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OBECNĚ 

Změny vedení knihovny 

Od 2. 1. 2018 se stala ředitelkou SVK Mgr. Ivona Kasalická, která byla k 27. 3. 2018 ve zkušební 

době odvolána. Od 28. 3. do 31. 10. byl pověřeným ředitelem Mgr. Robert Georgiev. 1. 11. byla 

vedením pověřena Ing. Eva Recmanová, která 28. 12. rezignovala. Rada kraje rezignaci vzala na 

vědomí a řízením organizace pověřila Mgr. Miluši Rolincovou do doby jmenování nového ředitele. 

Organizační struktura 

1. 3. vstoupila v platnost nová organizační struktura ve čtyřstupňovém řízení. Jednotlivé odbory ne-

byly nadále přímo podřízeny řediteli. Do nově vzniklé funkce náměstka pro hlavní činnost byla jme-

nována Ing. Eva Recmanová. 

1. 9. se opět organizační struktura změnila: na základě Rozhodnutí ředitele 5/2018 vznikl Odbor pro 

knihovnickou činnost, do kterého bylo zařazeno pět oddělení: 

 Oddělení půjčovny (vedoucí Mgr. Martin Burian) 

 Oddělení informační služby a registrace (vedoucí Mgr. Hana Mikulenková) 

 Oddělení doplňování a zpracování fondu (vedoucí Mgr. Veronika Ježková) 

 Oddělení správy fondu (vedoucí Renata Fridrichová) 

 Oddělení Krajského knihovnického centra (vedoucí PhDr. Radek Liška) 

 a pracoviště IT a systémového knihovníka 

Vedoucí odboru se stala Ing. Eva Recmanová. Pracovníkům, kterých se týkala změna pracovní po-

zice, byla navrhnuta pracovní pozice nová. Kromě jedné pracovnice z Oddělení Krajského knihov-

nického centra pracovníci na změny pozic přistoupili. 

Centrální depozitář 

Projekt centrálního depozitáře řeší ochranu, správu a zpřístupnění knihovního fondu SVK v Kladně. 

Knihovní fond SVK obsahuje aktuálně asi 963 tis knihovních jednotek (knih, svazků periodik, zvu-

kových nosičů a dalších dokumentů). Asi 260 tis. jednotek je uloženo ve skladech ve volném výběru 

a v příručních knihovnách areálu hlavní budovy knihovny, asi 415 tis. knihovních jednotek je umís-

těno v různých skladech v rámci města Kladna, z toho čtyři sklady jsou v pronajatých prostorách. 

Způsob uložení knihovního fondu SVK v Kladně je dlouhodobě neefektivní, ochrana fondu za stá-

vající situace velice problematická a správa a zpřístupnění fondu uživatelům jsou málo flexibilní. 

V rámci realizace projektu dojde k výstavbě objektu centrálního depozitáře SVK a nákupu úložného 

systému potřebného pro efektivní uložení knihovního fondu a dále pořízení potřebného vybavení 

depozitáře. Po dokončení stavby se knihovní fond přestěhuje z externích skladů do nově vybudova-

ného objektu. 

Stavba centrálního depozitáře bude zahájena v Divadelní ulici v Kladně, nedaleko SVK. Centrální 

depozitář se bude skládat ze skladové části objektu o celkové rozloze cca 2000 m2 s kapacitou 809 tis. 

knihovních jednotek. Předmětem projektu je i pořízení potřebného vybavení depozitáře a instalace 

vhodných technologií pro zajištění preventivní konzervace knihovního fondu. 
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GDPR 

25. 5. 2018 vstoupila v platnost nová pravidla EU o ochraně osobních údajů Nařízení Evropského 

parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). 

Proto byly přepracovány dokumenty, kterých se toto nařízení v SVK týká: 

 Knihovní řád (s platností od 25. 5. 2018) 

 Směrnice 6/2018 Ochrana osobních údajů 

 Rozhodnutí ředitele 3/2018 Režim používání služebních mobilních telefonů 

 doložky ke smlouvám se zpracovateli osobních údajů (s dodavatelem AKS ARL firmou Cosmo-

tron, s dodavatelem AKS Koha firmou R-Bit, s poskytovatelem cloudového úložiště firmou Ces-

net, s distributory časopisu Čtenář) 

Před zavedením opatření proběhlo v SVK šetření o toku dat osobních údajů a o jejich zabezpečení. 

Šetření proběhlo na základě objednávky zřizovatele Středočeského kraje, zpracovatelem byla firma 

CyberGym. Výsledkem šetření byly zprávy Analýza rizik a Analýza toků dat. Na základě zprávy 

a hlavně podle průběhu šetření byly zmapovány toky dat a upřesněna pravidla zabezpečení dat. 

Mezinárodní spolupráce 

 návštěva družební Vojvodské knihovny v Opole, Polsko; výstava Bohumil Hrabal, 4. – 6. 4. 

 návštěva Výboru pro vědu, vzdělávání a kulturu parlamentu Porýní Falz v SVK, 17. 4. 

 návštěva studentů zdravotnických oborů, lékařů a akademických funkcionářů z Univerzity An-

cona, provincie Fermo, Itálie, 17. 7. 

 návštěva ve Fermu, Portu san Giorgiu a Altidoně, Itálie; navázání spolupráce s knihovnami 

a obecními úřady regionu Marche; návštěva Biblioteca Civica, Romolo Spezioli ve Fermu, kni-

hovny v Portu San Giorgio a městečka Altidona, 9. – 14. 9. 

 návštěva Stadtbibliothek Ludwigshafen, Stadtbibliothek Ingelheim a účast na Landeskundliches 

Kolloquium; akce se zúčastnili i kolegové z Vojvodské knihovny Opole, 18. – 21. 9. 

Účast pracovníků na odborných akcích/seminářích/školeních 

Vedoucí odborů 

 studijní cesta SDRUK po německých knihovnách, 25. – 27. 4. 

 seminář ARL, 10. – 11. 5. 

 studijní cesta SDRUK, Finsko, Helsinki, 28. 5. – 1. 6. 

 Landesbibliothekszentrum Koblenz – konference Digitalizace kulturního dědictví, 18. – 21. 9. 

 spolupráce s regionem Marche, městy Fermo, Porto san Giorgio a Altidona, 9. – 14. 9., Itálie 

Oddělení doplňování a zpracování fondu 

 Projekt ESF „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny v důchodovém sys-

tému“, NK ČR Praha, 30. 1. 

 jednání grantové komise VISK 9, MK ČR Praha, 13. 2. 

 veletrh cestovního ruchu Holiday World, Praha, 15. 2. 

 akreditovaný kurz pro pedagogy a knihovníky Současná literatura pro děti a mládež, Národní 

pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha, 6. 3. 

 jednání bibliografické sekce SDRUK, MVK v Ostravě, 27. - 28. 3. 

 seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny, VII. jednání SDRUK, MZK, Brno, 12. 4. 

 jednání pracovní skupiny pro jmenné zpracování, NK ČR Praha, 19. 4. 

 seminář pro práci s portálem Knihovny.cz, SVK v Kladně, 25. 4. 
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 knihovnická komunitní konference KOKON, NK ČR Praha, 3. 5. 

 jednání sekce SDRUK pro akvizici, NK ČR Praha, 10. 5. 

 seminář ARL, Valtice, 10. – 11. 5. 

 veletrh Svět knihy, Praha, 10. – 11. 5. 

 jednání VISK 7, NK ČR Praha, 16. 5. 

 seminář FriendlyVox, NK ČR Praha, 24. 5. 

 seminář Současná španělská literatura, Městská knihovna Praha, 18. 6. 

 jednání Formátového výboru NDK, NK ČR Praha, 18. 6. 

 školení EBSCO: stahování e-knih, software pro výuku cizích jazyků, SVK v Kladně, 23. 8. 

 jednání Formátového výboru NDK: pracovní skupina pro monografie, NK ČR Praha, 13. 9. 

 veletrh Svět knihy, Plzeň, 21. 9. 

 školení RFID, SVK v Kladně, 27. 9. 

 konference a panelová diskuze Knihovna – věc veřejná, SVK v Kladně, 3. 10. 

 Podzimní knižní veletrh, Havlíčkův Brod, 5. 10. 

 jednání pracovní skupiny pro věcné zpracování, NK ČR Praha, 18. 10. 

 jednání VISK 7, NK ČR Praha, 23. 10. 

 seminář Možnosti spolupráce zlepšování platových podmínek v knihovnách, NK Praha, 8. 11. 

 seminář lokálních supervizorů Souborného katalogu ČR, NTK Praha, 15. 11. 

 seminář účastníků Souborného katalogu ČR, MKP Praha, 26. 11. 

 setkání Digitalizace kulturního dědictví, EXON Plzeň, 27. 11. 

 konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Národní archiv v Praze, 28. – 29. 11. 

 přednáška Japonská literatura, pro akvizitéry a pracovníky ve službách, MKP Praha, 3. 12. 

 jednání zaměstnavatelské sekce SKIP, 6. 12. 

 porada členů sekce služeb osobám se specifickými potřebami, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 

7. 12. 

Oddělení správy fondu 

 seminář Sociální inovace v knihovnách, Brno, 5. – 6. 2. 

 návštěva družební Vojvodské knihovny v Opole, Polsko, 4. – 6. 4. 

 seminář Zvukové knihy v roce 2018, Třebíč, 9. 4. 

 školení na Kurzu knihovnického minima, květen 

 seminář FriendlyVox, NK ČR, 24. 5. 

 Kladenské dvorky, zajištění stánku, 10. 6. 

 seminář Současná španělská literatura, MěK Praha, 18. 6. 

 Naučme se učit, dovednosti pro knihovníky, FF UK Praha, 6. 9. 

 Knihovna - věc veřejná, SVK, 3. 10. 

 seminář Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR, Brno, 7. 12. 

Oddělení informační služby a registrace 

 seminář Polská literatura, MěK Mladá Boleslav, 17. 1. 

 Storyteling Městská knihovna Praha, 5. 2. 

 Sociální inovace, FF MU Brno, 5.2. – 6.2. 

 veletrh cestovního ruchu Holiday World, Praha, 16. 2. 

 dílna Trénování paměti, MK Český Krumlov, 23. – 24. 4. 

 seminář Knihovny.cz . Kladno, SVK, SÚS. 25. 4. 

 seminář Budoucnost knihoven tvoříme společně, Goethe institut, 23. 4. 

 Anopress, Pressreader, NK Praha, 27. 4. 

 24. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy, Praha, 11. 5. 

 Seminář Mediální gramotnost pro knihovníky NK Praha, 25. 5. 

http://akvs.cz/akce/akce-2018/seminar-ivig-2018/


6 

 Národní seminář informačního vzdělávání, NASIV FF MU Brno, 12. – 13. 6. 

 Dotyková zařízení ve výuce, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 30. 10. 

 Mediální gramotnost, KÚ Středočeského kraje, 21. 9. 

 seminář VISK8, zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí, 15. 10. 

 seminář Mnemotechniky ČSTPMJ, Kulturní dům Domovina, Praha, 25. 11. 

 seminář Jak můžeme lépe vyhledávat informace o zdraví?, 29. 11. 

Oddělení půjčovna 

 Webináře EBSCO 

 Rosetta Stone Library Solution, software pro výuku cizích jazyků 

 EBSCO Audiobooks, základní přehled a jak si poslechnout audio tituly 

 Letní speciál online školení EBSCO 

 EBSCO eBooks™, Jak si stáhnout eKnihu do mobilního zařízení 
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ODBOR PRO KNIHOVNICKOU ČINNOST 

RFID 

V r. 2018 začala první etapa zavádění technologie RFID. Z dotačního programu VISK3 získala SVK 

229 000 Kč. Celkové náklady projektu byly 358 756 Kč. Z dotace bylo pořízeno 6 pracovních stanic 

na zápis a identifikaci čipů, zaškolení a implementace funkce RFID do ARL. Za podíl SVK bylo 

pořízeno 25 tisíc kusů knižních čipů RFID. 

Z rozvojových projektů Středočeského kraje se podařilo ke konci roku získat na nákup čipů ještě 

233 000 Kč. Kromě knižních čipů byly zakoupeny i čipy na CD. 

