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                                                                                          Už jsem si zvyk´, 

 už jsem si zvyk´, 

 jsem knihovník,  

 jsem knihovník. 

                                                                                                                                    Jaromír Nohavica     

 

 

V roce 2011 se knihovna řídila připraveným plánem činnosti; některé aktuální činnosti vyplynuly 
v průběhu roku, aniž byly plánovány. Činnost byla poznamenána stavebními akcemi a naprosto 
nečekanou nabídkou a převzetím budov zrušené Správy a údržby silnic v Kladně.  

Rozsáhlá přestavba nazvaná akce Propojení domů čp. 1550 a 1624 s výměnou oken a zateplením 
budov pokračovala plynule z roku 2010. Dokončení vnějšího pláště obou budov (fasády) se vlivem 
klimatických podmínek a především nekvalifikovaným přístupem stavební firmy protáhlo do roku 
2011. Kolaudace vnitřních částí se uskutečnila dle původního harmonogramu 1. února a místnosti 
mohly být využívány. Paradoxem bylo, že necelých 14 dnů po ukončení této nákladné rekonstrukce 
dle architektonického návrhu Projektového ateliéru Praha (hlavní architekt ing. arch. Tomáš Šantavý) 
byla knihovně nabídnuta budova a pozemky zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic 
Středočeského kraje v Kladně. Pokud by k nabídce došlo dříve, mohlo se zareagovat přepracováním 
projektu s jinými využitím. Místnosti jsou architektonicky pojaty jako kanceláře, jejich jiné využití je 
téměř vyloučeno. Do místností se přestěhoval odbor doplňování a zpracování fondů z prostor 
přístavby k budově čp. 1641, která byla po téměř minimálních úpravách využita jako zázemí 
pracovníků odboru služeb a byla v ní znovu vybudována 
tolik potřebná počítačová učebna (využívaná i k jiným 
akcím). A naopak místnost, která byla původně 
kanceláří pracovníků studovny a informačních služeb 
byla po menší rekonstrukci otevřena jako hudební 
oddělení včetně poslechového koutu. Rekonstrukční 
práce byly dokončeny do konce léta, hudební oddělení 
bylo slavnostně uvedeno do provozu v Den 
Středočeského kraje 28. října 2011, který byl (nejen) 
z těchto důvodů koncipován jako Knihovna hudební 
(pracovníci byli oblečeni do kostýmů postav z českých a 
světových oper, hudbě byla věnována i soutěž a doprovodný pořad).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kromě znovuotevření hudebního oddělení 
k hudební tematice Dne Středočeského kraje a 
roku vybízela velká hudební výročí roku – 
především výročí Antonína Dvořáka, který Kladno 
ve svém životě několikrát navštívil a zde 
koncertoval. Životu a dílu Antonína Dvořáka byla 
také věnována menší výstava dokumentů 
(zapůjčených muzeem a archivem) i jedna 
z přednášek přednáškového cyklu – Antonín 
Dvořák a Kladno. Tu výhradně pro Kladno 
připravil americký muzikolog dr. David Beveridge 
žijící dlouhodobě v ČR, který se – dle svých slov – 
kvůli Antonínu Dvořákovi naučil česky. Jeho 
přednáška byla hodně navštívena a následně i 
dvě posluchačky poslaly děkovné dopisy.  
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Nejvíce návštěvníků přilákala přednáška nestora českých kunsthistoriků prof. 
Františka Dvořáka věnovaná Cyrilu Boudovi, kladenskému rodákovi, jehož 
110. výročí narození bylo v roce 2011 připomenuto touto přednáškou a 
výstavou. Většinu exponátů zapůjčil kladenský sběratel Jaroslav Pergl. 

Ani touto výstavou nekončily mimořádně hodnotné výstavy v roce 2011. 
Patřila k nim bezesporu také výstava Panoramata slezských měst ze sbírek 
Wojewódszke Bibliotéky im. Em. Smołki v Opole  (Polská republika), jejíž 
zástupci výstavu otevřeli. Výčet všech výstav a přednášek je uveden v textu.  

    

Díky nabídce a pomoci občanského sdružení 
Společnost za pozitivní přístup k životu byla do SVK 
pozvána cembalistka a hudební pedagožka 
profesorka Zuzana Růžičková, která četla ze 
vzpomínkové knihy Královna cembala a besedovala 
s návštěvníky knihovny. Hudbou ji doprovodil člen 
České filharmonie, violoncellista Jiří Sládeček. 

 

 

Po řadě jednání bylo rozhodnuto nabídku budov bývalé SÚS přijmout (k budovám patří relativně 
velké pozemky, které by mohly být jednou využity na výstavbu skladu) a nastalo rozhodování, jak 
budovu využít (na sklady bylo možno využít jen přízemní prostory budovy a přilehlých garáží). 
Komplex budov byl pojat jako krajské kooperační centrum knihoven. V přízemí je umístěn výměnný 
fond  a kanceláře pracovníků regionu Kladno a dvě místnosti jsou připraveny (po odstranění plísní) 
pro knihařskou dílnu. 2. nadzemní podlaží bylo částečně pronajato kladenské sekci SÚS (4 pracovníci, 
6 místností, 6 parkovacích stání), bývalá ředitelna se zázemím slouží jako výukové centrum. V 3. 
nadzemním podlaží jsou kanceláře pracovníků krajského metodického centra a část je připravena 
k pronajmutí (to se do konce roku nepodařilo zrealizovat vzhledem k velkému převisu nabídky nad 
poptávkou a špatné dostupnosti z centra Kladna).  
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Tím stěhovací práce ovšem neskončily;  do uvolněných prostor skladu po výměnném fondu byl 
přemístěn sklad z velmi nevyhovujícího skladu „sýpka“, jehož nájem byl ukončen.  

Jako poslední se do uvolněných místností v budově čp. 1624 přestěhovala redakce Čtenáře 
z pražského Klementina. Jedna místnost zůstala připravena pro pracovníka (resp. v budoucnu 
pracovníky) projektu eGovermentu ve Středočeském kraji (digitalizace knihovních dokumentů 
vydaných ve Středočeském kraji od začátku 19. století do poloviny století 20. uložených ve 
Středočeské vědecké knihovně v Kladně, muzeích a archivech).   

Jako každoročně těžkých stěhovacích prací nebylo málo, byly z velké části zajištěny a provedeny 
vlastními pracovníky (všech odborů) a jedním brigádníkem včetně výborně zajištěné logistiky.  

Středočeská vědecká knihovna v Kladně má 
uzavřenou spolupráci se třemi zahraničními 
knihovnami a opětovně i v roce 2011 byly kontakty 
prohlubovány (s výjimkou Malokarpatské knižnice 
v Pezinoku, SR).  V jarním období navštívila delegace 
opolské knihovny ČR a Kladno, v podzimním období 
delegace pracovníků SVK navštívila Koblenz  a 
zúčastnila se mezinárodní trojstranné konference 
Koblenz – Opole – Kladno, na které představila 
aktivity a činnosti SVK v Kladně a nabídla možnou 
spolupráci na další období. 

Sekce pro bibliografii (předsedkyní je 
ředitelka SVK v Kladně) věnovala čas a úsilí 
mj. také uspořádání 15. kolokvia 
slovenských, moravských a českých 
bibliografů ve dnech 2. - 4. října 
v Jihlavě. Kolokvium bylo zdařilé, odborně a 
společensky velmi na výši. Alespoň na 
tomto kolokviu se setkali zástupci knihovny 
z Kladna a Pezinoku a vzájemně se znovu 
ujistili o svých sympatiích a zájmu se 
vzájemně poznávat.  

Samotnou knihovnu méně zasáhla situace, která se řešila celoročně po rozhodnutí  Národní knihovny, 
totiž ukončení činnosti oddělení analytické bibliografie a jednostranné ukončení (bez vypovězení 
smlouvy) kooperačního projektu české národní bibliografie - články. Rozhodnutí Národní knihovny 
silně rozčeřilo hladinu mínění odborné veřejnosti a zaktivovala činnost Sdružení knihoven, totiž její 
bibliografické sekce, aby se alespoň částečně zamezilo úplné devastaci a znehodnocení téměř 
dvacetileté spolupráce Národní knihovny, krajských  a odborných knihoven.  

V roce 2011 vycházel 63. ročník měsíčníku Čtenář, časopis pro knihovny.  

Knihovna nezodpovídala žádný dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím.  

Na řadě činností a akcí se podíleli pracovníci více (nebo dokonce většiny odborů), proto se informace   
v textu někdy opakují.   
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DDDOOOPPPLLLŇŇŇOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   AAA   ZZZPPPRRRAAACCCOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   KKKNNNIIIHHHOOOVVVNNNÍÍÍHHHOOO   FFFOOONNNDDDUUU   

Stěhování do nových prostor 

Počátkem roku 2011 došlo k přestěhování odboru DZF (s výjimkou oddělení regionální bibliografie) 
do nových kanceláří v přízemí propojených budov 1624 a 1550. Kanceláře v přístavbě budovy 1641 
byly uvolněny pro potřeby pracovníků OS a obnovenou učebnu. Nové prostory vznikly v rámci 
rekonstrukce přízemí budov 1624 a 1550, spojené se zateplením a opravou fasád obou budov a 
kompletní výměnou oken. Pracoviště DZF bylo uzpůsobeno a vybaveno tak, aby umožňovalo plynulý 
postup prací spojených s doplňováním a zpracováním všech typů dokumentů. Je opatřeno vstupem 
s rampou, umožňující přebírání nových dokumentů dovezených autem a předávání zpracovaných 
dokumentů do skladů a půjčovny pomocí ručního vozíku. Transport dokumentů mezi pracovišti 
doplňování a zpracování je možný také vozíky. Pro technické vybavení dokumentů a další pomocné 
činnosti je určena zvláštní místnost. Pracoviště je vybaveno příručním skladem a nezbytnými 
prostorami pro umístění zpracovávaných dokumentů, přírůstkových seznamů, lístkových katalogů, 
evidenčních karet seriálů apod. Protože větší část kanceláří je okny obrácena k frekventované 
komunikaci, bylo nutno s ohledem na hygienické podmínky zajistit nucené větrání této části budov 
pomocí vzduchotechniky. 

Doplňování knihovního fondu – neperiodické dokumenty 

Oddělení doplňování fondu provádělo akvizici neperiodických dokumentů do fondu SVK (bez 
výměnného fondu) třemi základními způsoby:  nákupem, příjmem povinných výtisků a příjmem darů.  

Na nákup neperiodických dokumentů byla z rozpočtu SVK přidělena částka 2 900 tis. Kč. (o 300 tis. Kč 
méně než v roce 2010 a o 700 tis. Kč méně než v roce 2009). Z přidělené částky bylo 2 650 tis. Kč 
určeno na nákup knih, kartografických dokumentů a hudebnin. Úspora oproti roku 2009 byla 
zajištěna mj. tím, že se (podobně jako již v roce 2010) nenakupovaly tištěné normy – přístup 
k normám byl poskytován pomocí databáze ČSN online. Kromě toho došlo opět k mírnému poklesu 
přírůstku knih získaných nákupem. Důvod snížení přírůstku není ale jen na straně rozpočtu, nýbrž 
také v menší nabídce na českém knižním trhu. Za knihy včetně kartografických dokumentů, hudebnin 
a poštovného bylo z přidělené částky vyčerpáno cca 2 500 tis. Kč. Uspořené finanční prostředky byly 
použity především na nutnou obnovu výpočetní techniky pro celou SVK. 

Nákupem bylo získáno celkem 11 019 knihovních jednotek neperiodických dokumentů, což je o 672 
méně než v roce 2010. Nákup se řídil koncepcí doplňování fondu SVK a byl zajišťován především u 
stálých dodavatelů a v pražských knihkupectvích, kde je dojednáno poskytování slev. Při nákupu knih 
bylo dosaženo průměrné slevy 22 %. Kromě Prahy byly větší nákupy realizovány v Hradci Králové a 
Náchodě, Plzni, Brně, Liberci a Jablonci nad Nisou. 

Průměrná cena knihy činila 300 Kč, po slevě 234 Kč.  

Nákup představoval 78,6 % celkového přírůstku neperiodických dokumentů za rok 2011. 

 

Cesty za oponu času 2 : ozvěny lidické noci : archivy, zapomenuté příběhy a 
pátrání po vinících / Stanislav Motl. -- Praha : Eminent, 2011. -- 229 s. : il., 
portréty, faksim. ; 24 cm + 1 DVD. -- (Stopy, fakta, tajemství ; 2). -- ISBN : 978-
80-7281-426-8 (váz.) : 369.00 Kč.  
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Kokořínsko / Saša Ryvolová. -- Vyd. 1. -- Třebíč : Akcent, 2011. -- 139 s. : barev. 
il.,, mapky ; 17 cm. -- (S batohem po Česku). -- Obálkový podnázev: pěší 
turistické trasy. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-7268-511-0 (brož.) : 179.00 
Kč.  

 

 

 

Květen 1945 na Mělnicku / Tomáš Jakl, Dalibor Státník. -- 1. vyd. -- Praha : 
Mladá fronta, 2011. -- 211 s. : il., portréty ; 24 cm + 1 DVD. -- (České květnové 
povstání ve fotografii ; sv. 2). -- ISBN : 978-80-204-2436-5 (váz.) : 299.00 Kč.  

 

 

 

 

Mladá Boleslav / Sylva Městecká. -- Vyd. 1. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 
2011. -- 73 s., *96+ s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- (Zmizelé Čechy). -- 
Obsahuje bibliografii. -- ISBN : 978-80-7432-094-1 (váz.) : 249.00 Kč.  

 

 

 

Motocykly z Divišova : historie značek Eso a Jawa / Jan Lahner, Miloslav Straka. 

-- Vyd. 1. -- Praha : Moto Public, 2011. -- 208 s. : il. (převážně barev.), portréty, 

plánky ; 27 cm. -- ISBN : 978-80-904221-6-2 (váz.) : 380.00 Kč. 

 

 

 

Opevnění z roku 1938 : postavení Vltava / Radan Lášek. -- Praha : 

Codyprint, 2011. -- 235 s. : il., mapy, portréty, plány, faksim. ; 21 cm + 1 

brož. (101 s. ; 30 cm). -- ISBN : 978-80-903892-1-2 (brož.) : 395.00 Kč. 

 

 

Písemná komunikace mezi českými královskými městy v době 

předbělohorské na příkladu Nového Města pražského a polabského pětiměstí 

/ Jana Vojtíšková. -- Vyd. 1. -- Praha : Scriptorium, 2011. -- 343 s. : il., mapy, 

faksim. ; 22 cm. -- ISBN : 978-80-87271-33-9 (váz.) : 285.00 Kč. 
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Slaný / Ivana Hušáková, Vladimír Přibyl. -- Vyd. 1. -- Praha ; Litomyšl : 

Paseka, 2011. -- 76 s., *96+ s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- (Zmizelé 

Čechy). -- ISBN : 978-80-7432-112-2 (váz.) : 249.00 Kč. 

 

 

 

Slavné zahrady a parky Středočeského kraje / Jan Hendrych, editor ; *text+ Jiří 
Kupka, Ivan Vorel, Michaela Líčeníková ; fotografie Jiří Podrazil, Jan 
Hendrych. -- 1. vyd. v jazyce českém. -- Praha : Foibos Books, 2011. -- 239 s. : 
barev. il., mapy ; 27 cm. -- (Slavné zahrady a parky). -- ISBN : 978-80-87073-
36-0 (váz.) : 499.00 Kč.  

 

 

 

Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách / Zdeněk 

Lipský, Markéta Šantrůčková, Martin Weber a kolektiv. -- Vyd. 1. -- Praha : 

Karolinum, 2011. -- 201 s. : il. (některé barev.), mapy, faksim., geneal. 

tabulky ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-246-1905-7 (brož.) : 290.00 Kč. 

 

 

 V roce 2011 bylo získáno 885 povinných výtisků od nakladatelů se sídlem ve Středočeském kraji. 

Produkce regionálních nakladatelství byla sledována pomocí různých informačních zdrojů, včetně 

recenzí a zpráv zaznamenaných v článkové bibliografii, přesto byl počet povinných výtisků menší než 

v předchozím roce. Zřejmě i v tomto případě se projevil útlum nakladatelské činnosti a menší počet 

vydávaných titulů. 

 

Kytice vzpomínek řídícího učitele / Adolf Kožíšek ; edičně připravil, 

doprovodným textem a poznámkami opatřil Miroslav Oliverius. -- Vyd. 1. -- 

Slaný : Patria, 2011. -- 303 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN : 978-80-260-0280-

2 (váz.) : 250.00 Kč. 

 

 

 

Mezi Vltavou a Sázavou : 1061-2011 / *texty Václav Šmerák, Jiří 
Škuba+. -- Vyd. 1. -- Krňany : Mezi řekami, 2011. -- 275 s. : il., 
portréty, faksim. ; 29 cm + 1 DVD. -- ISBN : 978-80-260-0384-7 (váz.) : 
560.00 Kč.  
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700 let hutnictví stříbra a olova na Příbramsku (1311-2011), 225 let 
Stříbrné hutě - Kovohutí Příbram (1786-2011) = 700 years anniversary of 
Příbram's metallurgy (1311-2011), 225 years anniversary of Silver smelting 
works - Kovohutě Příbram (1786-2011) / Zdeněk Kunický a Karel Vurm. -- 1. 
vyd. -- Příbram : Kovohutě Příbram, 2011. -- 212 s. : il. (některé barev.), 
mapy, portréty, faksim. ; 24 cm. -- ISBN : 978-80-260-0451-6 (váz.) : 290.00 
Kč.  

 

 

 

 

Jak plynul čas v Praskolesích / Zdeňka Drábková. -- 1. vyd. -- Praskolesy 
: Obec Praskolesy, 2011. -- 301 s. : il., portréty ; 23 cm. -- ISBN : 978-
80-260-1084-5 (váz.) : 350.00 Kč.  

 

 

 

Káraný : přehled historie od pravěku do 21. století / Oldřich Křivánek. -- 
Káraný : OÚ Káraný, 2011. -- 131 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, 
faksim. ; 31 cm. -- ISBN : 978-80-260-1295-5 (v knize neuvedeno : váz.) : 
250.00 Kč.  

 

 

 

Kladenský turista / *text+ Jaroslav Vykouk ; *foto+ Jaroslav Vyšín. -- Vyd. 1. -- V Kladně : J. Vykouk a J. 

Vyšín, 2011. -- 162 s. : il. (část barev.) ; 24 cm + 1 mapa. -- ISBN : ( Brož.) : 200.00 Kč. 

 

Slaný a Slánsko v letech 1939-1945 : sborník z historické konference Slaný 

2010 / *příspěvky uspořádali a sborník sestavili Pavel Bartoníček, Jan 

Čečrdle, Blažena Hrabánková+. -- Slaný : Vlastivědné muzeum Slaný ve 

spolupráci s Městským úřadem Slaný, 2011. -- 167 s. : il., portréty ; 25 cm. -

- (Historie Slánska ve XX. století ; sv. č. 5). -- ISBN : 978-80-904657-2-5 

(brož.) : 200.00 Kč. 

 

 

Kostely na Sedlčansku / *text+ Petr Sommer ; *fotografie+ Martin Stecker. 
-- Sedlčany : Městské muzeum Sedlčany, 2011. -- 165 s. : il. (převážně 
barev.), plány ; 21 x 24 cm. -- Vydáno ve spolupráci s Centrem 
medievistických studií AV ČR a UK v Praze při FLÚ AV ČR. -- ISBN : 978-
80-903679-6-8 (váz.) : 430.00 Kč.  
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Středočeský kraj / *foto Jan Třeštík+. -- 1. vyd. -- Praha : Středočeský 
kraj, 2011. -- 179 s. : il. (převážně barev.), mapy, portéty ; 22 x 26 cm. -
- ISBN : 978-80-904864-0-9 (váz.) : 299.00 Kč.  

 

 

 

Středočeský plutonický komplex v odkazu Bohuslava Hejtmana / Ferry Fediuk 

a Milan Fišera. -- Vyd. 1. -- Kutná Hora : Kuttna, 2011. -- 192 s. : il., mapky, 

grafická znázornění ; 30 cm. -- ISBN : 978-80-86406-61-9 (brož.) : 200.00 Kč. 

 

 

Židovské památky ve Středočeském kraji = 

Jewish monuments in the Central Bohemia Region / *autoři textu 

Blanka Rozkošná ... et al. ; anglický překlad Robert Fischmann ; 

hebrejský překlad Daniel Ziss]. -- 1. vyd. -- Kouřim : Památky pro život, 

2011. -- 123 s. : barev. il., mapy, faksim. ; 32 cm + 1 mapa (25 x 31 

cm). -- ISBN : 978-80-254-9098-3 (kroužková vazba) : 300.00 Kč. 

 

Podíl povinných výtisků na celkovém přírůstku neperiodických publikací za rok 2011 byl 6,3 %. 

 

V roce 2011 přibylo do fondu SVK 2001 795 knihovních jednotek získaných darem (viz  Příloha č. 2). 

Kromě darů od autorů, nakladatelů či různých institucí získala SVK také některé významnější dary od 

jednotlivců, např. dar z osobní knihovny pana Jaroslava Pergla z Buštěhradu (viz Příloha č. 1).  

V závěru roku věnoval SVK také větší množství knih ze své knihovny a z pozůstalosti výtvarníka 

Stanislava Kulhánka pan ing. Jindřich Hotový (bude zaevidován a zpracován až v roce 2012). Mezi 

dary je započítáno také 578 zvukových knih získaných prostřednictvím občanského sdružení IRIS – 

Klub zvukové knihy a vzdělávání. 

Dary představují 14,3 % přírůstku neperiodických dokumentů. Zbývajících 0,8 % přírůstku jsou 

náhrady za ztráty a jiné způsoby nabytí. 

Celkový přírůstek neperiodických dokumentů do fondu SVK činil 14 026 knihovních jednotek.  
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Skladba přírůstku podle typu dokumentů byla následující 

 

 

Skladba přírůstku knih a kartografických dokumentů podle druhu 

 

 

Příklady finančně náročných nakoupených knižních titulů 

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví / sestavil Michal Králík. -- Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2010. -- 1442 s. ; 24 cm. -- (Judikatura) (Přehledy judikatury ; sv. 62). -- Obsahuje rejstříky. 
-- ISBN : 978-80-7357-565-6 (váz.) : 1540.00 Kč.  
 
Anatomie 1 / upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim. -- 3., upr. a dopl. vyd. -- Praha : Grada, 
2011. -- 534 s. : barev. il. ; 26 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-247-3817-8 (váz.) : 1590.00 Kč. 
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    Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami / *text Peter Balog ... 
    et al.]. -- Vyd. 1. -- České Budějovice : Národní památkový ústav, územní  
    odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011. -- 751 s. : il. (převážně  
    barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 32 cm. -- Kniha byla vydána v  
   rámci aktivit Rožmberského roku a u příležitosti výstavy ..., Valdštejnská jízdárna 
   v Praze, 18.5.-21.8.2011. -- 1750 výt. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické  
   odkazy a rejstřík. -- ISBN : 978-80-85033-31-1 (váz.) : 1590.00 Kč.  
 

 

Homeopatický průvodce fyzickou patologií / Roger Morrison ; *přeložily Zuzana Bonhomme 
Hankeová, Monika Kittová+. -- Praha : Alternativa, 2011. -- 692 s. ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny?. -- 
ISBN : 978-80-86936-29-1 (váz.) : 1590.00 Kč. 
 
