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1. Informace o organizaci
Název organizace:
Krajská vědecká knihovna v Liberci,
příspěvková organizace
Sídlo:
Rumjancevova 1362/1
460 53 Liberec
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 482 412 111
Fax: +420 482 412 122
e-mail: library@kvkli.cz
web: www.kvkli.cz
Ředitelka:
Mgr. Blanka Konvalinková
konvalinkova@kvkli.cz
Zřizovatel:
Liberecký kraj
web: www.kraj-lbc.cz

Přehled poboček:
Pobočka Kunratická – Aloisina Výšina 642/37, Liberec 15
Pobočka Ruprechtice – Konopná 1232, Liberec 14
Pobočka Machnín – Rynoltická 33, Liberec 33
Pobočka Králův Háj – Vojtěšská 445, Liberec 5
Pobočka Rochlice – Dobiášova 851/5, Liberec 6
Pobočka Vesec – Mařanova 650, Liberec 25

Výroční zprávu sestavila:
Dana Petrýdesová
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1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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1.2 POČET ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH STRUKTURA PODLE VZDĚLÁNÍ
K 31. 12. 2012 v knihovně pracovalo 78,71 pracovníků (přepočtených úvazků). Největší skupinu zaměstnanců tvoří absolventi středních škol knihovnického směru (do tohoto údaje jsou započítáni i původně „neknihovníci“, kteří absolvovali knihovnický rekvaliﬁkační kurz). V případě, že knihovna přijímá nové pracovníky,
dáváme v současné době přednost vysokoškolsky vzdělaným zájemcům.
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

10,76

VŠ ostatní

11,90

SŠ knihovnického směru

34,17

SŠ ostatní

18,38

ostatní

3,50

celkem

78,71
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2. Rok 2012 v číslech
2010

2011

2012

KNIHOVNÍ FOND
1 346 591

1 365 020

1 392 282

Přírůstky (zakoupená média)

24 729

26 767

32 216

Úbytky (odepsaná média)

14 465

8 338

4 954

3 140

3 300

3 300

240 000

239 166

314 322*

Stav knihovního fondu celkem k 31. 12.

Počet exemplářů titulů docházejících periodik
Počet knihovních jednotek ve volném výběru

9

8

10

5 779

6 689

5 289

23 588

23 726

26 398

Počet licencovaných databází
Počet vstupů do databází
UŽIVATELÉ
Registrovaní uživatelé
– z toho do 15 let
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
– z toho návštěvníci internetu

3 719

4 074

4 548

395 023

396 454

398 606
40 815

44 813

43 784

– z toho návštěvníci kulturních akcí

5 706

8 191

11 414

– z toho návštěvníci vzdělávacích akcí

15 117

8 892

13 656

Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy)

297 616

401 216

446 252

Návštěvníci celkem

692 639

797 670

844 858

VÝPŮJČKY
– z toho pouze výpůjčky

554 682

589 417

589 984

– z toho prolongace (prodloužené výpůjčky)

213 462

235 313

259 850

Výpůjčky celkem

768 144

824 730

849 834

2 583

2 750

2 687

601

653

767

0

1

1

10

11

6

MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY
– vyřízené obdržené požadavky (ČR)
– vyřízené zaslané požadavky (ČR)
– vyřízené obdržené požadavky (zahraničí)
– vyřízené zaslané požadavky (zahraničí)
DALŠÍ ÚDAJE
61

61

61

Kulturní akce pro veřejnost

108

181

251

Vzdělávací akce pro veřejnost

588

492

560

Vzdělávací akce pro knihovníky

14

18

21

Počet titulů vydaných neperiodických publikací

2

6

3

Počet titulů vydaného periodického tisku

1

1

1

76,1

78,19

78,71

Počet hodin pro veřejnost týdně

ZAMĚSTNANCI
Počet zaměstnanců (přepočtený stav)
EKONOMICKÉ UKAZATELE (v Kč)
52 017 181

51 417 376

50 460 931

Tržby za vlastní výkony a za zboží

3 660 637

5 231 300

4 463 359

– z toho výnosy z hlavní činnosti

3 070 999

3 645 280

3 870 564

258 000

274 500

150 000

Příspěvky, dotace, granty z rozpočtu kraje

44 743 000

44 093 000

44 023 000

Příspěvky, dotace, granty z rozpočtu obce

1 938 687

1 652 187

1 632 113

88 000

166 389

192 459

1 328 857

0

0

Výdaje (náklady) celkem

51 630 668

51 417 701

50 458 915

– z toho osobní náklady

24 919 177

25 074 977

25 794 924

Příjmy, resp. výnosy celkem

Příspěvky, dotace, granty ze státního rozpočtu

Dary a sponzorské příspěvky
Ostatní provozní výnosy výše neuvedené

19 812

19 474

19 600

3 339 224

3 337 851

2 950 274

Náklady na licence na elektronické zdroje

290 747

226 803

272 679

Hospodářský výsledek

298 513

- 324

2 015

Průměrný plat
Náklady na pořízení knihovního fondu (bez licencí na elektronické zdroje)

*

Údaj je v porovnání s předchozími lety výrazně vyšší – chybně nebyly zahrnuty knihovní fondy poboček
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3. Nejdůležitější události roku 2012
Jsme tu pro Vás…
Když se zeptáte, co si lidé představují pod
pojmem knihovna, mnozí možná odpoví „regály
plné knih“ – a určitě mají pravdu. Ale někteří
z těch, kteří naši knihovnu navštěvují, by možná
odpověděli i trochu jinak – místo, kam chodím
rád a kde je mi hezky. Místo, kde si mohu vypůjčit
knihu, získat informace, učit se, setkat se s přáteli
a diskutovat, trávit volný čas, odpočívat, jít na
přednášku nebo koncert… Takovou knihovnou
bychom chtěli být… a pevně věříme, že jsme.
Vždyť kterou další instituci v Libereckém kraji
navštíví cca 1 500–2 000 lidí denně?

informačně přínosné, ale také akce atraktivní a líbivé, prostě takové, které by mohly do
knihovny přilákat další návštěvníky nebo čtenáře.
A zda jsme byli dostatečně vidět, můžete sami
posoudit při čtení o některých z těchto akcí.
14. ledna 2012 proběhl v prostorách knihovny
první společenský večer, který knihovna uspořádala ve spolupráci s Libereckou občanskou společností. Do knihovny zavítalo téměř tři sta hostů,
kteří mohli tančit, sledovat zajímavý doprovodný

> 1 392 282 médií (knih, časopisů, not, map, CD,
DVD) máme v knihovním fondu
> 32 216 nových médií jsme Vám v roce 2012
nabídli
> 26 398 z Vás mělo platný čtenářský průkaz
a využilo alespoň jednou některou naši službu
> 4 548 z toho bylo dětí
> 398 606 lidí celkem osobně navštívilo knihovnu
(mezi nimi i ti, kteří nejsou našimi registrovanými čtenáři, ale chodí např. na kulturní akce,
číst si denní tisk, na internet)
> 811 kulturních a vzdělávacích akcí jsme pro Vás
připravili (přednášky, besedy, koncerty, školení,
výstavy)
> 25 070 lidí naše akce navštívilo
> 446 252 lidí navštívilo naši knihovnu virtuálně
(sledovalo naše webové stránky, prodlužovali,
rezervovali si knihy přes internet, vyhledávali
v našich databázích)
> 849 834 výpůjček jste v loňském roce realizovali (výpůjčky domů, prodloužení výpůjček,
výpůjčky v knihovně)
> 61 hodin v týdnu jsme měli otevřeno
Velmi nás těší, že i v současné době, kdy jsou
lidé vystaveni řadě lákadel v podobě obchodních
a zábavních center, televize, internetu nebo sociálních sítí, je knihovna institucí, která se může
pochlubit neklesajícím zájmem o nabízené služby,
která je stále vnímána na jedné straně jako centrum informací, vzdělávání a poznání a na straně
druhé jako centrum setkávání.
Děkujeme všem našim čtenářům za přízeň, kterou
nám v roce 2012 věnovali.
Chceme být vidět
Jak je uvedeno výše, během roku 2012 knihovna
realizovala celkem 811 kulturních a vzdělávacích
akcí. Snažili jsme se uskutečnit akce nejenom
(8)

program nebo se jen tak bavit. Nechybělo slosování
vstupenek o zajímavé ceny – knihy, roční registrace
do knihovny a krásné dorty. Pozitivní reakce z úst
účastníků nás velmi potěšily a povzbudily v úvahách nad dalším ročníkem.
Spolupráce s Libereckou občanskou společností
pokračovala i dalším projektem – Literatour
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aneb Literární procházka Libercem „s pistolí
v zádech“. Více než padesát účastníků společně
navštívilo šest míst (některá ve spojení s literaturou neobvyklých) – Severočeské muzeum,

V nabídce nechyběly ani akce, které s úspěchem
proběhly již v předchozím roce a ani v roce 2012
neměly nouzi o zájem ze strany veřejnosti –
např. Živá knihovna, noční exkurze S baterkou do
knihovny, fotbalový turnaj spřátelených organizací
a další.

Střední průmyslová škola elektrotechnická, bazén,
knihovna, Policie ČR, knihkupectví Fryč – kde si
z úst herců Divadla F. X. Šaldy vyslechlo ukázky
z knížek na téma krimi, detektivka, horor.
V rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů
knihovny již podruhé hledaly své nejvěrnější čtenáře, přičemž hlavním kritériem pro rok 2012 byla
délka registrace v knihovně. Nejvěrnější čtenářkou
liberecké knihovny se stala paní Vlasta Blažková,
která knihovnu navštěvuje již od roku 1944. Paní
Blažková reprezentovala naši knihovnu v krajském kole ankety Čtenář roku 2012, které proběhlo 22. března opět v prostorách naší knihovny.
Slavnostního a velmi příjemného odpoledne se

Nový web
Od počátku roku jsme začali pracovat na přípravě nové koncepce webových stránek knihovny.
V červnu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele nové aplikace, jehož vítězem se stala ﬁrma
Catchexception. Předložená analýza včetně graﬁckého návrhu byla připomínkovaná, upravená a od
září bylo zahájeno testování a příprava instalace.
Naší snahou bylo vytvořit moderní web, který
by byl přehledný a graﬁcky elegantní, v souladu
s designem knihovny. Měl by obsahovat verzi
pro mobilní telefony, anketu, virtuální prohlídku
knihovny, fotogalerii, přehledný kalendář akcí
a být blind friendly, tedy přístupný pro slabozraké.
Nový web jsme spustili v březnu 2013 – v době
zpracování této zprávy – a první reakce našich
uživatelů jsou velmi pozitivní. Dále se ještě bude
pracovat na cizojazyčných verzích a dalších funkcích.

zúčastnili zástupci sedmi knihoven z Libereckého
kraje (Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Cvikov,
Rychnov u Jablonce n. Nisou, Česká Lípa, Liberec,
Semily), kteří s sebou přivezli „své“ nejvěrnější čtenáře. Titul Čtenář roku Libereckého kraje nakonec
získala paní Dana Ceéová ze Semil, která tamní
knihovnu navštěvuje již od roku 1937.

Rakouská knihovna slavila
Ve středu 23. května 2012 se Velký sál liberecké
knihovny proměnil v kavárnu s voňavou vídeňskou kávou. Při příležitosti 20. výročí založení
Rakouské knihovny v Liberci se konal Rakouský
den v knihovně, kterého se zúčastnilo asi 150
návštěvníků. Povídalo se u kávy, někteří sledovali
dokument o krásách Rakouska, další se zaposlouchali do čtení úryvků z románu v e-mailech od
(9)
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rakouského spisovatele Daniela Glattauera Gut
gegen Nordwind (Dobrý proti severáku). Sál se
pak nejvíce zaplnil při hudebních vystoupeních,
kdy zazněly melodie rakouských skladatelů a také
zhudebněné texty Adalberta Stiftera. Součástí
programu byl mimo jiné workshop pro učitele
němčiny na téma Vlastivěda Rakouska a další
vzdělávání učitelů němčiny.

hejtmana Libereckého kraje Lidie Vajnerová,
náměstkyně ministra kultury, mládeže a tělovýchovy ČR Eva Bartoňová, ředitel Francouzského
institutu v Praze Olivier Jacquot nebo ředitelka
Alliance française de Liberec Klára Vyskočilová.
Milovníci Francie a francouzské kultury tak
budou moci využívat knihovní fond nebo se
účastnit zajímavých programů pro veřejnost.
Čaj o páté
1. listopadu do knihovny zavítali příznivci Britského centra liberecké knihovny a oslavili s námi
jeho 10. výročí.

Ke kulatému výročí založení Rakouské knihovny
v Liberci přijeli popřát také vzácní hosté: za
rakouské ministerstvo zahraničí Mag. Christian
Brunmayr, ředitelka Rakouského kulturního fóra
v Praze Mag. Natascha Grilj, kulturní atašé Velvyslanectví Rakouské republiky Mag. Elisabeth
Marinković a další.

Budoucí uchazeči o cambridgeskou zkoušku
z angličtiny si mohli vyzkoušet, jak „chutná“ speaking a že se jej vlastně nemusejí bát. V půlhodince
před pátou byly proneseny gratulace zástupců
Britské rady a od pěti spustila skupina Alastair
znamenitou skotskou hudbu a hosté mohli ochutnat výtečné sušenky, k tomu se popíjel anglický
čaj – s mlékem či bez. Od půl šesté pokračoval
program v Malém sále, kde v rámci hudebního

Otevření Francouzské knihovny
V září byla zahájena činnost sekce francouzské literatury. Tato nová služba je výsledkem
spolupráce Krajské vědecké knihovny v Liberci
s Alliance française de Liberec a Francouzským
institutem v Praze.

pořadu Letem světem populární hudby XX. století hudební pedagog Jan Prchal vyprávěl o Paulu
McCartneym. Na beatlesovské vlně se pak znovu
svezli ti, kdo přišli na promítání ﬁlmu Martina
Scorsese George Harrison: Linving in the Material World.

Slavnostního otevření se zúčastnilo asi třicet pozvaných hostů, představitelů společenského a kulturního života Liberce a Jablonce
nad Nisou – mimo jiné statutární náměstkyně
(10)

Do knihovny kdykoliv a odkudkoliv
Vize využití služeb knihoven kdykoliv a odkudkoliv je zakotvena v Koncepci rozvoje knihoven
ČR na léta 2011–2015. A nabídkou přístupu
k elektronickým informačním zdrojům se proto
liberecká knihovna snaží nezůstat pozadu a být
moderní knihovnou využívající všechny cesty,
kterými mohou uživatelé získat požadované informace.
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Jednou z takových služeb je půjčování elektronických knih. Během roku jsme od ﬁrmy EBSCO
zdarma získali kolekci cca 3 000 knih zahrnující
populárně naučnou, odbornou i krásnou literaturu.
V prosinci jsme k této kolekci přidali dalších dvacet odborných knih v angličtině, které jsme mohli
zakoupit díky sponzorskému daru Nadace Preciosa. Jejich výběr jsme konzultovali s vyučujícími
z Technické univerzity v Liberci.
Všechny tituly si mohou registrovaní uživatelé
prohlížet online nebo vypůjčit (stáhnout) na omezenou dobu oﬄine do svého přístroje (PC, čtečka,
iPad apod.), a to nejenom v prostorách knihovny,
ale též z domova prostřednictvím vzdáleného
přístupu.

Kromě kolekce e-knih knihovna v roce 2012
nabízela další elektronické zdroje – licencované
databáze Anopress Online, ČSN Online, Aspi,
Art Full Text (v prosinci 2012 bylo předplatné
ukončeno a pro rok 2013 se s touto databází
zatím nepočítá), Library Press Display a databáze
od ﬁrmy EBSCO (Academic Search Complete,
GreenFile, LISTA, Regional Businness News).
V druhé polovině roku skončil projekt, v rámci
kterého knihovna získávala přístup do OCLC
FirstSearch. Mezi nejvíce využitelné zdroje z hlediska množství získaných informací patří databáze Academic Search Complete, Naxos Music
Library a Anopress Online.

požádala, aby při digitalizaci byly dodrženy standardy pro digitalizaci tak, jak jsou deﬁnovány
v Národní digitální knihovně a programu ministerstva kultury VISK 7. Liberecký kraj souhlasil
s množstvím digitalizovaných stran i se standardy,
které zapracoval do podmínek výběrového řízení
vyhlášeného 30. 3. 2012.
Rozhodnutí o vítězích výběrového řízení se
z různých příčin odsouvalo až na konec listopadu
roku 2012, kdy bylo rozhodnuto. Neúspěšní uchazeči o zakázku však podali odvolání k Úřadu na
ochranu hospodářské soutěže, který se věcí začal
zabývat a ke konci prosince nebyl znám výsledek
přezkoumání.
Naše pobočky
Pobočky jsou součástí systému knihoven na území
města Liberce. Registrovaní uživatelé mohou bez
omezení navštěvovat nejenom hlavní budovu, ale
jakoukoliv vybranou pobočku (i více zároveň).
Jsou vyhledávány zejména obyvateli dané lokality,
ve které pobočka sídlí. Nabídka služeb není ve
srovnání s hlavní budovou tak pestrá, omezuje se
zejména na výpůjční služby, veřejný internet, kulturní a vzdělávací činnost zaměřenou na mateřské
a základní školy, přednášky, tvůrčí dílny, čtení,
divadelní představení a další vzdělávací nebo volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie.
Pobočky však mohou nabídnout to, co hlavní
budova postrádá – komornější prostředí a individuální přístup. Mezi jejich návštěvníky patří primárně děti a senioři, tj. skupiny uživatelů, pro které
může být limitující vzdálenost do hlavní budovy,
zejména vzhledem k jejich věku nebo handicapu.