Dluhy uživatelů 

V r. 2018 jsme se pokusili vyřešit vysokou částku dluhů, které jsou evidovány ve výpůjčním systému 

ARL. Převážný podíl tvoří dluhy starší 10 let, které jsou prakticky nevymahatelné. Na základě kon-

zultace s Městskou knihovnou v Praze, která má propracovaný systém vymáhání dlužných částek, 

byl připraven návrh pro jednání komise na posouzení dluhů uživatelů. 

Na základě doporučení krajských knihoven byla uzavřena smlouva s advokátem Mgr. Ptašnikem, 

jejímž předmětem je vymáhání pohledávek za dlužníky prostřednictvím předžalobních výzev, 

v soudním nalézacím a exekučním řízení. 

V březnu byly k vymáhání předány dlužné částky, které vznikly před méně než třemi roky. 

V současnosti se předávají advokátovi dlužníci s nevrácenou knihou a dlužníci, u kterých je dlužná 

částka vyšší než 100 Kč. Uživatelé s dluhem do 100 Kč jsou vyzýváni knihovnou. 

Od 1. 3. 2018 se maximální doba napočítávání zpozdného snížila z 200 na 60 dnů a max. dlužná 

částka za dokument se snížila z 1000 na 300 Kč. 

CzechELib 

Byla uzavřena Smlouva o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 

2018–2022 mezi Národní technickou knihovnou a SVK jako členskou institucí CzechELib. Cílem je 

vytvořit a zprovoznit národní centrum CzechELib, které bude efektivně zajišťovat centrální nákup 

klíčových EIZ pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR, tyto zdroje spravovat a reálné využívání 

cílovou skupinou statisticky vyhodnocovat. Díky centralizaci know-how, vyjednávání, nákupu 

a správy zdrojů dojde postupnému výraznému snížení administrativní zátěže pro členské instituce, 

takže bude vytvořena silnější vyjednávací pozice vůči dodavatelům EIZ. Vzhledem k tomu, že kni-

hovna nezískala statut výzkumné organizace, je přístup hrazen z finančních prostředků knihovny za 

konsorciální ceny. Řada jednání ohledně začlenění knihoven mezi výzkumné organizace prozatím 

nebyla úspěšná. 

Kniha do vlaku 

1. 10. byla otevřena na základě smlouvy s Českými drahami knihovnička v železniční stanici Kladno-

město. Cestující si zde mohou bezplatně půjčovat knihy, které po přečtení vrátí, nebo vymění za jiné. 

Police je označená logem knihovny, opatřená informacemi o projektu Kniha do vlaku, stručnými 

pravidly o půjčování a je přístupná v otevírací době nádražní budovy. Knihovna se tak připojila k ce-

lostátnímu projektu, který podporuje čtenářství. 
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Zvuková knihovna 

Počet uživatelů se zrakovým či jiným zdravotním postižením, jež znemožňuje či výrazně znesnad-

ňuje čtení knih běžným způsobem v tištěné podobě, se v SVK zvýšil na 87. 

Počátkem roku byla namluvena a nahrána audio verze Provozní řád Zvukové knihovny. Pro lepší 

orientaci v nabídce bylo vytvořeno dvanáct seznamů zvukových knih podle žánru. Záznamy jsou 

převedeny podle pravidel handicap friendly do zjednodušené podoby s důrazem na zvětšené písmo. 

Celkem je takto zpracováno 2842 záznamů. Seznamy jsou průběžně doplňovány formou týdenních 

novinek i retrospektivně. Vše je vystaveno na webových stránkách knihovny, novinky abonentům 

jsou pravidelně zasílány mailem. 

Zvuková knihovna není pouze fyzický fond, jedná se zároveň o donáškovou i dovážkovou službu. 

V r. 2018 se uskutečnilo 20 jízd do domovů seniorů v Kladně, Smečně a Unhošti. 

Studentské praxe 

V listopadu a prosinci absolvovaly v knihovně tři studentky středoškolskou praxi. Prošly napříč růz-

nými pracovišti, aby mohly nahlédnout do všech knihovnických procesů - od nákupu přes zpracování 

knih až po samotné půjčování čtenářům. Všechny tři absolvovaly praxi úspěšně. 

Univerzita 3. věku 

Ve spolupráci s provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze proběhly přípravné práce pro zahájení 

Virtuální univerzity 3. věku. SVK se stala jedním z konzultačních středisek, virtuální výuka prostřed-

nictvím internetu je zajišťována PEF ČZU v Praze. 

Oddělení půjčovna 

Oddělení půjčovna (dříve Půjčovna literatury) se stala součástí Odboru pro knihovnickou činnost, 

vedoucím zůstal Mgr. Martin Burian, jeho zástupkyní Lucie Kolínská. 

Od podzimu SVK registruje dětské uživatele již od 6 let. Ve volném výběru knih byl dětský koutek 

vybaven novými hračkami a novým kobercem. 

Větší prostor byl vyhrazen pro audioknihy. 

Vysoké stoly s PC v prostoru vstupní haly byly nahrazeny menšími stolky a křesílky. Na stěny byly 

nainstalovány lišty s výstavním závěsným systémem. 

Pokračovalo se v průběžném posunu fondu v rámci skladu 04 a dosazování knih na místa vyřazených 

z volného výběru. Byly uspořádány knihy formátu D ve volném výběru. 

Oddělení informační služby a registrace 

V rámci organizační změny se 1. 9. stala vedoucí Oddělení informační služby a registrace Mgr. Hana 

Mikulenková. 

V lednu čtyři pracovníci absolvovali on-line kurz validace a všichni pracovníci zajišťující registraci 

uživatelů mají právo validovat. 
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Informační vzdělávání pro základní a střední školy 

Lekce probíhaly podle dané struktury a převážně interaktivní formou. Součástí programů byla samo-

statná práce s tématy čtenářství a kritického přístupu k informacím. Rozšířila se nabídka tematických 

programů pro 1. i 2. stupeň ZŠ. 

Pracovníci uskutečnili 69 lekcí pro školy, kterých se zúčastnilo 1805 žáků a studentů. Programy pro 

školy se staly součástí Místního akčního plánu (MAP) pro rozvoj vzdělávání Magistrátu města 

Kladna. Nabízené programy: Metody učení a paměť, Teorie literatury, Ota Pavel, Romantický básník 

K. H. Mácha, Pohádky, Dětský hrdina, První kroky v knihovně, Seznámení s knihovnou. SVK se 

také účastnila vzdělávacího projektu Knihovna ve škole. 

Služba „Ptejte se knihovny“ a „Napište nám“ 

V rámci celostátní služby odpovídají pracovníci oddělení na mailové dotazy. Od 13. 3. jsou zodpo-

vídány i dotazy přijaté v režimu offline. Na internetu využívají uživatelé formulář Napište nám. 

Písemné a ústní informace 

Bylo poskytnuto 2443 ústních informací a 13 292 písemných. 

Písemné informace Počet Počet záznamů 

Rešerše 42 6285 

Informační zdroje 206  

Písemné informace (kromě rešerší)   

 Bibliografické 373 5733 

 Faktografické 609 1274 

Součet (rešerše + písemné informace) 1024 13 292 

Databáze s možností vzdáleného přístupu pro registrované uživatele knihovny 

 Dtb. EBSCOhost Academic Search Complete a Central & Eastern European Academic Source 

(CEEAS) jsou zpřístupněny prostřednictvím projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro 

ČR. Přístup k databázím byl plně hrazen z projektu v letech 2013 – 2017, v letech 2018 – 2019 

je hrazen z finančních prostředků knihovny v rámci povinné udržitelnosti projektu. 

 V databázích EBSCO se uskutečnilo celkem 1660 přístupů, 6331 vyhledávání, 1201 otevření 

plných textů, bylo vyhledáno 827 abstraktů. Z toho: 

- 255 přístupů, 913 vyhledávání, 917 otevření plných textů a 607 abstraktů z databáze Acade-

mic Search Complete 

- 88 přístupů, 373 vyhledávání, 117 otevřených plných textů a 48 abstraktŮ z databáze Central 

& Eastern European Academic Source (CEEAS) 

- v dtb. eBook Collection (EBSCOhost) se uskutečnilo 66 přístupů, proběhlo 280 vyhledávání, 

bylo otevřeno 5 plných textů dokumentů 
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 Bylo možné využívat i další dtb. EBSCO - European Views of the Americas: 1493 to 1750, Gre-

enFILE, Library, Information Science & Technology Abstracts a Regional Business News. Tyto 

databáze jsou zpřístupněné bezplatně. 

 Dtb. EBSCOhost Business Source Complete (EBSCO) je od počátku roku 2018 zpřístupněna 

prostřednictvím CzechELib – Národního centra pro elektronické informační zdroje. Uskutečnilo 

se 207 přístupů, 799 vyhledávání, 156 zobrazení plných textů a bylo vyhledáno 123 abstraktů. 

 Databáze PressReader zaznamenala celkem 740 přístupů. Využití databáze od prosince 2017 do 

března 2018 bylo hrazeno z prostředků SVK, od dubna do listopadu 2018 bylo hrazeno z projektu 

VISK 8/A, poté opět po dobu čtyř měsíců je hrazeno z prostředků SVK. 

 Databáze Naxos Music Library obsahuje více než 2 200 000 skladeb, průvodní texty a řadu dal-

ších doplňkových informací jako stručný přehled dějin hudby s doporučenými nahrávkami, an-

glický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod. Databáze 

je od roku 2018 zpřístupněna prostřednictvím CzechELib – Národního centra pro elektronické 

informační zdroje. 

Databáze přístupné v knihovně 

 Právní a informační systém Codexis. Přístup je hrazen z finančních prostředků knihovny. 

 ČSN online – přístup k platným a některým neplatným českým technickým normám. Přístup je 

hrazen z finančních prostředků knihovny. 

 Česká mediální databáze fy Anopress IT, a.s. umožňuje vyhledávání v archivu od roku 1996, 

zpřístupňuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy pořadů rozhlaso-

vého a televizního zpravodajství a publicistiky a zprávy z internetových serverů. Využití databáze 

od prosince 2017 do března 2018 bylo hrazeno z prostředků SVK, od dubna do listopadu 2018, 

z projektu VISK 8/A, poté opět po dobu čtyř měsíců je hrazeno z prostředků SVK. 

Akce pro veřejnost 

Akce pro veřejnost Počet lekcí Počet návštěvníků 

Trénování paměti 11 123 

Exkurze, odborné konzultace pro veřejnost  6 40 

Seminář IPAC – práce s katalogem 1 1 

Číselné ukazatele služeb uživatelům 

Uživatelé   Informační dotazy  

Počet registrovaných uživatelů 5737  Informační dotazy ústní 2443 

 z toho do 15 let 116  Informace písemné 7007 

Neregistrovaní uživatelé 407  z toho bibliografické 373 

   počet záznamů 5733 

Výpůjčky   z toho faktografické 609 

Výpůjčky dle druhu dokumentu 236 446  počet záznamů 1274 

Naučná literatura 144 876  z toho rešerší 42 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl03$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl04$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl04$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl05$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl06$ctl00$titleLink','')
http://proxy.mzk.cz/login?auth=shibboleth&url=http://www.pressreader.com
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z toho naučná literatura dospělým 

(knihy) 
144 430    

z toho naučná literatura dětem (knihy) 446  Počty návštěvníků a výpůjček, akce  

Krásná literatura 70 952  Celkem návštěvníci 118 394 

z toho krásná literatura dospělým 

(knihy) 
69 944  Návštěvníci PL, SIS, HO, internetu 116 442 

z toho krásná literatura dětem (knihy) 1008  Půjčovna literatury 109 096 

Ostatní dokumenty 12 591  Hudební oddělení 9 

Kartografické dokumenty, mapy 1237  
Registrace, Informační služba a stu-

dovna 
9271 

Tištěné hudebniny 827  Návštěvníci internetu  2530 

Zvukové dokumenty 9696  z toho studovna 750 

z toho ZK stažené+půjčené 1628  z toho informační služba a registrace 1780 

Videokazety + DVD 122    

Elektronické dokumenty 44  Akce 85 

z toho čtečky e-knih 23  
Návštěvníci vzdělávacích a kultur-

ních akcí (jen OS) 
2004 

z toho ostatní elektronické dokumenty 21  lekce informačního vzdělávání 69 

Jiné dokumenty 665  počet účastníků/návštěv 1805 

z toho normy 295    

z toho deskové hry 370    

Periodika 8027    

   instruktáže (elektr. katalog, báze dat) 1 

Meziknihovní služba   počet účastníků 1 

Výpůjčky jiným celkem 27 509  tréninky paměti - realizované v SVK 11 

Výpůjčky ČR 27 393  počet návštěv 123 

z jiných knihoven 55    

jiným knihovnám 27 326    

 z toho prolongací 11 716    

Požadavky (ČR) 28 268  Pololetní prázdniny v knihovně 1 

z jiných knihoven 15 490  počet návštěv 13 

jiným knihovnám 59    

Výpůjčky (mezinárodní)    Elektronické služby   

z jiných zemí 2  Počet návštěv webové stránky 129 174 
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do jiných zemí 116  
Vstupy do el. katalogu z prostoru kni-

hovny 
25 992 

Požadavky (mezinárodní) 0  
Vstupy do el. katalogu z prostoru 

mimo knihovnu 
266 987 

z jiných zemí 90  
Vstupy do el. výpůjčního protokolu 

z prostoru knihovny 
12 606 

do jiných zemí 2  
Vstupy do el. výpůjčního protokolu 

z prostoru mimo knihovnu 
121 773 

   
Vstupy do DB a EIZ z prostoru kni-

hovny 
998 

   
Vstupy do DB a EIZ z prostoru mimo 

knihovnu 
1414 

   Počet e-výpůjček e-dokumentů 1007 

Oddělení doplňování a zpracování fondu 

Do funkce vedoucí odboru a oddělení regionální bibliografie nastoupila v lednu 2018 Mgr. Veronika 

Ježková. 