Miloslav Holý : (1897-1974) / Dagmar Mazancová. -- Vyd. 1. -- *Praha : Anna Bergerová, 2010+. -- 343 
s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 29 cm. -- V tiráži uvedena jako další autorka textů: Alena 
Bergerová. -- 700 výt. -- Obsahuje bibliografii. -- Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-254-8489-0 (váz.) : 
1600.00 Kč.  

 
 
 Beyond everydayness theatre architecture in Central Europe / [chief editor Igor 
Kovačevid ; photographer Martina Novozámská+. -- Prague : National Theatre, 
c2010. -- 598 s. : il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. ; 35 cm. -- Obsahuje 
bibliografii a rejstřík. -- ISBN : 978-80-7258-364-5 (Národní divadlo : váz.) : 
1636.00 Kč.  
 
 
 
 

Arabská slovesa / Charif Bahbouh, Jana Břeská. -- Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2011. -- 1 sv. 
(různé stránkování) ; 31 cm. -- Vydáno ve spolupráci s Ministerstvem vysokého školství Království 
Saudské Arábie. -- ISBN : 978-80-86149-60-8 (váz.) : 1639.00 Kč.  
 
 
 Dílo / William Shakespeare ; překlad Martin Hilský. -- Vyd. 1. -- Praha : 
Academia, 2011. -- 1677 s. ; 27 cm. -- Chronologie Shakespearova díla. - - 
Přeloženo z angličtiny. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík. -- ISBN : 978-
80-200-1903-5 (váz.) : 1650.00 Kč. 
 
 
 
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : komentář / Pavel Šámal ... *et al.+. -- 3. vyd. -- Praha : C.H. 
Beck, 2011. -- xx, 968 s. ; 23 cm. -- (Beckova edice Komentované zákony). -- Obsahuje bibliografické 
odkazy a rejstřík. -- ISBN : 978-80-7400-350-9 (váz.) : 1790.00 Kč.  
 
Abusir XIX : tomb of Hetepi (AS 20), tombs AS 33-35 and AS 50-53 / Miroslav Bárta, Filip Coppens, 
Hana Vymazalová et al. -- Vyd. 1. -- Prague : Faculty of Arts, Charles University in Prague 2010. -- 422 
s. : il. (některé barev.), plány ; 30 cm. -- Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík. -- ISBN : 
978-80-7308-325-0 (váz.) : 1920.00 Kč. 
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Britannica Book of the Year 2011. -- Chicago : Encyclopaedia Britannica, c2011. -- ISBN : 978-1-61535-
452-8 (váz.) : 2035.00 Kč. 
 
Tsunamis : detection, monitoring, and early-warning technologies / Antony Joseph. -- 1st ed. -- 
London : Elsevier London, 2011. -- xii, 436 s. : il., mapy ; 24 cm. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík. -- 
ISBN : 978-0-12-385053-9 (váz.) : 2046.00 Kč. 
 

Urologická onemocnění psa a kočky : vyšetření, diagnostika a léčba / Peter E. Holt ; překlad Martin 
Grym. -- Plzeň : Medicus veterinarius, *2011+. -- 176 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm. -- Přeloženo z 
angličtiny. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík. -- ISBN : 978-80-903710-9-5 (brož.) : 2267.00 Kč.  
 
Učební kniha pandekt. I.-III. díl / Carl Ludwig Arndts ; editor Jiří Spáčil ; *předmluva Valentin Urfus+. -- 
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. -- 3 sv. (xv, xv, 361, 370, 323, xxx s.). -- (Klasická právnická díla). -- 
Reprint původního vydání: V Praze, Nákladem Právnické jednoty, 1886. -- Z technických důvodů 
vydáno ve 3 svazcích. -- Přeloženo z němčiny. -- Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík. -- Část. 
latinský text. -- ISBN : 978-80-7357-517-5 (váz.) : 2272.00 Kč.  
 
Tiger beetles of the Madagascan region : (Madagascar, Seychelles, Comoros, Mascarenes, and other 
islands) : taxonomic revision of the 17 genera occurring in the region (Coleoptera: Cicindelidae) / Jiří 
Moravec. -- Lednice na Moravě : Biosférická rezervace Dolní Morava, c2010. -- 429 s. : il. (převážně 
barev.), mapy, portréty ; 27 cm. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík. -- Souběžný francouzský úvod, 
francouzské resumé. -- ISBN : 978-80-254-9060-0 (váz.) : 2300.00 Kč.  
 

 
Umění a gastronomie / Karel Holub. -- Praha : Ars Bohemica & Karel Holub : 
Libertas, 2011. -- 491 s. : il. (převážně barev.) ; 32 cm. -- Poznámky. -- 
Obsahuje bibliografii. -- ISBN : 978-80-904283-1-7 (Libertas : váz.) ISBN 
(chybné) 978-080-904283-1-7 (váz.) : 2350.00 Kč.  
 
 
 
 
 

 
Atlas kolposkopie / Georg Herbeck ... [et al.]. -- Praha : Maxdorf, c2011. -- 514 s. : il. (převážně 
barev.), mapy ; 30 cm. -- (Jessenius). -- Obsahuje bibliografie a rejstřík. -- ISBN : 978-80-7345-249-0 
(váz.) : 2450.00 Kč.  
 
The History of European Photography 1900-1938 / *editor Václav Macek+. -- 1st publ. -- Bratislava : 
Stredoeurópsky dom fotografie, 2010. -- 2 sv. (cxi, 691 s.) : il. (některé barev.), mapy, faksim., 
portréty ; 31 cm. -- Z technických důvodů ve dvou svazcích. -- Obsahuje bibliografii a rejstříky. -- ISBN 
: 978-80-85739-55-8 (váz.) : 2450.00 Kč.  
 
Anatomie člověka : fotografický atlas systematické a topografické anatomie : 6. vydání / Johannes W. 
Rohen, Chihiro Yokochi, Elke Lütjen-Drecoll ; [z německého originálu ... přeložili pod vedením Pavla 
Petrovického ... Jiří Beneš ... et al.+. -- [Praha] : Triton, c2008. -- xii, 532 s. : il. (převážně barev.) ; 31 
cm. -- Latinsko-český anatomický slovník. -- Údaj o vyd. přísluší původní německo-anglické verzi. -- 
Obsahuje rejstřík. -- Název originálu: Anatomie des Menschen. -- ISBN : 978-80-7387-131-4 (váz.) : 
2490.00 Kč.  
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Andy Warhol a Československo / *koncepce, výběr, sestavení a úprava 
textů Rudo Prekop a Michal Cihlář+. -- Vyd. 1. -- V Řevnicích : Arbor vitae, 
2011. -- 447 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 29 cm. -- Vydáno 
ve spolupráci s Muzeem moderního umění Andyho Warhola v 
Medzilaborcích a Společnosti Andyho Warhola v Medzilaborcích u 
příležitosti 20. výročí založení tohoto muzea. -- Část. přeloženo. -- 
Životopisné údaje. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík. -- Část. slovenský a 
anglický text. -- ISBN : 978-80-87164-37-2 (váz.) : 2490.00 Kč.  
 
 

 
Vnitřní lékařství / Miroslav Souček hlavní editor ; *editoři Miroslav Souček, Jindřich Špinar, Jiří 
Vorlíček+. -- Vyd. 1. -- Praha : Grada, 2011. -- 3 sv. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. -- Z technických důvodů 
vydáno ve 3 sv. -- Obsahuje bibliografie a rejstříky. -- Obsahuje: 1. díl. xliv, 805 s. -- 2. díl. xxxviii, 808-
1577 s. -- rejstříky a zkratky. 121 s. -- Anglické resumé. -- Vydavatel: Grada Publishing Praha, Facta 
Medica Brno, Masarykova univerzita Brno. -- ISBN : 978-80-247-2110-1 (Grada : váz.). -- 978-80-
904731-0-2 (Facta Medica : váz.). -- 978-80-210-5418-9 (Masarykova univerzita : váz.) 2999.00 Kč. 
 
Dětská neurologie / John H. Menkes, Harvey B. Sarnat, Bernard L. Maria. -- Vyd. 7. [i.e. 1.]. -- V Praze : 
Triton, 2011. -- 2 sv. (xxxiv, 1069 s. ; xxiv s., s. 1073-1965) : il. ; 24 cm. -- Správné označení vyd. v 
tiráži. -- Přeložili Jan Hadač, Vladimír Komárek. -- Z technických důvodů vydáno ve 2 sv. -- Obsahuje 
bibliografie a rejstříky. -- Název originálu: Child neurology. -- ISBN : 978-80-7387-341-7 (váz.) : 
3273.00 Kč.  
 
Červená kniha = Liber novus / C. G. Jung ; Sonu Shamdasani (ed.) ; preface Ulrich Hoerni ; [z 
anglického vydání ... přeložili Petr Babka ... et al.+. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2010. -- 371 s. : il., 
faksim. ; 40 cm. -- Obsahuje bibliografické odkazy. -- Název originálu: Red book. -- ISBN : 978-80-
7367-767-1 (váz.) : 3850.00 Kč. 
 
Ars sacra : křesťanské umění a architektura Západu od počátků do současnosti / editor Rolf Toman ; 
*z německého originálu ... přeložili Vladimír Čadský ... et al.+. -- Praha : Slovart, 2011. -- 800 s. : barev. 
il., mapy, plány ; 45 cm. -- Obsahuje rejstříky. -- Glosář. -- Název originálu: Ars sacra. -- ISBN : 978-80-
7391-500-1 (váz.) : 4999.00 Kč.  
 
 Evidence dokumentů byla prováděna v AKS ARL. Evidenční údaje jsou uloženy v katalogizačních 
záznamech, průběžně byl jako tištěný výstup zpracováván přírůstkový seznam. 

 

Jmenné a věcné zpracování neperiodických dokumentů 

Na evidenci dokumentů bezprostředně navazovalo jejich jmenné a věcné zpracování v oddělení 
jmenného a věcného zpracování.   

Katalogizační záznamy byly zpracovávány v automatizovaném knihovním systému ARL, ve formátu 
MARC 21, s důsledným dodržováním katalogizačních pravidel a na podrobné bibliografické úrovni. To 
umožňovalo v maximální míře využívat kooperativní katalogizaci. Při zpracování byly přebírány 
záznamy z katalogů Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Vědecké knihovny 
v Olomouci a dalších. Záznamy zpracované v SVK v Kladně byly naopak k dispozici katalogizačním 
pracovištím v ostatních knihovnách. 



Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 

 

17 

V katalogu bylo vytvořeno celkem 17128 nových katalogizačních záznamů všech typů neperiodických 
dokumentů. Z 12284 nově vytvořených záznamů knih bylo 11799 záznamů ze zpracování nově 
získaných dokumentů, 485 záznamů z retrospektivního zpracování. Retrospektivní katalogizace knih 
je prováděna jen pokud ještě některé záznamy chybí v elektronickém katalogu. Naopak pokračovalo 
retrospektivní zpracování norem – za rok 2011 bylo vytvořeno 3116 záznamů. 

Pravidelně jednou týdně byly odesílány záznamy do Souborného katalogu ČR (celkem 10703 
záznamů; 10 534 záznamů bylo do SK ČR přijato, z toho 2286 jako nových se siglou KLG 001). 

Při jmenném a věcném zpracování byla souběžně zajišťována správa jmenných a věcných autorit. 
Záznamy personálních, korporativních a geografických autorit byly průběžně harmonizovány se 
záznamy národních autorit přístupných na serveru Národní knihovny ČR. V pravidelných cca 
měsíčních intervalech byla prováděna aktualizace zharmonizovaných záznamů autorit pomocí 
souborů přístupných na ftp serveru Národní knihovny ČR. 

V roce 2011 došlo k aktualizaci a doplnění některých funkcí knihovního systému ARL, mezi nimi také 
funkcí ke kontrole správného vyplnění údajů  katalogizačního záznamu. Oddělení jmenného a 
věcného zpracování se podílelo na jejich testování. Dodavateli systému ARL byly zaslány také 
připomínky k návrhu nové verze katalogu přístupného uživatelům (IPAC 2.5). 

Oddělení také zajišťovalo balení a technické vybavení neperiodických dokumentů a jejich průběžné 
předávání pracovníkům odboru služeb nebo do skladů. Na základě organizační změny bylo od 15. 
července zrušeno pracovní místo knihovnice, která v rozsahu 0,4 úvazku zajišťovala balení a technické 
vybavení knih. Tato práce byla částečně redukována, částečně rozdělena mezi ostatní pracovnice 
oddělení. Po zkušební době bylo rozhodnuto balit jen knihy s papírovým přebalem. 

Každý týden byl zpracováván seznam novinek, který je vystavován na webu knihovny. 

 



Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 

 

18 

Doplňování a zpracování seriálů 

Oddělení doplňování a zpracování seriálů zajišťovalo akvizici, evidenci a zpracování seriálů. Fond 
seriálů je z naprosté většiny tvořen povinnými výtisky od vydavatelů z celé ČR. 

V roce 2011 bylo evidováno 3 557 titulů seriálů. Výběr nově vzniklých titulů seriálů  - viz Příloha č. 1. 
Z toho pouze 10 titulů představovaly zahraniční seriály získané nákupem. Kromě toho se také 
v případě 17 českých titulů dokupovaly k povinnému výtisku další exempláře. V rámci zahraniční 
výměny s knihovnou v Opole bylo opět zaplaceno předplatné týdeníku Reflex a z Polska byl naopak 
získáván titul Przekrój.  

 

Doplňkovou formou akvizice seriálů byl příjem darů, mj. to byl větší počet svázaných ročníků časopisu 
100+1 zahraniční zajímavost od paní Olgy Šatrové z Kladna. 

Evidence a zpracování seriálů byly prováděny v automatizovaném knihovním systému ARL. Při denní 
evidenci bylo vytvořeno 33 230 záznamů čísel seriálů. Součástí evidence byla pravidelná donáška 
seriálů dodaných poštou a přebírání deníků v kanceláři Media Servis Kladno. Dodaná a zaevidovaná 
čísla seriálů byla bezprostředně předávána do oddělení studovny a informačních služeb. 

Jmenným a věcným zpracováním nových titulů seriálů a při retrospektivním zpracování staršího 
fondu bylo vytvořeno celkem 534 souborných záznamů seriálů.  
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Obdobně jako při zpracování knih byla důsledně využívána kooperativní katalogizace. Hlavním 
zdrojem pro získávání bibliografických údajů byl Souborný katalog ČR. Do záznamů v Souborném 
katalogu ČR byly následně doplňovány údaje o vlastnictví dokumentu – sigla KLG001 a roky odběru. 
Na konci roku 2011 bylo v SK ČR označeno siglou KLG001 celkem 6 456 záznamů seriálů.   

 

Za rok 2011 bylo zaevidováno 4 628 knihovních jednotek seriálů. Tento přírůstek je tvořen jednak 
svazky ukončených ročníků aktuálně vydávaných seriálů, jednak evidencí svazků starších seriálů 
v rámci retrospektivního zpracování. Přitom bylo vytvořeno 4 260 katalogizačních záznamů svazků 
seriálů (část záznamů svazků byla vytvořena již dříve). 

Při retrospektivním zpracování seriálů se pracovnice zaměřily systematicky na staré tituly uložené ve 
skladu na Dříni. Souběžně se zpracováním prováděly jejich revizi, kompletaci a kontrolu fyzického 
stavu. Bylo také zahájeno retrospektivní zpracování dosud nezpracovaných periodických titulů 
uložených ve skladu VESO, a to také systematicky, vždy všechny ročníky příslušného titulu. 

Souborný záznam vytvořený v rámci retrospektivního zpracování v roce 2011 – v klientu ARL:  
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Souborný záznam vytvořený v rámci retrospektivního zpracování – v uživatelském katalogu (krátký 
formát zobrazení):  

 

 

Regionální bibliografie a faktografie 

V oddělení regionální bibliografie pokračovala excerpce seriálů a tvorba článkové bibliografie. Celkem 
bylo excerpováno 247 titulů, z toho 17 titulů odborných seriálů s celostátní působností. Záznamy ze 
47 titulů byly zasílány do databáze ANL spravované Národní knihovnou ČR. 

Zásady pro tvorbu článkové bibliografie se nezměnily, přestože Národní knihovna ČR ukončila vlastní 
excerpci a databáze ANL byla od počátku roku 2011 tvořena pouze ze záznamů zasílaných ostatními 
spolupracujícími knihovnami. Změnil se však způsob přebírání záznamů ze strany NK ČR – exportní 
soubory jsou od dubna 2011 předávány obdobným způsobem jako data do Souborného katalogu ČR. 
Záznamy procházejí kontrolou na formální správnost podle pravidel MARC 21 a následně jsou 
automaticky importovány do souborné databáze. Za rok 2011 bylo do databáze ANL odesláno 3 596 
záznamů z celkového počtu 4 928 zpracovaných záznamů.   

Záznam z SVK v Kladně v databázi ANL 
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Databáze ANL ztratila po ukončení excerpce ze strany NK ČR charakter univerzální bibliografie 
zaznamenávající všeobecné informace publikované v českém periodickém tisku. Naopak 
bibliografické databáze zpracovávané krajskými knihovnami plní nadále významnou funkci jako 
součást regionálních informačních systémů. 

Jako náhradu za ukončenou excerpci vytvořila NK ČR následně virtuální databázi ANL+, přístupnou 
prostřednictvím Jednotné informační brány na bázi indexu vyhledavače Primo Central. Zdrojem pro 
ni jsou jednak data z databáze ANL, jednak metadata z digitalizace některých periodik, která byla 
dříve excerpována v NK ČR. Tato metadata však obsahují jen základní údaje bez kompletního 
jmenného a věcného popisu a bez vazeb na záznamy autorit. Krajské knihovny proto zpracovaly 
v závěru roku 2011 projekt na doplňování těchto metadat údaji získanými klasickým bibliografickým 
zpracováním. Na finanční zajištění této činnosti byly podány žádosti o příspěvek z programu VISK 9 / 
2012. Jednu z žádostí na podporu tohoto projektu podala také SVK v Kladně. 

Na pracovišti regionální bibliografie pokračovalo dále doplňování a aktualizace databáze osobností, 
památek a místopisu Středočeského kraje. Osobnosti jsou zaznamenávány z celého kraje, korporace, 
památky a místopis z okresů Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, 
Praha-západ, Příbram a Rakovník.  

 

Do souborné databáze regionální literatury byly během roku 2011 přijaty záznamy obsahově 
regionálních knih ze spolupracujících knihoven v Rakovníku, Brandýse n.L., Čáslavi, Mladé Boleslavi, 
Kolíně, Příbrami, Benešově, Slaném a ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.  

Databáze byly zpracovávány v knihovním systému ARL, informace z nich jsou volně dostupné na 
internetu v prostředí elektronického katalogu. 
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Pravidelně každý měsíc bylo připravováno kalendárium osobností Středočeského kraje a vybírána 
„památka měsíce“.  

 

Oba výstupy jsou zpřístupňovány na webu knihovny a slouží jako odkazy na záznamy regionální 
faktografie. V rámci bibliografického zpracování regionálních deníků byly také průběžně 
zpracovávány záznamy svazků těchto deníků v elektronickém katalogu (svazování seriálů). 

Oddělení regionální bibliografie ve spolupráci s Knihovnou Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem - 
Staré Boleslavi připravilo koordinační poradu bibliografů městských knihoven Středočeského kraje. 
Uskutečnila se 18. května v Brandýse nad Labem. Pracovnice městských knihoven zde byly 
informovány o stavu bibliografie v ČR (mj. s ohledem na změny v tvorbě databáze ANL) a 
 o projektech na digitalizaci knihovních fondů. Projednána byla další spolupráce na tvorbě 
bibliografických databází a knihovnice se vzájemně informovaly o činnosti bibliografických pracovišť 
ve svých knihovnách. Součástí programu byla také exkurze v Knihovně Eduarda Petišky a prohlídka 
nové expozice v brandýském zámku. 

Na počátku roku 2011 byla podána žádost o grant z prostředků VISK 7 – Kramerius a bylo získáno 
70 000 Kč na další digitalizaci. V rámci projektu byly převedeny na mikrofilm a do digitální podoby 
čtyři tituly seriálů a 23 tituly monografií, vesměs středočeské provenience. Celkem bylo zpracováno 
9916 stran a náklady na projekt dosáhly 107 943 Kč. Práce zajistila firma Věra Fialová, Brno, 
provozovna Microna Kuřim, vybraná na základě nejnižší cenové nabídky a dobrých zkušeností ze 
spolupráce v roce 2009. Digitální kopie dokumentů byly zpřístupněny v systému Kramerius SVK 
v Kladně a v NK ČR.     
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V průběhu roku proběhlo také několik jednání se zástupci Středočeského kraje ohledně 
připravovaného projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, jehož součástí bude 
digitalizace dokumentů z fondů středočeských knihoven a dalších paměťových institucí. Ačkoliv byla 
již v září 2011 podepsána Středočeským krajem a SVK Smlouva o partnerství  projekt však nebyl do 
konce roku 2011 zahájen. 

 

 

SSSllluuužžžbbbyyy   uuužžžiiivvvaaattteeelllůůůmmm   

 

Zásadním pro činnost odboru služeb byly prostorové změny po přestěhování odboru DZF.  Pracovníci 
HO a SIS získali odpovídající pracovní zázemí a podmínky k práci. Soustředěním služeb do hlavní 
budovy došlo k efektivnějšímu využití pracovních sil  po začlenění pracovníků HO  (pro práci s 
knihovním   fondem, přípravu vymáhání nevrácených výpůjček a pro propagační práci). Stabilní je i 
pozvolný nárůst počtu absenčních výpůjček a počet návštěv. Podařilo se zintenzivnit spolupráci 
s médii (zasílání vyššího počtu tiskových zpráv). Podstatnou změnou bylo zvýšení zpozdného (viz oddíl 
půjčovna literatury). Byl zpracován nový knihovní řád s platností od 1.1.2012. 

Půjčovna literatury 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Výpůjčky PL 169463 198496 206420 216644 230888 244420 269849

Výpůjčky HO 28715 24658 21125 20693 16008 11249 15219

Výpůjčky studovna 22120 18578 18414 15874 13532 14655 13890

Výpůjčky MVS 5302 9313 13598 18507 25342 26608 28542
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Návštěvnící PL 74631 94411 106760 106721 116111 113396 126670

Návštěvníci HO 15814 14546 11564 9344 8484 5773 8189

Návštěvníci studovny 6757 8426 9299 15108 15393 11021 9229

Návštěvníci internetu 4539 7615 16280 15393 15108 11021 9229
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Tabulky ukazují nárůst výpůjček za období let 2005 – 2011 :  v PL o 100.000, tj. o 63 %, MVS o 23.000, 
tj. o 438 %. Obrovský nárůst mezijmnihovních výpůjček lze přičíst kvalitní akvizici a velmi rychlému 
vyřizování výpůjček knihovnám.   

Setrvalý pokles je zaznamenán u návštěv a prezenčních výpůjček studovny, v posledních letech i 
návštěv internetu. Zde se zřejmě projevuje zvyšující se internetizace domácností a možnost získání 
informací právě prostřednictvím internetu mimo jiné i vzdáleným přístupem do některých databází 
nakupovaných knihovnou.  

