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OBECNĚ 

Kulturní průmysl ve druhém roce pandemie 

Celý segment kultury patřil i ve druhém roce pandemie mezi nejvíc postižené. Celá Evropa i v roce 

2021 uzavřela kina, muzea, divadla, nekonaly se koncerty, festivaly, ani další jiné kulturní akce. 

Výrazně omezen byl i provoz knihoven. Ve snaze alespoň částečně zabezpečit možnost výpůjček 

byl provoz v rámci možností převáděn na náhražkovou objednávkovou službu. 

Jako negativní a demotivující se v ČR jevily neustálé změny povolených či nepovolených aktivit, 

shromažďování a různé restrikce přístupu na společenské akce, např. omezené počty účastníků, po-

vinnost roušek, rozestupy, povinnost doložení testů apod. Důsledkem toho byla nechuť veřejnosti 

se jakýchkoliv kulturních a společenských akcí zúčastňovat. 

Kulturu zasáhla pandemie i po stránce ekonomické, když pokles příjmů je odhadován na 30–50 %. 

Aktivity z principu založené na shromažďování lidí byly rušeny zcela, anebo omezovány. Ale ani 

poté, v obdobích krátkodobých uvolnění, se návštěvnost k obvyklým standardům z obav veřejnosti 

ani nepřiblížila. 

Kulturní odvětví jsou v dobách krize obzvláště zranitelná, a proto omezení kultury nepoškodilo jen 

každodenní životy, ale také ekonomiku. V kulturním sektoru pracuje v Evropě 7,4 mil. lidí (zdroj: 

Eurostat), tj. 3,7 % všech zaměstnanců v EU. 

Některé kulturní aktivity umožňovaly přesunutí do on-line prostoru. Na „živé“ programy, kde je 

interakce s publikem podstatná, byl úbytek návštěvníků výrazný. 

Převážnou část roku se programy nemohly konat vůbec, anebo s ohledem na úbytek návštěvníků 

byly nakonec rušeny pro neekonomičnost. 

Podle průzkumu (Agentura ppm factum, září 2021) vyčkává 66 % dospělé populace 19+ s návštěvou 

kulturních akcí až po odeznění šíření nákazy, a to bez ohledu na oficiální opatření, pokyny či výzvy. 

Návštěvu odkládá zejména starší generace nad 29 let. 

Pro trvalou nejistotu se už ve druhém roce pandemie termíny akcí na pozdější termíny ani nepřesou-

valy, ale rovnou rušily. 

Plány na r. 2022 

Plány SVK na rok 2022 jsou zvažovány v kontextu současného dění, tzn. ve velké nejistotě. 

Zkušenost z uplynulých dvou pandemických let ukazují, že nejistota a obavy převážné části obyvatel 

ČR výrazně snížila zájem o kulturní, mimoškolní či zábavné aktivity. 

Po dvou letech pandemie a s příchodem jara 2022 po očekávaném uvolnění kulturně-společenského 

dění však vstoupila ruská okupační vojska na území nedaleké Ukrajiny. V současné době, tj. v době 

finalizování této výroční zprávy, vzbuzuje eskalace konfliktu velké obavy. S tímto vědomím nelze 

očekávat výrazné zlepšení návštěvnosti kulturních, společenských či vzdělávacích akcí, alespoň do 

doby konce pochybností ohrožení životních jistot, které v souvislosti s událostmi mohou nastat. 
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ROK 2021 V SVK 

Plány a cíle Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o. (dále SVK) byly v r. 2021 s odkazem na 

četná průběžná a měnící se ustanovení Vlády ČR ve druhém roce pokračující pandemie splněny jen 

v omezené míře. 

Pandemie covid-19 ovlivňovala už druhým rokem činnost nejen v oblasti půjčování, ale ještě více 

v oblasti společenské, kulturní a vzdělávací. Usnesení Vlády ČR měnily celý rok provozní možnosti 

natolik, že plánování činnosti, zajišťování lektorů, umělců či místních aktivistů, bookování termínů 

a nutná předcházející propagace ztratily smysl. 

Všechny v běžném předstihu naplánované aktivity bylo nutné postupně rušit. Předvídat vývoj pan-

demie, závazných vládních rozhodnutí či alespoň odhadnout termín návratu k „normálnímu“ pro-

vozu nebylo celý rok možné. 

Omezený provoz 

1. rok: 2020 

První přerušení obvyklého provozu nastalo 11. března 2020, kdy byl obvyklý provoz zastaven a zru-

šeny s okamžitou platností všechny akce pro veřejnost. Výpůjčky byly možné jen vyzvednutím z vý-

dejního okna po objednávce z elektronického katalogu. Zajistit provizorní výpůjční režim se poda-

řilo přeměnou recepce/šatny ve vestibulu hlavní budovy a tzv. lektorny na operativní příruční sklad, 

kde byly objednané knihy tříděny a chystány čtenářům. 

Bez zastavení provozu se nově realizoval zavedený způsob vydávání a vracení knih, a to včetně 

hygienických opatření pro zaměstnance i návštěvníky. 

Jako první krajská knihovna v ČR jsme na pokyn zřizovatele 27. 4. 2020 provoz znovu obnovili, 

přestože mírně omezený. V pondělí 8. 6. 2020, po třinácti týdnech improvizací a provizoria, se pře-

chodně a na nedlouhý čas do standardního režimu vrátil provoz půjčovny, čítárny i studovny. 

Od září do prosince 2020 jsme znovu, vždy po konzultaci se zřizovatelem, zaváděli další různá 

omezení, která byla v souladu s aktuálními usneseními Vlády ČR. 

2. rok: 2021 

Od pondělí 28. 12. 2020 se výpůjční provoz zastavil úplně. Naléhavé výpůjčky jsme jednotlivcům 

na vyžádání vyřizovali i v této době, např. literaturu pro studenty, pro odbornou práci, a to jak indi-

viduálním výdejem z okna, tak zasláním prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). 

15. 2. 2021 jsme opět obnovili již vyzkoušený provoz výdejního okna (viz r. 2020). Objednávky 

a rezervace knih i dokumentů byly možné pouze on-line prostřednictvím elektronického katalogu. 

Objednané dokumenty bylo možné vyzvednout 1-7 dnů od objednání; po sedmi dnech byly nevy-

zvednuté objednávky stornovány. 

Vstup byl možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka při dodržení pravidla 3 R: Rouška 

– dezinfikované Ruce – Rozestupy. Po dobu nouzového stavu nebylo otevřeno v sobotu. 

Provoz jsme v té době nepřerušili ani ve čtyřtýdenním období abnormální absence zaměstnanců. 

Z celkového stavu jich 24 % nebylo na pracovištích přítomno pro covid, karanténu, dlouhodobou 

nemoc nebo tzv. „ošetřovačku“. 

Výpůjční doba vypůjčených dokumentů se automaticky a bez sankce prodlužovala o počet dnů uza-

vřené knihovny. Návrat knih do biblioboxu před vchodem byl možný 24 hod. denně. Vrácené vý-

půjčky byly 2-4 dny uloženy do karantény a teprve poté zařazeny zpět do fondu. 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/index/
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Výpůjčky byly možné vždy, tzn. bez přerušení, v dobách nouzového i „nenouzového“ pandemic-

kého stavu od 26. 2. 2021 do 3. 1. 2022, ať již prostřednictvím výdejního okna po předchozím on-

line objednání, nebo v půjčovně s mírně omezeným přístupem. 

Po dohodě se zřizovatelem jsme výpůjčky automaticky prodlužovali bez zpozdného a odpuštěli po-

platky z prodlení. 

Návštěvnost knihovny, resp. výpůjčky, klesly oproti normálu v době největšího rozšíření pandemie 

na 61,5 % v únoru 2021, resp. 41,7 % v březnu 2021. Velmi klesající trend byl zřetelný, pravděpo-

dobně také kvůli obavám veřejnosti. 

