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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: +420 482 412 133
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 Králův Háj – Vojtěšská 445, Liberec 5
Pobočka Kunratická – Aloisina Výšina 642/37, Liberec 15
Pobočka Machnín – Heřmánková 95, Liberec 33 – Machnín
Pobočka Rochlice – Dobiášova 851/5, Liberec 6
Pobočka Ruprechtice – Konopná 1232, Liberec 14
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 ZAMĚSTNANCI
V roce 2014 v knihovně pracovalo 76,16 pracovníků (přepočtených úvazků). V říjnu 2014 bylo obsazeno
jedno pracovní místo, které dotoval Úřad práce ČR v rámci programu Odborné praxe pro mladé do 30 let.
V průběhu roku se pracovníci a pracovnice účastnili řady seminářů a školení zaměřených na různé oblasti
knihovnické práce (literatura, práce s dětským čtenářem, IT dovednosti, nové trendy v knihovnictví atd.).
Jedna pracovnice se zaregistrovala do rekvaliﬁkačního kurzu Národní knihovny ČR (zahájení výuky únor
2015).
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2. Rok 2014 v číslech
2012
KNIHOVNÍ FOND
Stav knihovního fondu celkem k 31. 12.
Přírůstky (zakoupená média)
Úbytky (odepsaná média)
Počet exemplářů titulů docházejících periodik
Počet knihovních jednotek ve volném výběru
Počet licencovaných databází
Počet vstupů do databází
UŽIVATELÉ
Registrovaní uživatelé
– z toho do 15 let
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
– z toho návštěvníci internetu
– z toho návštěvníci kulturních akcí
– z toho návštěvníci vzdělávacích akcí
Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy)
Návštěvníci celkem
VÝPŮJČKY
– z toho pouze výpůjčky
– z toho prolongace (prodloužené výpůjčky)
Výpůjčky celkem
MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY
– vyřízené obdržené požadavky (ČR)
– vyřízené zaslané požadavky (ČR)
– vyřízené obdržené požadavky (zahraničí)
– vyřízené zaslané požadavky (zahraničí)
DALŠÍ ÚDAJE
Počet hodin pro veřejnost týdně
Kulturní akce pro veřejnost
Vzdělávací akce pro veřejnost
Vzdělávací akce pro knihovníky
Počet titulů vydaných publikací celkem
ZAMĚSTNANCI
Počet zaměstnanců (přepočtený stav)
EKONOMICKÉ UKAZATELE (v Kč)
Příjmy, resp. výnosy celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží
– z toho výnosy z hlavní činnosti
Příspěvky, dotace, granty ze státního rozpočtu
Příspěvky, dotace, granty z rozpočtu kraje
– z toho pouze příspěvek na činnost
Příspěvky, dotace, granty z rozpočtu obce
Dary a sponzorské příspěvky
Výdaje (náklady) celkem
– z toho osobní náklady
Průměrný plat
Náklady na pořízení knihovního fondu (bez licencí na elektronické zdroje)
Náklady na licence na elektronické zdroje
Hospodářský výsledek
1

2
3
4

1 392 282
32 216
4 954
3 300
314 322
10
5 289

2013
1 410 947
25 813
7 148
3 011
286 0052
10
7 146

2014
1 432 124
26 307
5 130
4 2311
344 0283
12
5 847

26 398
4 548
398 606
40 815
11 414
13 656
446 252
844 858

26 002
4 459
400 619
42 501
14 042
17 308
494 825
895 444

24 835
4 269
371 757
40 422
11 777
16 230
465 973
837 730

589 984
259 850
849 834

578 210
267 284
845 494

546 669
261 605
808 274

2 687
767
1
6

2 808
664
2
12

2 989
510
1
17

61
251
560
21
3

61
328
674
27
5

59
268
702
26
5

78,71

77,07

76,16

50 460 931
4 463 359
3 870 564
150 000
44 023 000
–
1 632 113
192 459
50 458 915
25 794 924
19 600
2 950 274
272 679
2 015

45 939 205
5 157 947
4 412 494
268 000
38 723 000
–
1 444 500
345 758
45 926 992
25 444 747
19 883
3 078 595
118 856
12 213

46 806 896
6 776 055
4 714 398
366 128
38 129 000
31 623 550
1 465 713
70 000
46 792 374
25 283 190
19 956
3 106 624
1 262 7484
14 522,15

V průběhu roku byla dokončena retrokonverze dosud nezpracovaných titulů periodik (např. inzertní tituly, firemní časopisy apod.), tím došlo k nárůstu
oproti předchozímu roku.
Údaj je v porovnání s předchozím rokem nižší – chybně nebyly zahrnuty knihovní fondy poboček.
V roce 2014 byla provedena retrokonverze pobočky Králův Háj, a tím došlo i k nárůstu počtu dokumentů ve volných výběrech.
Z toho částka 1 159 489, 81 Kč činí získanou dotaci na nákup e-knihy rámci projektu Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic (Cíl 3) – více
informací v kapitole 8 – Projekty, grantová politika
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3. Nejdůležitější události roku 2014
Rok plný výročí
V roce 2014 jsme si připomněli hned tři události, které ovlivnily vývoj liberecké vědecké
knihovny – otevření první české veřejné knihovny
v Liberci (r. 1904), otevření německé knihovny
Bücherei der Deutschen (r. 1924) a požár tehdejší liberecké Státní studijní knihovny (r. 1954).
V průběhu roku se konalo několik akcí, které
se těmto výročím věnovaly. 5. května byla slavnostně zahájena výstava o dějinách a současnosti
knihovny, následovalo vydání mimořádného čísla

časopisu Světlik plného zajímavých historických
faktů a vzpomínek současníků. Nesmíme zapomenout na podvečerní literární procházku Literatour, v jejímž průběhu četli herci libereckých divadel v prostorách bývalých knihoven ukázky z děl
s knihovnickou tematikou.
Milióntá kniha
Další slavnostní okamžik nastal 13. listopadu
2014 – knihovna zaevidovala svou miliontou
knihu. Publikace Přemyslovský dvůr: život knížat,
králů a rytířů ve středověku, která získala přírůstkové číslo 1 000 000, byla slavnostně zařazena do

regálu hejtmanem Libereckého kraje Martinem
Půtou a ředitelkou knihovny Blankou Konvalinkovou. Slavnostní dopoledne vyvrcholilo nakrojením dortu s číslicí 1 000 000.

Digitalizace tištěných dokumentů
Rok 2014 byl klíčový ve vývoji projektu krajské
digitalizace s názvem Rozvoj e-governmentu
v Libereckém kraji reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.0
7229. Výběrové řízení Digitalizace knihovního
fondu vyhlášené v rámci projektu vyhrála ﬁrma
Elsyst Engineering, která 1. 12. 2014 ve spolupráci s Univerzitní knihovnou Technické univerzity v Liberci zahájila skenování připraveného
souboru dokumentů – v plánu je digitalizace
1 200 000 stran. Krajská vědecká knihovna plánuje digitalizaci cca 500 000 stran monograﬁí
a periodik z fondu sudetik a současně bude koordinovat i digitalizaci zbývajících stran dokumentů
z fondů spolupracujících institucí. Celý proces
digitalizace by měl být ukončen k 31. říjnu 2015.
Další ﬁnanční prostředky na digitalizaci byly
získány z programu Veřejné informační služby
knihoven – VISK 7 (MK ČR), a to na realizaci
projektu Digitalizace novin Stráž severu 1945
až 1952. Došlo k digitalizaci všech dostupných
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ročníků nejenom Stráže severu (ﬁrma scanservice, a. s.), ale díky příznivé vysoutěžené ceně
zakázky i k digitalizaci dalších dvou regionálních
periodik – Naše hory 1919–1938 a Cesta míru
1952–1959 (ﬁrma Exon).

dětí, seniorům a odborníkům, lékařům nebo pedagogům pohybujícím se v této sféře.
V knihovně je k dispozici stojan s ukázkovým iPadem, další přístroje je možné vypůjčit domů oproti
vratné záloze. Během roku bylo realizováno celkem 38 výpůjček.

Z ﬁnančního příspěvku od ﬁrmy Liberecká IS
byly digitalizovány další publikace – starý tisk
Kronika panství Frýdlant a Liberec od J. K. Rohna
(tzv. Rohnova kronika), regionální periodikum
z let 1848–1849 Reichenberger Wochenbericht a regionální vlastivědný časopis Od Ještěda
k Troskám.

V rámci projektu proběhl na podzim 2014 kurz
pro seniory a začátečníky s názvem Jak na iPad.

Všechny digitalizované dokumenty budou
dostupné v Digitální knihovně KVK v Liberci
(http://kramerius.kvkli.cz/search/).
Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic
Od 1. prosince 2013 byla naše knihovna zapojena do mezinárodního projektu Česko-saská síť
knihoven – Informace bez hranic. Během celého
roku 2014 probíhala celá řada aktivit, které směřovaly k rozvoji informační sítě v příhraničních
oblastech a rozvoji spolupráce knihoven – workshopy, Dny knihoven, studijní pobyty, mezinárodní výpůjčky. Významným počinem byl také
nákup odborných zahraničních elektronických
knih.
Více informací o projektu v kapitole 8 – Projekty,
grantová politika.
Blahomat – půjčovna iPadů na dobrou věc
Od února 2014 je knihovna zapojena do projektu
Blahomat: půjčovna iPadů na dobrou věc. Cílem
projektu je představit iPad jako nástroj ke zkvalitnění života lidí s postižením i jako dostupné
terapeutické zařízení. Služba je určena zdravotně
postiženým nebo rodičům zdravotně postižených

České e-knihy k vypůjčení
Koncem srpna jsme mohli našim čtenářům
nabídnout již dlouho očekávanou a poptávanou
službu – půjčování českých e-knih, kterou poskytujeme ve spolupráci s portálem eReading.cz.
V nabídce je více než tisíc titulů českých e-knih
(beletrie, populárně naučná literatura, literatura
pro děti). Knihy je možné vypůjčit přímo z katalogu knihovny kdykoliv a odkudkoliv, čtenáři
mohou začít číst během několika minut. Velkým
omezením je skutečnost, že výpůjčky je možné
realizovat pouze na čtečkách eReading START2/
START3/START4 a na tabletech a mobilech
s operačním systém Android, dále na iOS pomocí
aplikace eReading.cz. Délka výpůjčky je 21 dní,
po uplynutí této doby se automaticky zablokuje
přístup ke knize.
Knihovna nekupuje konkrétní tituly, ale pouze
předplácí výpůjčky. V pilotní fázi bylo předplaceno
400 výpůjček, uživatelé si mohou současně vypůjčit dva tituly a v rámci trvání pilotní fáze je možné
vypůjčit maximálně deset titulů. Služba je poskytována registrovaným čtenářům zcela zdarma.
Od zahájení provozu do konce roku bylo uskutečněno celkem 175 výpůjček. Mezi pět nejžádanějších e-knih se zařadily tituly: Analfabetka a Stoletý stařík ( J. Jonasson), Myšlenkové mapy pro
studenty (M. Černý, D. Chytková), Muž s vůní
(9)
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kávy, žena se špetkou skořice (L. Požárová) a Přivolávání (K. Armstrong).
Aktivity pro handicapované
Během roku 2014 jsme intenzivně pracovali na
přibližování knihovny a jejích služeb čtenářům
s různými handicapy a podařilo se nám uskutečnit
řadu zajímavých aktivit:
> uspořádání exkurze pro osoby se sluchovým
postižením ve znakovém jazyce (seznámení
s knihovnou, službami a akcemi připravovanými
speciálně pro tuto cílovou skupinu, nabídka
knih a dalších typů dokumentů) – exkurzi provedli dva zaměstnanci knihovny (P. Šípová,
D. Vánský) s pomocí tlumočníka Karla Redlicha
> tlumočení dvou přednášek pro veřejnost do znakového jazyka – kromě „slyšící“ veřejnosti na
přednášku dorazila skupina neslyšících a nedoslýchavých osob (1. přednáška – 9 osob, 2. přednáška – 8 osob)
> realizace pokračujících kurzů znakového jazyka
pro zaměstnance (účast tří zaměstnanců)
> natočení videoprůvodce ve znakovém jazyce
(umístěn na webu knihovny v sekci pro sluchově
postižené – http://www.kvkli.cz/o-knihovne/
video-pro-neslysici.html)
> instalace PC opatřeného videokamerou a programy na online komunikaci ve znakovém
jazyce pro neslyšící
> uspořádání exkurze pro zrakově postižené
do Hudební knihovny za účasti osob s různým typem postižení (seznámení s nabídkou
knihovny – zvukové knihy, knihy s větším písmem, půjčování iPadů; ukázka zvukových knih
různých žánrů)
> pravidelné skupinové návštěvy Hudební
knihovny pro osoby se zrakovým postižením
(obvykle 1x měsíčně) – půjčování a vracení
dokumentů, poslech nové hudby a ukázek zvukových knih
> zapojení do kampaně Týden komunikace osob
se sluchovým postižením (září 2014)
> prezentace znakového jazyka na Světovém
dni jazyků, který proběhl v prostorách naší
knihovny
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
VU3V je aktivita v oblasti seniorské výuky, která
zpřístupňuje vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku (U3V) těm zájemcům, kteří se
z různých důvodů nemohou nebo nechtějí účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých
(10)

škol nebo univerzit. Studenti se jednou za 14 dní
zúčastňují setkání, na kterých společně sledují
předem natočené videopřednášky, následuje samostudium a vyplňování povinných testů. VU3V
bude zahájena v únoru 2015, ale na podzim 2014
jsme zahájili přípravy a propagaci. Na první
semestr byly vybrány kurzy Čínská medicína
v naší zahrádce a Evropské kulturní hodnoty.

Garantem studijního programu a organizačním
garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity v Praze. Informace je
k dispozici na webu knihovny: www.kvkli.cz/vu3v.
Čteme dětem v nemocnicích
Šest pracovnic Knihovny pro děti a mládež se
z vlastní iniciativy zapojilo do činnosti dobrovolnického centra Dobromysl působícího při liberecké nemocnici, jehož prvořadým cílem je zpříjemňovat vhodným způsobem pobyt v nemocnici.
Kolegyně ve svém volném čase začaly docházet na
dětské a chirurgické oddělení, kde předčítají hospitalizovaným dětem na pokojích. Prostřednictvím pohádek a příběhů se snaží odpoutat jejich
myšlenky od nechtěné reality, vyplnit a zpříjemnit
jim čas, který musí trávit bez rodičů a kamarádů.
To vše z vlastní vůle a bez nároku na ﬁnanční
odměnu – a za to jim patří velký dík.
Zajímavosti a NEJ… roku 2014
Během roku nás navštívila řada významných nebo
zajímavých osobností:
> J. E. Jean-Pierre Asvazadourian – velvyslanec
Francie v ČR
> Miroslav Bárta – egyptolog
> Saulius Bazevičius – honorární konzul Litevské
republiky (Liberec)
> Jörg Bernig – německý spisovatel a básník
> Petra Braunová – spisovatelka
> Petr Brukner – herec Divadla Járy Cimrmana
> Ivona Březinová – spisovatelka
> Miloň Čepelka – hudebník
> Renata Fučíková – ilustrátorka
> Stanislav Hnělička – válečný hrdina a nositel
řady vyznamenání
> Martin Hilský – překladatel
> Martin Hybler – hudební skladatel
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> Jiří Kahoun – spisovatel
> Milan Kocourek – bývalý zpravodaj české
redakce BBC v Londýně
> Václav Kotek – herec Divadla Járy Cimrmana
> Hana Maierová – statutární náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje
> Martin Petiška – spisovatel
> J. E. Tibor Pető – velvyslanec Maďarské republiky v ČR
> Cyril Podolský – režisér
> Iva Procházková – spisovatelka
> Martin Půta – hejtman Libereckého kraje
> Lenka Rožnovská – spisovatelka
> Em Rudenko – ukrajinský básník
> Jana Semelková – nakladatelka

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Jitka Smutná – herečka
Agathe Széchényi – potomek rodu Clam-Gallasů
Přemysl Sobotka – místopředseda Senátu ČR
J. E. Aurimas Taurantas – velvyslanec Litevské
republiky v ČR
David Vávra – architekt
Oldřich Vlasák – bývalý místopředseda Evropského parlamentu
Vlastimil Vondruška – spisovatel
Martin Vopěnka – spisovatel
Christine Edina Winkelbauer Kelly – potomek
rodu Clam-Gallasů
Jiří Žáček – spisovatel

… a nechyběl ani Jára Cimrman

Nejžádanější tituly
10 n e j p ů j č o v a n ě j š í c h t i t u l ů p o d l e p o č t u v ý p ů j č e k – v š e c h n y t y p y d o k u m e n t ů
Název titulu
Počet výpůjček / r. 2014
`
Lakomec / Moliere
190
Padesát odstínů šedi / E. L. James
135
Padesát odstínů temnoty / E. L. James
123
Inferno / D. Brown
122
0304 / Jewel (hudební CD)
121
Farma zvířat / G. Orwell
112
Tisíce planoucích sluncí / K. Hosseini
110
Sněhulák / J. Nesbo
107
Žítkovské bohyně / K. Tučková
106
Padesát odstínů svobody / E. L. James
99
5 nejpůjčovanějších titulů – odborná literatura
Název titulu
Dějiny pedagogiky / T. Kasper, D. Kasperová
Respektovat a být respektován / P. Kopřiva
Úvod do sociologie / J. Jandourek
Obecná didaktika / J. Skalková
Přehled pedagogiky / J. Průcha

Počet výpůjček / r. 2014
74
68
58
54
54

5 nejpůjčovanějších titulů – zvukové dokumenty
Název titulu
0304 / Jewel (hudba)
Golem (zvuková kniha)
Lugano la strada : 19 italo-hits (hudba)
The Hunger Games : catching fire : original motion picture soundtrack (hudba)
Golden hits / Beatles (hudba)

Počet výpůjček / r. 2014
121
90
84
83
79

Nejaktivnější čtenář/čtenářka
Nejaktivnější čtenářkou se stala mladá žena (studentka), která si za celý rok 2014 vypůjčila 829
dokumentů.
Nejvyšší návštěvnost za den
30. července 2015 náš systém evidoval 2 594
návštěvníků, tj. těch, kteří si vypůjčili nebo vrátili
dokumenty, požádali o rezervaci, prodloužili si

výpůjční dobu apod., tj. prošli evidencí našeho knihovního systému. V tomto čísle nejsou zahrnuti
např. návštěvníci akcí, kavárny, internetu apod.
Nejoblíbenější návštěvní den
Nejvíce jste nás navštěvovali v pondělí.
Nejoblíbenější výpůjční hodina
Nejvíce výpůjček jste realizovali mezi 15 a 16 hod.
(11)