Obrovský je nárůst meziknihovních výpůjček ve srovnání období let 2005 – 2011: v PL o 100.000, tj. o 
63%, MVS o 23.000, tj. o 438 %. Žádající knihovny neodradila ani platba za poštovné (fakturováno 1x 
za pololetí) – knihovny ve Středočeském kraji 50= skutečných nákladů, knihovnám mimo Středočeský 
kraj jsou fakturovány skutečné náklady na poštovné. Stabilní nárůst MVS lze přičíst kvalitní akvizici a 
velmi rychlému zajištění výpůjček pro knihovny. Setrvale vysoce narůstá počet výpůjček MVS, zásilky 
se zasílají nejen knihovnám ve Středočeském kraji, ale i knihovnám dalším. Nejvíce výpůjček má 
tradičně Městská knihovna ve Velvarech a Knihovna Václava Štecha ve Slaném (zásilky se nezasílají, 
obě knihovny si každý týden přijíždějí). Z knihoven mimo Středočeský kraj nejvíce zásilek bylo zasláno 
do Městské knihovny v Rokycanech (438 výpůjček bez prolongací, měsíčně téměř 20 zásilek) a 
Lékařská knihovna Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (249 výpůjček). Počty výpůjček a 
nejžádanější tituly jsou uvedeny v přílohách, viz Příloha č. 3. 
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Velmi potěšující je nárůst u hudebního oddělení, kde se dosáhlo opět  výsledků roku 2009. Potvrdil se 
předpoklad, že soustředěním služeb uživatelům do jedné budovy služeb, dojde k jejich podstatnému 
zkvalitnění. Včleněním hudebního oddělení do budovy služeb mají uživatelé možnost si vypůjčit 
všechny dokumenty na jednom místě a začínají si půjčovat i jiný typ dokumentu než doposud (platí 
oboustranně). 

Od 1.1.2011 byla zvýšena částka za zpozdné z 1 Kč na 5 Kč za 1 dokument a 1 výpůjční den. Zvýšení 
zpozdného představovalo obrovský psychický nápor na pracovníky pracoviště návratu čelících 
nespokojenosti uživatelů; musili řešit náročné konfliktní situace. V průběhu roku bylo nutno vyřídit 
množství e-mailů a telefonátů čtenářů nespokojených se zpozdným 5 Kč nebo odmítajících zaplatit 
dluh nebo v době, kdy byla prováděna reiodexace systému firmou Cosmotron. Bylo vyřízeno mnoho 
stížností i písemnou formou.Vybrána částka za zpozdné je celkem 748.181 Kč. Zvyšuje se množství 
čtenářů platící dluhy bankovním převodem, ekonomickému oddělení jsou připravovány podklady. 

Zasláno celkem 80 doporučených upomínek. Pokračovala spolupráce s JUDr. Kuchlerem. Pro zaslání 
předžalobní upomínky byly advokátem připraveny podklady pro 61 uživatelů, 31 uživatelů na základě 
jeho dopisu dokumenty vrátilo. Byly připraveny podklady ke 12 soudním žalobám, 3 uživatelé byli 
předáni k vymáhání exekutorem (zkušební postup). V jednom případě došlo k uhrazení včetně 
nákladů řízení, v jednom případě byl podán návrh na zastavení řízení, protože obžalovaná projevila 
snahu vyrovnat své závazky a v jednom případě došlo u soudního jednání  ke smíru, v 6 případech 
nabylo usnesení soudu právní moci, ve 2 případech byl vydán pravomocný rozsudek a dosud nenabyl 
právní  moci, v 1 případě podána žaloba a dosud nebylo nařízeno soudní jednání.  Byl stanoven 
finanční limit dluhu uživatelů pro soudní vymáhání (1.000,- Kč) a parametry pro exekuce budou 
stanoveny na základě výsledků již podaných exekucí.  
Byly vyřazeny podepsané doklady o výpůjčce za rok 2008 a odvezeny ke skartaci; ponechány pouze 
doklady nevrácených výpůjček. 

 
Z důvodu nevyhovujících podmínek ve skladech Dříň a Sýpka (v Sýpce vlhkost v zimních měsících 60 – 
90 %, průměrná teplota  2 – 3 °C) byl přijat brigádník na pomoc  skladovému pracovníku se 
zakládáním vrácených knih (2x týdně). 

 
Do volného výběru jsou denně zařazovány nové knihy a průběžně vyřazovány knihy starší, předávány 
odboru správa fondu ke změně dislokace, následně založeny do skladu (cca do sign. J 289.000). Ve 
volném výběru byla vytvořena nově samostatná dislokace „Dětská literatura“. Cizojazyčná literatura 
byla přesunuta do místnosti nově zřízeného hudebního oddělení (uvolněné regály v místnosti 
volného výběru  jsou využívány na výpůjčky vyžádáné po internetu). 
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Trvalý je vzestup žádanek vytvořených z internetu. S tím souvisí i zvyšující se množství knih 
vyžádaných, připravených, ale čtenáři nevyzvednutých (cca ¼ objednaných dokumentů ze vzdálených 
skladů je nevyzvednuta).  

Knihy dovážené k výpůjčce z depozitních skladů Dříň a Harlekýn jsou průběžně opatřovány čárovými 
kódy a ty spojovány se záznamy v elektronickém katalogu. Ve skladu Dříň (po zastínění oken) jsou u 
knih opravovány nečitelné signatury. 

Trvá spolupráce s odborem DZF při akvizici dalších exemplářů, náhrad za knihy ztracené či poškozené 
a deziderat (čtenáři jsou následně informováni e-mailem či sms o dokoupení požadovaného 
dokumentu). Za ztrátu dokumentů vybrána částka 14.808 Kč.  

Průběžně jsou odboru SF předávány návrhy na vyřazení zastaralých (multiplicitních) dokumentů a 
knihy na převazbu a opravu.  

Emailovou poštou měsíčně vyřízeno cca 60 zpráv - prolongace  dokumentů, zrušení či prodloužení 
žádanky či rezervace, pomoc při vyhledávání v katalogu, informace o registraci a půjčování knih, 
náhrady za ztracené či poškozené dokumenty, sankční poplatky.  

Důsledně je kontrolován stav knih při výdeji a návratu s cílem zabránit případnému poškozování 
dokumentů vpisováním, podtrháváním a jinou úpravou textů. Za poškozené je požadována náhrada. 
Celkem za rok 2011 vybrána za poškození dokumentů částka 7.371 Kč. Fyzický stav knih se díky 
tomuto opatření trvale lepší.  

Po přestěhování knižního fondu ze skladu Sýpka do uvolněných místností nad garážemi provedena 
kontrola správnosti zařazení na regálech a výměna poškozených obalů. 

 

Hudební oddělení 

V 1. pololetí  se přestěhovali pracovníci do prostor uvolněných odborem DZF a přestěhovali fond 
zvukových knih pro nevidomé, fond kazet a CD a v uvolněných prostorách byla zahájena 
rekonstrukce.  

28.10. byly otevřeny nové prostory HO s volným výběrem CD a DVD, hudebnin a PC s katalogem, 
poslechovým místem a volným výběrem cizojazyčné beletrie. Od 1.6. 2011 byl zvýšen  počet výpůjček 
zvukových knih pro nevidomé z 5 na 10. Foto poslechového hudebního koutku  

Celoročně byla prováděna akvizice CD, které byly po zpracování odborem DZF zařazeny. Byla 
provedena revize zvukových knih pro nevidomé na magnetofonových kazetách (MC) a zvukových 
knih nahraných na CD ve formátu MP3.  
Průběžně aktualizován seznam novinek zvukových dokumentů pro uživatele, služební tematický 
seznam zvukových dokumentů, zpracováván tištěný katalog zvukových knih pro nevidomé a silně 
slabozraké.  

Zvukové knihy průběžně ukládány na externí disk k dalšímu využití pro slabozraké a nevidomé 
čtenáře (nahrávání na flash disky, vypalování nových CD za poškozené), uloženo celkem 1660 
zvukových knih (z toho 634 ve formátu MP3). Průběžně aktualizovány novinky zvukových dokumentů 
na www.svkkl.cz. Celoročně bylo prováděno čištění a renovace CD (vyčištěno 25 CD), poškozené 
obaly u CD nahrazovány novými, zvukové knihy pro nevidomé na kazetách  opatřovány  gumičkami.  

HO se podílí na realizaci lekcí informačního vzdělávání uživatelů, spolupracuje s MVS (zvukové knihy, 
CD, kazety, hudebniny, DVD), zajišťuje služby na pracovištích registrace, návrat, sklad, výdej, při 
vyhledávání požadavků z internetu a  zakládání dokumentů, pomáhá při stěhování dokumentů.   

http://www.svkkl.cz/


Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 

 

27 

Studovna a informační služby (SIS) 

Po přestavbě a získání nových prostor je možno nově příchozí (denně) seriály třídit do příslušných 
skladů hned v prostorách odboru DZF, je možno zde také provádět elektronické svazování 
regionálních seriálů (uloženy ve skladu v suterénu  této budovy), seriálů přicházejících z vazby, ačkoliv 
světelné podmínky jsou málo vyhovující (zastínění).  

 
Elektronicky jsou svázány všechny  tituly roku 2010 (deníky, sk. III., V. a seriály vyložené ve studovně). 
Celkem elektronicky svázáno 2  913 svazků. Pro uložení ukončených ročníků seriálů bylo pro 
knihařskou dílnu naměřeno celkem 2008 kusů rozměrů desek.  Zkompletováno celkem 6  503 svazků 
seriálů. Společně s odborem DZF je průběžně podle časových možností zpracováván a ukládán fond 
starších seriálů (darů) uložených ve skladu Dříň. Průběžně jsou předávány odboru SF pro vazbu 
vybrané tituly knih a seriálů (49 svazků regionálních seriálů, 123 svazků ostatních). Po návratu z vazby 
jsou svazky fyzicky kontrolovány, doplněny čárové kódy (121 svazků). Ročníky dosud nesvázané jsou 
následně elektronicky svazovány. Průběžně jsou sledovány nabídky knihoven vyřazovaných titulů 
seriálů (zejm. svázaných).  

 
Do volného výběru ve studovně zařazeno 19 nových titulů a vyřazeno 18 titulů (ukončeno vydávání). 
Nové tituly jsou vystaveny po dobu cca 14 dní; dle zájmu probíhá aktualizace vystavených seriálů. 
Nejvyužívajší jsou deníky MFD, HN, Lid. noviny, Kladenský deník, Blesk, Aha, Právo, Sport a Haló 
noviny; časopisy Týden, Reflex, Respekt, Instinkt, Květy, Svět motorů, D-test, ATM, Extra PC, Dráha, 
Vlasta, Chip, Regana a Apetit. Díky spolupráci s knihovnou v Opole byl nabízen ve studovně nový titul, 

polský týdeník "Przekrój". K dispozici uživatelům zdarma je čtvrtletník Vital plus a deník Metro. 
Bezplatná distribuce deníku E15 a týdeníku Sedmička Kladno byla ukončena.  

Průběžně probíhá aktualizace příručního fondu studovny (vřazování do základního fondu, návrh na 
vyřazení) a volného výběru knih (141 titulů). 

Začátkem roku byly část titulů seriálů uložených ve skladu Harlekýn nedostupné z důvodu 
rekonstrukce (bourání pódia). Po časově náročném úklidu byly seriály z beden  přemístěny do regálů. 
Po dobu stavebních úprav na půdě  hlavní budovy byl nepřístupný tento sklad, stejně tak jako sklad 
v budově čp. 1550 (odvlhčení). 

                          

Kapacita skladů je trvale nedostačující : sklad v čp. 1550 téměř zaplněn (není místo na nové 
přírůstky), sklad Harlekýn (časopisy uloženy v krabicích, nedostupné signatura V/5436 a výše, 
signatura IV/2776 a výše). Zcela nedostupných 330 titulů nově vycházejících seriálů.  

http://www.vitalplus.org/
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SIS zajišťuje meziknihovní reprografickou službu včetně účtování plateb a seznamu knihoven pro 

přípravu faktur (695 kusů kopií pro 43 knihoven).  

 

 Databáze, rešerše, informační činnost   

Nově je registrovaným čtenářům umožněn vzdálený přístup k databázím EBSCO, OCLC a 

LibraryPressDisplay, což je uživateli velmi kladně hodnoceno.  

 V rámci projektu „Informační zdroje pro výzkum – INFOZ“ jsou zpřístupňovány  
- dvě nejvýznamnější databáze fy EBSCO Academic Search Complete a Business Source, 

European Views of the Americas: 1493 to 1750, GreenFILE, Library, Information Science & 
Technology Abstracts a Regional Business News. Celkem bylo provedeno 184 přístupů, 2 583 
vyhledávání a zobrazeno 1 183 plných textů. Číselné údaje zahrnují využití databází Academic 
Search Complete,  Business Source Complete, dtb Library, Information Science & Technology 
Abstracts a GreenFILE. 

- dtb. OCLC FirstSearch 

 Dtb. LibraryPressDisplay zaznamenala celkem 784  přístupů. Ze zahraničních seriálů jsou 
nejvíce využívány La Tercera (Španělsko), Ohotnichja Gazeta, Literaturnaja Gazeta, 
International Herald Tribune, Daily Express, Pravda of Slovakia, Daily Express, Vjesnik 
(Chorvatsko), La Tribune, Le Figaro, Il Giornale (Itálie), The Washington Post a Aamulehti 
(Finsko). 

 Dtb.  ASPI (Automatizovaný systém právních informací) byla nahrazena databází Codexis  
umožňující přístup k legislativě ČR a EU a judikatuře ČR, Evropského  soudního dvora a 
Evropského soudu pro lidská práva. Součástí databáze jsou vzory smluv a podání v právních 
věcech. 

 Mediální databáze fy Anopress (hrazena po část roku z programu MK ČR VISK – 8/A), 
statistické údaje přístupné pouze v době trvání projektu (90 přístupů, zobrazeno 87 článků, 
zadáno 159 dotazů. 

 Dtb. ČSN online – přístup k platným i neplatným normám, měsíční aktualizace.  

Písemné informace 

 Počet Počet záznamů 

Rešerše bibliografické 450 14208 

Písemné informace bibliografické 258 9877 

Celkem 708 24085 

Rešerše faktografické 136 183 

Písemné informace faktografické 375 1404 

Celkem 511 1587 

Celkem rešerše bibliografické a faktografické 586 14391 

Celkem písemné bibliografické a faktografické 633 11281 

Součet 1219 25672 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl03$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl04$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl05$ctl00$titleLink','')
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Vedle zodpovídání běžných dotazů (telefon, e-mail) bylo v  rámci služby „Ptejte se knihovny“ 
zodpovězeno 8 dotazů. Byla zavedena v rámci celostátní spolupráce (garance NK ČR) nová služba 
Ptejte se knihovny prostřednictvím chatu v aplikaci Meebo. SVK zajišťuje službu v úterý dopoledne 
(pouze 3 dotazy týkající se otevírací doby).  

Zajímavé dotazy (mimo Ptejte se knihovny)  

 Překlad názvu díla Tomáše Pěšiny z Čechorodu Parochianus obediens, sive de duplici debito 
Parochianorum, audiendi scilicet Missam et Verbum Dei, in sua Parochia, saltem diebus   

               Dominicis et festis majoribus, stante commoditate. Per R. P. B. B. C. P.  primum Duaci:  
               postea Rothomagi:deinde Posnaniae:  nunc Litomisslii 

 Rozpočet Africké Unie  

 Lipský čin - Lipský pikl = činění kůží   - podrobný postup práce dle této metody  

 Philatelistic Federation of South Africa    

 Vedení podniku se zahraničním managementem (sociokulturní problémy)   

 Henry Ford – životopis, vývoj výroby auta, Henry Ford jako inspirace   

 

 Projekty  

 Konto Bariéry Nadace Charty 77 pro vzdělávání seniorů : Počítačový kurz pro seniory 
v rozsahu 20 vyučovacích hodin; získán příspěvek v požadované výši 20.000,- Kč 

 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových: Senioři komunikují (týdenní kurz výuky 
používání PC, internetu a bankovní karty v rozsahu 20 hodin); získán příspěvek v požadované 
výši 10.000,- Kč 

 Ministerstvo kultury ČR, projekt Knihovna 21. století : U nás jste vítáni! (bezbariérová 
orientace pro nevidomé a slabozraké); požadavek na nákup orientačního majáku; získán 
příspěvek v požadované výši 10.000,- Kč 

 SCI – INFO Západočeské univerzity v Plzni: vědecké informační zdroje pro ČR (pokračování 
využívání dtb. EBSCO v letech 2013 – 2019). Zpracovány požadované podklady jako partnera 
projektu; žadatelem (zastupující vysokoškolské a krajské knihovny) je knihovna Západočeské 
univerzity v Plzni v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  

 

 Kurzy pro veřejnost 

Počítačové kurzy pro seniory (Konto Bariéry)   
2 kurzy – 2.3. - 4.5.2011; 5.9. - 29.9.2011 určený veřejnosti od 55 let, cena 100 Kč.  
23 posluchačů (18 setkání, 200 návštěv). 
 Výuka základů práce s PC, textovým editorem MS Word, internetem, e-mailovou poštou, tvorba 
tabulek a základních vzorců MS Excel a základy tvorby prezentací v MS PowerPoint.  Vyučoval Ing. 
Miloslav  Kocourek,  středoškolský pedagog s   osvědčením ECDL.   Účastníkům byla zakoupena 
z poskytnutých prostředků  učebnice (Lapáček, Jiří. Počítač pro seniory. Brno, Computer Press), sešit, 
desky a  psací potřeby. Na závěr účastníci kurzu obdrželi  Osvědčení o absolvování Počítačového 
kurzu pro seniory.  
O tento typ kurzů je setrvale velmi vysoký zájem, počet uchazečů vysoce převyšuje možností výuky.    

Jarní počítačový kurz pro seniory  
1 kurz 6.4. - 4. 5. 2011 určený veřejnosti od 55 let.  
11 posluchačů (5 setkání po dvou hodinách, 44 návštěv).  
Vyučující pracovník odboru A Andrej Chalupník.  
Náplní kurzu  byla  výuka základů práce s PC, textovým editorem MS Word, internetem a e-mailovou 
poštou.   
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Účastníkům byla zakoupena kniha Karla Dudáčka Poprvé u počítače aneb Začínáme pracovat s PC 
(České Budějovice : Kopp, 2009).  Na závěr účastníci kurzu obdrželi Osvědčení  o absolvování 
Počítačového kurzu pro seniory. 
 
Senioři komunikují (Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových) 

1 kurz 3.10. - 7.10.2011 týdenní kurz výuky 
používání PC, internetu a bankovní karty (13 
hodin kurz PC + 1 hodina využívání platební 
karty). 10 posluchačů. Nadačním fondem 
poskytnuta učebnice. Vyučující Ing.  Miloslav  
Kocourek,  středoškolský pedagog s   osvědčením  
ECDL postupoval podle Tematické specifikace 
učebních textů. Výuku využívání platební karty 
zajistila pracovnice České spořitelny, a.s.  a 
účastníci obdrželi Příručku pro držitele platební 
karty. Slavnostního předávání Osvědčení se 
zúčastnila paní Kamila Kryštofová z Nadačního 
fondu manželů Livie a Václava Klausových, která 
s účastníky kurzu pobesedovala.  

O kurzy práce s PC je mezi seniory obrovský zájem, není možno uspokojit všechny uchazeče.  

 
Latina  pro seniory (Konto Bariéry)   
1 kurz 13.10.2010 – 25.5.2011 určený pro veřejnost od 55 let. 
15 setkání po 2 vyučovacích hodinách (v roce 2010  
5 setkání, v roce 2011  10 setkání).   
10 posluchačů (z toho jedna nevidomá), 79 
návštěv.  Účastníkům byla zakoupena učebnice 
autorky Vlasty Seinerové (Praha : 
 Fortuna, 2000. 103 s.), sešit, desky a  psací 
potřeby.  
Vyučující PhDr. Mgr. Jakub Pavlík. 
Náplní bylo seznámení se základy latinského jazyka, 
uvedení do latinského tvarosloví (morfologie), 
seznámení se slovní zásobou (převzaté z latiny do 
češtiny),  ukázky překladu na krátkých textech z 
různých období  (próza i poezie).  
Na závěr účastníci kurzu obdrželi Osvědčení o absolvování kurzu Latina pro seniory.  
 

Pro velký zájem otevřela knihovna pokračující kurz Latina pro seniory a ostatní zájemce, přihlášeno 
 16 posluchačů (6 setkání po 2 vyučovacích hodinách, 66 návštěv) a 1 seminář četby a interpretace 
latinských textů s vánoční tematikou (s 6 účastníky). Tentokrát uchazeči kurz hradí v plné výši 
(poplatek 50,- Kč za jedno setkání v rozsahu dvou vyučovacích hodin, výuka probíhá jednou za 14 
dní). 
Celkem v r. 2011 proběhlo 19 setkání výuky latiny se 159 návštěvami.   

 

 Odborné konzultace a činnosti 

Byla zahájena spolupráce s Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Byly zpracovány 
teze přednášek pro pedagogickou veřejnost Trénování paměti a lektorské listy/teze pro Lekce 
informačního vzdělávání žáků a studentů. Vzdělávací institut Středočeského kraje předloží 
k akreditačnímu řízení MŠMT ČR.  

http://svk5.svkkl.cz/i2/i2.search.cls?ictx=kl&disprec=1&iset=2&pg=&xrecidx=kl_us_cat*0698229
http://svk5.svkkl.cz/i2/i2.search.cls?ictx=kl&disprec=1&iset=2&pg=&xrecidx=kl_us_cat*0698229
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Nejzajímavější konzultace  

 pro diplomovou práci Role knihoven a informačních institucí ve vědecké komunikaci. Téma 
konzultace :  popularizace vědy v knihovnách, 

 pedagogové angličtiny: databáze zpřístupňující plné texty v angličtině, zahraniční databáze 
v SVK, vyhledávání a varianty zadávání a formulace dotazů, české online katalogy, 2x 

 Muzeum Českého krasu v Berouně: informační zdroje k výstavě Po stopách lišek  

 pro bakalářskou práci mezinárodní silniční doprava,  AETR, právní normy  
Celkem 10 konzultací s 13 účastníky, pro pracovníky OS 5 školení s 21 účastníky (dtb. EBSCO, 
Anopress, OCLC, Library PressDisplay, jízdní řády MHD,  routeplanner - plánovače tras, Google, 
Ropid, Dopravní podnik Praha, jízdní řády a spoje, informace pro turistiku).  

 

 

 Public relation   

O akcích připravených v knihovně bylo zveřejněno celkem 714 (různě modifikovaných) informačních 
zpráv.   

 145  tiskových  zpráv médiím: rozhlasovým stanicím (Relax, Blaník,  Impuls, ČR Leonardo, ČR 
Region, ČR 2, ČR 3 Vltava),  deníkům a redakcím (Kladenský deník, Berounský deník, 
Příbramský deník, Rakovnický deník, Raport,  Rakovnicko a Novostrašecko, Novostrašecký 
měsíčník, měsíčník Kladno 2011, Lid. noviny- sobotní příloha Orientace, MFD, týdeník 
Sedmička),  agenturám (ČTK, PRESS DATA/KIRKÉ).  Nově jsou zasílány internetovým 
informačním portálům Kladenské listy a Šťastní senioři.  