Profylaxe 

Návštěvníkům i zaměstnancům zůstala většinu roku povinnost nosit roušku nebo respirátor, dezin-

fikovat ruce a dodržovat rozestupy. Vrácené výpůjčky byly ukládány na 2-4 dny do karantény, čímž 

byla zaručena jejich epidemiologická očista. 

Hospodaření 

V roce 2021 hospodařila SVK s příspěvkem na provoz od zřizovatele, účelovými dotacemi od zři-

zovatele, dotacemi z MK ČR a přes zvýšené nároky v době pandemie vykázala nulový výsledek 

hospodaření. 

Také v roce 2021 jsme tradičně uspěli v několika projektech MK a získali dotace: 

• VISK 2 – vzdělávání knihovníků v ICT 

• VISK 9 – doplňování záznamů do báze ANL 

• K21 – Čtenář 

• K 21 – zvukové knihy 

• VISK 2 – čtvrtá etapa RFID 

• Měkké cíle – analýza rizik, tvorba bezpečnostních plánů a vzdělávací program 

Akce roku: stěhování knihovního fondu 

Přestěhování půl milionu knihovních jednotek ze sedmi dosavadních externích skladů do no-

vého depozitáře v Divadelní ulici bylo největší a nejnáročnější akcí posledních let. 

Oproti současnému stavu nový depozitář zajistí kapacitu i kvalitu podle norem pro uchování a správu 

knihovního fondu, vyšší kvalitu knihovnické a informační služby pohodlnějším a rychlejším zpří-

stupněním fondu uživatelům, výrazné zlepšení konzervace fondu, tzn. ochranu před poškozením 

a účinky nevhodných mikroklimatických podmínek a zjednodušení, urychlení a ekonomickou efek-

tivitu obsluhy a správy fondu. 

Moderními technologiemi osazená novostavba zajistí normativní podmínky pro dlouhodobé ucho-

vání knihovního fondu. Moderní regálový systém a digitální technika urychlí a usnadní manipulaci 

s fondem. Přemístění fondu, digitalizačního pracoviště a knihařské dílny ze stávajících nevyhovují-

cích skladů výrazně zlepší pracovní i hygienický komfort zaměstnanců a zkrácení přepravní vzdá-

lenosti, počtu a doby převozů dokumentů ze skladů rozmístěných v intravilánu Kladna přinese sní-

žení nákladů a značnou úsporu času při odbavování výpůjček. To vše přispěje k výrazně efektivněj-

šímu využití pracovní doby zaměstnanců. 

V týdnu následujícím po kolaudaci (dne 5. října 2021) zahájila stěhování fondu z výběrového řízení 

vzešlá logistická firma Asen, která ve výběrovém řízení nabídla neuvěřitelnou cenu – třikrát (!!) 

nižší než ostatních 7 uchazečů. 
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Logistiku stěhování a nové ukládání několik měsíců v předstihu řešila vedoucí PhDr. Ivana Feldma-

nová s celým oddělení služeb. Stěhování asi půl milionu svazků, tj. 11 kilometrů regálů, jsme zvládli 

přestěhovat ve světovém rekordu za 16 pracovních dnů. 

Protože součástí projektu stavby depozitáře nebylo řešení transportu knih do půjčovny a úvahy o po-

trubní poště, dronech či lanovce byly fantasmagorické, budou se svazky do půjčovny převážet „po-

staru“ autem. Pro mladší knihovníky-sportovce budou k dispozici dvě elektrokoloběžky, na kterých 

se potřebných 250 metrů dá zvládnout za 70 vteřin, včetně čekání na semaforu na zelenou. 
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CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ 

Základní informace 

Hlavním posláním nového centrálního depozitáře je zefektivnění ochrany, využívání a zpřístupnění 

knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně (dále SVK). 

Depozitář oproti současnému stavu zajistí 

• kapacitu i kvalitu podle norem pro uchování a správu knihovního fondu 

• vyšší kvalitu knihovnické a informační služby pohodlnějším a rychlejším zpřístupněním fondu 

koncovým uživatelům 

• výrazné zlepšení preventivní konzervace fondu, tzn. ochranu před poškozením a účinky nevhod-

ných mikroklimatických podmínek 

• zjednodušení, urychlení a ekonomická efektivita obsluhy a správy fondu 

Praktický užitek a přínos 

• moderními technologiemi osazená novostavba zajistí normativní podmínky pro dlouhodobé 

uchování knihovního fondu 

• moderní regálový systém a digitální technika urychlí a usnadní manipulaci s fondem 

• přemístění fondu, digitalizačního pracoviště a knihařské dílny ze stávajících nevyhovujících 

skladů výrazně zlepší pracovní i hygienický komfort zaměstnanců 

• zkrácení přepravní vzdálenosti, počtu a doby převozů dokumentů ze skladů rozmístěných v in-

travilánu Kladna přinese snížení nákladů a značnou úsporu času při odbavování výpůjček 

• výrazně efektivnější využití pracovní doby zaměstnanců 

Lokalizace depozitáře 

• Divadelní ulice, katastrální území Kladno, parcely č. 5932/12, 5932/2, 5943/1, 5943/2 (popisné 

číslo doposud nebylo přiděleno) 

• vzdálenost ca 300 m od hlavního vchodu budovy SVK 

• depozitář je postaven na brownfieldu, na pozemku někdejších skladovacích a opravárenských 

hal POLDI; po jejich zbourání zde v posledních letech byla černá skládka a černé parkoviště. 

Autor projektu a cena 

• KANIA a.s., Ostrava 

• vedoucí projektu: Ing. Veronika Pališková 

• zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Fabián, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 

• stavebně konstrukční řešení: Ing. Julius Wenig, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika 

staveb 

• architektonicko stavební řešení: Ing. arch. Pavla Olšáková 

Využitelná plocha 

• prostor depozitáře 12 719,3 m³ 

• 1. NP: depozitář, digitalizační pracoviště, manipulační/vjezdové prostory, dvě pracoviště skla-

dových pracovníků, sociální a technické zázemí 

• 2. NP: depozitář, knihařská dílna, dvě pracoviště skladových pracovníků, sociální zázemí 

• 3. NP: depozitář se zvýšeným režimem ochrany, kancelář, sociální zázemí, vzduchotechnika, 

strojovna výtahu, venkovní ochoz 
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Generální dodavatel stavby 

• CL-EVANS, s.r.o., Česká Lípa 

• stavbyvedoucí: Josef Patočka a Ing. Miloš Pávek 

Rozpočet 

• projekt celkem: 144 257 628,85 Kč, z toho: 

o dotace IROP: 110, 6 mil. Kč 

o rozpočet udržitelnosti projektu (předpoklad provozních nákladů): 1 109 600 Kč/rok 

Příprava a výstavba 

• hlavním iniciátorem výstavby depozitáře a inovace skladových prostor byl předchozí ředitel 

SVK Ing. Jiří Mika 

• reálně byla příprava zahájena odkupem pozemku v r. 2016, podáním žádosti o evropské dotace 

a výběrovým řízením na zhotovitele projektu v r. 2017 

• projekt získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva 

č. 25 Knihovny, SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

při spolufinancování EU dotací 90 % způsobilých výdajů 

• stavba byla zahájena slavnostním poklepem na základní kámen v pondělí 16. září 2019 za 

účasti radního pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Mgr. Karla Horčičky, 

radního pro bezpečnost a zdravotnictví JUDr. Roberta Bezděka v zastoupení hejtmanky, před-

sedy výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Ing. Zdeňka Štefka, vedoucí odboru 

kultury a památkové péče SK Mgr. Kateřiny Pešatové a dalších hostů 

• první prohlídka po dokončení stavební části se uskutečnila v pátek 7. 5. 2021, tj. po 19 měsících 

Opuštění dosavadních skladů 

Knihovní fond se do nového objektu přestěhoval ze sedmi dosavadních externích skladů v intravi-

lánu Kladna. Tři sklady byly ve vlastnictví KÚSK/SVK, čtyři pronajímané od soukromých vlast-

níků. Nájemní smlouvy byly ukončovány po vyklizení skladů, po likvidaci inventáře, po úklidu 

a úpravách stanovených nájemní smlouvou. 