Na pořízení elektronických informačních
zdrojů knihovna v roce 2012 celkem vynaložila
272 679 Kč.
Digitalizace
V souladu se strategií Libereckého kraje se
knihovna v roce 2010 zapojila do projektu Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji, v jehož
druhé části byla vyčleněna částka 10 000 000 Kč
na digitalizaci dokumentů. Knihovna navrhla
digitalizaci 500 000 stran monograﬁí a periodik,
které mají vztah k Libereckému kraji a současně

pobočka Ruprechtice
V roce 2012 se pobočky již několikátý rok po sobě
potýkaly s velkými ﬁnančními problémy způsobené nízkým příspěvkem od Statutárního města
Liberec (SML), které dle knihovního zákona
(11)
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přispívá na městskou funkci knihovny. V době
zpracování této výroční zprávy již byla známa výše

příspěvku pro rok 2013, proto uvádíme pro ilustraci i tuto částku.

SML – příspěvek na městskou funkci KVK

Č t e n á ř i n a p o b o č k á c h 2 0 0 3 – 2 0 12

Ale i přes tyto nepříznivé podmínky se ve
výsledku pobočky mohou chlubit zvýšeným
zájmem o služby. Zaznamenali jsme nárůst počtu
registrovaných čtenářů, nárůst počtu výpůjček. Na
některých pobočkách se nám podařilo vylepšit
prostory (např. výměna oken a nové regály do dětského oddělení na pobočce Ruprechtice, úprava
(12)

prostor na pobočkách Králův Háj a Machnín),
rozšířit provozní dobu nebo nabídnout nové kulturní a vzdělávací pořady nebo aktivity. Např. na
pobočce Kunratická vznikl klub pro maminky
s dětmi a zájem o spolupráci má skupina seniorů.
Na pobočce Králův Háj pokračovala pravidelná
setkávání seniorů spojená s tvůrčí dílnou. Velké
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úsilí v oblasti rozvoje dětského čtenářství opět
vyvinuly pobočky Vesec a Kunratická, kde má
spolupráce se školami dlouholetou tradici – oblíbené jsou tradiční bibliograﬁcké lekce, besedy
s autory, ale také tvůrčí dílny nebo předčítání. Obě
uvedené pobočky jsou velmi aktivní v Klubku
dětských knihoven regionální organizace SKIP
Libereckého kraje. Naše nejmenší pobočka je
umístěna na ZŠ Dobiášova – omezený prostor
však nebyl překážkou, aby během roku 2012 byla
malá pobočka neustále plná dětí, které si pravidelně odnášely zajímavé tituly. Naopak nejvzdálenější pobočka sídlí v multifunkčním objektu
v Machníně – je tamější jedinou kulturní institucí.
A i tam jsme díky velkému úsilí a nadšení knihovnice zaznamenali nárůst počtu registrovaných
čtenářů (pro zajímavost – 90 % dětí ze ZŠ má
platnou registraci v knihovně).

pobočka Králův Háj
Pravidelné kulturní a vzdělávací cykly byly realizovány z grantových prostředků. Finanční prostředky na vybavení a úpravu prostor jsme získali
od GE Money Bank a ﬁrmy Mocca.
Festivalový den dětské knihy
V pondělí 29. října patřila knihovna dětem a literatuře pro děti – Sdružení pro Veletrhy dětské

knihy, jehož je knihovna členem, zde uspořádalo
Festivalový den dětské knihy.
Festival byl zahájen vernisáží výstavy ilustrátorky
Evy Sýkorové-Pekárkové, v průběhu dne se pak
děti z celkem 38 školních tříd setkaly se známými
autory a ilustrátory (Martin Vopěnka, Galina
Miklínová, Miloš Kratochvíl, Renata Fučíková,
Alena Ježková). Ve Velkém sále knihovny proběhlo 5 divadelních představení v rámci projektu
Listování, v přilehlé zasedací místnosti pak
výtvarná dílna k nové knize Nebe, kterou si děti
dotvořily a odnesly s sebou domů. Ve volných
prostorách knihovny si mohli všichni návštěvníci
zakoupit dětské knihy některých nakladatelských
domů za zvýhodněnou cenu.
Festivalový den dětské knihy je projektem navazujícím na tradiční Veletrh dětské knihy v Liberci,
na jehož realizaci se v roce 2012 nepodařilo
sehnat dostatečný objem ﬁnančních prostředků.
Setkání knihovníků Libereckého kraje
17. 9. 2012 uspořádal resort kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Libereckého kraje ve
spolupráci s naší knihovnou Setkání knihovníků
Libereckého kraje. Akce se zúčastnilo 55 knihovníků a zástupců samospráv z celého regionu.
Úvodního slova se ujala Ing. Lidie Vajnerová,
statutární náměstkyně hejtmana. Na ni navázal
PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze, který se ve svém
příspěvku věnoval koncepci rozvoje knihoven ČR
na léta 2011–2015 a standardům veřejných knihovnických a informačních služeb.
V druhém bloku setkání vystoupily zástupkyně
pověřených knihoven z Jablonecka, Semilska,
Českolipska a Liberecka a představily příklady
dobré praxe z činnosti zejména menších městských a místních knihoven.
(13)

4. Služby
4.1 NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI ZE SLUŽEB
V roce 2012 jsme se soustředili na drobnější
vylepšení, z nichž některá – jak se domníváme –
mohou našim uživatelům usnadnit užívání služeb
knihovny.
Systém rezervací na pobočkách
V návaznosti na potřeby městských poboček a nutnost jejich stoprocentního začlenění do automatizovaného systému byl spuštěn nový rezervační
a přesunový systém. Dosud se všechny dokumenty
z poboček v katalogu zobrazovaly jako nedostupné,
informace o jejich aktuálním stavu nebyla k dispozici. Nový systém toto umožňuje, uživatel získá
informace o tom, zda je dokument volný, vypůjčený, rezervovaný či v přesunu. Uživatelé si mohou
dojet pro požadované publikace na jakoukoliv
naši pobočku, to samé platí o vracení a rezervacích
(zamluvenkách) na vypůjčené dokumenty.
Dokumenty, které se vrátí na jiné než „domovské“
pobočce (knihovně) se dočasně blokují – katalog informuje, že jsou „v přesunu“. Po návratu na
domovskou pobočku se odblokují a jsou k dispozici pro další zájemce.
Nový režim skladů
Z důvodu zefektivnění činnosti byla provedena
interní změna v organizaci práce ve skladech.
Oproti dřívějšímu systému, kdy byly sklady volně
otevřeny bez omezení pohybu, má v současné
době přístup do skladu pouze určený okruh
osob.
Nové čtečky elektronických knih
Ke třem čtečkám, které nabízíme od r. 2010, přibyly na konci roku dvě zbrusu nové. Díky laskavému ﬁnančnímu příspěvku Nadace Preciosa jsme
pro naše čtenáře mohli zakoupit Amazon Kindle 5
WiFi a eReading.cz START.

(14)

Čtečky půjčujeme na dobu 14 dní s nahraným
obsahem (publikace volně dostupné na webu).
Stále je o ně velký zájem ze strany veřejnosti.
Seznam regionální beletrie
Na základě opakovaných dotazů našich uživatelů
byl již několik let systematicky budován seznam
regionální beletrie. V roce 2012 byl dokončen,
ale stále se bude doplňovat. Zájemci si ho mohou
prohlédnout na webu knihovny v nabídce Katalogy.
Knihovna dětem
Knihovna pro děti a mládež uspořádala v roce
2012 celkem 348 kulturních a vzdělávacích akcí,
kterých se zúčastnilo 10 519 dětí různých věkových skupin. Další velké množství akcí proběhlo
na našich pobočkách. V tomto přehledu lze najít
nejenom tradiční exkurze, základní bibliograﬁcké
lekce nebo tematické besedy, ale celou řadu dalších aktivit, např.:
> sobotní divadelní představení pro předškolní
děti a jejich rodiče
> pravidelné odpolední programy (Literární
klub, Básničková poradna, tvořivé odpoledne
Z pohádky do pohádky) – v září tuto nabídku
doplnil nový pořad zaměřený na fyzikální
pokusy s názvem Hrajeme si a přemýšlíme
> Příběhy z jiných zemí – cestopisné besedy pro
školy
> Listování – divadelní představení s knihou
v ruce
> realizace a křest 11. zvukové knihy v rámci projektu Děti čtou nevidomým dětem, tentokrát
byla „přečtena“ kniha Soví zpěv od Ivy Procházkové
> Noc s Andersenem – je již tradiční akce pořádaná na řadě míst v ČR i v zahraničí. Libereckou knihovnu reprezentovala Knihovna pro děti
a mládež v hlavní budově a pobočka ve Vesci.
Svá místečka pro spaní si mezi regály našlo více
než čtyřicet nadšených dětí.
> Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – Projektu na rozvoj čtení se zúčastnila Knihovna
pro děti a mládež a pobočky ve Vesci a na
Kunratické. Vrcholem bylo závěrečné pasování
dětí na čtenáře, kdy děti jako odměnu obdržely
knihu Miloše Kratochvíla a Renáty Fučíkové
Školníci.
> Svými aktivitami se knihovna zapojila i do
celostátních kampaní, jako jsou Celé Česko čte
dětem nebo Den pro dětskou knihu.
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4.2 SLUŽBY V ČÍSLECH
Počet registrovaných1, resp. aktivních, čtenářů, počet fyzických návštěvníků2 i celkový počet výpůjček mírně
vzrostl. To znamená, že zájem o služby knihovny je dlouhodobě stabilní a neklesá. Nárůst jsme zaznamenali i u dětských čtenářů do 15 let a u čtenářů poboček – viz grafy.

R e g i s t r o v a n í , r e s p e k t i v e a k t i v n í č t e n á ř i 2 0 0 3 – 2 0 12

Složení registrovaných čtenářů

Nejvíce naši knihovnu navštěvují ekonomicky aktivní
čtenáři (36 %), druhou nejsilnější skupinou jsou studenti
vysokých škol (22 %) a třetí děti do 15 let (17 %).

1

2

Registrovaný čtenář = fyzická nebo právnická osoba, která byla během vykazovaného období nově zaregistrována v knihovně nebo
její registrace byla obnovena a která je oprávněna půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny a využívat další
knihovnické a informační služby.
Fyzický návštěvník = registrovaný nebo neregistrovaný uživatel, který toho dne navštívil knihovnu, realizoval výpůjčku nebo mu
byla poskytnuta jiná služba. Započítávají se i účastníci kulturních a vzdělávacích akcí.

(15)
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Č t e n á ř i d ě t i x d o s p ě l í 2 0 0 3 – 2 0 12

Počet návštěvníků zjišťujeme pomocí kvaliﬁkovaného odhadu, který je výsledkem procesu porovnání výstupů z automatizovaného knihovnického systému a odečtů z bezpečnostních bran u vchodu do budovy.

P o č e t f y z i c k ý c h n á v š t ě v n í k ů 2 0 0 3 – 2 0 12

(16)
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Kromě fyzických návštěvníků vzrostl také počet tzv. virtuálních návštěvníků, tj. uživatelů online služeb.
Sledují se vstupy do katalogu, vstupy do elektronického výpůjčního protokolu (prodlužování, rezervace
apod.) a vstupy do elektronických informačních zdrojů, vše z prostoru mimo knihovnu. V roce 2012 bylo
realizováno 446 252 virtuálních návštěv, což je o 45 036 více než v roce 2011.

P o č e t v ý p ů j č e k a p r o l o n g a c í 2 0 0 3 – 2 0 12

Rezervační systém na vypůjčené dokumenty se těší stále větší oblibě. Na popularitu má určitě vliv forma
odesílání upozornění formou sms nebo e-mailem. V roce 2012 bylo realizováno o 1 862 rezervací více než
v roce předchozím.

R e z e r v a c e 2 0 0 7 – 2 0 12
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Rezervace a další transakce jako je prodlužování vypůjčených dokumentů nebo objednávání ze skladu je
možné vyřídit virtuálně prostřednictvím Čtenářského konta. Podíl virtuálních transakcí ukazuje následující
graf.

P o d í l v i r t u á l n í c h t r a n s a k c í 2 0 12

V porovnání s rokem 2011 obliba online operací vzrostla:

V i r t u á l n í t r a n s a k c e 2 0 11 x 2 0 12
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5. Doplňování a zpracování knihovního fondu
5.1 AKVIZICE
V roce 2012 bylo na nákup informačních zdrojů
pro hlavní budovu i všechny pobočky vynaloženo
celkem 3 222 953 Kč, z toho částka na elektronické dokumenty a licence činila 272 679 Kč.
Náklady na nákup tištěných dokumentů byly
v porovnání s rokem 2011 o 160 774 Kč nižší
a jednalo se o pokles již druhým rokem v řadě.
Tento nepříznivý vývoj se dotýká zejména našich

uživatelů, kteří pociťují u mnoha titulů nedostatečný počet exemplářů, řadu titulů knihovna
vůbec nemůže koupit.
Naším cílem je na akvizici vždy vynaložit maximum ﬁnančních prostředků, snahou je všechny
ušetřené ﬁnance směřovat právě tímto směrem.
Bohužel vzhledem ke stále rostoucím provozním
i dalším nákladům (např. zvyšující se ceny energií
a dalších služeb) se nám tento trend nedaří udržet.

N á k l a d y n a a k v i z i c i t i š t ě n ý c h d o k u m e n t ů 2 0 0 5 – 2 0 12

Oddělení akvizice nakupovalo tradičně nejenom
pro hlavní budovu a všechny pobočky, ale i pro
výměnný fond (hrazeno z dotace na zajištění regionálních funkcí). Zprostředkovávalo také nákup
pro obecní knihovny z rozpočtů jejich zřizovatelů.
Nákup byl realizován hlavně prostřednictvím

distributorů, kteří poskytují knihovně výhodný
množstevní rabat. Největší objem dokumentů byl
odebrán od ﬁrem – Euromedia Group, Kosmas,
OPA, Albatros Media. Od zahraničního dodavatele se výběrově doplnila beletrie ve španělském
originále.

Celkový přírůstek
2010

2011

2012

21 657

23 301

25 455

pobočky

2 188

2 783

4 340

výměnný fond

1 946

1 925

1 975

patenty

884

683

446

celkem

26 675

28 692

32 216*

hlavní budova

*

Do výrazného nárůstu přírůstku oproti roku 2011 se promítlo přijetí kolekce e-knih od ﬁrmy EBSCO (celkem 3 437 knihovních jednotek)
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Přírůstek podle akviziční metody
dary od institucí
dary od nakladatelů

2010

2011

2012

3 131

2 114

8 844

79

112

588

dary od jednotlivců

2 745

4 845

4 901

dary od dodavatelů

439

1 034

1 524

14 181

14 732

12 240

0

0

75

4 323

3 858

3 144

koupě
koupě zahraniční
regionální povinný výtisk
ostatní

1 777

1 997

900

celkem

26 675

28 692

32 216

V porovnání s předchozími lety se výrazně zvýšil počet zpracovaných darů od institucí. Do tohoto čísla se
promítla zejména mimořádná kolekce e-knih (EBSCO), dar Alliance française Liberec, Francouzského
institutu v Praze a zrušeného Pedagogického centra v Liberci.

Přírůstek podle druhu dokumentu
knihy
periodika

2010

2011

2012

19 011

21 913

23 283

4 521

4 054

3 351

hudebniny

171

195

162

mapy

160

135

288

zvukové dokumenty – CD

856

852

1 128

56

44

2

0

0

7

297

303

60

69

99

52
3 437

zvukové dokumenty – ostatní
grafika
audiovizuální dokumenty – DVD
elektronické dokumenty

0

0

nezařazené

elektronické knihy

650

414

0

patenty

884

683

446

celkem

26 675

28 692

32 216

2010

2011

2012

23 011

25 618

25 635

1 871

1 141

4 615

113

113

794

němčina

1 190

1 191

568

italština

43

121

26

Přírůstek podle jazyka
čeština
angličtina
francouzština

latina

15

10

14

polština

28

22

44

ruština

66

49

34

slovenština

95

110

155

španělština

15

42

70

vícejazyčné

25

36

23

ostatní

203

239

238

celkem

26 675

28 692

32 216
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5. DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU

5.2 KATALOGIZACE
V rámci programu VISK 9 se podařilo projít
záznamy věcných autorit h0001000–h00003319
a opravit 945 bibliograﬁckých záznamů. Větší
množství zharmonizovaných věcných autorit
umožnilo zahájit stahování celých bibliograﬁckých záznamů z katalogu Národní knihovny

a Souborného katalogu ČR včetně předmětových
hesel, a tak plně využít výhod sdílené katalogizace.
Díky programu VISK 5 přibylo do elektronického
katalogu knihovny 527 záznamů periodik. Jde
o starší tituly z našeho fondu zpracovávané formou rekatalogizace.

