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OBECNĚ 

Změny vedení knihovny 

V lednu 2019 proběhlo na KÚ SK výběrové řízení, po kterém byl na doporučení výběrové komise 

do funkce ředitele SVK od 1. 2. 2019 jmenován Ing. Tomáš Ondrášek, který řízení převzal od Mgr. 

Miluše Rolincové, do té doby řízením pověřené. 

Organizační struktura 

1. 5. vstoupila v platnost nová organizační struktura. Dosavadní struktura se zjednodušila, ze čtyř-

stupňové struktury na třístupňovou. Dosavadních osm odborů bylo zúženo na čtyři oddělení, jejichž 

vedením byli pověřeni vedoucí, přímo odpovědní řediteli. Zástupcem ředitele byla jmenována Mgr. 

Miluše Rolincová. 

Zrušena bez náhrady byla dvě pracovní místa, pět zaměstnanců podalo výpověď dohodou. Chod or-

ganizace byl zachován bez ztráty výkonosti, navíc byla v obou prázdninových měsících prodloužena 

otevírací doba, tzn. srovnána jako ve standardním celoročním provozu. 

Centrální depozitář 

Za účasti zástupců KÚ SK, realizátora stavby a čestných hostů byla dne 4. 10. slavnostním poklepem 

na základní kámen zahájena výstavba Centrálního depozitáře v Divadelní ulici. 

Centrální depozitář se bude skládat ze skladové části objektu o celkové rozloze cca 2000 m2 s kapa-

citou 809 tis. knihovních jednotek. Předmětem projektu je i pořízení potřebného vybavení depozitáře 

a instalace vhodných technologií pro zajištění preventivní konzervace knihovního fondu. 

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

systému potřebného pro efektivní uložení knihovního fondu a pořízení potřebného vybavení depozi-

táře. Po dokončení stavby se knihovní fond přestěhuje z šesti dosavadních externích skladů do nově 

vybudovaného objektu. 

Projekt centrálního depozitáře vyřeší ochranu, správu a zpřístupnění knihovního fondu. Knihovní 

fond SVK obsahuje aktuálně asi 963 tis knihovních jednotek (knih, svazků periodik, zvukových no-

sičů a dalších dokumentů). Asi 280 tis. jednotek je uloženo ve volném výběru a v příručních skladech 

v areálu hlavní budovy knihovny, asi 415 tis. knihovních jednotek je umístěno ve zmíněných skla-

dech v rámci města Kladna, z toho čtyři sklady jsou v pronajatých prostorách. 

GDPR 

Toto nařízení se opírá o následující dokumenty 

 Knihovní řád 

 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 
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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. 
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STATISTIKA 

Stav knihovního fondu  959 044 

 

Počet registrovaných uživatelů 5931 

          z toho do 15 let 123 

  

Výpůjčky 245 305 

Naučná literatura 150 707 

          z toho naučná literatura dospělým (knihy) 150 151 

          z toho naučná literatura dětem (knihy) 556 

Krásná literatura 74 463 

          z toho krásná literatura dospělým (knihy) 73 160 

          z toho krásná literatura dětem (knihy) 1303 

Kartografické dokumenty (mapy ) 1092 

Tištěné hudebniny 804 

Zvukové dokumenty 9631 

Zvukově obrazové (videokazety+DVD) 101 

Elektronické dokumenty 16 

Jiné dokumenty 786 

Periodika 7705 

  

Meziknihovní služba jiným knihovnám 27 766 

z jiných knihoven 54 
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Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 129 146 

          návštěvníci půjčoven a studoven 124 477 

          návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí 4669 

  

Elektronické služby  

Počet návštěv webové stránky knihovny  
157 777 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 
24 938 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo kni-

hovnu 

268 443 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru 

knihovny 

11 675 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru 

mimo knihovnu 

1 429 392 

Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů 
6 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází 

celkem z prostoru knihovny 

208 719 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází 

celkem z prostoru mimo knihovnu 

279 849 

Počet e-výpůjček e-dokumentů 
1282 
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ODBOR SLUŽEB 

RFID 

Byla provedena podrobná analýza technologie RFID (frekvence HF, UHF) pro volbu optimálního 

využívání ve výpůjčním a skladovém provozu SVK. 

Pokračovala druhá etapa v zavedení RFID technologie. Přidělená dotace VISK 3 zahrnovala pořízení 

7 pracovních stanic Bibliotheca workstation shield, bezpečnostní bránu RFID gate jednoprůchodo-

vou, 35 tisíc ks RFID čtvercových etiket pro knihy a 10 tisíc ks RFID etiket pro CD taghub, instalaci 

a zaškolení. 

Pokračovalo čipování nových přírůstků, čipování knih přesouvaných z volného výběru do skladu, 

čipování knih převážených do skladu a dále nejnovějšího skladového fondu zpětně jako předpoklad 

zahájení výpůjčního procesu. 

VISK 3 a K21 

Byl zpracován projekt Třetí etapa v zavedení RFID technologie (požadovaná výše dotace 

287 000 Kč, celkové náklady na projekt 511 830 Kč) na nákup SelfChecku. 

Dále byl připraven projekt do K21 Příspěvek na nákup zvukových knih pro zrakově a zdravotně 

postižené (požadovaná výše dotace 12 000,00 Kč celkové náklady na projekt 25 000 Kč). 

Dluhy uživatelů 

V současnosti jsou advokátní kanceláři předáváni soubory dlužníků s nevrácenou knihou a dlužníci, 

u kterých dlužná částka dosáhla minimální výše 100 Kč. Uživatele s peněžním dluhem 19 – 99 Kč 

vyzýváme k zaplacení sami, tj. vlastními silami. Byl vyřešen dlouhodobý problém s dluhy, kdy sou-

hrn položek v celkové výši stovek tisíc byl nevymahatelný deset a více let. 

Kniha do vlaku 

Cestující si v železniční stanici Kladno-město mohou bezplatně půjčovat knihy, které po přečtení 

vrátí, nebo vymění za jiné ze své vlastní knihovny. Police je označená logem knihovny, opatřená 

informacemi o projektu Kniha do vlaku, stručnými pravidly o půjčování je přístupná v době otevírací 

doby nádražní budovy. Pro projekt Kniha do vlaku bylo připraveno 850 knih. 

Zvuková knihovna 

Spolupracujeme se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, s Centrem pro zdravotně 

postižené a seniory Středočeského kraje, s poskytovatelem sociálních služeb Kladno Zahrada, s Do-

movem Pod Lipami Smečno, s Domovem důchodců Kladno – Švermov, s Domovem pro seniory 

Kladno, s Domovem Unhošť, poskytovatelem sociálních služeb, s poskytovatelem sociálních služeb 

Centrin CZ s.r.o. Unhošť, s Domovem seniorů Rakovník. Individuálně je věnována pozornost uživa-

telům knihovny. 



8 

V roce 2019 bylo evidováno 105 uživatelů (o 18 více než v roce 2018) s tímto hendikepem a osob 

těžce zdravotně postižených. 

Pro lepší orientaci v nabídce zvukových knih bylo vytvořeno dvanáct seznamů zvukových knih podle 

žánru. Záznamy jsou převedeny podle pravidel handicap friendly do zjednodušené podoby s důrazem 

na zvětšené písmo. Seznamy jsou průběžně doplňovány formou týdenních novinek i retrospektivně. 

Vše je vystaveno na webových stránkách knihovny, novinky abonentům jsou zasílány mailem nebo 

předávány v tištěné formě. 

Zvuková knihovna je nabízena i jako donášková či zásilková služba. 

Projekt CzechELib  

SVK v Kladně je členskou institucí projektu CzechELib – Národní centrum pro elektronické infor-

mační zdroje na základě Smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na 

období 2018 – 2022. 

Nově byl v roce 2019 zaveden v rámci projektu CzechELib vedle statusu výzkumné organizace i sta-

tus odborné veřejnosti. Odborná veřejnost je v rámci projektu definovaná jako zástupci veřejných 

odborných a specializovaných knihoven, jejichž hlavní činností je poskytování knihovních služeb na 

národní úrovni. Tím se SVK v Kladně zařadila mezi instituce s nárokem na podporu z projektu ve 

výši 50 % ceny přístupu k bázím dat počínaje rokem 2020. 

Pro SVK v Kladně jsou prostřednictvím CzechELib zpřístupněny od r. 2018 databáze Naxos Music 

Library a Business Source Complete a od r. 2020 to bude i dtb. Academic Search Complete. Doba 

udržitelnosti projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR trvala do 31. 12. 2019. 

Virtuální univerzita 3. věku 

Virtuální výuka prostřednictvím internetu je zajišťována PEF ČZU v Praze. Od února letního se-

mestru akademického roku 2018/2019 byl realizován kurz Barokní architektura v Čechách. Před-

nášky probíhaly od 5. 2. do 16. 4. 2019 (6 přednášek), účastnilo se jich 10 studentů, účast celkem 60 

návštěv). Od podzimního semestru akademického roku 2019/2020 byla organizace VU3V předána 

pracovišti Program + PR. 

Databáze s možností vzdáleného přístupu pro registrované uživatele knihovny 

Celkem se uskutečnilo 2796 vstupů – přihlášení k bázím dat (1526 vzdáleným přístupem z domova, 

1270 z knihovny), 9442 vyhledávání a zobrazeno bylo 6014 dokumentů 

 Využití dtb. Academic Search Complete (EBSCO) pokračovalo v rámci udržitelnosti projektu 

SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (VaVpI 4.3), který zastřešovala Univerzitní kni-

hovna Západočeské univerzity v Plzni. V rámci udržitelnosti hradila knihovna využívání dtb. 

Academic Search Complete (EBSCO) v letech 2018 a 2019 ze svých prostředků. 

 Vyhledávat je možné v dtb. Academic Search Complete, European Views of the Americas: 

1493 to 1750, Regional Business News, GreenFILE, Library, Information Science & Technology 

Abstracts, Central & Eastern European Academic Source a v eBook Collection (EBSCOhost). 

CzechELib. Využívání databáze Central & Eastern European Academic Source bylo ukončeno 

k 31. 12. 2019 s ukončením udržitelnosti projektu SCI-INFO. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 V databázích EBSCO se uskutečnilo celkem 2154 přístupů k jednotlivým databázím, proběhlo 

8293 vyhledávání, 1480 otevření plných textů dokumentů, bylo vyhledáno 880 abstraktů. Z toho 

492 přístupů, 1880 vyhledávání, 1124 otevření plných textů a 646 abstraktů z databáze Academic 

Search Complete, a 193 přístupů, 743 vyhledávání, 72 otevřených plných textů a 32 abstraktů 

z databáze Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). V dtb. eBook Collection 

(EBSCOhost) se uskutečnilo 151 přístupů, proběhlo 592 vyhledávání, byly otevřeny 4 plné texty 

dokumentů. Přístup k vícejazyčné multioborové databázi pro vědu a výzkum Central & Eastern 

European Academic Source (CEEAS) byl zajištěn do konce r. 2017 z úspor projektu SCI-INFO, 

databáze byla nadále dostupná v rámci udržitelnosti projektu, v letech 2018 – 2019 bylo její vy-

užití plně hrazené z prostředků knihovny.  