Kapacita depozitáře 

Skladová část ve třech podlažích depozitáře o celkové rozloze 2000 m2 má kapacitu 809 000 kni-

hovních jednotek. 

Z externích skladů, a částečně ze skladu příručního v hlavní budově, se do depozitáře přesune 

ca 500 tis. knihovních jednotek (knih, svazků periodik, zvukových nosičů, map, notovin a dalších 

dokumentů), tj. 11 000 regálových metrů. 

Podle propočtů zadávacího projektu se depozitář při současném tempu přírůstků zaplní za 24 let. 

Kreativní a kulturní průmysl – nová příležitost 

Přestěhováním části fondu a některých pracovních činností z hlavní i administrativní budovy do 

depozitáře se uvolní prostory, které bude možno po úpravách začít využívat pro neknihovnické, tj. 

„společenské“ aktivity, což je trendem moderního pojetí knihoven. 

Budoucí využití bude směřovat ke vzdělávacím, komunitním i zábavným aktivitám, dle možností 

pro zřízení prostoru pro kreativní a kulturní průmysl Kladenska a Středočeského kraje. 
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PRVNÍ PROHLÍDKA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE 

V pátek 7. května 2021 ve 14 hodin se uskutečnila za účasti zástupců Středočeského kraje první 

prohlídka novostavby centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Divadelní ulici. 

Prohlídky se zúčastnila hejtmanka SK 

Mgr. Petra Pecková, radní pro oblast in-

vestic, majetku a veřejných zakázek Libor 

Lesák, radní pro oblast kultury, památkové 

péče a cestovního ruchu Mgr. Václav 

Švenda, předsedkyně výboru pro památ-

kovou péči, kulturu a cestovní ruch Mgr. 

Lucie Cirkva Chocholová, předseda 

Ústřední knihovnické rady PhDr. Vít 

Richter, bývalý předseda výboru pro pam. 

péči, kulturu a cestovní ruch Ing. Zdeněk 

Štefek, tajemník Magistrátu města Kladna 

Ing. Zdeněk Slepička, vedoucí odboru kul-

tury a památkové péče SK Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí odd. kultury Ing. Lukáš Halenkovský, 

vedoucí odd. investic Odboru krajského investora Bc. Petr Kučera, vedoucí odd. tiskového a PR 

Mgr. Martina Kemrová, za generálního dodavatele CL-EVANS ředitel Ing. Jan Neužil a jednatel 

Mgr. Tomáš Kafka, stavbyvedoucí Josef Patočka, za projekční kancelář Kania vedoucí projektu Ing. 

Veronika Pališková a architektka Ing. Arch. Pavla Olšáková, dodavatel úložného systému Ing. Zde-

něk Bláha, za administrátora projektu SPF Group Ing. Iveta Holá, za technický dozor investora 

(TDI) Realstav Aleš Juranka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Ku-

chyňka a za Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně ředitel Ing. Tomáš Ondrášek, vedoucí od-

boru služeb PhDr. Ivana Feldmanová, vedoucí odboru zpracování fondu Mgr. Alena Vávrová, ve-

doucí Krajského knihovního centra PhDr. Radek Liška, vedoucí servisního oddělení Mgr. Miluše 

Rolincová, šéfredaktor časopisu Čtenář PhDr. Jaroslav Císař, ekonomka Kateřina Leščáková, za PR 

Tomáš Volf a Jitka Hrušková a předchozí ředitel SVK Ing. Jiří Mika. 
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ODDĚLENÍ SLUŽEB 

Přesun fondu z externích skladů do nového depozitáře 

Byl finalizován plán stěhování fondu, který zahrnoval logistiku sestěhování knihovního fondu 

ze sedmi externích skladů: 

1/ ul. Gen. Klapálka 1641 (vzdálenost od depozitáře 0,3 km, 21 % celkového objemu) 

2/ ul. Ocelárenská 1777 (vzdálenost 0,3 km, 13 % celkového objemu) 

3/ ul. Čs. armády 3235 (vzdálenost 1,8 km, 26 % celkového objemu) 

4/ nám. Sítná 3106 (vzdálenost 1,6 km, 8 % celkového objemu) 

5/ ul. Holandská 2665 (vzdálenost 2,7 km, 21 % celkového objemu) 

6/ ul. V. Maršnera 63 (vzdálenost 2,5 km, 9 % celkového objemu) 

7/ ul. Železárenská 1566 (vzdálenost 1,4 km, 2 % celkového objemu) 

Jednalo se o ca 480–500 tis. knihovních jednotek, tj. ca 11 000 regálových metrů (6129 metrů ne-

periodických publikací a 4965 metrů seriálů). 

Celé stěhování proběhlo podle připraveného scénáře, podle zpracované logistiky a bez závad. 

Drobné zádrhele se vyřešily operativně na místě. 

Neperiodické publikace stěhovaly souběžně ze šesti skladů a seriály z pěti. 

• Knihy od pondělí 11. 10. do pondělí 1. 11. (včetně dodržení volna ve státní svátek dne 28. 10.), 

tj. 14 pracovních dnů. 

• Seriály od středy 13. 10. do pátku 5. 11. (včetně dodržení volna ve státní svátek dne 28. 10.), tj. 

16 pracovních dnů. 

V průběhu stěhování zaměstnanci objevili oproti původnímu projektu možnost rozšíření kapacity 

skladů inovativním přeskládáním ca 6 tis. polic posuvných regálů, čímž se zvětšil prostor pro uklá-

dání seriálů o 1220 metrů. 

Optimálně také nebyly navrženy regály pro uložení knih formátu „B“. Zlepšovákem, tj. re-

dukcí/zjednodušením polohy vrchní krycí police bylo získáno rovněž několik set metrů úložného 

prostoru navíc. 

430 metrů regionálního fondu bylo z dosavadního málo vyhovujícího systému řazení po přestěho-

vání sloučeno dle signatur a uloženo v běžné návaznosti do vybrané dislokace skladu. 

Vlastními silami byl v areálu budov SVK na závěr stěhování přemístěn fond knih ze skladu 01 do 

uvolněněného prostoru skladu 02. Uvolněný sklad 01 je po úpravách možné využít i na jiné účely. 

Nadstandardním přístupem zaměstnanců SVK i vysoutěžené logistické firmy se podařilo celý 

fond přestěhovat v rekordně krátkém čase. 

Výdejní okno v době pandemie 

I v době závazných vládních opatření nebyl provoz půjčovny přerušen. Provoz knihovny (tj. posky-

tování absenčních i prezenčních služeb včetně užívání internetu, realizace akcí pro školy a veřejnost) 

byl průběžně upravován. 

V dobách nejpřísnějších opatření bylo ve vstupní hale zřizováno „výdejní okno“ a tzv. lektorna byla 

uzpůsobena pro přípravu objednávek. Průběžně byly prováděny úpravy v systému ARL, posouvána 

data návratů dokumentů, data vypršení žádanek a rezervací. Uživatelům byla prodlužována platnost 

registrace o dobu uzavření knihovny. Velmi frekventované bylo vyřizování dotazů či požadavků 

telefonických i emailových. 
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Rozšíření nabídky pro uživatele 

Přestože SVK má dlouhodobě k dispozici velmi malý prostor pro vystavení rozsáhlého knihovního 

fondu, tzv. volný výběr, podařilo se koncem roku „objevit“ pro tyto účely prostor nový a tím nabídku 

volně dostupných knih rozšířit. 

Příruční knihovna určená pouze k prezenčnímu studiu byla zredukována, aby reagovala na infor-

mační potřeby uživatelů i informačních pracovníků. K dispozici jsou tak nyní základní všeobecné 

a odborné encyklopedie a slovníky, včetně jazykových. Prostory byly z hlediska rozmístění naučné 

literatury, beletrie a cizojazyčné literatury využity přehledněji. Uživatelé se nyní lépe orientují. 