Z rozhodnutí zastupujícího ředitele došlo k 31. 8. ke zrušení odborů a zásadní reorganizaci struktury 

knihovny. Nově ustanovené oddělení Doplňování a zpracování fondu se stalo součástí Odboru pro 

knihovnickou činnost, jednotlivá specializovaná pracoviště v rámci oddělení spravují odborní meto-

dici. Do regionální bibliografie bylo v uvedeném roce přiřazeno pracoviště digitalizace, doposud ná-

ležící do oddělení systémového knihovníka a IT. 

Doplňování knihovního fondu 

Bylo získáno celkem 12 132 knihovních jednotek neperiodických dokumentů, z toho 10 723 knih 

a kartografických dokumentů. V rámci zapojení do projektu Cizojazyčná literatura získala knihovna 

45 titulů beletrie a odborné literatury v různých jazycích. Pracovnice oddělení přebraly do svých 

rukou přibližně tři a půl tuny knih dovezených doručovacími společnostmi. Přírůstek neperiodických 

dokumentů byl o 206 knihovních jednotek menší než v roce 2017. 

Na nákup dokumentů do fondu SVK (včetně seriálů, hudebních dokumentů a elektronických zdrojů 

a dokumentů) byla z ročního rozpočtu přidělena částka 2 868 000 Kč. Na nákup dokumentů do fondu 

SVK (bez seriálů, hudebních dokumentů a elektronických zdrojů a dokumentů) byla z ročního roz-

počtu přidělena částka 2 350 000 Kč, z toho bylo vyčerpáno 2 349 140,38 Kč (s poštovným 

2 368 466,66 Kč). Při nákupu knih bylo dosaženo průměrné slevy 23,5 %. Průměrná cena knihy či-

nila 316 Kč, průměrná cena knihy po slevě byla 256 Kč. Nákup představoval 84,8 % celkového 

přírůstku neperiodických dokumentů za rok 2018. 

Od října 2018 se pracoviště podílí na zavádění technologie RFID. 

Jmenné a věcné zpracování neperiodických dokumentů 

Pracoviště zpracování fondu zajišťovalo kompletně zpracování všech typů neperiodických doku-

mentů z fondu SVK, včetně fondu zvukových dokumentů, a z výměnného fondu. 
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Pravidelně byly odesílány záznamy neperiodických dokumentů do Souborného katalogu ČR, podle 

pravidel RDA. V roce 2018 bylo zasláno 9718 záznamů do SK ČR pomocí protokolu OAI-PMH. 

Pracoviště spolupracovalo s Národní knihovnou ČR na tvorbě personálních a korporativních autorit, 

soustavně provádělo harmonizaci autorit SVK s autoritami Národní knihovny ČR, zejména perso-

nálních. 

Zajišťovalo balení a technické vybavení neperiodických dokumentů a jejich průběžné předávání pra-

covníkům odboru služeb, respektive přímo do skladů. Spolupracovalo s odborem správy fondu při 

uvolňování kapacity skladů – úpravy dislokace knihovních jednotek v bibliografickém záznamu. Pra-

covnice se podílely na revizi knihovního fondu SVK přímou revizí ve skladech a kontrolou přírůst-

kových seznamů, opravovaly staré a chybné záznamy v katalogu, řešily duplicitu přírůstkových čísel 

ad. Soustavně obohacovaly databázi Obálky knih o skeny obálek a obsahů knih a CD. 

Doplňování a zpracování seriálů 

Pracoviště doplňování a zpracování seriálů zajišťovalo akvizici, evidenci a zpracování seriálů. Ak-

tuálně odebíraných titulů seriálů je 3620. Fond seriálů byl z 91 % tvořen povinnými výtisky od vy-

davatelů z ČR, nákupem bylo získáno 389 titulů. 

V rámci zahraniční výměny s Krajskou veřejnou knihovnou v Opole bylo zaplaceno předplatné tý-

deníku Reflex, SVK recipročně dostává polský týdeník Polityka. 

Regionální bibliografie 

Pracoviště regionální bibliografie pokračovalo v excerpci seriálů a tvorbě článkové bibliografie. Cel-

kem bylo excerpováno okolo 320 titulů, z toho 18 titulů odborných seriálů s celostátní působností. 

2654 záznamů ze 46 titulů bylo zasláno do databáze ANL spravované NK ČR. 

Pracoviště se opět podílelo na realizaci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze 

ANL, na který byla získána dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 9/I. Do databáze ANL 

bylo zasláno 799 záznamů článků z pěti titulů vybraných koordinátorem. 

Digitalizace 

Digitalizační pracoviště zpracovalo celkem 37 634 digitalizovaných stran. V digitální knihovně bylo 

koncem roku 2018 uloženo celkem 1873 dokumentů, tj. 407 030 digitalizovaných stran, z toho více 

než 10 % veřejně přístupného obsahu. 

Koordinátorka digitalizace provedla průzkum o službách digitalizačního pracoviště a navázání spo-

lupráce s obcemi. V několika etapách bylo osloveno 1061 obcí a 83 měst Středočeského kraje. Se 

zájemci byla poté navázána spolupráce. 

Přehled dokumentů digitalizovaných v roce 2018: 

 5 interních zakázek SVK (materiály k výstavám, plakáty, obálky knih) 

 49 dokumentů z historického spisového fondu SVK (přírůstkové seznamy, zápisy, nákresy, eko-

nomika, statistiky, doklady ad.) 

 45 monografií z fondu SVK 

 677 čísel regionálních periodik Kladenské listy a Svoboda 

 96 kronik, pamětních knih, fotoalb a zápisů obcí Brandýsek, Budiměřice, Cítov, Červené Pečky, 

Chlumín, Lány, Líbeznice a Předboj, farnosti Budeč-Kováry a z Oblastního muzea Praha-východ 

 1652 kreseb, maleb, grafik a plakátů ze sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, Galerie 

Středočeského kraje, Muzea Českého krasu a Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně 

 2137 obálek a fotografií z fondu Městské knihovny Kolín 
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Digitální knihovna Kramerius v roce 2018 

 uloženo celkem 407 030 digitalizovaných stran, z toho 71 408 veřejně přístupných 

 1873 titulů uložených v digitální knihovně, z toho 219 veřejně přístupných 

Stav fondu, přírůstky a úbytky dokumentů 

Druh dokumentu Stav 2017 Přírůstek Úbytek Stav 2018 

Knihy 573 355 10 681 11 458 572 578 

Naučná dosp. 344 240 6736 4971 346 005 

Krásná dosp. 155 498 2853 5142 153 209 

Celkem pro dosp. 499 738 9589 10 113 499 214 

Naučná pro děti 24 736 274 70 24 940 

Krásná pro děti 48 881 818 1275 48 424 

Celkem pro děti 73 617 1092 1345 73 364 

Mapy 7715 42 12 7745 

Knihy + mapy 581 070 10 723 11 470 580 323 

Speciální dokumenty: 

 Normy 27 661 1 38 27 624 

 Hudebniny 8143 235 4 8374 

 Deskové hry 3D 53 11 0 64 

 Gramofonové desky 2591 0 5 2586 

 CD 17 802 603 0 18 405 

 Kazety 3930 0 12 3918 

 Zvukové knihy (MP3 + ka-

zety) 
5191 531 14 5708 

 Video + DVD video 735 1 0 736 

 Elektronický zdroj, DVD-

ROM 
1024 27 42 1009 

 Grafika 6 0 0 6 

 El. čtečka, tablet 3 0 0 3 

Celkem speciální 67 139 1409 115 68 433 

Celkem fond neperiodik 648 209 12 132 11 585 648 756 

Seriály 81 837 10 336 48 92 125 

Celkem fond + seriály 730 046 22 468 11 633 740 881 
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Oddělení správy fondu 

Personální změny 

V rámci organizační změny byl zrušen Odbor správy fondu a 1. 9. vytvořeno oddělení správy fondu, 

do kterého bylo začleněno pracoviště správy periodik (studovny). 

Stěhování 

Na začátku roku byla operativně řešena aktuální situace uložení fondu povinných výtisků periodik 

ve skladu v budově 1550. Kvůli zvýšené vlhkosti se začala na deskách svázaných ročníků objevovat 

plíseň. Ve spolupráci s kolegy ze studovny a akvizice byly ze skladu nad garážemi (sklad 100) pře-

stěhovány zvukové knihy na magnetofonových kazetách do oddělení IT (sklad 140), jazyková CD 

a MC do skladu Bajkal (sklad 130), a na uvolněné místo nastěhovány PV periodik. 

Revize 

Pokračovala revize knihovního fondu podle plánu na rok 2018. V depozitáři Dříň byla dokončena 

revize beletrie signatur A, B, C, D (R 17/OSV030), bylo zrevidováno 23 106 kj. V depozitáři Bajkal 

pokračovala revize naučné literatury (R 17/OSV130), bylo zrevidováno 36 627 kj. V obou depozitá-

řích se jedná o starší fond: do záznamů je v elektronickém katalogu doplňován čárový kód a u po-

vinných výtisků akviziční metoda. V hlavní budově (sklad 020) je inicializována revize 

R 17/OSV020 u intervalu signatur J 231000 – J 300000, na které se podílí oddělení půjčovny. V roce 

2018 bylo zrevidováno 25 616 kj. Během revizních prací je knihovní fond aktualizován, zastaralé 

multiplikáty vyřazovány. Byly dokončeny superrevize k revizím R10/OSA (fond magnetofonových 

kazet) + R11/OSA (fond zvukových knih na MP3 a MC). 

Vyřazování 

V roce 2018 bylo vyřazeno celkem 11 633 dokumentů. Vyřazené multiplikáty prošly nabídkovou 

povinností. V rámci nabídkové povinnosti si vyřazené dokumenty vybralo 11 knihoven. K předání 

dokumentů veřejným knihovnám ve Středočeském kraji bylo využito metodických cest pracovníků 

KKC. Zbylé, nevybrané dokumenty, jsou použity na projekt Kniha do vlaku. 

Pracoviště správa periodik 

Zkompletováno bylo celkem 4371 nových svazků seriálů, v rámci retrospektivního zpracování bylo 

zkontrolováno a přepracováno 4965 svazků. Elektronicky bylo zpracováno 5152 nových záznamů 

svazků seriálů, retrospektivně 5630 svazků seriálů. Aktualizováno/opraveno bylo 665 elektronických 

záznamů. 

Průběžně byly vybírány svazky s chybějícími, poškozenými a nečitelnými popiskami. Proběhla ob-

nova, popsání a polepení signaturami 5552 starších svazků. 