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

CzechELib – Národního centra pro elektronické informační zdroje. Uskutečnilo se 869 přístupů, 

3374 vyhledávání, 273 zobrazení plných textů a bylo vyhledáno 180 abstraktů. 

 V rámci Března měsíce knihy byl pro registrované čtenáře knihovny od 21. 3. do 27. 4. 2019 

umožněn testovací přístup k EBSCO eBooks Public Library Collection Trial. Databáze obsahuje 

více než 45 000 titulů elektronických knih nejen v angličtině - kolekce obsahuje nejprodávanější 

tituly předních vydavatelů z celého světa (beletrie, životopisy, zdraví, fitness, obchod, finance, 

folklór, náboženství, osobní rozvoj, politika, rodina a vztahy, vaření, sociální služby, zábava, 

volný čas další témata). Uskutečnilo se 34 přístupů k databázi, 114 vyhledávání, zobrazeno bylo 

7 plných textů knih. Registrovaní čtenáři si mohli vypůjčit až 50 knih na dobu 30 dnů. Knihy 

bylo možné stahovat na počítač, mobil nebo tablet.  

 Dtb. PressReader nabízí přístup k více než 7600 publikacím – novinám i časopisům v 60 jazycích 

z více než 120 zemí světa. Zpřístupňuje plné texty zahraničních i některých českých novin a ča-

sopisů - Ekonom, Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF DNES, Respekt, Business Day, 

Canadian Living, Daily Mail, Delicious, Der Standard, The Guardian , Gulf News, Heute - Wien 

Ausgabe, Chicago Sun-Times, Chicago Tribune, Kleine Zeitung Kärnten, Kleine Zeitung Steier-

mark, Kurier, The Washington Post a další. Jazyková skladba dokumentů je velmi různorodá - 

kromě evropských jazyků jsou zastoupeny turečtina a vietnamština i jazyky Punjabi, Urdu, Yid-

dish, Zulu a další. Přístup do dtb. PressReader je zajištěn grantem v rámci projektu VISK 8-A. 

Využití databáze od prosince 2018 do března 2019 bylo hrazeno z prostředků SVK, od dubna do 

listopadu 2019, bylo hrazeno z projektu VISK 8/A, poté opět po dobu čtyř měsíců je hrazeno 

z prostředků SVK.  

 Dtb. PressReader zaznamenala celkem 618 přístupů. Počet zobrazených čísel novin a časopisů je 

1040, bylo otevřeno 4359 plných textů článků. 

 V roce 2019 byly pro veřejnost nově otevřeny konzultační hodiny vždy první pondělí v měsíci 

od 15:00 do 16:00 „Vím, žeb existuješ, necvím,kde tě najít – pokročilé vyhledávání v informač-

ních zdrojích - proběhlo celkem 7 konzultací se 16 účastníky 

 Dtb. Naxos Music Library je největší online knihovnou klasické hudby na světě. V současné době 

nabízí streamovaný přístup k více než 143 000 CD s více než 2 223 000 skladbami vážné hudby, 

klasického i moderního jazzu, folku, world music, čínské a historické hudby, rock&pop, současné 

instrumentální hudby, blues, gospelu a mluveného slova, biografii umělců, skladatelů, instrumen-

taci děl, analýzy, hudební termíny, libreta a synopse oper. 

Databáze přístupné v knihovně 

 Právní a informační systém Codexis 

 ČSN online – přístup k platným i již neplatným českým technickým normám. Využití databáze 

bylo ukončeno k 12. 12. 2019 z důvodu malého zájmu uživatelské veřejnosti 

http://proxy.mzk.cz/login?auth=shibboleth&url=http://www.pressreader.com
http://proxy.mzk.cz/login?auth=shibboleth&url=http://www.pressreader.com/uk/the-guardian
http://proxy.mzk.cz/login?auth=shibboleth&url=http://www.pressreader.com/usa/the-washington-post
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 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. Od r. 2019 je 

databáze rozšířena o tzv. sociální média. Využití databáze od prosince 2018 do března 2019 bylo 

hrazeno z prostředků SVK, od dubna do listopadu 2019, bylo hrazeno z projektu VISK 8/A, poté 

opět po dobu čtyř měsíců je hrazeno z prostředků SVK. V r. 2019 bylo realizováno 24 přihlášení 

k bázi dat, zobrazeno 175 plných textů článků a zadáno 109 dotazů. Nově tato databáze nabízí 

sociální média – bylo vyhledáno 8 témat. 

Služba „Ptejte se knihovny“ a „Napište nám“ 

V rámci služby Ptejte se knihovny jsme obdrželi 32 dotazů, na 30 odpověděli a 2 dotazy byly předány 

Národní knihovně ČR. 

105 dotazů bylo zodpovězeno prostřednictvím chatu PSK a to jak dotazů zodpovězených online, tak 

dotazů došlých před provozní dobou knihovny zodpovězených následně mailem. 

V rámci služby PSK garantujeme všechny odborné kategorie. 

Bylo zodpovězeno 43 dotazů služby Napište nám. 

Písemné a ústní informace  

Písemné informace Počet Počet záznamů 

Rešerše  38 7681 

Informační zdroje  184  

Bibliografické 390 7766 

Faktografické 634 1397 

Písemné informace bibliografické a faktografické celkem  1024 9163 

Součet 1062 16844 

Bylo poskytnuto 4749 ústních informací (846 bibliografických a 1641 faktografických, 742 instruk-

táží uživatelů pro práci s databázemi a katalogem knihovny, 132 instruktáží pro práci s kopírkou 

a skenerem a 1388 vytvoření žádanek na dokumenty z fondu knihovny). 

Uskutečnilo se 13 individuálních konzultací týkající se vyhledávání zdrojů pro čtenáře kni-

hovny (např. Chov a reprodukce dojných krav, zdroje vody pro Kladno, Unhošť a okolí včetně histo-

rie, Fantomové bolesti, Zrcadlová terapie a problematika depresí, Léčení psychoterapie, deprese 

a kvalita života, Život s depresí, Baroko, varhany, organologové a varhanáři). 

Od listopadu 2018 nadále jsou pro veřejnost nabízeny konzultace „Vím, že existuješ, ale nevím, kde 

tě najít“ – každé první pondělí v měsíci je nabídnuta osobní konzultace se zaměřením na pokročilé 

vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. 
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Tréninky paměti 

3 cykly, 16 účastníků, 28 návštěv 

Přednášky Národního týdne trénování paměti - 2 přednášky 9 účastníků, 17 návštěv. 

Jako nový program v rámci trénování paměti byla realizována Mozkocvična 1 setkání 4 účastníci, 

4 návštěvy. 

Tréninky paměti pro Klub seniorů NKT s.r.o - 2 setkání, 57 návštěv. 

Tréninky paměti pro základní školy - 5 lekcí, 120 účastníků. 

Spolupráce se školami 

Pokračovala spolupráce se základními i středními školami ve městě, hlavním typem akcí byly lekce 

informačního vzdělávání uživatelů. 

Programy probíhaly podle stanovené struktury, jejich součástí byly aktivity směřující k získání kom-

petencí, znalostí a dovedností žáků a studentů. 

Lekce byly součástí Místního akčního plánu (MAP) pro rozvoj vzdělání Magistrátu města Kladna.  

Nabízené programy: Teorie literatury, Ota Pavel, Karel Hynek Mácha, Umění citovat, Seznámení 

s knihovnou. 

Novinkou byla lekce Od destiček ke knihám, o kterou byl mezi školami velký zájem. Žáci se sezna-

movali s dějinami písma, psacích látek a knihoven. 

MojeID 

Všichni pracovníci zajišťující registraci uživatelů mají právo validovat, službu nejvyššího stupně 

ověření využilo 17 návštěvníků. 

Seriály 

Bylo zkompletováno 4052 ks nových svazků, tzn. průběžný ročník a 2501 ks retro svazků, tj. celkem 

6 553 ks. 

Bylo připraveno a o vazárny předáno d 216 svazků. 

Kvůli nevhodným policím a jejich přetížení probíhalo stěhování a přesuny svazků ve skladu 060/Har-

lekýn, celkem 676 běžných metrů (bm) seriálů. 

Správa fondu 

Bylo očipováno, systémově ošetřeno a přestěhováno cca 10 000 (J 185.000 – J 195.000) knihovních 

jednotek z hlavní budovy (dislokace 01) do depozitáře Bajkal (dislokace 13) včetně přípravy skladu 

(výběr, rozestavění a rozvaha naskladnění regálů). 

Pokračovala výroba desek pro uložení seriálů, výroba šanonů pro DZF, opravy knih a spolupráce 

s DZF v oblasti expedice knihovních dokumentů pro potřebu oprav v ARL. 
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Průběžně je expedován a zakládán prezenční fond (dislokace 12). 

Průběžně probíhá oprava signatur ve skladech a depozitářích. 
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ODBOR SERVISNÍ 

Do 30. 4. 2019 pracovali v Odboru vnějších vztahů 3 zaměstnanci – vedoucí odboru a 2 pracovníci, 

z toho jeden 80 hodin měsíčně na DPČ, v odboru byla začleněna redakce časopisu Čtenář. Organi-

začně spadal odbor pod Odbor provozně-ekonomický. Od 1. 5. 2019 se změnila struktura knihovny 

- odbor Vnějších vztahů a rozvoje knihovny zanikl a pracovníci byli začleněni pod Odbor Servis 

s označením PR + Program. Redakce časopisu Čtenář byla začleněna do Odboru KKC. 

Hlavní akce a náplň činnosti v roce 2019 

Hlavní činnost odboru/odd. zůstala podobná jako v r. 2018 – organizace kulturního programu, zajiš-

ťování pronájmů prostor SVK, získávání sponzorských darů, zajištění občerstvení na organizované 

akce, naplňování sociálních sítí a propagace. 

Nově od roku 2019 přibylo Mediální vzdělávání nejen pro seniory (ve spolupráci s Transitions) a od 

září 2019 organizace kurzů Virtuální univerzity 3. věku (do té doby organizovaná Od. služeb). 

Byly připraveny dvě putovní výstavy (Ota Pavel – známý i neznámý a 42 hvězd mezi nebem a zemí), 

které bude možné zapůjčit do dalších organizací. 

Podařilo se získat drobné dotace/granty: 7000 (sponzorské dary na DSK), dotace Města Kladna – 

25 000 + 6000, dotace SK – připomínka 17. listopadu - 53000. Na DSK sponzorské dary od Kompeku 

(koláče – 3000 kč), Kalabria (limo, soda - 850 kč), Cukrárna Jungrová (slané občerstvení – 5000 kč), 

Květiny u kostela (dekorace – 2300 kč). 