Vybrané ukazatele z činnosti oddělení katalogizace
Retrokonverze – počet zpracovaných exemplářů

7 092

Autority
– lokálně vytvořené
– odeslané do Národní knihovny ČR
– staženy z Národní knihovny ČR
– harmonizovány
– vytvořené regionální jmenné autority
Záznamy přijaté do Souborného katalogu ČR

5.3 BIBLIOGRAFIE
Analytické zpracování článků
V roce 2012 bylo popsáno 2 200 článků, které
obohatily databázi regionálních článků uloženou
na serveru knihovny. Z tohoto množství bylo
1 188 článků uloženo v kooperačním systému
článkové bibliograﬁe, kterou je možné prohlížet v článkové databázi Národní knihovny ČR
nebo prostřednictvím Jednotné informační brány
( JIB).
V roce 2010 bylo v Národní knihovně ČR bez
náhrady zrušeno oddělení analytického zpracování článků. Důsledkem toho byl a je výpadek ve
zpracování článků z periodik s celostátním významem. Tento problém je od roku 2012 částečně
řešen projektem VISK 9/1 s názvem Obohacení
záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná
jmenná a věcná metadata. Liberecká knihovna
se do projektu také zapojila a v loňském roce
zpracovala 1 072 bibliograﬁckých popisů článků
z 11 celostátních časopisů.
Rešeršní činnost
V roce 2012 bylo v bibliograﬁckém oddělení
vypracováno 33 kombinovaných rešerší, které
knihovně přinesly ﬁnanční zisk ve výši 6 279 Kč.
Rešerše tematicky zahrnovaly všechny obory
od metalurgie, přes textilní průmysl, pedagogiku až po historická témata. Výstupy byly
vždy odevzdány zadavateli v souladu s platnou

1 699
1 699
7 776
3 437
104
50 747

citační a bibliograﬁckou normou ČSN ISO 690
(010197).
Ptejte se knihovny
Knihovna je dlouhodobě zapojena do projektu
Ptejte se knihovny. Cílem této služby je odpovídat na všeobecné dotazy nejenom čtenářům
knihoven, ale i ostatním uživatelům internetu.
Dotazy se pokládají prostřednictvím online formuláře, knihovny zaručují odpověď na dotaz do
48 hodin. Odpovědí mohou být nejenom fakta,
ale i seznamy zdrojů. Liberecká knihovna v roce
2012 zodpověděla 78 dotazů.

Kromě dotazů vyřízených v rámci služby Ptejte
se knihovny se průběžně zodpovídaly další ústní,
telefonické či e-mailové dotazy našich uživatelů.
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6. Regionální funkce
Kompletní verze Zprávy o zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje za
rok 2012 je k dispozici na webu KVK v Liberci:

Dle odstavce 3 krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí (RF) vybranými
základními knihovnami v kraji. Náplň činnosti
na krajské i okresní úrovni vychází z „Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění
výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich
koordinaci na území České republiky“.

http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/regionalni-funkce/regionalni-funkce-v-libereckem-kraji.html

6.1 REGIONÁLNÍ FUNKCE
KRAJSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V LIBERCI

Výkon regionálních funkcí je v Libereckém kraji
realizován ve čtyřech oblastech Krajskou vědeckou
knihovnou v Liberci a městskými knihovnami
v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech,
s nimiž KVK uzavřela smlouvu o pověření výkonem RF.

Úkoly krajské knihovny jsou speciﬁkovány
v Zákoně č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon) v § 11.

Přehled počtu obsluhovaných knihoven Libereckého kraje zřizovaných krajem, měst y a obcemi k 31. 12. 2012

Jablonec nad Nisou

2
3

Neprofesionální
knihovny2

Knihovny

Pobočky

Knihovny

Pobočky

Knihovny

Pobočky

Celkem

1

4

7

2

37

2

45

8

Z toho
obsluhovaných
knihoven
a poboček
v rámci RF

49

88 074

1

4

7

2

26

4

34

10

37

Liberec

162 987

13

6

11

0

51

2

63

8

64+3 PK

Semily

73 581

1

1

8

5

60

2

69

8

70

430 792

4

15

33

9

174

10

211

34

223

Liberecký kraj celkem
1

106 150

Profesionální knihovny1

Pobočky

Česká Lípa

Pověřené
knihovny
Knihovny

Oblasti Libereckého
kraje z hlediska
regionálních funkcí

Počet obyvatel
okresů LK
(občanů ČR)
k 1. 1. 2013
dle údajů
MV ČR

Profesionální knihovny – s pracovním úvazkem nad 15 hodin týdně
Neprofesionální knihovny – s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně
Krajská knihovna s výkonem RF pro knihovny Liberecka

Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí v Libereckém kraji
Dot ace Libereckého kraje na rok 2012
celkem
5 500 000 Kč

MěK Česká Lípa

MěK Jablonec n. N.

MěK Semily

KVK v Liberci okres

1 267 000 Kč

969 000 Kč

1 241 000 Kč

2 023 000 Kč

Náklady na výkon RF v roce 2012 byly hrazeny
z dotace Libereckého kraje. V rozpočtu na RF KVK
v Liberci jsou zahrnuty ﬁnanční prostředky na
výkon RF jak v oblasti Liberecka, tak celého kraje.
Je v nich započítán také provoz služebního auta pro
potřeby knihoven Liberecka, Jablonecka a Semilska.
Finanční prostředky byly v rámci předložených
rozpočtů pověřených knihoven řádně využity.
51,5 % prostředků (bez nákladu na krajskou
funkci) bylo vyčerpáno na pokrytí mzdových
nákladů, 1 055 791 Kč (21,7 % bez nákladů na
krajskou funkci) bylo využito na nákup knih do
(22)

výměnných fondů. Průměr nákladů na nákup VF
na 1 obyvatele LK činil 2,45 Kč. Podrobné čerpání
dotace je uvedeno v příloze Zprávy o výkonu RF
v knihovnách Libereckého kraje.
Pracovníci RF v rámci
Libereckého kraje k 31. 12. 2012
Krajská metodička:
1,0
Odborní pracovníci
poskytující přímé služby
knihovnám:
9,6
Ostatní (řidiči):
1,0
Celkem:
11,6

prac. úvazek

prac. úvazku
prac. úvazek
prac. úvazku

6. REGIONÁLNÍ FUNKCE

Podle potřeby se do zajištění regionálních funkcí
zapojují ředitelé knihoven, případně další odborní
pracovníci.

6.1.1 Plnění základních úkolů a standardů
regionálních funkcí v rámci Libereckého kraje
Poradenská a konzultační činnost, koordinace
výkonu regionálních funkcí v kraji
> Realizace 30 návštěv a 49 konzultací vyplývajících z aktuálních úkolů a dle požadavků knihoven.
> Aktualizace webové stránky KVK v Liberci,
oddíl Knihovny regionu, doplňování medailonů
autorů. Zveřejňování časopisu Světlik a Informačních listů pro knihovny Liberecka.
> Příprava nové webové stránky KVK v Liberci.
> Aktualizace databáze a mapy knihoven Libereckého kraje uložená na mapovém serveru Libereckého kraje.
> Zajištění informovanosti knihoven v LK
o aktuálním dění v knihovnictví, o připravovaných akcích a kampaních na podporu čtenářství
a propagaci knihoven apod.
> Zprostředkování informací z odborných sekcí
a komisí profesních sdružení SDRUK a SKIP
knihovnám v kraji.
> Účast na semináři věnovaném zpracování krajských koncepcí výkonu regionálních funkcí
v souvislosti s Koncepcí rozvoje knihoven ČR
na léta 2011–2015 a její implementací do
praxe.
Statistika knihovnických činností
> Zpracování sumářů výkazů Kult(MK) 12-01 za
všechny knihovny kraje
> Sestavení Ročenky knihoven Libereckého kraje
za rok 2011: http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/
knihovny-libereckeho-kraje/rocenky-knihoven-libereckeho-kraje.html s přehledem plnění doporučených standardů
VKIS

> Setkání knihovníků a starostů LK, na jehož
organizaci se podílel Krajský úřad LK.
> 3. setkání knihovníků Libereckého kraje s udílením ceny Knihovník / knihovnice Libereckého
kraje (společně s Regionálním výborem SKIP).
Vzdělávání v oblasti IT z prostředků programu VISK2
> Cyklus 5 kurzů s účastí 54 osob ze 14 knihoven
LK.
Porady ředitelů a metodiků pověřených knihoven
> V souladu se standardem pro výkon RF se
uskutečnily 4 porady (projednávány aktuální
úkoly, rozpočty, plány vzdělávání, informace
z odborných komisí a sekcí aj.). Jedna z porad
s rozšířenou účastí metodiků byla uspořádána
jako výjezdní. Věnovali se nám kolegové z SVK
Ústí n. L., kteří nás seznámili s dobrovolnickým
programem, provozem AKS Clavius REKS
a s provozem části knihovny.
Zajišťování dopravy
KVK v Liberci zajišťuje dopravu spojenou s výkonem RF kromě Liberecka také pro Jablonecko
a Semilsko. Jednotlivé okresy mají pravidelně 1x
týdně k dispozici automobil s řidičem. V roce
2012 ujel řidič KVK v Liberci v rámci RF
17 892 km a v rámci nákupu a zpracování knih
a distribuce VF rozvezl 36 395 sv. knih.

6.1.2 Další činnosti
> Pomoc knihovnám zapojeným do Projektu
internetizace knihoven (poruchy připojení,
pomalé připojení apod.).
> Distribuce časopisu Světlik, publikací vydaných
KVK v Liberci, materiálů k celostátním kampaním na podporu čtenářství a propagaci knihoven
apod.

> Úprava a zprostředkování elektronického
Deníku knihovny (evidence činnosti knihoven)

6.2 ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH
FUNKCÍ V KNIHOVNÁCH LIBERECKA

Vzdělávání knihovníků, porady
Odborné vzdělávání knihovníků
Celkově bylo pro knihovníky v rámci LK zorganizováno 13 akcí (60 vyučovacích hodin) s celkovou
účastí 347 osob z 65 knihoven – např.:

Síť obsluhovaných knihoven
V roce 2012 beze změny.

> 10. ročník dvoudenní konference Současnost
literatury pro děti a mládež na téma Úloha ilustrace v dětské knize

typ knihoven

počet knihoven

neprofesionální knihovny

51 + 2 pobočky

profesionální knihovny

11

celkem

62 + 2 pobočky
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6. REGIONÁLNÍ FUNKCE

Personální zajištění výkonu regionálních funkcí
Činnost oddělení služeb knihovnám Liberecka
zajišťovaly 4 pracovnice (3 přepočtené pracovní
úvazky).

6.2.1 Plnění základních standardů pro výkon
regionálních funkcí
Poradenská a konzultační činnost
Uskutečnilo se 174 metodických návštěv a 210
konzultací. Hlavními body metodických návštěv
bylo zpracování ročních výkazů, vedení deníků
knihovny, personální změny v knihovnách a s tím
související proškolování nových knihovníků, uspořádání a modernizace knihoven apod.
Zvláštní pozornost byla věnována knihovnám,
které získaly z programu VISK 3 prostředky na
zavádění AKS. V závěru roku byly zpracovány
žádosti pro dalších 7 knihoven. Se zřizovateli
knihoven a servisními techniky byly i v roce 2012

řešeny záležitosti ohledně realizace společného
projektu z roku 2011 zaměřeného na zavedení
on-line katalogů a revizních modulů do 18 knihoven Liberecka. Vedle automatizace knihoven byla
významným tématem metodické činnosti tvorba
webových stránek knihoven.
Statistika knihovnických činností
> Kontrola výkazů knihoven, zpracování sumářů
v programu StatExcel a vložení dat do programu NIPOS
> Zpracování přehledu výsledků činnosti knihoven za rok 2011 a plnění doporučených
standardů VKIS – viz: http://www.kvkli.cz/proknihovny/sluzby-knihovnam-liberecka/knihovny-liberecka.
html

Vzdělávání knihovníků, porady
V průběhu roku se uskutečnily 2 porady pracovnic
městských knihoven a setkání knihovníků okresu
Liberec. Knihovníci jsou zváni na všechny vzdělávací akce KVK i SKIP.

Tvorba výměnných fondů, jejich distribuce

Počet svazků
VF k 31. 12. 2012
30 752

Přírůstek 2012
svazků
1 955

Kč
345 400

Výměnné fondy využilo 53 místních a městských
knihoven a 6 poboček KVK. Každá obsloužená
knihovna (bez poboček KVK) obdržela v průměru
4,1 souborů se 138 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 (23 knihoven).

Počet souborů

Počet svazků v souborech

220

7 313

Aktualizace a revize knihovních fondů
Aktualizace fondu byla provedena v 9 knihovnách, revize KF v 7 knihovnách. Podle potřeby
bylo provedeno přetřídění a přeznačení naučné
literatury podle MDT včetně uspořádání knih
na regálech. S revizemi souvisela řada následných
prací (vytvoření seznamů chybějících knih, protokolů atd.)

Nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků zřizovatelů (obcí)

Počet
obsloužených
knihoven

Počet
nakoupených
a zpracovaných
svazků

Nakoupeno za
částku (v Kč)

Hodnota
nakoupených knih
(v Kč)

Úspora

Počet svazků
z projektu Česká
knihovna

58 = 90 %

3 973

664 277

1 024 677

35,17 %

600

Nákup je realizován průběžně na základě Smluv
o nákupu a zpracování knih. Částku na nákup
(24)

knih každoročně stanoví zřizovatelé v dodatcích
ke smlouvám. Knihy byly do knihoven
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distribuovány ve 218 jednotlivě fakturovaných
dodávkách. Knihovnám, které již využívají AKS,
byla elektronicky posílána ke knihám data. Pro
všechny profesionální knihovny byly zajišťovány
a dodávány knihy z projektu Česká knihovna.
Mimořádně bylo v roce 2012 zpracováno cca 600
svazků knih ze starších fondů knihoven.
Servis automatizovaných knihovních systémů
Servis AKS byl zajišťován i v roce 2012 pouze
pro Obecní knihovnu v Šimonovicích. OK Šimonovice je připojena na knihovní systém ARL
využívaný KVK v Liberci. S připojováním dalších
knihoven se z různých důvodů nepočítá.

6.2.2 Další služby zajišťované
Oddělením služeb knihovnám Liberecka

knihovny/sluzby-knihovnam-liberecka/informacni-listy.
html)

> značení starších fondů a popisky na regály –
službu využilo 9 knihoven
> distribuce materiálů – časopis Světlik, další publikace vydané KVK, Libereckým krajem, příp.
dodaných prostřednictvím NK ČR apod.
> webové stránky KVK v Liberci – oddíl „Služby
knihovnám Liberecka“ – průběžná aktualizace
a doplňování informacemi i materiály ke stažení
> aktualizace údajů na mapě knihoven Libereckého kraje (na mapovém serveru LK)
Detailní zpráva o výkonu RF v knihovnách Liberecka je zveřejněna na webové stránce: http://www.
kvkli.cz/pro-knihovny/sluzby-knihovnam-liberecka/o-naskontakty.html.

> vydávání Informačních listů – 4x ročně (zveřejněny také na webu: http://www.kvkli.cz/pro-
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7. Informační technologie
Web
Během roku probíhala příprava nové webové
aplikace – více informací viz kap. 3 (Nejdůležitější
události roku 2012).
Kaliko – katalog libereckých knihoven online
V měsíci únoru se za účasti libereckých knihoven konala schůzka ohledně vytvoření katalogu
libereckých knihoven. Využitím testovacího discovery systému Primo provozovaného na TUL
vznikl regionální souborný katalog KALIKO nyní
sdružující šest libereckých knihoven a knihovnu
v Žitavě a Jelení Hoře. Přístupný je na stránkách
kaliko.multidata.cz.

Kopírovací a scanovací zařízení
V polovině roku došlo k výměně všech kopírovacích zařízení v knihovně. Nové stroje nabízejí
černobílé i barevné kopírování a možnost uložení
naskenovaného dokumentu na USB disk. V prosinci jsme zakoupili samoobslužné scanovací zařízení určené k šetrnému scanování stránek z knih.
Nový IPAC (online katalog)
V polovině roku jsme provedli upgrade knihovního systému. Nová verze vyvolala velmi kritickou
reakci nejenom ze strany našich uživatelů, ale
i knihovníků. Některé nedostatky se podařilo
odstranit díky společnému tlaku knihoven, které
systém používají, a zároveň se začal připravovat
IPAC nový. Ten v této chvíli již funguje v rámci
našich nových webových stránek a na základě
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našich požadavků byl jeho design přizpůsoben
designu webu.
Systém rezervací na pobočkách
V návaznosti na potřeby městských poboček byl
spuštěn nový rezervační systém, který umožňuje
čtenářům poboček provádět rezervace na „jejich“
pobočce. Zároveň je umožněn návrat dokumentu
na libovolné pobočce anebo v hlavní budově – více
viz kap. 4 – Služby.
VDI
Pokračováním loňského přechodu na VDI technologii byla náhrada 30 nejstarších klasických PC
za tzv. tenké klienty. Čtenáři se s nimi setkají při
práci na stanicích určených pro přístup na internet. Prostřednictvím VDI technologie pracuje
v knihovně 140 stanic.
Zpřístupnění digitalizovaného
deníku Reichenberger Zeitung
Digitalizace mikroﬁlmu libereckých novin Reichenberger Zeitung, které vycházely v Liberci
v letech 1860–1938, probíhala téměř deset let.
Poslední fází projektu byl import všech ročníků
periodika do systému Kramerius a zpřístupnění
veřejnosti. Období od roku 1902 do roku 1938
je v současné době k dispozici v prostorách
knihovny, čísla z let 1860–1901 pak volně na
internetu na adrese: http://kramerius.kvkli.cz.
Správa informačního systému
Správa informačního systému byla realizována
dodavatelsky. Byly prováděny pravidelné činnosti
týkající se správy knihovního systému, webu,
kopírek, tabulí, podpora uživatelů, nákupy a další
činnosti.