Nové tituly periodik jsou vystavovány ve volném výběru a na základě výpůjční statistiky obměňo-

vány. Návštěvníky studovny jsou tradičně žádány všechny deníky: Kladenský deník, Blesk, Sport, 

MF Dnes, Aha, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo a E 15. Z časopisů pak Reflex, D test, 

Květy, Týden, Svět motorů, 100+1 zahraniční zajímavost, Foto video, Apetit, Respekt, Dějiny a sou-

časnost… V roce 2018 bylo do volného výběru studovny nově zařazeno 10 titulů a stejný počet byl 

vyřazen. 
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IT 

Aktualizace poštovního serveru 

V únoru byla provedena aktualizace poštovního serveru. Nově lze využit protokol IMAP. Byla zpro-

vozněna mobilní verze poštovního klienta pro snadné čtení emailů v mobilním telefonu. Byl doplněn 

globální adresář, který se pravidelně udržuje. Začaly se používat distribuční maily. Z bezpečnostních 

důvodů se každá mailová zpráva nyní podepisuje klíčem SHA256 DKIM. V průběhu roku se aktua-

lizují pravidla pro spam, nežádoucí maily jsou automaticky odstraňovány. 

Nový web 

V roce 2018 byl zprovozněn nový web SVK na URL adrese: https://www.svkkl.cz/ a webové stránky 

časopisu Čtenář na adrese: https://www.svkkl.cz/ctenar 

Při převzetí web vykazoval množství chyb a nedodělků. Ke správnému fungování bylo potřeba přejít 

na novější verze Apache a PHP, doinstalovat FTP server pro přenos souborů. V průběhu několika 

měsíců byl doplněn obsah webu a především Čtenáře. 

Návštěvnost webových stránek www.svkkl.cz 

Počet přístupů: 129 174 (stav počítadla 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) 

Intranet 

Současný stav webových stránek intranetu není zcela vyhovující. Proto byla zřízena složka, kam si 

mohou zaměstnanci ukládat společné dokumenty, např. zápisy z porad, dovolená, vzory formulářů, 

služební cesty, termíny obsazenosti, atd. 

Výpůjční systém ARL 

V květnu proběhl upgrade knihovního systému, když většina změn byla kvůli nařízením GDPR: 

 dvojité šifrování hesel uživatelů 

 šifrování databáze čtenářů 

 čtenáři mohou požádat o anonymizaci svých transakcí, kdy jsou z každé transakce vymazána 

data, podle nichž by čtenář mohl být jakkoli identifikován 

 při ukončení registrace čtenáře nyní dochází ke kompletnímu výmazu; smazán je záznam čtenáře 

v databázi spolu s jeho kontem v IPAC 

 v IPACu čtenáři nyní v přehledu svých výpůjček vidí počet dní do konce výpůjční doby 

Stěhování učebny 

Do externí lokace SÚS bylo přemístěno 13 počítačů, 12 uživatelských a 1 lektorský. 

GDPR a zabezpečení počítačů pro čtenáře 

Zavedla se bezpečnostní opatření na veřejných PC. Nyní po restartování dochází k promazání veřej-

ných složek a prohlížeče se spouští v anonymním režimu bez uchování historie prohlížení. 

https://www.svkkl.cz/
https://www.svkkl.cz/ctenar
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RFID 

Díky dotaci z programu VISK3 zahájila SVK přechod z technologie čárových kódů na RFID. V roce 

2018 bylo nakoupeno 6 pracovních stanic a 75 000 etiket. V roce 2019 se bude pořizovat další ma-

teriál i zařízení. 

Systém KOHA 

Při práci s výměnným fondem regionu Kladno se postupně přechází na systém KOHA. Knihovní 

jednotky výměnného fondu jsou primárně evidovány v systému ARL, odtud se exportují a přenášejí 

do systému KOHA. 

Přehled PC a NB 

163 celkem (bez fyzických a virtuálních serverů) 

140 v provozu (bez fyzických a virtuálních serverů) 

133 napojených na internet (bez fyzických a virtuálních serverů) 

42 pro veřejnost 

23 rezerva 

 

  



18 

ODBOR PROVOZNĚ EKONOMICKÝ 

Oddělení hospodářské správy 

V r. 2018 byly standardně prováděny všechny potřebné revize: 

 čtvrtletní revize osobního výtahu na Sítné 

 půlroční revize nákladních výtahů 

 půlroční pravidelné revize EZS, EPS 

 požární prohlídky a školení členů požárních hlídek 

 servisní prohlídka řezačky Adast 

 celková údržba plynových kotlů v čp. 1641, 1550, 1556 

 servis vzduchotechniky v č. p. 1550 

 revize plyn. kotlů a plyn. rozvodů v čp. 1641, 1550, 1566 a skladu Bajkal 

 roční kontrola spalinových cest v čp. 1641, 1550,1556 a skladu Bajkal 

 revize hromosvodů a el. rozvodů v Železárenské 1566 

 revize hasicích přístrojů a hydrantů 
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ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A ROZVOJE KNIHOVNY 

Organizační a personální změny 

Do 23. 3. 2018 měla na starost vnější vztahy pouze Jitka Hrušková, 23. 3. začala v připravovaném 

odboru pracovat také Mgr. Ivona Kasalická. 1. 9. vznikl Odbor vnějších vztahů a rozvoje knihovny, 

který byl v organizační struktuře začleněn pod Odbor provozně ekonomický a zároveň do něj byla 

začleněna i redakce časopisu Čtenář. Činnost odboru byla rozšířena o správu pronájmů, organizaci 

sponzorských darů, správu gastroinventáře a správu Instagramu. 

Propagace, inzerce, sociální sítě 

Měsíční souhrn akcí byl zasílán Odboru kultury a památkové péče, tiskovému oddělení KÚSK, dále 

tiskovému oddělení Magistrátu města Kladno, krajským příspěvkovým organizacím a abonentům, 

kteří se zasíláním vyjádřili písemný souhlas. 

Newsletter byl publikován v kladenském kulturním přehledu Kamelot, zasílán obecním úřadům 

okolních měst a obcí, z nichž některé jej přetiskovaly ve svém obecním měsíčníku či zveřejňovali na 

obecní vývěsce. 

Jednotlivé akce byly propagovány v kalendáři akcí na webu knihovny, na Facebooku, Twitteru a in-

stagramovém účtu. Došlo k propojení FB účtů s účtem na Youtube a Instagramu. Akce byly sdíleny 

spolupracujícími organizacemi, spolky a některými médii. 

O významnějších akcích SVK informovaly formou avíz a zpráv tištěné i elektronické deníky a roz-

hlasové stanice. U vybraných akcí byly rozesílány elektronické pozvánky. 

Plakáty byly vyvěšovány v knihovně, ve skladech, v Infocentru, v městské knihovně, obchodech, 

kavárnách, restauracích, kulturních a sociálních zařízeních města Kladno. Nepravidelně se objedná-

val výlep plakátů na výlepových plochách. 

Prostřednictvím webů o akcích informovaly portály Středozemě, Kladendář, Atlas Česka aj. Ve spo-

lupráci s KÚSK se SVK zapojila do propagace prostřednictvím distribuovaných tiskových materiálů 

a inzercí vybraných akcí na plochách City light v hl. městě Praze. 

Významné akce pro veřejnost 

 Dětský den v knihovně, 2. 6. 2018 

 Stavba roku Středočeského kraje 2018, 25. 9. 2018 

 Týden knihoven, 1. – 7. 10. 2018 (6 akcí, 218 návštěvníků) 

2. 10. Přednáška Daniela Vaňka – Genetická genealogie návštěvníků 30 

2. 10. Klub přátel knihovny – Marcela Bohuslavová, bylinky 5 

3. 10.  Kulatý stůl Knihovna – věc veřejná 

 Předání ocenění Středočeský Kramerius 2018 

80 

4. 10. Křest knihy Sídliště Kladno-Rozdělov 93 

5. 10. Den deskových her 10 
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Kulatý stůl Knihovna – věc veřejná, 3. 10. 2018 

V rámci Týdnu knihoven hostila SVK čtr-

náctý kulatý stůl Knihovna – věc veřejná, 

které u příležitosti stého výročí založení re-

publiky v letošním roce probíhaly ve všech 

krajích ČR. Panelové diskuse se zúčastnil 

Ing. Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro pa-

mátkovou péči, kulturu a cestovní ruch SK, 

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického in-

stitutu Národní knihovny ČR, Mgr. Gabriela 

Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny 

Kutná Hora a předsedkyně Sekce veřejných 

knihoven SKIP, Mgr. Jana Poláková, starostka obce Byšice, Ing. Eva Recmanová, zástupce ředitele 

SVK, spisovatel Michal Viewegh a Mgr. Miroslava Hájková, ministerský rada oddělení základní 

vzdělávání MŠMT. Diskusi moderoval šéfredaktor časopisu Čtenář PhDr. Jaroslav Císař. Hosté dis-

kutovali o financování činnosti a rozvoje knihoven, o budoucnosti a směřování činnosti knihoven, 

jejich proměnu na komunitní centra, kulturní, vzdělávací a informační střediska, databázová centra 

a kvalifikačních předpokladech pracovníků knihoven. Akce se zúčastnilo 80 hostů z knihoven a in-

stitucí Středočeského kraje. 

Středočeský Kramerius 2018, 3. 10. 2018 

3. 10. se konal již 7. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Vítězkami soutěže se staly 

a ocenění získaly dobrovolné knihovnice: Marie Vrbová, Obecní knihovna v Ratměřicích (BN), 

MgA. Zuzana Brychtová Horecká spolu s kolegyní Mgr. Barborou Černohorskou, Knihovna J. M. 

Hovorky ve Statenicích (KL), Bc. Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč u Zbraslavic (KH), 

Jana Kuncířová, Obecní knihovna Byšice (MB) a Dana Schovánková Obecní knihovna ve Bzové 

(PB). Na závěr ceremoniálu vystoupil spisovatel Michal Viewegh. 

Den Středočeského kraje: Knihovna prvorepubliková, 28. 10. 2018 

13. ročník Dne Středočeského kraje s tématem první republiky navštívilo přes 300 návštěvníků. Při-

praveno bylo občerstvení ve stylu prvorepublikové kavárny, přednáška PaedDr. Ireny Veverkové 

Pomníky a sochy, které v Kladně vznikly během 1. republiky, prohlídky zákulisím knihovny, divadelní 

představení a výtvarné dílny pro děti, módní přehlídku prvorepublikové módy, pěvecké vystoupení 

s prvorepublikovými šlágry a vyhlášení vítězů výtvarné soutěže pro děti. 

Adventní koncert za finanční podpory Středočeského kraje, 3. 12. 2018 

Ve velké studovně se 3. 12. uskutečnil adventní 

koncert Československé Vánoce v podání Kateřiny 

Englichové (harfa), Viléma Veverky (hoboj), Jar-

mily Baxové (soprán) a Barbory Poláškové (mezzo-

soprán). 
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Přednášky, besedy, autorská čtení a koncerty 

11. 1.  Přednáška Daniela Dočekala – Bezpečnost na sociální síti 30 

24. 2. Přednáška PaedDr. Václava Vodvářky – Pytláci na Křivoklátsku 40 

21. 2. Přednáška Martina Jirouška – Ikony literárního hororu a film 10 

24. 2. Svatba v knihovně 151 

7. 3. Přednáška Martiny Bittnerové – Dopisy přátelství (B. Němcová a K. Světlá) 13 

14. 3. Přednáška Jaroslava Císaře – Knihy v rocku 25 

20. 3. Autorské čtení Miloše Urbana – Závěrka 15 

4. 4. Přednáška Miloslava Ježka – Jak se učit cizí jazyky 27 

11. 4. Přednáška Jana Nejedlého – Po práci legraci 11 

13. 4. Den deskových her 25 

18. 4. Přednáška Matěje Ptaszka – Kolumbie 27 

19. 4. Literárně-hudební večer – René Inquort „Jé, Er a pradědeček“ 23 

2. 5. Skupinové bubnování s Petrem Šušorem 35 

16. 5. Přednáška Miloslava Ježka – Skandinávské jazyky 19 

23. 5. Přednáška Petra Horálka – Za černým sluncem přes klokany 15 

30. 5. Jarní koncert sboru Gaudium 130 

2. 6. Dětský den v knihovně 187 

10. 6. Knihovna na dvorku – Kladenské dvorky  

13. 6. Přednáška a trénink paměti s Danuší Steinovou 25 

13. 6. Beseda s Lidickými dětmi – Marií Šupíkovou a Pavlem Horešovským 60 

8. 9. Knihovna na Literární noci v Poldovce, spolupráce s ICM Kladno 100 

12. 9. Přednáška Markéty Schusterové – Malé/Oka/mžiky z velkého světa 50 

25. 9. Vyhlášení Stavba roku Středočeského kraje 2018 68 

2. 10. Přednáška Daniela Vaňka – Genetická genealogie 30 

2.10. Klub přátel knihovny – Marcela Bohuslavová, bylinky 5 

3. 10. Kulatý stůl Knihovna – věc veřejná 80 

3. 10.  Předání ocenění Středočeský Kramerius 2018 dtto 

4. 10. Křest knihy Sídliště Kladno-Rozdělov 93 

5. 10. Den deskových her 10 

10. 10. Přednáška Tomáše Bubíka – T.G.M. o vědě, filozofii a náboženství 9 

17. 10. Přednáška Pavla P. Riese – 40 000 let lidstvu trvalo, než přišel onen klíčový 

den 28. 12. 1895 

10 

28. 10. Den Středočeského kraje 2018, Knihovna prvorepubliková 310 

6. 11. Klub přátel knihovny – Důchodkyně na konci světa 47 
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7. 11. Přednáška Ireny Veverkové – Druhý život Antonína Raymonda 12 