Důsledkem bylo rozšíření volného výběru beletrie o 12 běžných metrů. Dalším přínosem je logické 

a přehledné umístění české beletrie v jednom prostoru. Cizojazyčná literatura dostala prostor téměř 

50 běžných metrů. 

Kromě cizojazyčné literatury, kterou nakupuje SVK, jsou k dispozici knihy získané z projektu Ci-

zojazyčná literatura. Tento projekt je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury v kni-

hovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel. Projekt se uskutečnil ve čtyřech na 

sebe navazujících etapách. Ve čtvrté etapě, v roce 2017, se do projektu napojilo 12 krajských kni-

hoven, tím bylo vytvořeno 54 center cizojazyčné literatury, která pokrývají celou Českou republiku. 

V každém kraji České republiky realizuje tento projekt krajská knihovna. Tato centra v knihovnách 

saturují potřeby uživatelů ve svém kraji. V nabídkovém seznamu titulů pro knihovny, na kterém 

spolupracují odborníci na cizojazyčnou literaturu spolu s akvizitéry vybraných knihoven, je zastou-

pena cizojazyčná beletrie, zjednodušená četba, literatura pro děti a mládež, knihy pro začátečníky 

v jazyce, populárně naučná literatura aj. Nabídka knižních titulů představuje převážně aktuální po-

dobu kvalitní současné zahraniční literatury. Knihovny si mohou vybírat tituly v jazyce anglickém, 

německém, ruském, španělském, francouzském, slovenském a italském. 

Nejlepší z milionu (propagace fondu) 

Výstavou unikátního souboru knih Nejlepší z nejlepších byl ve středu 6. října za účasti zástupců 

vedení Středočeského kraje, ředitele Památníku národního písemnictví, nejlepších neprofesionál-

ních knihovníků ze Středočeského kraje a zástupců větších knihoven Středočeského kraje zahájen 

cyklus prezentací výběrů z vlastního knihovního fondu Nejlepší z milionu. 

Formou měsíčních výstav bude návštěvníkům představován nezměrně bohatý fond krajské kni-

hovny. Každá výstava bude zaměřená na aktuální téma. Na přípravě se podílejí zaměstnanci všech 

oddělení (služby, katalogizace, servis, PR). Výstavky lokalizované před vchodem do půjčovny si 

návštěvníci knihovny můžou prohlédnout a z rozšířeného výběru na dané téma si dokumenty také 

půjčit. 

Ve zbývajících měsících roku 2021 byly připraveny tyto nabídky: 

• Nejlepší z nejlepších (ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví) 

• 11 016 km2 uprostřed Evropy (zajímavé lokality Středočeského kraje) 

• Vánoce, Vánoce přicházejí (zimní, sváteční a vánoční tematika) 

• Pohled do budoucnosti (digitální technologie, udržitelnost, zdraví, kvalita života, umělá inteli-

gence) 

RFID etikety 

Intenzivně pokračovalo opatřování fondu RFID etiketami. Kompletně byl dočipován fond uložený 

ve skladu Sítná (ca 53 tis. knihovních jednotek). Tato činnost poté umožňuje další rozšíření a zefek-

tivnění služeb pro čtenáře a možnost prostřednictvím dotačních řízení získávat příslušné technické 

vybavení. 
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Dotační řízení 

V roce 2021 byly schváleny tyto projekty: 

• K 21 – Příspěvek na nákup zvukových knih pro zrakově a zdravotně postižené (požadovaná výše 

dotace 12 000 Kč, celkové náklady na projekt 25 000 Kč). 

• VISK 3 – Čtvrtá etapa v zavedení RFID technologie (požadovaná výše dotace 107 000 Kč, cel-

kové náklady projektu 471 730,60 Kč, ze spolúčasti byly nakoupeny RFID etikety). 

Pořízená inventarizační jednotka dokáže současně vyhledávat a třídit knihovní položky, kontrolovat 

uspořádání knih na policích a provádět revizi knihovního fondu. Při velikosti fondu SVK je to vý-

razná pomoc, která přináší nejen úsporu času. Vybraný typ inventarizační jednotky má malou hmot-

nost (600 g), proto anténa na prodloužené rukojeti je ideální pro snímání nízko nebo vysoko umís-

těných polic. Přes WiFi rozhraní je RFID čtečka propojena s tabletem, notebookem nebo počítačem. 

Výdrž na jedno nabití je 8 hodin, tzn. celou pracovní směnu. K dispozici je i „Boost Mode“ se 

zvýšenou citlivostí snímání. 

V závěru roku byly zpracovány projekty pro nadcházející rok 2022: 

• K 21 – Příspěvek na nákup zvukových knih pro zrakově a zdravotně postižené (požadovaná výše 

dotace 12 000 Kč, celkové náklady na projekt 25 000 Kč). 

• VISK 3 – Pátá etapa v zavedení RFID technologie (požadovaná výše dotace 575 113 Kč, cel-

kové náklady projektu 848 978,35 Kč). 

Dotace žádá o pořízení Samoobslužného výpůjčního automatu na knihy (tzv. Alza Boxy). Zvolená 

modelová sestava má 29 skříněk/boxů, exteriérové provedení včetně trvalé licence SIP2. Zařízení 

slouží k samoobslužnému vyzvedávání rezervovaných knih. Systém se skládá ze skříňkových mo-

dulů, které doplňuje modul s dotykovou obrazovkou. Slouží pro zápůjčku dokumentů v režimu 24/7, 

tj. zejména mimo otevírací dobu knihovny, případně pro bezkontaktní výpůjčky v období nepříznivé 

pandemické situace. Uživatelům poskytne soukromí při realizaci výpůjček. Pro provoz 24/7 bude 

nutný přesun a nevelká stavební úprava brány v příjezdové cestě. 

Licencované elektronické zdroje 

Průběžně byly plněny požadavky vyplývající z členství v následujících projektech. 

• 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. Jsou zpřístupněny databáze: 

− Naxos Music Library 

− Bussines Source Complete 

− Academic Search Complete 

• VISK8/A 

SVK je členem konsorcia a jeho prostřednictvím zpřístupňuje tyto zdroje: 

− Anopress (Newton Media) 

− PressReader 

Úhrada za přístup do databází je součástí rozpočtu Národní knihovny ČR, která hradí příslušnou 

částku na základě smluv uzavřených s dodavateli. Finanční podpora trvá od dubna 2021 do listopadu 

2021, tj. 8 kalendářních měsíců. Na období prosinec 2021–březen 2022 (4 kalendářní měsíce) SVK 

uhradí ze svého rozpočtu 30 % z celkové ceny jako spoluúčast. 

Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu (NDK – DNNT) 

Národní digitální knihovna (NDK) ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu (DNNT) nabízí k vý-

půjčkám v elektronické podobě plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na 
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území ČR. Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR 

s kolektivními správci DILIA a OOA-S. 

U knižních publikací jsou výpůjčky omezeny na vydání do roku 2001, periodika jsou dostupná do 

roku 2011. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od 

smrti autora), které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo 

elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hle-

diska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).  

SVK má s Národní knihovnou ČR uzavřenu smlouvu o poskytování služeb NDK – DNNT. Na zá-

kladě této smlouvy poskytujeme možnost čtení plného textu dokumentu pro registrované individu-

ální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu. 

Meziknihovní služba a služba Získej 

SVK uzavřela s platností od 10. 6. 2021 Smlouvu o poskytování a využívání služeb ZÍSKEJ. Cílem 

je vytvořit a zajistit provoz národní platformy pro snadné poskytování meziknihovních výpůjčních 

služeb a služeb dodávání dokumentů. Systém ZÍSKEJ, propojený s vyhledávačem Centrálního por-

tálu knihoven (CPK) www.knihovny.cz, nabízí přímým uživatelům na internetu možnost objednat 

si knihu či dokument z jiné knihovny a sledovat stav objednávky. 

Od uzavření smlouvy do konce 2021 kladně vyřídili 16 526 požadavků z jiných knihoven, a to přes-

tože tato služba není napojena na knihovní systém. Pro zaměstnance je tedy krokem zpět a de facto 

zdvojením pracovních úkonů.  

