5

DDHM

28

F

12 037 096,05

12 239 886,80

12 239 886,80

0

6

pozemky

31

D

3 566 300,00

3 566 300,00

3 566 300,00

0

7

umělecká díla

32

F

3 349 750,00

3 349 750,00

3 349 750,00

0

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

(Kč)

účet

zůstatek

241

15 650 425

243

42 527

261

80 158

Část prostředků běžného účtu byla převedena na spořící účet.

12.9 STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
Zůstatek na účtě 311 odběratelé činil k 31. 12. 2010 159 728,24 Kč. Tento je tvořen neuhrazenými fakturami, které byly proúčtovány do výnosů organizace. O dlužném nájemném pana Vondry za pronájem bytové
jednotky v Mníšku u Liberce se účtuje na účtě 385. Tato kauza je v řízení AK JUDr. Šoljaka. Dle poslední
informace není možné úřední zásilku jmenovanému doručit.
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12.10 VÝSLEDKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE S DŮRAZEM NA
FINANČNÍ POSTIHY ORGANIZACE
Ve dnech 19.–20. 4. 2010 proběhla kontrola plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění a odvodů
pojistného. Kontrolu provedla OSSZ bez uložení nápravných opatření. V roce 2010 byla po ročních průtazích na základě naší žádosti o prominutí ukončena kauza kontroly projektu „Kniha, můj kamarád 2“, kterou
provedl Finanční úřad v Liberci. Tímto nám byla vrácena částka 17 730 Kč.

12.11 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
Ta b u l k a
Ukazatel
Hospodářský výsledek
– z hlavní činnosti
– z jiné činnosti
Celkem k 31. 12. 2009 před zdaněním
Předpokládané zdanění celkem
Celkem po zdanění (zisk +, ztráta –)

Kč
195 728,10
102 785,00
298 513,10
0,00
298 513,10

Ta b u l k a

Ukazatel

Rezervní fond
Fond reprodukce majetku/Investiční fond
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Celkem

(Kč)

Stav
k 31. 12. 2009

Stav
k 31. 12. 2010

1
118 933,89
8 501 530,16
0,00
10 474,85
8 630 938,90

2
419 246,68
10 792 429,24
0,00
49 361,65
11 261 037,57

Příděl ze
zlepšeného
hospodářského
výsledku roku
2010
3
298 513,10
0,00
0,00
0,00
298 513,10

Stav po přídělu
(sl. 2+3)

4
717 759,78
10 792 429,24
0,00
49 361,65
11 559 550,67

Hospodářský výsledek ve výši 298 513,10 Kč byl na základě schválení Rady Libereckého kraje přidělen do
rezervního fondu KVK.

12.12 USMĚRŇOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY, MZDOVÝ VÝVOJ
V následující tabulce uvádíme vývoj od roku 2008
limit mzdových nákladů
počet přep. pracovníků
průměrný plat

2008
17 850
80,23
18 091

(tis. Kč)
2009
18 177
78,55
18 973

2010
18 352
76,1
19 812

Limit mzdových prostředků ve výši 18 352 tis. Kč byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem. Z celkové
částky činily 18 092 805 Kč náklady na platy a 259 195 Kč náklady na OOV.
Závěr:
Závěrem lze konstatovat, že ekonomická situace umožnila v roce 2010 plnit úkoly knihovny v souladu se
Zřizovací listinou. Pozitivním krokem bylo rozšíření půjčovních hodin pro veřejnost (zejména prodloužení
sobotního provozu). Náklady vynaloženými na nákup knihovních fondů (33,90 Kč na 1 obyvatele města)
jsme se přiblížili horní hranici doporučeného Standardu veřejných knihovnických a informačních služeb
(VKIS), který vydává Ministerstvo kultury ČR.
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Příloha č. 1 – Zpráva o provedení revize
V roce 2010 proběhla revize fondu beletrie a skript ve volném výběru a celého fondu pobočky ve Vesci.
Poslední revize beletrie a skript byla realizována v roce 2001, na pobočce Vesec probíhaly revize pouze
malých částí fondu, a to před rokem 2000.
Revize byla prováděna na základě příkazu ředitelky č. 1/2010.
Přípravou revize byl pověřen Odbor zpracování fondu, zodpovídala Mgr. Dagmar Sýkorová, za technickou
přípravu revize zodpovídala Ing. Hana Raisiglová.
Revize probíhala v v těchto termínech:
12. 7. – 14. 7. beletrie ve Všeobecné knihovně
15. 7. – 16. 7. skripta ve Studijní knihovně
26. 7. – 2. 8.
pobočka Vesec
Hlavní dozor:
Mgr. D. Sýkorová
Skripta: Bc. Lukáš Fogl
Vesec: Mgr. Jana Štekrová