8. Projekty, grantová politika
Během roku 2012 byla realizována řada projektů, z nichž mnohé byly částečně nebo plně
hrazeny z grantů, dotací nebo sponzorských
příspěvků. Celkem se nám podařilo získat
400 500 Kč – o 236 689 Kč méně než v předchozím roce. Důvodem není menší úspěšnost našich
žádostí, ale skutečnost, že v roce 2011 byly realizovány ﬁnančně náročnější projekty (např. vydání
knihy Jizerské květy).
Významnější projekty uvádíme v této kapitole.
V příloze č. 2 je pak k dispozici kompletní přehled
získaných ﬁnančních prostředků.
Veřejné informační služby knihoven
(Ministerstvo kultury ČR)
I v roce 2012 se nám podařilo získat ﬁnanční prostředky na realizaci odborných činností v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven.
Uspěli jsme v podprogramech VISK 2 – Vzdělávání knihovníků, VISK 3 – Informační centra,
VISK 5 – RETROKON, VISK 8 /A – Informační zdroje, VISK 9 – Harmonizace a opravy
tematických autorit v KVK Liberec, Obohacení
záznamů článků.
Děti čtou nevidomým dětem
Projekt Děti čtou nevidomým dětem, který
knihovna realizuje již od roku 2003, se zaměřuje
na vydávání zvukových verzí oblíbených dětských
knih. Ty jsou určeny primárně pro slabozraké
a nevidomé posluchače.

V roce 2012 byla vydána kniha Ivy Procházkové
Soví zpěv. Slavnostní křest proběhl v dubnu na
liberecké radnici pod záštitou náměstka primátorky Bc. Jiřího Šolce a za účasti všech realizátorů
knihy.

Vzdělávací projekt
Unie zaměstnavatelských svazů
V letech 2010–2012 proběhla řada vzdělávacích
kurzů v rámci vzdělávacího projektu Unie zaměstnavatelských svazů, do něhož byl partnersky zapojen Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR. Projekt byl ﬁnancován Evropským sociálním fondem (Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost) a ze státního rozpočtu. Kurzy
měly inovativní charakter a zaměřily se zejména
na oblast managementu a marketingu, jazykové a komunikační dovednosti, aktuální trendy
v oblasti knihovnických a informačních služeb
apod. Kurzů se zúčastnilo 115 zaměstnanců naší
knihovny a další pracovníci knihoven v Libereckém kraji. Projekt byl ukončen v roce 2012.
Projekty zaměřené na elektronické zdroje
Během roku jsme se zapojili do dvou projektů,
které byly zaměřeny na získání elektronických
informačních zdrojů:
SCI – INFO: informační zdroje pro ČR
Projekt zaměřený na získání licence pro přístup
do databáze Academic Search Complete od
ﬁrmy EBSCO koordinuje Univerzitní knihovna
Západočeské univerzity v Plzni, naše knihovna
se zapojila jako projektový partner. Žádost byla
podána do Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace (OP VaVpI) a uspěla. Konsorcium
univerzitních a vědeckých knihoven tak získalo
sedmiletou licenci na přístup do uvedené databáze. Knihovna se zavázala podílet se na ﬁnancování zdroje v období udržitelnosti, tj. 2018–2019,
vlastními ﬁnančními prostředky, a to ve výši cca
712 000 Kč.
Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic
Cílem projektu je rozvoj spolupráce informačních
institucí – projektových partnerů, kterými jsou
naše knihovna, Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní knihovna
Zittau, Univerzitní knihovna Chemnitz. Kromě
posilování meziknihovních služeb a realizace
workshopů a seminářů jsou v projektu plánovány
ﬁnanční prostředky na nákup elektronických knih.
Žádost byla podána do Programu na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2007–2013 (Cíl 3),
výsledky řízení budou známy na začátku roku
2013. V případě schválení dotace bude knihovna
hradit spoluúčast ve výši cca 180 000 Kč.
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9. Zahraniční spolupráce
V roce 2012 jsme pokračovali v již probíhajících
přeshraničních projektech nebo jsme zahájili projekty nové.
Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy,
služeb občanům a rozvoje venkova mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem
Projekt, který jsme zahájili v roce 2011 návštěvou
švýcarského kantonu St. Gallen, byl ﬁnancován
z grantu Fondu Partnerství v rámci Programu
švýcarsko-české spolupráce Centra pro zahraniční
pomoc Ministerstva ﬁnancí ČR. V loňském roce
jsme ve spolupráci s Kantonální knihovnou Vadiana v St. Gallen pokračovali.

V únoru jsme pro kolegy ze švýcarské knihovny
připravili program jejich pobytu v České republice. Přivítali jsme zde ředitele Kantonální
knihovny v St. Gallen Cornela Doru, jeho
zástupce Bernharda Bertelmanna a pracovníky
katalogizace Brigitu Baltensweiler a Martina
Bilgeriho. Během dvou dnů libereckého pobytu
vyslechla švýcarská delegace prezentace o službách
a aktivitách liberecké knihovny, v dalších dnech
pak skupina švýcarských a českých knihovníků
navštívila další knihovny a instituce v regionu
– Knihovnu Severočeského muzea, Městskou
knihovnu v Jablonci nad Nisou, Městskou
knihovnu Semily a další. S velkým úspěchem se
setkala návštěva pražských knihoven. V Národní
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technické knihovně – jedné z nejnovějších a nejmodernějších knihoven u nás – se nás ujal přímo
ředitel instituce Ing. Martin Svoboda. V Národní
knihovně ČR knihovníci vyslechli informace
o projektu Národní digitální knihovny, prezentace
PhDr. Víta Richtera, ředitele Knihovnického
institutu NK ČR, o stavu českého knihovnictví
a Mgr. Zlaty Houškové o systému vzdělávání.
Z Prahy se do Liberce vraceli pouze praktikanti,
vedení knihovny odcestovalo zpět do Švýcarska.
Následující tři dny „praktikanti“ Brigita Baltensweiler a Martin Bilgeri spolu s tlumočnicí paní
Janou Königovou absolvovali praktické seznámení
s chodem liberecké knihovny.
V květnu naše spolupráce vyvrcholila uspořádáním konference Švýcarsko a my, možnost inspirace a vzájemná spolupráce. 10. května 2012 se
v liberecké knihovně sešlo bezmála 60 knihovnic
a knihovníků, které přivítali statutární náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje a radní pro kulturu
Ing. Lidie Vajnerová a náměstek liberecké primátorky Kamil Jan Svoboda. V průběhu konferenčního dne zazněly čtyři obsažné příspěvky:
> Cornel Dora ve svém příspěvku nazvaném
Knihovnictví ve Švýcarsku nastínil problémy
švýcarského systému knihovnictví, neexistenci
knihovního zákona a občanské iniciativy usilující o základní knihovnickou legislativu. Zmínil
též Chartu švýcarských knihoven, která prozatím nahrazuje chybějící knihovní zákon.
> Thomas Wieland navázal příspěvkem o knihovnictví v kantonu St. Gallen.
> Bernhard Bertelmann hovořil o vzdělávání knihovníků ve Švýcarsku. Zmínil systém školního
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vzdělávání (značně odlišný od našeho systému),
možnosti celoživotního vzdělávání nebo propast
mezi vědeckým a všeobecným veřejným knihovnictvím.
> Pavla Looser, Češka provdaná do Švýcarska,
ve své přednášce vysvětlila, jak vypadá situace
v menších obcích, v oblasti veřejných knihoven
obecních a školních. Sama byla iniciátorkou
a zakladatelkou knihovny v obci Ebnat-Kappel
s 5 000 obyvateli.

a požádali o ﬁnanční podporu v grantovém programu Evropského fondu regionálního rozvoje
v rámci programu přeshraniční spolupráce Sasko
– Polsko 2007–2013.

Konference byla zakončena téměř hodinovou
diskusí, ve které si knihovnice a knihovníci obou
zemí vyměnili názory a poznatky ze své denní
praxe a mohli porovnat rozdíly, klady a zápory
knihovnické činnosti u nás a ve Švýcarsku.
Další program zavedl naše švýcarské hosty na
zajímavá místa v Liberci, Libereckém kraji nebo
i v Praze (Městská knihovna v Praze, Goethe-Institut).
Uvedenou konferencí celý projekt skončil. Jsme
rádi, že jsme se mohli stát jeho součástí, získat
tak cenné zkušenosti z praxe švýcarských kolegů
a předat jim zajímavé a třeba i inspirující informace z praxe naší.
Informace o celém projektu včetně konferenčních
příspěvků jsou k dispozici na webu knihovny
(www.kvkli.cz – záložka Projekty, konference)
Studijní zájezd do Budyšína
Organizace zájezdu SKIP byla zcela v režii regionální organizace SKIP a její předsedkyně Dany
Kroulíkové, ředitelky Městské knihovny v České
Lípě. 22. května knihovníci a knihovnice Libereckého kraje navštívili Srbský institut v Budyšíně, Městskou knihovnu tamtéž a absolvovali
i komentovanou prohlídku historického Budyšína
v podání Franze Schöna, člena pracovní skupiny
Knihovny – EUREX.
Pracovní skupina EUREX „Knihovny“
Spolupráce v pracovní skupině knihoven EUREX
Euroregionu Nisa probíhala jako obvykle po celý
rok 2012. Zástupci německých, českých a polských knihoven se scházeli na pravidelných pracovních setkáních. Velká část programu setkání
byla věnována přípravě německo-česko-polské
konference, která se uskuteční 30.–31. května
2013 v Lessingově městě Kamenz. Jejím hlavním
tématem bude Podpora čtenářských dovedností
u dětí. Němečtí kolegové připravili program

Kromě toho jsme využili možnost podpory z projektu Poznej svého souseda a spolu s německými
a polskými kolegy se vydali po stopách spisovatelů
bratří Hauptmannů do polského pohraničí. Literární vycházka byla velmi inspirující a v příštím
roce chystá česká strana na červen obdobnou literární vycházku Máchovým krajem.
Svoboda a láska
Výstava Svoboda a láska byla součástí německo-rakouské kampaně na podporu německého
jazyka (www.sprechtime.cz) a konala se za
(29)
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podpory Česko-německého fondu budoucnosti
a Německého velvyslanectví v Praze.
Slavnostní vernisáže, která proběhla 4. října 2012
v prostorách naší knihovny, se zúčastnil zástupce
velvyslance Německé spolkové republiky pan
Ingo von Vosse, dalšími milými hosty byla statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
Ing. Lidie Vajnerová a náměstek primátorky Statutárního města Liberec Kamil Jan Svoboda.
Výstavu doplnily knihy německy píšících autorů
ze sbírky Jürgena Serkeho, spisovatele, který
při této příležitosti naši knihovnu navštívil již
podruhé. Spolu s ním jsme přivítali také kurátora
výstavy pana Jürgena Kaumköttera a ředitele
uměleckého muzea v Solingenu pana Rolfa Jessewitsche.

zaměstnanců. V první fázi naše kolegyně Kateřina Kořínková a Romana Řezníčková navštívily
Polsko, následně dva kolegové z jelenohorské
knihovny zavítali k nám.
Cílem stáží bylo nejenom seznámit se s činností
partnerských knihoven a systémem knihovnictví
v dané zemi, ale také načerpat podněty k dalším
aktivitám.
Stáže byly realizovány za podpory Euroregionu
Nisa v rámci projektu Poznej svého souseda.
14. Dny české a německé kultury s podporou
Nadace Brücke-Most-Stiftung
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy a liberecká
knihovna v Liberci 17. října 2012 spojily své síly
a jako součást Dnů české a německé kultury představily publiku nový typ pořadu, komponovanou
besedu o divadelním představení hry Čarostřelec. Operní příběh o černém myslivci, vlčí rokli,
o hrůzných kouzlech, který byl od 17. 2. 2012
uváděn v DFXŠ pod vedením dirigenta Františka Babického a režiséra Wernera Pichlera, byl
v knihovně představen z hlediska pěveckého, režijního i literárního.
Kromě tohoto pořadu jsme v rámci festivalu
uspořádali koncert studentů Pražské konzervatoře
z violoncellové třídy prof. Renaty Strašrybkové
a žáků ZUŠ Frýdlantská ze třídy Blanky Černé
pod názvem Cellová poezie. V podání mladých umělců zazněla díla českých a německých
skladatelů. 29. října jsme promítali německý
ﬁlm s názvem Domspatzen (Řezenští vrabčáci)
o významném chlapeckém pěveckém sboru
z Regensburgu.

Jádrem výstavy byly fotograﬁe Wilfrieda Bauera,
zachycující významné české a německé autory, pro
něž hrála klíčovou úlohu témata jako nacismus,
komunismus, rozdělení, vyhnání, exil, ale také
štěstí, naděje, svoboda a láska.

Návštěva italské dobrovolnice
Na podzim naši knihovnu krátce navštívila dobrovolnice z Itálie Francesca Donzelli. V rámci
evropské dobrovolné služby působila několik
měsíců v Severočeské vědecké knihovně v Ústí
nad Labem a součástí jejího působení byly i stáže
v jiných knihovnách. Francesca se seznámila
s činností liberecké knihovny a navštívila i další
instituce ve městě – Univerzitní knihovna TUL,
Severočeské muzeum, Oblastní galerie.

Spolupráce knihoven v Liberci a Jelení Hoře
V rámci dlouhodobé spolupráce mezi naší knihovnou a partnerskou knihovnou v Jelení Hoře
(Ksiąźnica Karkonoska) proběhly výměnné pobyty

Činnost našich zahraničních knihoven
Kromě výše uvedených aktivit se můžeme pochlubit činností našich cizojazyčných knihoven, které
kromě nabídky knih a dalších informačních zdrojů
tradičně připravují bohatý vzdělávací program:
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British Council
> cambridgeské zkoušky z angličtiny – červen
a prosinec
> čtenářský klub – pravidelně každý měsíc kromě
prázdnin
> výstavy:
• 2012 UK Celebrates – výstava plakátů (březen)
• Olympijské hry Londýn 2012 – výstava plakátů (listopad)
> Sonety II – přednáška Martina Hilského (březen)
> Čaj o páté – oslavy desetiletého působení Britského centra v Liberci
> Týden vědy a techniky (listopad)
• Nebojte se speakingu – nejobávanější část
zkoušky z angličtiny „nanečisto“
• George Harrisson: Living in the Material
World – dokument (ﬁlmová projekce)
• Pasteur – dokument (ﬁlmová projekce)
• Tajemství CO2 a Tajemství energie – ﬁlmy
s Michaelem Londesborouhem
• Komické v tragédii a tragické v komedii –
přednáška Martina Hilského
Goethe-Institut Prag
> ﬁlmové projekce:
• pohádky Nevděk světem vládne a Popelka
• opery Jenovéfa a Dido a Aeneas
• hudební dokument Devátá – v rámci Svátku
hudby byl promítnut unikátní koprodukční
celovečerní dokument o Beethovenově
9. symfonii
• dokument Řezenští vrabčáci – zajímavý
dokument zachytil jeden rok v chlapeckém internátu nejstaršího a nejznámějšího
německého chlapeckého pěveckého sboru
Domspatzen.
• celovečerní hrané ﬁlmy – Proti zdi, Emmino
štěstí, Lila, lila, Brigitta
> PASCH-Woche – v rámci projektu realizovaného ve spolupráci s Goethe-Institem Prag
a ZŠ Husova proběhla výstava a čtení na téma
Pohádkový svět – pohádky bratří Grimmů
a doprovodné pořady
Rakouská knihovna
> přednášky realizované ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci:
• Československo a Rakousko v roce 1968 ( J.
Pažout)
• Československo-rakouské politické vztahy
ve stínu studené války v letech 1945–1955
(PhDr. Šepták)

• Rakouští občané a jejich spolupráce s tajnými
službami v době tzv. studené války – případ
Československo (Mgr. Lozoviuková)
• Historie a současnost českého menšinového školství a spolku Komenský ve Vídni
(PhDr. Kiryková)
> výstava – GREGOR SAILER: LADIZ_
alpen™
> čtení a autorská čtení
• Hans Haid – Die Landgeherin
• Josef Haslinger – Jáchymov (dvojjazyčně)
• Rakousko čte – čtení v rámci kampaně
Francouzská knihovna
Francouzská knihovna je novou zahraniční sekcí
naší knihovny a proto jí věnujeme více prostoru.
Jak již bylo řečeno výše, vznikla na základě spolupráce liberecké knihovny, Alliance française
de Liberec a Francouzského institutu v Praze.
Je umístěna v oddělení Studijní knihovna spolu
s ostatními zahraničními knihovnami. Nabízí
francouzsky psanou odbornou, populárně naučnou literaturu a beletrii. K dispozici jsou též CD,
francouzská vážná a populární hudba, která jsou
umístěna v Hudební knihovně. Knihovní fond
v současné době obsahuje 644 knih a 50 CD je
dlouhodobě zapůjčeno z fondu knihovny Alliance
française de Liberec. 52 publikací věnoval Francouzský institut v Praze, který přislíbil podporu
i v dalších letech.
Všechny tři spolupracující instituce se budou
podílet na pořádání kulturních akcí propagujících
Francii, frankofonní a francouzskou kulturu.
V roce 2012 se ve spolupráci s Alliance française
de Liberec konaly Dny Francouzské kultury,
v rámci kterých jsme nabídli tyto akce:
> 23. 3. – Hravá francouzština – představení francouzštiny hravou formou pro děti od 5 do 10 let
> 27. 3. – Jaro básníků: Dětství, začátky, vzpomínky – básníci a přátelé poezie představili svá
díla a recitovali z děl svých oblíbených autorů
> 23. 10. – přednáška a diskuse se zakladatelkou
a ředitelkou reklamní agentury v Paříži Anne
Saint-Dreux, doprovázená krátkými ﬁlmy
o reklamě
> 5. 11. – Samedi la révolution – beseda s alžírským spisovatelem Arezki Mellalem
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10. Kulturní a vzdělávací činnost
V uplynulém roce knihovna připravila 251
kulturních a 560 vzdělávacích akcí, kterých se
zúčastnilo celkem 25 070 návštěvníků. Pestrou
nabídkou a zajímavým programem se nám podařilo přilákat o 7 897 návštěvníků více než v roce
2011.