 92 informací bylo odesláno náměstkům, radním, vedoucímu odboru Kanceláře hejtman SK, 
ředitelům muzeí zřizovaných SK, nově také členům Komise pro kulturu, památkovou péči a 
cestovní ruch SK.  

 Kalendárium SK bylo uzavřeno (vystaveny 3 informace na počátku roku); od února odesílány 
Romanu Havelkovi (OKPP KÚ SK) ke zveřejnění na stránkách SK – odesláno  89  informací.  

 78   informací pro měsíčník Newsletter (vystaven na webu SK), pro Program  akcí 
příspěvkových organizací z oblasti kultury odesláno 33 informací s vyznačením plánované 
VIP akce. Pro Plán VIP akcí příspěvkových organizací z oblasti kultury bylo odesláno 11 
informací.    

 68 zpráv o akcích bylo určeno a zveřejněno na www.svkkl.cz. 

Ke každé akci (výstavy, kurzy, přednášky stavební úpravám apod.) byly připraveny letáky. Informační 
letáky jsou vystaveny a zasílány Středisku komplexní sociální péče, o. p. s. Kladno, Domovu pro 
seniory Kladno (ul. Fr. Kloze) a Domovu Kladno – Švermov. 

Byly zpracovány 3 letáky www adres: Antikvariáty 2011, Doprava, Vyhledávací služby a portály 2011.  

 

 Vzdělávací a instruktážní činnost a další akce pro uživatele, školy a ostatní veřejnost  

Uskutečnilo se 6 instruktáží s 48 účastníky,  61 lekcí informačního vzdělávání uživatelů s   947 
účastníky,  5 cyklů tréninků paměti  (9 lekcí, 66 účastníků),  1 klubové setkání přátel knihovny se  3 
účastníky, 19 přednášek s 457 účastníky, 10 výstav, 3 vernisáže s  95 účastníky, jedna  akce pololetní 
prázdniny v knihovně (9 nových registrací, dopis s informací byl rozeslán 60 školám!!) a v březnu 
celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. 

 

http://www.svkkl.cz/


Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 

 

32 

Březen – měsíc čtenářů, Magnesia litera, Týden knihoven 
Soutěž pro návštěvníky knihovny Touláme se po stránkách knih k Březnu - měsíci čtenářství  byla 
zahájena  3.3.2011.  Úkolem soutěžících bylo podle úryvku textu (autoři světové beletrie) určit autora 
a název knihy. 32 respondentů, 19 správných odpovědí. Na závěr vylosováni 3 výherci, každý obdržel 
roční registraci zdarma, knihu a psací soupravu.  

Návštěvníci knihovny měli možnost odevzdat svůj hlas v soutěži Magnesia Litera.    
 
15. ročník celostátní akce Týden knihoven (3. – 9.10.) s mottem "15. kraj České republiky – kraj 
knihoven" vyhlášen Sekcí veřejných knihoven SKIP   
byl provázen řadou akcí 
-  výstava časopisů pro seniory, rodiče na rodičovské dovolené, děti, handicapované, pro 
    příslušníky národnostních a jazykových menšin  
-  přednáška Právo občanské, trestní a pracovní z Cyklu přednášek a workshopů JUDr. 
   Simony Corradiniové Základy právní gramotnosti II. 
-  přednáška Trénink paměti  
- zahájení výuky kurzu Latina pro seniory a ostatní zájemce (určený pro mírně pokročilé 
   začátečníky). 

Akci Pololetní prázdniny v knihovně využilo 9 účastníků.  

Již tradiční  Den Středočeského kraje 28. října navštívilo 298 návštěvníků.   
Knihovna byla stylizována jako Knihovna hudební (využití hudebních výročí roku). Bylo nově otevřeno 
hudební oddělení s poslechovým koutem v rekonstruovaných místnostech historické budovy. Pro 
zájemce byla připravena soutěž s hudební tematikou Svět opery (účastnilo se 35, správných odpovědí 
bylo 8) s výhrami pro vítěze a přednáška Historie záznamu zvuku s ukázkami hudby. Samozřejmostí 
byla registrace nových uživatelů zdarma (49) a exkurze do zrekonstruovaných prostor a zákulisí 
knihovny, kterých se vždy účastní desítky zájemců. Téměř všichni pracovníci byli oblečeni do kostýmů 
představující postavy z českých a světových oper zapůjčených Městským divadlem v Kladně a 
Městskými divadly pražskými. Stylově byli oblečeni i obsluhující u občerstvení (zámecká cukrárna, 
hospoda), které bylo sponzorským darem kladenských firem.  
 

 

 Informační vzdělávání uživatelů 

základní lekce speciální lekce počet lekcí 
celkem 

počet 
účastníků  

50 
(5lekcí pro ZŠ, 44 lekcí pro SŠ, 1 pro VOŠ) 

   11 
(1 lekce pro ZŠ,         
10 lekcí pro SŠ) 

61 947 

 
Speciální lekce    

 1 speciální lekce pro SŠ (Citační etika a zpracování citace), 14 účastníků 

 1 speciální lekce pro ZŠ (Památky Kladna), 19 účastníků 

 6 speciálních lekcí pro Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí  (Francouzština – informační 
zdroje, 20 účastníků; online  katalogy SVK v Kladně, Národní knihovna – ANL, JIB a SKAT, 51 
účastníků; přednáška Projektový den -  inf. zdroje české a zahraniční, 13 účastníků) 

 3 speciální lekce pro SPŠ J. Palacha Kladno ( rešeršování, databáze, citace), 16 účastníků; slovníky, 
vyhledávání informací, 19 účastníků) jedno chybí 
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Trenéři paměti SVK připravili nový cyklus Tréninky paměti III. s novými tématy (prohloubení práce  
s mnemotechnikami, využití regionálních témat při trénování paměti, zapamatování tváří, práce s 
dlouhodobou pamětí, efektivní čtení a práce s informacemi a pamětí). Nový cyklus se uskutečnil 2x, 
opakovaně ve  Středisku komplexní sociální péče, o.p.s. Kladno a v městských knihovnách v Benešově 
a Příbrami. 
V SVK 4 instruktáže a 4 lekce paměti. 

 

  počet  počet účastníků  

Instruktáže 6 48 

Základy práce s počítačem a textovým editorem WORD 3 24 

Základy práce s internetem a vyhledávání v katalogu SVK 3 24 

Trénování paměti   9 66 

Trénování paměti I. 2 16 

Trénování paměti II. 4 28 

Trénování paměti III. 3 22 

Celkem 15 114 

Mimo SVK (tj. v knihovnách Středočeského kraje) 8 lekcí s 88 účastníky.  

 

 

Středisku komplexní sociální péče o.p.s. Kladno byly zasílány aktuální informace a informační letáky o 
připravovaných akcích; proběhly Tréninky paměti pro seniory a zeměpisné semináře pro studenty 
Kladenské univerzity 3. věku. Koordinátorce společensko vzdělávacích aktivit SKSP o.p.s. byla 
nabídnuta lekce informačního vzdělávání pro seniory spojená s exkurzí na pracovištích služeb.  
Tréninky paměti byly nabídnuty obecním knihovnám na poradách neprofesionálních knihovníků 
v Rakovníku, Kralupech nad Vltavou, Berouně a Kladně.  S  nabídkou byla spojena i krátká ukázka 
tréninku paměti. Dvě knihovny projevily o přednášky zájem.  

Klub přátel knihovny se sešel 1x – téma  Prevence kardiovaskulárních chorob (3 účastníci).  

Přednášky a výstavy uvedeny samostatně v Příloze č. 4 a 5.  
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Správa fondu  

Odbor SF zajišťoval především aktualizaci knihovního fondu, připravoval řádnou revizi a prováděl 
běžnou údržbu dokumentů. V případě potřeby vypomáhal v PL, včetně sobotních služeb, podílel se na 
organizačním zajištění vzdělávacích akcí, při přípravě výstav v Malé galerii, při řádné inventarizaci 
majetku. Začátkem roku došlo k personální změně: namísto pracovnice - důchodkyně (0,5 úvazku) byl 
rozšířen poloviční úvazek Petře Hodanové z OS o poloviční úvazek v SF. Je dobře obeznámena s aRL 
systémem, hlavní částí její pracovní náplně bude revize knihovního fondu.  Počet pracovních úvazků 
zůstal nezměněn.  

Správa knihovního fondu 

Přetrvává roztříštěné uložení knihovního fondu ve skladech v komplexu hlavní budovy (sklady 010, 
020, 040, 070, 090) a v depozitářích Harlekýn (060), Dříň (030), Sítná (080), Sýpka (100), Veso (110), 
které znesnadňovalo jeho dostupnost, ochranu i údržbu.  

Byly prohlédnuty dva nové prostory z hlediska využití na sklady. Jeden v Unhošti (cca 20 minut od 
knihovny), jeden 200 metrů od hlavní budovy. První byl odmítnut vzhledem k velké vzdálenosti, 
druhý z důvodu neúsporného systému vytápění (stropní zářiče) a vlhké zdi. V obou případech by se 
jednalo o další pronájmy a nikoliv o koncepční řešení nedostatečné kapacity skladů. 

 

Na začátku roku byl v depozitáři Harlekýn osazen 
kovovými regály prostor získaný zbouráním malého 
pódia na konci 2010. Bylo získáno 144 bm regálů 
pro část fondu periodik uloženého provizorně 
v krabicích.  V depozitáři došlo začátkem dubna 
k havárii potrubí, při níž byly promáčeny čtyři police 
knih, jen část se podařilo vysušit a zachránit, 8 
titulů, vydaných v 1. polovině 20. století, muselo být 
vyřazeno.  

 

 

Ve skladu Sítná bylo dokončeno zpracování povinného výtisku literatury pro děti. Doplnění 
katalogizačních záznamů, vlepení čárových kódů a propojení se záznamem v elektronickém katalogu, 
olepení signaturou, seřazení dle formátů, uložení do regálů. Ošetřeno a pro čtenáře uvolněno bylo 
celkem 14 952 dokumentů. Pokračovala aktualizace fondu původní pobočky Sítná. Bylo 
zkontrolováno 2 800 exemplářů beletrie se stavem exemplářů ve skladu Dříň (pokud byl exemplář 
v depozitáři Dříň ve špatném stavu, byl nahrazen zachovalejším ze Sítné). Nahrazeny byly také 
chybějící exempláře nebo tituly. Ověřování stavu dokumentů a výměna jednotlivých titulů znamenala 
přesun pracovníků a převoz knih mezi sklady Sítná – Dříň a zpět. 

Depozitář Sítná, povinný výtisk literatury pro děti.  
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V rámci vypořádávání Smlouvy o výpůjčce knihovních dokumentů s Městskou knihovnou Kladno bylo 
vyřazeno 3 215 opotřebovaných a poškozených knih a 25 uhrazených ztrát, jejichž záznamy byly 
ošetřeny v katalogu knihovny a elektronickém soupisu dlouhodobé výpůjčky.  

V roce 2011 bylo celkem vyřazeno 11 043 knihovních jednotek, z toho 6 533 multiplikátů (prošly 
podle knihovního zákona nabídkovou povinností, knihovnami bylo odkoupeno 2 252 dokumentů), 3 
745 opotřebovaných a poškozených dokumentů, 302 uhrazených ztrát, 1 dokument na žádost 
vydavatele a 462 neprofilových dokumentů. V případě neprofilových dokumentů se jednalo o 
povinné výtisky neúplných řad sborníků vydaných na Slovensku. Jejich vyřazení z konzervačního 
fondu bylo povoleno Ministerstvem kultury ČR. V souladu s knihovním zákonem byly dokumenty 
nabídnuty ke koupi NK ČR. Odkoupeno 29 titulů. Ostatní prošly nabídkovou povinností a zbylé byly 
nabídnuty Slovenské národní knihovně v Martině.  

V rámci přípravy řádné revize knih byly v přírůstkovém ručně psaném seznamu (dokumenty 
s přírůstkem nižším než 720000) dodatečně označeny a doplněny o číslo úbytkového seznamu 
dokumenty vyřazené po 1. lednu 2005. Bylo ošetřeno 5 805 záznamů.  

V Hudebním oddělení byla provedena částečná revize KF. Byly zrevidovány zvukové knihy nahrané na 
magnetofonových kazetách (vycházely do roku 2008) a zvukové knihy nahrané ve formátu MP3, 
celkem 2 501 dokumentů. 

Nedaří se najít vhodné prostory pro historický a vzácný fond umístěný ve skladu 04 v hlavní budově. 
Ve skladu je uložen společně s běžným výpůjčním fondem (knihy, normy, Sbírka zákonů, CD, zvukové 
knihy). I když dokumenty podléhají zvláštnímu režimu zpřístupňování, není možné zajistit zvláštní 
režim jejich správy. Palčivý je nedostatek místa zejména pro periodika z tohoto fondu, která jsou 
dočasně uložena v krabicích v kanceláři SF, což komplikuje jejich zpřístupnění. 

 

Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy byla na výstavu „První dámy – osud, 

poslání, úděl?“ zapůjčena z fondu kniha Johna Stuarta Milla, Poddanství žen (Praha, 

1890), kterou z angličtiny přeložila Charlotta Garriggue-Masaryková.  

 

V depozitáři Dříň byla připravena a odboru DZF předána ke zpracování část darů starších seriálů. 

V pěti místnostech v přízemí nově získaného objektu SÚS navrhla SF rozmístění kovových regálů pro 
uložení výměnného fondu SK. Během dvou dnů (v červenci) bylo převezeno a uloženo 13 400 kj 
(pracovníci KK, TE a vedoucí SF).  

 Sklad výměnného f odnu SK  
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Přesunem výměnného fondu SK do objektu SÚS byl uvolněn sklad nad garážemi v areálu hlavní 
budovy. Na návrh SF byl osazen kovovými regály a během tří pracovních dnů proveden přesun fondu  
(téměř 24 000 kj) z nevyhovujících prostor depozitáře Sýpka (pronajatý prostor bez možnosti 
vytápění s vysokou vlhkostí). Přestěhování provedli pracovníci SF, PL, HO, DZF, TE a KK).  

 

SF zajistila odbornou prohlídku stacionárních regálů v knihovně katedry biologie PF UK v Praze a 
posuvných v knihovně JABOK Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické v Praze. Regály 
byly za výhodnou cenu odkoupeny a instalovány (sklad výměnného fondu SK v SÚS a bývalý archiv 
SÚS). 

Průběžně zajišťoval odbor přesun dokumentů do skladů v návaznosti na doplňování volného výběru 
novinek odborné literatury a beletrie. Dokumenty byly rozděleny podle formátu, odstraněn štítek 
určující skupinu volného výběru a nahrazen štítkem se signaturou. Před uložením do skladu byl u 
katalogizačního záznamu změněn údaj o dislokaci. Přírůstky nezařazované do volného výběru, ukládal 
odbor SF přímo do skladu. Probíhala oprava poškozených signatur.  

Vzhledem k personální změně zajistil odbor aktualizaci titulů v kroužkové vazbě pouze nárazově (8 
784 listů v 81 souboru). Činnost převzal odbor DZF.  

Byly shromažďovány poškozené dokumenty určené na opravu, po změně dislokace skladu na 
dislokaci 920 („v opravě“) a zablokování pro výpůjčku byly převáženy do knihařské dílny; opravené 
vraceny do skladů. 

Ochrana knihovního fondu a knihařská dílna 

Knihařská dílna zajišťovala ambulantní opravu knih, výrobu desek pro ukládání seriálů a kopírování 
pro potřeby knihovny.   

V knihařské dílně bylo pořízeno 6 553 kopií (z toho 1 778 kopií pro opravy dokumentů, 4 775 kopií 

materiálů pro vzdělávací činnost RFK, TE a OS). Bylo vyrobeno 25 obálek z alkalické lepenky k uložení 

seriálů historického a vzácného fondu, upraveno 38 archivních boxů na drobné tisky.  
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Ambulantní opravy knihovního fondu Výroba desek na seriály 

Vazba Počet dokumentů Desky Počet 

pevná celoplátěná 366 
se hřbetem 160 

brožovaná 494 

s kanálky 119 
bez hřbetu 3 250 

kroužková 31 

CELKEM 1 010 CELKEM 3 410 

 

Externě byly vázány vybrané tituly regionálních a některých dalších seriálů. V srpnu bylo zastaveno 
vázání ve firmě Rytectví a Knihařství s. r. o. v Kralupech nad Vltavou vzhledem k náhlému úmrtí 
knihaře. Doposud se firmě nepodařilo činnost obnovit. Na základě doporučení NK ČR a Státního 
oblastního archivu Praha byla oslovena Agentura M spol. s r. o. Firma má sice provozovnu v České 
Skalici, ale zajišťuje odvoz i dovoz zakázek zdarma a kvalita odvedené práce je na velmi dobré úrovni. 
Na konci roku využito služeb této firmy. 

Regionální seriály externě vázané 

Titul Svázané svazky 

Jiskra 1 

Kahan 1 

Kladenský deník + přílohy 22 

Kolínský pres 1 

Listy Uhlířskojanovicka a střední Posázaví 1 

MB noviny 1 

Mělnicko 1 

Nové Mělnicko 1 

Obzory Kutnohorska 1 

Podbrdské noviny 4 

Poděbradské noviny 2 

Raport 2 

Škoda Mobil 1 

Tep 1 

Úder 9 

CELKEM 49 
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Ostatní externě vázané seriály 

Titul Svázané svazky 
Mladá fronta Dnes + přílohy 38 

Hospodářské noviny + přílohy 23 

Sport + přílohy 24 

Lidové noviny + přílohy 22 

Vesmír 2 

Mladý svět 8 

Čtenář 2 

Květy 4 

CELKEM 123 
 
Služební  cesty - MěK Dobrovice, Zásmuky, Čáslav, Kolín. Pokračovala spolupráce se školními 
knihovnami Gymnázia Kladno, Střední průmyslové a Vyšší odborné školy Kladno a Základní a 
praktické školy Dětského domova v Ledcích, obnovena spolupráce se školní knihovnou Střední 
zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně. 
 

OOODDDBBBOOORRR   KKKOOOOOOPPPEEERRRAAACCCEEE   KKKNNNIIIHHHOOOVVVEEENNN   

Krajská část 

V roce 2011 byla činnost odboru Kooperace knihoven pokračováním realizace Koncepce podpory 
knihoven z rozpočtu Středočeského kraje společně s PK Městskou knihovnou Benešov, Knihovnou 
města Mladá Boleslav, Městskou knihovnou Kutná Hora a Knihovnou Jana Drdy Příbram. Pověřeným 
knihovnám byla pro tento rok finanční částka na výkon regionálních funkcí zkrácena na 5,000.000 Kč 
a nebyl obnoven  bonus, který pověřené knihovny na konci roku dostávaly. Zároveň SVK neobdržela 
žádnou částku na nákup knih. Ve snaze,  aby rozsah regionálních služeb byl pokud možno v omezené 
míře zachován, přistoupila krajská metodika k organizační změně (snížení pracovních úvazků o 1,4) a 
z ušetřené částky byl realizován nákup knih do výměnného fondu. Oddělení RFR bylo naopak 
posíleno o 0,5 úvazku a došlo zde k personální změně. Přesto tento vstřícný krok SVK považují 
pověřené knihovny za naprosto nedostačující.          

Městská knihovna Kutná Hora a Knihovna Jana Drdy Příbram instalovaly v roce 2008 systém REKS 
(modul programu Clavius) v současné době je do systému zapojeno 49 knihoven v pověřené Městské 
knihovně Kutná Hora a 33 knihoven v Knihovně Jana Drdy Příbram.  

Začátkem ledna byly knihovny informovány o vyúčtování dotací VISK3 a Knihovna 21. století,  K21 za 
rok 2010. Dotační program SK byl v roce 2010 pro knihovny i nadále  změněn. Došlo k jeho začlenění 
do datačního programu Fondu kultury a obnovy památek, který má 5 tematických zadání podpora 
obecních knihoven, podpora obnovy kulturních památek, podpora drobných památek, podpora 
kultury, historických akcí a slavností a podpora divadel, každá obec mohla tak žádat pouze v jednom 
tematickém zadání. V letošním roce opět mohli krajští metodici do podaných žádostí nahlížet a 
doporučit přidělení dotace.   V červnu zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 70-
16/2011/ZK ze dne 6. 6. 2011 rozhodlo o přidělení dotací pro rok 2010 z Fondu kultury a obnovy 
památek. Na webu SVK v Kladně byl zveřejněn seznam poskytnutých dotací z FKOP SK 31 
zřizovatelům knihoven, celkem v částce 1 359 294 Kč. Kladem je, že o dotaci mohou žádat i pověřené 
knihovny, částka je pouze 50.000 Kč. 
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Nákup dokumentů do výměnného fondu 

 Knihovna Kč počet knihovních 
jednotek 

Kladno 161747,- Kč* 1090 

   - z toho pro prof. knihovny 0       0 

Benešov 105979,- Kč 560 

Kutná Hora 143221,- Kč 742 

Mladá Boleslav 115933,- Kč 606 

Příbram 118139,- Kč 622 

Celkem              645 019,- Kč           3620 

*Rozdíl u regionu Kladno vznikl nákupem knih z financí určených pro region Kladno.  

Stav  dokumentů výměnného fondu v jednotlivých knihovnách (k 31. 12. 2011) 

Knihovna Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Celkem 

Benešov 6 517 6 415 5 934 5 970 882 25 718 

Kladno 9 904 10 210 9 179  8 433 1 486 39 212 

Kutná Hora 11 099 10 160 6 362 9 212 1 426 38 259 

Mladá Boleslav 7 957 9 062  7 364 9 796 980 35 159 

Příbram 7 247 7 267 6 709 6 477  1 036 28 736 

Celkem 42 724 43 114 38 548 36 888 5 810 167 084* 

*Dary za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 nejsou v součtu uvedeny. 

Koncem roku 2010 a začátkem roku 2011 byly vypracovány tři žádosti o dotaci (Nadace ČEZ, Nadace 
Erste  Foundation, Nadace OKD) na nákup knih do Výměnného souboru Středočeského kraje. Bohužel 
ani jeden z těchto projektů nebyl podpořen.  

V 1. čtvrtletí byly ukládány Roční výkazy o knihovně za rok 2010 (Kult MK 12-01)  do databáze NIPOS, 
uloženo 847 výkazů.  V březnu byl zpracován Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za rok 2010 
a v termínu odeslán společně s hodnocením RF za celý kraj Mgr. Zemánkové do NK ČR. 

 Projekt internetizace knihoven není ukončen (garant MK): stále přetrvávají problémy 
s nedokončením instalace přípojek přihlášeným knihovnám, ačkoliv  připojení knihoven byla 
projednávána (ing. Fousek).   

Vzhledem k výši částky na nákup knih nebylo provedeno výběrové řízení a knihy jsou nakupovány u 
firmy Euromedia s 32 % rabatem a u firmy OPA (preferují pověřené knihovny) s rabatem 28 %. Knihy 
jsou nakupovány pouze z dotačního příspěvku na výkon RFK, přidělená částka je vzhledem k částkám 
předcházejících let velice nízká. Nakupuje se od každého titulu pouze jeden exemplář (zcela 
výjimečně dva), aby byla pokryta co nejšířeji vycházející knižní produkce. 

Objednané a nakoupené knihy jsou distribučními firmami rozvezeny přímo do PK.   

Knihy jsou v PK přijímány, opatřeny přírůstkovým číslem SVK; je využíváno již zpracovaných 
bibliografických záznamů z online katalogu SVK Kladno.   