4. Služby veřejnosti
4.1 NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI ZE SLUŽEB
Během roku jsme v oblasti poskytování služeb
realizovali několik více či méně rozsáhlých změn.
Ty nejdůležitějších z nich, a některé další zajímavosti, představujeme v této kapitole.
Regionální obecní zpravodaje na webu
V rámci zlepšení dostupnosti informací o dění
v Libereckém kraji jsme začali shromažďovat a zpřístupňovat elektronické verze místních zpravodajů měst a obcí Libereckého kraje.
Zpravodaje jsou dostupné buď přímo z katalogu
knihovny, nebo z portálu na webu knihovny (sekce
E-knihovna). Dostupné jsou pouze ty zpravodaje, u kterých jsme získali od vydavatele svolení
k uchovávání a zveřejňování.
Čtenáři, kteří potřebují nahlédnout do konkrétního zpravodaje, nemusejí pracně hledat v systému
a čekat na vyřízení objednávky ze skladu. Titul
si rychle a jednoduše najdou v přehledu na webu
a po kliknutí mohou začít číst.
Rezervace na nezpracované dokumenty
Knihovna rok od roku zaznamenává stále větší
zájem o nově zakoupené tituly. Čtenáři mohli
vždy využívat rezervačního systému na vypůjčené knihy – po návratu jimi rezervované knihy
byli upozorňováni korespondenčním lístkem,
e-mailem či sms zprávou o tom, že kniha je pro
ně v knihovně připravena. Služba se stávala stále
oblíbenější a čtenáři postupně začali mít zájem
o rezervování či vypůjčení knih co nejdříve po
zakoupení, což s sebou neslo jisté problémy
v průběhu procesu přednostního zpracování. To
nakonec vedlo knihovnu k tomu, aby zprovoznila systém rezervací na knihy, které ještě nejsou
zpracovány v katalogu či neprošly technickým
zpracováním. Čtenáři tak nemusejí čekat, až se
knihy dostanou na konkrétní oddělení, ale mají
možnost zarezervovat si je již v okamžiku, kdy
jsou v on-line katalogu označené poznámkou
„ve zpracování“. Služba se setkala s obrovským
zájmem a počet uskutečněných rezervací patří ve
statistikách knihovnických činností mezi nejvyšší
čísla.
Důležité změny v Knihovním řádu
S cílem urychlení a zjednodušení procesu upomínání nevrácených dokumentů jsme v polovině
roku uskutečnili změnu v termínech zasílání upomínek. Nově jsou upomínky zasílány v těchto
termínech:
(12)

> Upozornění na končící výpůjční lhůtu – zasílá
se e-mailem 1. den po vypršení výpůjční lhůty
> Upomínka – zasílá se poštou, e-mailem nebo
sms dle volby uživatele 30. den po vypršení
výpůjční lhůty, u zvukových a audiovizuálních
dokumentů 15. den
> Advokátní upomínka – zasílá se jako doporučený dopis 60. den po vypršení výpůjční lhůty,
u zvukových a audiovizuálních dokumentů
45. den
V souladu s příslušným ustanovením nového
Občanského zákoníku došlo také k zavedení upomínání neuhrazených pohledávek (dluhů), které
mají uživatelé vůči knihovně. 65. den od vzniku
dluhu uživatel obdrží Upomínku (výzvu k uhrazení pohledávek), 85. den pak formou doporučeného dopisu Advokátní upomínku. Pokud uživatel
neuhradí upomínané dluhy ani po odeslání advokátní upomínky, je knihovna nucena přistoupit
k vymáhání soudní cestou.
Doporučujeme ke čtení
V průběhu roku pracovníci Všeobecné knihovny
pokračovali v doplňování žádaných tematických
seznamů knih a dalších zajímavých titulů (např.
Knihovníci doporučují, Detektivky, Romány
o ženách v muslimském světě, Romány o lidech
s postižením, Romány o alkoholu, drogách
a závislostech a další). Tištěné seznamy je možné
prohlédnout v prostorách knihovny.
Nově byly seznamy umístěné také na webu
knihovny pod názvem Doporučujeme ke čtení.
Velmi nás těší, že se tato aktivita setkala s velkým
zájmem ze strany čtenářů – stránka Doporučujeme ke čtení se během podzimu zařadila mezi
10 nejvíce navštěvovaných stránek našeho webu.
Knihovna dětem
Aktivity směřované na děti tvoří jednu z nejvýznamnějších oblastí činnosti knihovny. Jejím
hlavním úkolem je podporovat v dětech zájem
o knihy a čtení, snažit se zlepšovat čtenářské
dovednosti a rozvíjet schopnost porozumět čtenému textu. Všechny tyto dovednosti totiž mohou
ovlivnit jejich budoucí život a uplatnění ve společnosti. Knihovna se proto snaží přilákat co nejvíce dětí a ukázat jim, jak pro ně může být kniha
a potažmo knihovna zajímavá. Tato role knihovny
nabývá na důležitosti v souvislosti s výsledky
posledních průzkumů, ze kterých je patrný snižující se zájem dětí o čtení a zhoršování čtenářských
dovedností.
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Knihovna pro děti a mládež uspořádala v roce
2014 celkem 356 kulturních a vzdělávacích akcí,
kterých se zúčastnilo více než 10 000 dětí různých
věkových skupin. Další velké množství akcí proběhlo na našich pobočkách.
Nejobsáhlejší blok aktivit tvoří dopolední vzdělávací pořady pro mateřské a základní školy
(exkurze, základní bibliograﬁcké lekce, tematické
besedy a další). V září 2014 byla nabídka programů rozšířena o další témata – např. Jak ty!, Kde
zůstal medvídek Bobík?, Proč má zebra pruhy, Pan
Smraďoch, Strašidel se nebojíme, Roald Dahl,
Hrajeme si se slovy, Bez Žižky ani ránu, Média,
kýč a já, Řeč novinových titulků, Kryšfof Kolumbus objevuje a mnohé další – a ke konci roku 2014
si mohly školy vybírat z celkem 60 programů.

Rok české hudby a další
zajímavosti z Hudební knihovny
Velká část činnosti Hudební knihovny se nesla
v duchu oslav Roku české hudby 2014. Tato tradice vznikla již v roce 1924 díky výročí skladatele Bedřicha Smetany. Od tohoto data je každý
rok zakončený čtyřkou chápán nejen u nás, ale
i v zahraničí jako rok, kdy si připomínáme nejvýznačnější výročí českých skladatelů. Naše
knihovna připravila pro své uživatele několik zajímavých projektů:
> cyklus osmi přednášek pana Vladimíra Hrdiny
o klasické hudbě (nejstarší česká hudba, renesance, baroko, česká hudební emigrace 18.
století, hudba národního obrození, současníci
B. Smetany, česká vánoční hudba)
> čtyři přednášky z cyklu Letem světem populární
hudby XX. století vedené Janem Prchalem (Vladimír Mišík, Jan Hammer, Petr Skoumal, Petr
Hladík)
> recitál sólistky Divadla F. X. Šaldy paní Věry
Poláchové Kavanové
> kvíz pro čtenáře na téma Roku české hudby
Za účelem rozšíření nabídky ﬁlmů jsme oslovili nové distributory a uzavřeli s nimi smlouvy
o půjčování (Hollywood Classic Entertainment,
ABCD Video). Dále došlo k přestěhování zvukových dokumentů z příručního skladu do skladu
centrálního.
Krátce z dalších oddělení
Informační služba
> výrazný nárůst plateb realizovaných prostřednictvím platebního terminálu (zaveden na podzim roku 2013)
> vylepšení interiéru pracoviště (instalace dvířek
na skříňky a dvířek uzavírajících vchod)

Kromě dopoledních aktivit pokračovala realizace
dalších tradičních pořadů, jako jsou sobotní divadelní představení pro nejmenší děti a jejich rodiče,
setkávání členů Literárního klubu, Básničková
poradna, tvořivé dílničky Z pohádky do pohádky,
kroužek Hrajeme si, přemýšlíme a vyrábíme,
představení z cyklu Listování a další. Nechybělo
zapojení do celostátních kampaní Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka nebo Den pro dětskou
knihu. Také proběhl tradiční Festival dětské knihy.

Všeobecná knihovna
> zprovoznění webovské nabídky Doporučujeme
ke čtení (viz výše)
> nárůst výpůjček realizovaných přes samoobslužný pult, dokumentů vrácených do biblioboxu a uskutečněných rezervací na vypůjčené
dokumenty
Studijní knihovna
> výrazný nárůst požadavků na meziknihovní
výpůjční službu v rámci Libereckého kraje,
zároveň pokles požadavků z knihoven mimo
region (celkový počet požadavků se drží na
stejné úrovni)
(13)
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Sklady
> výrazný nárůst počtu elektronických žádanek
na dokumenty ve skladu – v roce 2013 69 %, na
konci roku 2014 92 % z celkového počtu odeslaných žádanek
> vyřazení dílčích fondů (např. duplicitní patentové
spisy, zastaralé dary čtenářů) a následné využití
uvolněného místa pro účelnější uspořádání skladů

>

>

>
Městské pobočky
Již několik let se našich šest poboček potýká
s ﬁnančními potížemi způsobenými postupným
snižováním příspěvku na městskou funkci od Statutárního města Liberec (SML). Situace se nezměnila ani v roce 2014. Na počátku roku nám bylo
avizováno další snížení příspěvku, ale v průběhu
roku jsme od SML obdrželi další dotaci a reálná
poskytnutá částka zůstala na úrovni roku 2013.
I přes tuto tíživou situaci se nám řada věcí podařila:

>

>

> V prosinci byla dokončena retrokonverze knihovního fondu na pobočce Králův Háj a pobočka

byla připravena na spuštění automatizovaného
provozu naplánovaného na leden 2015.
Podařilo se vyměnit zbývající okna a instalovat
nové dveře na pobočce v Ruprechticích a dvě
nová okna získala také pobočka Králův Háj.
Pobočka Rochlice byla kompletně vybavená
novými regály, které sponzorsky dodala ﬁrma
MT nábytek (www.mt-nabytek.cz).
Pobočka Machnín se úspěšně etablovala v novém
působišti (budova základní školy) a rozvinula
širokou spolupráci se školou při společných aktivitách (např. návštěva dětí v žitavské knihovně
v rámci projektu Na návštěvě u sousedů).
Pro seniory a zrakově postižené uživatele, kteří
navštěvují pobočky, byly díky získaným grantovým prostředkům od Ministerstva kultury ČR
zakoupeny zvukové knihy (projekt Handicap friendly).
V průběhu roku na všech pobočkách proběhlo
191 akcí s celkovým počtem účastníků 4 094
(akce zaměřené na děti, ale také přednášky
a besedy pro seniory a případné další zájemce).

Základní statistické údaje z činnosti poboček:
registrovaní čtenáři

návštěvnost

Kunratická

573

3 520

výpůjčky
11 728

Králův Háj

142

1 456

12 366
5 131

Machnín

95

1 394

Rochlice

408

2 538

4 714

Ruprechtice

523

3 285

13 878

Vesec

530

2 840

12 765

Celkem 2014

2 271

15 033

60 582

Celkem 2013

2 258

15 680

64 886

V porovnání s předchozím rokem byl zaznamenán
pokles počtu výpůjček, což může být způsobeno
dlouhodobým nedostatkem ﬁnančních prostředků
na nákup nových titulů. Oproti tomu neklesající
počet registrovaných čtenářů a návštěv poukazuje
na trvající zájem o služby poboček.
E-knihovna
Nabídka elektronických informačních zdrojů již
byla částečně zmíněna výše (viz české e-knihy
a projekt krajské digitalizace).
Kromě toho jsme díky zapojení do projektu Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic
(program Cíl 3) získali ﬁnance na nákup odborných zahraničních e-knih. Výběrové řízení vyhrála
ﬁrma EBSCO, která knihovně dodala 354 e-knih
(14)

v hodnotě cca 1 200 000 Kč. Knihy jsou dostupné na platformě dodávající ﬁrmy, uživatelé si je
mohou prohlížet online či vypůjčit (stáhnout oﬀline). Výběr titulů jsme konzultovali s pracovníky Univerzitní knihovny Technické univerzity
v Liberci a jedná se hlavně o obory mechatronika,
umělá inteligence, řídicí technika, ošetřovatelství,
ekologie, architektura a design.
V roce 2014 knihovna svým uživatelům nabízela
12 databází:
> Academic Search Complete – EBSCO (multioborová databáze)
> Anopress Online (informace z českých médií)
> ASPI (právo)
> Business Source Complete – EBSCO (obchod)
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> Central & Eastern European Academic Search
Complete – EBSCO (multioborová databáze)
> ČSN Online (české normy)
> eBook Collection – EBSCO (odborné e-knihy)
> GreenFILE – EBSCO (životní prostředí)
> Library, Information Science & Technology
Abstract – EBSCO (knihovnictví)
> Library PressDisplay (světový denní tisk) –
v nabídce od září 2014
> Naxos Music Library (hudební nahrávky)
> Regional Business News – EBSCO (obchod)

V porovnání s rokem 2013 došlo k poklesu celkového počtu zobrazených/stažených záznamů
(9 296, v r. 2013 – 12 965), který byl způsoben
absencí databáze Library PressDisplay. Nižší využití je také patrné u databáze Anopress Online.
Mezi nejvíce využívané databáze patří stejně jako
v roce 2013 Academic Search Complete, Anopress
Online a Naxos Music Library.
Přehled pěti nejvyužívanějších databází je k dispozici v grafu:

Počet zobrazených/stažených záznamů

º¸®³ª¸¸ĩ´º·¨ªĩ´²µ±ª¹ª
¦½´¸ĩº¸®¨ĩ®§·¦·¾
ª´´°ĩ´±±ª¨¹®´³
¨¦©ª²®¨ĩª¦·¨ĩ´²µ±ª¹ª
³´µ·ª¸¸
Ô

ÏÔÔ

ËĩÔÔÔ

V lednu 2014 nabídku doplnila zbrusu nová databáze, kterou dosud naši uživatelé neměli možnost
vyzkoušet, a to multioborová databáze Central &
Eastern European Academic Search Complete.
Přístup byl, stejně jako v případě databáze Academic Search Complete, hrazen z prostředků projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro
ČR. Více informací o projektu v kapitole 8 – Projekty, grantová politika.
V neposlední řadě je důležité zmínit našim uživatelům známou databázi Library PressDisplay,
kterou jsme v září po více než roční přestávce
opět získali díky zapojení do programu VISK 8/A
(z programu jsou hrazené též databáze Anopress
Online a ASPI, dotace činí 75 % ceny za přístup).

ËĩÏÔÔ

ÌĩÔÔÔ

ÌĩÏÔÔ

ÍĩÔÔÔ
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přivezly knihovnice z jejich domovských knihoven
(Turnov, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Česká
Lípa, Cvikov, Liberec, Semily). Vyhrát mohla kterákoliv z přítomných rodin, ale do celostátního
kola mohla být vyslána pouze jedna – a tou vítěznou se stala rodina Čapkových z Turnova, jejíž
členové si v roce 2013 vypůjčili nejvíce knih. Čapkovi získali nejenom krásné diplomy a drobné
dárky, ale také elektronickou čtečku knih Amazon
Kindle s předplaceným kreditem na stažení knih
z internetového knihkupectví.

Opět jsme hledali Čtenáře roku
Ve čtvrtek 20. března 2014 se ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci sešly nejpilnější
čtenářské rodiny Libereckého kraje – proběhlo
zde krajské kolo soutěže Čtenář roku, kterou
vyhlašuje Sdružení knihovníků a informačních
pracovníků ČR v rámci celostátní kampaně Březen – měsíc čtenářů. Slavnostního odpoledne se
zúčastnilo šest rodinných týmů, které do Liberce
(15)
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4.2 SLUŽBY V ČÍSLECH
V roce 2014 jsme zaznamenali pokles registrovaných1, resp. aktivních čtenářů, a to zejména v kategorii
dospělých. Počet čtenářů v kategorii děti do 15 let se daří hlavně díky velkému úsilí pracovníků Knihovny
pro děti a mládež udržet na stejné úrovni.
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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.
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Počet registrovaných čtenářů na pobočkách je od roku 2009 na vzestupu, což svědčí o neklesajícím zájmu
o služby poboček.

