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SEZNAM ZKRATEK 

 

AKS – automatizovaný knihovní systém 

ČR – Česká republika 

KF – knihovní fond 

KJD PB – Knihovna Jana Drdy Příbram 

KKC – Krajské knihovnické centrum 

KMMB – Knihovna města Mladá Boleslav 

MěK BN – Městská knihovna Benešov 

MěK KH – Městská knihovna Kutná Hora 

MěK Kolín – Městská knihovna Kolín 

MěK Praha – Městská knihovna v Praze 

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 

PK – knihovna pověřená výkonem RF 

RAKS – Regionální automatizovaný knihovnický systém 

REKS – Regionální knihovnický systém 

RF – regionální funkce 

SK – Středočeský kraj 

SVK – Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

VF – výměnný fond 

VISK – veřejné informační služby knihoven 

VKIS – veřejné knihovnické a informační služby 
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Výroční zpráva 2020 
V Ý K O N  R E G I O N Á L N Í C H  F U N K C Í  V E  S T Ř E D O Č E S K É M  K R A J I  

CÍLE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2020 

Výkon regionálních funkcí (dále RF) ve Středočeském kraji (dále SK) se řídil Koncepcí regionálních 

funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019–2022 spolu s dalšími závaznými předpisy, 

jako je Knihovní zákon 257/2001 Sb. nebo Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění vý-

konu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR. 

Velmi důležitým aspektem kvalitního fungování regionálních funkcí je dostatečné finanční zajištění. 

Na výkon regionálních funkcí pro rok 2020 byla přidělena celková částka 15 350 200 Kč, což je 

oproti loňskému roku výraznější navýšení, jehož důvodem bylo především navýšení počtu metodi-

ků o 3 úvazky. Tento trend by měl pokračovat i v následujících letech, a to v souladu se schválenou 

koncepcí RF. Navýšení počtu metodiků v tomto roce situaci zlepšilo. Stále však platí potřeba i 

v dalších letech tento počet metodiků v pověřených knihovnách navyšovat. 

Velmi důležité bylo udržet výkon RF v kvalitě i kvantitě poskytovaných služeb. V rámci RF byly 

i nadále vykonávány následující služby. Poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová 

činnost byla zajišťována SVK a čtyřmi pověřenými knihovnami (dále jen PK), a to systémem meto-

dického vedení. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady zajišťuje Středočeská vědecká knihovna  

v Kladně za spolupráce s PK, a podílí se tak na jejich kvalifikačním růstu. Nákup (akvizici) 

a zpracování Výměnného fondu Středočeského kraje (ten je majetkem Středočeského kraje) zajiš-

ťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně (dále SVK) za spolupráce s PK. Tvorbu výměnných 

souborů a jejich cirkulaci v jednotlivých vymezených regionech zajišťuje SVK a čtyři PK. Jde 

o efektivní koordinaci a dělbu všech činností. 

Výše uvedené služby zajišťují dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb (dále 

VKIS) ve všech knihovnách SK, a napomáhají tak k vyrovnávání rozdílů v úrovni poskytování VKIS 

mezi obyvateli měst a malých obcí. Realizace těchto služeb umožňuje také zajistit kvalitu 

i kontinuitu VKIS v návaznosti na informační potřeby uživatelů. Neméně důležitým aspektem je ta-

ké sociální a demokratická rovina; tyto služby jsou přístupny všem občanům bez rozdílu věku, ná-

rodnosti, náboženství či sociálního postavení. 

 

Hlavní cíle, události a problémy ovlivňující výkon RF v  roce 2020 

Samozřejmou prioritou je i nadále zajistit fungování RF. Jak již bylo zmíněno výše, pro rok 2020 by-

la na fungování RF vymezena částka 15 350 200 Kč. Pro systém RF by bylo vhodné, aby se do bu-

doucna nejednalo o částku finální, ale aby se tato částka neustále kontinuálně navyšovala. Přede-

vším s ohledem na snahu o zkvalitňování nabízených služeb, a to z důvodů jak kvalitativních 
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i kvantitativních v nabízených službách, tak z důvodů, které by akceptovaly makroekonomické uka-

zatele, které nedokážeme ovlivnit. Doba nám také neustále přináší nové a nové možnosti a výzvy, 

zvláště v oblasti IT, které je třeba zohlednit i v rámci plnění RF. 