Uskutečnilo se 78 metodických návštěv v profesionálních a neprofesionálních knihovnách  
Středočeského kraje. Projednávanou problematikou je např. zdůvodňování  podstatně nižšího 
nákupu pro VRF SK, omezení počtu metodických návštěv metodiků PK pouze na 1 ročně.  Metodici 
navštívili vybrané knihovny Středočeského kraje a s jejich knihovníky vedli rozhovory podle předem 
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připraveného scénáře otázek (knihovna, knihovník). Při těchto rozhovorech byla pořizována 
fotodokumentace sídel budov a interiérů knihoven. Vše připravováno do knihy Profese knihovník (viz 
dále).  Celoročně pokračovala nabídka, následný rozvoz i svoz výstav Život a doba spisovatele Karla 
Čapka a Do Anglie s Karlem Čapkem (panelové výstavy Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u 
Dobříše) knihovnám Středočeského kraje, které o to projevily zájem. 

Programem porady ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven byla přednáška ing. Marka 
Šedivého (Neziskovky, cz, o.p.s.) Marketing a Public Relations pro knihovny a v knihovnách a 
prezentace Blanky Tauberové (MěK Sedlčany) Práce s veřejností a pro veřejnost v městské knihovně, 
regionální funkce v roce 2011, vzdělávání v rámci 
projektu UZS, Knihovna roku.    

Dne 3. listopadu 2011 proběhlo již třetí neformální 
setkání knihovníků Středočeského kraje, tentokrát v 
Městské knihovně a infocentru Březnice. Toto setkání 
krajští metodici připravovali i spoluorganizovali. 

Stánek Středočeské knihovny na Polabském knižním 
veletrhu v Lysé nad Labem v letošním roce nebyl 
z finančních důvodů realizován.  

Metodici doporučili do soutěže Knihovna roku 
(pořadatel MK ČR)  Městskou  knihovnu v Novém Strašecí. Bohužel se knihovna neumístila na 
předním místě, ale i tak knihovnice konstatovaly, že tato zkušenost pro ně byla přínosem. 

Nadále byly průběžné sledovány zprávy o dotačních programech pro knihovny na internetu 
prostřednictvím RSS čtečky (Really Simple Syndication) z fondů EU, ministerstev, Středočeského 
kraje. 
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V adresáři knihoven byla provedena řada změn z podkladů poskytnutých pověřenými knihovnami 
(doplnění kontaktních údajů, otevírací doby či odpovědných osob). Stejně tak byla upravena řada 
informací v záložce Pro knihovny.  

 

Celoročně se autorsky připravovala  brožura Profese knihovník (vyjde začátkem roku 2012). 

Byla realizována aktualizace údajů SVK do databáze ADR Národní knihovny ČR. 

Bylo zrušeno Diskusní fórum středočeských knihovníků pro naprostý nezájem.  

V průběhu letních měsíců se uskutečnilo stěhování odboru KK do nových prostor – bývalé budovy 
ředitelství Správ a údržby silnic v Kladně (viz úvod). Nejprve se přestěhoval výměnný fond regionu 
Kladno a od 1. září zde začali fungovat i všichni zaměstnanci.  
 
      Přednášková místnost                                        Sklad výměnného fondu regionu Kladno 

 

Nedílnou součástí krajské funkce je vzdělávací činnost určená především profesionálním 
knihovnám. Na základě malých „dotazníkových šetření“ prováděných pravidelně po skončení 
každé vzdělávací akce byly naplánovány a v roce 2011 se uskutečnily tyto akce: 
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Semináře   

 Rukodělný seminář pro pracovníky dětských oddělení – 24/3 v Kutné Hoře,  
 pí Kateřina Dolejší, 15 posluchačů 

 Marketing a Public Relations pro knihovny a v knihovnách – seminář pro ředitele a               
vedoucí knihoven 4/4 v budově KÚ SK v Praze, Ing. Marek Šedivý,  Blanka Tauberová,               
39 posluchačů 

 Elektronické knihovnické a informační zdroje – praktické rešeršování 24/5 v PC učebně  SVK,  
      PhDr. Jakub Pavlík, Jaroslav Volf, 9 posluchačů  

 Romské děti v knihovně – seminář pro pracovníky dětských oddělení 22/9  v Praze,   
      PaedDr. Renata Wolfová, 20 posluchačů 

 Počátky dětského čtenářství s přihlédnutím k biblioterapii - seminář pro pracovníky dětských  
      oddělení 12/10 v Praze, PhDr. Lidmila Vášová, 17 posluchačů 

 Připravme se na Ježíška aneb Knihovna vánoční – rukodělný seminář 2/11 v SVČ  Labyrint,  
      lektorky SVČ Labyrint, 10 posluchačů 

 Rukodělný seminář pro pracovníky dětských oddělení – 10/11 v Kutné Hoře,  pí Kateřina 
      Dolejší, 16 posluchačů 

 

Rukodělný seminář v Kutné Hoře 24/3 

 

 

 

 

 

 

Přednášky   

 Scifi a fantasy literatura – přednáška o české i světové literatuře 28/3 v Praze, PhDr. 
Františka Vrbenská, PhDr. Vlado Ríša, 27 posluchačů 

 Literární díla a literatura jako inspirace rocku – 19/5 v Příbrami, PhDr. Jaroslav Císař, 
22 posluchačů 

 Německá literatura v českých překladech – 6/6 v MěK Praha (v rámci spolupráce), 
Mgr. Tomáš Dimter, 22 posluchačů 

 Ruská literatura v českých překladech – 25/10 v MěK Kutná Hora, pan Libor Dvořák, 
23 posluchačů 

 Současná česká literatura (se zaměřením na romány) – 16/11 v MěK Benešov, Mgr. 
Marta Ljubková, 23 posluchačů 

 Italská literatura v českých překladech – 30/11 v KMMB, PhDr. Alice Flemrová, Ph.D., 
14 posluchačů 

 Literární ceny – přednáška plánovaná na 7/12 se neuskutečnila z důvodu velmi 
malého počtu přihlášených 

 

Německá literatura 6/6 - Praha 
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Kurzy počítačové gramotnosti   

 Excel v praxi – jednodenní kurz 9/6 v PC učebně SVK, Mgr. Anna Nováková, 9 posluchačů  

 Google nejen vyhledavač – jednodenní kurz 10/6 v KVŠ Slaný, Mgr. Anna Nováková, 8 
posluchačů 

 Úprava obrázků a fotografií v programu Picnik – jednodenní kurz 22/6 v PC učebně 
SVK, Mgr. Anna Nováková, 7 posluchačů 

 Google nejen vyhledavač – jednodenní kurz 29/6 v MěK Benešov, Mgr. Anna 
Nováková, 18 posluchačů 

 MS Word 2007 – kurz pro pokročilé – 11.-13.7.2011 v PC učebně v Kutné Hoře, Mgr. 
Anna Nováková, 13 posluchačů 

 Google nejen vyhledavač – jednodenní kurz 14/9 v PC učebně SVK, Mgr. Anna 
Nováková, 8 posluchačů 

 Tvorba webových stránek - dvoudenní kurz 20/9 a 27/9 v PC učebně SVK, Mgr. Anna 
Nováková, 7 posluchačů 

 Excel v praxi – jednodenní kurz 11/11 v KVŠ Slaný, Mgr. Anna Nováková, 7 posluchačů  
 

Uskutečnil se jeden Kurz knihovnického minima 
v SVK v Kladně. Zúčastnilo se ho 8   posluchačů, 
6 z knihoven zřizovaných obcemi, 1 z lékařské 
knihovny, 1 z muzejní knihovny. Výuka je 
rozložena na 20 hodin v 5 dnech. Všechny 
přednášky Kurzu knihovnického minima 
lektorsky zajistili odborní pracovníci SVK. 

 

 

Porovnání s rokem 2010  

2010 - počet vzdělávacích akcí 21, počet 
posluchačů 326, počet obsloužených knihoven 199, odučených hodin 137 (à 60 minut).  
2011 - počet vzdělávacích akcí 24 počet posluchačů 395, počet obsloužených knihoven 255, 
odučených hodin 138,5 (z toho 78,5 à 60 minut a 60 à45 minut).      
Počty jsou srovnatelné s rokem 2010. Pracovníci knihoven Středočeského kraje se pravidelně 
účastní kurzů v rámci dvouletého projektu Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) s názvem 
Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura. Do tohoto projektu je 
zapojeno 13 profesionálních knihoven SK včetně SVK. Tento projekt bude ukončen v roce 
2012. 
 
 

Angličtina (projekt UZS) – 
Kladno 9/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 

 

44 

Průběžně jsou aktualizovány www stránky, oddíl Pro knihovny. Na stránce Vzdělávání jsou 
doplňovány Studijní materiály z přednášek a seminářů zejména jako studijní alternativa nejen 
pro neprofesionální knihovníky. Pravidelně (1x měsíčně) je vydáván elektronický bulletin pro 
malé a střední knihovny SK s názvem Mezi námi.   
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Region Kladno  

K 1.1.2011 byl aktualizován seznam  obsluhovaných knihoven regionu Kladno. V průběhu roku byly 
zrušeny 2 neprofesionální knihovny – Jemníky, Dřínov. Obsluhováno je 198 knihoven (metodické 
cesty, výměnné soubory, porady).   

Nejčastějšími tématy a problémy řešenými na metodických návštěvách (počet 333) i formou 
konzultací v knihovně či se zřizovateli byly dotace a grantové projekty, knihovnická technika 
(komplexně především s novými pracovníky, částečně se stávajícími), práce s knihovním fondem 
(aktualizace, revize, členění fondu aj.), statistika a výkaznictví (novinky a změny ve statistických 
denících a ročních výkazech, konzultace o chybných údajích), dodržování knihovního zákona, 
poplatky (registrační poplatek, základní knihovnické služby, další knihovnické služby), smlouvy o 
spolupráci a jejich respektování, výměnné soubory (cirkulace, složení, časové omezení výpůjček, 
konto, řešení vymáhání a likvidace pohledávek ztracených nebo poškozených knih  obcemi), knihovní 
řád, povinnosti knihoven vůči institucím a úřadům (MK, ČSÚ), zavedení emailové pošty, automatizace 
knihovních agend, webové stránky knihoven, PIK, účast knihoven v soutěžích, organizace akcí pro děti 
(Březen, měsíc čtenářů,  Noc s Andersenem, Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, Den pro dětskou 
knihu, Týden knihoven, Knihovna roku, Biblioweb aj.), propagace knihovny, MVS, standardy knih. 
služeb, ukončení činnosti knihovny. Řeší se i méně běžné dotazy: změna názvu knihovny, hmotná 
odpovědnost knihovníka, autorská práva a poplatky, podmínky půjčování audioknih a zvukových knih, 
remitenda, promítání filmů v knihovně a další. 

Oddělení se metodicky podílelo na přípravách obnovení provozu v téměř nefungující knihovně 
v Třebichovicích a Tursku. Potřebné náležitosti a organizace knihovny včetně výběru knihovníka byly 
předmětem jednání s OÚ (zákonná úprava, vybavení knihovny, internet, nabídka souborů VF, 
proškolení nového knihovníka v knihovnické technice a výkaznictví, nabídka vzdělávacích akcí, pomoc 
při budování fondu knihovny a další). 

Pro Městskou knihovnu v Králově Dvoře byl vypracován podkladový a srovnávací materiál k jednání 
s MÚ o další existenci knihovny. Pomohl v tom, že funkce knihovny nebyla zrušena.  

Průběžně byly předávány podklady pro aktualizaci adresáře knihoven na webových stránkách: změny 
v osobě knihovníka, adresy, otevírací doby aj.  

Profesionálním knihovnám byla poskytnuta metodická pomoc v projektu Česká knihovna (objednávka 
knih, distribuce).  

Zvláštní pozornost byla věnována akcím Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, Den pro dětskou 
knihu. Knihovny regionu  byly informovány o dotacích SK a MK a jejich výsledcích o ukončení 
vydávání literárního a knihovnického časopisu Grand BIBLIO. 

Stejně tak byly informovány o ukončení služeb Technického ústředí knihoven a jejich převedení na 
firmu CEIBA. 

Pravidelně byl do neprofesionálních knihoven rozesílán elektronický měsíčník Mezi námi – bulletin 
pro malé knihovny. Aktivní neprofesionální knihovny v regionu byly vyzvány k poskytnutí podkladů 
pro možné zařazení do tohoto periodika (Roztoky u Křivoklátu, Koněprusy, Žilina, Lužná II , 
Chrustenice, Srbsko, Přílepy a další).  
 
V podzimních měsících bylo pro knihovníky neprofesionálních  knihoven regionu Kladno 
zorganizováno 5 pracovních setkání (Beroun, Kralupy n.Vlt., Rakovník, Slaný, Kladno věnovaných 
aktuální a žádané problematice práce v knihovnách. Všem dotčeným knihovnám v regionu byly 
výstupy zaslány elektronickou poštou. 
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V měsících červenci a srpnu bylo oddělení i se sklady přestěhováno do nového působiště (bývalá 
SÚS).   
 
Výměnné soubory jsou vytvářeny dle požadavků knihovníků obecních knihoven, novinek je v nich 
vzhledem k rozsahu nákupu méně. Někteří knihovníci navštěvují osobně pracoviště RFR a knihy do 
výměnného souboru si vybírají sami.  
 
 

Sekretariát 

S odborem Kooperace knihoven je spojena i činnost sekretariátu,  ve kterém je trvale zajišťována  

 spisová služba (zaprotokolováno 268 příchozích a odchozích dopisů, u části vyřízena i odpověď) 

 obsluha telefonní ústředny a faxu 

 obsluha datové schránka 

 obsluha  

 příprava spisových dokumentů pro archivaci ve spisovně 

 servis pro návštěvy.  
 

Velkou část pracovní doby vyplňuje práce spojená s příjmem a především odesíláním pošty 
v souvislosti s nárůstem zásilek meziknihovní služby, ale také s požadavky České pošty (agenda 
spojená s odesílanou doporučenou poštou včetně vážení a měření dopisů a balíků a uvedením ceny a 
zpracování denních a dekádních sumářů). Pokračovalo vedení evidence adresátů MVS včetně 
četnosti, nákladů za poštovné a sigel. Tato činnost vyžaduje stále větší časovou náročnost (někdy až 
téměř polovinu pracovního dne).     

 
 

Počet vypravených zásilek (dopisy, balíky), z nichž většina doporučených dopisů a 

balíků jsou zásilky MVS.  

Měsíc Obyčejné zásilky Doporučené zásilky Balíky 

Leden 873 498 117 

Únor 57 474 117 

Březen 60 569 144 

Duben 52 402 98 

Květen 56 411 79 

Červen 48 369 93 

Červenec 315 198 51 

Srpen 58 261 82 

Září 51 374 112 

Říjen 81 502 177 

Listopad 623 545 168 

Prosinec 461 381 101 

Celkem 2 735 4 984 1 339 
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Byla zpracována (tištěná a elektronická verze) těchto materiálů  

 Výroční zprávy Středočeské vědecké knihovny za rok 2010 

 Rozbor činnosti a hospodaření SVK za rok 2010 

 Plán hlavních úkolů na rok 2011 

Byla aktualizována přednáška Knihovnická legislativa (Kurz knihovnického minima) (PowerPoint) a 
technicky zpracována prezentace Regionální vlastivědná periodika – významný pramen regionálních 
bibliografií krajských knihoven pro konferenci Regionální vlastivědná periodika a jejich místo 
v historiografii konanou 24. – 25. listopadu 2011 ve Vlašimi  
 

Zajištěno bylo technické zpracování směrnic, příkazů ředitele, rozhodnutí ředitele 

 Směrnice 
1/2011  Řádná revize knihovního  fondu 
2/2011  Vyřazování dokumentů   
3/2011  FKSP 
4/2011  Inventarizace 
5/2011  Účetní závěrka 

 Rozhodnutí ředitele 
2/ 2011 Organizační změna 
3/2011  Mobilní telefony 
4/ 2011 Organizační změna 
5/2011  Úprava pracovní doby 
6/2011  Poškozené bankovky 

 
 

 Příkazy ředitele 
               1/2011   Jmenování komise pro provedení částečné revize knihovního fondu 

2/2011 Jmenování komise pro interní výběrové řízení na uvolněné pracovní místo  
3/2011  Provedení řádné inventarizace majetku SVK 
4/2011  Jmenování komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek 

                  na veřejnou zakázku malého rozsahu  „Úklid objektů pro Středočeskou 

                  vědeckou knihovnu v Kladně, příspěvkovou organizaci“ 
5/2011 Jmenování komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek 

                              na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení deseti PC pro Středočeskou  
                              vědeckou knihovnu v Kladně, příspěvkovou organizaci“ 
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AAAUUUTTTOOOMMMAAATTTIIIZZZAAACCCEEE   

 

Správa počítačové sítě 

 V roce 2011 plnili pracovníci A rutinní činnosti spojené se správou počítačové sítě (údržba domény, 
aktualizace Active Directory, aktualizace mailových schránek a mailového serveru, údržba PC atd.). 
Údržba sítě je prováděna ve spolupráci s firmou Solar Comp s.r.o. 
V 1. pololetí bylo nutné řešit připojení nově zrekonstruovaných prostor a prostor vzniklých 
propojením budov 1550 a 1621. Datová síť byla dodána hlavním dodavatelem bez účasti pracovníků 
A. Napojení sítě nebylo realizováno přímo do hlavního rozvaděče v serverovně v budově 1550, ale 
bylo napojeno na rozvaděč v budově čp. 1624. Přenos dat byl velmi pomalý, bylo nutno hledat 
náhradní řešení připojení: nové prostory byly propojeny s původní počítačovou sítí a odpojena 
datová síť od rozvaděče v budově 1624.  
Ve 2. pololetí pracovníci A zprovoznili datovou síť v budově SÚS; bylo nutné dořešit připojení 
detašovaného pracoviště k internetu a k databázi ARL. 
 

Správa hardware 

Činnosti spojené s údržbou výpočetní techniky byly náročné. Vzhledem k zastarávání výpočetní 
techniky bylo nutné provádět časté opravy PC a zajišťovat opravy tiskáren, kopírek, switchů. 
Problémem je i vzájemná kompatibilita zastaralé a novější výpočetní techniky (problém s připojením 
tiskáren, snímačů k osobním počítačům).  
V závěru roku bylo zakoupeno 16 nových osobních počítačů, pokladní tiskárny, laserové tiskárny, 
převodníky.  
Obnovu výpočetní techniky komplikuje nekompatibilita starších zařízení určených pro operační 
systémy 32-bit s novými počítači s operačním systémem 64-bit. Proto je nutné při nákupu PC vždy 
počítat i s nákupem nových periferních zařízení. 
Z tohoto důvodu nebyly obměněny PC ve studovně a v místnosti internetu.  
Aby bylo možno využívat automatické zpoplatnění tisku  a kopírování uživatelům, je nutné zároveň 
obměnit tiskový server na server s 64-bitovým operačním systémem a obměnit zároveň všechny 
počítače ve studovně i v internetu, tedy celkem dalších 16 počítačů a tiskový server. 

Při stěhování odboru DZF do nových prostor zajistili pracovníci A odpojení, přenesení a 
znovupřipojení veškeré používané výpočetní techniky. Do provozu byla uvedena počítačová učebna 
v přístavbě budovy čp. 1641 (10 PC pro posluchače, jeden PC pro lektora, dataprojektor a tiskárna). 
Datové rozvody jsou zajištěny pomocí dvou zařízení HUB. 
 

Odstavení serveru 
V prosinci 2010 byl zakoupen nový server IBM, který plní funkci řídícího serveru domény, serveru DNS 
a DHCP. Byly na něj přesunuty aplikace ze zastaralého serveru HP (označení SVK4). 
Byla zakoupena nová vnější a vnitřní klimatizační jednotka Toshiba, která nahradila dosavadní 
nefunkční a málo výkonnou klimatizační jednotku v serverovně. 
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Stav výpočetní techniky k 30.6.2011 a 31.12.2011 

Stáří PC v SVK k 30.6.2011 Stáří PC v SVK k 31.12.2011 

Rok pořízení Počet PC Stáři PC Počet PC Stáří PC Poznámka 
do roku 2002 

včetně  14 9 a více let 10 9 a více let   

2003 14 8 let 7 8 let   

2004 23 7 let 27 7 let 
ve 2.pol. 2011 převedeny 2 
servery+9 PC ze SUS 

2005 44 6 let 43 6 let   

2006 19 5 let 19 5 let   

2007 14 4 roky 14 4 roky   

2008 10 3 roky 10 3 roky   

2009 12 2 roky 12 2 roky   

2010 3 1 rok 15 1 rok 
ve 2. pol. včetně PC z programu 
VISK (instruktáže škol) 

2011 0 méně než 1 rok 21 méně než 1 rok   

Celkem PC 153   178     
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Stav výpočetní techniky k 31.12.2011 

Zařízení VT V provozu Na skladě Celkem 

PC 142 
(z toho 7 serverů a řídících stanic) 

36 (včetně nově zakoupených 
PC, v provozu od ledna 2012) 

178 

 

Správa software 

 

Odbor A zajišťuje nákup, aktualizaci a správu programového vybavení.  

Správa ARL firmy Cosmotron a.s. Hodonín 
Pokračuje vývoj katalogu na internetu IPAC3. IPAC3 je testován a zasílány připomínky k jeho 
funkčnosti. Byl proveden upgrade databáze Caché (červen). Nainstalována a otestována nová verze 
programu Zclient.Byla provedena reindexace celé databáze. Vzhledem k velkému objemu dat (55,7 
GB) trvala reindexace celé databáze 4 dny.  
Pokračovalo odstraňování nedostatků a chyb v AKS Advanced Rapid Library (ARL); pracovníci SVK 
zasílají firmě Cosmotron průběžně připomínky týkající se fungování všech součástí ARL, tj. katalogu 
na internetu IPAC, modulu pro práci knihovníků Zclient, datové struktury.  

 
Správa ostatních programů 
Antivirový program NOD32 (používaný dosud) byl nahrazen antivirovým programem Kaspersky, který 
je výkonnější a spolehlivější. Velkou úlohu při rozhodování nákupu hrálo také finanční hledisko (rozdíl 
cca 25 000 Kč proti NOD32).  
Pravidelně je aktualizován a zálohován ekonomický program Premier. 
Pracovníci A se podíleli na zprovoznění programu kAsset (snadnější zpracování inventur majetku 
pomocí čárových kódů). Během roku  bylo nutné zprovoznit předávání dat mezi programem Premier 
a kAsset a nainstalovat zařízení potřebná pro inventuru majetku (termotransferová tiskárna, snímač 
čárových kódů). 
Byl zakoupen nový program umožňující přístup k zákonům a právním dokumentům Codexis, který 
nahradil dosavadní používaný program ASPI. 
Dle finančních možností jsou nahrazovány staré verze programu MS Office novými verzemi (MS 
Office 2007 a MS Office 2010). 
Dohlíží se na aktualizace operačních systémů na uživatelských PC. 
Pro komunikaci pracovníků SVK a pro zajištění levného spojení s externími pracovišti využíváme 
program ICQ. Spojení pomocí ICQ i programu Skype může využít pro spojení s knihovnou i veřejnost, 
kontaktní údaje jsou vedené na webových stránkách knihovny.  