VÝSLEDKY REVIZE
Beletrie
Celkový počet k revizi

56 561 sv.

− z toho půjčeno

18 541 sv.

Nezrevidováno

722 sv.

Skripta
Celkový počet k revizi

8 532 sv.

− z toho půjčeno

1 030 sv

Nezrevidováno

130 sv.

Po b o č k a Ve s e c
Celkový počet k revizi

15 879 sv.

− z toho půjčeno

972 sv.

Nezrevidováno

648 sv.

Pozn.
Povolený počet ztrát je max. 0,5 % výpůjček revidovaného fondu za období od poslední revize (tj. od poslední revize cca
2 340 000 výpůjček, povolený počet ztrát je tedy max. 11 700 sv.)

Celkový počet dosud nenalezených svazků činí: 1 500 svazků, což je 0,0641 %.
Údaj je v souladu s limitem povoleným Knihovním zákonem.
Od září 2010 probíhá superrevize. Délka superrevize není stanovena (u nás do 30. 6. 2011). Probíhá průběžné dohledávání dokumentů.
Zprávu zpracovala: Mgr. Dagmar Sýkorová, vedoucí Odboru zpracování
V Liberci dne 24. 8. 2010

(47)

Příloha č. 2 – Přehled získaných dotací a sponzorských příspěvků
Název projektu

popis

celkem

získáno

podíl KVK

30 000
20 000
20 000

15 000
10 000
10 000

15 000
10 000
10 000

29 000
24 600
185 714
47 520
9 000

20 000
17 000
130 000
31 680
6 000

9 000
7 600
55 714
15 840
3 000

8 000
5 000
5 000
2 500
8 000
6 000
12 000
9 000
4 000
5 000

7 000
5 000
5 000
2 500
8 000
6 000
12 000
6 500
4 000
5 000

1 000
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0

K N I H O V N A 21. 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 )
Literární kavárna
Kniha, můj kamarád
Podpora literárních projektů K. H. Máchy

cyklus večerů s literaturou, o významných literárních výročích a zajímavých tématech z oblasti kultury a dějin regionu
cyklus akcí pro děti (Klíčování, Z pohádky do pohádky, Listování, Setkávání s živými autory)
konference věnovaná K. H. Máchovi a F. Hrubínovi

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN
VISK 2 – Vzdělávání knihovníků
VISK 5 – Retrokon
VISK 7 – Digitalizace Reichenberg Zeitung
VISK 8 – Informační zdroje
VISK 9 – Národní autority

realizace školících kurzů (ICT) pro knihovníky Libereckého kraje
retrospektivní zpracování fondu periodik KVK v Liberci
digitalizace mikroﬁlmu periodika Reichenberger Zeitung
přístup do licencovaných informačních zdrojů (Anopress, ČTK, Aspi)
harmonizace a opravy „sudetských“ neregionálních geograﬁckých autorit v KVK Liberec

S TAT U TÁ R N Í M Ě S T O L I B E R E C – K u l t u r n í f o n d
Památky kolem nás
Památky kolem nás II
Z pohádky do pohádky
Z pohádky do pohádky II
Z pohádky do pohádky III
Listování
Setkání s autory
Pojďte s námi rýmovat
O čem všem je Bible?
Tramvestie

cyklus přednášek realizovaný ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Liberci
dtto
cyklus divadelních představení pro malé i velké
dtto
dtto
cyklus scénických čtení
besedy s tvůrci dětských knih
interaktivní tvůrčí dílna
cyklus přednášek věnovaný biblickým tématům
instalace literárně-výtvarného objektu na téma tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou

S TAT U TÁ R N Í M Ě S T O L I B E R E C – F o n d p r o p o d p o r u a r o z v o j v z d ě l á v á n í
Lepší je pozdravit… (pobočka Kunratická)
Mácha, jak ho neznáte (pobočka Rochlice)
Letem světem populární hudby
Poznáváme tajemné bytosti (pobočka Vesec)

přednáška a vědomostní soutěž na téma K. H. Mácha
cyklus přednášek o populární hudbě 20. století

8 500
5 000
7 500
9 500

8 500
5 000
7 500
9 500

0
0
0
0

Příběhy jiných zemí

cyklus cestopisných přednášek pro děti

5 000

5 000

0

Příběhy jiných zemí II
Nisa – řeka, která nás spojuje

dtto
literární soutěž pro děti – próza

7 500
5 000

7 500
5 000

0
0

65 300

50 000

15 300

50 000
35 000
14 000
60 000
1 000

18 000

13 000

13 000

NADACE PRECIOSA
Databáze Art Full Text

obnovení licence

DĚTI ČTOU NEVIDOMÝM DĚTEM – financování projektu (CD Školník Kulda je jednička, zahájení CD Mat ylda)
Ministerstvo zdravotnictví
Pojišťovna Ministerstva vnitra
Nadace Syner
Nakladatelství Euromedia
Další sponzoři
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT

knižní dar
knižní dar
178 000

NADACE KONTO BARIÉRY
Počítače proti bariérám

cyklus školení ICT pro zdravotně postižené

26 000

SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY – podpora činnosti KVK
GE Money Bank a. s.
Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Unicredit Bank Czech Republic a. s.
Brücke-Most-Stiftung
soukromé osoby
CELKEM ZÍSKÁNO (Kč)

podpora aktivit v rámci Dnů české a německé kultury

15 000
20 000
63 000
5 000
10 000
684 680

Příloha č. 3 – Roční výkaz o knihovně 2010
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Příloha č. 4 – Výběr kulturních a vzdělávacích akcí
LEDEN
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Krakonoš – Rübezahl – Rzepiór – soutěžní výstava a vyhlášení vítězů
Liberecký architekt Max Kühn – přednáška z cyklu Památky kolem nás
Skauting včera, dnes a zítra – přednáška z cyklu Literární kavárna
Pingpong – Klub německého ﬁlmu
Animované horrory – Filmový klub ZOOM
Smrt a pohřeb Melchiora z Redernu (1600−1601) – přednáška
Retribuce a perzekuce „nepohodlného“ obyvatelstva – přednáška
Izrael očima překladatele Bible (2. část) – přednáška
Zlatá svatba manželů Kittelových – přednáška
Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro nejmenší – divadelní představení
Podvečerní čtení pohádek – akce pro děti na pobočce ve Vesci

ÚNOR
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Stevenson nenapsal jen Jekylla a Hyda – výstava
Hrad Hamrštejn – jeho minulost, přítomnost a budoucnost – přednáška z cyklu Památky kolem nás
Velká Češka Karolina Světlá – přednáška z cyklu Literární kavárna
Jan Schmid – beseda s autorem, Literární kavárna
Die Polizistin – Klub německého ﬁlmu
ABC Interpretace – Filmový klub ZOOM
Vybrali jsme pro vás – pravidelné čtení z knižních novinek
Co skrývají biblická jména – přednáška
Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro nejmenší – divadelní představení
Tak trochu sváteční shakespearovská pošta: Shakespearovy sonety – komponovaný pořad prof. Martina
Hilského a Daniela Dobiáše
> Fotosoutěž na téma čtenář
> Ke kořenům – přednáška z cyklu Letem světem populární hudby XX. století
> Příběhy z jiných zemí – cestopisná přednáška pro školy