Měsíční souhrn akcí byl pzasílán v textové podobě Odboru kultury a tiskovému oddělení Krajského 

úřadu Středočeského kraje, tiskovému oddělení Magistrátu města Kladno, příspěvkovým organiza-

cím SK, spolupracujícím organizacím a osobám, členům redakčních rad regionálních časopisů a no-

vin (do 40 km vzdálené obce od SVK) a prostřednictvím newsletteru čtenářům a návštěvníkům kni-

hovny, kteří se zasíláním vyjádřili svůj písemný souhlas. Tabulkový přehled akcí opět pravidelně 

dostával Odbor Kultury a pam. péče SK. 

V grafické podobě byl newsletter tištěn v kladenském kulturním přehledu Kamelot. Ve stejné gra-

fické úpravě jej PR zasílalo též obecním úřadům okolních měst a obcí, z nichž některé jej přetisko-

valy ve svém obecním měsíčníku, či zveřejňovali na obecní vývěsce. Od konce srpna v Kladně vznikl 

nový kulturní měsíčník Kladno žije!, který poskytoval prostor na dvoustraně. Radniční Měsíčník 

Kladno rovněž poskytl svůj prostor v rozsahu ¼ strany. 

Jednotlivé akce byly propagovány v kalendáři akcí na webu knihovny, na Facebooku formou událostí 

a jednotlivých připomínek, na Twitteru a také na instagramovém účtu. Došlo rovněž k propojení FB 

účtů s účtem na Youtube a na Instagramu. Prostřednictvím sociálních sítí byly akce rovněž sdíleny 

spolupracujícími organizacemi (Město Kladno) a spolky (Halda) a některými médii. K propagaci byl 

rovněž využíván znovuoživený portál Kladendář, Středozemě a nově vzniklý portál Central Bohe-

mia. 

O významnějších akcích PR referovalo formou tiskových zpráv a anotací deníky a rozhlasové re-

dakce. Z regionálních tištěných titulů o akcích v knihovně nejčastěji informoval Kladenský deník 

spolu s Kladenskými listy, Náš region Kladensko, se během roku 2019 rozeběhla poměrně čilá spo-

lupráce, rovněž internetový deník Vaše Kladno pravidelně informoval o dění v knihovně. I v roce 

2019 pokračovala reciproční spolupráce s rozhlasovou stanicí Radio Relax, které vysílalo kulturní 

tipy z dění v knihovně. K vybraným akcím byly rovněž rozesílány elektronické pozvánky. 
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U dotačně podpořených akcí jsme využili výlepu plakátů na výlepových plochách po městě. Plakáty 

k akcím byly vyvěšovány v knihovně, ve skladech na Sítné, ve Středisku komplexní sociální péče 

Fontána, v kladenském Infocentru, v Městské knihovně a v několika Kladenských restauracích a ob-

chodech. 

Kromě kulturních a vzdělávacích akcí byly více využívány sociální sítě k informování veřejnosti 

o službách, změnách a novinkách v provozu knihovny, o knižních novinkách a zajímavostech z ob-

lasti knihovnictví. Počet sledujících na FB narostl z 1032 v roce 2018 na 1265 osob. 

Ve spolupráci s Krajským úřadem se v r. 2019 knihovna též prezentovala v krajském periodiku Stře-

dočeské střípky a Středočech. 

Několik regionálních periodik průběžně přebíralo informace o akcích z webových stránek SVK, aniž 

by k nim obdržela tiskovou zprávu. 

Přednášky, besedy, autorská čtení a koncerty 

Počet kulturních akcí v roce 2019 opět vzrostl, akce se konaly každou středu, kdy v zavírací den byl 

k dispozici prostor velké studovny. 

Nově jsme do programu akcí zařadili výtvarné dílny pro veřejnost a jazzové koncerty. Pokračovala 

spolupráce se spolkem Halda, která v knihovně pořádala přednášku a pokřtila novou knihu Sametová.  

Nejúspěšnějšími akcemi byla přednáška Niny Špitálníkové, Den Středočeského kraje, křest knihy 

Sametová s koncertem Vladimíra Merty a adventní koncert. 

 

 
Datum Přednáška 

Počet 

účastníků 

Vstupné 

 

1 8. 1. Klub přátel knihovny - Martina Bittnerová: Život s hazardem 13  

2 23. 1. Přednáška Petra Voldána: Afghánistánem v džípu 45  

3 5. 2. Klub přátel knihovny - Pavel Plzák: Feng šuej 33  

4 6. 2. Přednáška Niny Špitálníkové: Mezi dvěma Kimy (vstupné 

50/25) 

65 2400 

5 14. 2. Autogramiáda knihy Příběh velké války autorů Z. Víška a I. 

Veverkové 

31  

6 20. 2. Přednáška Pavla Riese: Pan Dokument a jeho místo v české ki-

nematografii a TV tvorbě 

13  

7 27. 2. Přednáška Jakuba Vengláře: Čína?! 43 1625 

8 13. 3. Koncert sboru Gemini Musicales, sbormistr Pavel Marek 41 2352 

Zveřejněné tiskové zprávy 

Deníky, rozhlasové stanice 20 

Měsíčníky, Kamelot, Kladno žije 15 

Události na webu knihovny 136 

Události na FB 78 
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9 14. 3. Promítej i ty: Zemřít pro design 2  

10 20. 3. Přednáška Petra Voldána: Jižní Korea 33 1125 

11 22. 3. Den deskových her 22  

12 27. 3. Autorské čtení a beseda se spisovatelskou Ivou Pekárkovou 38 830 

13 10. 4. Přednáška Matěje Ptaszka: Ekvádor 36 1200 

14 11. 4. Přednáška Zdeňka Štipla: Poznávání Indie a česká indologie 16  

15 17. 4. Přednáška R. Hájka a A. Němce: Josef Havlíček – architekt kla-

denských věžáků 

39 896 

16 2.5. Promítej i ty: Život začíná po stovce 10  

17 15. 5. Přednáška Martina Nekoly: Chicago a jiné metropole české 

Ameriky, A. Čermák 

11 350 

18 29. 5. Přednáška Tadeáše Šímy: Na kole přes Afriku 32 1500 

19 5. 6. Dětský den pro dětské domovy 48  

20 17. 6. Koncert britského hudebníka George Haslama  26 3000 

21 11. 7. Tvůrčí dílna pro malé i velké - Ulov rybu 5 100 

22 18. 7. Deskové hry s Tomem 15  

23 25. 7. Výtvarná dílna s Romanou Štajerovou pro dospělé i děti - 

Staňte se designéry, výroba linorytu na látkovou tašku 

14 1120 

24 8. 8. Výtvarná dílna s Yuko Takahashi - Ninja nebo samuraj? Vý-

roba loutek 

13 1040 

25 16. 8. Deskové hry s Tomem 7  

26 22. 8. Tvůrčí dílna pro malé i velké - Malované kameny 15 750 

27 4.9. Přednáška Daniela Dočekala: Dítě v síti 24 1200 

28 5. 9. Tvůrčí dílna pro malé i velké - Malované kameny 2 9 450 

29 11. 9. Přednáška Viktorky Hlaváčkové: Pěšky přes Kavkaz od moře k 

moři 

37 1850 

30 12. 9. Promítej i ty! - Hiphop-erace 2  

31 18. 9. Přednáška Stanislava Motla: Výstřely v Miami 37 1850 

32 3.10. Knižní bazar 64 780 

33 4.10. Deskové hry s Tomem 3  

34 9.10. Přednáška fotografa Milana Říského: Uvnitř černobylské zóny 16 800 

35 16. 10. Přednáška Ireny Veverkové a Shigefumi R. Tsuchiyi: Pová-

lečná tvorba Antonína Raymonda očima jeho japonského žáka 

29 1250 

36 22. 10. Koncert Emmy Larsson Quartet 19 1800 

37 28. 10. Den Středočeského kraje – Knihovna sametová 263  

38 30. 10. Přednáška Petra Voldána: Sečuán 22 1100 
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39 6. 11 Přednáška Mariána Grofčíka: Lada svetom 18 800 

40 13. 11. Křest publikace spolku Halda: Kladenská sametová s fotogra-

fiemi Jiřího Hankeho o listopadu 1989 v Kladně, koncert Vladi-

míra Merty 

120 9000 

41 14. 11. Koncert Jennifer KAMIKAZI Trio (London, UK) 40 9140 

42 20. 11. Přednáška Juliana Golaka: 30 let svobody 9  

43 4.12. Přednáška Tomáše Vejmoly: Tuktukem z Bangkoku až domů 12 600 

44 11. 12. Česko zpívá koledy 70  

45 11. 12. Vánoční koncert „Eva Kleinová a Mr. SURKA 6TET 66 5600 

46-

47 

12. 12. 2x Výtvarná dílna - Ručně malovaný papír a Vánoce po japon-

sku s Yuko Takahashi 

22 1760 

 Celkem akcí: 47   

 Celkem návštěvníků: 1548   

 Celkem za vstupné: 53 916   

Den Středočeského kraje: Knihovna sametová, 28. 10. 2019 

14. ročník Dne Středočeského kraje s tématem výročí 17. listopadu 1989 navštívilo přes 260 návštěv-

níků. Připraveno bylo občerstvení ve formě zákusků, šátečků, chlebíčků, sekané i dobrých nápojů. 

Na programy byla přednáška Romana Hájka a Jiřího Hankeho o průběhu revolučních dnů roku 1989 

v Kladně, 2 komentované exkurze v knihovně, tematický kvíz o ceny, divadelní představení, tema-

tické výtvarné dílny pro děti i dospělé a jazzové hudební vystoupení. Celý den se čtenáři mohli re-

gistrovat zdarma. 

Křest zajímavé publikace o všem, co se odehrálo „na“ Kladně v listopadu a prosince 1989 doprová-

zené autentickými fotografiemi J. Hankeho doprovodil koncert Vladimíra Merty. Zájem byl obrov-

ský, 120 hostů naplnilo velkou studovnu knihovny do posledního místečka.  

 

Výstavy v Malé galerii/charitativní výstavy/vernisáže/výstavy mimo SVK 

V prostorách Malé galerie knihovny proběhlo devět výstav, z nichž 2 se staly putovními výstavami 

SVK. Výstava 70. časopisu Čtenář byla prezentována na konferenci Knihovny současnosti v Olo-

mouci. Nejúspěšnějšími výstavami se staly výstavy Motýla jsem tu neviděl, Ota Pavel – známý i ne-

známý a Sametová – očima kladenských fotografů. 