Nutno zdůraznit, že letošním rokem se situace značně zlepšila. Po několika letech došlo 

k výraznějšímu navýšení počtu metodiků – viz výše. A tento trend by měl, po pominutí současné 

epidemické krize, v dalších letech pokračovat. 

To byl také důvod, proč v roce 2019 proběhla aktualizace stávající koncepce platné do roku 2022. 

Aktualizace začala platit od 1. 1. 2020. Jejím základním cílem bylo postupné navyšování počtu me-

todiků (a tedy i finanční navýšení na jejich mzdu) ve všech pověřených knihovnách SK pro toto 

funkční období, navyšování částky na nákup dokumentů do VF o procento roční inflace aj. 

Výrazným negativním faktorem tohoto roku, který zcela jistě ovlivnil fungování RF, byla pandemic-

ká situace v ČR, respektive na celém světě, která de facto znemožnila na řadu měsíců řádné fungo-

vání nejen RF. Této situaci jsme se pokoušeli čelit alespoň tím, že jsme činnosti, které k tomu byly 

vhodné, a to především vzdělávací akce, porady apod., převedli do online podoby. Tím jsme čás-

tečně tyto činnosti mohli naplňovat. Také se výrazně zvýšil podíl e-mailové, telefonické a další 

distanční komunikace. Činnosti, které nejsou vázány na přímý kontakt s knihovníky, jako např. ná-

kup dokumentů do výměnného fondu či jeho správa, fungovaly standardně, bez omezení. 

Na výkonu regionálních funkcí se spolu s Krajským knihovnickým centrem i nadále podílí 

4 pověřené knihovny, a to Městská knihovna Benešov, Knihovna města Mladá Boleslav, Městská 

knihovna Kutná Hora a Knihovna Jana Drdy Příbram. 

Ke dni 31. 12. 2020 působilo ve Středočeském kraji 819 knihoven, z toho 1 krajská, 4 pověřené, 

104 profesionálních a 710 neprofesionálních. 

Velkým pozitivem pro fungování regionálních funkcí je včasné obdržení finanční částky ve všech 

pověřených knihovnách a SVK na provoz i na nákup dokumentů do Výměnného fondu SK. Jsme te-

dy v této oblasti jedním z mála krajů ČR, které měly finanční prostředky na regionální funkce začát-

kem roku a včas (některé kraje mají tyto částky přiděleny později, což ochromuje jejich činnost 

v oblasti RF). 

Díky účelnosti a úspornosti při nakládání s finančními prostředky určenými na fungování RF jsme 

mohli všechny služby zajistit ve víceméně dostatečné míře i kvalitě, ovšem s ohledem na pande-

mickou situaci. 

Středočeský Kramerius 

Stejně jako v předchozích letech bylo plánováno zorganizování soutěže 

o nejlepší knihovníky z neprofesionálních knihoven Středočeský Krameri-

us. Návrhy na ocenění knihovnic/knihovníků ze strany metodiček 

z pověřených knihoven byly schváleny. Epidemická situace nedovolila 

uskutečnit slavnostní ocenění těchto knihovníků; to bylo přesunuto do 

doby, kdy bude situace natolik dobrá, abychom mohli toto ocenění slav-

nostně předat. 
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HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2020 

Poradenská a konzultační činnost  

počet poskytnutých konzultací 1 566 

počet metodických návštěv 563 

celkem obsloužených knihoven 786 

Porady a konzultace jsou v oblasti regionálních služeb prostředkem koordinace, informování a vzá-

jemné výměny názorů a poznatků. A v neposlední řadě také příležitostí k setkávání a zdrojem in-

spirace a předání zkušeností. I tuto činnost výrazně ovlivnil zvláštní charakter tohoto pandemické-

ho roku. Ve větší míře, než v letech předchozích, byla tato činnost poskytována na dálku, tedy tele-

fonicky, emaily či online formou pomocí videokonferencí. 