R e g i s t r o v a n í č t e n á ř i n a p o b o č k á c h 2 0 0 7 – 2 0 14
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Složení registrovaných čtenářů

Složení čtenářů, kteří navštěvují naši knihovnu, se oproti loňskému roku významně nezměnilo. Nejsilnější
skupinou zůstávají stále ekonomicky aktivní čtenáři (37 %) následováni studenty středních a vysokých škol
(30 %). Na třetím místě je pak skupina dětí do 15 let (17 %).
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Počet návštěvníků2 zjišťujeme pomocí kvaliﬁkovaného odhadu, který je výsledkem procesu porovnání výstupů z automatizovaného knihovnického systému a odečtů z bezpečnostních bran u vchodu do budovy.
V porovnání s rokem 2013 došlo k mírnému úbytku fyzických návštěv. Důvodem tohoto poklesu může být
např. vyšší využívání tzv. virtuálních transakcí, kdy si čtenáři mohou řadu operací (prodloužení, rezervace,
objednávka ze skladu) provést sami online bez nutnosti navštívit knihovnu.
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ÎÏÔĩÔÔÔ
ÎÔÔĩÔÔÔ
ÍÏÔĩÔÔÔ
ÍÔÔĩÔÔÔ
ÌÏÔĩÔÔÔ
ÌÔÔĩÔÔÔ
ËÏÔĩÔÔÔ
ËÔÔĩÔÔÔ
ÏÔĩÔÔÔ
Ô
³C»g¹R»³W¨®

·ÝĩÌÔÔÑ

·ÝĩÌÔÔÒ

·ÝĩÌÔÔÓ

·ÝĩÌÔËÔ

·ÝĩÌÔËË

·ÝĩÌÔËÌ

·ÝĩÌÔËÍ

·ÝĩÌÔËÎ

ÎÔÎĩËÍÑ

ÌÐËĩÒÒÓ

ÍÐÌĩÑÎÓ

ÍÓÏĩÔÌÍ

ÍÓÐĩÎÏÎ

ÍÓÒĩÐÔÐ

ÎÔÔĩÐËÓ

ÍÑËĩÑÏÑ

V ý p ů j č k y x p r o l o n g a c e 2 0 0 7 – 2 0 14

»pµn¯K°¾

µ·´±´³¬¦¨ª

ÓÔÔĩÔÔÔ
ÒÔÔĩÔÔÔ
ÑÔÔĩÔÔÔ
ÐÔÔĩÔÔÔ
ÏÔÔĩÔÔÔ
ÎÔÔĩÔÔÔ
ÍÔÔĩÔÔÔ
ÌÔÔĩÔÔÔ
ËÔÔĩÔÔÔ
Ô
µ·´±´³¬¦¨ª
»pµn¯K°¾

·ÝĩÌÔÔÑ

·ÝĩÌÔÔÒ

·ÝĩÌÔÔÓ

·ÝĩÌÔËÔ

·ÝĩÌÔËË

·ÝĩÌÔËÌ

·ÝĩÌÔËÍ

·ÝĩÌÔËÎ

Ô

Ô

ËÑÓĩÌËÑ

ÌËÍĩÎÐÌ

ÌÍÏĩÍËÍ

ÌÏÓĩÒÏÔ

ÌÐÑĩÌÒÎ

ÌÐËĩÐÔÏ

ÐËÑĩÌÏÒ

ÏÏÎĩÔÒÓ

ÏÐÑĩËÐÒ

ÏÏÎĩÐÒÌ

ÏÒÓĩÍËÑ

ÏÒÓĩÓÒÎ

ÏÐÍĩÑÏË

ÏÎÐĩÐÐÓ

Již podruhé v řadě (od roku 2012) došlo k mírnému poklesu počtu výpůjček.

2

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.
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Neustále vzrůstající obliba systému rezervací na vypůjčené dokumenty už je evergreenem. Uživatelé oceňují zejména rychlý způsob informování prostřednictvím sms nebo e-mailem, který je pro ně pohodlný
a příjemný. V roce 2014 k tomu navíc přibyla možnost rezervovat si dokumenty ve zpracování (tj. ty, které
ještě nejsou pro čtenáře dostupné a které právě absolvují proces knihovnického zpracování).
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V roce 2014 strmě vzrostl počet online žádanek na dokumenty ze skladu – 92 % z celkového počtu odeslaných žádanek bylo realizováno online. U prolongací se jednalo o 62 % online operací, hranici 50 % překročily též rezervace na vypůjčené dokumenty.
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5. Doplňování a zpracování knihovního fondu
5.1 AKVIZICE
V roce 2014 bylo na nákup informačních zdrojů pro hlavní budovu i všechny pobočky vynaloženo celkem
4 369 372,33 Kč, a to následovně:
druh akvizice

částka

nákup fyzických dokumentů (knihy, periodika, zvukové dokumenty, filmy…)
předplatné databází
nákup trvalých přístupů k e-knihám (EBSCO)
předplatné výpůjček českých e-knih (eReading.cz)
celkem

3 106 624,52 Kč
83 658,00 Kč
1 159 489,81 Kč
19 600,00 Kč
4 369 372,33 Kč

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.

> 100 titulů zvukových knih pro uživatele poboček v ceně 30 000 Kč (dotace získána z grantu
Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu
Knihovna handicap friendly)
> kolekce dětských knih německých autorů v češtině pro pobočku Machnín v ceně 6 000 Kč
(dotace získána z grantu Statutárního města
Liberce na realizaci projektu Na návštěvě u sousedů)
> aktualizace fondu map za 10 000 Kč
> v rámci agendy regionálního povinného výtisku
bylo získáno 426 titulů knih od vydavatelů regionální provenience

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 a Beta-Dobrovský. Regionální literatura byla převážně doplňována prostřednictvím Knihkupectví Jaroslava Fryče.

Nezanedbatelné množství nových přírůstků
tvořily dary od institucí a soukromých osob.
V uplynulém roce se jednalo o soubor knih
v hebrejštině od paní Dvořákové, dary od
nakladatelství Šulc & Švarc, OLDAG, Národní
divadlo, Městské divadlo Brno, Statistický úřad
Praha a další.

Zahraniční publikace byly tradičně získávány
v rámci spolupráce s British Council (85 titulů),
Goethe Institutem (57 titulů), rakouským Spolkovým ministerstvem pro Evropu, integraci a zahraniční věci (115 titulů) a Francouzským institutem
(17 titulů). V roce 2014 byl posílen nákup zahraniční literatury z vlastních prostředků knihovny,
kdy bylo vynaloženo 50 000 Kč na nákup převážně
beletrie prostřednictvím ﬁrmy MEGABOOKS
CZ. Dalších 50 000 Kč bylo získáno darem od
Nadace Preciosa, tato částka byla věnována na
doplnění odborné zahraniční literatury z oborů
textilního a sklářského průmyslu, pedagogiky,
mezinárodní ekonomiky a vztahů, ošetřovatelství,
česko-německých vztahů a sorabistiky.

Do budoucna jistě bude tvořit významnou část
vynaložených ﬁnančních prostředků nákup
elektronických knih. Letos se podařilo v rámci
projektu Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic získat prostředky na nákup 354
titulů e-knih od ﬁrmy EBSCO. Více informací
v kap. 8 – Projekty, grantová politika.

Pozn. Předplatné databází je z velké části hrazeno
z projektů, uváděná částka je pouze naše spoluúčast.
Nákup trvalých přístupů k e-knihám byl realizován
v rámci projektu Česko-saská síť knihoven (podpořen
z programu Cíl 3) – v roce 2014 byl nákup předﬁnancován a v roce 2015 by měla knihovna získat
90 % z uvedené částky zpět.

Za zmínku stojí též další získané soubory dokumentů:
(20)

Zapojení do projektu Obálkyknih.cz
Pracovnice Odboru zpracování se nově zapojily
do projektu/služby Obálky knih (obalkyknih.cz).
Podstatou projektu je v centrálním repozitáři
shromažďovat obrázky obálek knih určených
pro integraci do katalogů knihoven, později se
nabídka rozšířila též o anotace, obsahy a další
prvky. Zdrojem pro ObalkyKnih.cz jsou zejména
spolupracující nakladatelé a knihkupci, kteří pro
knihovny patřící do sdružení Svaz knihovníků
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a informačních pracovníků ČR za jistých podmínek souhlasí se zobrazováním obálek svých knih
v knihovních katalozích. Dalším zdrojem obálek
jsou knihovny, které aktivně skenují obálky knih

ze svých knihovních fondů a následně je vkládájí
na obálkový server. Mezi tyto knihovny se zapojila
i naše knihovna a doplňuje obálky knih převážně
regionální provenience.

Celkový přírůstek
2011
23 984
2 783
1 925
28 692

2012
25 901
4 340
1 975
32 216

2013
21 694
2 166
1 953
25 813

2014
21 933
2 416
1 958
26 307

2011
2 114
112
4 845
1 034
14 732
0
3 858
1 997
28 692

2012
8 844
588
4 901
1 524
12 240
75
3 144
900
32 216

2013
2 959
1 351
4 488
21
12 917
46
3 119
912
25 813

2014
2 736
723
4 343
19
14 923
50
3 021
492
26 307

2011
21 913
4 054
195
135
852
44
0
303
99
0
414
683
0
28 692

2012
23 283
3 351
162
288
1 128
2
7
60
52
3 437
0
446
0
32 216

2013
18 789
3 562
102
92
1 048
127
4
182
56
27
514
1 300
10
25 813

2014
19 547
3 839
114
445
1 052
123
8
173
39
383
26
546
12
26 307

čeština
angličtina
francouzština
němčina
italština
latina
polština
ruština
slovenština
španělština
vícejazyčné
ostatní

2011
25 618
1 141
113
1 191
121
10
22
49
110
42
36
239

2012
25 635
4615
794
568
26
14
44
34
155
70
23
238

2013
23 559
960
162
613
27
18
40
54
139
15
52
174

2014
23 353
1 460
65
830
78
0
29
55
116
37
26
258

celkem

28 692

32 216

25 813

26 307

hlavní budova
pobočky
výměnný fond
celkem

2010
22 541
2 188
1 946
26 675

Přírůstek podle akviziční metody
dary od institucí
dary od nakladatelů
dary od jednotlivců
dary od dodavatelů
koupě
koupě zahraniční
regionální povinný výtisk
ostatní
celkem
Přírůstek podle druhu dokumentu
knihy
periodika
hudebniny
mapy
zvukové dokumenty – CD
zvukové dokumenty – ostatní
grafika
audiovizuální dokumenty – DVD
elektronické dokumenty
elektronické knihy
nezařazené
patenty
hry
celkem
Přírůstek podle jazyka
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Úbytky podle druhu dokumentu
druh dokumentu

úbytek

knihy

3 894

periodika

1 213

zvukové dokumenty – CD

12

zvukové dokumenty – LP

6

elektronické dokumenty – CR

2

kazety

2

mapy

1

celkem

5.2 KATALOGIZACE
V rámci projektu Harmonizace a opravy tematických autorit v KVK Liberec ﬁnancovaného
z programu VISK9/2 – Kooperativní tvorba
a využívání souboru národních autorit se podařilo
projít záznamy věcných autorit h0004970-7399
a opravit 485 bibliograﬁckých a 703 autoritních
záznamů.
Větší množství zharmonizovaných věcných autorit umožňuje optimálnější stahování bibliograﬁckých záznamů z katalogu Národní knihovny
a Souborného katalogu ČR včetně předmětových
hesel, tzn. plné využití výhod sdílené katalogizace.

5 130

V oblasti katalogizace se kromě tradičních činností pracovalo na několika dalších úkolech:
> byly upraveny 354 záznamy na elektronické
knihy od ﬁrmy EBSCO včetně vytvoření českých předmětových hesel
> bylo zpracováno 58 záznamů rešerší včetně
jejich uložení na content server
> průběžně byly skenovány obálky regionálních
publikací
> byl zpracován dar germanik od p. Oscara Böse
> proběhla aktivní práce v komisích při Národní
knihovně ohledně nových katalogizačních pravidel RDA
> bylo vloženo 300 záznamů na výpůjčky od
ﬁrmy eReading.cz (na tituly, u kterých knihovna
nevlastní tištěnou verzi)

Vybrané ukazatele z činnosti oddělení katalogizace
Retrokonverze
– počet zpracovaných exemplářů: knihy

9 835

– počet titulů periodik

502

Autority
– lokálně vytvořené

965

– odeslané do Národní knihovny ČR

614

– staženy z Národní knihovny ČR

7 468

– vytvořené regionální jmenné autority

92

Záznamy přijaté do Souborného katalogu ČR

9 962

5.3 BIBLIOGRAFIE

Jeho příčiny poklesu jsou následující:

Analytické zpracování článků
V roce 2014 bylo vloženo 1 822 záznamů článků,
752 z nich bylo zasláno do kooperačního systému
článkové bibliograﬁe.

> Postupně byla dokončena excerpce česky psaných sborníků z konferencí vydávaných Technickou univerzitou v Liberci od r. 1993.
> Prováděla se excerpce cizojazyčných sborníků
(opět TUL), jejichž zpracování je časově náročnější.
> Došlo k omezení excerpce denního tisku. Nyní
jsou zpracovávány pouze ty články, které mají
důležitou vypovídací hodnotu.

Od roku 2012 dochází k postupnému poklesu
počtu vytvořených záznamů – r. 2012: 2 200 záznamů, r. 2013: 1 958 záznamů, r. 2014: 1 822
záznamů.
(22)

5. DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU

Předpokládáme, že v následujících letech bude
počet excerpovaných záznamů konstantní.
Skenování článků
Od roku 2010 probíhá skenování plných textů
článků, které jsou následně navázány na bibliograﬁcký záznam a dostupné v prostorách knihovny
přímo z katalogu. Nově byl celý proces v souvislosti s upgradem katalogu usnadněn a články je
možné navazovat ihned po jejich naskenování bez
intervence systémové knihovnice.
Spolupráce na budování báze ANL
Po zrušení oddělení článkové bibliograﬁe a ukončení vlastního analytického zpracování seriálů
a monograﬁí v Národní knihovně ČR se zpracování záznamů článků z celostátních periodik
v roce 2012 ujaly krajské a některé odborné
knihovny. Od této doby jsou záznamy článků
z celostátních periodik zpracovávány v rámci kooperativních projektů.
V této souvislosti naše knihovna podala žádost
o dotaci na realizaci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL (program

Veřejné informační služby knihoven, podprogram
VISK 9/I). Během roku bylo v rámci projektu
zpracováno 1 016 bibliograﬁckých záznamů článků z 9 celostátních časopisů.
Rešeršní činnost
V roce 2014 bylo v bibliograﬁckém oddělení vypracováno 54 kombinovaných rešerší,
které knihovně přinesly ﬁnanční zisk ve výši
9 837,50 Kč. Také byla dokončena katalogizace
hotových rešerší z předchozích let, ty pak byly
následně zpřístupněny v plném textu v katalogu
knihovny.
Bibliograﬁe
Pro potřeby druhého čísla sborníku Fontes Nissae
byl vytvořen Výběrový soupis článků k dějinám
Libereckého kraje za rok 2013.
Informace, zodpovídání dotazů
V průběhu roku bylo vyřízeno cca 250 různě
komplikovaných dotazů, a to buď prostřednictvím
služby Pište nám, e-mailem, ústně nebo telefonicky, dále bylo zodpovězeno 36 dotazů v systému
Ptejte se knihovny (www.ptejteseknihovny.cz).

(23)

6. Regionální funkce
Kompletní verze Zprávy o zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje za
rok 2014 je k dispozici na webu KVK v Liberci:

zajisteni-vykonu-regionalnich-funkci-knihoven-a-jejich-koordinaci-na-uzemi-cr

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

Základním dokumentem na krajské úrovni je
Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí
v knihovnách Libereckého kraje 2007–2015
schválená usnesením Rady kraje č. 435/08/RK
dne 22. 4. 2008 v rámci Koncepce rozvoje Krajské
vědecké knihovny v Liberci novelizovaná v roce
2013.

6.1 REGIONÁLNÍ FUNKCE
KRAJSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V LIBERCI
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. Dle odstavce
3 krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí (dále RF) vybranými základními
knihovnami v kraji. Náplň činnosti na krajské
i okresní úrovni vychází z Metodického pokynu
Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na
území České republiky.

Původní koncepce, její plnění k 1. 1. 2013 a text
novelizované koncepce je dostupný na stránce:
http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/regionalni-funkce/regionalni-funkce-v-libereckem-kraji.html

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

http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/metodicky-pokyn-ministerstva-kultury-k-

Přehled počtu obsluhovaných knihoven Libereckého kraje zřizovaných krajem, měst y a obcemi k 31. 12. 2014

Semily
Liberecký kraj celkem
1
2
3
4

Knihovny

Pobočky

Knihovny

Pobočky

Z toho
obsluhovaných
knihoven
a poboček
v rámci RF

Pobočky

Liberec

Celkem

Knihovny

Jablonec nad Nisou

Neprofesionální
knihovny2

Profesionální knihovny1

Pobočky

Česká Lípa

Pověřené
knihovny
Knihovny

Oblasti Libereckého
kraje z hlediska
regionálních funkcí

Počet obyvatel
okresů LK
(občanů ČR)
k 1. 1. 2015
dle údajů
MV ČR
108 1413

1

4

7

2

36

1

44

7

47

90 613

1

4

7

1

26

4

34

9

37
64+3 PK

168 7794

1

6

11

0

51

2

63

8

74 446

1

1

8

4

59

2

68

7

441 979

4

15

33

8

172

9

209

32

69
220

Profesionální knihovny – s pracovním úvazkem nad 15 hodin týdně
Neprofesionální knihovny – s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně
Včetně Jablonného v Podještědí
Bez Jablonného v Podještědí

Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí v Libereckém kraji
Dot ace Libereckého kraje na rok 2014
celkem
5 500 000 Kč

MěK Česká Lípa

MěK Jablonec n. N.

MěK Semily

KVK v Liberci kraj a okres

1 267 000 Kč

969 000 Kč

1 241 000 Kč

2 023 000 Kč

Náklady na výkon RF byly hrazeny z dotace Libereckého kraje na základě smluv uzavřených mezi
Libereckým krajem a KVK v Liberci a jednotlivými pověřenými knihovnami. V dotaci pro KVK
v Liberci jsou zahrnuty ﬁnanční prostředky na
(24)

výkon krajské regionální funkce i na přímé poskytování služeb knihovnám v oblasti Liberecka na
úrovni pověřených knihoven. Je v nich započítán
také provoz služebního auta pro potřeby knihoven
Liberecka, Jablonecka a Semilska.

6. REGIONÁLNÍ FUNKCE

Finanční prostředky byly v rámci předložených
rozpočtů KVK v Liberci a pověřených knihoven
řádně využity. 71,87 % prostředků (bez nákladů
na krajskou funkci) bylo vyčerpáno na pokrytí
mzdových nákladů. Částka 1 042 809 Kč, tj.
21,18 % (bez nákladů na krajskou funkci) byla
využita na nákup knih do výměnných fondů.

Průměr nákladů na nákup VF na 1 obyvatele
Libereckého kraje činil 2,67 Kč (bez nákladů na
krajskou funkci).
Podrobné čerpání dotace je uvedeno v příloze
Zprávy o výkonu RF v knihovnách Libereckého
kraje.