Zvuková knihovna 

Pokračovala spolupráce spolupráce se stávajícími čtenáři, i probíhala registrace čtenářů nových. 

Spolupráce většinou probíhá zprostředkovaně přes městské či obecní knihovny, zvukové knihy se 

pak doručují prostřednictvím MVS anebo doporučeně přímo čtenáři domů. 

Čtenáři využívají formu CD nosičů či si nechávají knihy stahovat na USB (počet stažených zvuko-

vých knih ca 240 ks). Pravidelné měsíční stahování novinek se odehrávalo bez přerušení, za rok 

2021 se stáhlo ca 530 novinek. 

Pravidelně jsme vytvářeli seznamy novinek a tituly řadili do žánrových seznamů, pokračovali v hro-

madném rozesílání novinek e-mailem. Je uplatňován individuální přístup – poskytování asistence 

při výběru adekvátních knižních titulů, mapování individuálních potřeb čtenářů a nastavování ade-

kvátního výpůjčního procesu. 

Nově byl navázán kontakt s místní mateřskou oční školkou Brejličky. Plánujeme mapování zájmu 

čtenářů o specifická témata, mapování zájmu o periodika v audio formátu, optimalizace žánrového 

výběru novinek, navázání spolupráce s dalšími relevantními institucemi. 

Virtuální univerzita 3. věku 

Pokračovaly další semestry Univerzity 3. věku ve spolupráci s Fakultou provozně ekonomickou 

České zemědělské univerzity. Naše konzultační středisko zprostředkovávalo výuku on-line. V prů-

běhu roku byla realizována společná setkání studentů a tutora. 

Přednášená témata: 

• České dějiny a jejich souvislosti I, II. 

• Leonardo da Vinci 

• Dějiny oděvní kultury I. 

• Umění rané renesance v Itálii 

http://www.dilia.cz/kolektivni-sprava
http://www.ooas.cz/
https://dnnt.nkp.cz/seznam.html
http://www.knihovny.cz/
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Spolupráce se školami 

V průběhu roku se měnila epidemiologická situace, proto probíhaly především programy on-line. 

Na různých platformách (Zoom, Meet, Jitsi Meet…) byla realizována témata Seznámení s knihovnou 

a Od destiček ke knihám. Lektorky pracovaly s celou třídou ve škole, zvládaly i distanční výuku 

v domácnostech žáků. Součástí programů byla i samostatná práce s tématy čtenářství a kritického 

přístupu k informacím. 

Projekt Zeď slávy (spolupráce s Magistrátem města Kladna) 

V březnu 2021 jsme otevřeli spolupráci s Magistrátem města Kladna na projektu Zeď slávy kladen-

ského sportu. Dodávali jsme rešerše o historii kladenského sportu, zejména fotbalu, sokolských sletů 

a boxu od začátku 20. století. Poté i další informace historii všech odvětví sportu, úspěchů kladen-

ských rodáků – sportovců, kterých dosáhli v minulém století až do současnosti.  Jedno z nejroz-

sáhlejších vyhledávání bylo na téma Olympijské hry v Naganu v roce 1998, úspěchy kladenských 

hokejistů, Jaromír Jágr ve světovém hokeji. 

Zásadním zdrojem byla Digitální knihovna Kramerius, jejímž prostřednictvím jsou hledány citace 

článků. Prostřednictvím meziknihovní služby získáváme texty z novin a časopisů od počátku 20. sto-

letí z Národní knihovny ČR. K vyhledávání článků od 60. let 20. století využíváme zejména fond 

seriálů. Spolupráce s Magistrátem města Kladna bude pokračovat také v roce 2022. 

Služba Ptejte se knihovny 

SVK je zapojena do rešeršní služby pro veřejnost Ptejte se knihovny, včetně zajišťování chatu, každé 

úterý od 9 do 12 hodin. V roce 2021 jsme zpracovali odpovědi na 150 dotazů. 

Kniha do vlaku 

Pro projekt Kniha do vlaku bylo připraveno 1500 titulů. V železniční stanici Kladno – město si ces-

tující mohou bezplatně půjčovat knihy. Police je označená logem knihovny, opatřená informacemi 

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

budovy. 

Další činnosti v roce 2021 

Studovna – seriály 

• Pracovníci studovny zkompletovali 3981 svazků seriálů, z toho 363 regionálních. 

• Připravili a k pevné vazbě jsme předali 142 svazků. 

• Naměřili jsme 3100 unikátních/jednotlivých rozměrů k výrobě desek. 

• Elektronicky jsme zpracovali/svázali 3806 svazků. 

• V systému ARL jsme provedli opravy v záznamech u 2993 svazků. 

Půjčovna + Správa fondu – neperiodické dokumenty 

• Ca 9000 titulů jsme převedli z volného výběru, včetně změny dislokace v ARL. 

• 1600 titulů poškozených dokumentů jsme opravili. 

• Fond deskových her byl přestěhován a dislokován do uvolněných polic skladu hlavní budovy. 

• Zredukovali jsme regionální příruční knihovnu a ca 300 titulů převedli do skladu, z projektu 

Cizojazyčná literatura ca 400ks.  

Běžná denní činnost 

• Každodenní zajištění provozu, tzn. vyhledávání vyžádaných knih a zakládání vrácených titulů. 

• Průběžné ošetřování vrácených dokumentů, tj. opravy poškozených signatur, přebalů apod. 

• Administrativa přihlášek nových uživatelů. 
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Informační činnost 

• Individuální odborné konzultace 

• Vyhledávání v informačních zdrojích. 

• 2769 záznamů v 20 rešerších 
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Statistika k 31. 12. 2021 

Stav knihovního fondu ks 

Knihovních jednotek celkem 1 005 387 

  

Počet registrovaných uživatelů 4697 

          z toho do 15 let 96 

  

Výpůjčky 142 277 

Naučná literatura 86 062 

          z toho naučná literatura dospělým (knihy) 85 631 

          z toho naučná literatura dětem (knihy) 431 

Krásná literatura 47 922 

          z toho krásná literatura dospělým (knihy) 46 989 

          z toho krásná literatura dětem (knihy) 933 

Kartografické dokumenty (mapy) 591 

Tištěné hudebniny 401 

Zvukové dokumenty (CD) 5049 

Zvukově obrazové dokumenty (videokazety+DVD) 16 

Elektronické dokumenty 8 

Jiné dokumenty 380 

Periodika 1848 

Prezenční výpůjčky evidované 1962 

Prolongace 60 971 

   

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 69 154 
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          návštěvníci půjčoven a studoven 68 843 

          návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí 311 

Návštěvníci on-line služeb 644 547 

  

Elektronické služby 
 

Počet návštěv webové stránky 155 777 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 9233 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu 225 106 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru knihovny 2910 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo 

knihovnu 
91 894 

Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů 5 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem 

z prostoru knihovny 
30 141 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem 

z prostoru mimo knihovnu 
327 547 

Počet e-výpůjček e-dokumentů 1708 

On-line dotazy informačníslužby 3924 

Meziknihovní služba (MVS) 
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počet kladně vyřízených požadavků  64 
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počet požadavků  28 

počet kladně vyřízených požadavků  28 
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ODD. DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU 

Doplňování knihovního fondu 

V roce 2021 bylo nákupem, příjmem povinných výtisků a dary získáno 14 823 knihovních jednotek 

neperiodických dokumentů, tzn. o 31 %, tj. 4726 knih a kartografických dokumentů více než v pře-

dešlém roce. V rámci zapojení do projektu Cizojazyčná literatura získala knihovna 61 titulů beletrie 

a naučné literatury v různých jazycích. 

Z ročního rozpočtu vyčleněného na nákup knih bylo vyčerpáno 2 259 757 Kč. Při nákupu knih od 

distributorů bylo dosaženo průměrné slevy 26 %. 

Na nákup zvukových dokumentů bylo vyčerpáno 64 975 Kč. 