14. 11. Přednáška Vratislava Preclíka – Masaryk a československé legie 16 

21. 11. Přednáška Petra Voldána – Postřehy odjinud, Finsko 25 

27. 11. Přednáška Judity Matyášové – Nejen o Přátelství navzdory Hitlerovi 9 

3. 12. Adventní koncert Československé Vánoce 79 

4. 12. Klub přátel knihovny – vánoční tvoření 10 

12. 12. Vánoční večírek – vystoupení sboru Sluníčko 57 

13. 12. Česko zpívá koledy 43 

13. 12. Bazar knih 52 

17. 12. Vánoční koncert sboru Gaudium 109 

Celkem návštěvníků 2073 

Výstavy v Malé galerii 

V prostorách Malé galerie knihovny proběhlo osm výstav: Nejúspěšnější byla výstava Miroslav Hor-

níček – Aristokrat humoru, jejíž vernisáž byla obohacena o vzpomínkový pořad Václava Kopty. Za-

jímavým počinem byly výstavy 70. let časopisu Čtenář a Knihovnické ztráty a nálezy. 

Z výstavy 70. let časopisu Čtenář byla vytvořena putovní výstava, která je zapůjčována do dalších 

institucí (v květnu v Městské knihovně v Praze, v říjnu v Nostickém paláci Ministerstva kultury ČR). 

11. 1. – 13. 2. Alexandr Petrželka: Kladno – kráska se špatnou pověstí Alexandr Petrželka 

15. 2. – 27. 3. Výstava - 70 let časopisu Čtenář SVK 

29. – 15. 5. Jindřich Ulrich: V knihovně Jindřich Ulrich 

16. 5. – 30. 6. 
70 let časopisu Čtenář, vernisáž a beseda s bývalými re-

daktorkami H. Jirkalovou a O. Vaškovou 
SVK 

17. 5. – 26. 6. Významné osmičky v českých dějinách 20. století 
Právnická fakulta 

UK 

28. 6. – 4. 9. Gastronomie v době 1. republiky 
Muzeum T.G.M. 

v Lánech 

6. 9. – 9. 10. 
Miroslav Horníček – aristokrat humoru, vernisáž a vzpo-

mínkový pořad Václava Kopty 
Milan Svoboda 

11. – 13. 9.  
70. Let časopisu Čtenář na 26. konferenci Knihovny sou-

časnosti 2018 
SVK 

25. 9. – 28. 11. 70 let časopisu Čtenář SVK 

11. 10. – 27. 11. S československými legionáři po transsibiřské magistrále 
Muzeum T.G.M. 

v Lánech 

29. 11. – 15. 1.  Knihovnické ztráty a nálezy SVK 

13. 12. 
Výstava výrobků Středního odborného učiliště Vinařice 

a Dětského domova v Ledcích 
SOU Vinařice 
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Časopis Čtenář: měsíčník pro knihovny 

Časopis Čtenář: měsíčník pro knihovny je nejstarší a jediné celostátní periodikum v ČR věnované 

různým aspektům činnosti knihoven, v roce 2018 již 70. ročník. Náklad je 830 výtisků. Redakce 

pracovala ve složení šéfredaktor PhDr. Jaroslav Císař a redaktorka PhDr. Pavla Vlková. Distribuci 

do července zajišťovala firma A.L.L. production, po náhlém ukončení činnosti společnost Digital-

ICT, s.r.o. Během roku proběhla výběrová řízení na grafickou úpravu, tisk a distribuci časopisu: 

Kateřina Bobková (grafická úprava), Calamarus (tisk), SEND a Předplatné (hlavní distributoři). 

Redakční rada Čtenáře (Mgr. Svatomíra Fojtová, Miloslav Linc, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára 

Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová) se scházela jednou měsíčně. V únoru 

se za odcházejícího Ing. Jiřího Miku stala předsedkyní Mgr. Ivona Kasalická. Členství ukončila 

PhDr. Vladimíra Švorcová; nastoupili noví členové Renáta Fridrichová a Mgr. Martina Košanová. 

V březnu byla kladně posouzena žádost o grant na projekt Časopis Čtenář: vzdělávat, informovat, 

inspirovat, a to z prostředků Ministerstva kultury – Knihovna 21. století. Z částky 250 000 Kč byly 

hrazeny honorářové náklady a částečně předtisková příprava časopisu. 

Elektronická verze Čtenáře je dostupná na adrese https://svkkl.cz/ctenar. S novým webem vydava-

tele byl zaveden nový webový redakční systém, včetně uložení ročníků od roku 2005. 

 

 

 

 

  

https://svkkl.cz/ctenar
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ODDĚLENÍ KRAJSKÉHO KNIHOVNICKÉHO CENTRA 

Na základě organizační změny byl zrušen Odbor krajského knihovnického centra a vzniklo jedno 

sloučené oddělení Krajské knihovnické centrum (KKC). 

Krajská část 

Během roku byla vypracována Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na ob-

dobí 2019–2022, která byla 13. 9. doporučena Výborem pro památkovou péči, kulturu a cestovní 

ruch, poté 22. 10. schválena Radou kraje a následně 26. 11. Zastupitelstvem Středočeského kraje. 

Koncepce nabyla platnosti 1. 1. 2019. 

Podle Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018 se na 

výkonu regionálních funkcí spolu s KKC i nadále podílí čtyři pověřené knihovny, a to Městská kni-

hovna Benešov, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna města Mladá Boleslav a Knihovna Jana 

Drdy Příbram. Na výkon regionálních funkcí byl k dispozici příspěvek 13,7 mil. Kč. 

Uskutečnilo se 47 metodických návštěv v profesionálních i neprofesionálních knihovnách Středočes-

kého kraje. Pro profesionální knihovny bylo vytvořeno 33 souborů, které obsahovaly 1375 knih. 

V rámci výkonu regionálních funkcí bylo v krajské části ujeto 7707 km. 

Každý metodik KKC absolvoval během roku v průměru 44,1 vzdělávacích hodin. 

Programu VISK2 na vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií byl 

podpořen částkou 47 tis. Kč. SVK kurzy dofinancovala částkou 21 tis. Kč. 

Do databáze NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) byla uložena data 

842 knihoven, včetně neevidovaných a knihoven, u kterých je pozastavena činnost, a kterých bylo 

v r. 2017 ca 30. Bylo konstatováno, že počet čtenářů i výpůjček se drží s mírně klesající tendencí na 

podobné úrovni jako v loňském roce. Zvyšující trend je v počtu virtuálních návštěv webových strá-

nek knihoven, účastí na vzdělávacích akcích a objednávek knih prostřednictvím služby MVS. 

Na základě dotazníkového šetření a průběžných požadavků se uskutečnily vzdělávací akce: 

 V rámci RF V rámci VISK2 Celkem 

Počet akcí 25 21 46 

Počet účastníků 379 204 583 

Počet obsloužených knihoven 216 142 358 

Počet odučených hodin 101 132 233 

Nákup dokumentů do výměnného fondu 

Knihovna 
Nákup 

celkem Kč 

Nákup bez 

rabatu Kč 
Knihy CD 

Spol. 

hry 
Celkem 

Časo-

pisy 
Rabat 

Benešov 350 246 510 271 1581 94 12 1687  31,36 % 

Kladno 624 270 917 318 2967 42  3009  31,95 % 

Kutná Hora 661 946 891 215 2558 199 24 2781  25,73 % 
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M. Boleslav 503 535 729 539 2416 8  2424 38 30,98 % 

Příbram 511 057 751 981 2418 34  2452  32,04 % 

Prof. kni-

hovny 
190 348 269 599 714 70 15 799 1 29,40 % 

Celkem 2 841 402 4 069 923 12 654 447 51 13 152 39 30,24 % 

Většina nakoupených dokumentů jsou knihy, zbytek mluvené slovo na CD, časopisy či společenské 

hry. Z částek určených pro každý jednotlivý pověřený region byla ještě odečtena poměrná suma, za 

kterou byly nakoupeny kvalitnější, odbornější publikace pro profesionální knihovny. Celková částka 

2 841 402 Kč je cena s rabatem, bez něj by cena byla 4 069 923 Kč. Díky rabatu bylo nakoupeno do 

výměnného fondu více knih. 

Přednášky a semináře konané v rámci výkonu regionálních funkcí 

 Současná polská literatura – KMMB 17/1, Mgr. Michala Benešová, 14 účastníků 

 Sebeobrana pro knihovníky – KJD Příbram 25/1, firma SORUDO, 15 účastníků 

 Storytelling aneb Co se skrývá za příběhem – Praha 5/2, Mgr. Martin Hak, 17 účastníků 

 Politika stárnutí a kulturní rozmanitost v knihovnách a ve společnosti – Praha 8/3, lektoři MPSV 

a NK ČR, 26 účastníků 

 Sebeobrana pro knihovníky – KMMB 14/3, firma SORUDO, 13 účastníků 

 Současná slovenská literatura – KJD Příbram 15/3, PhDr. Jana Pátková, 23 účastníci 

 Automatizovaný knihovní systém Tritius – Praha 16/3, firma Lanius, 15 účastníků 

 Jak na plakát a leták pro knihovny – Kladno 19/3, Bc. Filip Pivarči, 10 účastníků 

 Sebeobrana pro knihovníky – MěK Benešov 20/3, firma SORUDO, 9 účastníků 

 Sebeobrana pro knihovníky – Praha 11/4, firma SORUDO, 14 účastníků 

 Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu – MěK K. Hora 10/4, Mgr. Freimuthová, 10 účastníků 

Knihovny.cz – portál knihoven – Kladno 25/4, PhDr. Iva Zadražilová, 12 účastníků 

 Současná britská literatura – MěK Benešov 23/5, PhDr. Mgr. Richard Olehla, 19 účastníků 

 Současná španělská literatura – Praha 18/6, PhDr. Anežka Charvátová, 24 účastníci 

 Mediální gramotnost pro knihovníky – Praha 21/9, SKIP a NK ČR, 42 účastníci 

 Generace XYZ – Praha 25/9, PhDr. Jana Peclová, 15 účastníků 

 Získej – nový systém dodávání dokumentů MVS – Praha 10/10, NTK, 19 účastníků 

 Dětské čtenářské kluby – MěK Benešov 31/10, Nová škola, o.p.s., 23 účastníci 

 Současná japonská literatura – Praha 3/12, PhDr. Martin Tirala, 21 účastník 

 Český literární internet – Praha 10/12, Mgr. Pavla Hartmanová, 25 účastníků 

 Práce s informacemi aneb Jak s nimi pracují lidé se speciálními potřebami – Praha 10/12, Mgr. 