Pracovníci RF v rámci Libereckého kraje k 31. 12. 2014
Liberecký kraj celkem (přepočtené pracovní úvazky)
krajská metodička
odborné pracovnice – metodičky
řidiči
celkem

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

z toho v KVK v Liberci

1

1

9,6

3

1

0,5

11,6

4,5

muláře elektronické evidence kulturně výchovné
činnosti automatizovaných knihoven.
Vzdělávání knihovníků, porady

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 26 návštěv a 47 konzultací vyplývajících
z aktuálních úkolů a dle požadavků knihoven.
> Průběžná aktualizace a doplňování webové
stránky KVK v Liberci, oddíl Pro knihovny,
doplňování medailonů autorů. Zveřejňování
Informačních listů pro knihovny Liberecka.
> Zajištění aktualizace databáze a mapy knihoven
Libereckého kraje uložené na geoportálu 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.
Statistika knihovnických činností
> Zpracování sumářů ročních výkazů Kult(MK)
12-01 za všechny knihovny kraje.
> Sestavení Ročenky knihoven Libereckého kraje za rok 2013: http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/
knihovny-libereckeho-kraje/rocenky-knihoven-libereckeho-kraje.html s přehledem plnění doporučených

standardů VKIS.
> Úprava a zprostředkování elektronického Deníku knihovny (evidence činnosti knihoven) a for-

Vzdělávání knihovníků
Celkově bylo pro knihovníky v rámci LK zorganizováno 23 vzdělávacích akcí (118 vyučovacích
hodin) s celkovou účastí 587 osob ze 123 knihoven, např.:
> 12. ročník konference Současnost literatury
pro děti a mládež ve spolupráci s českou sekcí
IBBY a Katedrou českého jazyka a literatury
Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci. Téma: 2x 101 knih aneb Jak
formulovat kánon světových a českých děl pro
děti a mládež s podtématem Jak ovlivňuje encyklopedie 2x 101 knih pro děti a mládež vydání
dalších překladů? (67 účastníků).
> Setkání knihovníků Libereckého kraje s udílením ceny Knihovník/knihovnice Libereckého kraje bylo v roce 2014 poprvé spojeno
s oceněním vítězů soutěže Nejlepší knihovna
Libereckého kraje, kterou vyhlásil Liberecký
kraj. Oceněné knihovny – vždy 1 z každého okresu Libereckého kraje obdržely odměnu 10 000 Kč. Odborný program zajistil
PhDr. Vít Richter s přednáškou Perspektivy
a trendy oboru knihovnictví – jaké budou
knihovny za 30 let? (společně s Regionálním
výborem SKIP a Libereckým krajem – 61
účastníků).
> Seminář pro knihovníky archivních knihoven
připravený na žádost Podještědské pobočky
České archivní společnosti.
(25)
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Nedílnou součástí celoživotního vzdělávání knihovníků jsou vzdělávací akce z oblasti IT s ﬁnanční podporou z programu VISK2 (dotace 26 000
Kč).
V roce 2014 se uskutečnilo 7 kurzů a 2 semináře:
E-knihy (lektor ing. Jiří Pavlík) a Vyhledávání ve
volných elektronických zdrojích (doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.).
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.).
Podrobné informace o všech vzdělávacích akcích
i poradách jsou dostupné na webové stránce KVK
prostřednictvím Kalendáře akcí pro knihovníky
http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/aktuality/kalendar-akcipro-knihovniky.html v oddíle Pro knihovny.

Zajišťování dopravy
> Doprava spojená s výkonem RF pro Liberecko, Jablonecko a Semilsko. Jednotlivé okresy
mají pravidelně 1x týdně k dispozici automobil
s řidičem. V roce 2014 ujel řidič KVK v rámci
zajišťování služby nákup a zpracování KF z prostředků obcí a distribuce výměnných souborů
16 495 km a rozvezl 36 765 sv. knih.

6.1.2 Další činnosti
> Distribuce časopisu Světlik, publikací vydaných
KVK v Liberci, materiálů k celostátním kampaním na podporu čtenářství a propagaci knihoven
apod.
> Dále řada činností vyplývajících z aktuálních
požadavků a potřeb, např.: zajišťování příspěvků
do časopisu Světlik a další aktivity, které není
reálné v plné míře podchytit a dokumentovat.

6.2 ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH
FUNKCÍ V KNIHOVNÁCH LIBERECKA
Síť obsluhovaných knihoven:
typ knihoven

počet knihoven

neprofesionální knihovny

51 + 2 pobočky

profesionální knihovny

11

celkem

62 + 2 pobočky
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Personální zajištění výkonu regionálních funkcí
Činnost oddělení služeb knihovnám Liberecka
v roce 2014 zajišťovaly tři pracovnice. Na jednu pracovnici oddělení služeb knihovnám Liberecka připadá v průměru 21,3 obsluhovaných
knihoven.

6.2.1 Plnění základních standardů pro výkon
regionálních funkcí
Poradenská a konzultační činnost
Uskutečnilo se 164 metodických návštěv a 275
konzultací. Ke zvýšení počtu konzultací přispěla
zejména příprava na zavedení systému Clavius
REKS, proběhla řada jednání se zřizovateli zapojených knihoven ohledně uzavíraných smluv a při
řešení náhrady za odstoupivší knihovny i při řešení počátečních komplikací po připojení knihoven
do systému.
Hlavní náplní metodických návštěv bylo tradičně
zpracování ročních výkazů, vedení evidence činnosti knihoven, třídění, značení a uspořádání knihovního fondu, personální změny v knihovnách
a s tím související proškolování nových knihovníků, modernizace a automatizace knihoven, zpřístupnění on-line katalogů knihoven a zprovoznění modulů Revize ve všech automatizovaných
knihovnách.
Dalším významným bodem metodické činnosti
byla tvorba webových stránek knihoven. Ke konci
roku 2014 prezentovalo své služby na internetu
42 knihoven (10 profesionálních a 32 neprofesionálních 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 2013 a plnění doporučených standardů VKIS – viz: http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/
sluzby-knihovnam-liberecka/knihovny-liberecka.html

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

6. REGIONÁLNÍ FUNKCE

Tvorba výměnných fondů, jejich distribuce
Počet svazků
VF k 31. 12. 2014
34 664

Přírůstek 2014
svazků
1 958

Kč
345 493

Výměnné fondy využilo 54 místních a městských
knihoven a 6 poboček KVK. Každá obsloužená
knihovna (bez poboček KVK) obdržela v průměru
4 soubory se 134 svazky, každá pobočka KVK
obdržela v průměru 11 souborů se 186 svazky
(Kunratická 338 sv., Vesec 367 sv.).
Knihovnám využívajícím automatizovaný výpůjční
protokol byla e-mailem k výměnným souborům
posílána data, která po importu do AKS knihovny
umožňují okamžitě knihy z VF půjčovat s využitím čárových kódů KVK. Knihovnám zapojeným
do systému Clavius REKS import dat odpadá,

Počet souborů

Počet svazků v souborech

285

8 387

vytvořením souboru a převedením knih do dané
knihovny se knihy automaticky zobrazí v katalogu
knihovny a mohou být ihned prostřednictvím
systému půjčovány.
Aktualizace a revize knihovních fondů
Revize knihovního fondu byla provedena v 10 neprofesionálních a 2 profesionálních knihovnách.
Samostatná aktualizace fondu byla provedena
na základě požadavků a potřeb knihoven ve
3 knihovnách včetně přetřídění a přeznačení naučné literatury podle MDT a uspořádání knih na
regálech.

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

61 = 95 %

4 498

655 317

1 118 067

41 %

352

Nákup je realizován průběžně na základě Smluv
o nákupu a zpracování knih. Částku na nákup knih
každoročně stanoví zřizovatelé v dodatcích ke
smlouvám. Knihy byly do knihoven distribuovány ve
206 jednotlivě fakturovaných dodávkách. Knihovnám, které již využívají AKS, byla elektronicky posílána ke knihám data (import dat knihovnám zapojeným do systému Clavius REKS odpadne). Pro
všechny profesionální knihovny byly zajišťovány
a dodávány knihy z projektu Česká knihovna.
Servis automatizovaných knihovních systémů
Servis AKS byl dosud zajišťován pouze pro Obecní knihovnu v Šimonovicích, která je zapojena do
knihovního systému ARL KVK v Liberci. V prosinci 2013 byl zpracován a podán do programu
VISK 3 projekt na zavedení AKS Clavius REKS,
do nějž jsou postupně připojovány knihovny libereckého okresu. Od roku 2014 je tedy zajišťována
i tato služba.
Zavedení kooperativního
knihovního systému Clavius REKS
V roce 2014 získala KVK v Liberci z programu
VISK 3 dotaci ve výši 513 000 Kč na zavedení

kooperativního automatizovaného systému Clavius REKS (celkové náklady na projekt činily
738 820 Kč). Od dubna 2014 byly zahájeny intenzivní přípravné administrativní a technické práce
(smlouvy se zapojenými obcemi, výběrová řízení
aj.), v září byl systém instalován a bylo zahájeno
připojování jednotlivých knihoven do systému.
S připojením prvních knihoven se objevily problémy v převodu dat mezi systémem ARL využívaným KVK a systémem Clavius, jejichž postupné
odstraňování zbrzdilo postup zapojení knihoven
do systému. Ke konci roku se podařilo připojit
17 ze 44 knihoven. Přínos zavedení systému se tak
plně projeví až v roce 2015. Regionální knihovní
systém podstatně sníží náklady na automatizovaný
provoz knihoven obcí Liberecka.
Servisní náklady pro jednotlivé knihovny včetně
licenčních poplatků za pořízené moduly AKS
Clavius budou hrazeny KVK v Liberci, obce
budou přispívat dle uzavřených smluv jednorázovým poplatkem ve výši 1 000 Kč ročně. Systém
dále přinese vedle zvýšeného komfortu pro uživatele zapojených knihoven usnadnění práce pro
(27)
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knihovníky: využití kvalitních katalogizačních
záznamů z KVK v Liberci, snadné provádění
revizí knihovního fondu, evidenci a statistiku
KF, statistiku výpůjční činnosti, rychlou technickou i uživatelskou pomoc účastnické knihovně
prostřednictvím vzdáleného přístupu. Knihovny
budou mít k dispozici všechny potřebné moduly
systému – i ty, které dosud neměly zakoupeny.
Ze získané dotace a vlastních prostředků byl do
datového centra v KVK v Liberci pořízen server,
který zajistí bezpečnost dat a umožní provoz
on-line katalogů 24 hodin denně bez nutnosti
zapnutí počítače v jednotlivých knihovnách.
Z celkového počtu 53 neprofesionálních knihoven a poboček a 2 obecních knihoven se statutem profesionální knihovny bude zapojeno
do regionálního systému Clavius REKS 39 již
automatizovaných a 5 dosud neautomatizovaných
knihoven.
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6.2.2 Další služby zajišťované
Oddělením služeb knihovnám Liberecka
> vydávání Informačních listů – 4x ročně (zveřejněny na webu: http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/
sluzby-knihovnam-liberecka/informacni-listy.html)

> značení starších fondů a popisky na regály –
službu využilo 16 knihoven
> distribuce materiálů – časopis Světlik, další publikace vydané KVK, Libereckým krajem, příp.
dodaných prostřednictvím NK ČR apod.
> webová stránka KVK v Liberci – oddíl Služby
knihovnám Liberecka – průběžná aktualizace
a doplňování informacemi i materiály ke stažení
> aktualizace údajů na mapě knihoven Libereckého kraje: http://geoportal.kraj-lbc.cz/knihovny
Detailní zpráva o výkonu RF v knihovnách Liberecka je zveřejněna na webové stránce:
http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/sluzby-knihovnam-liberecka/o-nas-kontakty.html

7. Informační technologie

Digitální repozitář
Počátkem roku 2014 byl zakoupen Content
server pro ukládání digitálních dokumentů pro
knihovní systém Advanced Rapid Library (ARL)
umožňující řízení a kontroly přístupových práv
k dokumentům. Pro uživatele se plné texty knih či
článků, rešerší, obálek a dalších typů dokumentů
zobrazují přímo v on-line katalogu knihovny, popřípadě se nabízejí ke stažení.
Digitální knihovna
Velký pokrok byl učiněn v oblasti digitalizace.
Z prostředků programu VISK 7 se podařilo zdigitalizovat noviny Stráž severu, digitalizace dalších
tří publikací sponzorovala Liberecká IS. Na podzim pak byl po dvouletém čekání zahájen projekt
tzv. krajské digitalizace.
Podrobné informace o digitalizaci v kapitole 3 – Nejdůležitější události.
Automatizovaný knihovnický systém
> V souvislosti se zavedením upomínání neuhrazených pohledávek (dluhů) byl připraven systém
hlídání výše a délky dluhu. Čtenáři jsou e-mailem upozorňováni na překročení dvouměsíční
tolerance a zároveň se jim do doby zaplacení
dluhu blokuje konto pro další výpůjčky.
> V průběhu prázdnin byly do knihovního systému implementovány výpůjčky e-knih od ﬁrmy
eReading.cz.

NCIP protokol
V rámci projektu Zapojení do CPK – protokol
NCIP 2.02 v ARL podpořeného z programu
VISK 8/B (Ministerstvo kultury ČR) probíhalo
testování komunikačního protokolu NCIP 2.02.
Protokol zajistí uživateli zprostředkování funkcí
uživatelského konta knihovního systému ARL
do Centrálního portálu knihoven – CPK (jedná
se hlavně o přehled výpůjček, historii výpůjček,
rezervace, prodlužování výpůjček apod.), což je
jedním ze základních předpokladů pro smysluplné
zapojení knihovny do portálu CPK.
Nákup serverů
Pro potřeby fungování systému knihoven v okrese
Liberec byl zakoupen server a systém Clavius
REKS (více informací v kapitole 6 – Regionální
funkce). Z důvodu efektivního připojení do Centrálního portálu knihoven (CPK) byl zakoupen
další server pro knihovní systém ARL.
Dále během roku nad rámec běžných
činností proběhly následující aktivity:
> ladění a úpravy při skenování do serveru Obalkyknih.cz
> přechod na novou bránu SMS
> účast na jednáních pracovní skupiny CPK
> příprava validačního místa služby mojeID
> rozšíření kamerového systému o dvě další kamery
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8. Projekty, grantová politika
V roce 2014 se nám podařilo získat dotace nebo
sponzorské příspěvky na uskutečnění projektů ve
výši 1 740 000 Kč. Jedná se o částku o více než
1 000 000 Kč vyšší než v roce předcházejícím.

nitz – Universitätsbibliothek, Hochschule Zittau/
Görlitz – Hochschulbibliothek, Západočeská univerzita v Plzni – Univerzitní knihovna a Krajská
vědecká knihovna v Liberci.

Významnější projekty uvádíme v této kapitole.
V příloze č. 2 je pak k dispozici kompletní přehled
podaných žádostí o dotace a získaných sponzorských příspěvků.

Knihovna projekt v roce 2014 kompletně předﬁnancovala. V době zpracování zprávy právě probíhala kontrola podkladů na Centru pro regionální
rozvoj, následně by knihovna měla získat 90 %
nákladů zpět (85 % z programu Cíl 3, 5 % ze státního rozpočtu ČR).

Veřejné informační služby knihoven
(Ministerstvo kultury ČR)
V roce 2014 se nám podařilo získat významné ﬁnanční prostředky z programu Veřejné informační
služby knihoven, a to zejména díky třem projektům z oblasti IT:
> REKS – regionální knihovnický kooperační systém (připojení knihoven okresu Liberec do systému Clavius REKS) – podprogram VISK 3
> Zapojení do Centrálního portálu knihoven –
protokol NCIP 2.02 v ARL (instalace NCIP
protokolu a jeho testování v praxi) – podprogram VISK 8/B
> Digitalizace novin Stráž severu 1945 až 1952
(provedení digitalizace dokumentu) – podprogram VISK 7
Úspěšné byly i žádosti do dalších podprogramů
(VISK 2 a VISK 9). Dále jsme byli členy konsorcia (pod vedením Národní knihovny ČR), které
z podprogramu VISK 8/A získalo ﬁnanční prostředky na zpřístupnění databází Anopress Online, LibraryPress Display a ASPI.
Česko-saská síť knihoven –
Informace bez hranic
Cílem projektu bylo prostřednictvím sítě spolupracujících knihoven v příhraničních oblastech
Česka a Saska zprostředkovat informace a informační zdroje uživatelům knihoven i všem ostatním zájemcům z řad veřejnosti. Důležitá byla také
spolupráce mezi knihovnami, získání nových znalostí a výměna zkušeností, což se promítlo do kvality poskytovaných služeb a v konečném důsledku
také do úrovně vzdělání. Do projektu se zapojily
čtyři instituce: Technische Universität Chem-

(30)

Projekt trval od 1. prosince 2013 do 30. listopadu
2014 a navázal na započatou spolupráci saských
a českých univerzitních a veřejných knihoven. Stavěl na několika hlavních pilířích:
a) Podpora meziknihovních služeb
Studenti i další uživatelé si mohli prostřednictvím
naší knihovny objednávat knihy ze spolupracujících německých knihoven, a to rychleji než by
tomu bylo u klasické mezinárodní meziknihovní
služby. Veškeré náklady byly hrazeny z projektu,
uživatelé tudíž neplatili žádné poplatky. Za dobu
trvání projektu bylo realizováno 30 výpůjček.
b) Nákup elektronických knih a hledání cest jejich optimálního sdílení
Získání elektronických knih bylo nejnáročnějším
úkolem projektu. Bylo nutné realizovat výběrové
řízení, jeho vítězem se stala ﬁrma EBSCO, která
knihovně dodala celkem 354 titulů e-knih. Nákup
e-knih proběhl ve všech partnerských knihovnách,
přičemž původním záměrem bylo najít cestu pro
sdílení uživateli všech knihoven. To se však nakonec
ukázalo vzhledem k rozdílnosti legislativního prostředí v Česku a Německu prozatím jako nereálné.
c) Workshopy
V průběhu čtyř workshopů byla prezentována
a diskutována témata, která jsou pro současný vývoj knihoven aktuální a důležitá. Cílem bylo také
navzájem předávat informace, zkušenosti a inspiraci. Liberečtí knihovníci se zúčastnili workshopů
v Zittau (téma: Elektronické informační zdroje I.), Plzni (téma: Elektronické informační zdroje II.) a Chemnitz (téma: Bibliometrie).
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Poslední workshop proběhl 6. října 2014 v naší
knihovně. V průběhu dopoledního bloku setkání
jsme účastníky seznámili s činností Krajské vědecké knihovny v Liberci. Pokusili jsme se prostřednictvím prezentace knihovny nabídnout partnerům obraz systému českého veřejného knihovnictví na úrovni kraje a tím podpořit jeden z cílů

gram rozvržený do tří dnů byl sestaven tak, aby
poskytl ucelený přehled o fungování a činnosti
knihovny. Účastníci se seznámili se základní koncepcí knihovny a jejích služeb, navštívili všechna
provozní i neprovozní oddělení a jednu pobočku (Ruprechtice). V průběhu závěrečného dne se
účastníci setkali s kolegy z liberecké univerzitní
knihovny a navštívili rekonstruovanou budovu
Galerie Lázně.
e) Dny knihoven
Aktivity s názvem Dny knihoven se zaměřily na
studenty vysokých škol, kteří měli příležitost navštívit spolupracující univerzity a jejich knihovny,
seznámit se s prostředím škol, nabídkou vzdělávání, informačními zdroji apod. V dubnu vycestovali čeští studenti z Liberce a Plzně do Chemnitz,
v říjnu pak došlo k setkání studentů v Plzni.
Podrobné informace jsou k dispozici na webu projektu: www.kvkli.cz/cssk.
Realizace projektu byla podpořena z prostředků
programu Cíl 3 – Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko.

projektu, tj. výměnu zkušeností a znalostí. Odpolední blok byl věnován diskusi nad proběhlými či
plánovanými akcemi. Na závěr zazněly oﬁciální
informace o novém dotačním období a diskutovalo se o zaměření případného nového projektu.