Pro poradenskou a konzultační činnost je velmi důležitý osobní kontakt s knihovníky. Příležitost 

k takovému setkání se naskýtá především při distribuci výměnných souborů, a právě tyto návštěvy 

jsou využívány pro různé konzultace a metodickou práci. Jak již bylo popsáno výše, kvůli pandemii 

a s ní souvisejícím omezováním činností knihoven až k jejich několikerému uzavření během roku, 

se výrazně změnil charakter poskytování těchto činností. Dříve převážně osobní kontakty musely 

být nahrazeny bezkontaktní formou. Tzn.: po většinu roku probíhaly konzultace, metodika apod. 

formou telefonickou či emailovou a v některých případech i formou videokonferenční. 

I v této nelehké situaci jsme se snažili, aby byl doporučovaný standard těchto činností RF naplňo-

ván. 

Pracovníci větších profesionálních knihoven využívají tuto službu jen občasně. Zájem o poradenství 

vzrůstá, hlavně ze strany nových knihovníků. Zájem je především o metodickou návštěvu v obslu-

hované knihovně, což letos nebylo v řadě případů možné a bylo nahrazeno jinou formou. Potřeba 

metodických návštěv je však velmi žádoucí. Za metodické návštěvy jsou i nadále považovány pouze 

ty, při nichž docházelo přímo k metodické činnosti, proškolování knihovníka, nabídce vzdělávacích 

akcí, aktivní pomoci při řešení vzniklých situací apod. 

Statistika 

počet zpracovaných statistických výkazů 854 

Díky tradičnímu proškolování a konzultacím se podařilo shromáždit vyplněné výkazy ze všech zá-

kladních knihoven SK. Z těchto výkazů jsme získali celkem přesný přehled o stavu knihoven a kni-

hovnictví ve Středočeském kraji. Stále platí, že evidujeme jistou neochotu i nedochvilnost ve vypl-

ňování statistických výkazů ze strany některých menších a bohužel i větších obecních knihoven 

a obcí, ač se jedná o zákonnou povinnost. Také je třeba konstatovat, že při kontrole dodaných sta-

tistických výkazů byla zjištěna celá řada chyb, které musely být následně opraveny, aby bylo možné 

údaje uložit do databáze NIPOSu. Bylo také zjištěno, že řada knihoven má již několik let přerušenu 

svou činnost, výkazy nedodávají, ale zároveň se neodhlásily z evidence Ministerstva kultury. 
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Vzdělávání knihovníků, semináře, porady  

počet vzdělávacích akcí 281 

počet účastníků 371 

počet odučených hodin 94 

počet porad 9 

Celokrajské vzdělávací aktivity byly Krajským knihovnickým centrem SVK v Kladně (dále KKC) při-

praveny na základě zjištěného předběžného zájmu i dle aktuálních požadavků knihovníků SK a za 

úzké spolupráce s metodiky v pověřených knihovnách. Spolu s nimi byly sestaveny regionální vzdě-

lávací plány. 

Vzdělávání knihovníků v kraji však narušila epidemická situace. V období po první vlně epidemie 

(březen 2020) i přes pozvolné uvolňování zavedených ochranných opatření byly všechny aktivity 

pozastaveny až do září 2020. Následně se některé akce přesunuly do online prostředí. K výuce byl 

využit komunikační webový nástroj Jitsi Meet. 

Mezi nejlépe hodnocené akce se v rámci výkonu RF zařadily např.: 

 Efektivní jednání s uživateli – prezenční seminář konaný v KJD Příbram 

 Psychologické hry v komunikaci se seniory – prezenční seminář konaný v MěK Kolín 

 Současná česká literatura – online přednáška pořádaná ve spolupráci s MěK Praha 

Zájem o školení v oblasti počítačové gramotnosti, v rámci podprogramu VISK2 (program MK ČR), 

přetrvával i v roce 2020. Prezenční formou se konaly čtyři kurzy (celkem 24 hodin). Čtyři kurzy (cel-

kem 16 hodin) se uskutečnily online. 