 

 

Datum Název Vystavovatel 

 

Lokalita 

Počet 

ná-

vštěv-

níků 

1 17. 1. - 4. 3. Výstava RAKETA letí do Kladna, verni-

sáž 16. 1. 2019, 2 workshopy s dětmi 

Nakl. Laby-

rint 

Malá g. 91 

2 6. 3. - 23. 4. Výstavy Motýla jsem tu neviděl a oceněné 

práce z Izraele - MDVV Lidice, vernisáž 

Židovské mu-

zeum v Praze, 

Malá g. 82 
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6. 3., doprovodný program – dětská opera 

Brundibár 

Památník Li-

dice, SVK 

3 24. 4. - 11. 

6. 

Výstava Svět podle Miroslava Šaška, ver-

nisáž 24. 4., doprovodný program - před-

náška O. Černé o M. Šaškovi 

Nadace M. 

Šaška 

Malá g. 14 

4 12. 6. - 18. 

6. 

Výstava absolventských a klauzurních 

prací studentů SŠDŘ, vernisáž 12. 6., do-

provodný program – módní přehlídka stu-

dentů 

SŠDŘ Malá g. 75 

5 20. 6. - 10. 

9. 

Výstava Ota Pavel – známý i neznámý, 

vernisáž 19. 6., doprovodný program – 

ocenění vítězů výtvarné soutěže, projekce 

4 filmu FAMU a beseda s Milanem Štein-

dlerem, 3 komentované prohlídky výstavy 

SVK Malá g. 75 
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6 10. – 12. 9. Výstava 70. let časopisu Čtenář na 27. 

konferenci Knihovny současnosti 2019 

SVK Přír. F. UP 

a PaedF 

UP, Olo-

mouc 

 

7 26. 9. - 22. 

10. 

Výstava Olgy Sarköziové, vernisáž 25. 9., 

doprovodný program Spolek TAŠKA F. 

Hrubín – Špalíček a prezentace Tichý svět 

Olga Sarközi-

ová, Zahrada 

o.s. 

Malá g. 52 

8 23. 10. - 26. 

11. 

 

Výstava Sametová. Očima kladenských 

fotografů, vernisáž výstavy 23. 10., dopro-

vodný program – hud. Vystoupení K. Pa-

zderka a B. Ježek  

Jiří Hanke Malá g. 80 

9 27. 11. 2019 

- 27. 1. 2020 

Výstava 42 hvězd mezi nebem a zemí, 

vernisáž 27. 11., doprovodný program - 

autorské čtení Irena Dousková, zpěv sboru 

Hus. církve 

SVK Malá g. 52 

 26. 11. a 12. 

12. 

Prodejní výstava výrobků Dětského do-

mova v Ledcích 

DD Ledce Chodba 

před půj-

čovnou 

 

 Výstav celkem: 9    

 Vernisáží celkem: 8    

 Návštěvníků vernisáží celkem: 542    
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Vernisáž výstav Motýla jsem tu neviděl a oceněných prací z Izraele - MDVV Lidice, 6. 3. 2019 

Vernisáž výstav kreseb dětí z terezínského ghetta a obrázků dětí ze současného Izraele navštívilo 

více než 80 hostů, mezi kterými byl i velvyslanec státu Izrael Daniel Meron s manželkou, primátor 

města Kladno Dan Jiránek a zástupci Středočeského kraje. Vzácným hostem byla výtvarnice Helga 

Hošková-Weissová, která přežila věznění v terezínském ghettu i dalších koncentračních táborech, 

kde malovala. Doprovodný program se nesl v duchu provedení dětské opery Brundibár, kterou pro-

vedl Dismanův rozhlasový dětský sbor. 

Vernisáž výstavy Ota Pavel – známý i neznámý a oceněné práce dětí ze stejnojmenné výtvarné sou-

těže, 19. 6. 2019 

Vernisáž výstavy věnované životu a dílu známého spisovatele, novináře a sportovního redaktora Oty 

Pavla proběhla za účasti více než 70 hostů včetně rodiny Oty Pavla – jeho bratra a neteře. V rámci 

slavnostního programu vernisáže byly oceněné děti, které zvítězily ve stejnojmenné výtvarné soutěži 

– jejich práce byly součástí výstavy. Hosté následně shlédli 4 absolventské filmy FAMU na téma 

povídek Oty Pavla autorů Vladimíra Merty, Milana Šteindlera, Miroslava Balajky a Karla Smyczka 

a pobesedovali s Milanem Šteindlerem. 

Kladenští fotografové (Alois Garamszegi, Jiří Hanke, Jiří Hokův, Miroslav Kára, Karel Kestner, 

Karel Pazderka, Luděk Švorc a Jaroslav Vyšín) zachytili atmosféru a dění na Kladně hned od prvních 

dnů po událostech 17. listopadu 1989 v Praze. Na výstavě jejich fotografií jsme se vrátili do listopadu 

a prosince roku 1989 a připomněli si, jaké to v Kladně bylo. Hudební doprovod Karla Pazderky a Bo-

huslava Ježka. 

Vernisáž navštívilo 80 hostů. 

Vzdělávání seniorů a Virtuální univerzita 3. věku 

Od roku 2019 jsme navázali spolupráci s organizací Transitions a začali jsme pořádat lekce mediál-

ního vzdělávání pro seniory. Jednotlivé lekce s aktuálními tématy si své posluchače hledají, účastníci 

lekce oceňují. 

http://www.karelpazderka.cz/
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Velkou organizační složkou práce I. Kasalické se stala organizace kurzů Virtuální univerzity 3. věku, 

která byla oddělení předána z IS, kteří již nemohli kurzy vést. Podzimní 2 kurzy byly naplněny a byly 

úspěšně dokončeny všemi 24 studenty.  

 

 

Datum Vzdělávání a Virtuální univerzita 3. věku 

Počet 

účast-

níků 

1 11. 9. Mediální vzdělávání nejen pro seniory - Úvodní lekce - 

Zdravý selský rozum pro dobu informační (Transitions) 

5 

2 1.10. VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích - 

1. lekce 

10 

3 1.10. VU3V - Genealogie. Hledáme své předky - 1. lekce 12 

4 15. 10. VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích - 

2. lekce 

10 

5 15. 10. VU3V - Genealogie. Hledáme své předky - 2. lekce 12 

6 16. 10. Mediální vzdělávání nejen pro seniory - 1. lekce - Jak se 

rodí zprávy s Karlem Rožánkem 

51 

7 29. 10. VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích - 

3. lekce 

9 

8 29. 10. VU3V - Genealogie. Hledáme své předky - 3. lekce 12 

9 12. 11. VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích - 

4. lekce 

11 

1

0 

12. 11. VU3V - Genealogie. Hledáme své předky - 4. lekce 13 

1

1 

13. 11. Mediální vzdělávání nejen pro seniory - 2. lekce – Sociální 

sítě 

6 

1

2 

24. 11. VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích - 

5. lekce 

10 

1

3 

24. 11. VU3V - Genealogie. Hledáme své předky - 5. lekce 12 

1

4 

4.12. Mediální vzdělávání nejen pro seniory - 3. lekce - Média 

a naše emoce – host Dalibor Špok 

4 

1

5 

10. 12. VU3V - Klenoty barokního sochařství v českých zemích - 

6. lekce - závěrečný kurz 

9 

1

6 

10. 12. VU3V - Genealogie. Hledáme své předky - 6. lekce - zá-

věrečný kurz 

13 

 Celkem počet akcí: 16  

 Celkem návštěvníků: 199  
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Pronájmy 

Počet pronájmů prostor SVK, především lektorny a studovny se zvýšil. Největší zájem je o krátko-

dobé pronájmy lektorny na přednášky, začala spolupráce se ZUŠ Moskevská v rámci pronájmu na 

koncerty sboru Gaudium, výhodně byla pronajata PC učebna v KKC Úřadu práce na rekvalifikační 

kurzy. Pokračoval pravidelný pronájem spolku Dementia.  

 

 

Datum Pronájem, spolupráce 

Počet 

účast-

níků 

Nájem 

1 Leden - 

prosinec 

Pronájem lektorna - Péče o seniory s onemocněním Al-

zheimerovou nemocí (Dementia, i.o.v., z.ú. – 1x měsíčně, 

12 setkání) 

39 3600 

2 Leden - 

červen 

Prostory půjčovny - Konverzace v anglickém jazyce s ar-

ménskými dobrovolníky (ICM Kladno – 10 setkání) 

64 0 

3 22. 1.  Pronájem studovna - Veronika Maslíková: Péče o člověka 

s demencí (Dementia) 

13 500 

4 5. 3. Pronájem studovna - Karel Nejedlý: Metoda RUŠ (KPK) 47 2000 

5 27. 3.  Pronájem studovna - Kulatý stůl - Dr. Procházková: Péče 

o seniory s demencí, model psychobiografické péče 

(MPSV, SK) 

22 0 

6 25. 4. Pronájem lektorna - Jindra a Lucie Krákorovy: Jak spolu 

souvisí přednáška psychika, voda a strava? 

7 300 

7 22. 5. Pronájem studovna - Jarní koncert Gaudium (ZUŠ 

Kladno) 

76 1000 

8 4. 6. Pronájem studovna - PhDr. Jaroslava Dvořáková: Jak při 

péči myslet i na sebe a nevyčerpat všechny své síly (De-

mentia) 

4 1000 

9 26. 9. Pronájem lektorna – Lenka Šimková: Napište to jako 

king! Copywritting 

15 500 

1

0 

10. 10. Pronájem lektorna - Vlaďka Králová: Australské květové 

esence a děti 

1 300 

1

1 

15. - 18. 

10. 

Pronájem KKC - Agrokonzulta, kurz pro ÚP - Hledám 

práci 

 3600 

1

2 

29. 10. – 

1. 11. 

Pronájem KKC - Agrokonzulta, kurz pro ÚP - Hledám 

práci 

 3600 

1

3 

5. - 8. 11. Pronájem KKC - Agrokonzulta, kurz pro ÚP - Hledám 

práci 

 3600 

1

4 

19. 11. Pronájem lektorna - EKO-KOM: Seminář pro pedagogy 

Obaly a odpady 

9 950 

1

5 

2.12. Pronájem studovna – adventní koncert Gaudium (ZUŠ 

Kladno) 

90 1000 
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 Celkem počet pronájmů: 35   

 Výdělek za pronájmy: 21800   

 Celkem návštěvníků: 387   

Sponzorství a přidělené dotace 

V roce 2019 bylo odd. úspěšné také v přidělených dotacích – z Města Kladna i Středočeského kraje, 

sponzorské dary směřovaly na zajištění Dne Středočeského kraje 

 akce Sponzorské dary a dotace Co Částka 

1 DSK Kino Hutník  2000 

2 DSK Kompek Koláče 3000 

3 DSK Kalabria Limo, soda 850 

4 DSK Cukrárna na Letné Slané občerstvení 5000 

5 DSK Květiny u kostela Květinové dekorace 2300 

6 Akce  Dotace Město Kladno (žádost 37 837) Březen – akce  25 000 

7 Akce Dotace Město Kladno (žádost 6000) Listopad – akce (koncert 

Kamikaze, vánoční dílny) 

6000 

8 17. list. Dotace SK (žádost 53 000) Připomínka 17. listopad – 

Výstava Sametová, před-

náška J. Golak, koncert 

V. Merty 

53 000 

9  Kofinancování dotací města krajem 

(12 837) 

Rozdíl mezi požadovanou 

částkou od města a sku-

tečně přiznanou částkou 

12 837 

  CELKEM  104 987 

Mezinárodní spolupráce 

V 22. – 24. 10. navštívili SVK pracovníci Wojewódzske Biblioteky Publiczne Im. Emanuela Smolki 

z polského Opole. Navštívili Lidický památník, koncert Emy Larsson (SVK), Národní a Městskou 

knihovnu v Praze, Neviditelnou výstavu v Praze, vernisáž výstavy Sametová (SVK) a Městskou kni-

hovnu v Kladně. 