SCI-INFO: informační zdroje pro ČR
V roce 2014 pokračoval projekt SCI-INFO: informační zdroje pro ČR, který je zaměřený na
získání licence pro přístup do databáze Academic
Search Complete od ﬁrmy EBSCO. V lednu ke
zmíněné databázi přibyla další, zakoupená z úspor
projektu, a to Central & Eastern European Academic Search Complete. Jedná se o multioborovou, multijazykovou databázi, která obsahuje plné
texty časopisů vydávaných v zemích střední a východní Evropy. Kolekce obsahuje více než 400
plnotextových publikací, z širokého spektra akademických oborů, které se vztahují k tomuto geograﬁckému regionu.

d) Pobytové stáže
Pobytové stáže byly příležitostí k výměně a získání zkušeností a znalostí. První stáže v Chemnitz
se zúčastnily dvě pracovnice naší knihovny. Druhá stáž proběhla v naší knihovně – přivítali jsme
šest kolegů a kolegyň z Německa a Česka. Pro-

Projekt koordinuje Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni, naše knihovna je zapojena jako projektový partner. Konsorcium univerzitních a vědeckých knihoven získalo díky projektu sedmiletou licenci na přístup do uvedených
databází, přičemž v období udržitelnosti v letech
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2018–2019 se budeme na přístupu podílet vlastními ﬁnančními prostředky.

né obyčejné třídy, v níž se s příchodem tří nových
spolužáků začnou dít podivné věci…

V roce 2014 naše knihovna splnila požadované
závazné indikátory (sledoval se počet stažených
plných textů) a realizovala dvě školení (prezentace
databáze), první pro knihovníky a pracovníky spolupracujících institucí, druhé pro studenty Technické univerzity v Liberci.

Na tvorbě audioknihy se podílelo sedmnáct dětí
ze základních a středních škol. Svůj hlas propůjčil knížce také známý herec Divadla F. X. Šaldy
Martin Polách.

Projekt je ﬁnancován z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Informace o projektu jsou k dispozici na webu knihovny: http://www.kvkli.cz/projekty-konference/13obecna/1874-sci-info-vedecke-informacni-zdroje-pro-cr.html.

Slavnostní křest proběhl pod záštitou náměstka
primátorky Mgr. Jiřího Šolce, spolu s ním knihu pokřtili předsedkyně Sdružení pro veletrhy
dětské knihy Dagmar Helšusová, autorka knihy Ivona Březinová, ředitelka liberecké knihovny
Mgr. Blanka Konvalinková, koordinátorka projektu Radka Vojáčková a výkonná ředitelka Nadačního fondu Lasvit Lenka Sálová.

Grantové fondy Statutárního města Liberec
Tradičně jako v předchozích letech jsme žádali
o poskytnutí dotací z fondů Statutárního města Liberec. Větší úspěšnost měly žádosti podané
do Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a díky
těmto prostředkům jsme mohli realizovat velké množství kulturních a vzdělávacích programů
(přednášky, besedy, akce pro děti apod.). Nově
jsme byli úspěšní s žádostí do Fondu pro partnerskou spolupráci, naopak z kulturního fondu jsme
bohužel již několikátým rokem žádnou dotaci
neobdrželi.

Společně s Nadačním fondem Lasvit projekt ﬁnančně podpořil také Nadační fond Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška.

Děti čtou nevidomým dětem
Projekt Děti čtou nevidomým dětem, který
knihovna realizuje již od roku 2003, se zaměřuje
na vydávání zvukových verzí dětských knih současných, především českých autorů. Ty jsou určeny

Cílem projektu je souhrnné vydání vybraných reprezentativních ukázek z děl německých předválečných autorů narozených nebo publikujících
v tomto regionu, a to dvoujazyčně – jak v českém
překladu pro českého čtenáře, tak i v původním německém znění. Kniha bude obsahovat i informace
o životě a díle jednotlivých zastoupených spisovatelů. Jelikož jsou některé texty psané v místním
německém nářečí, představuje jejich zveřejnění
a přeložení i jedinečný krok k zachování těchto děl
i pro další zájemce, neboť znalost dialektu pomalu
mizí, a tím se výrazně snižují možnosti jejich překladů v budoucnu. Zároveň umožňuje poukázat
na další vzácné regionální speciﬁkum. V antologii
budou zpracovány medailonky šestačtyřiceti německy píšících autorů narozených v České Lípě,
na Mimoňsku a Zákupsku, Dokesku, Zahrádecku,
Stvolínecku, Žandovsku a Hornopolicku v období
od konce 18. století do roku 1945.

primárně pro slabozraké a nevidomé dětské posluchače. V roce 2014 spatřila světlo světa třináctá zvuková kniha s názvem Začarovaná třída. Její
autorka Ivona Březinová zasadila příběh do jed-

Předpokládá se vícezdrojové ﬁnancování – na
podzim 2014 byl sestaven přehled možných dárců
a byla podána první žádost o dotaci (Česko-německý fond budoucnosti).
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Ploučnické květy
Během roku se začalo pracovat na vydání česko-německé antologie Ploučnické květy, která
tematicky navazuje na knihy Ještědské květy, Jizerské květy a Frýdlantské květy, vydané v letech
2008−2013. Podklady pro vydání knihy připravili
její editoři Marek Sekyra, Otokar Simm a Tomáš
Cidlina.

9. Zahraniční spolupráce
Liberecká knihovna působící v oblasti Trojzemí
se dlouhodobě snaží rozvíjet čilou zahraniční
spolupráci s řadou institucí, knihoven a dalších
organizací. V roce 2014 se podařilo hned několik
zajímavých aktivit, které do knihovny přivedly
velké množství návštěvníků.
Norská zima v Liberci
V lednu proběhly dvě závěrečné aktivity v rámci
projektu Norská zima v Liberci. Do konce měsíce měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavu
Norská zima v Liberci – norsko-česká spolupráce
nejen prostřednictvím EHP a Norských fondů
zahájenou již v prosinci 2013. 9. ledna pak na
přednášce zaznělo zajímavé vyprávění o společných stopách českého a norského lyžování.

v ČR, pana Sauliuse Bazevičiuse, honorárního
konzula Litevské republiky v Liberci, představitelů Libereckého kraje a města Liberce a dalších
významných hostů.
Miklós Radnóti – literární večer
V listopadu bylo v Liberci připomenuto 70. výročí maďarského holokaustu a úmrtí významného maďarského básníka Miklóse Radnótiho
(5. 5. 1909 – 10. 11. 1944), který jeden rok studoval v Liberci na Státní průmyslové škole textilní
a díky lásce k 17leté Tini vytvořil cyklus milostných básní.

Lietuvos spaudos fotograﬁja –
výstava Litevská novinářská fotograﬁe
V březnu se Liberec stal po Brně druhým městem, kde bylo možné zhlédnout unikátní snímky
v rámci výstavy Lietuvos spaudos fotograﬁja (Litevská novinářská fotograﬁe). Výstava byla sestavena ze snímků vybraných v každoroční soutěži
o nejlepší litevskou novinářskou fotograﬁi. Ta se
koná již od roku 2000 a nabízí vhled do politického a společenského života Litvy, přírody, života
lidí, jejich radostí i strastí nebo aktuálního dění
v Litvě.
V rámci památečního aktu byla odhalena obnovená pamětní deska na zdi Střední školy textilní.
V odpoledních hodinách proběhl na půdě knihovny hudebně-literární večer, který představil životní
dráhu M. Radnótiho a zároveň byla pokřtěna
dvojjazyčná publikace Miklós Radnóti – Perly
lásky / A szerelem gyöngyei obsahující poprvé
do češtiny přeložená díla, která vznikla v Liberci
(v překladech E. Honti, T. Precek a M. Sekyry).
V rámci programu proběhla také vernisáž výstavy
akademické malířky Zsuzsy Lőrincz inspirovaná
životem a dílem básníka.
Akce byla uspořádána ve spolupráci Velvyslanectví
Maďarska v Praze a Svazu Maďarů žijících v Českých zemích za účasti maďarského velvyslance
v ČR Tibora Petö, radní Libereckého kraje pro
školství Aleny Losové, náměstka liberecké primátorky Jiřího Šolce a dalších hostů.
Akci uspořádal Honorární konzulát Litevské republiky v Liberci ve spolupráci s naší knihovnou.
Její zahájení proběhlo za přítomnosti místopředsedy Senátu ČR pana Přemysla Sobotky, J. E. Aurimase Taurantase, velvyslance Litevské republiky

Česko-saská síť knihoven –
Informace bez hranic
Významným mezinárodním projektem je také
spolupráce českých a saských knihoven v rámci
(33)
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projektu Česko-saská síť knihoven – Informace
bez hranic – více informací o projektu viz kapitola
8 – Projekty, grantová politika.
Česko-polsko-německá spolupráce
V průběhu roku 2014 pokračovala spolupráce
českých, německých a polských knihoven kooperujících v pracovní skupině Knihovny EUREX
(Euroregion Neisse-Nisa-Nysa). Nejvýznamnější
aktivitou se bezpochyby stala Literární vycházka
po stopách Christiana Weise – Oybin, Zittau.

Goethe-Institut Prag
Ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha probíhalo pravidelné promítání ﬁlmů německé provenience z fonotéky GI Praha. Filmy se promítají
v němčině s německými titulky a zájem o ně stále
stoupá. V roce 2014 se konalo 9 promítacích
večerů a v nabídce byly 2 ﬁlmy o „pohádkovém“
králi Ludvíku II., poslední ﬁlm Romy Schneider – Poutnice ze Sans-Souci, dále komediální
drama, horor, ale i pohádka bratří Grimmů Stolečku, prostři se.

Vycházku podpořil Euroregion Nisa z česko-polského programu Zintenzivnění přeshraniční
spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.
V pátek 23. května 2014 tak mohlo téměř dvacet
knihovníků ze všech tří zemí poznat životní osudy tohoto významného německého regionálního
autora.

V měsíci dubnu probíhala výstava Von allem Anfang an – Pěkně od začátku, která prezentovala
německé dětské knihy. Mezi vystavovanými tituly
byly také knihy Ivy Procházkové, které vyšly v českém i německém jazyce. Iva Procházková přijela
na autorské čtení, které proběhlo ve velkém sále
knihovny.

Na návštěvě u sousedů
Na návštěvě u sousedů je název projektu, jehož
realizace byla podpořena z Fondu pro partnerskou
spolupráci Statutárního města Liberec. Ze získaných ﬁnančních prostředků byly do machnínské
pobočky KVK v Liberci zakoupeny dětské knihy
od německých autorů. Děti získané knihy postupně přečetly a podle příběhů nakreslily obrázky. Ty
pak 6. června v rámci výletu do Žitavy odvezly
do tamější knihovny, kde z nich byla uspořádána
výstava.

V říjnu se konala výstava plakátů Deutsche Städte
und Landschaften.

Činnost našich zahraničních knihoven
Kromě výše uvedených aktivit se můžeme pochlubit činností našich cizojazyčných knihoven.
Ty, kromě nabídky knih a dalších informačních
zdrojů, která je průběžně doplňována, tradičně
připravují zajímavý kulturní a vzdělávací program:
British Council
> cambridgeské zkoušky z angličtiny – červen
a prosinec
> čtenářský klub – pravidelně každý měsíc kromě
prázdnin
> výstavy:
• 2013 UK Celebrates – výstava plakátů (květen)
• Jára Cimrman – cestovatel a vynálezce (listopad – v rámci Týdne vědy a techniky 2014)
> Týden vědy a techniky (listopad) – přednášky:
• Shakespearův Othello (přednášel prof. Martin
Hilský)
• Shakespeare a zrod anglického divadla (přednášel prof. Martin Hilský)
(34)

Rakouská knihovna
(spolupráce s Rakouským kulturním fórem a dalšími
institucemi)
> autorské čtení spisovatele Jörga Berniga
> promítání ﬁlmu Poutnice ze Sans-Souci (ve
spolupráci s Goethe-Institutem)
> literární večer Trochu jinej večírek poezie
> literární čtení Österreich liest
> přehlídka rakouských ﬁlmů Österreichische
Kurzﬁlmschau (kino Varšava)
> výstava Romy Schneider – Lebensweg
(2. 4. – 28. 5. 2014)
V průběhu roku byly zprostředkovány stipendijní
pobyty ve Vídni pro Mgr. Jana Kahudu z Národního archivu (12. 5. – 16. 5. 2014) a PhDr. Annu
Habánovou z Oblastní galerie Liberec (14. 11. –
21. 11. 2014). Oba se věnovali rešerším v rakouských archivech a knihovnách.
Francouzská knihovna
Od Alliance francaise de Liberec bylo do fondu
Francouzské knihovny získáno několik desítek
kusů francouzských časopisů vydaných kolem
r. 2010.
V rámci Evropského dne jazyků, který proběhl
v prostorách knihovny 26. 9. 2014, měla Alliance
francaise svůj stánek. Do doprovodného programu též zařadila ukázku francouzských folklórních
tanců.

10. Kulturní a vzdělávací činnost
V roce 2014 bylo v programové nabídce 268
kulturních a 702 vzdělávacích akcí, které do
knihovny přilákaly celkem 28 007 návštěvníků.
Knihovna nabízela pravidelné přednáškové cykly,
doplňované pořady s přesahem do jiných témat.
Trvalým magnetem zůstaly pořady O Jizerských
horách. Ve spolupráci s Nakladatelstvím 555 proběhly besedy s autory publikace „Kamenné kříže
jako výraz středověkého pokání“. Další povídání
bylo o geologii, speleologii a dalších oborech,
souvisejících s podzemím Jizerských hor. Velký
zájem vzbudil pořad o slavném vzniku, zániku
a znovuzrození jizerskohorských vyhlídek. Byla
představena historie i současnost Clam-Gallasovských obor či vodní elektrárna v Rudolfově, která
se stala kulturní památkou.
Přednášky z projektu Památky kolem nás jsou
dlouhodobě připravovány s Památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm v Liberci. Posluchači vyslechli výklad o využití moderních metod
v archeologii, o barokní architektuře v Horní Polici, o nesmazatelných architektonických stopách
libereckého rodáka Rudolfa Bitzana, o hradech
a zámcích Libereckého kraje, o historii a současnosti nejstaršího libereckého kina, o novinkách,
které se udály v Severočeském muzeu, o mocných
pánech Bercích z Dubé a další.
Poznávat svět prostřednictvím cestopisných pořadů, uváděných v rámci cyklu Knihovníci a přátelé
knihovny cestují, přilákalo do knihovny mnoho
návštěvníků. Zažili extrémní expedici do Konga,
cestu do aljašské divočiny, Keni, Nové Guiney,
Jordánska, Srí Lanky, Etiopie. Zažili toulky Uralem, navštívili školu v Kamerunu.
Další z pravidelně uváděných pořadů v rámci
cyklů Letem světem populární hudby XX. století
byly hudební přednášky vedené PaedDr. Janem
Prchalem, Hudební večery s pedagogem Vladimírem Hrdinou a Sobotní pohádky, které pro děti
hrála regionální divadla. Pořady nového projektu
(Co) čtou vaše děti?, upozorňovaly na problémy
související s dětským čtenářstvím. Svůj okruh
návštěvníků si našly rovněž pořady připravované
Rakouskou knihovnou a Britským centrem.
Do své programové nabídky knihovna dále zařadila přednášky o liberecké ZOO, která oslavila
95. výročí od svého založení. Pořady, které představily produktový design, Higgsův boson, historii
českého a slovenského vysílání BBC a výrobu ruč-

ního papíru. Posluchači se mohli vydat po stopách
sarajevského atentátu, dozvěděli se podrobnosti
o vzniku a vývoji československých legií, byly jim
odhaleny začátky animovaného ﬁlmu na území
naší republiky, mohli ocenit kouzlo korzetů, obdivovat lidové zvyky v Lužici, srovnat se s informací
o mechanizmech rozpadu komplexních civilizací
a seznámit se s historií české hymny, která slavila
výročí.
Podvanácté proběhla ve spolupráci s Technickou
univerzitou, a tentokrát i s Českou sekcí IBBY,
odborná konference Současnost literatury pro
děti a mládež. Ve spolupráci se Sdružením pro
veletrhy dětské knihy v Liberci se uskutečnil Festivalový den dětské knihy, proběhly nominace na
Zlatou stuhu, výstava To nejlepší z ilustrace 2013
a slavnostní křest další zvukové knihy.
Byly připraveny pořady v rámci celostátních kampaní – Březen, měsíc čtenářů, Noc s Andersenem,
Týden knihoven nebo Den pro dětskou knihu.
Dále společensko-kulturní projekty, které vznikly
na půdě knihovny např. S baterkou do knihovny,
Literatour, ples knihovny. Podrobné informace
o všech realizovaných pořadech jsou k dispozici
na webu knihovny v Kalendáři akcí.
Fórum 2000 v Liberci
Mezinárodní konference Forum 2000, kterou
v roce 1997 založil prezident Václav Havel společně s japonským ﬁlantropem Yoheiem Sasakawou
a nositelem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem,
se v říjnu 2014 poprvé uskutečnila také v Liberci.
Přímo v prostorách naší knihovny proběhlo jednání na téma Nespokojená demokracie – čtvrt
století od železné opony a Tchien-an-menu.
Nad aktuálním stavem české demokracie se v panelu zamýšleli hosté Christopher Walker (ředitel
Mezinárodního fóra demokratických studií,
USA), Martin Půta (hejtman Libereckého kraje),
Ivan Gabal (politik a sociolog), Jan Šolc (občanský aktivista), Jindřich Šídlo (hlavní analytik Hospodářských novin) a další odborníci.
Druhý panel s názvem Malé příběhy velké změny
hledal odpovědi na otázku, zda jsou lidé po 25
letech od změny systému ochotni a schopni vstupovat do veřejného života.
Do organizace konference se zapojila Liberecká
občanská společnost, blog jizerské *ticho, Krajský
úřad Libereckého kraje, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL a další.
(35)
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Výročí narození Franze hraběte Clam-Gallase
(1854–1930)
V roce 2014 uplynulo 160 let od narození Franze
hraběte Clam-Gallase, který byl posledním příslušníkem slavného rodu vlastnícího a spravujícího
panství Frýdlant a Liberec, později také panství
Grabštejn a Lemberk.
Při této příležitosti byla uskutečněna řada zajímavých aktivit připomínajících život této
významné osobnosti našeho regionu – Franz
hrabě Clam-Gallas (výstava), Clam-Gallasové
v paměti rodu a rodiny (vzpomínání s pravnučkou Franze Clam-Gallase), Historie a současnost clam-gallasovských obor v Jizerských horách
a Franz hrabě Clam-Gallas: poslední svého rodu
(přednášky).
Pořadateli tohoto cyklu byly tyto subjekty: Frýdlantsko – spolek pro kulturu, krajinu a památky
Frýdlantska, Lesy České republiky, s. p. – Krajské
ředitelství Liberec, Katedra historie FP Technic-
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ké univerzity v Liberci, Římskokatolická farnost
Hejnice a Krajská vědecká knihovna v Liberci.
Více informací: http://clam-gallas.webnode.cz.
Kurzy ICT, exkurze a další vzdělávací aktivity
Během roku proběhly tradiční kurzy a školení, ale
nabídli jsme i některé nové aktivity:
> několik cyklů tradičního školení pro seniory
a začátečníky zaměřené na ICT s názvem Nebojte se počítače a internetu
> kurz pro seniory a začátečníky Jak na iPad realizovaný v rámci projektu Blahomat: půjčovna
iPadů na dobrou věc
> tři přednášky o databázích nabízených naší knihovnou pro studenty Technické univerzity v Liberci
> 10 seznamovacích lekcí Znáte naši knihovnu?
> 60 exkurzí (studenti středních a vysokých škol,
další skupiny z řad odborné i laické veřejnosti)
> workshop pro střední školy Najdu, co hledám?!
zaměřený na poučené využívání služeb knihovny
a práci s informacemi