Mezi nejlépe hodnocené kurzy v rámci podprogramu VISK2 patřily např.: 

 Elektronické zdroje vhodné k tvorbě rodokmenu – prezenční kurz konaný v Praze 

 Digitální knihovna Kramerius (začátečníci) – online kurz 

 Canva: jednoduchý grafický nástroj – online kurz 

KKC uspořádalo nebo spolu s PK připravilo celkem 19 akcí, tj. 21 výukových dní a 76 hodin. Pro-

školeno bylo 286 knihovníků ze 174 knihoven. Přehled všech vzdělávacích aktivit – viz Příloha č. 2. 

Krátké vzdělávací bloky byly již tradičně zařazovány před nebo v závěru porad knihovníků (profesi-

onálních i neprofesionálních). V roce 2020 se konala jedna porada ředitelů a vedoucích profesio-

nálních knihoven SK (Praha 15/1 – 34 účastníků z 24 knihoven) a dvě porady ředitelů a metodiků 

PK (KKC Kladno 15/9 - 18 účastníků z 5 PK a online 14/12 – 14 účastníků z 5 PK). 

Jako studijní alternativa byl doporučen časopis Čtenář, dále také Jinonické texty, které spravuje 

ÚISK FF UK, a bulletin pro knihovny Středočeského kraje s názvem Mezi námi – občasník vydávaný 

elektronicky. 

                                                
1 Počet vzdělávacích akcí = akce v rámci RF, PC kurzy v rámci VISK2 a další akce v jednotlivých PK. 



Výroční zpráva 

Stránka 7 

S ohledem na situaci se také v tomto roce nekonal plánovaný Kurz knihovnického minima. 

Situace způsobená pandemií COVID-19 nás přinutila změnit formu vzdělávání a je více než pravdě-

podobné, že pro některé aktivity bude žádoucí u těchto nových online forem zůstat. Sami vzděla-

vatelé i pracovníci jednotlivých knihoven se s online nástroji postupně učí pracovat. 

Nákup, tvorba výměnného fondu , cirkulace, distribuce 

stav výměnného fondu k 31. 12. 2020 254 2992 

roční přírůstek VF 14.4813 

zakoupeno z finančních prostředků kraje 13 1734 

Tato služba je stále vnímána ze strany všech obecních knihoven i jejich zřizovatelů jako zcela zá-

sadní a nejdůležitější. Nákup knih a tvorba souborů „na míru“ (složení i počet knih výměnných 

souborů) se uskutečňuje dle potřeb jednotlivých knihoven. Pro velké množství malých obecních 

knihoven, které nedostatečně nebo vůbec nenakupují publikace do vlastního knihovního fondu, se 

výměnný fond stává jediným garantem jejich smysluplnosti a fungování. 

V tomto roce byly knihy do VF nakupovány ihned poté, co jsme obdrželi částku na nákup knih, tedy 

ca od února, a poté kontinuálně do konce roku, a to díky včasnému obdržení peněz na nákup knih, 

což mělo za následek mimo jiné i včasnou distribuci aktuálních novinek do knihoven Středočeské-

ho kraje v rámci výměnných souborů. Téměř všechny dokumenty byly nakoupeny s poskytnutým 

rabatem, a proto mohlo být za ušetřené finanční prostředky nakoupeno větší množství knih. Cel-

kem bylo nakoupeno 13 173 dokumentů za 2 981 200 Kč. Z částek určených pro každý jednotlivý 

pověřený region byla ještě odečtena poměrná suma, za kterou byly nakoupeny knihy pro profesi-

onální knihovny (kvalitnější, odbornější publikace s delší výpovědní hodnotou). Tato suma činila 

v tomto roce celkem 201 694 Kč a nakoupilo se za ni 829 dokumentů. Téměř většina nakoupených 

dokumentů jsou knihy, zbytek pak mluvené slovo na CD, časopisy, společenské hry či tematické 

kufříky. Celková částka 2 981 200 Kč znamená cenu s rabatem, kdybychom rabat neměli, zaplatili 

bychom místo výše uvedené částky 4 252 682 Kč. Díky poskytnutému rabatu jsme mohli nakoupit 

více knih do výměnného fondu. Průměrně činil rabat v roce 2020 30,36 %. Na nákup dokumentů 

do výměnného fondu byl po většinu tohoto roku používán akviziční portál firmy TeamLibrary. Od 

října tohoto roku jsme také začali využívat akviziční portál firmy OPA. 