 
Správa a vývoj webu SVK  

Jsou aktualizovány webové stránky domény svkkl.cz, odstraňovány případné nedostatky a dohlíží se 
na správnou funkčnost webových stránek.  
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Mírně byl upraven design úvodní stránky www.svkkl.cz (z důvodu větší přehlednosti). 
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Facebook 
Na stránkách SVK v Kladně na facebook.com jsou pravidelně zveřejňovány informace o akcích, 
měsíční statistiky nejvíce půjčovaných  knih, fotografie z akcí nebo z běžného provozu v knihovně, 
odkazy na zajímavé stránky týkající se čtenářství a knih. 
K 31.12.2011 měla skupina Středočeská vědecká knihovna v Kladně 270 členů.  
Členům zasíláme pravidelně pozvánky na akce a důležité informace z činnosti knihovny. 
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Přehledy návštěvnosti webových stránek 

 
Graf návštěvnosti webových stránek www.svkkl.cz 

 

                 (svislá osa-počet návštěv, vodorovná osa-jednotlivé dny) 

 

Návštěvy v jednotlivých dnech v průběhu týdne 
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Rozložení návštěv podle hodin v průběhu dne 

Celkový počet návštěv webových stránek www.svkkl.cz od 1.1.2011 do 31.12.2011 191 385 návštěv 
(stav počítadla k 31.12.2011 je 429 989 návštěv) 

 

Návštěvnost podstránek www.svkkl.cz  

 

Název stránky Procentuální návštěvnost 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně 74.25% 

Výpůjční služby Středočeské vědecké knihovny 2.98% 

Adresář knihoven Středočeského kraje 2.82% 

O katalogu SVK 2.32% 

Služby poskytované Středočeskou vědeckou k... 2.04% 

Kalendárium osobností 1.85% 

Region Kladno 1.64% 

Novinky ve fondu SVK 1.26% 

 

Statistiky katalogu na internetu IPAC 

Počet vyhledávání v IPAC mimo knihovnu 

Měsíc  Počet vyhledávání 2010 Počet vyhledávání 2011 

leden 33 350  40 125 

únor 37 860 42 873 

březen 44 894 46 298 

duben 35 458 34 838 

květen 33 138 35 014 

červen 30 744 33 906 

červenec 18 987 23 777 

srpen 28 447 30 083 

září 35 978 35 282 

říjen 42 369 44 998 

listopad 41343 43 844 

prosinec 29729 33541 

http://www.svkkl.cz/
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Počet vyhledávání v IPAC z prostoru knihovny 

Měsíc  Počet vyhledávání 2010 Počet vyhledávání 2011 

leden 12 389 13 123 

únor 11 902 13 703 

březen 15 365 15 834 

duben 12 784 11 221 

květen 12 015 11 724 

červen 11 227 10 709 

červenec 4 807 4 822 

srpen 9 787 9 253 

září 13 495 12 826 

říjen 14 521 12 384 

listopad 15 078 13 162 

prosinec 10 052 9 511 

 

Počet přihlášení do IPAC mimo knihovnu 

Měsíc  Počet přihlášení 2010 Počet přihlášení 2011 

leden 10 606 12 713 

únor 10 119 12 164 

březen 11 579 14 229 

duben 10 391 11 992 

květen 10 505 11 958 

červen 9 167 10 587 

červenec 5 126 6 457 

srpen 7 302 9 335 

září 8 711 9 932 

říjen 10 892 12 634 

listopad 11 833 13 403 

prosinec 10 265 11 774 

 

         Počet přihlášení do IPAC z prostoru knihovny 

Měsíc  Počet přihlášení 2010 Počet přihlášení 2011 

leden 1 927 2 204 

únor 1 895 2 155 

březen 2 353 2 281 

duben 1 986 1 954 

květen 1 817 1 984 

červen 1 705 1 844 

červenec 738 801 

srpen 1 475 1 568 

září 1 975 2 126 

říjen 2 163 2 150 

listopad 2 175 2 208 

prosinec 1 508 1 624 

Z přehledů je patrný nárůst využívání katalogu IPAC. Výrazněji vzrostly přístupy do katalogu a 

přihlášení do katalogu z prostor mimo knihovnu.  



Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 

 

56 

Další činnosti 
Mezi další činnosti pracovníků automatizace patřilo 
-  zpracování statistických ukazatelů a přehledů v programu ARL pro OS, SF 
-  zajištění zálohování, 
-  řešení běžných provozních problémů, 
-  nákup spotřebního materiálu pro zařízení VT, 
-  konzultace uživatelům SVK a knihovnám 
- správa webu ctenar.svkkl.cz (ve spolupráci s pracovníky redakce) 
- správa archivu fotografií SVK. 
 

 

ČČČAAASSSOOOPPPIIISSS   ČČČTTTEEENNNÁÁÁŘŘŘ:::   MMMĚĚĚSSSÍÍÍČČČNNNÍÍÍKKK   PPPRRROOO   KKKNNNIIIHHHOOOVVVNNNYYY   

V roce 2011 vycházel 63. ročník časopisu Čtenář – měsíčník pro 
knihovny. Jeho formální,  obsahová úroveň a rozsah (40 a 
v případě dvojčísla 60 stran) zůstaly zachovány. Časopis nadále 
sleduje trendy nejen v příslušném oboru, ale také při grafickém 
zpracování. V loňském roce se na přípravě obálky spolupracovalo 
s významným výtvarníkem Michalem Cihlářem. 

Tisk včetně knihařského zpracování realizovala stejně jako v roce 
2010 tiskárna T.A.PRINT, s. r. o. Praha (ve výběrovém řízení 
nabídla nejnižší cenu).   

Vlastní správa databáze předplatitelů (zajišťuje SVK v Kladně 
spolu s redakcí) se i nadále jeví jako velmi výhodná, zejména kvůli 
dobré přehlednosti o základním předplatitelském kmenu. 
 

Redakce Čtenáře se přestěhovala do sídla vydavatele – SVK 
v Kladně – což se projevilo snížením nákladů na její provoz.  

 
Také v roce 2011 byla pravidelně spravována elektronická verze 
časopisu na stránkách http://ctenar.svkkl.cz. Na konci roku došlo 
k její aktualizaci, a to přidáním možnosti diskuse u jednotlivých 
článků a nabídky platby za neuvolněné příspěvky pro zájemce, 
kteří nejsou předplatitelé tištěné verze. Texty jsou nadále 
uvolňovány s půlročním odstupem od jejich vydání. Volně 
přístupný je archiv starších čísel ve formátu PDF.  
 
Opět byla podána žádost do dotačního programu Knihovna 21. 
století na rok 2012 (vyhlašovatel Ministerstvo kultury ČR) a 
zpracována hodnotící zprávu projektu za rok 2011 (získány byly 
prostředky na částečné předtiskové náklady a autorské honoráře).  
 
Redakce Čtenáře zajišťovala pravidelnou periodicitu časopisu, 
smluvní závazky redakce, ekonomickou stabilitu časopisu, 
spolupráci s autory a redakční radou. 

V roce 2011 (s přesahem z předchozího a do následujícího roku) zmapoval časopis situaci 

regionálních funkcí ve všech krajích.             
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SSSPPPRRRÁÁÁVVVAAA,,,   PPPRRROOOVVVOOOZZZ,,,   TTTEEECCCHHHNNNIIIKKKAAA   

Technika, správa, provoz 

Nejvýznamnější stavební akcí roku 
bylo dokončení „Propojení budov 
čp. 1550 a čp. 1624 včetně 
zateplení a výměny oken“. 
Investorem akce byl Středočeský 
kraj. Na akci dohlížel najatý 
stavební dozor SK v osobě ing. 
Noska z firmy Aripros, s.r.o. Kladno 
a autorský dozor, Projektový 
ateliér pro architekturu a pozemní 
stavby Praha (dále jen Projektový 
ateliér) většinou zastupovala ing. 
Svátková. Zástupcům těchto firem 
byly ze strany Středočeské vědecké knihovny v Kladně (dále jen SVK)  sdělovány  připomínky 
k nedostatkům či nesrovnalostem s projektem. Stavební firma Linhart s.r.o., která si najala jako 
stavbyvedoucího pana Blahouta, definitivně dokončila stavbu koncem května. Kolaudace vnitřních 
prostor se uskutečnila  1.2.2011, bylo umožněno se do nových prostor nastěhovat po doplnění 

hydrantu. S ohledem na nepříznivé počasí byla 
prodloužena lhůta k dokončení fasád. Na 
posledním kontrolním dnu, kterého se zúčastnili 
také zástupci věcného odboru SK (OKPP) a za 
Projektový ateliér ing. arch. Tomáš Šantavý, bylo 
konstatováno, že se stavba zdařila včetně oprav 
fasád do původní podoby, ale „mohlo vše 
dopadnout ještě lépe, kdyby měla stavební firma 
zručné řemeslníky hned od počátku akce“. Ze 
strany knihovny je negativně vnímán prvek 
venkovních žaluzií, které bohužel nejsou sklopné 
a krásná světlá prostora vzniklá z původní 
garáže, se stala tmavou.   

SVK podala v lednu žádost o vydání stavebního 
povolení na vybudování přípojek k investičnímu 

skladu v areálu Skanzenu Mayrau. Stavební odbor Města Kladno vyzval SVK k doplnění stanovisek 
dotčených správců sítí a jiných náležitostí do 29.4.2011. SVK tento termín dodržela, avšak připomínky 
ředitele SVM PhDr. Kuchyňky přerušily stavební řízení. Připomínky jsou dle  projektanta 
neopodstatněné, ale případné řešení je možné pouze dopracováním stávajícího projektu na základě 
nové objednávky. Záležitost bude řešena s odborem kultury a památkové péče SK. 

V červnu byly zahájeny opravy v budově čp. 1641 v prostoru u schodiště na půdu (zasekání rozvodů 
elektřiny a EPS pod omítku, zednická oprava celého prostoru, vymalování); následně byla odstraněna 
dřevěná přepážka mezi chodbou a schodištěm na půdu. Po úpravách a opravě v prostoru pod 
schodištěm vzniklo zajímavé zákoutí pro uživatele k odpočinku či studiu. Byla přepažena chodba v 1. 
patře čp. 1641 na základě návrhu řešení architektem Červeným (záměr byl po konzultaci schválen 
památkáři). Posunutá příčka s dveřmi umožnila znovuvybudovat hudební oddělení s volným výběrem 
hudebních dokumentů v poslední místnosti v čele chodby.  

Na podzim byla dokončena dvouetapová  akce opravy soklu historické budovy. 
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Zakázky malého rozsahu s finančním plněním vyšším než 200 tis. Kč se vyskytly pouze v závěru roku 
při oslovení úklidových firem pro případné plnění v roce 2012 a firem  na nákup počítačů. Zakázka na 
úklidovou firmu byla zrušena z důvodů nesplnění podmínek vítězné nejlevnější firmy. 

Nekonaly se žádné investiční akce, které by SVKK financovala. 

Nákupy, opravy, úpravy, rekonstrukce a údržby budov a zařízení realizováné v roce 2011:  

Budova čp. 1641 

 malování prostor půjčovny literatury (po zatečení), hudebního oddělení, přístavby  

 oprava dešťového svodu 

 úprava vývodu vody 

 oprava vodovodního rozvodu    

 oprava a údržba elektrického zapojení   

 úprava elektroinstalace v přístavbě                                                                                                                                                           

 oprava osvětlení, výměna jističů     

 úprava el. rozvodů na schodišti k půdě   

 výměna lina v několika kancelářích přístavby 

 výměna servopohonů regulačních ventilů        

 oprava kopírky C200 3x 

 kování na dveře 

 servisní výjezdy EZS, EPS 

 oprava výtahu 

 oprava a výměna radiátorů, ventilů a manometru 

 repase a impregnace teraca      

 zhotovení sádrokartonové příčky 

 nalepení lina do prostor hudebního oddělení  

 odvodnění chodníku za budovou   

 repase 2 dvoukřídlých oken, montáž parapetů  

 nátěr 2 dvoukřídlých dveří a zábradlí     

 oprava soklu   

 instalace a přepojení telefonních přístrojů 

 údržba plynových kotlů 

 oprava hasicích přístrojů,  odvlhčovače, skartovače,  kopírky,  UPS zdrojů   
 

Budova čp.1624 

 oprava umývadla 

 montáž žaluzií do přízemí  

 nalepení lina na chodbě 

 malování schodiště a chodby 

 zpevnění sloupu vstupní brány 

 oprava dešťového svodu 
 

Budova čp.1550 

 výměna pákových baterií              

 oprava střechy 

 oprava a údržba elektrického zapojení 

 oprava tiskárny 

 montáž žaluzií do přízemí  
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 servis chladícího zařízení v serverovně 

 servisní výjezd EZS 

 malování části 1. patra 

 výměna 4 regul.ventilů a vodního kohoutu v kotelně 
 

Knihařská dílna na Sítné 

 montáž osvětlení a kontrola zásuvek             

 vodoinstalatérské práce   

 seřízení řezačky              
 

Depozitář Dříň  

 oprava žlabu a svodu    

 dodávka a montáž kouřovodu 

 oprava fasády      
 

Objekt SÚS 

 oprava dlažby 

 vymalování archivu 

 servisní prohlídka kotlů 

 zapojení telefonních linek 

 zprovoznění EZS 
 

Revize 

 pětiletá výtahu na Sítné, pravidelné revize výtahů, EZS, EPS, požární prohlídky, kontroly tlakových 
nádob, technická kontrola komínů, roční prohlídky plynových kotlů, požární preventivní prohlídky 
vč. kontroly všech hasicích přístrojů 

 
Uskutečnila se oprava služebního vozidla Fiat po havárii (bude řešeno s pojišťovnou osoby, která 
zavinila havárii); byly předány k renovaci tonery v celkové hodnotě 42 tis. Kč. 
SVK byla na jaře oslovena věcným odborem zřizovatele s nabídkou bezúplatného předání do užívání 
zrekonstruovaného a dostavěného objektu Správy a údržby silnic Kladno (dále jen SÚS). Po 
projednání SVK nabídku přijala. Movitý majetek byl postupně protokolárně předáván. Definitivní 
fyzické předání objektů vč. přilehlých pozemků a dokonce i příjezdové komunikace  se uskutečnilo 
10.11.2011 za účasti zřizovatele v osobě vedoucího oddělení kultury a památkové péče Mgr. 
Procházky. 
 Bylo dohodnuto, že část 2. patra bude nadále pronajata SÚS (pro zaměstnance zajišťující  provoz 
v Kladně a okolí).  
Do části 3. NP se přemístil z budovy čp. 1624 
odbor Kooperace knihoven – krajské 
centrum, do 1. NP region Kladno včetně 
výměnného fondu, který byl uskladněn 
v prostorách nad garážemi u domu čp. 1624. 
Část 2. NP (bývalá ředitelna) byla doplněna 
nábytkem  a  je využívána jako školící centrum 
pro knihovníky Středočeského kraje.    
Nevyužitá část 3. NP je připravena 
k pronájmu. Prozatímní nabídky nebyly 
akceptovány.  
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EEEKKKOOONNNOOOMMMIIIKKKAAA   

Rozbor hospodaření 

(detailně k jednotlivým syntetickým účtům viz „Komentář k rozboru hospodaření“ na str. 82)  
Příspěvek na provoz pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně pro rok 2011 byl schválen 
zřizovatelem ve výši 26 798 tis. Kč, z toho závazné ukazatele 

- mzdové náklady ve výši 14.450 tis. Kč  
- odpisový plán ve výši 1.592 tis. Kč. 

Rozpočtovými opatřeními byl příspěvek upraven na 30.480 Kč, náklady na 34.213 tis. Kč, z toho výše 
závazného ukazatele mzdových nákladů 16.718 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen též o ¾ ze 71 
tis. Kč z příjmů z pronájmů nebytových prostor. Ty byly použity na pokrytí nákladů spojených 
s akutními opravami budovy Dříně.  
 
Mimorozpočtové finance, které změnily výši příspěvku: 
Dotace na výkon regionálních funkcí (centrální funkce) 2.000 tis. Kč 
Dotace na výkon regionálních funkcí (region)  1.159 tis. Kč 
Dotace zřizovatele na vybavení zrekonstruovaných prostor 118 tis. Kč 
Dotace  MK DR na VISK 2 22 tis. Kč 
Dotace  MK DR na VISK 7 70 tis. Kč 
Dotace  MK DR na K 21 250 tis. Kč 
Nadace Charty 77 (3 projekty) 32 tis. Kč  
Nadace Livie a Václava Klausových (1 projekt)    9 tis. Kč  
Dar firmy LSE          3 tis. Kč 
Příjmy z pronájmů  53 tis. Kč 
 
Finanční prostředky  byly čerpány hospodárně, efektivně i účelně, v souladu se schváleným 
rozpočtem,  plánem činnosti a realizovanými projekty.  
 
 

1. Výsledek hospodaření a fondy 
Výsledek hospodaření  roku 2010 činil 0.   
 Výsledek hospodaření  roku 2011 činí 0.  Tohoto výsledku bylo dosaženo užitím rezervního fondu i 
fondu odměn a získáním dotací Ministerstva kultury ČR (zvláště na vydávání odborného časopisu 
Čtenář) i účelové dary „nadací“ na realizaci projektů. 
Rezervní fond byl v roce 2011 používán  na překlenutí období do převedení finančních prostředků na 
dotované akce zřizovatelem, na úhrady 3 vzdělávacích akcí pro seniory (Nadace konta Bariéry). Využit 
byl také dar firmy LSE na pokrytí provozních nákladů spojených se Dnem Středočeského kraje.  Další 
obdobnou akci zaštítila Nadace Livie a Václava Klausových.   

Fond odměn byl čerpán ve výši 50 tis. Kč na mimořádné odměny zaměstnancům. 

Fond kulturních a sociálních potřeb čerpala  SVKK ve výši 155 tis.Kč, z toho 119 tis. Kč ve formě 
příspěvku na stravenky pro zaměstnance (10 Kč/1stravenka v hodnotě 50,-), 12 tis. Kč na odměny 
k životnímu jubileu, 7 tis. Kč na vitamíny na posílení organizmu, 2 na pořízení 2 mikrovlnných trub a 
ve výši 15 tis. Kč poskytla sociální výpomoc zaměstnankyni.  
Fond reprodukce nebyl finančně kryt (průběžně bylo o něm účtováno, avšak k 31.12. vykazuje nulu).   
 

2. Mzdové náklady a personální problematika 
Závazný limit mzdových nákladů byl po změnách rozpočtován v celoroční výši 16.718 tis. Kč, z toho 
575 tis. Kč bylo rozpočtováno na odměny z OOV a honorářů. 
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 Účelová dotace od zřizovatele na zajištění RF navýšila původní mzdové náklady o 1.487 tis. Kč (z toho 
platy RF regionální 767 tis. Kč ;  platy RF krajské 845 tis. Kč a 32 tis. Kč pro krajské RF na odměny 
přednášejícím v rámci vzdělávání  knihovníků). 

 V rámci projektu MK ČR Knihovna 21. století bylo přiděleno na honoráře přispěvatelům časopisu 
Čtenář 180 tis. Kč.   

Limit na platy činil po schválení rozpočtového opatření zahrnujícího mimorozpočtové finanční 
prostředky 16.143 tis. Kč.  Průměrný plat zaměstnanců knihovny (bez zaměstnanců zajišťujících výkon 
regionálních funkcí) činil při průměrném přepočteném stavu 60,5  20.015,- Kč; průměrný plat všech 
zaměstnanců vč. těch, kteří zajišťují výkon regionálních funkcí činil 20.076,- Kč, což představuje 
snížení platů o 385,- Kč proti roku 2010.. 

Celkový počet všech zaměstnanců činil v přepočteném stavu 67 a fyzických osob 72 (3 zaměstnanci 
pracovali současně částí úvazku  na zajišťování výkonu regionálních funkcí).  

V rámci položky Ostatní osobní náklady byly čerpány prostředky organizace na dohody o pracovní 
činnosti pro přednášející, právníka, brigádnické výpomoci při stěhování fondu či  nemoci 
zaměstnanců, kustody výstav nebo šatnáře.  

Roční průměrný stav zaměstnanců zůstal stejný jako v roce 2010, v posledním čtvrtletí roku se však 
snížil o 1 úvazek.  
 

3. Výnosy  
 Výnosy z hlavní činnosti činily celkem 1.957 tis. Kč. Výnosy z tržeb byly vyšší proti stejnému období 
loňského roku o 440 tis. Kč, přičemž tržby z předplatného časopisu Čtenář v porovnání se stejným 
obdobím loňského roku byly o necelých 9% nižší (celkový výnos činil 391 tis. Kč). Důvodem je nižší 
počet předplatitelů (při maximální propagaci). 

 Pojišťovna uhradila 3 pojistné události v celkové výši 90 tis. Kč (vyhořelé PC, nabouraný automobil a 
1 pracovní úraz). Úroky ve výši 8 tis. Kč ze dvou běžných účtu pokryly čtvrtinu nákladů na bankovní 
poplatky. 

 Výnosy byly účetně posíleny o částku finančně nepokrytých odpisů zřizovatelem ve výši necelých 
1397 tis. Kč. Rezervní fond tvořený v minulých letech ze ZVH byl zapojen ve výši 36 tis.  Kč na pokrytí 
nákladů hlavní činnosti, tedy na nákup dokumentů a  rezervní fond z ostatních titulů byl čerpán ve 
výši 35 tis. Kč (většinou prostředky z Konta bariéry pro realizaci 3 projektů). 

 

4. Dotace  zřizovatele  

 V Plánu investic pro rok 2011 byly zohledněny požadavky SVK na rozpracovanou stavební akci z roku 
2010, tedy  “Propojení domů čp. 1550 a 1624 s výměnou oken a zateplením čp. 1550“ (investor SK). Z 
Předávacího protokolu, který organizace obdržela po realizaci akce a zanesla do účetnictví 
k 1.11.2011, činila výše  investičních prostředků akce 10.950 tis. Kč,  neinvestičních prostředků 609. 
tis. Kč. 
Na dokončení osazení rekonstruovaných prostor nábytkem byla poskytnuta přímo SVKK dotace ve 
výši 118 tis. Kč. Veškeré tyto prostředky byly vyčerpány. 
 
Neinvestiční projekt SK „Podpora knihoven z rozpočtu Středočeského kraje“ (dále jen RF) byl 
zřizovatelem pro rok 2011  zajištěn pouze 2 smlouvami  a  účelovými dotacemi v celkové výši 3.159 
tis. Kč  - z toho na  

 zajištění krajských RF  -     2.000 tis.Kč  
 zajištění regionálních RF - 1.159 tis. Kč . 

Platy se zákonnými odvody představovaly nejvýznamnější  nákladovou položku. Vzhledem 
k poskytnutí výrazně nižší dotace pro rok 2011,  bylo nutné přistoupit k organizační změně a  
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ukončení pracovního poměru ve výši 1,0 úvazků knihovníků- metodiků (krajské RF) a 0,1 úvazku 
knihovníka, který zajišťoval technické zpracování dokumentů (regionální RF) k 31.1.2011.. Tyto práce 
byly zajišťovány zefektivněním práce ostatními zaměstnanci zajišťujícími RF, technické zpracování pak 
zaměstnankyněmi odboru DZF. Od dubna 2011 byl snížen úvazek vedoucí odboru KK o 0,4 úvazku. 
Z veškerých  ušetřených prostředků byl pořízen knihovní fond v celkové částce 663 tis. Kč pro všechny 
pověřené knihovny.   
Dále byly finanční prostředky čerpány takto: 
·  spotřební materiál (benzín, kancelářské potřeby, DDHM, tonery) 
· cestovné 
· ostatní  služby (přednášky a školení pro knihovníky ve SK, servisní poplatky dodavateli knihovního 

systému, aktualizace webové stránky, tel. poplatky, poštovné, nákup licencí) 
· opravy – renovace tonerů; výměna koberce 
K 31.12. byly vyčerpány obě dotace beze zbytku. 
 