BŘEZEN
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Výstava výtvarných prací dětí z MŠ pro tělesně postižené
Aktuality na státních hradech a zámcích v Libereckém kraji – přednáška z cyklu Památky kolem nás
Jon Davis – beseda s autorem, Literární kavárna
Alexander von Humboldt; Sigmund Freud (dva dokumenty) – Klub německého ﬁlmu
Adelheid – Filmový klub ZOOM
Nový Zéland – přednáška z cyklu Knihovníci cestují
Vybrali jsme pro vás – pravidelné čtení z knižních novinek
Střípky ze starších dějin města Žitavy – přednáška
Dialog mezi náboženstvími v Evropě – přednáška Tomáše Halíka
Politické procesy a perzekuce v 50. letech v Československu – přednáška
Sever, západ, východ – Společné autorské čtení spisovatelů z Liberecka, Ústecka a Děčínska
Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro nejmenší – divadelní představení
Robert Louis Stevenson: Nejen Jekyll a Hyde – výstava ke 160. výročí narození spisovatele
Bluesová dvanáctka – Prazdroj populární hudby – přednáška z cyklu Letem světem populární hudby
XX. století
> Příběhy z jiných zemí – cestopisná přednáška pro školy
> Noc s Andersenem – na pobočce ve Vesci
> Vítání jara v knihovně – tvůrčí dílna na pobočce Kunratická
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DUBEN
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Cesty ke svobodě Dominika Tatarky – výstava
„Vyznamenaní! Ausgezeichnet!“ – výstava
Historické krovy – skryté kulturní bohatství – přednáška z cyklu Památky kolem nás
Ludwig Ehrlich – přednáška z cyklu Literární kavárna
Nachmittag – Klub německého ﬁlmu
Pásmo animovaných ﬁlmů – Filmový klub ZOOM
Norsko – přednáška z cyklu Knihovníci cestují
Vybrali jsme pro vás – pravidelné čtení z knižních novinek
Celonárodní čtení Bible
Severní Čechy roku 1788 podle Jaroslava Schillera – přednáška
Současnost literatury pro děti a mládež – odborná konference k 100. výročí narození F. Hrubína
Zapomenutý příběh barokní architektury Šluknovska? – Architektonické návrhy Johanna Lucase von
Hildebrandta – přednáška
Den indické kultury – prezentace indické kultury
Velké téma etiky – smysl života – přednáška
Revanche – promítání rakouského ﬁlmu
Besedy s tvůrci dětských knihy – v rámci Veletrhu dětské knihy
Pojďte s námi rýmovat – tvůrčí dílna v rámci Veletrhu dětské knihy
To nejlepší z ilustrace 2009 – výstava v rámci Veletrhu dětské knihy
Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro nejmenší – divadelní představení
Křest zvukové knihy Školník Kulda je jednička – v rámci Veletrhu dětské knihy
Maike Wetzel – autorské čtení
Blues, nabíječka pro každou baterii – přednáška z cyklu Letem světem populární hudby XX. století
Jiří Macoun spisovatel a ilustrátor – autorské čtení (pobočka Kunratická)
Knihy jsou tu pro tebe! – akce na podporu dětského čtenářství (pobočka Kunratická)

KVĚTEN
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Barevná pastelka – výstava
Liberecké střechy – výstava
Jeskyně a krajina okolo nás – výstava
Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme… – výstava
Vzpomínka na sochaře a restaurátora Jiřího Nováka – přednáška z cyklu Památky kolem nás
Frýdlantsko – Minulost a současnost zapomenutého (?) kraje – přednáška z cyklu Literární kavárna
Jak České království ztratilo Lužici – přednáška z cyklu Literární kavárna
Blindgänger – Klub německého ﬁlmu
Filmy z Nisa ﬁlm festivalu – Filmový klub ZOOM
Madagaskar – přednáška z cyklu Knihovníci cestují
Vybrali jsme pro vás – pravidelné čtení z knižních novinek
Historie chemie – prezentace Univerzity třetího věku TUL v Liberci
Z duchovních dějin Horní Lužice – přednáška
Loukamosaic – prezentace projektu
Úvod do mineralogie– prezentace Univerzity třetího věku TUL v Liberci
Autorské čtení rakouského spisovatele Clemense J. Setze
Dům se zelenou střechou – projekce ﬁlmu a beseda
Trestně právní perzekuce odpůrců režimu v období tzv. normalizace (1969−1989)
Máj – měsíc poezie – literární soutěž pro děti
Nisa – řeka, která nás spojuje – literární soutěž pro děti
Skleněný pokoj – autorské čtení britského spisovatele Simona Mawera
Koncert klasické hudby
Rozhoduje každý hlas – přednáška z cyklu Letem světem populární hudby XX. století
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> Zábavné odpoledne s Ještídkem – výtvarná dílna na pobočce Kunratická
> Mácha, jak ho neznáte – komponovaný pořad pro žáky ZŠ (pobočka Rochlice)