Eva Cerniňáková, 25 účastníků 

Kurzy počítačové gramotnosti konané v rámci VISK2 (dotační podprogram MK ČR) 

 Bezpečné používání informačních technologií (začátečníci) – Praha 14/2, Mgr. Tereza Štěpá-

nová, 12 účastníků 

 Windows 10 a novinky – Praha 21/2, Bc. Filip Pivarči, 14 účastníků 

 Digitální knihovna Kramerius – MěK Benešov 6/3, Ing. Aleš Brožek, 10 účastníků 

 MS Excel (začátečníci) – Praha 7/3 – 4/4, Mgr. Tereza Štěpánová, 7 účastníků 

 Facebook a další sociální sítě – MěK Kutná Hora 13/3, Bc. Filip Pivarči, 9 účastníků 

 Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu – MěK K. Hora 10/4, Mgr. Freimuthová, 10 účastníků 

 Google Docs a Google kalendáře – Praha 18/4 a 25/4, Bc. Filip Pivarči, 18 účastníků 
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 Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu – Praha 9/5, Mgr. Marcela Freimuthová, 11 účastníků 

 Prezentační program MS PowerPoint – Praha 23/5 a 30/5, Mgr. Tereza Štěpánová, 7 účastníků 

 Textový a grafický editor MS Publisher – Kladno 7/6, Bc. Filip Pivarči, 9 účastníků 

 Digitální knihovna Kramerius – Praha 14/6, Ing. Aleš Brožek, 8 účastníků 

 Šablony webu pro malé knihovny – MěK K. Hora 18/9, Mgr. Anna Nováková, 9 účastníků 

 Práce s digitální fotografií v programu GIMP – Praha 19/9, Mgr. Tereza Štěpánová, 13 účastníků 

 Profesionální dokument v MS Wordu – Praha 2/10 – 23/10, Mgr. Tereza Štěpánová, 5 účastníků 

 Databáze v knihovnách I – Praha 12/10 a 19/10, PhDr. Richard Papík, 11 účastníků 

 Inf. a rešeršní podpora při práci se školami – Praha 7/11 a 14/5, PhDr. Richard Papík, 11 účastníků 

 Digitální knihovna Kramerius – KJD Příbram 8/11, Ing. Aleš Brožek, 10 účastníků 

 Digitální fotografie v programu GIMP –Benešov 13/11, Mgr. Tereza Štěpánová, 6 účastníků 

 Digitální knihovna Kramerius (pokročilí) – KJD Příbram 15/11, Ing. Aleš Brožek, 9 účastníků 

 MS Excel (pokročilí) – Praha 22/11 – 6/12, Mgr. Tereza Štěpánová, 11 účastníků 

 Databáze v knihovnách I – MěK Kutná Hora 4/12 a 18/12, PhDr. Richard Papík, 10 účastníků 

Regionální část 

Metodická činnost a konzultační činnost 

Aktualizace knihovního fondu proběhla v obecních knihovnách: Chyňava, Mutějovice, V. Přítočno, 

Lidice, Kačice, Otvovice. Největší překážku představovalo vytváření katalogu kmenového fondu 

knihovny. 

Výměnné soubory 

V roce 2018 bylo do knihoven regionu dodáno 960 souborů s 53 989 svazky. Přibližně stejný počet 

titulů VF byl zpracován při návratu z knihoven k další cirkulaci. Celkem bylo obslouženo 168 kni-

hoven regionu, a to většinou vícekrát. Při metodických návštěvách, aktualizacích a rozvozech bylo 

najeto celkem 6099 km. 

Z výměnného fondu bylo vyřazeno 212 knihovních jednotek z fondu profesionálních knihoven 

a 1814 knihovních jednotek z fondu neprofesionálních. 

Současně s rozvozem výměnných souborů do knihoven regionu se distribuují metodické materiály 

a knihy z projektu Česká knihovna. 

Výměnný fond 

Zpracováno a do výměnného fondu bylo zařazeno 4059 knih, včetně knih určených pro profesionální 

knihovny. 

Zavádění jednotného systému KOHA 

Tento rok jsme přešli ze systému ARL do systému KOHA. Byl proveden převod dat všech 168 ne-

profesionálních knihoven a jejich výměnných souborů. Dále byl vytvořen nástroj na zpracovávání 

MVS služeb. Tento rok byl zkušební při automatickém generování výkazu KULT. Další velkou vý-

hodou pro zavedení KOHA do obecních knihoven je katalogizace ve více lidech najednou. Přes we-

bové rozhraní se může připojit více katalogizátorů. 
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S automatizací obecních knihoven v systému KOHA bylo spojeno celkem 26 akcí. Z toho 12 zásahů 

řešil na popud SVK Kladno správce systému KOHA. 

Do regionálního automatizovaného systému KOHA pod správou SVK Kladno je v současnosti při-

pojeno 11 knihoven. 
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SVK V MÉDIÍCH 

 Letošního "knihovnického oskara" získala i naše knihovnice Jana Kuncířová; Byšické novinky. 

Č. 75 (2018), s. 8-9 (bibliografický záznam) 

 Obrazem: Sbor Gaudium zapěl ve vědecké knihovně; 21. 12. 2018 Kladenský deník (online) 

 Setkání poradí, jak správně pečovat o nemocné seniory; 20. 12. 2018 Kladenský deník 

(bibliografický záznam) 

 Přednáška naučí pečovat o seniory; 18. 12. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Knihovnu rozezpívá Gaudium; 17. 12. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Tajemství knih na výstavě; 17. 12. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Děti z dětského domova vystavují v knihovně; 12. 12. 2018 Kladenský deník (bibliografický zá-

znam) 

 Co ještě nabídne Středočeská vědecká knihovna do letošních Vánoc; 11. 12. 2018 Central Bohe-

mia (online) 

 Středočeská vědecká knihovna zve na předvánoční akce; 11. 12. 2018 Kladenské listy (online) 

 Fenomén českých knihoven v osmičkovém roce – Středočeský kraj; 11. 12. 2018 Místní kultura 

(online) 

 Fandové angličtiny mohou konverzovat v knihovně; 10. 12. 2018 Kladenský deník 

(bibliografický záznam) 

 Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně se budou zpívat koledy; 10. 12. 2018 Kladenské listy 

(online) 

 Koledy se rozezní letos poprvé i na kladenském náměstí; 9. 12. 2018 Kladenský deník (online) 

 Koledy rozezní Kladensko; 8. 12. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Kladno čeká knižní bazar; 7. 12. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Číst ve vlaku? Ano!; 6. 12. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Prosincový program Středočeské vědecké knihovny v Kladně; 3. 12. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Adventní koncert rozezní knihovnu; 3. 12. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Jedinečný koncert v kladenské knihovně už dnes; 3. 12. 2018 Středozemě (online) 

 Knihovna zve na výjimečný adventní koncert; 1. 12. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Proč trénovat mozek a jak na to; 12/2018 Kladenský Kamelot (bibliografický záznam) 

 Středočeské knihovny mají novou koncepci regionálních funkcí; 26. 11. 2018 Kladenské listy 

(online) 

 Nabídku knihoven vylepší miliony; 23. 11. 2018 Kladenský deník (online) 

 Knihovny žijí nejen knihami, ale i koncerty, divadlem nebo setkáváním lidí; 23. 11. 2018 Stře-

dozemě (online) 

 Nejen ztráty a nálezy ve Středočeské vědecké knihovně; 15. 11. 2018 Náš region. Kladensko. 

(bibliografický záznam) 

 Zajímavé přednášky i trénink paměti připravila Středočeská vědecká knihovna; 10. 11. 2018 Vaše 

Kladno (online) 

 Oceněné novostavby i rekonstrukce soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2018; 8. 11. 2018 

asb-portal.cz (online) 

 Antonín Raymond tématem přednášky; 7. 11. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Cena Františka Hrubína 2018; 7. 11. 2018 benesov-city.cz (online) 

 Posezení a relax ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně; 5. 11. 2018 Středozemě (online) 

 Důchodkyně na konci světa; 5. 11. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 FOTO: Kladenští studenti vyšperkovali Středočeskou vědeckou knihovnu; 4. 11. 2018 Kladenské 

listy (online) 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437741-Letosniho-knihovnickeho-oskara-ziskala-i-nase-knihovnice-Jana-Kuncirova/
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/obrazem-sbor-gaudium-zapel-ve-vedecke-knihovne-20181220.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437383-Setkani-poradi-jak-spravne-pecovat-o-nemocne-seniory/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437361-Prednaska-nauci-pecovat-o-seniory/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437353-Knihovnu-rozezpiva-Gaudium/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437355-Tajemstvi-knih-na-vystave/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437262-Deti-z-detskeho-domova-vystavuji-v-knihovne/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437262-Deti-z-detskeho-domova-vystavuji-v-knihovne/
https://centralbohemia.cz/cs/jeste-nabidne-stredoceska-vedecka-knihovna-letosnich-vanoc/
http://kladenskelisty.cz/185081/stredoceska-vedecka-knihovna-zve-na-predvanocni-akce/
http://www.mistnikultura.cz/fenomen-ceskych-knihoven-v-osmickovem-roce-stredocesky-kraj
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437248-Fandove-anglictiny-mohou-konverzovat-v-knihovne/
http://kladenskelisty.cz/185078/ve-stredoceske-vedecke-knihovne-v-kladne-se-budou-zpivat-koledy/
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/koledy-se-rozezni-letos-poprve-i-na-kladenskem-namesti-20181209.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437222-Koledy-rozezni-Kladensko/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437217-Kladno-ceka-knizni-bazar/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437206-cist-ve-vlaku-Ano/
http://www.vasekladno.cz/kultura/9395-prosincovy-program-stredoceske-vedecke-knihovny-v-kladne
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437179-Adventni-koncert-rozezni-knihovnu/
https://www.stredozeme.cz/cs/jedinecny-koncert-v-kladenske-knihovne-uz-dnes.html
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/9368-knihovna-zve-na-vyjimecny-adventni-koncert
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437382-Proc-trenovat-mozek-a-jak-na-to/
http://kladenskelisty.cz/183916/stredoceske-knihovny-maji-novou-koncepci-regionalnich-funkci/
https://kladensky.denik.cz/z-regionu/nabidku-knihoven-vylepsi-miliony-20181123.html
http://stredozeme.cz/cs/knihovny-ziji-nejen-knihami-ale-i-koncerty-divadlem-nebo-setkavanim-lidi.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437064-Nejen-ztraty-a-nalezy-ve-Stredoceske-vedecke-knihovne/
http://www.vasekladno.cz/kultura/9245-zajimave-prednasky-i-trenink-pameti-pripravila-stredoceska-vedecka-knihovna
https://www.asb-portal.cz/aktualne/souteze/ocenene-novostavby-i-rekonstrukce-souteze-stavba-roku-stredoceskeho-kraje-2018
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437046-Antonin-Raymond-tematem-prednasky/
https://benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=70478
http://www.stredozeme.cz/cs/zpravy/posezeni-a-relax-ve-stredoceske-vedecke-knihovne-v-kladne.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437041-Duchodkyne-na-konci-sveta/
http://kladenskelisty.cz/182098/foto-kladensti-studenti-vysperkovali-stredoceskou-vedeckou-knihovnu/
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 Vědecká knihovna slavila se státem; 3. 11. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Středočeská vědecká knihovna slavila s republikou, dorazilo na 300 lidí; 2. 11. 2018 Kladenský 

deník (online) 

 Anna Holubová: „Ocenění Středočeský Kramerius 2018 si nesmírně vážím“; 26. 10. 2018 Svo-

boda.info (online) 

 Den Středočeského kraje - Knihovna prvorepubliková; 25. 10. 2018 Místní kultura (online) 

 Středočeská knihovna oslaví Den Středočeského kraje i 100. výročí samostatnosti Českosloven-

ska; 25. 10. 2018 Kladenské listy (online) 

 Prvorepubliková módní přehlídka, výroba knížek i divadlo pro děti; 23. 10. 2018 Středozemě 

(online) 

 V knihovně proběhne dvojitá oslava; 22. 10. 2018 Vaše Kladno (online) 

 S legionáři až na Sibiř; 22. 10. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Středočeská vědecká knihovna představí Tomáše G. Masaryka trochu jinak; 9. 10. 2018 Kladen-

ské listy (online) 

 Středočeský Kramerius 2018; 9. 10. 2018 Místní kultura (online) 

 Knihovnice dostaly ocenění; 7. 10. 2018 Náš region – Kladensko (bibliografický záznam) 

 Říjen nabízí přednášky o T. G. M., historii filmu i o EU; 5. 10. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Mají knihovny v době digitálních médií budoucnost?; 5. 10. 2018 Praha TV (online) 

 Středočeský Kramerius zná své vítěze; 5. 10. 2018 Praha TV (online) 

 Nejlepší dobrovolné knihovnice získaly ocenění Středočeský Kramerius 2018; 5. 10. 2018 Stře-

dozemě (online) 

 Sedmdesát let časopisu Čtenář; 4. 10. 2018 Místní kultura (online) 

 V Kladně do dvou let vyroste nový depozitář pro sto tisíc knih; 4. 10. 2018 IRegiony/Radio Im-

puls (online) 

 V Kladně do dvou let vyroste nový depozitář pro sto tisíc knih; 4. 10. 2018 IDnes / Praha a střední 

Čechy (online) 

 Aktivní knihovnice získaly nový titul; 4. 10. 2018 Kladenský deník (online) 

 Představí knihu o Rozdělově; 4. 10. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Stavba depozitáře pro knihovnu se opozdí; 4. 10. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Nové místo pro sto tisíc knížek; 3. 10. 2018 Mladá fronta Dnes (bibliografický záznam) 

 Knihovny lákají nové čtenáře; 2. 10. 2018 Kladenský deník (online) 

 Týden knihoven začíná v pondělí i v té Středočeské vědecké; 1. 10. 2018 Kladenské listy (online) 

 Nádražní budova se dnes změní v malou knihovnu; 1. 10. 2018 Kladenský deník (bibliografický 

záznam) 

 Vychází publikace o historii kladenských věžáků; 30. 9. 2018 Kladenské listy (online) 

 V Kladně se bude stavět nový depozitář pro vědeckou knihovnu; 29. 9. 2018 Kladenské listy 

(online) 

 Střední Čechy znají stavbu roku; 26. 9. 2018 Praha TV (online) 

 Středočeská vědecká knihovna potřebuje depozitář; 26. 9. 2018 Kladenský deník (bibliografický 

záznam) 

 Středočeská vědecká knihovna potřebuje depozitář; 26. 9. 2018 Benešovský deník (online) 

 Tendr na stavbu depozitáře vědecké knihovny má být ještě letos; 25. 9. 2018 Náš region (online) 

 O titul Stavba roku Středočeského kraje usiluje třináct staveb, vítěz bude znám dnes večer; 25. 9. 