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2020 pokračovala kontinuálně aktualizace výměnné-

ho fondu, tentokrát oproti roku 2019 byla rozsáhlejší. Aktualizaci považujeme za důležitou čin-

nost pro udržení kvalitního a stále aktuálního Výměnného fondu SK. 

 

                                                
2 Jedná se o fond nakoupený po roce 2006, kdy vstoupila v platnost koncepce, podle které se knihy začaly nakupovat 

centrálně v SVK v Kladně. 

3 Celkový přírůstek výměnného fondu včetně darů. 

4 Včetně 33 titulů časopisů. 
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Vyřazené dokumenty v roce 2020 (z VF pořízeného v rámci centrální akvizice od roku 2006) 

Region 2020 

Benešov 2947 

Kladno 1487 

Kutná Hora 2042 

Mladá Boleslav 1132  

Příbram 17 

Celkem 7625 

Budování výměnného fondu a následná cirkulace výměnných souborů po knihovnách jsou ekono-

micky velmi úsporné. Doporučovaný standard výkonu RF je v tomto případě naplňován. Zvláště ze 

strany neprofesionálních knihovníků je tato služba velice kladně přijímána i hodnocena. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu (KF) 

počet obsloužených knihoven 67 

počet revidovaných knihovních jednotek 92 093 

Aktualizace vlastních fondů obsluhovaných knihoven je nezbytný krok při jejich zpracování do elek-

tronických databází všech dostupných automatizovaných knihovních systémů. V rámci těchto sys-

témů vznikají i tzv. regionální automatizované knihovnické systémy (RAKS), které výrazně usnad-

ňují realizaci revizí KF v jednotlivých knihovnách. Tyto systémy mají, kromě pověřené Knihovny 

města Mladá Boleslav, všechny ostatní PK. Koncem roku bylo do těchto RAKS zapojeno 162 kniho-

ven. Další knihovny mají svůj vlastní automatizovaný knihovní systém. 

U této služby evidujeme stále narůstající zájem. Vidíme to i podle narůstajícího počtu obslouže-

ných knihoven a počtu revidovaných knihovních jednotek. Knihovny se mění a zásadním krokem je 

aktualizace a následná revize knihovního fondu. Jedná se o službu poměrně časově náročnou 

a vzhledem k počtu metodiků a počtu knihoven ve Středočeském kraji nemůže být tato pomoc vy-

konávána s větší pravidelností a zcela podle našich představ. Revize probíhají podle časových mož-

ností metodiků, kteří jsou ve většině případů přítomni alespoň při jejím zahájení a při jejím závěru. 

Po dobu provádění revizí samotným knihovníkem jsou vzniklé problémy konzultovány telefonicky 

nebo e-mailem. Jedná se o mimořádně časově náročnou činnost. Přes metodické vedení a snahy 

metodiků upozorňovat na důležitost aktualizace knihovních fondů v knihovnách Středočeského 

kraje zůstává i nadále tento fond v řadě knihoven poměrně, a někde i velmi zastaralý, což může 

v některých případech vést k razantnímu úbytku počtu uživatelů těchto knihoven. 

Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z  prostředků provo-

zovatele (obce) a jejich distribuce  

Stejně jako v předchozích letech nebyla tato služba poskytována plošně v celém kraji. Pouze 

v obsluhovaném regionu Mladá Boleslav je obhospodařován fond zakoupený z prostředků obcí. 