5. Dotace od jiných subjektů   
 Ministerstvo kultury ČR  schválilo 4 předložené projekty a  prostřednictvím zřizovatele zaslalo pro 
jejich realizaci 4 neinvestiční dotace  v celkové výši 352 tis. Kč.  
V rámci programu Knihovna 21. století Rozhodnutím MK čj.2/35 – MK-S 3565/2011 OUK byla  
přidělena finanční dotace ve výši 10 tis. Kč na zajištění projektu pod názvem „ U nás jste 
vítáni!“(bezbariérová orientace pro nevidomé a slabozraké) – z přidělených prostředků byl pořízen 
hlasový majáček pro nevidové návštěvníky knihovny. 

 Rozhodnutím MK čj.3/139 – MK-S 3710/2011 OUK bylo přiděleno na projekt„Příspěvek na tisk 
časopisu Čtenář, měsíčníku pro knihovny“  250 tis. Kč, z toho 180 tis. Kč na úhradu honorářů 
autorům článků. Časopis Čtenář byl zásluhou dotace vydáván i ve svém 63. roce. 

V rámci programu VISK 7 - KRAMERIUS  byla schválena Rozhodnutím čj.1528/2011 SOLK realizace 
projektu „Ochrana a jiné formy zpřístupnění regionálních dokumentů z  fondu SVK v Kladně“ za 
přispění dotace  ve výši 70 tis. Kč. Díky této dotaci bylo digitalizováno 6 regionálních titulů periodik a 
několik titulů knižních.  

Rok 2011 byl již jedenáctým rokem projektu „Zabezpečení výuky informačních a komunikačních 
technologií v rozsahu ECDL ve výukovém centru SVK v Kladně“ financovaným z programu 
Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven (VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků). Finanční zajištění projektu činilo 22 tis. Kč (Rozhodnutí č.j. 1527/2011 SOLK). Finanční 
prostředky byly vyčerpány. 
 

6.  Dary 
 SVK uspěla již potřetí v  projektech pro vzdělávání seniorů (Nadace Charty 77 - Konto Bariéry) a 
realizovala v roce 2011 tři projekty. Finanční prostředky účelově určené byly poukázány po skončení 
projektů přímo knihovně v celkové výši 32 tis. Kč. 
Firma LSE poskytla knihovně dar ve výši 3 tis. Kč na pokrytí části provozních nákladů spojených se 
zajištěním Dne Středočeského kraje. 
 Veškeré poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány.  
 

Investiční činnost  

Investiční činnost byla nulová. 
 Investiční akce “ Propojení domů čp. 1550 a 1624 s výměnou oken a zateplením čp. 1550“  byla 
financována SK včetně stavebního i autorského dozoru. 
SVK získala bezúplatným převodem objektů a pozemků bývalé SÚS investiční majetek ve výši téměř 
54 mil. Kč. 
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KKKooonnntttrrrooolllnnnííí   čččiiinnnnnnooosssttt   

Byly provedeny kontroly vyplývající ze směrnice KÚ SK č. 48 zásady vztahů Středočeského kraje a jeho 
příspěvkových organizací, Plánu činnosti na rok 2010 a z interních směrnic. 

Byla zpracována Roční zpráva o kontrole za rok 2011 a v termínu odeslána.  

Plán činnosti byl průběžně kontrolován na poradách vedení (viz zápisy) a poradách jednotlivých 
odborů. Byl zpracován Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 2010, taktéž za 1. pololetí 
2011.  

Knihovna nezodpovídala žádný dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím.  

Na www.svkkl.cz. byla v předepsaném termínu zveřejněna Výroční zpráva Středočeské vědecké 
knihovny v Kladně za rok 2010.  

 

ÚÚÚčččaaasssttt   ppprrraaacccooovvvnnníííkkkůůů   nnnaaa   ooodddbbbooorrrnnnýýýccchhh   aaakkkcccíííccchhh   (((vvvýýýbbběěěrrr)))      

Zahraniční cesty a spolupráce 
- doprovod návštěvy Wojewódzka Bibliotéka Publiczna im. Emanuela Smołki Opole ve dnech 26. – 

29. dubna (tlumočení Phdr. Eva Wróblewská) 
- služební cesta do Bibliothekscentrum Koblenz (SRN) – Phdr. Ivana Feldmanová, PhDr. 

Jakub Pavlík, Mgr. Lenka Šimková, Eva ‚Senfeldová, 20.-23. září 
- služební cestra SDRUK do rakouských a italských knihoven (klášterní knihovna Neuwirth, Městská 

knihovna Bolzano, Městská knihovna Brixen, Univerzitní knihovna Bolzano a její pobočka 
v Brixenu) – PhDr. Jiřina Kádnerová,  6.- 9. června 

 

Porady 
- jednání komise pro jmenné zpracování, Národní knihovna ČR, Praha, 25. 1. 
- setkání správců souborů autorit, Národní knihovna ČR, Praha, 2. 3.  
- jednání grantové komise VISK 9, Ministerstvo kultury ČR, Praha, 7. 3. 
- jednání grantové komise VISK 7, Ministerstvo kultury ČR, Praha, 8. 3. 
- jednání o dalším vývoji článkové bibliografie, Národní knihovna ČR, Praha, 30. 3. 
- porada účastníků programu VISK 7 – Kramerius, Národní knihovna ČR, Praha, 10. 5. 
- porada účastníků programu VISK 7 – Kramerius, Národní knihovna ČR, Praha, 22.11. 
- porada akvizitérů z knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností, Praha, 
- pracovní jednání k přípravě projektů z programu VISK 9 (doplňování dat do databáze ANL+), 

Praha, 28.11. 
- jednání pracovní skupiny pro věcné zpracování, Národní knihovna ČR, 13. 12. 
- jednání vzdělávací sekce SKIP – 2x  
- 25. zasedání Komise pro služby, MZK a Knihovna univerzitního kampusu MU, Brno 3. – 4. 11. 
- porada ředitelů kulturních zařízení Středočeského kraje, Jílové u Prahy 1. 11.,  
 
Konference  
- Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Národní archiv, Praha, 30.11.–1.12 
- Knihovny současnosti, České Budějovice 13. 6.  
- Vlašim 2011 (regionální sborníky), pořadatel Státní oblastní archiv Praha, Vlašim  24. – 25. 11.  
 

http://www.svkkl.cz/
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Redakční rady 
- redakční rada Bulletinu SKIP (24. 3. spojená s exkurzí do pobočky Městské knihovny Praha ve 

Stodůlkách)  
- pravidelné redakční rady časopisu Čtenář, Národní knihovna ČR, Praha nebo Kladno 
 
Zasedání Rady a sekcí SDRUK  
- zasedání Rady SDRUK, MZK  14. – 15. 2.; SVK Ústí nad Labem 25. – 26. 5.; 7. – 8.11. Olomouc 
- zasedání Sekce pro bibliografii Sdružení knihoven ČR, Havlíčkův Brod, 19.–20. 4. 
- Zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů, SVK v Hradci Králové 12. – 13. 4., KK F. 

Bartoše ve Zlíně, 3. 11.   
- Zasedání sekce pro bibliografii, KK Vysočina Havlíčkův Brod  19. – 20. 4.  
- Zasedání sekce pro regionální funkce Praha 20. 4.  
 
Veletrhy 
- Svět knihy, Praha, 12.–13. 5. 
- Podzimní knižní veletrh, Havlíčkův Brod, 21.10. 
- Podzimní knižní veletrh,  Lysá nad Labem , 9.9.   
- Holiday World, veletrh cestovního ruchu, Praha, 11.2.  
 

Kolokvia 
- Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů, pořadatel SDRUK, Jihlava, 2.–4.10. 
 

Křty knih 
- knihy Adolfa Kožíška, Kytice vzpomínek řídícího učitele (editor Miroslav Oliverius) 
 

Semináře, přednášky 
- Seminář Komunikační dovednosti v kultuře,  Praha, pořadatel UZS, 1.3.  
- seminář k projektům VaV na získání přístupu k informačním zdrojům. Praha, 27.9. 
- seminář o Národním úložišti šedé literatury, Národní technická knihovna, Praha, 25.10. 
- seminář pro účastníky Souborného katalogu ČR, Městská knihovna v Praze, 6.12. 
- seminář E-knihy v knihovnách, Brno, 14.12. 
- Seminář Regionální funkce knihoven, SVK Plzeň 12. - 13. 10. 
- seminář Marketingové dovednosti pro pracovníky v kultuře, MěK Praha 20. 4. (vzdělávací 

akce v rámci projektu UZS)  
- seminář Manažerské dovednosti v kultuře, Praha, pořadatel UZS, 28. – 29. 4.  
- seminář Financování projektů z EU fondů, Národní centrum regionů Praha 11. 1.  
- Seminář Řízení lidských zdrojů v kultuře, Praha, pořadatel UZS , 30. -31. 5. 
- Knihovnické dílny 2011, pořadatel SKIP v Městské knihovně v Praze, 28. – 29. 4.  
- seminář Psi a dojné krávy (marketing knihoven), KK Liberec, 3. 5.   
- Národní seminář Nové směry v informačním vzdělávání, NAKLIV Kouty u Ledče nad Sázavou 12. – 

13. 5.  
- Seminář Nácvik komunikačních dovedností pro trenéry paměti, ČSTPMJ Praha 27. – 30. 11. 
- Seminář EBSCO, Národní knihovna  Praha, 5. 12.  
- Seminář Dobrovolnictví v knihovnách, pořadatel SKIP a Městská knihovna v Kroměříži, 7. – 8. 6.   
- Paměť a kreativita 2011, KK Vysočina Havlíčkův Brod 2.  – 3. 5.  
- Elektronické knihovnické a inf. zdroje - praktické rešeršování, NTK, 24. 5.  
- Seminář Google Search, NK Praha 23. 11.  
- seminář Setkání uživatelů ARL, pořadatel Cosmotron a.s. Valtice 21.- 22. 11.  
- Jak efektivně využívat nástroje monitoringu medií, Praha – Jinonice ÚISK ,  28. 2. 
- seminář Google Search, knihovna ZpUniverzity Plzeň 23. 11.  
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Kurzy  

- roční inovační kurz pro pracovníky kulturních organizací, Modul Fondy, pořádaný UZS ČR 
v Národní knihovně ČR 

- kurz anglického jazyka v rámci projektu UZS  (pracovníci odboru DZF, OS, SF, TE, KK 
 
Školení 
- Firma Anopress, Praha 17.10.  
- školení OS Linux,  IS4 Technologies s.r.o.,Praha  8.-10. 6.  
 
Akce pořádané SVK v Kladně  
- Uvedeno v části Odbor služeb,  Vzdělávací a instruktážní činnost a další akce pro 

uživatele, školy a ostatní veřejnost  a části  Odbor kooperace knihoven, část Vzdělávání; 
na většině účast pracovníků SVK  

- kurz Knihovnického minima, pořadatel SVK v Kladně, přednášející odborní pracovníci SVK. 
 
Jiné 
- hodnotící komise krajského kola Středoškolské odborné činnosti, Střední   
       průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, 2. 5.  

Dvě pracovnice navštěvovaly a úspěšně ukončily jednoletý knihovnický kurz v NK.  Tři 
pracovnice studují  (Ústav informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy,  
kombinované studium).   
 

 

 ČČČllleeennnssstttvvvííí   vvv   ooodddbbbooorrrnnnýýýccchhh   ooorrrgggááánnneeeccchhh 

 Sdružení knihoven 

 Valná hromada SDRUK (Jiřina Kádnerová)  

 Rada SDRUK (Jiřina Kádnerová)  

 Sekce pro akvizici (Jana Hermanová)  

 Sekce pro bibliografii (Jiřina Kádnerová, Jiří Mika)  

 Sekce pro informační vzdělávání (Ivana Feldmanová, Jakub Pavlík)  

 Sekce pro regionální funkce (Ladislava Cukrová)  
 
 Redakční rada Čtenář (Jiřina Kádnerová, Vladimíra Švorcová, Jiří Mika)  
 
 SKIP 

 Redakční rada Bulletinu SKIP (Jiří Mika)  

 Sekce trénování paměti (Jakub Pavlík, Jaroslav Volf) 
 

 Komise a pracovní skupiny Národní knihovny  

 Komise pro služby (Ivana Feldmanová)  

 Pracovní skupina pro jmenné zpracování (Miroslava Nováková) 

 Pracovní skupina pro věcné zpracování (Věra Neumannová) 

 Pracovní skupina pro seriály (Alena Vávrová) 

 Pracovní skupina pro speciální dokumenty (Miroslava Nováková, Věra Neumannová) 
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 Hodnotitelské komise Ministerstva kultury ČR 

 Věda a výzkum (Jiřina Kádnerová)  

 VISK 7 (Jiří Mika) 

 VISK 9 (Jiří Mika) 
 

 Hodnotitelská komise krajského kola Středoškolské odborné činnosti (Ivana Feldmanová, 
Vladimíra Švorcová, Radek Liška) 

 
 Správní rada Nadace knihoven (Jiřina Kádnerová) 

 
 

PPPuuubbbllliiikkkaaačččnnnííí   čččiiinnnnnnooosssttt   ppprrraaacccooovvvnnníííkkkůůů      

Kádnerová, Jiřina. Historie několika středočeských měst očima bibliografa. In : Sdružení knihoven 
České republiky v roce 2010. Ostrava : Sdružení knihoven 2011, s. 62 – 70.  

Kádnerová, Jiřina. Sek e pro bibliografii. In : Sdružení knihoven České republiky v roce 2010. Ostrava : 
Sdružení knihoven 2011, s. 127 – 129.  

Kádnerová, Jiřina. Zamyšlení nad českou článkovou bibliografií v roce 2011. In: Čtenář.  Roč. 63, č. 10 
(2011), s. 343-346. 
Důsledky zrušení kooperačního systému ANL z pohledu krajské knihovny 

Mika. Jiří.  K výročí Cyrila Boudy . In: Čtenář. Roč. 63, č. 11 (2011), s. 391-- 2 il 

Výstavy z díla malíře a grafika k 110. výročí jeho narození.  

Mika, Jiří. Střední Čechy spatřené: poznámky k máchovské literatuře a bibliografii. In : Sdružení 
knihoven České republiky v roce 2010. Ostrava : Sdružení knihoven České republiky, 2011, s. 26-31.   

Mika,  Jiří. „Kniha má před sebou ještě velmi dlouhý život“ : rozhovor s Ing. Pavlem Janáčkem, Ph.D. 
*rozmlouval Jiří Mika). In : Čtenář. 2011, roč. 63, č. 4, s. 128-132. 

Mika, Jiří. Setkání bibliografů v Jihlavě. In : Čtenář. 2011, roč. 63, č. 12, s. 431. 

Pavlík, Jakub. Pozvání do SVK v Kladně na únor 2011. In: Novostrašecký měsíčník. Roč. 15, č. únor 
(2011), s. 27. 
Výstavní a přednášková činnost krajské knihovny.  

Pavlík, Jakub. Akce ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. In: Novostrašecký měsíčník.  Roč. 15, 
č. říjen (2011), s. 12.  
Výstavní a přednášková činnost krajské knihovny. 

Pavlík, Jakub.  Pozvání do SVK v Kladně na únor 2011.  In: Novostrašecký měsíčník. Roč. 15, č. únor 
(2011), s. 27. 
Výstavní a přednášková činnost krajské knihovny.  

Pavlík, Jakub. Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na březen 2011.  In: Novostrašecký 
měsíčník. Roč. 15, č. březen (2011), s. 14-15.  
Výstavní a přednášková činnost krajské knihovny.  
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Pavlík, Jakub. Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na duben. In: Novostrašecký 
měsíčník. -- Roč. 15, č. duben (2011), s. 14.  
Výstavní a přednášková činnost krajské knihovny.  

Pavlík, Jakub. Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na květen 2011. 
In: Novostrašecký měsíčník. -- Roč. 15, č. květen (2011), s. 15. 
Výstavní a přednášková činnost krajské knihovny.  

Pavlík, Jakub. Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na červen 2011 In: Novostrašecký 
měsíčník. -- Roč. 15, č. červen (2011), s. 15.  
Výstavní a přednášková činnost krajské knihovny. 

Švorcová, Vladimíra. Zpřístupňování šedé literatury. In : Čtenář, 2011, roč. 63, č. 12, s. 446. 

Za Miroslavou Frolíkovou.  In: Čtenář. Roč. 63, č. 6 (2011), s. 236, 1 fot. 
Vzpomínka na dlouholetou pracovnici SVK v Kladně.   

 

SSStttřřřeeedddooočččeeessskkkááá   vvvěěědddeeeccckkkááá   kkknnniiihhhooovvvnnnaaa   vvv   KKKlllaaadddnnněěě   vvv   mmmééédddiiiíííccchhh   

Monitoring Kladenský deník 

Otevírací hodiny, přednášky apod.  

Kladenský deník. – Č. 2 (4.1.2011), s. 6; č. 3 (5.1.2011), s. 6; č. 16 (20.1.2011), s. 6; č. 17 (21.1.2011), s. 
6; č. 18 (22.1.2011), s. 6; č. 19 (24.1.2011), s. 6; č. 20 (25.1.2011), s. 6; č. 21 (26.1.2011), s. 6; č. 22 
(27.1.2011), s. 6, č. 31 (7.2.2011), s. 6; č. 32 (8.2.2011), s. 6; č. 33 (9.2.2011), s. 6; č. 35 (11.2.2011), s. 
6; č. 36 (12.2.2011), s. 6; č. 37 (14.2.2011), s. 6; č. 38 (15.2.2011), s. 6; č. 39 (16.2.2011), s. 6; č. 42 
(19.2.2011), s. 6; č. 43 (21.2.2011), s. 6; č. 44 (22.2.2011), s. 6; č. 45 (23.2.2011), s. 6; č. 46 
(24.2.2011), s. 6; č. 47 (25.2.2011), s. 6; č. 48 (26.2.2011), s. 6; č. 67 ((21.3.2011), s. 6; č. 73 
(28.3.2011), s. 6; č. 74 (29.3.2011), s. 6; č. 75 (30.3.2011), s. 6; č. 76 (31.3.2011), s. 6; č. 77 (1.4.2011), 
s. 6; č. 114 (16.5.2011), s. 6; č. 132 (6.6.2011), s. 6; č. 154 (1.7.2011), s. 6; č. 155 (2.7.2011), s. 6; č. 
175 (28.7.2011);  č. 181 (4.8.2011), s. 6; č. 186 (10.8.2011), s. 6; č. 191 (16.8.2011), s. 6; č. 196 
(22.8.2011), s. 6; č. 197 (23.8.2011), s. 6; č. 198 (24.8.2011), s. 6; č. 221 (20.9.2011), s. 6; č. 222 
(21.9.2011), s. 6; č. 223 (22.9.2011), s. 6; č. 225 (24.9.2011), s. 6; 

Středočeská vědecká knihovna má pro čtenáře otevřeno i o prázdninách 
Kladenský deník. – Č. 161 (12.7.2011), s. 2; č. 243 (17.10.2011), s. 6; č. 251 26.10.2011), s. 6.  
 

Výstavy v Malé galerii SVK Kladno 

Medvídci Mirky Novákové 
Kladenský deník. – Č. 1 (3.1.2011), s. 6; č. 3 (5.1.2011), s. 6; č. 4 (6.1.2011), s. 6; č. 5 (7.1.2011), s. 6; č. 
6 (8.1.2011), s. 6. 
 
Havíři, řekněte! 
Kladenský deník. – Č. 11 (14.1.2011), s. 6; č. 12 (15.1.2011), s. 6; č. 13 (17.1.2011), s. 6; č. 14 
(18.1.21011), s. 6;, č. 15 (19.1.2011), s. 6;  č. 16 (20.1.2011), s. 6; č. 17 (21.1.2011), s. 6; č. 18 
(22.1.2011), s. 6;, č. 19 (24.1.2011), s. 6; č. 20 (25.1.2011), s. 6; č. 21 (26.1.2011), s. 6; č. 22 
(27.1.2011), s. 6; č. 30 (5.2.2011), s. 6; č. 34 (10.2.2011), s. 6; č. 36 (12.2.2011), s. 6; č. 40 (17.2.2011), 
s. 6; č. 41 (18.2.2011), s. 6; č. 42 (19.2.2011), s. 6; č. 48 (26.2.2011), s. 6; č. 49 (28.2.2011), s. 6; č. 51 
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(1.3.2011), s. 6; č. 52 (3.3.2011), s. 6; č. 53 (4.3.2011), s. 6; č. 56 (8.3.2011), s. 6; č. 57 (9.3.2011), s. 6; 
č. 62 (15.3.2011), s. 6. 
 
Z pokladů rakovnického muzea 
Kladenský deník. – Č. 70 (24.3.2011), s. 6; č. 71 (25.3.2011), s. 6; č. 72 (26.3.2011), s. 6; č. 75 
(30.3.2011), s. 6; č. 76 (31.3.2011), s. 6; č. 87 (13.4.2011), s. 6; č. 88 (14.4.2011), s. 6. 
 
Velikonoční výstava 
Kladenský deník. – Č. 79 (4.4.2011), s. 6, č. 80 (5.4.2011), s. 6; č. 81 (6.4.2011), s. 6; č. 82 (7.4.2011), s. 
6; č. 84 (9.4.2011), s. 6; č. 85 (11.4.2011), s. 6; č. 88 (14.4.2011), s. 6; č. 90 (16.4.2011), s. 6; č. 91 
(18.4.2011), s. 6; č. 92 (19.4.2011), s. 6; č. 94 (21.4.2011), s. 6; č. 95 (22.4.2011), s. 6; č. 96 
(23.4.2011), s. 6; č. 97 (26.4.2011), s. 6. 
 
 Svět svázaný do knih, výstava autorských knih Veroniky Botové z let 2007-2011 
Kladenský deník. – Č. 210 (7.9.2011), s. 6; č. 211 (8.9.2011), s. 6; č. 212 (9.9.2011), s. 6; č. 213 
(10.9.2011), s. 6;  č. 214 (12.9.2011), s. 6; č. 219 (17.9.2011), s. 6; č. 230 (1.10.2011), s. 6; č. 231 
(3.10.2011), s. 6; č. 232 (4.10.2011), s. 6; č. 235 (7.10.2011), s. 6; č. 237 (10.10.2011), s. 6; č. 239 
(12.10.2011), s. 6; č. 244 (18.10.2011), s. 6 
 
Cyril Bouda – bibliofilie a drobná grafika ze sbírky Jaroslava Pergla 
Kladenský deník. – Č. 247 (21.10.2011), s. 6; č. 248 (22.10.2011), s. 6; č. 249 (24.10.2011), s. 6; č. 250 
(25.10.2011), s. 6; č. 253 (29.10.2011), s. 6; č. 254 (31.10.2011), s. 6; č. 264 (11.11.2011), s. 6; č. 265 
(12.11.2011), s. 6; č. 266 (14.11.2011), s. 6; č. 267 (15.11.2011), s. 6; č. 270 (19.11.2011), s. 6; č. 271 
(21.11.2011), s. 6; č. 275 (25.11.2011), s. 6. 