Návštěva a výstava kolegů z Koblenze byla po dohodě přesunuta na rok 2020. 

Účast na seminářích, workshopech a konferencích 

Leden – duben – redakční rada Čtenář, 1x měsíčně, NK Praha 

21.-22.1. – Konference Do Černého, Městská knihovna Praha 

21.-22. 2. – Pracovní jednání PR SDRUK, Hradec Králové, I. Kasalická 

19. 3. – Setkání komunikátorů POP SK - Nová média III, KÚ SK 
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28. 3. – Porada muzejních edukátorů, KÚ SK 

17., 24. a 31. 5. - Vytváříme elektronické dotazníky či testy a sbíráme zpětnou vazbu, NK 

3. 9. – Seminář pro žadatele o grant NFOB v roce 2020, Nadační fond obětem holocaustu Praha 4, 

10.-12. 9. – Konference Knihovny současnosti, PaeD F. Olomouc, 

3. 10. – Konference Dobrovolnictví v knihovnách, SKIP, Knihovna J. Mahena Brno 

Porovnání návštěvnosti a výnosů 2017-2018-2019 

akce 2017 2018 2019 

Počet kulturních akcí pro veřejnost (besedy, vý-

stavy)/počet jejich návštěvníků 

32/1340 62/2180 67/2090 

Počet akcí pro veřejnost - Virtuální univerzita 3. 

věku, Mediální vzdělávání pro seniory)/počet 

0 0 16/199 

Spolupráce s dalšími org., pronájem (ICM, Demen-

tia) 

0 Započítáno 

do řádku 1. 

32/387 

Celkem 32/1340 62/2180 115/2676 

Vstupné   1050 53 916 

Sponzorské dary, dotace  93 000 104 987 

Pronájem – počet pronájmů/nájemné  10/6200 35/21 800 

Ohlasy v tisku a v dalších médiích 

Kladenskem zněly koledy 

12. 12. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Zájemci budou v knihovně tvořit s Yuko Takahashi 

12. 12. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Kladensko zpívadlo koledy s Deníkem 

11. 12. 2019 Kladenský deník (online) 

Koledy si s Deníkem zazpívají i na Kladensku 

9. 12. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Koledy se rozezní už podeváté také na Kladensku 

9. 12. 2019 Kladenský deník (online) 

Cestovatel bude vyprávět o své cestě z Bangkoku až domů 

3. 12. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně hostí výstavu o krajských židovských autorech 

3. 12. 2019 Kladenské listy (online) 

Výstava židovských autorů 

2. 12. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Pěvecký sbor Gaudium naservíruje v knihovně svůj adventní koncert 

2. 12. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Výstava představí 42 židovských autorů Středočeského kraje 

29. 11. 2019 Místní kultura (online) 

Výstava židovských autorů 

27. 11. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Židovští autoři na Kladně 

26. 11. 2019 Středozemě (online) 

Zahájí výstavu tvorby židovských autorů ve Středočeském kraji 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0442099-Kladenskem-znely-koledy/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0442115-Zajemci-budou-v-knihovne-tvorit-s-Yuko-Takahashi/
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/obrazem-kladensko-zpivalo-koledy-s-denikem-20191211.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0442035-Koledy-si-s-Denikem-zazpivaji-i-na-Kladensku/
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/koledy-se-rozezni-uz-podevate-take-na-kladensku-20191209.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441929-Cestovatel-bude-vypravet-o-sve-ceste-z-Bangkoku-az-domu/
https://kladenskelisty.cz/204616/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-hosti-vystavu-o-krajskych-zidovskych-autorech/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441830-Vystava-zidovskych-autoru/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441831-Pevecky-sbor-Gaudium-naserviruje-v-knihovne-svuj-adventni-koncert/
http://mistnikultura.cz/vystava-predstavi-42-zidovskych-autoru-stredoceskeho-kraje
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441775-Vystava-zidovskych-autoru/
https://www.stredozeme.cz/cs/zidovsti-spisovatele-na-kladne.html
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25.11. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Den Středočeského kraje v Kladně aneb Knihovna sametová 

21. 11. 2019 Náš region Kladensko (bibliografický záznam) 

Středočeská vědecká knihovna chystá výstavu Židovských autorů 

21. 11. 2019 Kladenské listy (online) 

30 let svobody polskýma očima 

20. 11. 2019 Vaše Kladno (online) 

O 30 letech svobody s polským hostem na Kladně 

20. 11. 2019 Středozemě (online) 

Významná osobnost Polsko-české solidarity zavítá do Kladna 

19. 11. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Náměstí v Kladně zela prázdnotou, jinde se samet slavil 

18. 11. 2019 Vaše Kladno (online) 

Ve vědecké knihovně byl koncert Merty a křtila se kniha Kladenská sametová 

16. 11. 2019 Kladenské listy (online) 

Hrubínovu cenu přezval Vladimír Křivánek 

15. 11. 2019 Středozemě (online) 

Knihu Kladenská sametová pokřtili ve vědecké knihovně 

15. 11. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Světlo světa spatřila publikace Kladenská sametová 

14. 11. 2019 Kladenský deník (online) 

Jennifer Kamikazi Trio vystoupí v knihovně 

12. 11. 2019 Kladenský deník (online) 

Do Kladna zavítá vycházející hvězda britského indie folku 

12. 11. 2019 Kladenské listy (online) 

Koncert Vladimíra Merty doplní křest knihy Kladenská sametová 

12. 11. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Vychází publikace o průběhu sametové revoluce v Kladně 

11. 11. 2019 Kladno24 (online) 

Kladenská sametová: vychází publikace o průběhu revoluce ve městě oceli 

11. 11. 2019 Kladenské listy (online) 

Koncert Vladimíra Merty doplní křest knihy Kladenská sametová 

11. 11. 2019 Kladenský deník (online) 

Marián Grofčík bude mluvit o své cestě Ladou po Indi 

5. 11. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Revoluci zachytil na celuloidový pás 

2. 11. 2019 Mladá Fronta Dnes. Středočeské vydání. Roč. 30, č. 254, s. 19 (bibliografický záznam) 

Listopadový program kladenské knihovny 

1. 11. 2019 Středozemě (online) 

V Kladně a okolí se slavil Den Středočeského kraje 

30. 10. 2019 Kladenské listy (online) 

Už zítra můžete ve Středočeské vědecké knihovně poznat Sečuán očima Petra Voldána 

29. 10. 2019 Kladenské listy (online) 

Primátor Jiránek navštívil vernisáž výstavy připomínající Listopad 1989 

28. 10. 2019 Kladenské listy (online) 

Středočeská vědecká knihovna se zahalí do sametového hávu 

26. 10. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Staví depozitář pro statisíce knih a časopisů 

26. 10. 2019 Mladá fronta Dnes. Středočeské vydání (bibliografický záznam) 

S Petrem Voldánem se podívají do čínské provincie Sečuán 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441710-Zahaji-vystavu-tvorby-zidovskych-autoru-ve-Stredoceskem-kraji/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441756-Den-Stredoceskeho-kraje-v-Kladne-aneb-Knihovna-sametova/
https://kladenskelisty.cz/203722/stredoceska-vedecka-knihovna-chysta-vystavu-zidovskych-autoru/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/11196-30-let-svobody-polskyma-ocima
https://www.stredozeme.cz/cs/o-30-letech-svobody-s-polskym-hostem-na-kladne.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441552-Vyznamna-osobnost-Polskoceske-solidarity-zavita-do-Kladna/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/11191-namesti-v-kladne-zela-prazdnotou-jinde-se-samet-slavil?fbclid=IwAR3k4WznxWQHHi4-EQNue3CRRdhXIM_XOEpN0ZD0zTxTO0Ve0YugoRyclgc
https://kladenskelisty.cz/203290/foto-ve-vedecke-knihovne-byl-koncert-merty-a-krtila-se-kniha-kladenska-sametova/
https://www.stredozeme.cz/cs/hrubinovu-cenu-prevzal-vladimir-krivanek.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441560-Knihu-Kladenska-sametova-pokrtili-ve-vedecke-knihovne/
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/svetlo-sveta-spatrila-publikace-kladenska-sametova-20191114.html
https://kladensky.denik.cz/tipy-na-dnesek/jennifer-kamikazi-trio-vystoupi-v-knihovne-20191113.html
https://kladenskelisty.cz/203041/do-kladna-zavita-vychazejici-hvezda-britskeho-indie-folku/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441398-Koncert-Vladimira-Merty-doplni-krest-knihy-Kladenska-sametova/
http://www.kladno24.cz/vychazi-publikace-o-prubehu-sametove-revoluce-v-kladne/
https://kladenskelisty.cz/202922/kladenska-sametova-vychazi-publikace-o-prubehu-revoluce-ve-meste-oceli/
https://kladensky.denik.cz/tipy-na-kulturu/koncert-vladimira-merty-doplni-krest-knihy-kladenska-sametova-20191111.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441254-Marian-Grofcik-bude-mluvit-o-sve-ceste-Ladou-po-Indii/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441324-Revoluci-zachytil-na-celuloidovy-pas/
https://www.stredozeme.cz/cs/listopadovy-program-kladenske-knihovny.html
https://kladenskelisty.cz/202126/foto-v-kladne-a-okoli-se-slavil-den-stredoceskeho-kraje/
https://kladenskelisty.cz/202032/uz-zitra-muzete-ve-stredoceske-vedecke-knihovne-poznat-secuan-ocima-petra-voldana/
https://kladenskelisty.cz/201959/primator-jiranek-navstivil-vernisaz-vystavy-pripominajici-listopad-1989/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441129-Stredoceska-vedecka-knihovna-se-zahali-do-sametoveho-havu/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441174-Stavi-depozitar-pro-statisice-knih-a-casopisu/
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25. 10. 2019 Kladenský deník (online) 

Středočeská vědecká knihovna se zahalí do sametového hávu 

25. 10. 2019 Kladenský deník (online) 