Knihovna města Mladá Boleslav má tuto skutečnost ošetřenu zvláštní smlouvou s konkrétními ob-

cemi. 
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Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)  

počet obsloužených knihoven 167 

počet akcí, zásahů 298 

Tato služba je náročná především z důvodu finančních a odborných. O službu je čím dále větší zá-

jem a všichni metodici se snaží vyhovět žádostem obsluhovaných knihoven co možná nejvíce. Je to 

nejdynamičtěji rostoucí služba v současnosti. Z meziročního srovnání vyplývá, že počet knihoven 

obsloužených touto službou vzrostl ca o dalších 10 %. Bylo by potřeba odborného pracovníka na IT 

technologie, který by se mohl věnovat pouze této službě a zabezpečoval ji pro knihovny celého 

Středočeského kraje. Služba je i časově velmi náročná. Proto je poskytována na vyžádání. Ve všech 

regionech SK dochází k metodické pomoci při zvládání této činnosti, především v menších knihov-

nách, a to formou konzultací či pomocí přímo na místě během metodických cest a v poslední době 

i formou online videokonferencí. 
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HODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ RF 

Výše finanční dotace, která nám byla pro tento rok přidělena, činila 15 350 200 Kč. Navýšení pro 

tento rok činilo cca 1 350 000 Kč. Tato částka byla převážně určena na pokrytí mezd nových pra-

covních úvazků na metodiky – viz výše. Zbylé finance pak byly využity na nákup dokumentů do vý-

měnného fondu. Velmi kvitujeme, že nedošlo nejen ke snížení rozpočtu, ale naopak k jeho navýše-

ní, což samozřejmě zvláště v této nelehké době vede ke stabilitě výkonu RF, bez výraznějších tur-

bulentních výkyvů. Pro poskytování veškerých služeb v kvalitě i kvantitě, které bychom chtěli do-

sáhnout a která by byla srovnatelná s celostátním průměrem v rámci krajských knihoven, bychom 

potřebovali pokračovat v navyšování finančních prostředků, zvláště při potřebě navyšování počtu 

metodiků. Zároveň je třeba, aby bylo akcentováno případné navyšování mezd zaměstnanců ve ve-

řejné správě, inflace či jiné makroekonomické vlivy, a především celostátní ukazatele financování 

RF a parametry výkonu těchto činností. Rádi bychom dosáhli postupného navyšování počtu úvaz-

ků, aby tím byly zajištěny kvalitní služby v souladu s Koncepcí RF i služby, které s sebou nese vývoj 

knihovnického oboru i celé společnosti, především v oblasti informačních a komunikačních techno-

logií.  

Veškeré činnosti včetně rozvozů výměnných souborů jsou prováděny s nejvyšší možnou věcnou 

a finanční efektivitou. 

Pro stabilní situaci k zajištění výkonu regionálních funkcí by bylo potřeba i nadále přinejmenším 

udržet alespoň stejnou výši finančních prostředků na jejich výkon jako v tomto roce; případně 

částku spíše ještě navýšit. Navýšená částka by, kromě zmiňovaného nárůstu počtu metodiků, který 

by více odpovídal reálné situaci, měla také akceptovat vládní navyšování mezd i neustále stoupající 

náklady (ceny energií či benzínu a nafty apod.). 

Vzhledem k současné velmi složité situaci jsme vděčni, že částka nebyla snížena, ba naopak. A chá-

peme, že další případné navyšování bude záviset na mnoha faktorech, které bude třeba vzít 

v úvahu po skončení této koronavirové krize. 

Dotace za rok 2020 byla vyúčtována v souladu se smlouvami (viz příloha 1). 
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ČASOPIS ČTENÁŘ 

Celostátní odborný knihovnický časopis Čtenář byl včleněn do oddělení Krajského knihovnického 

centra novou organizační strukturou k 1. 5. 2019. 

Také v tomto roce vyšlo celkem 11 čísel – 10 čísel a 1 letní dvojčíslo. Celkový náklad časopisu činil 

830 výtisků. 

Fungovala také elektronická verze časopisu, která je přístupná z webu SVK. 

Redakční rada časopisu se scházela i v tomto roce pravidelně, celkem jedenáctkrát. Novinkou bylo, 

že se vzhledem k současné situaci scházela především videokonferenční formou. 

Celková finanční částka vynaložená na jeho vydávání byla v tomto roce 1 540 683,35 Kč, z toho 

vlastní podíl 966 585,56 Kč, výnosy z prodeje 324 097,79 Kč. Grantový podíl z programu MK ČR – 

Knihovna 21. století – K 21 činil 250 000 Kč. 