ČERVEN
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

30 let proﬁ dráhy značky BaJ – výstava
Významné osobnosti Libereckého kraje – výstava
Západ slunce – výstava
Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje – přednáška z cyklu Památky kolem nás
Redernové – přednáška z cyklu Literární kavárna
Rhythm Is It! – Klub německého ﬁlmu
The Haunted World of El Superbeasto – Filmový klub ZOOM
Vybrali jsme pro vás – pravidelné čtení z knižních novinek
Svátek hudby – prezentace databáze Naxos Music Library a vystoupení pěveckého sboru Vokální A-rytmie
Co proti mně máš, že jsi ke mně tento týden nepřišel? aneb Každodenní život ve středověkém Velikém
Novgorodě
Potřetí do tuctu – blues rock – přednáška z cyklu Letem světem populární hudby XX. století
Příběhy z jiných zemí – cestopisná přednáška pro školy
Pasování prvňáčků na čtenáře – pobočka Vesec
Nové knihy Kruhu autorů Liberecka – beseda a křest

ČERVENEC
> Madagaskar – výstava
> Kurt Kindl: Cesty po zemi nikoho / Reisen im Niemandsland – výstava
> Ohlas Pražského jara a Charty 77 v Lotyšsku a Pobaltí – výstava

ZÁŘÍ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Výstava výtvarných prací seniorů studujících na Univerzitě třetího věku TUL
Anna Franková – Odkaz pro současnost – výstava
Strossova vila v Liberci – Klenot světové architektury – přednáška z cyklu Památky kolem nás
Liebegové – přednáška z cyklu Literární kavárna
Včela a příroda – přednáška z cyklu Literární kavárna
Dido & Aeneas – Klub německého ﬁlmu
Ozvěny AniFestu 2010 – Nová francouzská animace – Filmový klub ZOOM
Kruh autorů Liberecka křtí – Otto Hejnic / Zase zvednout hlavu, Kalmanach 2010/2011
Dobrovolníci v liberecké nemocnici - přednáška
Eleazar Kittel – beneﬁční promítání ﬁlmu
Beneﬁční koncert pro záplavami postiženou raspenavskou školu
Vodní skauti v Libereckém kraji – 100. výročí
Domy a lidé – přednáška
Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro nejmenší – divadelní představení
Můzy fúzi přály – přednáška z cyklu Letem světem populární hudby XX. století
Masožravé rostliny aneb Cestování na planetu Araluen – výstava

ŘÍJEN
> Zvířata pod lupou – výstava
> Dalibor Paleček – Když skončily deště – výstava
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Mozart ve Vídni – výstava
Bayer – Ekologie v objektivu – výstava
Česká panelová sídliště – přednáška z cyklu Památky kolem nás
Konstrukce podstávkových domů – přednáška z cyklu Památky kolem nás a v rámci festivalu Dny české
a německé kultury
Lučanské pozdvižky – Pozapomenutý příběh – přednáška z cyklu Literární kavárna
Nach der Musik – Klub německého ﬁlmu
Bláznova kronika – Filmový klub ZOOM
Jonathan Livingston Racek – scénické čtení v rámci Týdne knihoven
Jak motýl – pořady nejen pro handicapované v rámci Týdne knihoven
Cellová poezie – koncert v rámci festivalu Dny české a německé kultury
Nach der Musik – promítání ﬁlmu v rámci festivalu Dny české a německé kultury
Čtení z rakouské literatury Österreich liest
Richard Pachman a Hana Blochová: Egypt – příběh prince Amuna
Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro nejmenší – divadelní představení
Koncert klasické hudby
Jak se fúzovalo v Čechách aneb Jazzrock let sedmdesátých – přednáška z cyklu Letem světem populární
hudby XX. století
Knížka za babku – burza knih před knihovnou