V Kladně a okolí se bude slavit Den Středočeského kraje 

25. 10. 2019 Kladenské listy (online) 

Vzpomínky na rok 1989 

22. 10. 2019 Mladá fronta Dnes. Středočeské vydání (bibliografický záznam) 

Jazz světové úrovně v kladenské knihovně 

22. 10. 2019 Středozemě (online) 

Vědecká knihovna chystá výstavu osmi kladenských fotografů na téma listopad 1989 

22. 10. 2019 Kladenské listy (online) 

Emma Larsson Quartet rozezní vědeckou knihovnu v Kladně 

21. 10. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Ve vědecké knihovně se mluvilo o Antonínu Raymondovi 

18. 10. 2019 Kladenský deník (online) 19. 10. 2019 (bibliografický záznam) 

Neslyšící výtvarnice a herečka Olga Sarköziová vystavuje ve vědecké knihovně  

17. 10. 2019 Náš region Kladensko (bibliografický záznam) 

Středočeský Kramerius má své vítězky 

17. 10. 2019 Náš region Kladensko (bibliografický záznam) 

Jak se rodí zprávy. Odpověď čeká ve vědecké knihovně 

15. 10. 2019 Kladenský deník (online) 

Japonec bude vzpomínat na svého učitele Raymonda 

14. 10. 2019 Kladenský deník (online) 

V Kladně bude stát depozitář pro 800 tisíc knihovních jednotek 

Kladno. 2019, (10), 14. (bibliografický záznam) 

Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně byla zahájena 

9. 10. 2019 Náš region Kladensko (online) 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně zve na přednášku o okolí Černobylu 

8. 10. 2019 Kladenské listy (online) 

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně se ve středu rozdávali knihovničtí "Oscaři" 

4. 10. 2019 Kladenské listy (online) 

Započala stavba centrálního depozitáře 

3.10.2019 Náš region Kladensko (bibliografický záznam) 

V Kladně se rozdávali knihovničtí "Oscaři" 

3. 10. 2019 Středozemě (online) 

Titul Středočeský Kramerius získala také knihovnice z Úholiček 

3. 10. 2019 Kladenský deník (online) 

Středočeského Krameria ocení dnes v knihovně 

2. 10. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně zve na knižní bazar 

1. 10. 2019 Kladenské listy (online) 

Ve vědecké knihovně vystavuje handicapovaná výtvarnice Olga Sarköziová 

26. 9. 2019 Kladenský deník (online) 

V knihovně zahájí výstavu neslyšící výtvarnice 

25. 9. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně pořádá vernisáž neslyšící umělkyně 

24. 9. 2019 Kladenské listy (online) 

Doba fejková nebo Zdravý selský rozum 

19. 9. 2019 Náš region Kladensko (bibliografický záznam) 

Nový centrální depozitář kladenské vědecké knihovny pojme přes 800 000 knihovních jednotek  

https://kladensky.denik.cz/tipy-na-dnesek/s-petrem-voldanem-se-podivaji-do-cinske-provincie-secuan-20191025.html
https://kladensky.denik.cz/tipy-na-dnesek/stredoceska-vedecka-knihovna-se-zahali-do-sametoveho-havu-20191025.html
https://kladenskelisty.cz/201776/v-kladne-a-okoli-se-bude-slavit-den-stredoceskeho-kraje/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441061-Vzpominky-na-rok-1989/
https://www.stredozeme.cz/cs/jazz-svetove-urovne-v-kladenske-knihovne.html
https://kladenskelisty.cz/201504/vedecka-knihovna-chysta-vystavu-osmi-kladenskych-fotografu-na-tema-listopad-1989/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440986-Emma-Larsson-Quartet-rozezni-vedeckou-knihovnu-v-Kladne/
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/ve-vedecke-knihovne-se-mluvilo-o-antoninu-raymondovi-20191019.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440963-V-knihovne-se-mluvilo-o-Antoninu-Raymondovi/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441023-Neslysici-vytvarnice-a-herecka-Olga-Sarkoziova-vystavuje-ve-vedecke-knihovne/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441021-Stredocesky-Kramerius-ma-sve-vitezky/
https://kladensky.denik.cz/tipy-na-dnesek/jak-se-rodi-zpravy-20191015.html
https://kladensky.denik.cz/tipy-na-dnesek/japonec-bude-vzpominat-na-sveho-ucitele-raymonda-20191014.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441044-V-Kladne-bude-stat-depozitar-pro-800-tisic-knihovnich-jednotek/
https://nasregion.cz/kladensko/stavba-centralniho-depozitare-stredoceske-vedecke-knihovny-byla-zahajena
http://https/kladenskelisty.cz/200635/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-zve-na-prednasku-o-okoli-cernobylu/
https://kladenskelisty.cz/200332/ve-stredoceske-vedecke-knihovne-v-kladne-se-ve-stredu-rozdavali-knihovnicti-oscari/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0441018-Zacala-stavba-centralniho-depozitare/
https://www.stredozeme.cz/cs/v-kladne-se-rozdavali-knihovnicti-oscari.html
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/titul-stredocesky-kramerius-ziskala-take-knihovnice-z-uholicek-20191002.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440651-Stredoceskeho-Krameria-oceni-dnes-v-knihovne/
https://kladenskelisty.cz/200085/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-zve-na-knizni-bazar-2/?fbclid=IwAR245MMPDymteRUhn8aQt6YNlGMlhaVfptMfniulj6XtVaQAC7C2sfeAsPQ
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/ve-vedecke-knihovne-vystavuje-handicapovana-vytvarnice-olga-sarkoziova-20190926.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440569-V-knihovne-zahaji-vystavu-neslysici-vytvarnice/
https://kladenskelisty.cz/199636/stredoceska-vedecka-knihovna-v-kladne-porada-vernisaz-neslysici-umelkyne/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440548-Doba-fejkova-nebo-Zdravy-selsky-rozum/
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17. 9. 2019 Středozemě (online) 

Depozitář knihovny bude za 119 milionů 

17. 9. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Stavba knihovního depozitáře započala 

17. 9. 2019 Haló noviny (online) 

V Kladně postaví depozitář knihovny za 119 milionů korun 

17. 9. 2019 Kladenský deník (online) (bibliografický záznam) 

Oprava Divadelní ulice se odkládá. Začíná v ní stavba depozitáře 

16. 9. 2019 Vaše Kladno (online) 

Beseda s promítáním 

12. 9. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Viktorka Hlaváčková – sama přes Kavkaz 

9. 9. 2019 Středozemě (online) 

Se školním rokem zahajuje i kladenská knihovna 

2. 9. 2019 Středozemě (online) 

Ve Středočeské vědecké knihovně se malovalo na kameny 

29. 8. 2019 Kladenské listy (online) 

Středočeská vědecká knihovna připravila program i na srpen 

22. 8. 2019 Náš region Kladensko (bibliografický záznam) 

Ve vědecké knihovně se bude malovat na kameny 

20. 8. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Deskové hry si společně zahráli ve vědecké knihovně 

16. 8. 2019 Kladenský deník (online) 

S Yuko Takahashi si vyrobili originální japonskou loutku 

9. 8. 2019 Kladenský deník (online) 

Srpnové letní odpoledne můžete strávit ve Středočeské vědecké knihovně 

5. 8. 2019 Kladenské listy (online) 

Výstavu si užijí s komentářem 

31. 7. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Deskové hry s Tomem 

18. 7. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Projekt Kniha do vlaku se těší velké oblibě i na Kladensku 

10. 7. 2019 Kladenský deník (online) 

Dětský den si děti užily v kladenské knihovně 

28. 6. Náš region. Kladensko (online) 

Dětský den v kladenské knihovně si děti pěkně užily 

27. 6. Náš region. Kladensko (bibliografický záznam) 

Ve Středočeské vědecké knihovně byla zahájena výstava Ota Pavel – známý i neznámý 

26. 6. 2019 Kladenské listy (online) 

Středočeská vědecká knihovna má zavřeno, patrně i zde zasahují detektivové 

25. 6. 2019 Kladenský deník (online) 

Vědecká knihovna nabízí pohled do života i díla Oty Pavla 

25. 6. 2019 Kladenský deník (online) 

Vernisáž výstavy "Ota Pavel – známý i neznámý" byla úspěšná 

24. 6. 2019 prvnizpravy.cz (online) 

Pondělní večer patřil v knihovně jazzovým improvizacím George Haslama 

20. 6. 2019 Kladenské listy (online) 

Ve vědecké knihovně je k vidění výstava s názvem Ota Pavel – známý i neznámý 

19. 6. 2019 Kladenské listy (online) 

Známý i neznámý Ota Pavel ve vědecké knihovně  

https://www.stredozeme.cz/cs/novy-centralni-depozitar-kladenske-vedecke-knihovny-pojme-pres-800-000-knihovnich-jednotek.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440494-Depozitar-knihovny-bude-za-119-milionu/
http://www.halonoviny.cz/articles/view/52001352
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/v-kladne-postavi-depozitar-knihovny-za-119-milionu-korun-20190917.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440705-V-Kladne-postavi-depozitar-knihovny-za-119-milionu-korun/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/10892-oprava-divadelni-ulice-se-odklada-zacina-v-ni-stavba-depozitare
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440463-Beseda-s-promitanim/
https://www.stredozeme.cz/cs/viktorka-hlavackova-sama-pres-kavkaz.html
https://www.stredozeme.cz/cs/se-skolnim-rokem-zahajuje-i-kladenska-knihovna.html
https://kladenskelisty.cz/198140/foto-ve-stredoceske-vedecke-knihovne-se-malovalo-na-kameny/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440395-Stredoceska-vedecka-knihovna-pripravila-program-i-na-srpen/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0440188-Ve-vedecke-knihovne-se-bude-malovat-na-kameny/
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-deskove-hry-si-spolecne-zahrali-ve-vedecke-knihovne-20190816.html
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/obrazem-s-yuko-takahashi-si-vyrobili-originalni-japonskou-loutku-20190809.html
https://kladenskelisty.cz/197128/srpnove-letni-odpoledne-muzete-stravit-ve-stredoceske-vedecke-knihovne/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0439675-Vystavu-si-uziji-s-komentarem/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0439275-Deskove-hry-s-Tomem/
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/projekt-kniha-do-vlaku-se-tesi-velke-oblibe-i-na-kladensku-20190710.html
https://nasregion.cz/kladensko/detsky-den-si-deti-uzily-v-kladenske-knihovne
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0439097-Detsky-den-v-kladenske-knihovne-si-deti-pekne-uzily/
https://kladenskelisty.cz/196008/foto-ve-stredoceske-knihovne-byla-zahajena-vystava-ota-pavel-znamy-i-neznamy/
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/stredoceska-vedecka-knihovna-ma-zavreno-patrne-i-zde-zasahuji-detektiv-20190625.html
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/vedecka-knihovna-nabizi-pohled-do-zivota-i-dila-oty-pavla-20190625.html?fbclid=IwAR0kN6bajqusRm2mnOSkcg2Ejc3kbw-soQRsslCmI03kSh35UNFy7E1dFF8
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/vernisaz-vystavy-ota-pavel-znamy-i-neznamy-byla-uspesna/
https://kladenskelisty.cz/195705/foto-pondelni-vecer-patril-v-knihovne-jazzovym-improvizacim-george-haslama/
https://kladenskelisty.cz/195676/ve-vedecke-knihovne-je-k-videni-vystava-s-nazvem-ota-pavel-znamy-i-neznamy/
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18. 6. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Ota Pavel, kdo by ho nemiloval? Výstava na Kladně  