Stav fondu, přírůstky a úbytky 

Druh dokumentu 2020 Přírůstek Úbytek 2021 

Naučná dosp. 351 600 9951 25435 336 116 

Krásná dosp. 154 845 3016 6729 151 132 

Celkem dosp. 506 445 12967 32164 487 248 

Naučná děti 24 576 203 486 24 293 

Krásná děti 46 475 683 1854 45 304 

Celkem děti 71 051 886 2340 69 597 

Zvukové knihy 6 798 470 1 7 267 

Hudebniny 8 442 42 13 8 471 

CD 19 634 377 9 20 002 

Deskové hry 3D 85 28 2 111 

Ostatní dokumenty 35 909 53 55 35 907 

Celkem fond neperiodik 648 364 14 823 34 584 628 603 

Seriály 102 789 4477 48 107 218 

Celkem fond a seriály 751 153 19 300 34536 735 821 

Jmenné a věcné zpracování 

Pracoviště zpracování fondu zpracovávalo všechny typy neperiodických dokumentů z fondu SVK, 

včetně zvukových dokumentů. Pravidelně byly zasílány záznamy neperiodických dokumentů do Sou-

borného katalogu ČR. V roce 2021 bylo sklizeno 8833 záznamů pomocí protokolu OAI-PMH. Pokračo-

valy práce na technickém vybavování neperiodických dokumentů a jejich průběžné předávání pracovní-

kům odboru služeb. Vybrané pracovnice tohoto oddělení se podílely na revizi knihovního fondu SVK 

kontrolou přírůstkových seznamů, opravovaly staré a chybné záznamy v katalogu, řešily zejména dupli-

citu přírůstkových čísel. 

V posledním čtvrtletí roku probíhala napříč oddělením akvizice, jmenné katalogizace i seriálů kontrola 

katalogizačních záznamů titulů zahrnutých do dlouhodobé zápůjčky Městské knihovně Kladno, jako 

přípravná práce k jejímu vyřazení z fondu SVK v Kladně. I v tomto roce se pracovnice tohoto oddělení 

věnovaly v režimu home office zejména opravám autoritních záznamů a jejich harmonizaci s NK. 
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Doplňování a zpracování seriálů 

Pracoviště doplňování a zpracování seriálů zajišťovalo akvizici, denní evidenci a katalogizační zpra-

cování seriálů. Aktuálně odebíraných titulů seriálů je 3728. Fond seriálů byl z 91 % tvořen povin-

nými výtisky od vydavatelů z ČR. Koupí SVK získává zejména zahraniční seriály. Na předplatné 

zahraničních seriálů bylo čerpáno 59 052 Kč a na české seriály 54 468 Kč (zejména multiplikáty 

deníků, periodické sborníky a Sbírku zákonů ČR). 

Oddělení doplňování a zpracování seriálů pravidelně aktualizuje odběr českých i zahraničních seri-

álů v SK ČR. V roce 2021 bylo v SK ČR 10 619 záznamů seriálů označených vlastnictvím SVK 

v Kladně. 

I v roce 2021 pokračovala zahraniční výměna s Krajskou veřejnou knihovnou v Opole (Woje-

wódzka Biblioteka Publiczna v Opole). Této knihovně bylo zaplaceno předplatné týdeníku Reflex, 

SVK recipročně dostává polský týdeník Polityka. 

Regionální bibliografie 

Pracoviště regionální bibliografie pokračovalo v excerpci seriálů a tvorbě článkové bibliografie. Po 

zeštíhlení počtu pracovníků tohoto oddělení bylo excerpováno přednostně 10 regionálních deníků 

a významné regionální zpravodaje výběrově. V roce 2021 bylo vytvořeno 5716 záznamů regionální 

bibliografie a z toho bylo 4329 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 965 záznamů článků ze sedmi titulů vybraných koordinátorem. 

Zástupci oddělení se v roce 2021 zúčastnili dvou významných bibliografických akcí. V září 2021 

Zasedání Bibliografické sekce SDRUK v Ústí nad Labem a v říjnu 2021 XXIII. Kolokvia slovenských, 

moravských a českých bibliografov v Čadci. 

Revize 

V roce 2021 pokračovala revize knihovního fondu revizí příručních knihoven jednotlivých pracovišť 

knihovny. V závěru roku 2021 - před stěhováním knihovního fondu do nového depozitáře – byla dokon-

čena řádná revize knihovního fondu v souladu s vyhláškou MK ČR č. 88/2002 Sb. Revizí prošlo 480 318 

knihovních jednotek, nenalezeno bylo 939 knihovních jednotek. 

Vyřazování 

V roce 2021 bylo vyřazeno celkem 36 696 knihovních jednotek. 

Knihařská dílna 

Knihařská dílna fungovala v roce 2021 spolehlivě. Vyrobeno bylo 46 krabic na dokumenty, 421 kusů 

desek se hřbetem a 3117 kusů desek bez hřbetu pro potřeby svazování zejména ročníků seriálů dochá-

zejících do SVK v Kladně. 

Další významnou činností byly opravy poškozených knih. Opraveno bylo 441 knih s celoplátěnou vaz-

bou a 624 s brožovanou vazbou. Pracovník knihařské dílny v tomto roce též vyrobil dvě velmi zdařilé 

kopie ztracených knih, které už nejsou dostupné na trhu. 
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ODBOR SERVISNÍ 

IT 

Pracoviště IT standardně zajišťovalo chod počítačové sítě LAN, WAN. Dále zajišťovalo opravy 

technického vybavení, podílelo se na správě webových stránek, udržovalo a aktualizovalo servery 

a všechny jednotlivé pracovní stanice v organizaci. 

V průběhu roku došlo k těmto významným událostem: 

• Propojení Depozitáře se sítí SVK a nastavení komunikačních pravidel na firewallu. Pro bezpeč-

nost a oddělení sítě byl použít jiný rozsah IP adres.  

• Oddělení veřejné sítě od vnitřní infrastruktury SVK pro zajištění lepší ochrany serverů a sítě. 

• Sjednocení několika WiFi SSID přístupných bodů do jedné veřejné sítě pod názvem WiFi Free. 

• Kvůli bezpečnosti došlo ke změně přístupnosti veřejných počítačů v době zavření knihovny, 

tj. PO – SO od 19:00 do 7:00, také v neděli jsou všechny veřejné počítače a WiFi přístupné body 

nedostupné. 

• Rozšíření SSL certifikátu na všech webových stránkách knihovny o další doplněk tzv. CHAIN. 

• Upgrade knihovního systému aRL a nasazení aktualizovaného Zclienta. 

• Výměna dvou vadných disků na hlavním serveru. 

• Další standardní práce spojené s údržbou a běžným provozem ICT. 

Knihovní výpůjční systém ARL 

V květnu proběhl upgrade knihovního systému a povýšení verze programu Zclient. 

Vybrané změny či nové funkčnosti: 

• Ukončení podpory prohlížeče Internet Explorer pro katalog; nyní se předpokládá minimálně 

Edge či jiné moderní prohlížeče (ve starších se nemusí vše správně zobrazit) 

• V katalogu možnost hromadné změny nastavení notifikací. 

• náhled a možnost jednoduchého přepínání mezi otevřenými okny klienta. 

• možnost otevírat záznamy do samostatných oken MARC editoru. 

• možnost změny otevřených databází – jméno, pořadí, barva záložek. 

• možnost změny pořadí formulářů v MARC editoru. 

• Lepší kontrola duplicit při spojování záznamů. 

• Přehlednější zobrazení RFID výpůjček se zvýrazněním nesprávně zapsaných položek. 

• možnost zobrazení historie návštěvy čtenářů (po dobu spuštění zclienta). 

Program + PR 

Hlavní akce a náplň činnosti v roce 2021 

Hlavní činnost, tj. organizace kulturního programu, nebyla v době lockdownu možná vůbec a v době 

částečných restrikcí byla silně omezená. V této době se programová pracovnice věnovala správě 

sociálních sítí, propagaci, případně byla pověřena jinými úkoly, např. RFID čipování knihovního 

fondu. 