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– . [2015-03-05].
Dostupné z: http://www.kvkli.cz/e-zpravodaj.
html
Zpráva o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci,
příspěvkové organizace za rok 2013. 1. vyd. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2013. 63 s.
ISBN 978-80-85874-71-6 (brož.)
STARCOVÁ, J. (ed.). Ročenka knihoven Libereckého kraje za rok 2013 [online]. Liberec: Krajská vědecká knihovna, 2014, 35 s. ISBN 978-80-8587474-7 [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: http://www.
kvkli.cz/ﬁles/Pro%20knihovny/Rocenky/Rocenka_13(1).pdf
BŘEZINOVÁ, Ivona. Začarovaná třída. [CD].
Liberec : KVK, 2014.

11.2 PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Oﬁciální zahajovací akce projektu
Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic
TU Chemnitz, 16. 1. 2014
> Blanka Konvalinková – Projektový tým se představuje (představení KVK v Liberci)
Seminář o správě knihoven archivů a muzeí
KVK v Liberci, 29. 4. 2014
(organizace semináře: Podještědská pobočka České
archivní společnosti a KVK v Liberci)
> Jaroslava Starcová:
• Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta
2011–2015(2020)
• Legislativní rámec činnosti knihoven
> Lukáš Fogl – Meziknihovní výpůjční služba
> Martina Sanetrníková – Rešeršní služba
> Táňa Holčáková – Regionální informace
> Iva Slámová – Program VISK (Veřejné informační služby knihoven)
Seminář Interkulturní knihovnické služby
Národní knihovna ČR, Praha, 25. 9. 2014
> Blanka Konvalinková – Prolínání kultur v liberecké knihovně

Studijní pobyt v rámci projektu
Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic
KVK v Liberci, 30. 9. – 2. 10. 2014
> přednášky o službách knihovny – D. Petrýdesová, B. Konvalinková, H. Kořítková, V. Kříček,
J. Starcová
Workshop v rámci projektu
Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic
KVK v Liberci, 6. 10. 2014
> Dana Petrýdesová – Liberecká knihovna včera
a dnes
> Blanka Konvalinková – Česko-německo-polská
spolupráce v KVK v Liberci a další zahraniční
aktivity
Závěrečná akce projektu
Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic
ZU Plzeň, 11. 11. 2014
> Blanka Konvalinková – V cíli s Cílem 3
Miklós Radnóti – literární večer
KVK v Liberci, listopad 2014
> Marek Sekyra – Život a dílo Miklóse Radnótiho

11.3 ZAHRANIČNÍ CESTY,
STIPENDIJNÍ POBYTY
Česko-saská síť knihoven –
Informace bez hranic (setkání v rámci projektu)
> Oﬁciální zahajovací akce projektu – Chemnitz,
Německo, leden 2014 (B. Konvalinková, D. Petrýdesová, H. Kořítková)
> workshop Elektronické informační zdroje I. – Zittau, Německo, únor 2014 (B. Konvalinková, D. Petrýdesová, L. Fogl, H. Raisiglová)
> studijní pobyt – Chemnitz, Německo, duben
2014 (H. Kořítková, M. Freimuthová)
> Dny knihoven – Chemnitz, Německo, duben
2014 (S. Vacková)
> workshop Bibliometrie – Chemnitz, Německo,
červen 2014 (M. Trykarová, L. Fogl, D. Petrýdesová)
Literární vycházka po stopách
Christiana Weise – Oybin, Zittau
> v rámci činnosti skupiny EUREX
> cca 10 knihovnic a knihovníků z Libereckého
kraje
> termín: květen 2014
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Seminář knihovníků Rakouských knihoven
v Klosterneuburgu, Rakousko
> v rámci činnosti Rakouské knihovny
> účastnice: M. Sanetrníková
> termín: červen 2014
Německé knihovny – Berlín a okolí
> studijní zájezd organizovaný SDRUK
> účastníci: B. Konvalinková, J. Starcová
> termín: červen 2014
Na návštěvě u sousedů – Zittau, Německo
> cesta dětí ze ZŠ Machnín do Zittau v rámci
projektu Na návštěvě u sousedů
> účastníci: 3 knihovnice, 14 dětí
> termín: červen 2014
Dánské knihovny
> studijní cesta ředitelů krajských knihoven do
Dánska
> účastnice: B. Konvalinková
> termín: září 2014
Německé knihovny
> studijní cesta pro členy SKIP ČR
> účastník: M. Freimuthová
> termín: říjen 2014

11.4 ZASTOUPENÍ V ODBORNÝCH
KOMISÍCH, ODBORNÝCH SEKCÍCH
A POROTÁCH
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)
> Sekce pro informační vzdělávání uživatelů
(SDRUK) – Kateřina Kořínková
> Sekce pro bibliograﬁi (SDRUK) – Václav Kříček
> Sekce pro služby (SDRUK) – PhDr. Dana Petrýdesová
> Komise pro zahraniční styky SKIP –
Mgr. Blanka Konvalinková
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Hodnotící komise, poroty:
> Hodnotící komise ceny SKIP a Skanska: Městská knihovna roku 2014 – Mgr. Blanka Konvalinková
> Porota ceny Knihovna roku 2014 v kategorii
Základní knihovna – Iva Slámová
> Porota ceny Knihovna roku 2014 v kategorii
Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb –
Mgr. Blanka Konvalinková
> Hodnotící komise krajského kola soutěže Vesnice kraje roku 2014 – Jaroslava Starcová
> Komise podprogramu VISK 5 – PhDr. Helena
Kořítková
> Komise podprogramu VISK 2 – Jaroslava Starcová
> Porota soutěží Poetika a Vypravěči – Mgr. Marek Sekyra, Hana Langrová
> Porota soutěže Řekni mi, co čteš (Nadace Škola
hrou) – Mgr. Marek Sekyra
> Porota soutěže Evropa ve škole (ZUŠ Liberec) – Mgr. Marek Sekyra
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 dokumenty) –
Mgr. Veronika Švejdová
> Pracovní skupina pro zpracování speciálních
dokumentů (hudebniny, zvukové dokumenty,
videozáznamy) – Pavla Sedláková
> Pracovní skupina pro věcné zpracování –
Bc. Kateřina Trojanová
> Pracovní skupina pro seriály – Bc. Andrea Suková
> Pracovní skupina pro analytické zpracování –
Táňa Holčáková
Další:
> Pracovní skupina Eurex – Knihovny –
Mgr. Blanka Konvalinková
> Lokální supervizor autorit – PhDr. Helena
Kořítková

12. Údržba a materiální zabezpečení
V roce 2014 se podařilo zajistit běžnou údržbu
a opravy většího rozsahu.
Budova knihovny
V průběhu celého roku se prováděly opravy technických zařízení a technologických celků:
> výtahy – odstranění závad z odborné zkoušky
výtahů
> topení – oprava topných těles v obou sálech ve
2. patře a ve dvou kancelářích
> interiérové dveře – generální oprava zámků
a kování u všech prosklených dveří do půjčoven
> protipožární dveře – výměna protipožárních
dveří na podlaží „P0“ v prostoru garáží (jednalo
se o havarijní stav únikového zařízení)
> reklamní a orientační panely („totemy“) – generální oprava reklamních a orientačních panelů
před budovou knihovny
> úklid – mytí prosklených stěn, údržba plovoucích podlah, praní koberců a očista čalouněného

nábytku během letních měsíců (nad rámec běžného úklidu)
> střecha – velká oprava spojů, nátěrů a dalších
prvků
> malování – schodiště „B“ bylo vymalováno celé,
schodiště „A“ v dolní části
> servisní práce na EPS, EZS, výměníkové stanici
a další, probíhaly během celého roku
Energetika
Pro budovu Krajské vědecké knihovny byl objednán a vyhotoven Průkaz energetické náročnosti
budovy.
Pobočky
Na pobočce v Ruprechticích byla dokončena
poslední etapa výměny oken a dveří – jednalo se
o 6 ks plastových oken a jedny vstupní dveře. Na
pobočce Králův Háj byla provedena oprava podlahové krytiny, majitel objektu pak provedl výměnu
dvou oken.
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13. Ekonomické hodnocení
13.1 ANALÝZA TVORBY VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ VÝVOJE VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM ROKEM
V porovnání s rokem 2013 jsou celkové výnosy vyšší o 868 tis. Kč, kdy nedošlo k zásadním výkyvům v příspěvcích na činnost a dotacích. Navýšení je způsobeno především předpokládaným výnosem v souvislosti
s projektem „Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic“, který byl ﬁnancován z programu „CÍL 3“.
Více informací viz kap. 8 – Projekty a grantová politika. Tržby za vlastní výkony byly vyšší z titulu navýšení
registračních poplatků od ledna 2014 a vyšších příjmů z pronájmu. Změnou účtové osnovy byly příjmy za
prodané zboží nižší – viz tab. Přehled celkových výnosů a příjmů z vlastních výkonů. Ostatní výnosy byly
v porovnání s předchozím rokem výrazně vyšší, a to 1 076 tis. Kč, díky již citovanému proúčtování předpokládaného výnosu. Finanční výnosy (úroky ze spořícího účtu) zaznamenaly pokračující sestupnou tendenci,
v porovnání s rokem 2013 došlo ke snížení takřka o 50 %, a to z důvodu poklesu úrokové sazby.
Přehled celkových výnosů

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

61

tržby za vlastní výrobky

2013

2014

45 939

46 807

3 870

4 411

4 714

0

0

0

tržby z prodeje služeb

2 675

3 158

3 488

603

tržby z pronájmu

470

516

575

604

tržby za prodané zboží

725

737

651

0

0

0

Změny stavu vnitroorganizačních zásob

64 Ostatní výnosy
644

výnosy z prodeje materiálu

646

výnosy z prodeje DHM

0

0

0

683

1 004

2 080

11

68

70

0

0

648

zúčtování fondů

399

808

706

649

jiné ostatní výnosy

214

185

1 306

0

0

0

102

88

53

102

88

53

45 805

40 436

39 960

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

úroky

Výnosy z nároků na prostředky SR a ÚSC
672

(40)

2012
50 460

602

62 Aktivace

67

(tis. Kč)

výnosy z rozpočtu ÚSC
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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)

2012

2013

2014

Pobočky
Vesec

13 614

18 436

22 630

Kunratická

9 260

12 180

14 015

Ruprechtice

11 496

10 520

14 919

3 655

6 488

8 757

Machnín

2 490

2 590

3 850

Králův Háj

2 860

3 100

3 850

celkem pobočky

43 375

53 314

68 021

Knihovna pro děti a mládež

99 009

118 004

161 851

164 881

124 325

193 790

Rochlice

Informační služba
kopírování
ostatní

1 010 256

1 162 771

1 098 162

registrační poplatky

1 089 693

1 303 090

1 676 392

celkem Informační služba

2 264 830

2 590 186

2 968 344

11 376

16 715

58 045

500

500

500

17 039

14 915

13 979

5 136

7 844

14 677

tržba za prodané zboží

725 386

738 668

650 879

výnosy z pronájmu

469 997

515 937

575 347

další
sankční poplatky, ztráta knih
cirkulace
samoobslužná kopírka
vstupné

ostatní

233 916

356 411

202 755

celkem

3 870 564

4 412 494

4 714 398

Z uvedené tabulky vyplývá, že na všech pobočkách došlo k nárůstů příjmů, stejně jako v jednotlivých
odděleních hlavní budovy knihovny. Důvodem bylo navýšení registračních poplatků od ledna 2014 (předchozí navýšení bylo v dubnu 2013).
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13.2 ROZBOR ČERPÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH POLOŽEK NÁKLADŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍČINY,
KTERÉ ZPŮSOBILY NEŽÁDOUCÍ VÝVOJ OPROTI PŘEDPOKLÁDANÝM PARAMETRŮM
Celkové náklady byly v porovnání s rokem 2013 o 865 tis. Kč vyšší. Tato skutečnost se odvíjí od vyšších
výnosů – viz odst. 1.Výrazný vzestup je patrný zejména v opravách a ve službách. Ostatní účtové skupiny
jsou v zásadě vyrovnané.
Přehled celkových nákladů

NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5
50

51

52

53

54

55

Spotřebované nákupy

2013

2014

45 927

46 792

7 582

7 895

7 224

spotřeba materiálu

3 516

3 704

3 727

502

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

3 340

3 458

2 846

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

726

733

651

7 532

7 342

9 228

428

714

1 214

90

105

95

26

24

23

6 988

6 499

7 896

25 795

25 445

25 283

18 849

18 584

18 497

6 302

6 221

6 151

521

mzdové náklady

524

zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)

525

ostatní sociální pojištění

52

51

51

527

zákonné sociální náklady

581

578

574

528

ostatní sociální náklady

11

11

10

8

7

8

Daně a poplatky
531

daň silniční

0

0

0

532

daň z nemovitostí

0

0

0

538

ostatní daně a poplatky

Ostatní náklady
544

prodaný materiál

549

jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
odpisy majetku

553

zůstatková cena prodaného majetku

557

náklady z odepsaných pohledávek

558

náklady z DDM

Daně a poplatky
564

59

2012
50 459

501

551

56

(tis. Kč)

reálná hodnota

Daň z příjmů
591

daň z příjmů

8

7

8

265

311

364

0

11

60

265

300

304

9 083

4 927

4 675

8 808

4 501

4 532

70

0

0

0

0

0

205

426

143

194

0

0

194

0

0

0

0

10

0

0

10

Komentář k jednotlivým nákladům:
Spotřebované nákupy – celkově tyto klesly o 671 tis. Kč oproti roku 2013. Hlavním důvodem jsou nižší
náklady na energie o 612 tis. Kč. Náklady na elektrickou energii ovlivnil zejména nový dodavatel, co
se týká spotřeby páry, její výši ovlivnil mírný průběh topné sezóny 2013/2014 a začátek topné sezóny
(42)
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2014/2015. Náklady na pořízení PHM byly nižší, režijní náklady nevykazují v porovnání s předchozími
lety výrazné výkyvy. V této účtové skupině došlo ke změně v účtové osnově, z tohoto důvodů jsou nižší
náklady na prodané zboží.

Akvizice 2012, 2013, 2014
Ta b u l k a a k v i z i c e

501 0331

knihy Z – odborné publikace

501 0332

hudebniny

501 0333

knihy K – krásná literatura

(Kč)
2012

2013

2014

1 115 256

1 227 325

1 188 889

33 749

35 672

34 758

421 892

493 462

465 820

501 0334

knihy M – Knihovna pro děti a mládež

314 625

329 017

347 450

501 0335

knihy S – pobočky

205 647

150 115

211 086

501 0336

knihy V – výměnný fond (regionální funkce)

345 400

344 985

345 493

501 0338

časopisy

272 747

272 260

281 516

501 0339

CD – zvukové dokumenty

221 144

210 419

212 598

501 0341

DVD – audiovizuální dokumenty

19 814

15 339

19 014

2 950 274

3 078 594

3 106 624

celkem

Nákup fondu se podařilo oproti roku 2013 navýšit o 28 030 Kč na výsledné 3 106 624 Kč. V této částce
nejsou obsaženy náklady na pořízení elektronických zdrojů.
Nákup fondu byl již tradičně realizován ze 3 zdrojů:
> z příspěvku zřizovatele na činnost
> z příspěvku z rozpočtu Statutárního města Liberec
> z účelové dotace zřizovatele na výkon regionálních funkcí
Nejvyšší částka z celkové akvizice připadla stejně jako v předchozích obdobích na nákup vědeckých publikací. Fond do Knihovny pro děti a mládež byl stejně jako v minulých letech částečně pořízen z příspěvku
Statutárního města Liberec na akvizici ve výši 50 tis. Kč. I přes několik let trvající nízkou výši příspěvku
z rozpočtu Statutárního města Liberec na provoz poboček (1 200 tis. Kč) se podařilo navýšit nákup fondu
na pobočky na částku 211 086 Kč. Výše nákladů na akvizici pro ostatní oddělení zůstává na srovnatelné
výši v porovnání s předchozími roky.