Kurzy ICT a exkurze
Během roku proběhlo několik cyklů tradičního
školení pro seniory zaměřené na ICT. Účastníci se
v průběhu pěti modulů seznámili se základy práce
na PC, internetem, Wordem, e-mailovou komunikací a dalšími zajímavostmi ze světa internetu.

Proběhla již tradičně celá řada přednášek, besed,
výstav, koncertů, ﬁlmových projekcí, divadelních
představení, školení. Programový přehled nabízel
již tradiční vzdělávací cykly – Literární kavárna,
Památky kolem nás, O jizerských horách, Letem
světem populární hudby 20. století. Za zmínku
určitě stojí také cyklus Knihovníci a přátelé
knihovny cestují, který návštěvníky pravidelně
zavede na zajímavá místa naší planety.

Kromě toho jsme již podruhé realizovali kurz
Počítače proti bariérám hrazený z prostředků
Konta Bariéry, v měsíčních intervalech pokračovaly seznamovací lekce s knihovnou s názvem
Znáte naši knihovnu?.

Výběr z toho nejzajímavějšího, co knihovně
zaznělo nebo bylo k vidění, najdete v příloze
číslo 4.

(32)

Zájem o exkurzi po knihovně projevilo 40 skupin. Knihovnou jsme prováděli nejenom žáky ZŠ
a studenty SŠ a VŠ, ale také další skupiny z řad
odborné i laické veřejnosti. Na podzim nás opět
oslovila Technická univerzita v Liberci, pro kterou
pravidelně připravujeme seznámení s našimi elektronickými zdroji.

11. Publikační a přednášková činnost,
zahraniční cesty
11.1 VYDANÉ PUBLIKACE
Světlik : svět libereckých knihoven. Liberec : Krajská
vědecká knihovna v Liberci, 2003– . Liberec :
Kruh autorů Liberecka. ISSN 1214-2751.
E-zpravodaj [online]. Liberec : Krajská vědecká
knihovna v Liberci, 2011- . [2013-04-05].
Dostupné z: http://www.kvkli.cz/e-zpravodaj.
html.
Zpráva o činnosti Krajské vědecké knihovny
v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2011. 1.
vyd. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci,
2012. 59 s. ISBN 978-80-85874-63-1 (brož.).
PROCHÁZKOVÁ, Iva. Soví zpěv [CD]. Liberec : KVK, 2012.

11.2 PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Setkání muzejních pracovníků Libereckého
kraje, Liberec, červen 2012
> Blanka Konvalinková – Služby Krajské vědecké
knihovny v Liberci
Setkání knihovníků a starostů Libereckého
kraje, Liberec, 17. září 2012
> Jaroslava Starcová: Služby knihovnám Libereckého kraje
> Iva Slámová: Služby metodického oddělení
KVK v Liberci knihovnám Liberecka
15. kolokvium českých, moravských
a slovenských bibliografů 2012, Prešov,
7.–9. 10. 2012
> Václav Kříček: Josef Vítězslav Šimák a jeho spolupráce s regionálními vlastivědnými časopisy
s přihlédnutím k severním Čechám
Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy,
služeb občanům a rozvoje venkova mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem – studijní
návštěva knihovníků ze St. Gallen, Liberec,
únor 2012
> Blanka Konvalinková – Přeshraniční spolupráce
v Euroregionu Nisa
> Dana Petrýdesová
• Elektronické informační zdroje v liberecké
knihovně
• Získávání dotací a grantů
> Jaroslava Starcová – Regionální knihovnictví
v Libereckém kraji

> Václav Kříček – Vzácné tisky ve fondu KVK
> Michaela Staňková – Sociální sítě v českých
knihovnách
> Lukáš Fogl – Čtečky elektronických knih

11.3 ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ CESTY,
STIPENDIJNÍ POBYTY
Britské knihovny
> studijní cesta ředitelů krajských knihoven do
Velké Británie
> účastnice: B. Konvalinková
> termín: březen 2012
Budyšín
> studijní zájezd pro členy regionální organizace
SKIP
> termín: květen 2012
Německé knihovny – Stuttgart a okolí
> studijní zájezd organizovaný SDRUK
> účastníci: B. Konvalinková, L. Fogl
> termín: červen 2012
Stipendijní pobyt v Klosterneuburgu, Rakousko
> v rámci činnosti Rakouské knihovny
> účastníci: M. Sanetrníková (KVK), 2 zástupci
Technické univerzity v Liberci
> termín: červen 2012
Knihovny v Severní Itálii
> studijní cesta pro členy SKIP
> účastnice: D. Petrýdesová
> termín: říjen 2012
Studijní stáž v Jelení Hoře
> výměnný pobyt v partnerské knihovně Ksiąźnica Karkonoska
> účastnice: Kateřina Kořínková, Romana Řezníčková
> termín: listopad 2012

11.4 ZASTOUPENÍ V ODBORNÝCH
KOMISÍCH A ODBORNÝCH SEKCÍCH
Odborné sekce SKIP a SDRUK:
> Sekce veřejných knihoven SKIP – Iva Slámová,
Jaroslava Starcová
> Sekce vzdělávání SKIP – Jaroslava Starcová
> Sekce pro regionální funkce SDRUK –
Mgr. Blanka Konvalinková (předsedkyně), Jaroslava Starcová (členka)
(33)
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> Sekce pro informační vzdělávání uživatelů
(SDRUK) – Kateřina Kořínková
> Sekce pro bibliograﬁi (SDRUK) – Václav Kříček
> Komise pro zahraniční styky SKIP –
Mgr. Blanka Konvalinková
Hodnotící komise, poroty:
> Hodnotící komise ceny SKIP a Skanska: Městská knihovna roku 2012 – Mgr. Blanka Konvalinková
> Hodnotící komise krajského kola pro Vesnici
roku – Jaroslava Starcová
> Porota ceny Knihovna roku 2012 v kategorii
Základní knihovna – Iva Slámová
> Porota ceny Knihovna roku 2012 v kategorii
Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb –
Mgr. Blanka Konvalinková
> Hodnotící komise soutěže Vesnice Libereckého
kraje roku 2012 – Jaroslava Starcová
> Komise podprogramu VISK 5 – PhDr. Helena
Kořítková

Odborné komise při Národní knihovně ČR:
> Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih –
PhDr. Helena Kořítková
> Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (elektronické zdroje) –
PhDr. Helena Kořítková
> Pracovní skupina pro zpracování speciálních
dokumentů (kartograﬁcké dok.) – Jiřina Zvolská
> Pracovní skupina pro zpracování speciálních
dokumentů (hudebniny) – Jarmila Mejstříková,
Pavla Sedláková
> Pracovní skupina pro věcné zpracování –
Bc. Kateřina Trojanová
> Pracovní skupina pro seriály – Hana Juklíčková
> Pracovní skupina pro analytické zpracování –
Táňa Holčáková
> Komise pro služby – PhDr. Dana Petrýdesová
Další:
> Pracovní skupina Eurex – Knihovny –
Mgr. Blanka Konvalinková
> Lokální supervizor autorit – PhDr. Helena
Kořítková

12. Údržba a materiální zabezpečení
V roce 2012 se podařilo zajistit běžnou údržbu
a opravy většího rozsahu.
Úklid
Kromě běžných úklidových prací byla během
letních měsíců provedena očista čalouněného
nábytku a koberců a vnější prosklené fasády.

podařilo zajistit opravu elektrického zařízení
hlavní rozvodny KVK, opravu rozvětvení ústředního topení, opravu střechy (výměna jednoho pole
proskleného světlíku) a opravu plovoucích podlah
ve vybraných poschodích včetně schodišťových
stupňů hlavního schodiště. Generální opravou
prošly lavičky před budovou knihovny.

Budovy knihovny
Během celého roku probíhaly standardní servisní práce a drobné opravy technických zařízení
a technologických celků (výtahy, EPS, EZS,
elektroinstalace, automatické dveře, výměníkové
stanice, světelné tabule…). Z větších oprav se

Pobočky
Na pobočce Ruprechtice došlo k výměně 10 oken.
Veškeré ﬁnanční náklady byly hrazeny z rozpočtu
majitele objektu, tj. Statutárního města Liberec.
Další drobné opravy byly provedeny na pobočkách
Králův Háj a Machnín.

(34)

13. Pět NEJ roku 2012
1) NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY
5 nejpůjčovanějších titulů – beletrie
Název titulu

Počet výpůjček / r. 2012

`
Lakomec / Moliere

217

Farma zvířat / George Orwell

117

Muži, kteří nenávidí ženy / Stieg Larsson

111

Dívka, která si hrála s ohněm / Stieg Larsson

107

Mafie v Praze / Michal Viewegh

104

5 nejpůjčovanějších titulů – odborná lit eratura
Název titulu

Počet výpůjček / r. 2012

Ekonomie I / Jiří Kraft, Pavla Bednářová, Aleš Kocourek

85

Obecná didaktika / Jarmila Skalková

66

Školní didaktika / Zdeněk Kalhous, Otto Obst

66

Sociologie / Anthony Giddens

65

Úvod do komfortu textilií / Luboš Hes, Petr Sluka

64

5 nejžádanějších titulů podle počtů rezer vací (zamluvenek)
Název titulu
Muži, kteří nenávidí ženy / Stieg Larsson
Dívka, která kopla do vosího hnízda / Stieg Larsson

Počet rezervací / r. 2012
108
96

Deník malého poseroutky / Jeff Kinney

81

Dívka, která si hrála s ohněm / Stieg Larsson

77

Odkaz dračích jezdců / Christopher Paolini

77

2) NEJVYŠŠÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA DEN
1. října 2012 navštívilo naši knihovnu 1 797
lidí – jednalo se o ty návštěvníky, kteří si vypůjčili
nebo vrátili knihu, požádali o rezervaci nebo prodloužení apod., tj. prošli evidencí našeho knihovnického systému. V tomto čísle nejsou zahrnuti
např. návštěvníci akcí, kavárny, internetu apod.
Ve skutečnosti toto číslo určitě překročilo počet
2 000.

3) NEJVÍCE VYPŮJČEK
Nejvíce výpůjček za rok 2012 realizovala mladá
žena, která si za celý rok 2012 domů vypůjčila 747
dokumentů.

4) NEJDRAŽŠÍ KNIHA
Nejdražším tištěným exemplářem zakoupeným
v roce 2012 byla kniha od Michala Cihláře
a Rudy Prekopa Andy Warhol a Československo.
Zakoupili jsme ji za 2 490 Kč

5) NEJHUMORNĚJŠÍ ODPOVĚĎ
V Knihovně pro děti a mládež probíhala beseda
Historie českých příjmení. Jedna z otázek
v tajence byla: Ten, jenž byl vyhnán z ráje se jmenoval…? Žáci usilovně přemýšleli, knihovnice
se jim snažila napovědět: „Kdo patřil k Evě? Eva
a ??? Eva a ???“… po dlouhém přemýšlení odpověď zněla „Eva a Vašek“.

(35)

14. Ekonomické hodnocení
14.1 ANALÝZA TVORBY VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ VÝVOJE VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM ROKEM
Výnosy byly v roce 2012 nižší oproti roku 2011 o 1,9 % a v porovnání s rokem 2010 o 2,8 %. Došlo
k poklesu ostatních výnosů, naopak vzrostly příjmy za vlastní výkony. Finanční výnosy (úroky ze spořícího
účtu) dosáhly stejné výše jako v předchozím roce. Jednou z našich priorit je proto získávat prostředky
z mimorozpočtových zdrojů. Níže uvádíme tabulky celkových výnosů a výnosů z vlastních výkonů a zboží
v časové řadě 3 let.
Přehled celkových výnosů

VÝNOSY Z ČINNOSTI – účtová třída 6
60 Tržby za vlastní výkony a zboží
601

61

tržby za vlastní výrobky

602

tržby z prodeje služeb

603

tržby z pronájmu

604

tržby za prodané zboží

Změny stavu vnitroorganizačních zásob

62 Aktivace
64 Ostatní výnosy
646

výnosy z prodeje DHM

648

zúčtování fondů

649

jiné ostatní výnosy

65 Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
66 Finanční výnosy
662
67

2010

2011

2012

51 930

51 418

50 460

3 661

3 646

3 870

0

0

0

3 002

3 056

2 675

590

521

470

69

69

725

0

0

0

0

0

0

1 300

1 649

683

0

110

70

213

530

399

1 087

1 009

214

0

0

0

29

103

102

29

103

102

46 940

46 020

45 805

Výnosy z nároků na prostředky SR a ÚSC
672

(36)

úroky

(tis. Kč)

výnosy z rozpočtu ÚSC

14. E KO N O M I CK É H O D N O CEN Í

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

(Kč)

2010

2011

2012

11 460

12 243

13 614

7 471

6 999

9 260

Ruprechtice

5 372

6 982

11 496

Rochlice

1 850

2 812

3 655

pobočky
Vesec
Kunratická

Machnín

2 160

2 090

2 490

Králův Háj

2 790

3 250

2 860

celkem pobočky

31 103

34 376

43 375

Knihovna pro děti a mládež

80 956

95 219

99 009

kopírování

166 726

178 234

164 881

ostatní

905 050

932 882

1 010 256

registrační poplatky

948 596

1 090 965

1 089 693

2 020 372

2 202 081

2 264 830

126 720

0

0

7 229

6 940

11 376

0

400

500

24 112

18 195

17 039

711 170

695 722

0

Informační služba

celkem Informační služba

Hudební knihovna

další
ztráta knih
cirkulace
samoobslužná kopírka
knihy obce
vstupné
tržba za prodané zboží
výnosy z pronájmu

832

3 540

5 136

68 505

67 545

725 386

589 638

521 262

469 997

ostatní

0

0

233 916

celkem

3 660 637

3 645 280

3 870 564

Z uvedené tabulky vyplývá, že vyjma pobočky Králův Háj došlo k nárůstu příjmů na všech pobočkách,
nejvýrazněji je vidět vzestup na pobočce Ruprechtice. Stoupající je tendence také na Informační službě
a v Knihovně pro děti a mládež. Toto je ovlivněno zvýšením sankčích poplatků a vyšším počtem registrovaných čtenářů než v roce 2011.
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14.2 ROZBOR ČERPÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH POLOŽEK NÁKLADŮ
Celkové náklady klesly oproti roku 2011 o 1,9 %, oproti roku 2010 o 2,3 %. S klesajícími výnosy pochopitelně klesají i náklady. Stejně jako v letech předchozích největší nákladovou položkou jsou osobní náklady,
které tvořily v roce 2012 51,1 % z celkových nákladů. Druhou největší nákladovou položkou jsou odpisy
majetku, které činily v tomto roce stejně jako v roce 2012 18 % z celkových nákladů.Toto procento se
v zásadě nemění po několik let. Další velkou položkou je spotřeba materiálu a energií a služby. Změnou
metodiky účtování lze některé účtové skupiny a syntetické účty jen velmi těžko srovnávat.

Přehled celkových nákladů

NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5
50

51

52

53

Spotřebované nákupy

2011

2012

51 418

50 459

8 635

8 027

7 582

spotřeba materiálu

5 322

4 832

3 516

502

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

3 250

3 127

3 340

503

spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

0

0

0

504

prodané zboží

Služby
511

opravy a udržování

512

cestovné

513

náklady na reprezentaci

518

ostatní služby

Osobní náklady
521

mzdové náklady

524

zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)

63

68

726

6 818

7 098

7 532

553

1 003

428

60

107

90

26

18

26

6 179

5 970

6 988

24 919

25 075

25 795

18 352

18 586

18 849

6 170

6 230

6 302

525

ostatní sociální pojištění

0

0

52

527

zákonné sociální náklady

363

183

581

528

ostatní sociální náklady

34

76

11

1

2

8

Daně a poplatky
531

daň silniční

0

0

0

532

daň z nemovitostí

0

0

0

538

ostatní daně a poplatky

Ostatní náklady

55

Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky

549

jiné ostatní náklady

1

2

8

2 331

2 082

265

2 331

2 082

265

8 927

9 134

9 083

551

odpisy majetku

8 919

8 771

8 808

553

zůstatková cena prodaného majetku

0

363

70

557

náklady z odepsaných pohledávek

8

0

0

558

náklady z DDM

–

–

205

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564

59

2010
51 631

501

54

56

(tis. Kč)

reálná hodnota

Daň z příjmů
591

daň z příjmů

–

–

194

0

0

194

0

0

0

0

0

0

Komentář k jednotlivým nákladům:
Spotřebované nákupy – v této účtové skupině je největší položkou nákup knihovního fondu a energií (viz
(38)
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tabulky níže). Spotřebované nákupy byly celkově o 445 tis. Kč nižší než v loňském roce. Důvodem je jednak změna metodiky účtování a náklady na akvizici nižší o 161 tis. Kč. Naopak náklady na energie stouply
stejně jako náklady na prodané zboží (zde se poprvé o nákupu knih pro obce účtovalo jako o zboží). V této
účtové skupině probíhal standardní nákup knihovnických pomůcek a režijního materiálu přibližně na
stejné úrovni jako v minulých letech.