Propagace, inzerce, sociální sítě 

Měsíční souhrny aktivit byly zasílány na příslušná oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje, 

tiskovému oddělení Magistrátu města Kladno, příspěvkovým organizacím SK, spolupracujícím or-

ganizacím a prostřednictvím newsletteru čtenářům a návštěvníkům knihovny. Tabulkový přehled 
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byl odesílán Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje. Krajská periodika Středočeské 

střípky a Středočech průběžně prezentovala vybrané informace zaslané Odboru kultury. 

S ohledem na pandemii nebyly inzerovány měsíční přehledy, ale obvykle jednotlivé akce v radnič-

ním Měsíčníku Kladno, který poskytoval zdarma svůj prostor. Jednotlivé akce byly propagovány na 

webu knihovny, na Facebooku formou událostí a jednotlivých připomínek a na Twitteru. Prostřed-

nictvím sociálních sítí byly akce rovněž sdíleny spolupracujícími organizacemi (Město Kladno) 

a spolky (Halda) a některými médii. K propagaci byl rovněž využíván lokální portál Kladendář 

a krajský portál Central Bohemia. Došlo k zapojení do FB skupin měst a obcí na Kladensku, čímž 

bylo možné akce propagovat i tam. 

O významnějších akcích jsme referovali formou tiskových zpráv a anotací do deníků a rozhlasových 

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

Kladenské listy, MF Dnes a on-line deník Vaše Kladno. 

Kromě kulturních a vzdělávacích akcí byly v roce 2021 opět více využívány sociální sítě k informo-

vání veřejnosti o službách, změnách a novinkách v provozu knihovny, o knižních novinkách a zají-

mavostech z oblasti knihovnictví. Počet sledujících na FB narostl na 1638 osob. 

 

Zveřejněné zprávy o SVK Počet 

Deníky, rozhlas, TV 46 

Měsíčníky 10 

Události na webu 19 

Události na FB 16 

Přednášky, besedy, autorská čtení, koncerty 

Plánované kulturní a vzdělávací akce byly kvůli pandemickým opatřením vesměs rušeny. Uskuteč-

nit se podařilo pouze 14 akcí. Příjem ze vstupného byl 22 840 Kč. 

Zápůjčky výstav 

Putovní výstavy 42 hvězd mezi nebem a zemí a Ota Pavel byly v průběhu roku zapůjčeny do: 

• Kostel Církve československé husitské ve Tmani 

• Synagoga v Brandýse nad Labem 

• Rudná u Prahy 

• ČZU Suchdol 

Virtuální univerzita 3. věku a Kurz genealogie pro začátečníky 

V průběhu roku byly realizovány dva běhy kurzů ve dvou semestrech Virtuální univerzity 3. věku 

v on-line podobě. Dále byl ve zbývajících pěti lekcích dokončen Kurz genealogie pro začátečníky.  

Sponzoring 

Z důvodu omezených aktivit nebyl v roce 2021 čerpán žádný sponzoring. 
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Mezinárodní spolupráce 

Z důvodu omezených aktivit se v roce 2021 neuskutečnilo žádné setkání s partnerskými knihovnami 

z Opole ani Koblenze. Německá krajská knihovna v Koblenzi (Landesbibliothekszentrum/Rhei-

nische Landesbibliothek) písemně požádala do odvolání o přerušení spolupráce z důvodu pandemie. 

Personalistika 

Personálně zajišťuje chod knihovny celkem 79 zaměstnanců, z toho 75 kmenových a 4 externí. 

Fyzický počet zaměstnanců: 75 (přepočteno na úvazky 60,83) 

• Ženy = 59 (přepočteno na úvazky 46,36) 

• Muži = 16 (přepočteno na úvazky 14,47) 

Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců 

• Základní vzdělání = 1 (ženy 1/muži 0) 

• Vyučen bez maturity = 2 (ženy 2/muži 0) 

• Vyučen s maturitou = 6 (ženy 4/muži 2) 

• Středoškolské = 36 (ženy 29/muži 7) 

• Vyšší odborné = 4 (ženy 4/muži 0) 

• Vysokoškolské = 26 (ženy 19/muži 7) 

Čerpání nemocenské 

Celkem 1505 kalendářních dnů zameškaných z důvodu nemoci, OČR, karantény nebo izolace. 

• Nemoc = 1438 kalendářních dnů, z toho 304 karanténa nebo izolace. 

• OČR = 67 kalendářních dnů. 

Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost – celkem vyplaceno 284 012 Kč. 

Izolačka vyplacena 4 zaměstnancům v celkové výši 10 783 Kč. 

Odchody zaměstnanců 

• 1 úmrtí 

• 3 starobní důchod 

• 3 mateřská dovolená 

• 1 organizační důvody 

Příchody nových zaměstnanců 

• 2 (Služby) 

• 1 (Servis) 

• 4 (Doplňování a zpracování fondů) 

• 1 (Krajské knihovnické centrum) 

Průměrná hrubá mzda 

V r. 2021 dosáhla průměrná hrubá mzda zaměstnanců SVK výše 33 670 Kč, tzn. 95% průměrné 

mzdy v ČR, která činila 35 411 Kč. 
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Ekonomika 

SVK v roce 2021 hospodařila s příspěvkem na provoz od zřizovatele, účelovými dotacemi od zři-

zovatele a dotacemi z MK ČR. 

Doplňkovou činnost SVK neprovozuje a vykázala nulový výsledek hospodaření. 

Knihovna tradičně uspěla v několika projektech MK, v roce 2021 konkrétně: 

• VISK 2 – vzdělávání knihovníků v ICT 

• VISK 9 – doplňování záznamů do báze ANL 

• K21 – Čtenář 

• K 21 – zvukové knihy 

• VISK 2 – čtvrtá etapa RFID 

• Měkké cíle – analýza rizik, tvorba bezpečnostních plánů a vzdělávací program 

Za podpory zřizovatele se uskutečnila např. Konference Slaný a Slánsko ve XX. století, Vánoční 

koncert, Středočeský Kramerius za roky 2020 a 2021 a kofinancování projektů MK. 

Uskutečnil se investiční nákup inventarizační jednotky v rámci čtvrté etapy RFID technologie. 

Probíhající velkou investiční akcí byla dostavba centrálního depozitáře. V roce 2022 se po kolaudaci 

uskuteční slavnostní zahájení provozu. Stavba je financována z peněz EU a kofinancována zřizova-

telem. 

Ekonomické ukazatele 

Označ. Text ř. Hlavní činnost 

A. NÁKLADY CELKEM 1 48 420 

I. Náklady z činnosti 2 48 420 

1. Spotřeba materiálu 3 6 416 

2. Spotřeba energie 4 1 355 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 5 0 

4. Prodané zboží 6 33 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 114 0 

6. Aktivace oběžného majetku 115 -60 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 116 0 

8. Opravy a udržování 7 163 

9. Cestovné 8 88 

10. Náklady na reprezentaci 9 24 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 12 0 

12. Ostatní služby 10 3560 

13. Mzdové náklady 11 25 094 

14. Zákonné sociální pojištění 13 8226 

15. Jiné sociální pojištění 14 68 

16. Zákonné sociální náklady 15 1021 

17. Jiné sociální náklady 16 0 
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18. Daň silniční 17 0 

19. Daň z nemovitostí 18 0 

20. Jiné daně a poplatky 19 42 

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 1665 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 28 0 

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 117 589 

36. Ostatní náklady z činnosti 34 136 

II. Finanční náklady 35 0 

1. Prodané cenné papíry a podíly 36 0 

2. Úroky 37 0 

3. Kurzové ztráty 38 0 

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 48 420 

I. Výnosy z činnosti 54 1006 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 55 0 

2. Výnosy z prodeje služeb 56 946 

3. Výnosy z pronájmu 57 0 
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4. Výnosy z prodaného zboží 58 33 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 62 1 

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 

pozemků 76 0 

15. Výnosy z prodeje pozemků 77 0 

16. Čerpání fondů 78 0 

17. Ostatní výnosy z činnosti 79 25 

II. Finanční výnosy 80 10 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 81 0 

2. Úroky 82 10 

3. Kurzové zisky 83 0 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 84 0 

6. Ostatní finanční výnosy 86 0 

IV. Výnosy z transferů 97 47 404 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 98 0 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 99 47 404 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 109 0 

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 110 0 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 111 0 

Hospodářská správa 

Údržba majetku i zařízení byla v rámci možností prováděna vlastními zaměstnanci, dodavatelsky 

jen v případech nutné odborné kvalifikace. 