17. 6. 2019 Středozemě (online) 

Jazzman George Haslam předvede svůj um ve vědecké knihovně 

17. 6. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Ota Pavel – známý i neznámý 

14. 6. 2019 Náš region (online) 

České ikony, ale i modely židlí jsou k vidění ve vědecké knihovně 

14. 6. 2019 Kladenský deník (online) 

Ota Pavel, známý a neznámý 

13. 6. 2019 Náš region. Kladensko (bibliografický záznam) 

Děti si svůj svátek užily, přálo i počasí 

11. 6. 2019 Středozemě (online) 

Studenti představí svou práci ve vědecké knihovně 

11. 6. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Ota Pavel – známý i neznámý 

10. 6. 2019 Kamelot (online) 

Dětský den v knihovně 

6. 6. 2019 Halo noviny (online) 

Zpráva o hodnocení výtvarných prací soutěže Ota Pavel – známý i neznámý  

5. 6. 2019 Buštěhrad.cz (online) 

Knihovna připravila koncert i výstavu Ota Pavel - známý i neznámý 

4. 6. 2019 Vaše Kladno (online) 

Přednáška nám poradí, jak při péči myslet na sebe 

4. 6. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Na kole přes Afriku 

28. 5. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Vědecká knihovna představuje Svět podle Miroslava Šaška 

27. 5. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Ve vědecké knihovně budou trénovat svou paměť 

22. 5. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Přednáška bude o Chicagu a jiných metropolích české Ameriky 

14. 5. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Další smlouvy z kraje hejtmanky Jermanové: středočeská knihovna si platila poradce k bankrotům a 

výsadkům parašutistů 

14. 5. 2019 Seznam Zprávy (online) 

Exkurze seznámí zájemce s fungováním knihovny 

9. 5. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Život začíná po stovce 

2. 5. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Poznejte Afriku na kole i významného kladenského rodáka 

1. 5. 2019 Vaše Kladno (online) 

Svět podle Miroslava Šaška 

25. 4. 2019 Místní kultura (online) 

Knihovna nabídne další přednášku 

25. 4. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Cestopisy Miroslava Šaška potěší děti i dospělé 

23. 4. 2019 Středozemě (online) 

Uslyší o Josefu Havlíčkovi 

17. 4. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438868-Znamy-i-neznamy-Ota-Pavel-ve-vedecke-knihovne/
https://www.stredozeme.cz/cs/ota-pavel-kdo-by-ho-nemiloval-vystava-na-kladne.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438862-Jazzman-George-Haslam-predvede-svuj-um-ve-vedecke-knihovne/
https://nasregion.cz/kladensko/ota-pavel-znamy-a-neznamy
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/ceske-ikony-ale-i-modely-zidli-jsou-k-videni-ve-vedecke-knihovne-20190614.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0439096-Ota-Pavel-znamy-a-neznamy/
https://www.stredozeme.cz/cs/deti-si-svuj-svatek-uzily-pralo-i-pocasi.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438837-Studenti-predstavi-svou-praci-ve-vedecke-knihovne/
https://www.kamelot.cz/novinky/detail/ota-pavel-znamy-i-neznamy
http://www.halonoviny.cz/articles/view/51020061?fbclid=IwAR3gMUVZkWJPchKuOGRPe42w-isoOewz_wEwhv-kiMh10Evg6Fu835V3s1M
http://www.bustehrad.cz/2019/06/vyhlaseni-vytvarne-souteze-ota-pavel-znamy-i-neznamy/
http://www.vasekladno.cz/kultura/10374-knihovna-pripravila-koncert-i-vystavu-ota-pavel-znamy-i-neznamy
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438753-Prednaska-v-knihovne-poradi-jak-pri-peci-myslet-na-sebe/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438660-Na-kole-pres-Afriku/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438658-Vedecka-knihovna-predstavuje-Svet-podle-Miroslava-saska/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438634-Ve-vedecke-knihovne-budou-trenovat-svou-pamet/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438559-Prednaska-bude-o-Chicagu-a-jinych-metropolich-ceske-Ameriky/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-smlouvy-z-kraje-hejtmanky-jermanove-stredoceska-knihovna-si-platila-poradce-k-bankrotum-a-vysadkum-parasutistu-71805?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438527-Exkurze-knihovny/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438469-zivot-zacina-po-stovce/
http://www.vasekladno.cz/kultura/10207-poznejte-afriku-na-kole-i-vyznamneho-kladenskeho-rodaka
http://www.mistnikultura.cz/svet-podle-miroslava-saska
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438427-Knihovna-nabidne-dalsi-prednasku/
https://www.stredozeme.cz/cs/cestopisy-miroslava-saska-potesi-deti-i-dospele.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438399-Uslysi-o-Josefu-Havlickovi/
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V Kladně objevíte svět podle Miroslava Šaška 

16. 4. 2019 Vaše Kladno (online) 

Cesta naděje od terezínského ghetta k Izraeli: výstava dětských kreseb 

Čtenář. - Roč. 71, č. 4 (2019), s. 139-140 (bibliografický záznam) 

Budou poznávat Indii a indologii 

11. 4. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Podívají se až do Ekvádoru 

10. 4. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

S knihovnou navštívíte Ekvádor i Indii 

4. 4. 2019 Vaše Kladno (online) 

Motýla jsem tu neviděl – výstava spojuje bezmoc i naději 

29. 3. 2019 Shekel - multikulturní košer magazín (online) 

Autorské čtení se spisovatelkou Ivou Pekárkovou je v knihovně 

27. 3. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Iva Pekárková: Třísky – autorské čtení 

27. 3. 2019 Naše Kladno (online) 

Světoběžnice Iva Pekárková na Kladně 

26. 3. 2019 Středozemě (online) 

V totalitě řídil ostrov svobody, od knih ho minulý rok vyhodili 

24. 3. 2019 Mostecký deník (online) 

Knihovny na Kladensku připravují pro čtenáře také mnoho výjimečných akcí 

21. 3. 2019 Náš region. Kladensko. (bibliografický záznam) 

Petr Voldán nabídne lidem pohled do Jižní Koreje 

19. 3. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Vědecká knihovna nechá nahlédnout pod pokličku 

14. 3. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Ve vědecké knihovně uvidí dokument Zemřít pro design 

13. 3. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Výstava Motýla jsem tu neviděl ukazuje obrázky dětí z Terezína 

12. 3. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Gemini musicales provedou veřejnost hudební historií 

12. 3. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Středočeská vědecká knihovna zahájila dvě výstavy 

8. 3. 2019 Kladenské listy (online) 

Středočeská vědecká knihovna nabízí bohatý program 

8. 3. 2019 Vaše Kladno (online) 

Motýla jsem tu neviděl. Výstava představuje kresby dětí z terezínského ghetta 

7. 3. 2019 Kladenský deník (online) 

Jak si vedly tituly z fondu Středočeské vědecké knihovny v četnosti výpůjček v roce 2018? 

7. 3. 2019 Kladenské listy (online) 

Motýla jsem tu neviděl a výběr oceněných prací z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 

6. 3. 2019 Místní kultura (online) 

Opera Brundibár na výstavě dětských obrázků 

4. 3. 2019 Středozemě (online) 

Na přednášce se dozví o metodě RUŠ 

4. 3. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně otevře hned dvě výstavy najednou 

3. 3. 2019 Kladenské listy (online) 

Výstava nabídne obrázky dětí z ghetta i z Izraele 

1. 3. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

http://www.vasekladno.cz/zpravy/127-pozvanka/10127-v-kladne-objevite-svet-podle-miroslava-saska
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438394-Cesta-nadeje-od-terezinskeho-ghetta-k-Izraeli-vystava-detskych-kreseb/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438357-Budou-poznavat-Indii-a-indologii/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438357-Podivaji-se-az-do-Ekvadoru/
http://www.vasekladno.cz/kultura/10047-s-knihovnou-navstivite-ekvador-i-indii
https://www.shekel.cz/40668/motyla-jsem-tu-nevidel-vystava-spojuje-bezmoc-i-nadeji?fbclid=IwAR0RxbxZ4FP2vcL4Ri8FG-ZrZPTIyJIbjfM1z808JNpxZBY_C_fj8CAEAwU
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438232-Autorske-cteni-se-spisovatelkou-Ivou-Pekarkovou-je-v-knihovne/
http://www.nasekladno.cz/akce/iva-pekarkova-trisky-autorske-cteni/
https://www.stredozeme.cz/cs/svetobeznice-iva-pekarkova-na-kladne.html
https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/v-totalite-ridil-ostrov-svobody-od-knih-ho-minuly-rok-vyhodili-20190324.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0439098-Knihovny-na-Kladensku-pripravuji-pro-ctenare-take-mnoho-vyjimecnych-akci/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438190-Petr-Voldan-nabidne-lidem-pohled-do-Jizni-Koreje/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438162-Vedecka-knihovna-necha-nahlednout-pod-poklicku/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438158-Ve-vedecke-knihovne-uvidi-dokument-Zemrit-pro-design/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438149-Vystava-Motyla-jsem-tu-nevidel-ukazuje-obrazky-deti-z-Terezina/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438150-Gemini-Musicales-provedou-verejnost-hudebni-historii/
https://kladenskelisty.cz/189891/foto-stredoceska-vedecka-knihovna-zahajila-dve-vystavy/
http://www.vasekladno.cz/kultura/9907-stredoceska-vedecka-knihovna-nabizi-bohaty-program
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/motyla-jsem-tu-nevidel-vystava-predstavuje-kresby-deti-z-terezinskeho-ghetta-20190307.html
https://kladenskelisty.cz/189854/jak-si-vedly-tituly-z-fondu-stredoceske-vedecke-knihovny-v-cetnosti-vypujcek-v-roce-2018/
http://mistnikultura.cz/motyla-jsem-tu-nevidel-a-vyber-ocenenych-praci-z-mezinarodni-detske-vytvarne-vystavy-lidice
https://www.stredozeme.cz/cs/opera-brundibar-na-vystave-detskych-obrazku.html
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438113-Na-prednasce-se-dovi-o-metode-RUs/
https://kladenskelisty.cz/189555/stredoceska-vedecka-knihovna-otevre-hned-dve-vystavy-najednou/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438106-Vystava-nabidne-obrazky-deti-z-ghetta-a-Izraele/
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V rámci cyklu Poznat Asii se tentokrát podívají do Číny 