Akvizice 2010, 2011, 2012
Ta b u l k a a k v i z i c e

(Kč)
2010

2011

2012

1 480 691

1 236 532

1 115 256

501 0331

knihy Z – odborné publikace

501 0332

hudebniny

31 354

40 777

33 749

501 0333

knihy K – krásná literatura

413 982

460 782

421 892

501 0334

knihy M – Knihovna pro děti a mládež

337 332

339 904

314 625

501 0335

knihy S – pobočky

199 074

188 325

205 647

501 0336

knihy V – výměnný fond (regionální funkce)

331 958

331 973

345 400

501 0338

časopisy

320 195

287 017

272 747

501 0339

CD – zvukové dokumenty

180 701

192 258

221 144

501 0340

ČSN

0

445

0

501 0341

DVD – audiovizuální dokumenty

celkem

43 937

33 035

19 814

3 339 224

3 111 048

2 950 274

Nákup fondu byl realizován již tradičně nejvyšším podílem z příspěvku na činnost a z účelové dotace
zřizovatele na výkon regionálních funkcí. Knihy do Knihovny pro děti a mládež se nakoupily, stejně jako
v minulém roce, částečně z příspěvku Statutárního města Liberec. Nejvyšší částka z celkové akvizice
připadá na nákup vědeckých publikací, kde se pokračovalo v nákupu skript a došlo k doplnění produkce
nakladatelství vysokých škol z oboru psychologie, pedagogika, sociologie, architektura a design (VŠE,
VŠCHT, ČVUT) a žádáné právnické literatury. V tomto směru se plně snažímě vyhovět požadavkům
uživatelů a průběžně doplňovat novinky ze všech vědních oborů v závislosti na našich ﬁnančních možnostech. Od roku 2011 se zdarma půjčují CD v Hudební knihovně, čímž stoupá počet výpůjček, a proto
byl posílen nákup do tohoto oddělení. Naopak došlo k výběru (resp. omezení) při nákupu jednotlivých
titulů časopisů. Celkově došlo k poklesu akvizice o 5,2 % v porovnání s rokem 2011 a o 11,7 % v porovnání
s rokem 2010. Nově se však nakoupily elektronické knihy za cca 50 tis. Kč, o kterých se ale účtuje v účtové
skupině 51 Služby.

Spotřeba energií v letech 2010, 2011, 2012
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

(Kč)
2010

2011

elektrická energie

1 594

1 542

1 541

pára

1 330

1 227

1 578

vodné, stočné

164

226

223

energie hosp. činnost

160

132

0

3 248

3 127

3 342

405 653

396 549

396 082

2 678

2 089

2 187

celkem

spotřeba kWh celkem (hlavní budova)
spotřeba GJ celkem (hlavní budova)

2012
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V absolutním vyjádření došlo k nárůstu nákladů na spotřebovanou energii o 215 tis. Kč. Co se týče spotřeby elektrické energie v hlavní budově, došlo k úspoře 467 kWh oproti minulému roku. Již druhým
rokem se projevují úsporná opatření ve světelném režimu na WC pro veřejnost a schodišti B (únikový
východ z garáží). Spotřeba páry nezaznamenala v hlavní budově výrazný výkyv. Celkové vyšší náklady na
spotřebované teplo jsou z důvodu spotřeby na pobočce Ruprechtice. Zde se výměna oken v letních měsících na celkových nákladech projevila pouze částečně. Výraznější snížení nákladů očekáváme až za rok
2013 i v souvislosti se změnou ceny za rezervovaný výkon.

Náklady na služby
(tis. Kč)
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezantaci
ostatní služby
v tom:
DDNM, licence
TDO
počítačová síť, servis práce a mzdy, GORDIC, VDI
knihovnický systém
školení, honoráře KVK
služby – granty, projekty
přihrádka,TV poplatky
ostatní služby správa budov, revize
MSV – výtahy
Veteza výměník
přenos dat z EPS na pult centrální ochrany
Lites Mas EPS
servis vzduchotechniky
údržba zeleně
Kelcom EZS
osvěžovače vzduchu – veřejné prostory
klíče, razítka
ostatní služby
právnické služby
hasičský servis
reklama
meziknihovní výpůjční služba
úklidové služby
telefony pevná linka
Konzulta Brno, SMS
poštovné balíky
bezhotovostní úhrada – poštovné
mobilní operátoři
údržba hasicích přístrojů
preventivní zdravotní péče
služby HČ kopírování
spotřeba kolků
nákup DDNM
nájemné
nájemné Židovská obec
nájemné KASRO
kopie KASRO
nájemné počítače – LIS, a. s.
poplatky KB
celkem
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2010
553 296
59 695
25 792
6 178 953

2011
1 002 935
107 100
17 614
5 970 038

2012
428 400
89 531
25 753
6 301 140

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
0
0
0
0
0
0
0
6 817 736

226 802
37 244
1 304 623
492 946
96 190
619 264
2 430
308 461
109 204
36 305
69 120
75 879
61 418
72 000
10 800
41 964
1 767
73 700
27 875
102 348
4 788
4 760
1 634 950
101 246
27 247
36 780
156 978
36 530
14 152
10 920
98 437
9 490
63 420
0
0
0
0
0
0
7 097 687

300 639
36 264
1 761 361
492 946
80 225
385 287
0
425 824
94 962
54 084
69 120
76 990
65 712
72 000
10 728
42 780
2 670
45 763
47 170
105 840
0
2 651
1 760 292
99 042
28 291
37 689
137 987
38 171
10 973
0
2 479
13 200
0
68 761
120 000
421 304
36 946
21 369
18 458
6 987 978
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V roce 2012 klesly náklady na služby o 1,6 %, tj. o 110 tis. Kč. Zde se opět promítla změna metodiky účtování a mnohé náklady se dají jen velmi těžko přesně porovnat. Jednoznačně nižší byly náklady na opravu
a udržování, kdy vyjma opravy schodištních stupňů, opravy laviček a čerpadla došlo k běžným opravám.
Uživatelům byl zachován přístup do všech zavedených databází, např. EBSCO, OCLC, ASPI, Naxos
Music Library... V letních měsících došlo ke generálnímu úklidu v budově (čištění čalouněného nábytku,
polymerizace plovoucích podlah, praní koberců, mytí větší části vnější fasády), čímž stouply náklady na
úklid.

Ostatní náklady
Ostatní náklady nelze z důvodu změny metodiky účtování porovnávat. V této účtové skupině se v roce
2012 účtovalo pouze o nákladech na pojistné a o poplatcích za zhotovení tiskových rozmnoženin za
úplatu dle zákona číslo 121/2000 Sb, autorský zákon.

Odpisy
Odpisy hmotného a nehmotného majetku byly v souladu s odpisovým plánem, v rámci odpisové skupiny
55 byla také proúčtována zůstatková cena prodaného automobilu ve výši 70 tis. Kč a náklady na pořízení
dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku ve výši 205 tis. Kč.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
V souvislosti s prodejem osobního vozidla Š Octavia a v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. se rozdíl mezi pořizovací a reálnou hodnou proúčtoval na vrub účtu 564, náklady z přecenění reálnou hodnotou.

14.3 PLNĚNÍ SOUSTAVY UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE
(Kč)
Závazné ukazatele

schválený 2012

úprava

k 31. 12. 2012

%

1

neinvestiční příspěvek na odpisy
dlouhodobého majetku kraje

8 776 140,00

8 776 140,00

8 776 140,00

100

2

neinvestiční příspěvek na provoz
organizace

32 223 860,00

33 223 860,00

33 223 860,00

100

3

investiční dotace z rozpočtu kraje

0,00

0,00

0,00

0

4

účelový neinvestiční příspěvek
z rozpočtu kraje RF

2 023 000,00

2 023 000,00

2 023 000,00

0

5

limit prostředků na platy

18 525 000,00

18 849 000,00

18 849 000,00

100

6

použití prostředků rezervního fondu

63 753,00

146 753,00

157 996,00

108

7

použití prostředků investičního fondu
na opravy a údržbu majetku kraje

115 000,00

250 000,00

249 187,00

100

8

použití prostředků fondu odměn

0,00

0,00

0,00

0

9

limit výdajů na pohoštění

25 000,00

30 000,00

25 753,00

86

79,50

79,50

78,71

99

0,00

0,00

2 016,00

0

10 počet zaměstnanců organizace
11 výsledek hospodaření organizace
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14.4 ZHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ
(Kč)

Ukazatel

ÚZ */

Poskytnuto k 31. 12. 2012

vráceno do 31. 12. 2012
na účet poskytovatele
částka

a
1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem
v tom:
– příspěvek na provoz
– příspěvek na odpisy
– ostatní účelové příspěvky celkem
v tom:
– jednotlivé tituly výkon regionální funkce
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem
v tom:
– jednotlivé tituly
A./ celkem 1/+2/
3/ Ostatní příspěvky a dotace od jiných poskytovatelů
– dle jednotlivých poskytovatelů
Statutární město Liberec
Ministerstvo kultury, SR
– dle jednotlivých titulů
Statutární město Liberec
Příspěvek na chod poboček
Příspěvek na akvizici
zúčtování přijatých záloh na projekty
Rakousko a České země
S knihou poznáváme svět
Letem světem poulární hudby
Umění v knihovně
Knihovníci cestují
Příběhy z jiných zemí
NISA – řeka, která nás spojuje
Tisk SVĚTLik, č. 1 a 2
Setkání s autory
Rok s Jiřím Trnkou
Památky kolem nás
předpokládané výnosy ve výši nákladů 2012 (projekty 2012/2013)
Celkem Statutární město Liberec
Ministerstvo kultury, dotace SR
VISK 9 Harmonizace
VISK 2 Vzdělávání knihovníků
VISK 5 Retrokonverze
VISK 9 Obohacení záznamů
dotace Pomocný analytický přehled UZ 98007
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/
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b

1
44 023 000,00

3
5 820 000,00

33 223 860,00
8 776 140,00
2 023 000,00

5 820 000,00

2 023 000,00
0,00

0,00

44 023 000,00
1 782 113,00

5 820 000,00
5 000,00

1 632 113,00
150 000,00

1 200 000,00
300 000,00
33 113,00
3 000,00
0,00
7 500,00
7 500,00
8 000,00
10 000,00
6 000,00
5 000,00
8 000,00
3 000,00
2 000,00
39 000,00
1 632 113,00

5 000,00

7 000,00
20 000,00
20 000,00
38 000,00
65 000,00
150 000,00

1 782 113,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 805 113,00

5 825 000,00
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14.5 VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Dle čl. VIII. Zřizovací listiny knihovna provozuje doplňkovou činnost, kterou je činnost graﬁckého studia,
knihařské dílny, pronájmy. Výsledek hospodaření této činnosti činil v roce 2012 407 219 Kč, v roce předchozím pak 94 588 Kč. Důvodem je změna metody kalkulace DČ pro rok 2012. Doplňková činnost je provozována pouze v rámci volných kapacit knihovny. Struktura příjmů z této činnosti je zřejmá z následující tabulky.
graﬁcké studio
2 037,00
31 934,00
7 986,00
2 795,00
44 752,00

1.Q.
2.Q.
3.Q.
4.Q.
celkem

knihařská dílna
12 107,00
39 963,00
9 679,00
32 982,00
94 731,00

pronájmy
137 319,00
111 453,00
89 528,00
131 697,00
469 997,00

celkem
151 463,00
183 350,00
107 193,00
167 474,00
609 480,00

14.6 INVENTARIZACE
Inventarizace proběhla v souladu se směrnicí o inventarizaci. Termín provedení: 12. 11. – 28. 12. 2012
PŘEHLED inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvk o v é 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 . 2 012

č. ř.

Název majetku

SÚ

Inventura
F/D

13

F

1

Software

2

DDNM

18

F

3

Stavby

21

F

4

Sam. movité
věci a soubory

22

F

5

DDHM

28

F

6

Pozemky

31

D

7

Kulturní předměty

32

F

č. ř.

SU/AU

Číslo LV

1

021 0200

953

celkem

Parcela
číslo

528/1
526/4
526/6

Stav majetku
předaného
k hospodaření dle
zřizovací listiny v Kč

431 246 536,45

3 566 300,00

Skutečný stav v Kč

Účetní stav v Kč

Rozdíl
v Kč

565 044,90

565 044,90

0

576 571,78

576 571,78

0

431 246 536,45

431 246 536,45

0

47 188 106,72

47 188 106,72

0

46 725 552,95

46 725 552,95

0

3 566 300,00

3 566 300,00

0

3 349 750,00

3 349 750,00

0

Číslo popisné

Druh stavby

1362/1

Budova
pro službu
obyvatelstvu

Účetní stav
majetku předaného
k hospodaření –
pořizovací cena v Kč

Na majetku
vázne zástava
ANO/NE

431 246 536,45

NE

431 246 536,45

14.7 PŘEHLED O STAVECH NA BANKOVNÍCH ÚČTECH, POKLADNÍ HOTOVOST
(Kč)
účet
241
243
261

zůstatek
19 638 126
31 911
78 397
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Část prostředků běžného účtu byla již v roce 2010 převedena se svolením zřizovatele na spořící účet.

14.8 STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
Zůstatek na účtě 311 odběratelé činil k 31. 12. 2012 82 320 Kč a byl tvořen neuhrazenými fakturami, které
byly proúčtovány do výnosů organizace. V roce 2013 byly veškeré pohledávky uhrazeny. Zůstatek na účtu
321 dodavatelé ve výši 1 399 911 Kč jsou faktury proúčtované do nákladů roku 2012 a zaplacené v roce
2013.

14.9 VÝSLEDKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE S DŮRAZEM NA
FINANČNÍ POSTIHY ORGANIZACE
Dne 12. 3. 2012 proběhla v knihovně následná kontrola zřizovatele, výsledkem kontroly bylo zjištění,
že 13 nedostatků bylo splněno a 1 nedostatek zůstává k dořešení (vyřazení zeleně a přeřazení majetku
s pořizovací cenou do 40 tis. Kč z účtu 022 na účet 028). Tímto nedostatkem se zabývala i Rada LK, která
knihovně uložila toto odstranit k 31. 12. 2012. Mimořádná kontrola konstatovala splnění tohoto úkolu.
Dne 5. 9. 2012 provedla OSSZ kontrolu povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení.V rámci této kontroly nebyla uložena žádná nápravná
opatření.

14.10 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

Ukazatel

Rezervní fond
Fond reprodukce
majetku/Invest. fond
Fond odměn
Fond kulturních
a sociálních potřeb

Stav k 31. 12. 2011

Stav k 31. 12. 2012

Příděl ze zlepšeného
hospodářského
výsledku roku 2011

Stav po přídělu
(sl. 2+3)