V provozu jsou aktuálně čtyři služební vozy. V budově čp. 1550 byl ve 3. podlaží vyměněn plynový 

kotel pro vytápění. Dále byla do ulice Divadelní vyrobena a nainstalována nová branka s plotem. 

Budově depozitáře byl po úspěšné kolaudaci v říjnu 2021 udělen statut zkušebního provozu. S re-

vizními a servisními společnostmi byly podepsány smlouvy pro údržbu. V rámci požadavků Sta-

vebního úřadu na doplnění dokumentů byla zaměřena retenční nádrž, provedeno odborné akustické 

měření hluku a vyřešeno věcné břemeno s vedlejším pozemkem ve vlastnictví Orna Corporation. 

Většina stávajících skladů byla předána pronajímatelům, další budou po dokončení úklidu a po uve-

dení do původního stavu následovat v 1.Q/2022. 
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Revize a školení 

• čtvrtletní revize osobních výtahů na Sítné 

• půlroční revize nákladních výtahů 

• půlroční pravidelné revize EZS, EPS 

• revize plyn. kotlů v čp. 1641, 1550, 1556, 2665 

• roční kontrola spalinových cest v čo. 1641. 1556, 2665 

• revize všech tlakových a expanzních nádob 

• školení řidičů referentů 

• školení topičů a obsluhy nízkotlakých kotelen 

• elektrorevize 1641 

• revize požárních klapek v depozitáři 

• revize požárních automatických dveří 
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KRAJSKÉ KNIHOVNICKÉ CENTRUM (KKC) 

Metodická činnost 

Na výkonu regionálních funkcí se spolu s KKC podílely čtyři pověřené knihovny: 

• Městská knihovna Benešov 

• Městská knihovna Kutná Hora 

• Knihovna města Mladá Boleslav 

• Knihovna Jana Drdy Příbram 

Na výkon regionálních funkcí byla v r. 2021 přidělena celková částka 15 694 000 Kč. Celkem bylo 

nakoupeno 12 613 knihovních jednotek (z toho 400 audioknih, 27 společenských her, 10 tematic-

kých kufříků, 9 knih Kouzelného čtení, 3 Albi tužky, 30 titulů časopisů) za celkovou částku 

2 920 564 Kč. Částka představuje cenu s rabatem ve výši 31,77 %. Bez poskytnutého rabatu bychom 

zaplatili 4 249 660 Kč. 

Nákup dokumentů do výměnného fondu SK 2021 

Knihovna Počet nakoupených dokumentů 

Benešov 1660 

Kladno 2958 

Kutná Hora 2654 

Mladá Boleslav 2159 

Příbram 2449 

Profifond 733 

Celkem 12613 

Ke dni 31. 12. 2021 působilo ve Středočeském kraji 801 knihoven, z toho: 

• 1 krajská 

• 4 pověřené 

• 105 profesionálních 

• 691 neprofesionálních 

V součinnosti s Odborem kultury a památkové péče SK postupovalo KKC podle aktualizované Kon-

cepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019-2022. 

Všechny činnosti probíhaly v souladu s koncepcí RF: 

• nákup, zpracování, distribuce a správa dokumentů výměnného fondu SK 

• poradenské a konzultační služby 

• statistická činnost 

• organizování vzdělávání knihovníků a pořádání různých vzdělávacích akcí či porad 

• profesionální pomoc s revizí, aktualizací a automatizací knihovního fondu 

Další činnosti 

• byly zpracovány zákonem předepsané statistické výkazy a následně ukládány do databáze 

NIPOS 

• vzdělávání knihovníků v kraji stejně jako vloni ovlivnila epidemická situace; většina akcí byla 

přenesena do on-line prostředí; k výuce byla bezplatně využita platforma Zoom, díky podpoře 
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Sdružení knihoven ČR, jehož je SVK v Kladně členem, a pro Kurz knihovnického minima we-

bový nástroj Jitsi Meet 

• KKC uspořádalo nebo spolu s PK připravilo celkem 28 akcí, tj. 38 výukových dní; v rámci vý-

konu RF: celkem 15 akcí/23 výukových dní; všechny akce se konaly on-line formou; v rámci 

toho se konaly dva pětidenní on-line Kurzy knihovnického minima (každý celkem 20 hodin vý-

uky); v rámci VISK 2: celkem 13 akcí/15 výukových dní; z toho se prezenční formou konaly 

pouze dva kurzy (celkem 8 hodin); další kurzy, včetně dvoudenního Pedagogického minima pro 

knihovníky, se uskutečnily on-line v Zoom 

• Krajské knihovnické centrum, resp. SVK, podpořilo Kurz první pomoci pro knihovníky dět-

ských oddělení; kurz organizačně zajistilo Regionální klubko Příbramsko a zúčastnilo se jej 

15 knihovníků 

• bylo vydáno 5 čísel knihovnického bulletinu Mezi námi, který vychází v elektronické podobě 

jako občasník 

• v roce 2021 proběhlo slavnostní předávání ocenění Středočeský Kramerius za rok 2021 i 2020, 

protože vzhledem k omezením vzniklým v souvislosti s rizikem nákazy covidem-19 se v roce 

2020 slavnostní předávání neuskutečnilo 

Časopis Čtenář 

Základní údaje 

• v r. 2021 vyšlo 11 čísel (10 čísel a 1 dvojčíslo) v nákladu 830 výtisků 

• fin. náklady celkem: 1 603 831,69 Kč, z toho vlastní podíl 924 879,00 Kč 

• výnosy z prodeje: 328 952,69 Kč 

• grantový podíl 350 000 Kč z programu MK ČR – Knihovna 21. století K 21 

Vydavatelská filosofie 

• měsíčník Čtenář je kronikou oboru s nepřetržitou sedmdesátitříletou tradicí 

• jediný knihovnický časopis pro celou ČR 

• dle Koncepce rozvoje knihoven 2021-2027 slouží ke vzdělávání pracovníků knihoven v ČR 

• vydávání Čtenáře má jako jednu z hlavních činností SVK uvedenu ve své Zřizovací listině 

• výší nákladu jako nekomerční periodikum pro úzkou odbornost nekonkuruje jiným periodikům 

Koncepce, zaměření, obsah 

Dvoučlenná redakce se scházela každý měsíc před uzávěrkou s redakční radou. Mimo tištěné verze 

zajišťovala i elektronickou verzi časopisu. Pro zvýšení povědomí o časopisu mezi knihovnami se 

osobně i virtuálně prostřednictvím videokonferencí účastnila celostátních i regionálních akcí, např. 

porad metodiků. Pokračoval kontakt s firmami zaměřenými na knihovnickou oblast, s případným 

zařazováním prezentačních článků firem za úplatu. 

Z obsahu (stálé rubriky) 

• Knihovny v novém (představování novostaveb a přestaveb knihoven) 

• Pracovněprávní legislativa v praxi 

• představování nových progresivních technologií, ovlivňujících činnost knihoven 

• recenze nové odborné literatury, konané akce, aktivity profesních organizací apod. 
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Nová témata/rubriky 

• Udržitelnost rozvoje v knihovnách 

• Dopad pandemie na služby a práci knihoven 

• Přístupnost knihoven pro osoby se specifickými potřebami 

• Průvodce po tvorbě zvukových knih v ČR. 

Na rok 2022 se připravovala koncepce přílohy na pomoc činnosti dětských oddělení (Děckaři děc-

kařům) a cyklus na pomoc akvizitérům, představující překlady současné literatury. 

 

 

 