LISTOPAD
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

100 let kostela svatého Antonína Paduánského v Ruprechticích – výstava a přednáška
Chvála řemesla – výstava
Knihovna včera a dnes – výstava
Znovuzrození zámecké oranžérie na Sychrově – přednáška z cyklu Památky kolem nás
Michal Rataj / Jaromír Typlt – Škrábanice – Scribble – přednáška z cyklu Literární kavárna
Hedy Lamarr – Tajemství hollywoodské hvězdy – Klub německého ﬁlmu
Kimčongílie – Filmový klub ZOOM
Na cestách s Franzem Kafkou – autorské čtení z knihy Judity Matyášové v rámci festivalu Dny české a
německé kultury
Bez paměti – autorské čtení z knihy Emmy Braslavsky v rámci festivalu Dny české a německé kultury
Zašlá sláva textilek na Liberecku – přednáška
Ladislav Postupa: Fotograﬁe – liberecký křest nové knihy
Egonovy pohledy a pohlednice II – beseda s autorem
Staré tisky ve fondu KVK – přednáška pro veřejnost v rámci oslav 10. výročí otevření nové knihovny
Anežka Česká – přednáška
Peníze a majetek v Bibli – přednáška
Hrajeme si a přemýšlíme – fyzika zábavnou formou
Koncert klasické hudby
Kamillo Horn – koncert ke 150. výročí narození libereckého skladatele
Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro nejmenší – divadelní představení
Adventní posezení na pobočce Králův Háj – vánoční zvyky v podání Bohunky Krámské
Příběhy z jiných zemí – cestopisná přednáška pro děti
Rock v koncertní síni – přednáška z cyklu Letem světem populární hudby XX. století
Listování – scénické čtení

PROSINEC
> Václav Plechatý – K vánoční pohodě – výstava
> Václav Vašků – Tváře uranu – výstava
> Tajemný Karel Hynek Mácha – výstava
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> Plánovaná novostavba galerijní budovy v Liberci v 1. polovině 20. století – přednáška z cyklu Památky
kolem nás
> Architektura historismu – Zlatá doba Liberce – přednáška z cyklu Památky kolem nás
> Shakespearovi šašci a blázni – přednáška z cyklu Literární kavárna
> Bauhaus – vzor a mýtus – Klub německého ﬁlmu
> Kopytem sem, kopytem tam – Filmový klub ZOOM
> Radka Denemarková – autorské čtení
> Den pro dětskou knihu – dětský happening
> Z pohádky do pohádky aneb hraní i čtení pro nejmenší – divadelní představení
> Art rock 70. let – přednáška z cyklu Letem světem populární hudby XX. století
> Příběhy z jiných zemí – cestopisná přednáška pro děti
> Hudební vánoční večer
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Výstava Krakonoš – Rübezahl – Rzepiór
spolupráce knihoven ve skupině EUREX

Nahrávání zvukové knihy v projektu
"Děti čtou nevidomým dětem"

"Duchovní situace v Evropě – analýza a výhledy"
přednáška prof. Tomáše Halíka

Včela a příroda
přednáška z cyklu Literární kavárna

Kamillo Horn – koncert ke 150. výročí
narození libereckého skladatele
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Mikuláš a čert v knihovně

Den indické kultury

Fotbalový tým liberecké knihovny – turnaj k 10. výročí
otevření nové budovy

Oslavy 10. výročí otevření nové budovy – sladké
překvapení pro čtenáře

Britský spisovatel Simon Mawer
představuje svou knihu Skleněný pokoj
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