Vydavatel Středočeská vědecká knihovna v Kladně jako instituce s krajskou působností se snažila 

získávat další zdroje financování tohoto celostátního časopisu; grantové prostředky používala pře-

devším na úhradu honorářových a částečně předtiskových nákladů. Knihovna pokrývala v plné mí-

ře mzdové náklady redaktorů, poskytovala redakci potřebné vybavení, vedla agendu předplatitelů, 

hradila náklady na tisk, distribuci, část grafického zpracování; zajišťovala rovněž jeho elektronickou 

verzi. 

  



Výroční zpráva 

Stránka 12 

PŘÍLOHA 1 

Statistický výkaz výkonu RF  

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí rok 2020 

Kraj Středočeský 

Název knihovny: SVK V KLADNĚ SUMÁŘ 

Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 22,24 

Počet obsluhovaných knihoven 816 

Poradenská a konzultační činnost   

  počet obsloužených knihoven 786 

  počet poskytnutých konzultací 1566 

  počet metodických návštěv 563 

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

  počet obsloužených knihoven 788 

  počet zpracovaných statistických výkazů 749 

Vzdělávání knihovníků, semináře   

  počet obsloužených knihoven 208 

  počet všech vzdělávacích akcí 28 

      z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 17 

         z toho (z ř. 15): počet akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 0 

  počet všech účastníků 371 

      z toho (z ř. 17): počet účastníků akcí v rámci RF 260 

         z toho (z ř.18): počet účastníků akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 0 

  počet všech vyučovacích hodin 94 

      z toho (z ř. 20): počet vyučovacích hodin v rámci RF 52 

         z toho (z ř. 21): počet vyučovacích hodin na podporu vzd., kult. a komun. aktivit 0 

Porady   

  počet obsloužených knihoven 81 

  počet akcí 9 

  počet účastníků 141 

Praktická podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit   

Počet obsloužených knihoven 0 

Počet akcí, zásahů 0 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

  počet obsloužených knihoven 67 

 z toho počet revidovaných knihoven 35 

počet revidovaných knihovních jednotek  92 093 

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

  počet obsloužených knihoven 0 

  počet nakoupených knihovních jednotek 0 

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF   

  počet obsloužených knihoven 18 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 5 969 

Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

  stav výměnného fondu k 31. 12. 2020  317 416 

  roční přírůstek VF 14 481 
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  roční úbytek VF 7 625 

     z ř. 42 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 13 173 

     z ř. 42 zakoupeno z finančních prostředků obce 1 138 

     z ř. 42 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 

Cirkulace VF   

  počet obsloužených knihoven 623 

  počet expedovaných souborů 1 821 

  počet svazků v souborech 101 943 

Servis automatizovaného knihovního systému   

počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu AKS 167 

  počet akcí, zásahů 298 

Doprava v rámci výkonu RF   

  počet obsloužených knihoven 1 038 

  počet ujetých km 35 958 

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

(pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2020 

Kraj Středočeský 

Název knihovny SUMÁŘ 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3 345 197,90    

 z toho : nákup knihovního fondu 2 983 400,77    

Spotřeba energie (číslo účtu 502) 158 647,93    

Opravy a udržování (číslo účtu 511) 141 368,00    

Cestovné (číslo účtu 512) 35 168,00    

Ostatní služby (číslo účtu 518) 559 469,33    

 z toho : doprava 25 356,19    

 z toho : servis AKS 39 691,14    

 z toho : nákup licence na el. zdroje 6 511,11    

 z toho : nákup knihovnických služeb 0,00    

Mzdové náklady (číslo účtu 521) 7 775 387,65    

 z toho : platy zaměstnanců 7 668 990,79    

 z toho : ostatní osobní náklady 106 396,86    

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 2 602 492,78    

Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 323 535,71    

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 52 564,21    

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 61, 63 - 66, 71, 74 -76) 310 069,21    

Provozní náklady celkem (součet ř. 61, 63 - 66, 71, 74 - 77) 15 303 900,72    

Investiční náklady 0,00    

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 78 a 79) 15 303 900,72    

  Přidělená dotace (krajská)  15 350 200,00    

Vráceno  46 300,32    

  