26. 2. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Tomáš Ondrášek: Pro mě jsou hlavním kritériem návštěvníci 

22. 2. 2019 Vaše Kladno (online) 

Do akce Celé Česko čte dětem se letos zapojila i Středočeská vědecká knihova v Kladně 

22. 2. 2019 Kladenské listy (online) 

Březen bude ve Středočeské vědecké knihovně nabitý akcemi 

21. 2. 2019 Kladenské listy (online) 

Přednáška se zaměří na dokument 

18. 2. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Vědecká knihovna nechá veřejnost takzvaně nahlédnout pod pokličku 

11. 2. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Díky přednášce zamíří do KLDR 

6. 2. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Konzultace ve vědecké knihovně 

4. 2. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Vědecká knihovna v Kladně vám dohledá zdroje k napsání bakalářské práce 

1. 2. 2019 Kladenské listy (online) 

Únorový program Středočeské vědecké knihovny 

1. 2. 2019 Vaše Kladno (online) 

Klub přátel knihovny se bude zabývat uměním Feng šuej 

1. 2. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Knihovna bude hostit univerzitu 

31. 1. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Vůně knih, kávy a benzínu 

Čtenář, ročník 71., č. 1 (2019) (bibliografický záznam) 

Podívají se až do Afghánistánu 

21. 1. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Výstava dětského časopisu Raketa zamíří do Kladna 

16. 1. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Tajemství v knihách ukrytá 

15. 1. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Vezměte děti na výstavu: Raketa letí do Kladna 

15. 1. 2019 Kladenské listy (online) 

Jak pečovat o nemocné seniory? 

14. 1. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Vědecká knihovna nechá zájemce nahlédnout pod pokličku 

7. 1. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

Sejdou se v knihovně, aby konverzovali v anglickém jazyce 

5. 1. 2019 Kladenský deník (bibliografický záznam) 

 

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://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438090-V-ramci-cyklu-Poznat-Asii-se-tentokrat-podivaji-do-ciny/
http://www.vasekladno.cz/zpravy/tvar-tydne/9828-tomas-ondrasek-pro-me-jsou-hlavnim-kriteriem-navstevnici
https://kladenskelisty.cz/189242/do-akce-cele-cesko-cte-detem-se-i-letos-zapojila-stredoceska-vedecka-knihovna/
https://kladenskelisty.cz/189207/brezen-bude-ve-stredoceske-vedecke-knihovne-nabity-akcemi/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438057-Prednaska-se-zameri-na-dokument/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0438003-Vedecka-knihovna-necha-verejnost-takzvane-nahlednout-pod-poklicku/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437900-Diky-prednasce-zamiri-do-KLDR/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437848-Konzultace-ve-vedecke-knihovne/
https://kladenskelisty.cz/188199/vedecka-knihovna-v-kladne-vam-dohleda-zdroje-k-napsani-bakalarske-prace/
http://www.vasekladno.cz/kultura/9712-unorovy-program-stredoceske-vedecke-knihovny
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437809-Klub-pratel-knihovny-se-bude-zabyvat-umenim-Feng-suej/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437795-Knihovna-bude-hostit-univerzitu/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437704-Vune-knih-kavy-a-benzinu/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437645-Podivaji-se-az-do-Afghanistanu/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437611-Vystava-detskeho-casopisu-Raketa-zamiri-do-Kladna/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437605-Tajemstvi-v-knihach-ukryta/
http://kladenskelisty.cz/187163/vezmete-deti-na-vystavu-raketa-leti-do-kladna/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437605-Tajemstvi-v-knihach-ukryta/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437449-Vedecka-knihovna-necha-zajemce-nahlednout-pod-poklicku/
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0437444-Sejdou-se-v-knihovne-aby-konverzovali-v-anglickem-jazyce/
https://svkkl.cz/ctenar
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Hospodářská správa 

Vlastními silami byla prováděna běžná údržba majetku i zařízení. Provoz služebních vozidel byl bez 

nehody z vlastní viny. Služební vozidlo Fiat reg. značky 2S4 3541 bylo vyřazeno z provozu a ekolo-

gicky zlikvidováno. V současné době jsou v provozu čtyři služební vozidla. V říjnu proběhla skartace 

neveřejných dokumentů. 

Detailní přehled oprav a údržby budov a zařízení za úplatu dle jednotlivých objektů 

Budova č. p. 1641 

  oprava protékajícího WC  

  malování 1. a 2. NP  

  oprava elektronické vstupní brány 

 Budovy č. p. 1624 a č.p. 1550 

 servis VZT Duplex 

 položení lina na schodiště 

Budova č. p. 1566 

 renovace vertikálních žaluzií 

 oprava vjezdové brány  

 deratizace v celém objektu 

Vlastními silami zajistili zaměstnanci servisu tyto práce 

  pravidelná výměna řezných nožů a promazání řezačky papíru ADAST 

  pravidelná údržba venkovního prostoru a trávníku mezi budovami 

  oprava světel HYPERION v č. p. 1641 

  čistění a údržba vysavačů  

  vyčistění prostoru před vstupem do SÚS, listí-odvoz na biologickou skládku 

  stěhování a přesun majetku dle požadavků 

  odvoz ekologického odpadu 

Revize a školení 

  čtvrtletní revize osobního výtahu na Sítné 

  půlroční revize nákladních výtahů 

  půlroční pravidelné EZS, EPS  

  pravidelné požární prohlídky  

  servisní prohlídka řezačky Adast  

  revize plynových kotlů v čp. 1641, 1550, 1556, 2665 

  kontrola plynového zařízení v čp. 1641, 1550, 1566, 2665 

  roční kontrola spalinových cest v čp. 1641, 1556, 2665  

  kontrola HP 60ks a 8 ks hydrantů  

  revize přesuvných regálů v č.p. 1641 

 školení zaměstnanců v zásadách BOZP a PO 
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ODDĚLENÍ KRAJSKÉHO KNIHOVNICKÉHO CENTRA 

V tomto roce byla v součinnosti s Odborem kultury a památkové péče SK aktualizována stávající 

Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019–2022. Změny ná-

sledně schválila Rada i Zastupitelstvo SK. 

Na základě výborového řízení byla do oddělení přijata nová zaměstnankyně. 

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

věřené knihovny, a to Městská knihovna Benešov, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna města 

Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram. Na výkon regionálních funkcí na rok 2019 byla dána 

k dispozici celková částka 14 008 764 Kč. 

Nákup dokumentů do výměnného fondu 

Knihovna Nákup 

celkem Kč 

Nákup 

bez ra-

batu Kč 

Počet 

knih 

Počet 

CD 

Počet 

spol. 

her 

KJ cel-

kem 

Počet 

titulů 

čas. 

Prů-

měr. 

rabat 

Benešov 369 412,- 537 766,

- 

1 648 102 15 1 765  31,30% 

Kladno 623 776,- 914 597,

- 

2 783 133 10 2 926  31,79% 

Kutná Hora 679 029,- 992 596,

- 

2 928 234 18 3 180  31,59% 

Mladá Bole-

slav 

485 874,- 714 513,

- 

2 198 86 0 2 284 31 31,99% 

Příbram 524 067,- 771 367,

- 

2 435 51 0 2 486  32,05% 

Profesio-

nální kni-

hovny 

193 137,- 276 959,

- 

732 94 8 834  30,26% 

Celkem 2 875 295,

- 

4 207 79

8,- 

12 

724 

700 51 13 475 31 31,49% 

Knihy byly nakupovány především u pěti dodavatelů: Albatros, Euromedia Group, Kosmas, OPA, 

Pemic (rabat 30 – 33%). V posledních letech roste zájem o nákup audioknih a společenských her 

(nákup především v Albi), do kutnohorského regionu byly zakoupeny 2 elektronické tužky k využití 

interaktivních knih pro děti. V regionu Mladá Boleslav trvá již několik let také zájem o předplatné 

časopisů. 

Vzdělávání knihovníků 

Na základě elektronického dotazníkového šetření a průběžných požadavků knihovníků SK byly 

naplánovány a v průběhu roku 2019 se pro knihovníky Středočeského kraje uskutečnily vzdělávací 

akce takto: 
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Rok 2019 V rámci RF V rámci VISK2 Celkem 

Počet akcí 27 13 40 

Počet účastníků 399 148 547 

Počet obsloužených knihoven 267 82 349 

Počet odučených hodin 103 76 179 

Příklady výborně hodnocených vzdělávacích akcí - v rámci výkonu RF 

 Generace XYZ - seminář 

 Dětské čtenářské kluby - workshop 

 Bookstart – S knížkou do života 

 Psychologické hry v komunikaci se seniory - seminář 

Příklady témat kurzů počítačové gramotnosti - v rámci VISK2 (dotační podprogram Minister-

stva kultury ČR): 

 Windows10 a novinky v oblasti informačních 

 Digitální knihovna Kramerius 

 Elektronické zdroje vhodné pro tvorbu 

 Textový a grafický editor MS Publisher 

Další 

Trvale velmi dobrá spolupráce s pověřenými knihovnami ve SK a s Městskou knihovnou Praha. 

Uskutečnil se Kurz knihovnického minima v SVK v Kladně určený začínajícím knihovníkům bez 

odborného knihovnického vzdělání. Kurz byl účastníky výborně hodnocen. 

Na webové stránce jsou doplňovány Studijní materiály z přednášek a seminářů zejména jako studijní 

alternativa (nejen) pro neprofesionální knihovníky. Jako občasník je vydáván elektronický bulletin 

pro knihovny Středočeského kraje s názvem Mezi námi. 

VISK2 – dotace 2019 

 přidělená částka na techniku a SW – 168 000 Kč/dalších 75 000 Kč doplatila SVK  

 přidělená částka na kurzy – 26 000 Kč/dalších 12 000 Kč doplatila SVK 

Organizace soutěže Středočeský Kramerius o nejlepší knihovníky z neprofesionálních knihoven. 

Celkem bylo vytvořeno 913 souborů pro neprofesionální knihovny SK a 41 souborů pro profesionální 

knihovny SK. Tyto soubory obsahovaly celkově 52 104 sv. pro neprofesionální knihovny a 2 054 sv. 

pro knihovny profesionální. 

Byl kompletně aktualizován fond 6 knihoven, ve 3 knihovnách i zrevidován. 
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Zavádění jednotného regionálního systému KOHA 

 k 31. 12. 2019 zapojeno celkem 23 knihoven 

 během roku 2019 připojeno 6 knihoven 

Proběhlo celkem 117 cíleně metodických návštěv. 

V rámci výkonu regionálních funkcí KKC bylo v roce 2019 ujeto 13 596 km.  

Ostatní činnosti, jako metodická, statistická, administrativní apod. probíhaly dle platné koncepce 

a legislativy. 