1
721 750,64

2
755 889,24

3
2 015,80

4
757 905,04

12 805 447,75

15 382 389,33

15 382 389,33

0,00
11 252,85

0,00
4 852,65

4 852,65

celkem

16 145 147,02

14.11 USMĚRŇOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY, MZDOVÝ VÝVOJ
(Kč)
2010

2011

2012

limit mzdových nákladů

18 352 000

18 586 000

18 849 000

počet přep. pracovníků

76,1

78,19

78,71

19 812

19 474

19 600

průměrný plat

Limit mzdových prostředků ve výši 18 849 000 Kč byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem, z toho
220 385 činily náklady na OOV a 115 739 Kč náhrady mzdy za nemoc. V letošním roce se tato náhrada
poprvé účtovala na vrub mzdových nákladů (v roce 2011 jiný sociální výdaj) a nepromítla se ve výši průměrného platu.
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Shrnutí roku 2012
Rok 2012 byl pro naši
knihovnu v mnoha
směrech úspěšným
rokem. Zvýšil se počet
registrovaných čtenářů, dospělých, ale
i dětských, podařilo
se zatraktivnit vybavení a činnost poboček, vyzkoušeli jsme
si nákup a půjčování
elektronických knih, zatím ovšem pouze zahraničních. Připravovali jsme novou webovou stránku,
která by měla být nejen technicky na úrovni, ale
měla by splňovat i všechna kritéria – přehlednost,
srozumitelnost, jednoduchost a intuitivnost ovládání. Věříme, že se nám to podařilo, i když cesta
k dobře vypadající a funkční webové stránce dle
našich představ nebyla vždy jednoduchá.
Snažili jsme se knihovnu zviditelnit tak, aby se stala
součástí života Liberečanů. To, že knihovna není
jen místem, kde se půjčují a vracejí knihy, ale i prostorem pro setkávání, vzdělávání, společné zážitky,
si veřejnost v Liberci určitě uvědomuje. Proto byl
také velký zájem o vstupenky na 1. Společenský
večer – Ples v knihovně, který ukázal, že veřejnost
knihovnu vnímá jako nekomerční, příjemný prostor, kde se může pořádat téměř cokoliv. A my jsme
si ověřili, že ples společně s Libereckou občanskou
společností dokážeme nejen dobře zorganizovat, ale
také vytvořit, jak doufáme, dlouholetou tradici.
Kromě standardního provozu knihovny jsme se
zaměřili na spolupráci s jinými organizacemi při
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí (Divadlo
F. X. Šaldy, Národní památkový ústav, Severočeské
muzeum, Oblastní galerie v Liberci, Technická
univerzita v Liberci, Střední průmyslová škola
strojní a textilní, neziskové organizace…).
Ale nejvíc jsme se v loňském roce zabývali zahraničními vztahy, ve větší míře než kdy předtím.
První pololetí roku 2012 bylo věnováno projektu
Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy, služeb občanům a rozvoje venkova mezi kantonem
St. Gallen a Libereckým krajem. Projekt, který
jsme zahájili v roce 2011 návštěvou švýcarského
kantonu St. Gallen, byl ﬁnancován z grantu
Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarskočeské spolupráce Centra pro zahraniční pomoc
Ministerstva ﬁnancí ČR. V loňském roce jsme
ve spolupráci s Kantonální knihovnou Vadiana
v St. Gallen pokračovali. V únoru jsme seznámili

naše kolegy ze St. Gallen s českým celostátním
i regionálním knihovnictvím, v květnu jsme pak
uspořádali celostátní konferenci, na které zase
švýcarští knihovníci přednášeli o švýcarských
knihovnách a diskutovali s českými kolegy o rozdílech v obou zemích. Projekt byl velmi přínosný
pro vzájemnou výměnu zkušeností.
Pak jsme také slavili. V roce 2012 se kumulovalo
několik milých výročí, která jsme nemohli pominout. Slavilo se 20 let trvání Rakouské knihovny,
10 let fungování Britského centra v naší knihovně.
A v září jsme otevřeli Knihovnu francouzskou, ve
spolupráci s Alliance française de Liberec a Francouzským institutem v Praze. Touto spoluprací
umožňujeme našim čtenářům využívat větší spektrum publikací a služeb.
Vstoupili jsme do společného projektu Česko-saská
síť knihoven – Informace bez hranic společně
s Univerzitní knihovnou Západočeské univerzity
v Plzni, Univerzitní knihovnou Zittau-Görlitz
a Univerzitní knihovnou v Chemnitz. V projektu
jsou mimo jiné plánovány ﬁnanční prostředky na
nákup elektronických knih, projekt je ale stále ve
fázi schvalování.
Během roku proběhlo ještě několik akcí, na kterých jsme spolupracovali se zahraničními partnery – s Goethe-Institutem na týdnu PASCH
a výstavě Grimmových pohádek, Nadací Brücke-Most-Stiftung na 14. ročníku Dnů české
a německé kultury. Významným počinem byla
i výstava Svoboda a láska, podporovaná Německým velvyslanectvím v Praze a vytvořená v Muzeu
Montanelli a Uměleckém muzeu v Solingenu.
Už mnoho let velmi úzce kooperujeme s našimi
blízkými sousedy v polském a německém příhraničí v rámci pracovní skupiny EUREX-Knihovny.
Naše společná práce byla v prosinci loňského roku
oceněna Cenou Euroregionu Nisa. Za vydání
čtyřjazyčné knihy pro děti o lidových tradicích
„Zapomenutá velikonoční vajíčka“ jsme se v kategorii Kultura umístili na druhém místě.
Těší nás, že se můžeme s našimi zahraničními partnery setkávat na zajímavých projektech. Je dobré
získávat zkušenosti, poučit se „jak to dělají jinde“,
vyzkoušet si společné rozhodování, najít společnou
řeč. Výsledkem pak může být využití nabytých
poznatků ke zlepšení služeb pro naše čtenáře.
Blanka Konvalinková
ředitelka knihovny
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Příloha č. 1 – Zpráva o provedení revize
V roce 2012 proběhla podle plánu revize těchto knihovních fondů: pobočky Kunratická a Rochlice, skladový
fond Knihovny pro děti a mládež, zvukové dokumenty na CD v Hudební knihovně.
Revize proběhla na základě příkazu ředitelky č. 1/2012.
Termín revize: 9. 7. 2012 – 20. 7. 2012

PRŮBĚH REVIZE A JEJÍ VÝSLEDKY
1) Pobočka Kunratická
Na pobočce Kunratická se dosud revize neprováděla, čekalo se na ukončení retrokonverze fondu a dokončení rekonstrukce pobočky (výměna oken). Vzhledem k tomu, že se průběžně přepracovávají pobočkové
fondy, je reálný předpoklad, že některé chybějící knihy budou nalezeny ve skladu fondu poboček v hlavní
budově knihovny.
Výsledky revize
Celkový počet dokumentů k revizi

15 116

Zrevidováno

13 893

Nenalezeno

1 223

2) Pobočka Rochlice
I u této pobočky je reálný předpoklad, že budou některé tituly nalezeny ve skladu fondu poboček.
Výsledky revize:
Celkový počet dokumentů k revizi

3 425

Zrevidováno

3 334

Nenalezeno

91

3) Knihovna pro děti a mládež – skladový fond
Výsledky revize
Celkový počet dokumentů k revizi

5 400

Zrevidováno

5 254

Nenalezeno

146

4) Hudební knihovna – zvukové dokumenty na CD
Fond CD je uložen na dvou místech – ve volném výběru pouze krabičky s booklety, nosiče se vydávají při
výpůjčce u pultu. Bylo proto rozhodnuto provést revizi obou těchto souborů.
Výsledky revize – CD
Celkový počet dokumentů k revizi

17 219

Zrevidováno

15 997

Nenalezeno

1 222

Výsledky revize – obaly
Celkový počet dokumentů k revizi

17 212

Zrevidováno

15 431

Nenalezeno

1 781
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Velký počet nenalezených nosičů i obalů je způsobený změnou katalogizačního popisu, reálné množství
chybějících nosičů bude pravděpodobně významně nižší (o cca 1 000).
Nyní bude následovat superrevize, při které se budou dohledávat chybějící exempláře. Ukončení superrevize je naplánováno na červen 2013.

SUPERREVIZE
V průběhu superrevize se dohledávají chybějící exempláře. Ukončení superrevize je naplánováno na červen
2013.
Stav superrevize k datu této zprávy:
Pobočka Kunratická

nalezeno 42 z 1 223 nenalezených exemplářů

Pobočka Rochlice

nalezeno 26 z 91 nenalezeného exempláře

Knihovna pro děti a mládež

nalezeno 63 ze 146 nenalezených exemplářů, 83 ex. bylo odepsáno z důvodu ztráty

Hudební knihovna

Superrevize obtížnější z důvodu oprav, které se současně provádějí. Dosud nalezeno
a opraveno 1 090, odepsáno 114, ke kontrole zbývá 18 exemplářů.

V Liberci dne 5. 2. 2013
Zprávu zpracovala: Mgr. Dagmar Sýkorová,
vedoucí Odboru zpracování a doplňování knihovních fondů
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Příloha č. 2 – Přehled podaných žádostí o dotace a sponzorských příspěvků za rok 2012
Pořadí žádosti

Název projektu

instituce / dotační program

popis projektu

MK ČR – Knihovna 21. století
MK ČR – Knihovna 21. století
MK ČR – Knihovna 21. století
MK ČR – VISK 2
MK ČR – VISK 5
MK ČR – VISK 9
MK ČR – VISK 9
MZ ČR

vydání časopisu Světlik
cyklus večerů s literaturou, o významných literárních výročích apod.
cyklus akcí pro děti
školící kurzy pro knihovníky Libereckého kraje
retrospektivní zpracování fondu periodik
harmonizace věcných autorit
tvorba a zpracování metadat ANL+
vydání zvukové knihy pro děti

Nadace Světluška
Nadace Charty 77
Nadace škola hrou
Nadace pro obnovu a rozvoj
Nadace Preciosa
Anaon Liberec
Ing. Jindřich Prokopec

vydání zvukové knihy pro děti
realizace kurzu znakového jazyka pro veřejnost
cyklus akcí pro děti i dospělé na pobočkách
vydání zvukové knihy pro děti
nákup elektronických knih a čteček elektronických knih
nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé
vydání zvukové knihy pro děti

projekt celkem

poskytnuto

0,00
9 460,00
0,00
29 000,00
29 000,00
10 000,00
55 000,00
0,00
132 460,00

0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
7 000,00
38 000,00
0,00
85 000,00

39 796,00
20 000,00
10 000,00
25 000,00
50 000,00
7 000,00
151 796,00

20 000,00
20 000,00
5 000,00
25 000,00
50 000,00
7 000,00
25 000,00
152 000,00

7 500,00
3 000,00
8 000,00
10 000,00
6 000,00
7 500,00
3 000,00
2 000,00
3 000,00
0,00
8 000,00
0,00
36 356,80
4 000,00
3 180,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
12 000,00
7 000,00
8 269,00
10 000,00
30 000,00
5 000,00
7 000,00
10 000,00
8 000,00
4 000,00
10 000,00
2 500,00
229 805,80
514 061,80

7 500,00
3 000,00
8 000,00
10 000,00
6 000,00
7 500,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
5 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
12 000,00
7 000,00
6 000,00
10 000,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00
2 000,00
163 500,00
400 500,00

M I N I S T E R S T V O K U LT U R Y Č R , M I N I S T E R S T V O Z D R AV O T N I C T V Í Č R
1
2
3
4
5
6
7
8

Světlik
Literární kavárna
Kniha můj kamarád 6
VISK 2 Vzdělávání knihovníků
VISK 5 RETROKON
VISK 9 Harmonizace a opravy tematických autorit v KVK Liberec
VISK 9 Obohacení záznamů článků
Děti čtou nevidomým dětem
celkem MK

O S TAT N Í D O TA C E / D A R Y
1
2
3
4
5
6
7

Děti čtou nevidomým dětem
Kurz českého znakového jazyka
Pobočky KVK – centra setkávání
Děti čtou nevidomým dětem
Podpora rozvoje vědy, výzkumu a odborné vzdělanosti
Nákup kompenzačních pomůcek
Děti čtou nevidomým dětem
celkem

D O TA C E S TAT U TÁ R N Í H O M Ě S TA L I B E R E C
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Letem světem populární hudby
Rakousko a české země
Knihovnici a přátelé knihovny cestují
Příběhy z jiných zemí
Nisa – řeka, která nás spojuje
Umění v knihovně
O Jizerských horách
Památky kolem nás
Besedy s J. Macounem
Listování
Setkání s autory
Pohádky a tradice pro malé i velké
Světlik
Z pohádky do pohádky
Rok s Jiřím Trnkou
(Ne)známe se?
Světlik
Památky kolem nás 2
Z pohádky do pohádky 2
Pohádky a rok animovaného filmu
Listování
Pohádky a tradice pro malé i velké
Besedy se spisovateli a ilustrátory
Literatour Literární procházka Libercem
Letem světem populární hudby 2
Knihovníci a přátelé knihovny cestují 2
Památky kolem nás 3
(Ne)známe se?
Čteme, a proto umíme
Listování
S knihou poznáváme svět
O Jizerských horách 2
Příběhy z jiných zemí 2
Jak se zrodil Liberec
Z pohádky do pohádky 2012, 13
Pobočky KVK – centra setkávání
Noc s Andersenem aneb Všechny děti potřebují pohádky
celkem SML
PROJEKTY CELKEM

Vysvětlivky: FPRV – Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání, FK – Kulturní fond

FPRV
FPRV
FPRV
FPRV
FPRV
FPRV
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
FPRV
FPRV
FPRV
FPRV
FPRV
FPRV
FPRV
FPRV
FPRV
FK
FK
FK
FK

cyklus přednášek o populární hudbě
cyklus přednášek
cyklus cestopisných přednášek
cyklus cestopisných přednášek pro děti
literární soutěž pro děti
cyklus přednášek o umění
cyklus přednášek o Jizerských horách
cyklus přednášek o památkách
besedy s autorem
cyklus divadelních představení pro děti
besedy s autory
cyklus akcí pro děti i dospělé na pobočkách
vydání časopisu Světlik
cyklus divadelních představení pro děti – loutkové pohádky
pásmo pořadů ke stému výročí narození J. Trnky
pravidlené čtení pohádek, tentokrát z Večerníků
vydání časopisu Světlik
cyklus přednášek o památkách
cyklus divadelních představení pro děti – loutkové pohádky
pravidelné čtení pohádek, tentokrát z Večerníčků
cyklus divadelních představení pro děti
cyklus akcí pro děti i dospělé na pobočkách
besedy s autory
literární procházka Libercem
cyklus přednášek o populární hudbě
cyklus cestopisných přednášek
cyklus přednášek o památkách
komponované pořady, všechny na téma Vietnam
pořady na podporu dětského čtenářství
cyklus divadelních představení pro děti
pořady a aktivity pro nadšence zeměpisu
cyklus přednášek o Jizerských horách
cyklus cestopisných přednášek pro děti
cyklus přednášek o počátcích Liberce
cyklus divadelních představení pro děti – loutkové pohádky
cyklus akcí pro děti i dospělé na pobočkách
akce pro děti – noc v knihovně

Příloha č. 3 – Roční výkaz o knihovně za rok 2012
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Příloha č. 4 – Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2012
Bajerová Pavla
Bezděková Alexandra
Brzobohatá Jana
Ceéová Věra
Čejková Alena
Černá Jaroslava
Černá Petra
Čiháčková Petra
Daňová Romana
Mgr. Dlabolová Jana
Mgr. Dudková Párysová Františka
Edwards Barbora
Filanda Miroslav
Fischová Věra
Floriánová Gilda
Bc. Fogl Lukáš
Mgr. Freimuthová Marcela
Frömelová Helena
Bc. Halamová Jana
Hamouz Vladimír
Ing. Hampl Ladislav
Hejtmánková Dagmar Gabrielle
Helšusová Dagmar
Hendrychová Lenka
Bc. Hendrychová Veronika
Hledíková Marcela
Holčáková Táňa
Mgr. Hrušovská Andrea
Chotěnovská Zuzana
Janoušková Zuzana
Juklíčková Hana
Kasanová Stanislava
Kašová Lenka
Klabanová Jolana
Kolbabová Hana
Mgr. Konvalinková Blanka
Kořínková Kateřina
PhDr. Kořítková Helena
Košíčková Jana
Kozák Jan
Kozáková Marcela
Kozojedová Martina
Bc. Kratochvílová Markéta
Krause Rudolf
Krupauerová Petra

Kříček Václav
Ing. Kuřová Hana
Kuželková Táňa
Langrová Hana
Machová Petra
Meixnerová Jana
Mejstříková Jarmila
Moravcová Evženie
Němcová Lucie
Mgr. Paleček Dalibor
Petr Jiří
PhDr. Petrýdesová Dana
Pouzarová Jana
Puchýř Jaroslav
Ing. Raisiglová Hana
Mgr. Rakušan Zdeněk, Ph.D.
Řezníčková Romana
Ing. Sanetrníková Martina
Sedláková Pavla
Mgr. Sekyra Marek
Sekyrová Alena
Schiﬀner Libor, DiS.
Slámová Iva
Snětivá Ladislava
Snítilová Irena
Sodomková Vladimíra
Soukupová Jitka
Starcová Jaroslava
Svobodová Renata
Mgr. Sýkorová Dagmar
Šafránek Roman
Bc. Šidáková Eva
Šípová Jitka
Šípová Pavla
Šourková Renata
Šťastníková Helena
Šteklová Valéria
Mgr. Štekrová Jana
Bc. Trojanová Kateřina
Mgr. Třešňáková Anna
Bc. Vacková Soňa
Mgr. Vánský David
Volfová Pavla
Zvolská Jiřina
Žižka Pavel
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Příloha č. 5 – Kulturní a vzdělávací akce – výběr
LEDEN
LETEM SVĚTEM
POPULÁRNÍ HUDBY XX. STOLETÍ
Entomologův sen: Brouci – The Beatles I.
Jak to všechno začalo aneb z jeskyně na vrchol.
Potvrdilo se, že Beatles jsou stálicí na hudební scéně
a neustále přitahují své posluchače. Pozornost byla
věnována mladičkým členům kapely, jejich začátkům
v Hamburku i v londýnských klubech a jejich stoupající slávě. Pořadem provázel PaedDr. Jan Prchal.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
ANEB HRANÍ I ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
Jan za chrta dán, Bylo – nebylo, Na hřišti
Marionetářská hra z rytířského středověku odehrávající se na Chlumeckém hradě a v okolních lesích.
1. SPOLEČENSKÝ VEČER
ANEB PLES V KNIHOVNĚ
V knihovně proběhl poprvé v historii první společenský večer – ples, s poslechem hudby, tancem
a doprovodným programem.
KNIHOVNÍCI A PŘÁTELÉ KNIHOVNY CESTUJÍ
Divokým Kurdistánem aneb Tureckem
od východu na západ
Cestovatelka Radka Tkáčiková velmi barvitě vyprávěla o cestě napříč Tureckem. Prostřednictvím její
přednášky posluchači navštívili divoký Kurdistán,
bloudili v pohoří Kačkar, vylezli na bájný Ararat, pokusili se odhalit tajemství Archy Noemovy.
Obdivovali jezero Van, skalní chrámy v Kappadokii,
Nemrut Dagi a další zajímavosti. Doputovali až do
Istanbulu, kde se s Tureckem a jeho obyvateli rozloučili.