  

 
  

 
  

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2020 

Náklady za rok   
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Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 292 651,00    

z toho: na nákup knihovního fondu 282 900,00    

Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00    

 z toho : platy zaměstnanců 0,00    

 z toho: ostatní osobní náklady 0,00    

Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 0,00    

Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 91, 93, 96) 800,00    

Provozní náklady celkem (součet ř. 91, 93,96,97) 293 451,00    

Investiční náklady 0,00    

Náklady celkem (součet ř. 98 + 99) 293 451,00    

  Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování 
 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí) 0,00    

Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí)  0,00    

 
 

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 
 (mimo prostředky určené na RF) Rok 2020 

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2019 
 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00    

Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00    

    

Podíl obcí na nákupu výměnného fondu    

Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu  88 

Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  282 900,00    
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PŘÍLOHA 2 

Přehled vzdělávacích aktivit  

 Přednášky a semináře v rámci RF: 

 Autorský zákon (součást porady) – Praha 15/1, PhDr. Vít Richter, 34 účastníků 

 Erasmus+ pro knihovny (součást porady) – Praha 15/1, Mgr. Lucie Kelblová, 34 účastníků 

 Tvoříme koncepci knihovny – Praha 17/1, Mgr. Tomáš Štefek, 11 účastníků 

 Digitální knihovna Kramerius – Praha 27/2, Ing. Aleš Brožek, 19 účastníků 

 Efektivní jednání s uživateli – KJD Příbram 11/6, PhDr. Olga Medlíková, 16 účastníků 

 Psychologické hry v komunikaci se seniory – MěK Kolín 8/9, David Kryštof, Ph.D., ACC, 

19 účastníků 

 Současná slovenská literatura – KKC Kladno 10/9, PhDr. Jana Pátková, 10 účastníků 

 Místní akční skupiny (součást porady KL) – online 16/10, Mgr. Miroslav Oliva, 16 účastníků 

 Seznámení s Jitsi Meet – online 27/10, Eva Šenfeldová, 8 účastníků 

 Seznámení s Jitsi Meet – online 26/11, Eva Šenfeldová, 11 účastníků 

 Současná slovenská literatura – online 1/12, PhDr. Jana Pátková, 21 účastníků 

 Současná česká literatura – online 7/12, PhDr. Jiří Zizler, 25 účastníků 

 Kurzy počítačové gramotnosti v  rámci VISK2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 

(dotační podprogram Ministerstva kultury ČR):  

 Pokročilejší práce s Google dokumenty – KJD Příbram 20/2, Mgr. Anna Nováková, 8 účast-

níků 

 Vytváříme a sdílíme Google Docs a Google kalendáře – Praha 5/3, Mgr. Anna Nováková, 

10 účastníků 

 Elektronické zdroje vhodné pro tvorbu rodokmenu – Praha 11/3, Mgr. Marcela Freimutho-

vá, 12 účastníků 

 Jak vytvořit profesionální dokument v MS Word (pro pokročilé) – KKC Kladno 6/6, 16/9 

a 23/9, Mgr. Tereza Štěpánová, 5 účastníků 

 Canva: Jednoduchý grafický nástroj online – online 5/11, Mgr. Anna Nováková, 10 účastní-

ků 

 Feedback pomocí dotazníků – online 18/11, Mgr. Anna Nováková, 13 účastníků 

 Digitální knihovna Kramerius (začátečníci) – online 18/11, Ing. Aleš Brožek, 16 účastníků 

 Digitální knihovna Kramerius (pokročilí) – online 9/12, Ing. Aleš Brožek, 13 účastníků 

https://www.svkkl.cz/admin/course/38/1
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 Účast krajských metodiků na vzdělávacích akcích (výběr):  

 Vzdělávání na dálku – webinář (online 8/10); 

 Knihovny současnosti 2020 – celostátní konference (online 2/11 – 4/11); 

 Na rovinu – Klartexte – webinář (online 11/11); 

 Finanční řízení pro neekonomy – webinář (online 18/11). 

 