Spotřeba energií v letech 2012, 2013, 2014
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

(tis. Kč)
2012

2013

2014

elektrická energie, vč DČ

1 541

1 593

1 245

pára vč DČ

1 578

1 623

1 358

223

241

243

3 342

3 457

2 846

396 082

391 180

391 720

2 187

2 361

1 807

vodné, stočné
celkem

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

(43)
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Náklady na spotřebovanou energii (elektrická energie, pára, vodné a stočné vč. srážkové vody) klesly
v porovnání s rokem 2013 o 611 tis. Kč, v tom spotřeba elektřiny klesla vlivem nízké ceny za 1 kWh
o 348 tis. Kč, spotřeba páry byla vlivem příznivého klimatu ve ﬁnančním vyjádření o 265 tis. Kč nižší.
V těchto částkách jsou i spotřeby na pobočkách KVK. Zde je třeba zdůraznit, že vliv na spotřebu páry
měla výměna oken na pobočce Ruprechtice. Spotřeba páry byla o 554 GJ nižší oproti roku 2013. Naopak
náklady na vodné a stočné stouply o 2 tis. Kč.

Náklady na služby
(Kč)
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
v tom:
DDNM, licence
TDO
počítačová síť, servis práce a mzdy, GORDIC, VDI
knihovnický systém
školení, honoráře KVK
služby – granty, projekty
ostatní služby, správa budovy, 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 (tisky, členské příspěvky, ostraha budovy)
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
spotřeba kolků
nájemné
nájemné Židovská obec
nájemné KASRO
kopie KASRO
nájemné počítače – LIS, a. s.
poplatky KB, CCS
celkem

(44)

2012
428 400
89 531
25 753
6 987 978

2013
714 151
105 030
23 675
6 499 389

2014
1 213 617
95 140
22 614
7 896 626

300 639
36 264
1 761 361
492 946
80 225
385 287
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
13 200
68 761
120 000
421 304
39 425
21 369
18 458
7 531 662

147 384
37 752
1 730 652
497 055
97 815
350 962
191 285
96 848
45 302
56 628
78 330
53 506
72 000
19 943
33 360
2 962
221 071
79 962
106 728
1 300
1 604
1 627 165
83 944
29 454
37 562
115 475
38 716
25 334
0
19 000
24 905
120 000
421 056
8 719
7 183
18 427
7 342 245

1 290 227
37 752
1 689 615
497 055
78 925
598 594
320 766
119 475
43 971
52 272
82 523
0
72 000
13 893
30 339
388
185 338
61 081
106 728
2 000
5 046
1 670 419
93 525
19 289
33 872
94 515
37 593
12 318
10 500
33 388
20 956
120 000
421 056
17 439
0
23 768
9 227 997
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Náklady na služby byly vyšší oproti loňskému roku o 1 886 tis. Kč. Standardní služby vyplývající ze smluvních vztahů (úklid, správa sítě, servis technologických celků, právní služby…) jsou dlouhodobě v podstatě
na stejné úrovni, kdy výrazných úspor bylo dosaženo již v roce 2013 v rámci snížení příspěvku na činnost.
K velkému nárůstu došlo u oprav a údržby, a to vlivem rozsáhlé opravy střechy ve výši 409 tis. Kč. Asi
nejvýznamnější akcí roku 2014 bylo pořízení elektronických cizojazyčných knih v hodnotě 1 159 490 Kč
v rámci projektu „Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic“, tato částka významně ovlivnila celkovou výši nákladů. Také náklady na služby pořízené z účelových dotací a grantů (Statutární město Liberec, Ministerstvo kultury ČR) byly o 248 tis. Kč vyšší.

Ostatní náklady
Ostatní náklady jsou vyrovnané, neboť v této účtové skupině se účtuje o takřka neměnných nákladech na
pojištění a o nákladech za kopie pořízené za úplatu.

Odpisy
Po změně odepisování hmotného majetku dle ČÚS č. 708 je výše odpisů takřka stejná jako v roce předchozím.
Daň z příjmu
Změnou metodiky účtování (vyhláška 410/2009 Sb.) se o srážkové dani z přijatých úroků účtuje právě na
účtu Daň z příjmu.

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

schválený 2014

úprava 2014

k 31. 12. 2014

%

1

neinvestiční příspěvek na odpisy
dlouhodobého majetku kraje

4 482 450,00

4 532 031,00

4 532 031,00

100,0 %

2

neinvestiční příspěvek na provoz
organizace

31 623 550,00

31 573 969,00

31 573 969,00

100,0 %

3

účelový neinvestiční příspěvek
zřizovatele

2 023 000,00

2 023 000,00

2 023 000,00

100,0 %

4

investiční dotace z rozpočtu kraje

0,00

0,00

0,00

0,0 %

5

mzdové náklady

18 498 000,00

18 498 000,00

18 497 114,00

100,0 %

6

použití prostředků rezervního fondu

60 000,00

70 000,00

70 000,00

100,0 %

7

použití prostředků invest. fondu na
opravy a údržbu majetku

435 000,00

1 100 000,00

633 549,00

57,6 %

8

použití prostředků fondu odměn

0,00

0,00

0,00

0,0 %

9

limit výdajů na pohoštění

25 000,00

25 000,00

22 614,00

90,5 %

77,50

77,50

75,61

97,6 %

0,00

0,00

14 522,15

0,0 %

10 počet zaměstnanců organizace
11 výsledek hospodaření organizace
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13.4 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ, DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ZA
ROK 2014
(Kč)

Ukazatel

ÚZ /

Poskytnuto k 31. 12. 2014

vráceno do 31. 12. 2014
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/ Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů – ost. neinv. celkem
– dle jednotlivých poskytovatelů
Statutární město Liberec
Ministerstvo kultury, SR

b

1
38 129 000,00

3
4 583 800,00

31 623 550,00
4 482 450,00
2 023 000,00

4 583 800,00

2 023 000,00
0,00
0,00
38 129 000,00
1 831 841,00

4 583 800,00

1 465 713,00
366 128,00

Dle jednotlivých titulů:
Statutární město Liberec
zúčtování záloh 2013 na projekty 10/2013 – 2/2014
Na návštěvě u sousedů
Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš
Knihovna vás baví
Příspěvek na akvizici
Příspěvek na provoz poboček
Předpokládaný výnos projektů s čerpáním 2014–2015
Celkem Statutární město Liberec
Ministerstvo kultury, dotace SR
VISK 9 Harmonizace
VISK 2 Vzdělávání knihovníků
VISK 9 Obohacení záznamů
VISK 7 Digitalizace novin Stráž severu
Kulturní aktivity ZPO a seniorů – Knihovna handicap friendly
Ministerstvo pro místní rozvoj
Cíl 3 – Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic
Úřad práce
Celkem SR
4/ Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů – ost. inv. celkem
Ministerstvo kultury
VISK 3 Připojení knihoven okresu Liberec do KS CLAVIUS REKS
VISK 8 Centrální portál knihoven
B/ CELKEM 3/+4
CELKEM

25 000,00
6 000,00
36 000,00
58 000,00
50 000,00
1 200 000,00
90 713,00
1 465 713,00

7 000,00
26 000,00
38 000,00
135 000,00
21 000,00

60 000,00
79 128,00
366 128,00
1 232 000,00
513 000,00
719 000,00
3 063 841,00

0,00

41 192 841,00

4 583 800,00

Účelové dotace byly čerpány v souladu se smluvními podmínkami a rozhodnutími o přidělení dotace
(MK ČR).
(46)
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13.5 VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Dle čl. VIII. Zřizovací listiny knihovna provozuje doplňkovou činnost, kterou je činnost graﬁckého studia,
knihařské dílny, pronájmy. Výsledek hospodaření této činnosti v roce 2014 činil 416 782 Kč (v roce 2012:
407 219 Kč, v roce 2013: 53 662 Kč). Od 1. 1. 2014 byla změněna metodika kalkulace nákladů.

2012
44 752,00
94 731,00
469 997,00
609 480,00

grafické studio
knihařská dílna
pronájmy
celkem

2013
29 223,00
83 579,00
515 937,00
628 739,00

2014
26 878,00
97 024,00
575 347,00
699 249,00

13.6 INVENTARIZACE
Inventarizace proběhla v souladu se směrnicí o inventarizaci. Termín provedení: 18. 11. – 30. 12. 2014
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 k e d n i 31. 12 . 2 014

Název majetku

SÚ

Inventura
F/D

1

Software

13

F

2

DDNM

18

F

3

Stavby

21

F

4

Sam. movité
věci a soubory

22

F

č. ř.

Stav majetku
předaného
k hospodaření dle
zřizovací listiny v Kč

5

DDHM

28

F

Pozemky

31

D

7

Kulturní předměty

32

F

Číslo popisné

1362/1

č. ř.

SU/AU

č. LV

1

210 200

953

528/1
526/4
526/6

Účetní stav v Kč

Rozdíl
v Kč

1 996 024,90

1 996 024,90

0

431 246 536,45

6

Parcela
číslo

Skutečný stav v Kč

573 888,60

573 888,60

0

431 246 536,45

431 246 536,45

0

48 239 024,14

48 239 024,14

0

45 009 292,20

45 009 292,20

0

3 566 300,00

3 566 300,00

0

3 349 750,00

3 349 750,00

0

Účetní stav
majetku předaného
Druh stavby
k hospodaření –
pořizovací cena v Kč

Na
majetku
vázne
zástava
ANO/NE

3 566 300,00

Budova pro službu
obyvatelstvu

celkem

NE

431 246 536,45

č. ř.

SU/AU

č. LV

Parcela
číslo

Druh pozemku / způsob
využití

1

310 400

953

526/6

Zastavěná plocha, 4 m2
2

2

310 400

953

528/1

Zastavěná plocha, 1 456 m

3

310 500

953

526/3

Ostatní plocha, 89 m2

celkem

431 246 536,45

Účetní stav
majetku předaného
k hospodaření –
pořizovací cena v Kč

Na majetku vázne
zástava ANO/NE

9 600,00

NE

3 494 400,00

NE

62 300,00

NE

3 566 300,00
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13.7 PŘEHLED O STAVECH NA BANKOVNÍCH ÚČTECH, POKLADNÍ HOTOVOST
(Kč)
účet
241
243
261

zůstatek
17 013 536
16 963
48 604

Část prostředků běžného účtu byla již v roce 2010 převedena se svolením zřizovatele na spořící účet.

13.8 STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
Zde se jedná o pohledávky a závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů, tyto nebyly po lhůtě splatnosti. Zůstatek na účtu 311 odběratelé činil k 31. 12. 2014 118 683 Kč a byl tvořen neuhrazenými fakturami, které byly proúčtovány do výnosů organizace k 31. 12. 2014. V roce 2015 byly veškeré pohledávky
uhrazeny. Zůstatek na účtu 321 dodavatelé ve výši 1 287 317 Kč jsou faktury proúčtované do nákladů roku
2014 a zaplacené v roce 2015.

13.9 VÝSLEDKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE S DŮRAZEM NA
FINANČNÍ POSTIHY ORGANIZACE
Ve dnech 23. 9. 2014 proběhla kontrola odstranění nedostatků zjištěných předchozí kontrolou zřizovatele.
Veškeré nedostatky byly odstraněny.

13.10 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

Ukazatel

Rezervní fond
Fond reprodukce majetku
Fond odměn
Fond kulturních
a sociálních potřeb
celkem

Stav k 31. 12. 2013

Stav k 31. 12. 2014

Příděl ze zlepšeného
hospodářského
výsledku roku 2014

Stav po přídělu
(sl. 2+3)

1

2

3

4

749 123,07

781 496,56

14 522,15

796 018,71

16 230 337,15

13 333 511,99

0,00

13 333 511,99

0,00

0,00

0,00

0,00

19 888,25

23 628,05

0,00

23 628,05

16 999 348,47

14 138 636,60

14 522,15

14 153 158,75

13.11 USMĚRŇOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY, MZDOVÝ VÝVOJ
(Kč)
limit mzdových nákladů
počet přep. pracovníků
průměrný plat vč. náhrady za pracovní neschopnost

2012

2013

2014

18 849 000

18 584 000

18 497 114

78,71

77,07

75,61

19 600

19 883

20 032

Limit mzdových prostředků na rok 2014 ve výši 18 498 000 Kč nebyl překročen v souladu se schváleným
rozpočtem. Celkové mzdové náklady činily 18 497 114 Kč, z toho 18 106 676 Kč platy, 321 801 Kč OOV
a 68 637 Kč náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. Průměrný měsíční plat činí vč. náhrad za
PN 20 032 Kč. Tato výše je ovlivněna navýšením tarifní mzdy od listopadu 2014 o 3,5 %.
(48)

Ohlédnutí za rokem 2014
V červnu loňského
roku byla vytvořena
Koncepce rozvoje Krajské vědecké knihovny
v Liberci, příspěvkové
organizace na léta
2014–2020. Tento
důležitý strategický
dokument byl společně
s koncepcemi ostatních příspěvkových
organizací začleněn do dokumentu Libereckého
kraje s názvem „Program rozvoje kulturních
institucí zřizovaných Libereckým krajem na léta
2014–2020“ a v září roku 2014 schválen Radou
Libereckého kraje (http://www.kvkli.cz/ﬁles/
knihovni_rad/Program_rozvoje.pdf ).

500 000 stran. Kromě této „krajské digitalizace“ se
podařilo zdigitalizovat naše významné publikace
sponzorsky s podporou Liberecké IS a díky prostředkům z programu VISK (Ministerstvo kultury
ČR).

Koncepce rozvoje Krajské vědecké knihovny
v Liberci na období 2014–2020 je vytvořena
v souladu s příslušnými legislativními dokumenty
(Knihovní zákon, Metodický pokyn, atd.), s Celostátní koncepcí rozvoje knihoven v České republice a s Programem rozvoje Libereckého kraje.
Koncepce KVK je doplněna o Koncepci zajištění
výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2007–2015 (2020).

Na léta 2014–2020 jsme plánovali postupné
připojování knihoven do regionálního knihovnického systému. V roce 2014 se díky získaným
ﬁnancím z programu Ministerstva kultury ČR
VISK 3 podařilo splnit první etapu a do systému
Clavius REKS připojit 40 knihoven Libereckého
okresu.

Měli bychom se tedy ohlédnout za tím, co se
podařilo (či nepodařilo) v Programu rozvoje…
splnit:
Z naplánovaných stavebně-technických prací se
uskutečnila rozsáhlejší oprava střechy a opláštění
budovy a oprava informačních panelů před budovou. Na opravu klimatizace v depozitáři starých
a vzácných tisků bylo vypsáno řádné výběrové
řízení, ale nabízená cena jediné ucházející se ﬁrmy
byla příliš vysoká, proto bylo výběrové řízení
zrušeno a oprava depozitáře se uskuteční letos na
podzim.
Na sklonku roku se KVK se zapojila do projektu
„Krajské digitalizace“, který by měl skončit v roce
2015. Předmětem digitalizace je soubor dokumentů z fondu knihovny, tzv. sudetik (Germanika
z Českých zemí). V rámci digitalizace budou
všechny zdigitalizované dokumenty spolu s metadaty zpřístupněny na portálu Kramerius. Během
projektu by mělo být zdigitalizováno více než

Akvizice a zpracování tištěných a elektronických publikací v češtině i v cizích jazycích: tento
cíl jsme splnili více než na sto procent díky
naší účasti v česko-německém projektu „Česko-saská síť knihoven, informace bez hranic“,
kde se nám podařilo získat odborné e-knihy za
cca 1 200 000 Kč z programu Cíl 3. A to navíc
k běžné akvizici, kde se podařilo nakoupit média
v celkové výši přes tři milióny korun. V roce 2014
jako jedna z mála knihoven v republice jsme začali
půjčovat české e-knihy.

Zapojení do Centrálního portálu knihoven: jako
člen Rady pro CPK se snažíme plnit všechny
požadavky na technické zabezpečení pro vstup do
CPK (např. NCIP protokol).
V oblasti výchovně vzdělávacích a kulturních
pořadů jsme se mj. více zaměřili na informační
vzdělávání středoškoláků, na rodiče dětí v pořadech „Co čtou vaše děti?“ a prohloubili jsme možnost využití knihovny pro handicapované. Čtení
starším lidem v domovech seniorů jsme rozšířili
o čtení dětem, které musejí pobývat na nemocničním lůžku.
Pokud jde o zahraniční aktivity, navázali jsme
kontakty s několika velvyslanectvími (Norské,
Maďarské a Slovinské velvyslanectví v Praze,
Honorární konzulát Litevské republiky v Liberci),
s kterými spolupracujeme na pořádání výstav,
přednášek a kulturních pořadů.

Blanka Konvalinková
ředitelka knihovny
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Příloha č. 1 – Zpráva o provedení revize
V roce 2014 proběhla v Krajské vědecké knihovně v Liberci, v souladu s knihovnickým zákonem č. 257/2001
Sb. a Vyhláškou MK k provedení zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb č. 88/2002 Sb., revize části knihovního fondu.

1. Knihovna pro děti a mládež
Revize proběhla v době zavření knihovny ve dnech 21. 7. – 25. 7. 2014 a revidován byl fond Knihovny pro děti
a mládež.
Revizi připravily a řídily PhDr. Helena Kořítková a Mgr. Dagmar Sýkorová, po technické stránce ji zabezpečila Ing. Hana Raisiglová.
Počet zaměstnanců účastnících se revize: 28

VÝSLEDKY REVIZE
t abulka
Celkový počet dokumentů k revizi

51 578

Zrevidováno

50 660

Dosud nezrevidováno

918

První fáze superrevize proběhla do konce roku 2014, výsledky v tabulce odpovídají stavu po jejím ukončení.
Superrevize bude dále pokračovat až do srpna 2015.
Současně s revizí byly provedeny nutné opravy záznamů knih (např. dislokace, signatury, interní kódy). Stav
některých knih si vyžádal opravy jejich fyzického stavu (lepení, přebal). Celkem bylo provedeno 1 568 různých oprav.