2018 Středozemě (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně nutně potřebuje nový depozitář; 25. 9. 2018 Středo-

země (online) 

 V kladenských věžácích vznikne muzeum nejdříve na jaře; 18. 9. 2018 Kladenský deník (online) 

 Vědecká knihovna láká už děti od šesti let; 17. 9. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437039-Vedecka-knihovna-slavila-se-statem/
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/stredoceska-vedecka-knihovna-slavila-s-republikou-dorazilo-na-300-lidi-20181102.html
http://www.svoboda.info/zpravy/region/anna-holubova_oceneni-stredocesky-kramerius-2018-si-nesmirne-vazim_/
http://www.mistnikultura.cz/den-stredoceskeho-kraje-knihovna-prvorepublikova
http://kladenskelisty.cz/181101/stredoceska-knihovna-oslavi-den-stredoceskeho-kraje-i-100-vyroci-samostatnosti-ceskoslovenska/
http://stredozeme.cz/cs/provrepublikova-modni-prehlidka-vyroba-knizek-i-divadlo-pro-deti.html
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/9160-v-knihovne-probehne-dvojita-oslava
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436786-S-legionari-az-na-Sibir/
http://kladenskelisty.cz/179400/stredoceska-vedecka-knihovna-predstavi-tomase-g-masaryka-trochu-jinak/
http://www.mistnikultura.cz/stredocesky-kramerius-2018
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436765-Knihovnice-dostaly-oceneni/
http://www.vasekladno.cz/kultura/9073-rijen-nabizi-prednasky-o-t-g-m-historii-filmu-i-o-eu
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/8480/maji-knihovny-v-dobe-digitalnich-medii-budoucnost
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/8487/stredocesky-kramerius-zna-sve-viteze
http://www.stredozeme.cz/cs/zpravy/nejlepsi-dobrovolne-knihovnice-ziskaly-oceneni-stredocesky-kramerius-2018.html
http://www.mistnikultura.cz/sedmdesat-let-casopisu-ctenar
http://regiony.impuls.cz/kladno-depozitar-stredoceske-vedecke-knihovny-nova-budova-poc-/praha.aspx?c=A181004_183209_imp-praha_kov#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=iregiony&utm_content=main
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/kladno-depozitar-stredoceske-vedecke-knihovny-nova-budova.A181003_430385_praha-zpravy_nuc#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=prahah&utm_content=main
https://kladensky.denik.cz/z-regionu/aktivni-knihovnice-ziskaly-novy-titul-20181004.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436445-Predstavi-knihu-o-Rozdelove/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436443-Stavba-depozitare-pro-knihovnu-se-opozdi/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436525-Nove-misto-pro-sto-tisic-knizek/
https://kladensky.denik.cz/z-regionu/knihovny-lakaji-nove-ctenare-20181002.html
http://kladenskelisty.cz/178877/tyden-knihoven-2018-zacina-v-pondeli-i-v-te-stredoceske-vedecke/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436365-Nadrazni-budova-se-dnes-zmeni-v-malou-knihovnu/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436365-Nadrazni-budova-se-dnes-zmeni-v-malou-knihovnu/
http://kladenskelisty.cz/178773/vychazi-publikace-o-historii-kladenskych-vezaku/
http://kladenskelisty.cz/178710/v-kladne-se-bude-stavet-novy-depozitar-pro-vedeckou-knihovnu/
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/8395/stredni-cechy-znaji-stavbu-roku
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436334-Stredoceska-vedecka-knihovna-potrebuje-depozitar/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436334-Stredoceska-vedecka-knihovna-potrebuje-depozitar/
https://benesovsky.denik.cz/z-regionu/stredoceska-vedecka-knihovna-potrebuje-depozitar-20180925.html
http://nasregion.cz/kladensko/tendr-na-stavbu-depozitare-vedecke-knihovny-ma-byt-jeste-letos
http://stredozeme.cz/cs/zpravy/o-titul-stavba-roku-stredoceskeho-kraje-usiluje-trinact-staveb-vitez-bude-znam-dnes-vecer.html
http://stredozeme.cz/cs/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-nutne-potrebuje-novy-depozitar.html
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/v-kladenskych-vezacich-vznikne-muzeum-nejdrive-zjara-20180917.html
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/vedecka-knihovna-laka-uz-deti-od-sesti-let-20180917.html
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 Vědecká knihovna oslovuje už i děti; 14. 9. 2019 Příbramský deník (bibliografický záznam) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně slavnostně otevře výstavu věnovanou Miroslavu Hor-

níčkovi; 6. 9. 2018 Místní Kultura (online) 

 Vědecká knihovna? Jsme tu pro všechny, hlásí Kladno; 6. 9. 2018 Středozemě (online) 

 Miroslav Horníček potěší Kladno; 6. 9. 2018 Náš region (bibliografický záznam) 

 Kladenská vzpomínka na humoristu Miroslava Horníčka; 5. 9. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Navštivte výstavu věnovanou Miroslavu Horníčkovi; 5. 9. 2018 Kladno24 (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně slavnostně otevře výstavu věnovanou Miroslavu Hor-

níčkovi; 4. 9. 2018 Central Bohemia (online) 

 Miroslavu Horníčkovi by bylo sto; 4. 9. 2018 Středozemě (online) 

 Miroslav Horníček je aristokratem humoru. Stoleté výročí si připomenou v Kladně; 3. 9. 2018 

Náš region - Kladensko (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně se otevírá i dětským čtenářům; 3. 9. 2018 Vaše Kladno 

(online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně se otevírá i dětským čtenářům; 3. 9. 2018 Kladenské 

listy (online) 

 Knihy i knihovníci se povozí v novém autě; 7. 8. 2018 Kladenské listy (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně připomene výročí tragédie obce Lidice; 12. 6. 2018 Kla-

denské listy (online) 

 Tragédii Lidic připomene beseda s pamětnicí; 11. 6. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně v sobotu hostila Dětský den; 7. 6. 2018 Kladenské listy 

(online) 

 Děti slavily ve vědecké knihovně; 6. 6. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Oslava v knihovně; 1. 6. 2018 Středozemě (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně zve na Dětský den; 29. 5. 2018 Kladenské listy (online) 

 Svátek oslaví děti v knihovně; 28. 5. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Dobrodružná přednáška o cestě za čistou noční oblohou; 22. 5. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Středočeská vědecká knihovna zve na cestopisnou přednášku Petra Horálka; 21. 5. 2018 Kladen-

ské listy (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně zve na přednášku o učení cizích jazyků; 15. 5. 2018 

Kladenské listy (online) 

 Přijďte do Středočeské vědecké knihovny na skupinové bubnování Drum Circle; 1. 5. 2018 Kla-

denské listy (online) 

 Jste ve stresu? Odbourejte ho skupinovým bubnováním v kladenské knihovně!; 27. 4. 2018 Vaše 

Kladno (online) 

 Budoucnost knihoven? Přijďte na panelovou diskuzi Knihovna - věc veřejná; 27. 4. 2018 Místní 

kultura (online) 

 Kapela HERna se dnes představí v kladenské knihovně; 19. 4. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně zve na literárně hudební večer; 18. 4. 2018 Kladenské 

listy (online) 

 Kladenská beseda: Jaký je život mezi kolumbijskými kovboji?; 17. 4. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Literárně-hudební večer bude ve velké studovně; 17. 4. 2018 Kladenský deník (bibliografický 

záznam) 

 Cestovatel, fotograf, bluesman a spisovatel Matěj Ptaszek bude besedovat v Kladně; 17. 4. 2018 

Kladenské listy (online) 

 Den deskových her; 13. 4. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 V knihovně si užijí zábavný večer Po práci legraci; 11. 4. 2018 Kladenský deník (bibliografický 

záznam) 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436234-Vedecka-knihovna-oslovuje-uz-i-deti/
http://www.mistnikultura.cz/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-slavnostne-otevre-vystavu-venovanou-miroslavu-hornickovi
http://www.stredozeme.cz/cs/kultura/vedecka-knihovna-jsme-tu-pro-vsechny-hlasi-kladno.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0436196-Miroslav-Hornicek-potesi-Kladno/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/8888-kladenska-vzpominka-na-humoristu-miroslava-hornicka
http://www.kladno24.cz/navstivte-vystavu-venovanou-miroslavu-hornickovi/
https://centralbohemia.cz/cs/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-slavnostne-otevre-vystavu-venovanou-miroslavu-hornickovi/
http://www.stredozeme.cz/cs/miroslavu-hornickovi-by-bylo-sto.html
http://nasregion.cz/kladensko/miroslav-hornicek-je-aristokratem-humoru-stolete-vyroci-si-pripomenou-v-kladne
http://www.vasekladno.cz/kultura/8887-stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-se-otevira-i-detskym-ctenarum
http://kladenskelisty.cz/176277/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-se-otevira-i-detskym-ctenarum/
https://kladensky.denik.cz/z-regionu/knihy-i-knihovnici-se-povozi-v-novem-aute-20180807.html
http://kladenskelisty.cz/171832/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-pripomene-vyroci-tragedie-obce-lidice/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/8495-tragedii-lidic-pripomene-beseda-s-pametnici
http://kladenskelisty.cz/171458/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-v-sobotu-hostila-detsky-den/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0434574-Deti-slavily-ve-vedecke-knihovne/
http://www.stredozeme.cz/cs/oslava-v-knihovne.html
http://kladenskelisty.cz/170420/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-zve-detsky-den/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0434388-Svatek-oslavi-deti-v-knihovne/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/8377-dobrodruzna-prednaska-o-ceste-za-cistou-nocni-oblohou
http://kladenskelisty.cz/169802/stredoceska-vedecka-knihovna-zve-na-cestopisnou-prednasku-petra-horalka/
http://kladenskelisty.cz/169340/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-zve-na-prednasku-o-uceni-cizich-jazyku/
http://kladenskelisty.cz/167937/prijdte-do-stredoceske-vedecke-knihovny-na-skupinove-bubnovani-drum-circle/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/8272-jste-ve-stresu-odbourejte-ho-skupinovym-bubnovanim-v-kladenske-knihovne
http://www.mistnikultura.cz/budoucnost-knihoven-prijdte-na-panelovou-diskuzi-knihovna-vec-verejna
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/8209-kapela-herna-se-dnes-predstavi-v-kladenske-knihovne
http://kladenskelisty.cz/166596/stredoceska-vedecka-knihovna-zve-na-literarne-hudebni-vecer/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/8201-kladenska-beseda-jaky-je-zivot-mezi-kolumbijskymi-kovboji
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0434025-Literarnehudebni-vecer-bude-ve-velke-studovne/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0434025-Literarnehudebni-vecer-bude-ve-velke-studovne/
http://kladenskelisty.cz/166451/cestovatel-fotograf-bluesman-a-spisovatel-matej-ptaszek-bude-besedovat-v-kladne/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433982-Den-deskovych-her/
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 Přednáška napoví lidem, jak se učit cizí jazyky; 4. 4. 2018 Kladenský deník (bibliografický zá-

znam) 