Šebelku. Roman Karpaš a kurátorka Oblastní galerie
v Liberci Markéta Kroupová potvrdili, že literární
i výtvarná část česko-německé čítanky podává široký
obraz kultury v libereckém regionu. Součástí programu bylo i autorské čtení.
RAKOUSKO A ČESKÉ ZEMĚ / ČESKOSLOVENSKO V MINULOSTI
Československo a Rakousko v roce 1968
Přednáška sledovala ohlas dramatických československých událostí roku 1968 v Rakousku a jejich
dopad na naši zemi. Zaměřila se především na vnímání okupace Československa v srpnu 1968 a na
pomoc rakouských úřadů i obyvatel československým
občanům, kteří hledali po okupaci v této zemi útočiště.
TEXTIL 20. STOLETÍ
Přednáška pořádaná SPŠ textilní v Liberci v rámci
cyklu „Je to pravda odvěká, šaty dělaj´ člověka“.
Přednášející Ing. Dagmar Renčínová seznámila
posluchače s módou 20. století, kdy se během desetiletí výrazně proměňovala a vznikaly slavné módní
domy a prosazovali se věhlasní návrháři, jejichž
jména, modely i parfémy obdivujeme dodnes.
VYSTĚHOVALECTVÍ DO BRAZÍLIE Z LIBERECKA
VE DRUHÉ POLOVINĚ
19. STOLETÍ
Hostem pořadu byl Ing. Petr Polakovič z Muzea
vystěhovalectví do Brazílie v Ralsku. Ve své přednášce se věnoval příčinám vystěhování z různých
oblastí Čech a Moravy, osudům vystěhovalců v nové
zemi i okolnostem jejich návratu. Součástí pořadu
byl křest knihy Šumavané v Brazílii.

BŘEZEN
ÚNOR
O JIZERSKÝCH HORÁCH
Československá opevnění 1937–1938
Obsahem přednášky byla československá opevnění
budovaná v letech 1937 až 1938 v Jizerských horách.
Pan Jiří Dušek se synem velmi podrobně popsali
polohu mnoha pevnůstek, jejichž úkolem bylo zabránit vpádu nacistických vojsk do českého pohraničí,
a které jsou dosud rozesety po Jizerských horách
i Krkonoších.
KŘEST KNIHY „NAŠE KRAJINA SLOV – UNSERE
WORTLANDSCHAFT“
Úvodní slovo patřilo moderátorovi Vladimíru Píšovi,
představil knihu a poté zpovídal jejího editora Jana
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SONETY II
Komponovaný pořad, v němž prof. Martin Hilský,
významný shakespearolog, a Daniel Dobiáš, skladatel
a šansoniér, představili Shakespearovy Sonety neotřelým způsobem, jako intimní dialogy či básnickou
korespondenci a zároveň jako setkání hudby s poezií.
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Ilustrátorka a výtvarnice Lucie Seifertová
Autorka vyprávěla např. o tom, jak její knihy s prostorovými obrázky vznikají a jak dlouho trvá, než se
dostanou na pulty knihkupectví. Poodkryla tajemství výroby její nejznámější a zároveň nejdelší české
knihy „Dějiny udatného českého národa“, za kterou
obdržela několik cen.

P Ř Í L O H A Č . 5 – K U LT U R N Í A V Z D Ě L Á VAC Í A KC E – V Ý B Ě R

NEJVĚRNĚJŠÍ ČTENÁŘ KVK
Slavnostního odpoledne se zúčastnilo 17 čtenářů,
kteří se přihlásili sami na základě výzvy knihovny,
nebo byli doporučeni knihovníky. Nejvěrnější čtenářkou liberecké knihovny se stala paní Vlasta Blažková,
která začala navštěvovat knihovnu již v roce 1944.
DĚTI MILUJÍ SLOVA
Lichožrouti a pidilidi
Pořad proběhl v rámci projektu Děti milují slova,
který Krajská vědecká knihovna v Liberci připravila
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou TUL. Zahrnoval ﬁnále ve hře Scrabble a besedu se spisovatelem
Pavlem Šrutem a ilustrátorkou Galinou Miklínovou.
ŽIVÁ KNIHOVNA V LIBERCI
V Živé knihovně jsou knihami lidé. Knihy a čtenáři
vstupují do dialogu. Již podruhé se akce uskutečnila
v Krajské vědecké knihovně v Liberci. V nabídce
byly knihy: Politik, Vegouš, Za týden rodím, Monstrum jménem učitel, Arménka, Češka, Židovkou
z vlastní vůle, Polka žijící v ČR, Němka s českou
krví, Dobrovolník v nemocnici, Česko-polský
Němec, Dnes je jiná doba, Němka u hranic, Černoch
žijící v ČR.

DUBEN
UMĚNÍ V KNIHOVNĚ
České umění v době normalizace: Karel Malich
Přednáškou Doc. PhDr. Marie Klimešové, Ph.D.
byl zahájen cyklus Umění v knihovně, který měl
posluchače seznámit s tvorbou autorů uměleckých
děl, které jsou v majetku Krajské vědecké knihovny.
Ve své přednášce se věnovala především dílu sochaře
a malíře Karla Malicha, seznámila posluchače s tvorbou významného malíře Zdeňka Sýkory a pozornost
věnovala také pracím českého básníka a výtvarníka
Jiřího Koláře.

Snímky dokladovaly, jak se měnil způsob života
v našich horách a představily některé zajímavé sportovní akce, historické události a proměny krajiny.
Nejstarší promítnutý dokument pocházel z roku
1916.
KNIHOVNÍCI A PŘÁTELÉ KNIHOVNY CESTUJÍ
Divočinou Bornea
V přednášce se představil RNDr. Vladimír Lemberk,
amatérský i profesionální přírodovědec, poutník po
horách a liduprázdných končinách Evropy, Asie
a Afriky. Posluchačům nabídl putování divočinou
Bornea.

KVĚTEN
RAKOUSKO A ČESKÉ ZEMĚ / ČESKOSLOVENSKO V MINULOSTI
Historie a současnost českého menšinového
školství a spolku Komenský ve Vídni
Přednáška seznámila posluchače s vývojem školských snah početné české vídeňské menšiny od
poslední třetiny 19. století, přes období rozkvětu
v meziválečném období až k renesanci českých
menšinových škol v současnosti. Autorka přednášky PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. z Katedry
pedagogiky a psychologie FP TUL, čerpala poznání
zejména ze studia jedinečné a bohaté dokumentace
českých vídeňských škol, uchované v archivu školského spolku Komenský ve Vídni
UMĚNÍ V KNIHOVNĚ
Jan Kotík: Malba o malbě
Přednášející PhDr. Iva Mladičová seznámila posluchače s dílem turnovského rodáka malíře Jana
Kotíka (1916–2002). Přednáška se věnovala všem
obdobím Kotíkovy tvorby s důrazem na koláže
a kresby, které jsou v majetku Krajské vědecké
knihovny.

PAMÁTKY KOLEM NÁS
Nástěnná malba
Ve velmi zajímavé přednášce seznámila Mgr. Jana
Šubrtová návštěvníky s technikami nástěnné malby
užité v historických objektech, patřících pod správu
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Ten píše to a ten zas tohle
V literárně-hudebním se představili pánové Miloň
Čepelka a Josef Pepson Snětivý. Moc příjemné
pozdní odpoledne, ve kterém zaznívalo autorské
čtení prózy, recitování poezie, prokládané hudebními
vsuvkami Pepsona Snětivého.

O JIZERSKÝCH HORÁCH
Jizerské hory ve ﬁlmu
Přednáška nabídla návštěvníkům několik ﬁlmových
dokumentů, které slovem doprovodila RNDr. Blažena Hušková spolu s Mgr. Pavlem Vinklátem.

RAKOUSKÝ DEN V KNIHOVNĚ
ÖSTERREICH-TAG IN DER BIBLIOTHEK
Konal se u příležitosti 20. výročí založení
Rakouské knihovny v Liberci. Součástí programu
byl workshop pro učitele němčiny pod vedením
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Mag. Norberta Habelta (BMUKK). Dále bylo
možno sledovat dokument o krásách Rakouska,
vyslechnout čtení úryvků z románu rakouského
spisovatele Daniela Glattauera. V němčině předčítali Mag. Dagmar Weginger a Ingo Stolper, českého
překladu se zhostili herci z divadla F. X. Šaldy.
Zazněly skladby světových autorů v podání Komorního orchestru žáků ZUŠ Jabloňová, navečer se
konal koncert hudebního seskupení z libereckého
divadla F. X. Šaldy, zazněly melodie rakouských
skladatelů nebo zhudebněné texty Adalberta Stiftera. Akci doplnily fotograﬁe rakouského fotografa
Gregora Sailera.

de Liberec Klára Vyskočilová a Olivier Jacquot,
ředitel Francouzského institutu v Praze, který zároveň předal knihovně nové francouzské publikace.
Eva Jiřičková, první prezidentka Alliance française
de Liberec, zavzpomínala na počátky působení této
organizace v Liberci.
KNIHOVNÍCI A PŘÁTELÉ KNIHOVNY CESTUJÍ
Chilský večírek
Jan Burian – písničkář, spisovatel, televizní moderátor, cestovatel, autor dokumentárních ﬁlmů, fotograf,
průvodce. V pořadu o Chile kladl důraz nejen na
poznávání přírodních krás země, ale vyprávěl posluchačům i o historii, umění, literatuře, současném
životě a mentalitě tamních lidí.

ČERVEN
UMĚNÍ V KNIHOVNĚ
Žíla: Pocta Mejlovi Hlavsovi
Přednáška Lukáše Rittsteina, který získal v roce
1999 cenu Jindřicha Chalupeckého a dnes patří
k uznávaným osobnostem české výtvarné scény.
Obyvatelé Liberce ho znají z městského veřejného
prostoru jako autora objektu Žíla v budově Krajské
vědecké knihovny a jako autora tramvajové zastávky
s názvem Věčná něha. V letech 1997–2008 podnikl
několik výprav na Novou Guineu a dostal se přímo
k domorodým kmenům. K jeho dílu přispěl také
zájem o ekologické a globálně platné otázky o osudech naší planety.

ŘÍJEN
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – 26. ZÁŘÍ
Cílem Evropského dne jazyků bylo upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání,
zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými
se v Evropě mluví a podpořit celoživotní jazykové
vzdělávání. Gymnázium a SOŠPg v Liberci ve spolupráci s Britským centrem KVK v Liberci připravilo
u příležitosti Dne jazyků pro širokou veřejnost akci
s názvem Kolik řeší znáš, tolikrát jsi člověkem. Akci
podpořila British Council v Praze, která na svém
stánku prezentovala možnosti skládání cambridgeských zkoušek z angličtiny, a nakladatelství Oxford
University Press.

ZÁŘÍ
LISTOVÁNÍ
Turné v hajzlu
Velmi vtipná roadstory neviditelného člověka na
útěku a humorná bomba na začátku nové sezóny,
navíc doplněná účastí C. D. Payna, jeho diskuzí
a autogramiádou.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
FRANCOUZSKÉ KNIHOVNY
Hosté pozvaní na slavnostní otevření sekce francouzské literatury v KVK v Liberci si poslechli
houslovou úpravu skladby Kolombína tančí od
Bohuslava Martinů v podání žákyně ZUŠ v Liberci.
Statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
Lidie Vajnerová a náměskyně ministra kultury, mládeže a tělovýchovy ČR Eva Bartoňová pohovořily
o významu francouzského jazyka a kultury, s projevy
o právě uzavřené spolupráci vystoupili i zástupci tří
spolupracujících organizací, ředitelka KVK v Liberci
Blanka Konvalinková, ředitelka Alliance française
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LITERATOUR
Procházka Liberce se 6 zastávkami, kde se četlo
z literatury z žánru krimi-detektivka-horor. Ukázky
z vybraných děl četli herci obou libereckých divadel. Mezi zvolená „čtecí místa“ patřilo Severočeské
muzeum, Střední průmyslová škola elektrotechnická, plavecký bazén, Policie ČR, Krajská vědecká
knihovna, Knihkupectví a antikvariát Jaroslava
Fryče.
SVOBODA A LÁSKA / FREIHEIT UND LIEBE
vernisáž výstavy
Vernisáž literární výstavy proběhla za přítomnosti
zástupce velvyslance Německé spolkové republiky
pana Ingo von Vosse. Dalšími hosty byla náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje paní Lidie Vajnerová
a náměstek primátorky SML Kamil Jan Svoboda.
Zúčastnil se i kurátor výstavy pan Jürgen Kaumkötter a ředitel uměleckého muzea v Solingenu pan
Rolf Jessewitsch.
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KARL MARIA VON WEBER (1786–1826): ČAROSTŘELEC
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy a Krajská vědecká
knihovna v Liberci spojily své síly a připravily
komponovaný pořad Čarostřelec, který byl uváděn
v DFXŠ pod vedením dirigenta Františka Babického
a režiséra Wernera Pichlera.
EGONOVY POHLEDY A POHLEDNICE IV
Autorské čtení ze stejnojmenné nové knihy libereckého autora Egona Wienera. Kniha plná fejetonů,
glos, vyprávění a reprodukcí starých pohlednic
našeho kraje ze známé autorovy sbírky.

LISTOPAD
ČAJ O PÁTÉ / AFTERNOON TEA
Akce uspořádaná k 10. výročí otevření Britského
centra. Budoucí uchazeči o cambridgeskou zkoušku
z angličtiny si mohli vyzkoušet, jak „chutná“ speaking
a že se vlastně nemusejí bát. Skupina Alastair představila říznou skotskou hudbu. V rámci hudebního
pořadu Letem světem pan Prchal vyprávěl o Paulu
McCartneym. Na beatlesovské vlně se pak znovu
svezli ti, kdo přišli na promítání ﬁlmu Martina
Scorsese George Harrison: Linving in the Material
World.
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2012
Přednáška známého popularizátora chemie, fyziky
a vědy vůbec Michaela Londesborougha. Opět velmi
názorné, poučné a zábavné. V Michaelovi se snoubí
tři důležité věci – dokonale ovládá obor, jednoduše
vysvětluje a je showman.
1000 MIL ČESKO-SLOVENSKEM 2012
Pořadem provázel zakladatel závodu Jan Kopka,
který se zúčastnil mnoha podobných podniků ve
světě. Účastníkům letošního ročníku opět připravil
mnoho horkých chvilek na trati, což nakonec mohli
„zažít“ i diváci v sále, protože shlédli krátký ﬁlm
a také komentovanou slideshow. Spolu s Janem Kopkou se o své zážitky podělili Martin Šebánek, vítěz
kategorie běžců, Martin Trojan, vítěz kategorie nad
40 let a Vlaďka Vozáková, vítězka kategorie žen.
O JIZERSKÝCH HORÁCH
Rozhledny (nejen) v Jizerských horách
Pan prof. ing. Jan Nouza, CSc. hovořil o počátcích
a průběhu svého „rozhlednového bádání“, které vyvrcholilo napsáním několika publikací.

PROSINEC
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
TENTOKRÁT S POPELKOU
Program byl zahájen vyprávěním o Popelce, po té
děti přebíraly hrách a čočku, snažily se treﬁt maketu
prince papírovými „sněhovými“ kuličkami. Připraveny pro ně byly i výtvarné dílničky, kde si vystřihovaly z papíru kapříky a holubičky, vyráběly ozdoby.
Svými výtvory potom pomáhaly ozdobit vánoční
stromeček. Děti i rodiče si mohli procvičit znalost
pohádek v zábavném testu. Ve druhém patře připravili liberečtí knihkupci prodej nových i antikvárních
knih.
KNIHOVNÍCI A PŘÁTELÉ KNIHOVNY CESTUJÍ
Cesta Asií za vůní čaje a kávy
S ochutnávkou a vernisáží výstavy: Čaj a káva
v ulicích ázije. V Asii nic není nemožné, a tak i originalita čajovo-kávového řemesla má volný prostor
k vlastnímu vyjádření a momentálním potřebám
čajovníka-obchodníka. Lidé se setkávají na nejroztodivnějších místech v podobě kavárniček, čajoven,
stánečků, jídelniček, občerstvoven, budek, pojízdných
vozíčků, pochodujících obslužen a mnohých dalších.
Celé dny tu v poklidném tempu posedávají, popíjejí
a klábosí. O tom se přesvědčili a pohovořili manželé
Součkovi.
PANÍ, PŘIŠLO VÁM PSANÍ
Umění a kultura na Liberecku
v první polovině 20. století
Přednáška Mgr. Petry Šternové z NPÚ ÚOP
v Liberci pojednávala o stavební historii nejzajímavějších poštovních úřadů Libereckého kraje. Na
příkladech pěti poštovních budov byl sledován stavební vývoj od rokoka až po funkcionalismus, který
reagoval jak na měnící se potřeby úřadu, tak i na
dobově módní trendy v architektuře. Připraveno bylo
i překvapení v podobě nerealizovaného návrhu na
funkcionalistickou přestavbu liberecké pošty.
CÍRKEVNÍ STAVBY JIZERSKÝCH HOR NA PŘELOMU STOLETÍ
PhDr. Jan Mohr, historik umění, kurátor Severočeského muzea v Liberci se soustředil ve své přednášce
na církevní architekturu v prvních dvou desetiletích
20. století v oblasti Jizerských hor s těžištěm na
architektonickou tvorbu v Čechách neznámého
německého architekta Otto Bartninga.
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VÝBĚR Z AKCÍ KVK – FOTOGALERIE

To nejlepší z ilustrace – výstava

Textil od pravěku do 19. století

Mikuláš v knihovně

Děti milují slova – turnaj Scrabble

Listování
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VÝBĚR Z AKCÍ KVK – FOTOGALERIE

Vyhlášení výsledků soutěží Nisa – řeka, která
nás spojuje a Máj – měsíc poezie

Cellová poezie

Literární kavárna – Rozhlédni se, člověče

S baterkou (i bez) do knihovny

Fotbalový turnaj
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