2. Pobočka Králův Háj
V souvislosti s plánovanou automatizací pobočky Králův Háj proběhla v průběhu roku retrokonverze knihovního fondu pobočky a současně s tím byla též provedena revize. Celý proces byl ukončen v prosinci 2014.
Vzhledem k tomu, že se nedal zjistit přesný výchozí stav fondu na pobočce, uvádíme pouze konečný počet
dokumentů, které prošly revizí.
Počet zrevidovaných dokumentů: 6 524

V Liberci dne 19. ledna 2015
Mgr. Dagmar Sýkorová
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Příloha č. 2 – Přehled podaných žádostí o dotace a sponzorských příspěvků za rok 2014
Pořadí

Název projektu

instituce / dotační program

popis projektu

projekt celkem

žádáno

podíl KVK

poskytnuto

odborná konference pro knihovníky, pedagogy a studenty

50 000,00

35 000,00

0,00

0,00

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

Konference současnost literatury pro děti a mládež

MK – odd. literatury a knihoven

2

Knihovna handicap friendly

MK – odbor regionál. a národnost. kultury

nákup zvukových knih pro seniory a handicapované

30 000,00

21 000,00

9 000,00

21 000,00

3

Mimoškolní vzdělávání knihovníků

VISK 2

kurzy informační gramotnosti

37 200,00

26 000,00

11 200,00

26 000,00

4

REKS – regionální knihovnický kooperační systém

VISK 3

připojení knihoven okresu Liberec do systému Clavius REKS

738 820,00

513 000,00

225 820,00

513 000,00

5

Digitalizace novin Stráž severu 1945 až 1952

VISK 7

provedení digitalizace dokumentu

422 000,00

295 000,00

127 000,00

135 000,00

6

Harmonizace a opravy tematických autorit KVK Liberec

VISK 9

harmonizace a opravy záznamů autorit

10 000,00

7 000,00

3 000,00

7 000,00

7

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

VISK 9

doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

8

Zapojení do CPK – protokol NCIP 2.02 v ARL

VISK 8/B

zapojení do Centrálního portálu knihoven

celkem MK ČR

55 000,00

38 000,00

17 000,00

38 000,00

1 028 000,00

720 000,00

308 000,00

719 000,00

2 371 020,00

1 655 000,00

701 020,00

1 459 000,00

30 000,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

O S TAT N Í D O TA C E / D A R Y
1

Děti čtou nevidomým dětem

Lasvit

vydání zvukové knihy pro děti

2

Příspěvek pro knihovnu

Ing. Hana Maříková

účelově neurčený finanční dar na podporu činnosti knihovny

3

Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II – Manažer

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

realizace rekvalifikačního kurzu pro vedoucí pracovníky knihovny

4

Nákup zahraničních odborných publikací

Nadace Preciosa

nákup tištěných zahraničních odborných publikací

celkem ostatní

50 000,00

5 000,00

0,00

50 000,00

384 000,00

329 000,00

10 000,00

74 000,00

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

Konference Současnost literatury pro děti a mládež

FPRV

odborná konference pro knihovníky, pedagogy a studenty

21 000,00

2 000,00

0,00

2

Knihovna vás baví

FPRV

hudební a literárně dramatické pořady

72 500,00

58 000,00

14 500,00

58 000,00

3

Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš

FPRV

odborné a kulturně vzdělávací přednášky

45 000,00

36 000,00

9 000,00

36 000,00

4

Na návštěvě u sousedů

FPS

spolupráce s Dětským oddělením CWB v Zittau

15 000,00

12 000,00

3 000,00

6 000,00

5

Sejdeme se na pobočce

FK

cyklus pořadů pro pobočky knihovny

37 600,00

30 000,00

0,00

0,00

6

Sejdeme se na pobočce 2

FK

cyklus pořadů pro pobočky knihovny

38 000,00

30 000,00

0,00

0,00

7

Umění je to, co je neodolatelné

FPRV

hudební a literárně dramatické pořady

55 000,00

44 000,00

11 000,00

44 000,00

8

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš

FPRV

odborné a kulturně vzdělávací přednášky

44 000,00

35 000,00

9 000,00

35 000,00

9

(Co) čtou vaše děti?

FPRV

cyklus pořadů o čtenářské gramotnosti

celkem SML
PROJEKTY CELKEM
Vysvětlivky:
VISK – Veřejné informační služby knihoven
FPRV – Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání
FK – Kulturní fond
FPS – Fond pro partnerskou spolupráci

35 000,00

28 000,00

7 000,00

28 000,00

342 100,00

294 000,00

55 500,00

207 000,00

3 097 120,00

2 278 000,00

766 520,00

1 740 000,00

Příloha č. 3 – Roční výkaz o knihovně za rok 2014
Ministerstvo kultury, POB 119
120 21 PRAHA 2
Vyplněný výkaz laskavě doručte do 31. 1. 2015

Kult (MK) 12 - 01
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 107/17 ze dne 30. 10. 2013

Roční výkaz o knihovně
za rok

2014

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2014. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny
požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.
Právní forma zpravodajské
jednotky (zakroužkuje se
odpovídající právní forma)

Název zpravodajské jednotky

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
1797

Evid. č. knihovny

00083194

Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec 1
482412133
Liberecký kraj

www.kvkli.cz
E-mail
library@kvkli.cz
Zřizovatel (vyplní se slovně)
Liberecký kraj
www stránky ZJ

III. VÝPŮJČKY
Ano

:

a



Ne

Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až 0315)

naučná literatura
krásná literatura

Celkem
2

0101

1 410 947

0102

1 432 124

0103

523 862
335 213

0104

rukopisy

0105

0

mikrografické dokumenty

0106

0

kartografické dokumenty

5 522

0107

tištěné hudebniny

0108

21 818

zvukové

0109

28 621

zvukově obrazové

0110

1 392

obrazové

0111

23

elektronické dokumenty

0112

6 694

jiné

0113

508 979

0114

4 231

Počet exemplářů titulů docházejících periodik
Počet knihovních jednotek ve volném výběru

0115

344 028

Přírůstky3

0116

26 307

Úbytky4

0117

5 130

Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně 5

0118

0

Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně 6

0119

0

Kontrolní součet (ř.0101 až 0119)

0139

v tom

Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sledovaného roku2
(součet ř. 0103 až 0113)

Č.ř.
1

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období

0201

24 835

z toho registrovaní uživatelé do 15 let

0202

4 269

Návštěvníci celkem (ř.0204+ř.0209)

0203

837 730

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

0204

371 757

návštěvníci půjčoven a studoven

0205

303 328

návštěvníci využívající internet v knihovně

0206

40 422

návštěvníci kulturních akcí

0207

11 777

návštěvníci vzdělávacích akcí

0208

16 230

0209

465 973

0239

2 076 321

Návštěvníci on-line služeb
(virtuální návštěvy z ř. 0505+0507+0511)

Kontrolní součet (ř.0201 až 0209)
1

Obsluhovaná populace=počet obyvatel okruhu působnosti knihovny,tj. počet obyvatel samostatné obecní resp.
městské části, pro jejiž obyvatele je vykazující knihovna zřízena. K 31.12.
http://web.mvcr.cz/adresa/

2

V knihovních jednotkách
Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.
Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.
5
Nezapočítává se do přírůstků ř. 0116.
6
Nezapočítává se do úbytků ř. 0117.

252 271

krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)

0303

312 416

naučná literatura dětem (knihy)

0304

27 155

krásná literatura dětem (knihy)

0305

99 473

výpůjčky periodik

0306

66 438

rukopisy

0307

0

mikrografické dokumenty

0308

0

kartografické dokumenty

0309

765

tistěné hudebniny

0310

1 204

zvukové

0311

43 579

zvukově obrazové

0312

4 512

obrazové

0313

0

elektronické dokumenty

0314

235

jiné

0315

226

0316

12 673

Prolongace (z ř. 0301)7

0317

261 605

Kontrolní součet (ř.0301 až 0317)

0339

1 890 826

Mezinárodní meziknihovní výpůjční
služba

2

808 274

0302

Prezenční výpůjčky evidované (z ř. 0301)7

Výměnné fondy

Celkem

1

2

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

a

4 654 891

Č.ř.

Celkem

1

IV. DALŠÍ ÚDAJE

II. UŽIVATELÉ
a

Č.ř.
0301

Meziknihovní výpůjční
služba v rámci státu

a
Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku

v tom

90

102 683

I. KNIHOVNÍ FOND

v tom

60

Jiná (uvést jmenovitě)
* ve znění pozdějších předpisů

Velikost obsluhované populace1
Bezbariérový přístup (označte X)

Nadace nebo nadační fond dle zák.č.227/1997 Sb.*

obdržené
požadavky
z jiných
knihoven

Kraj

zaslané
požadavky
jiným
knihovnám

Telefon

11
12
13
21
22
23
30
40
50

požadavky požadavky
do jiných
z jiných
zemí
zemí

IČO
Adresa

Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb.*
Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb.*
Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb.*
Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb.*
Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb.*
Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb.*
Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb.*
Občanské sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb.*
Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb.*

Č.ř.

Celkem

1

2

počet požadavků

0401

3 069

počet kladně vyřízených
požadavků

0402

2 989

počet požadavků

0403

524

počet kladně vyřízených
požadavků

0404

510

počet požadavků

0405

1

počet kladně vyřízených
požadavků

0406

1

počet požadavků

0407

18

počet kladně vyřízených
požadavků

0408

17

počet souborů

0409

285

počet svazků

0410

8 387

počet souborů

0411

0

počet svazků

0412

0

půjčené jiným
knihovnám

půjčené od jiných
knihoven

3
4

7

Vyplňují všechny knihovny

(59)

P Ř Í L O H A Č . 3 – R O Č N Í V Ý K A Z O K N I H O V N Ě Z A R O K 2 014

Dokončení oddíl IV

Č.ř.

Celkem

a

1

2

Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky a v rámci RF
Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a v rámci RF)
Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy, aj.)
Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.)
z toho v oblasti ICT (inform. a komunikační technologie)
Počet titulů vydaných neperiodických publikací
dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náklad (počet výtisků v ks)

VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY

0413
0414
0415
0416
0417

512
26
268
702
60

0418

3

Č.ř.
1

a
Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží
z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti

Celkem v Kč

2

0701

6 776 055

0702

4 714 398

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu

0703

366 128

0704

38 129 000

270

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje

0420

1

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce

0705

1 465 713

0421

400

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů

0706

0

0422

0
0707

0

Počet počítačů pro uživatele k 31. 12.

0427

0
1
5 088
350
69
50

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí

Počet studijních míst k 31.12.

0423
0424
0425
0426

0419

Počet titulů vydaného periodického tisku
dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náklad (počet výtisků v ks)
Počet titulů vydaného audiovizuálních děl dle
zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náklad (počet výtisků v ks)
Počet titulů vydaných elekktronických dokumentů včetně internetu
2

Plocha knihovny pro uživatele v m

0428

z toho napojených na internet
Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele

0429

Poskytujete uživatelům kopírovací služby

0430

Počet hodin pro veřejnost týdně8

0431

Kontrolní součet (ř.0401 až 0428)

:
:

ANO
ANO




a

ANO

:
:

70 000

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené

0710

0

0711

46 806 896

NE

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu

0712

1 232 000

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje

0713

0

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce

0714

0

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů

0715

0

Dotace a granty na investice ze zahraničí

0716

0
0

Celkem
2

1

0709

Příjmy (výnosy) celkem
(ř. 0701 + ř. 0703 až 0707 + ř. 0709 + ř. 0710)

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY
Č.ř.

0

Dary a sponzorské příspěvky

NE

59
23 601

0439

0708

z toho z fondů EU

NE




Webová stránka knihovny

0501

Elektronický katalog knihovny na internetu

0502

Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované období

0503

285 827

Kontrolní součet (ř. 0701 až 0718)

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny

0504

103 409

VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu

0505

330 729

0506

6 432

Dotace a granty na investice celkem
(součet ř. 0712 až 0716)

133 017

0508

2

Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů

0509

12

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

0510

3 620

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

0511

2 227

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů

0512

9 296
250
874 821

0513

Kontrolní součet (ř. 0503 až 0513)

0539

Č.ř.

2

16 451 845

0802

144 956

0803

25 283 190

mzdy (resp. platy)

0804

ostatní osobní náklady

0805

18 175 313
321 801

náklady na zdravotní a sociální pojištění

0806

6 150 916

zákonné sociální náklady

0807

635 160

0808

4 369 373

z toho nájmy

Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z ř. 0801 včetně
periodik a pořízení licencí na elektronické zdroje)

Celkem
2

Celkem v Kč

10

nákup a předplatné periodik10

0809

240 638

nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje10

0810

1 262 748
7 890

Daně a poplatky (bez daně z příjmů)

0811

0601

76,13

Daň z příjmů (účt. skupina 59)

0812

9 911

VŠ knihovnického směru

0602

14,01

Odpisy dlouhodobého majetku

0813

4 532 032

VŠ ostatní

0603

8,92

SŚ knihovnického směru

0604

30,57

SŠ ostatní

0605

17,13

0606

5,50

dobrovolných pracovníků

0607

2

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně

0608

120

0639

274,26

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)

1
9

ostatní
Počet

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0608)

Ostatní provozní náklady výše neuvedené

0814

507 506

Výdaje (náklady) celkem
(součet ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0811 až 0814)

0815

46 792 374

z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815)

0816

46 357 460

0817

2 211 508

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem
v tom

a

odborní

100 792 190

0801

Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807)

VI. ZAMĚSTNANCI

v tom

1 232 000

0739

1

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb

v tom

0507

Počet vlastních specializovaných databází

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů)

0718

Č.ř.
a

z toho

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru
knihovny
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru
mimo knihovnu

0717

z toho z fondů EU

hmotný majetek11

0818

853 168

nehmotný majetek12

0819

1 358 340

0839

175 666 129

Kontrolní součet (ř. 0801 až 0819)
10

Ř. 0808, ř. 0809 a dle skutečnosti i ř. 0810 vyplňují všechny knihovny i ZKNP.
11
Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§26 ZDP)
12
Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§32a ZDP).

8

Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou
týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje.
Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují pouze
řádek 0601 a pouze mají-li uzavřenou řádnou pracovní smlouvu.

9

Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími

údaji je vítáno.
IX. SÍŤ KNIHOVEN k 31. 12. 2014
Č.ř.
a

Národní
knihovna
ČR

Moravská
zemská knihovna
v Brně

Krajské
knihovny

Základní knihovny
pověřené výkonem
regionálních funkcí

13

Ostatní základní
knihovny
s profesionálními
pracovníky

Základní knihovny
s neprofesionálními
pracovníky

Ostatní knihovny
evidované dle
knihovního zákona
č. 257/2001 Sb.

Knihovny
celkem
8

b
0901

1

2

3

4

5

6

7

Počet knihoven celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet poboček

0902
0903

x
x

-

6
-

-

-

-

-

6
-

0939

-

-

6

-

-

-

-

6

z ř. 0902 pojízdných
Kontrolní součet
(ř.0901 až 0903)
13

Základní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávají statistická zjišťování.

Odesláno dne:

27.3.2015

Razítko:

Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis:

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího
zpravodajské jednotky:

Mgr. Blanka Konvalinková

(60)

PhDr. Dana Petrýdesová, ing. Hana Kuřová
Telefon:
482412125, 482412100
e-mail:

petrydesova@kvkli.cz; kurova@kvkli.cz

Příloha č. 4 – Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2014
Bajerová Pavla
Bezděková Alexandra
Bitljanová Zuzana
Brzobohatá Jana
Čejková Alena
Černá Jaroslava
Černá Petra
Čiháčková Petra
Daňová Romana
Mgr. Dudková Párysová Františka (od 7/2014 na MD)
Edwards Barbora (od 9/2014 na MD)
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
Holčáková Táňa
Mgr. Hrušovská Andrea
Hubičková Jitka
Chotěnovská Zuzana
Janoušková Zuzana
Juklíčková Hana
Mgr. Kadlecová Petra (nástup 10/2014)
Kasanová Stanislava
Kašová Lenka
Klabanová Jolana
Mgr. Konvalinková Blanka
Kořínková Kateřina
PhDr. Kořítková Helena
Košíčková Jana
Kozák Jan
Kozáková Marcela
Kozojedová Martina
Krause Rudolf
Krupauerová Petra
Kříček Václav
Ing. Kuřová Hana
Kuželková Táňa
Langrová Hana
Machová Petra

Meixnerová Jana
Mejstříková Jarmila
Němcová Lucie
Petr Jiří
PhDr. Petrýdesová Dana
Puchýř Jaroslav
Ing. Raisiglová Hana
Romancová Lucie (nástup 3/2014)
Mgr. Rakušan Zdeněk, Ph.D.
Řezníčková Romana
Ing. Sanetrníková Martina
Sedláková Pavla
Mgr. Sekyra Marek
Sekyrová Alena
Severová Věra (návrat po RD 12/2014)
Schiﬀner Libor, DiS.
Slámová Iva
Snítilová Irena
Sodomková Vladimíra
Soukupová Jitka
Starcová Jaroslava
Bc.Suková Andrea (návrat po RD 1/2014)
Mgr. Sýkorová Dagmar
Šafránek Roman
Bc. Šidáková Eva (od 4/2014 na MD)
Šípová Pavla
Šourková Renata
Mgr. Šťastná Eva
Šťastníková Helena
Šteklová Valéria
Mgr. Švejdová Veronika (nástup 12/2014)
Bc. Trojanová Kateřina
Bc. Trykarová Markéta
Mgr. Třešňáková Anna
Bc. Vacková Soňa
Mgr. Vánský David
Vojáčková Radka (návrat po RD 8/2014)
Volfová Pavla
Vykouřilová Simona (návrat po RD 11/2014)
Zvolská Jiřina (pracovní poměr ukončen 12/2014)
Žižka Pavel

Vysvětlivky:
MD – mateřská dovolená
RD – rodičovská dovolená
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VÝBĚR Z AKCÍ KVK – FOTOGALERIE

Přednáška Historie ručního papíru

Přednáška Československé legie

Ples v knihovně

Oslavy výročí knihovny

Literatour

Listování

(62)

VÝBĚR Z AKCÍ KVK – FOTOGALERIE

Autogramiáda s Vlastimilem Vondruškou

Spisovatelka Iva Pekárková

Živá knihovna

Knihovna na Ostašovských slavnostech

Literární večer s Jitkou Smutnou
a Petrou Braunovou

Setkání s Járou Cimrmanem

(63)
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