 Středočeská vědecká knihovna zve na přednášku o učení cizích jazyků; 3. 4. 2018 Kladenské 

listy (online) 

 Jindřich Ulrich představí miniatury; 27. 3. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Ve Středočeské knihovně bude své miniatury vystavovat malíř Jindřich Ulrich; 27. 3. 2018 Kla-

denské listy (online) 

 Výstava miniatur v knihovně; 26. 3. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Soutěž o titul Stavba roku Středočeského kraje 2018 bude vyhlášena v Kladně; 25. 3. 2018 Kla-

denské listy (online) 

 Významné architektonické počiny mohou soutěžit o nejlepší nápad; 21. 3. 2018 Kladenský deník 

(online) 

 Obecní kroniky a jejich digitalizace; Lánský zpravodaj, březen 2018 (bibliografický záznam) 

 Středočeská vědecká knihovna zve na autorské čtení Milošem Urbanem; 18. 3. 2018 Kladenské 

listy (online) 

 Vědecká knihovna dnes představí knihy v rocku; 14. 3. 2018 Kladenský deník (bibliografický 

záznam) 

 Ve středu bude ve Středočeské knihovně poslechový rockový večer; 13. 3. 2018 Kladenské listy 

(online) 

 Jaké knihy inspirovaly rockové skladby; 13. 3. 2018 Vaše Kladno (online) 

 S knihami v rocku se můžete setkat ve středu v Kladně; 12. 3. 2018 Kladenský deník (online) 

 OBRAZEM: Spisovatelka prozradila i to, co v učebnicích nenajdete; 8. 3. 2018 Kladenský deník 

(online) 

 O čem si psaly Němcová a Světlá?; 6. 3. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Vzpomínka na spisovatelky; 2. 3. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Snoubenci si řekli své ANO ve studovně vědecké knihovny; 26. 2. 2018 Kladenský deník (online) 

 Přijďte se dozvědět zajímavosti o hororech; 20. 2. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně zve na výstavu 70 let časopisu Čtenář; 20. 2. 2018 Kla-

denské listy (online) 

 Časopis Čtenář slaví 70 let; 12. 2. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně zve na cestopisnou přednášku; 11. 2. 2018 Kladenské 

listy (online) 

 Za černým Sluncem přes klokany s Petrem Horálkem; 7. 2. 2018 Kladenský deník (bibliografický 

záznam) 

 Předávání štafetového kolíku; Čtenář, ročník 70, č. 2 (2018) (bibliografický záznam) 

 S výběrem dalšího vzdělávání pomůže zájemcům kladenská knihovna; 30. 1. 2018 Kladenský 

deník (online) 

 Olga Vašková: Hezkých 15 roků; Čtenář, ročník 70., č. 1 (2018) (bibliografický záznam) 

 Turbulence z historie časopisu Čtenář; Čtenář, ročník 70., č. 1 (2018) (bibliografický záznam) 

 Sedmdesát let nejstaršího knihovnického časopisu u nás; Čtenář, ročník 70., č. 1 (2018) 

(bibliografický záznam) 

 OBRAZEM: Václav Vodvářka zasvětil posluchače do života pytláků; 25. 1. 2018 Kladenský 

deník (online) 

 Středočeská knihovna v Kladně Vám odhalí vše o pytláctví v křivoklátských lesích; 23. 1. 2018 

Kladenské listy (online) 

 Jaký byl život pytláků?; 21. 1. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Kráska se špatnou pověstí láká veřejnost do knihovny; 20. 1. 2018 Kladenský deník 

(bibliografický záznam) 

http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433908-Prednaska-napovi-lidem-jak-se-ucit-cizi-jazyky/
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433908-Prednaska-napovi-lidem-jak-se-ucit-cizi-jazyky/
http://kladenskelisty.cz/165185/stredoceska-vedecka-knihovna-zve-na-prednasku-o-uceni-cizich-jazyku/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/8042-jindrich-ulrich-predstavi-miniatury
http://kladenskelisty.cz/164246/ve-stredoceske-knihovne-bude-sve-miniatury-vystavovat-malir-jindrich-ulrich/
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433774-Vystava-miniatur-v-knihovne/
http://kladenskelisty.cz/164234/soutez-o-titul-stavba-roku-stredoceskeho-kraje-2018-bude-vyhlasena-v-kladne/
https://kladensky.denik.cz/z-regionu/vyznamne-architektonicke-pociny-mohou-soutezit-o-nejlepsi-napad-20180321.html
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433742-Obecni-kroniky-a-jejich-digitalizace/
http://kladenskelisty.cz/163797/stredoceska-vedecka-knihovna-zve-na-autorske-cteni-milosem-urbanem/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433615-Vedecka-knihovna-dnes-predstavi-Knihy-v-rocku/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433615-Vedecka-knihovna-dnes-predstavi-Knihy-v-rocku/
http://kladenskelisty.cz/163513/ve-stredu-bude-ve-stredoceske-knihovne-poslechovy-rockovy-vecer/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/7960-jake-knihy-inspirovaly-rockove-skladby
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/s-knihami-v-rocku-se-muzete-setkat-ve-stredu-v-kladne-20180312.html
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/obrazem-spisovatelka-prozradila-i-to-co-v-ucebnicich-nenajdete-20180308.html
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/7917-o-cem-si-psaly-nemcova-a-svetla
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433444-Vzpominka-na-spisovatelky/
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/snoubenci-si-rekli-sve-ano-ve-studovne-vedecke-knihovny-20180226.html
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/7813-prijdte-se-dozvedet-zajimavosti-o-hororech
http://kladenskelisty.cz/162127/stredoceska-vedecka-knihovna-kladne-zve-vystavu-70-let-casopisu-ctenar/
http://www.vasekladno.cz/kultura/7761-casopis-ctenar-slavi-70-let
http://kladenskelisty.cz/161511/stredoceska-vedecka-knihovna-kladne-zve-cestopisnou-prednasku/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433188-Za-cernym-Sluncem-pres-klokany-s-Petrem-Horalkem/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433188-Za-cernym-Sluncem-pres-klokany-s-Petrem-Horalkem/
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0433448-Predavani-stafetoveho-koliku/
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/s-vyberem-dalsiho-vzdelavani-pomuze-zajemcum-kladenska-knihovna-20180130.html
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0432942-Olga-Vaskova-Hezkych-patnact-roku/
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0432941-Turbulence-z-historie-casopisu-ctenar/
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0432940-Sedmdesat-let-nejstarsiho-knihovnickeho-casopisu-u-nas/
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/vaclav-vodvarka-zasvetil-posluchace-do-zivota-pytlaku-20180125.html
http://kladenskelisty.cz/160154/stredoceska-knihovna-kladne-vam-odhali-vse-pytlactvi-krivoklatskych-lesich/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/7630-jaky-byl-zivot-pytlaku
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0432861-Kraska-se-spatnou-povesti-laka-verejnost-do-knihovny/
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 Kladno - kráska se špatnou pověstí; 20. 1. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Výročí republiky i s Masarykem; 19. 1. 2018 5plus2 (online) 

 Kladno - kráska se špatnou pověstí, to je výstava ve Středočeské knihovně; 18. 1. 2018 Kladenské 

listy (online) 

 Přednáška Pytláci na Křivoklátsku; 17. 1. 2018 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 Jak se chovat bezpečně na sociální síti; 10. 1. 2018 Vaše Kladno (online) 

 Středočeská vědecká knihovna: Bezpečnost na sociální síti; 8. 1. 2018 Středočeské novinky.cz 

(online) 

 Kam vyrazit na Kladensku za kulturou?; 8. 1. 2018 Kladenský deník (online) 

 Jak bezpečné jsou sociální sítě? Netušili byste, jak silně ovlivňují vaše rozhodování; 5. 1. 2018 

Náš region Kladensko (online) 

 Bezpečnost na sociální síti bude tématem v knihovně; 5. 1. 2018, Kladenský deník 

(bibliografický záznam) 

 Ve Středočeské vědecké knihovně se dozvíte o bezpečnosti na sociálních sítích; 4. 1. 2018 Kla-

denské listy (online) 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.vasekladno.cz/kultura/7629-kladno-kraska-se-spatnou-povesti
http://www.5plus2.cz/?e=QL-KLADNO&d=19.01.2018#strana=2
http://kladenskelisty.cz/159930/kladno-kraska-se-spatnou-povesti-vystava-ve-stredoceske-knihovne/
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0432803-Prednaska-Pytlaci-na-Krivoklatsku/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/7559-jak-se-chovat-bezpecne-na-socialni-siti
http://www.stredoceskenovinky.cz/sid%3Dpgrq11vlc8hqeta3ls1cpgjd72/zpravy/regiony/stredoceska-vedecka-knihovna-bezpecnost-na-socialni-siti/
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/kam-vyrazit-na-kladensku-za-kulturou-20180108.html
http://nasregion.cz/kladensko/jak-bezpecne-jsou-socialni-site-netusili-byste-jak-silne-ovlivnuji-vase-rozhodovani
http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0432694-Bezpecnost-na-socialni-siti-bude-tematem-v-knihovne/
http://kladenskelisty.cz/159213/ve-stredoceske-vedecke-knihovne-se-dozvite-bezpecnosti-socialnich-sitich/
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EKONOMICKÉ UKAZATELE 

Ozn. Text ř. Hlavní činnost 

A. NÁKLADY CELKEM 1 46 218 

I. Náklady z činnosti 2 46 211 

1. Spotřeba materiálu 3 6 320 

2. Spotřeba energie 4 1 199 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 5 0 

4. Prodané zboží 6 1 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 114 0 

6. Aktivace oběžného majetku 115 0 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 116 0 

8. Opravy a udržování 7 343 

9. Cestovné 8 226 

10. Náklady na reprezentaci 9 31 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 12 0 

12. Ostatní služby 10 3 827 

13. Mzdové náklady 11 23 641 

14. Zákonné sociální pojištění 13 7 834 

15. Jiné sociální pojištění 14 65 

16. Zákonné sociální náklady 15 717 

17. Jiné sociální náklady 16 0 

18. Daň silniční 17 0 

19. Daň z nemovitostí 18 0 

20. Jiné daně a poplatky 19 4 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 21 0 

23. Jiné pokuty a penále 22 0 

24. Dary a jiná bezúplatná předání 23 0 

25. Prodaný materiál 24 0 

26. Manka a škody 25 0 

27. Tvorba fondů 26 0 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 27 1 475 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 28 0 
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30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 29 0 

31. Prodané pozemky 30 0 

32. Tvorba a zúčtování rezerv 31 0 

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 32 -2 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 33 2 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 117 432 

36. Ostatní náklady z činnosti 34 97 

II. Finanční náklady 35 7 

1. Prodané cenné papíry a podíly 36 0 

2. Úroky 37 0 

3. Kurzové ztráty 38 7 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 39 0 

5. Ostatní finanční náklady 40 0 

III. Náklady na transfery 41 0 

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 42 0 

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 43 0 

V. Daň z příjmů 52 0 

1. Daň z příjmů 44 0 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 45 0 

B. VÝNOSY CELKEM 53 46 218 

I. Výnosy z činnosti 54 1 550 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 55 0 

2. Výnosy z prodeje služeb 56 1 486 

3. Výnosy z pronájmu 57 0 

4. Výnosy z prodaného zboží 58 1 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 62 0 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 71 0 

10. Jiné pokuty a penále 72 0 

11. Výnosy z odepsaných pohledávek 73 0 

12. Výnosy z prodeje materiálu 74 0 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 75 0 

14. 

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po-

zemků 76 0 

15. Výnosy z prodeje pozemků 77 0 
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16. Čerpání fondů 78 10 

17. Ostatní výnosy z činnosti 79 53 

II. Finanční výnosy 80 11 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 81 0 

2. Úroky 82 10 

3. Kurzové zisky 83 1 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 84 0 

6. Ostatní finanční výnosy 86 0 

IV. Výnosy z transferů 97 44 658 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 98 0 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 99 44 658 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 109 0 

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 110 0 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 111 0 

 