Přednášky 

Právní tematika - osobní bankroty a exekuce. In : Kladenský deník. Č. 120 (23.5.2011), s. 2. 

Autorské čtení Mileny Štráfeldové z knihy Přepisovačka. In : Kladenský deník. Č. 259 (5.11.2011), s. 6; 
č. 260 (7.11.2011), s. 6; č. 262 (9.11.2011), s. 6. 

 

Redakční články 

Bejšáková, Sandra.  Knihovna představila elektronické čtečky knih. In: Kladenský deník. Č. 253 
(20111029), s. [1].  
Nový přístroj pro čtení knih v elektronické podobě.   

Březen v knihovně. SVK Kladno: Soutěž pro návštěvníky knihovny „Touláme se po stránkách knih“. In : 
Kladenský deník. Č. 51 (2.3.2011), s. 6; č. 52 (3.3.2011), s. 6. 

Dan. Středočeši budou mít v pátek svůj den. In: Kladenský deník. Č. 250 (20111025), s. *1+.  
Program akce "Den Středočeského kraje" v knihovně.  

Hájek, Roman.  Tři výstavy k výročí Cyrila Boudy . In: Kladenský kamelot. Č. listopad (2011), s. 14-15, 3 
il.  
Výstavy z díla malíře a grafika k 110. výročí narození.  

Hájek, Roman - Bydžovská Iv. V říši kramářských písní.  In: Kladenský kamelot. Č. březen (2011), s. 44-
45, 3 obr.  
Výstava dobových kramářských písní o havířích, výstava Havíři, řekněte.  
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Instruktáž využití internetu a on-line katalogu. In : Kladenský deník. Č. 133 (7.6.2011), s. 6. 

kla. Za Poldovky jsme měli oči plné sazí, teď už je to lepší. Rubrika: Lidé od nás.  
In: Mladá fronta Dnes. Střední Čechy Dnes. Roč. 22, č. 167 (20110719) S. B4. 1 fot. 
Proměny města z pohledu ředitelky kladenské vědecké knihovny.   

mir. Panoramata slezských měst budou vystavena ve vědecké knihovně.  In: Kladenský deník. Č. 95 
(20110422), s. 3.  
Výstava vedut měst ze vzácného fondu opolské knihovny.  

mir. Poklady z Rakovnického muzea můžete vidět v kladenské vědecké knihovně. In: Kladenský deník. 
Č. 60 (20110312), s. 2.  
Výstava v Malé galerii krajské knihovny.  

Novák, Miroslav. Čtenáři mají vlastní svátek, slavit mohou ještě osm dnů.  In: Kladenský deník. Č. 69 
(20110323), s. 2, 1 il.   
Akce veřejných knihoven k měsíci čtenářů.  

Novák, Miroslav. Panoramata slezských měst si můžete prohlédnout v knihovně. In: Kladenský deník. 
Č. 101 (20110430), s. 2, 2 il.  
Slavnostní vernisáž výstavy vedut ze vzácného fondu opolské knihovny.  

Novák, Miroslav. Prázdniny byly včera i ve vědecké knihovně. In: Kladenský deník. Č. 30 (20110205), s. 
[1], 1 fot.  
Akce pro studenty a žáky "Pololetní prázdniny".  

pep. Vědecká knihovna představí poklady. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 22, č. 62 (20110315).  Střední 
Čechy Dnes. -- S. [B1].  
Výstava "Z pokladů rakovnického muzea".  

Plavecký, Radek. Středočeský kraj vydal mapy pro slepce a slabozraké. In: Právo. Roč. 21, č. 38 
(20110215). Praha - Střední Čechy. S. 11. 
Soubor map pro nevidomé; mj. k dispozici v krajské knihovně.  

rob. Antonín Dvořák a Kladensko.  In: Kladenský deník. Č. 220 (20110919), s. *1+. 
Přednáška ke 170. výročí narození hudebního skladatele  

Rob. Knihovna nabízí tréninky paměti. In: Kladenský deník. Č. 249 (20111024), s. *1+.  
Kurzy trénování paměti.   

rob. Knihovna představí knihu A. Kožíška.  In: Kladenský deník. Č. 237 (20111010), s. *1+.  
Představení publikace Kytice vzpomínek řídícího učitele z Motyčína.  

rob. Knihovna vystaví grafiky a další práce Cyrila Boudy. In: Kladenský deník.  Č. 245 (20111019), s. 3. 
Výstava drobné grafiky Cyrila Boudy v Malé galerii knihovny.  

rob. Medvídky vystřídají v knihovně horníci. In: Kladenský deník. Č. 6 (20110108), s. *1+.  
Výstava dobových písní o havířích Havíři, řekněte!  

Rob. Prázdniny neznamenají, že bude v knihovně zavřeno. In: Kladenský deník. Č. 29 (20110204), s. 3. 
Akce pro studenty a žáky "Pololetní prázdniny".  

rob. Před dovolenou se vydejte do knihovny.  In: Kladenský deník. Č. 153 (20110630), s. *1+.  
Nabídka knih ve vědecké knihovně.  
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Rob. V knihovně bude číst Milena Štráfeldová . In: Kladenský deník. Č. 260 (20111107), s. *1+.  
Autorské čtení spisovatelky a rozhlasové redaktorky.   
 
rob. Ve znamení benediktinského kříže. In: Kladenský deník. Č. 29 (20110204), s. 3.  
Přednáška Kladenský barok.  
Seriál Kladenského deníku: Důležité pracovní stoly (19). Jiřina Kádnerová, ředitelka SVK v Kladně. In : 
Kladenský deník. Č. 116 (18.5.2011), s. 3. 
 
rob. Vědecká knihovna nabízí řadu akcí. In: Kladenský deník. Č. 230 (20111001), s. *1+.  
Týden knihoven v krajské knihovně.  

rob. Vědecká knihovna připravila první poprázdninovou výstavu. In : Kladenský deník. Č. 203 
(20110830), s. 2.  
Výstava grafické tvorby "Svět svázaný do knih". 
 
Řečínská, Daniela. Havíři, řekněte Kladeňákům, jaké to bylo. In: Kladenský deník. Č. 9 (20110112), s. 
[1], 1 fot. .  
Vernisáž a přednáška k výstavě Havíři, řekněte!  
 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně v únoru. In: Kladno. Č. únor (2011), s. 18.  
Výstavní a přednášková činnost.  
 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně v březnu 2011. In: Kladno. Č. březen (2011), s. 18.  
Přednášková činnost krajské knihovny. 
 



Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 

 

71 

Příloha č. 1 

NNNooovvvééé   tttiiitttuuulllyyy   čččaaasssooopppiiisssůůů   oooddd   rrroookkkuuu   222000111111   (((vvvýýýbbběěěrrr)))   

Antiemetics News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : We Make 
Media, 2011-. -- 2x ročně. -- ISSN : 1804-8226.  

Aspekt : časopis vydávaný pod záštitou Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. -- Č. 1 

(2011)-. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2011-. -- 2x 

ročně. -- ISSN : 1805-0085. 

Báječná rodina. -- Č. 1 (1.12.2011)-. -- Praha : Afinity Media, 2011-. -- 1x měsíčně.  

Bizzone : revue pro velká zvířata, co si chtějí odfrknout od byznysu. -- Č. 1 (jaro 2011)-. -- Praha : 

Boomerang Publishing, 2011-. -- 4x ročně. 

Citybike : první časopis o kolech a městě. -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Praha : Boremi invest, 2011-

. -- 4x ročně. -- ISSN : 1804-8161. 

Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v 
Praze. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Česká společnost pro výzkum 18. století : Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze, 2011-. -- 2x ročně. -- ISSN : 1804-6983.  

Current opinion in infectious diseases : české vydání. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Medical Tribune 

CZ, 2011-. -- 2x ročně. -- ISSN : 1804-7084. 

Current opinion in psychiatry : české vydání. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 
2011-. -- 3x ročně. -- ISSN : 1804-6339.  

Czech polar reports. -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Brno : Masaryk University, 2011-. --    2x ročně. -- ISSN : 
1805-0689.  

Český spotřebitel : tipy, rady, doporučení. -- Č. 1 (2011)-. -- Praha : Rex Praha, 2011-. -- 4x ročně.  

Dobříšsko aktuálně.cz : regionální informační a inzertní čtvrtletník pro Dobříšsko, Mníšecko a 
Novoknínsko. -- Č. 1 (zima 2011/2012)-. -- Praha : Snark, 2011-. -- Příloha: Info inzert. -- 4x ročně.  

Extra válka : II. světová : největší konflikt dějin v detailním pohledu. -- Č. 1 (2011)-. -- Brno : Extra 

Publishing, 2011-. -- 8x ročně. -- ISSN : 1805-0298. 

Economics working papers. -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- České Budějovice : University of South Bohemia 
in České Budějovice, Faculty of Economics, 2011-. -- 2x ročně. -- ISSN : 1804-5618.  

Film a video : novinky na DVD nejen v trafikách. -- Praha : Filmexport home video, 2011-. -- 1x 

měsíčně. 

First class. -- Roč. 1, č. 6 (2011)-. -- Praha : First Class Publishing, 2011-. -- 6x ročně. -- ISSN : 1805-
076X.  

Forbes Česko. -- listopad (2011)-. -- Praha : Business Consulting  & Media, 2011-. -- 1x měsíčně.  

Foxteriér : zpravodaj Klubu chovatelů foxteriérů ČR. -- *Praha+ : Klub chovatelů foxteriérů ČR, 2011-. -- 
4x ročně.  

Geo epocha : speciál o historii. -- Roč. 1, č. 1 (listopad 2011)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 

2011-. -- Periodicita není známa. -- ISSN : 1801-3201. 

Hlučínsko : vlastivědný časopis Muzea Hlučínska. -- Hlučín : Muzeum Hlučínska, 2011-. -- 2x ročně. -- 
ISSN : 1804-6967.  
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Horseman : život v sedle. -- Roč. 1, č. 1 (21.9.2011)-. -- Blažejov : Harmony, 2011-. --    4x ročně.  

Investiční magazín : moderní časopis pro všechny, kteří chtějí investovat a potřebují informace. -- Č. 1 
(červenec 2011)-. -- Praha : Impax, 2011-. -- 4x ročně. -- ISSN : 1804-9753.  

Knihcentrum revue. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Ostrava : Booknet, 2011-. -- 2x ročně. -- ISSN : 1805-
0808.  

Komunikace, média, společnost = Studia Nuntios Communicandi. -- Č. 1 (listopad 2011)-. -- Praha : 
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2011-. -- 2x ročně. -- ISSN : 1804-4190.  

Kondice : časopis pro vaše zdraví a krásu. -- Č. říjen (2011)-. -- Praha : Easy Publishing, 2011-. -- 1x 

měsíčně. -- ISSN : 1804-9540. 

La Lorraine revue : magazín pro přátele dobrého pečiva. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Kladno : La Lorraine, 
2011-.-- 4x ročně.  

Life on campus : university lifestyle mag. -- Roč. 1, (říjen 2011)-. -- Praha : University Media Group, 
2011-. -- 6x ročně. 

Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Brno : Mendelova univerzita v 
Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2011-. -- 3x ročně. -- ISSN : 1804-526X. 

Memo : časopis pro orální historii = oral history journal. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Olomouc : 

ViaCentrum, 2011-. -- 2x ročně. -- ISSN : 1804-753X. 

Mens'Life. -- Č. listopad/prosinec (2011)-. -- Praha : Boremi Invest, 2011-. -- Periodicita není známa. -- 
ISSN : 1805-1235.  

Muzejní postilion : muzejní noviny pro politický okres vysokomýtský (Choceň, Vysoké Mýto, Luže, 
Skuteč). -- Č. 1 (2011)-. -- Vysoké Mýto : Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2011-. -- 4x ročně.  

Otazníky historie. -- únor (2011)-. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- 1x měsíčně. -- ISSN : 1804-7424.  

Open source & praxe : magazín o open-source softwaru a jeho využití v podnikání a vzdělávání. -- 
Roč. 1, č. 1 (duben 2011)-. -- Olomouc : Liberix, 2011-. -- 4x ročně. -- ISSN : 1804-8560.  

Pain news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. -- Roč. 1, č. 1 (leden 2011)-. -- Praha : We Make 

Media, 2011-. -- 3x ročně. -- ISSN : 1804-7033. 

Prague onco news. -- Roč. 1, č. 1 (duben 2011)-. -- Praha : We Make Media, 2011-. -- 2x ročně. -- ISSN 

: 1804-8579. 

Pro automatizaci, měřicí a regulační techniku : odborný časopis zaměřený na automatizaci. -- Roč. 1, 
č. 1 (2011)-. -- Brno : Pavel Hála Elektromanagement, 2011-.  -- 4x ročně. -- ISSN : 1804-8889 ISSN 
(chybné) 1804-834X. 

Pro elektrické stroje a pohony : odborný magazín o elektrických strojích. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Brno 
: Pavel Hála Elektromanagement, 2011-.  -- 2x ročně. -- ISSN : 1804-834X.  

Pro projektanty : odborný magazín pro všechny elektroprojektanty. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Brno : 

Pavel Hála Elektromanagement, 2011-. -- 6x ročně. -- ISSN : 1804-8277. 

První linie : odborný časopis pro lékaře v první linii. -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Practicus, 

2011-. -- 4x ročně. -- ISSN : 1804-9028. 

Příbramsko plus. -- Roč. 1, č. 1 (listopad 2011)-. -- Příbram : Pavlína Svobodová, 2011-. -- 1x měsíčně.  

Senior : stáří jako koníček. -- Č. 1 (2011)-. -- Praha : JaJa, 2011-. -- 1x měsíčně. -- ISSN : 1804-6541.  
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Socioekonomické a humanitní studie : vědecký časopis = Studies of socio-economics and humanities : 
scientific journal. -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2011-. --  2x ročně. -
- ISSN : 1804-6797.  

Spirit : první český časopis o cheerleadingu. -- Č. 1/2 (2011)-. -- Praha : Česká asociace cheerleaders, 

2011-. -- 4x ročně. 

Sport góóól!. -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2011-. -- 1x měsíčně. -- 

ISSN : 1805-0093. 

Sruby & roubenky : domy z masivního dřeva k bydlení i rekreaci. -- Praha : Pro Vobis, [2011]-. -- 4x 
ročně. -- ISSN : 1804-8900.  

Star Wars : kultovní plavidla a vozidla. -- Č. 1 (2011)-. -- [Warszawa] : De Agostini Polska, 2011-.-- 1x 

za 14 dní. -- ISBN : 978-83-248-2623-0. 

Středočeský metropol. Středočeský kraj. -- Praha : European Press Holding, 2011-. --  1x za 2 týdny. 

Studia Trebicensia : odborný časopis Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-

. -- Třebíč : Západomoravská vysoká škola Třebíč, 2011-. -- 2x ročně. 

Swann : umění v mezinárodním dialogu = art et dialogue international = Kunst im internationalen 
Dialog. -- Č. 1 (2011)-. -- Roztoky : Swann's lab., 2011-. -- 4x ročně. -- ISSN : 1804-9494.  

Šestajovický občasník. -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Šestajovice : Otevřené fórum občanů Šestajovic, 2011-. 
--    sv. ; 30 cm. -- 3x ročně.  

Travel fever = Cestovní horečka = Reisefieber = Otpusknaja lichopadka. -- Č. 1 (2011)-. -- Kladno : 
Diana Media, 2011-. -- 2x ročně.  

Tuchorazský občasník. -- Č. 1 (březen 2011)-. -- Tuchoraz : Obecní úřad, 2011-. -- 4x ročně. 

TV expres : program a křížovky na 14 dní. -- Č. 1 (2011)-. -- Praha : Astrosat, 2011-.-- 1x za 2 týdny. -- 
ISSN : 1804-8935.  

Venkov : informační periodikum Programu rozvoje venkova. -- Č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : 
Ministerstvo zemědělství, 2011-.-- 6x ročně.  

Volný pád : časopis nejen pro paragány. -- Č. 1 (2011)-. -- Netolice : Martina Hejná, 2011-.  -- 4x ročně.  

Záhady života : časopis o mystériích, zdraví duši. -- [Roč. 1, č. 1 (červen 2011)+-. -- Praha : Ramaja, 
2011-. -- 1x měsíčně. -- ISSN : 1804-9265.  

Zdravé hubnutí. -- Roč. 1, č. 1 (26. září 2011)-. -- Praha : Metro, 2011-. -- 1x měsíčně.  

Zpravodaj MAS Pobeskydí. -- Č. 1 (jaro 2011)-. -- Třanovice : MAS Pobeskydí, 2011-. -- 4x ročně. 

Žurnál krásné články : nezávislý měsíčník pro Jindřichohradecko. -- Č. 1 (leden 2011)-. -- Jindřichův 
Hradec : Jiří Konečný, 2011-. -- 1x měsíčně.  
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Příloha č. 2 

DDDaaarrryyy   kkknnniiihhhooovvvnnněěě            

Dárce                                                                                    Počet 

Magistrát města Kladna 380 
 Jaroslav Pergl , Kladno 118 
 Anonymní sponzorský dar 109 
 MUDr. M. Krátká, Planá u Mariánských Lázní 31 
 Dar autora 23 
 Advokátní kancelář JUDr. P. Knapa (Kladno) 20 
 Krajská veřejná knihovna (Opole, Polská republika) 14 
 Státní okresní archiv Kladno 14 
 Dar čtenáře 13 
 Moravská zemská knihovna Brno 11 
 Paní Tintěrová 9 
 Městská knihovna Beroun 7 
 Severočeské muzeum v Ústí nad Labem 6 
 Správa jeskyní ČR Praha 6 
 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 4 
 Středočeský kraj 4 
  Univerzitná knižnica v Nitre 4 
 Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem 2 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2 
 Anthropozofická společnost 1 
 Česká tunelářská společnost 1 
 Fakultní nemocnice v Ostravě 1 
 Filozofický ústav Akademie věd ČR 1 
 Hnutí pro život ČR 1 
 Informační poradenské centrum Praha 1 
 Městská knihovna Rokycany 1 
 Mgr. Miroslav Oliverius 1 
 Pan Vosolsobě 1 
 Nakladatel PhDr. Vladimír Ženka,  CSc 1 
 Svaz měst a obcí ČR 1 
 Univerzita Pardubice 1 
 Vladimír Bláha 1 
 Vysoká škola báňská Technické univerzity Ostrava 1 
 

   

 
795 
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Příloha č. 3 

 

KKKnnniiihhhooovvvnnnyyy   sss   nnneeejjjvvvyyyššššššííímmm   pppooočččttteeemmm   mmmeeezzziiikkknnniiihhhooovvvnnníííccchhh   vvvýýýpppůůůjjjčččeeekkk      

   Název knihovny Počet výpůjček 

Městská knihovna Velvary 1134 

 Knihovna Václava Štecha Slaný 660 

 Městská knihovna Votice 599 

 Městská knihovna Rokycany 435 

 Místní knihovna Klobuky 427 

 Husova knihovna Říčany u Prahy 409 

 Knihovna Eduarda Petišky 387 

 Městská knihovna Žebrák 362 

 Obecní knihovna Stehelčeves 315 

 Městská knihovna Buštěhrad 300 

 Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 283 

 Městská knihovna Mníšek pod Brdy 271 

 Městská knihovna Kolín 262 

 Městská knihovna Čelákovice 262 

 Městská knihovna Nymburk 256 

 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna-Ústí nad Labem 249 

 Oblastní nemocnice Kladno,a.s. - knihovna 239 

 Městská knihovna Mělník 237 

 Městská knihovna Poděbrady 230 

 Místní knihovna Hostouň 219 

 Knihovna J.Drdy Příbram 204 

 Městská knihovna  Stochov 200 

 Městská knihovna Vlašim 189 

 Městská knihovna Zruč nad Sázavou 188 

 Městská knihovna Nové Strašecí 186 

 Městská knihovna Kutná Hora 184 

 Městská knihovna Jílové u Prahy 184 

 Městská knihovna Rakovník 183 

 Městská knihovna Rájec-Jestřebí 176 

 Škoda auto, a.s. Technická knihovna Mladá Boleslav 174 

 Městská knihovna Dobříš 171 
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NNNeeejjjčččaaassstttěěějjjiii   pppůůůjjjčččooovvvaaannnééé   tttiiitttuuulllyyy   dddoookkkuuummmeeennntttůůů   mmmeeezzziiikkknnniiihhhooovvvnnnííí   sssllluuužžžbbbyyy 

Název titulu/Autor 

Počet 

výpůjček 

Integrativní speciální pedagogika/Marie Vítková (ed.) 16 

Řízení lidských zdrojů/Michael Armstrong  12 

Lékařská etika/Helena Haškovcová 10 

Speciální pedagogika/Josef Slowík 10 

Hospodaření a finance územní samosprávy/Jitka Peková 9 

Sociální politika/Vojtěch Krebs a kol. 9 

Vývojová psychologie/Josef Langmeier, Dana Krejčířová 9 

Finanční analýza a plánování podniku/Rolf Grünwald, Jaroslava Holečková 8 

Komunikace ve škole/Jiří Mareš, Jaro Křivohlavý  8 

Kvalitativní výzkum/Jan Hendl 8 

Nové demokracie střední a východní Evropy/Ladislav Cabada a kolektiv 8 

Pedagogika volného času/Jiřina Pávková ...  8 

Psychopedie/Milan Valenta ...  8 

Respektovat a být respektován/Pavel Kopřiva ...  8 

Úvod do pedagogického výzkumu/Peter Gavora  8 

Agresivita a šikana mezi dětmi/Pavel Říčan 7 

Čtenář  7 

Jak se vyrábí sociologická znalost/Miroslav Disman 7 

Kapitoly ze speciální pedagogiky/Jarmila Pipeková (ed.) 7 

Kvalitativní výzkum/Jan Hendl 7 

Marketing management/Philip Kotler, Kevin Lane Keller  7 

Moderní pedagogika/Jan Průcha 7 

Moderní vyučování/Geoffrey Petty  7 

Něžná náruč rodičů/Eva Kiedroňová 7 

Péče o seniory v pobytových socíálních *sic+ zařízeních/Eva Malíková 7 

Přehled pedagogiky/Jan Průcha 7 

Psychologie nemoci/Jaro Křivohlavý 7 

Regionální rozvoj/René Wokoun ...  7 

Řízení lidských zdrojů/Josef Koubek 7 

Sociální pedagogika pro učitele/Arnulf Hopf  7 

Sociální práce v praxi/Oldřich Matoušek, Pavla Kodymová, Jana Koláčková  7 

Sociologie/Anthony Giddens  7 

Základy andragogiky/Zdeněk Palán, Tomáš Langer 7 

Zvonící cedry Ruska/Vladimír Megre  7 

České rodinné právo/Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková 6 

Člověk - prostředí - výchova/Blahoslav Kraus, Věra Poláčková  6 
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Příloha č. 4 

PPPřřřeeedddnnnáááššškkkyyy         

 Datum 
Přednáška 

Počet 

účastníků 

19.1. Mgr. Iva Bydžovská: Hornické písně a kramářské tisky. Doprovodná 
přednáška k výstavě. 

16 

9.2. 
PhDr. Vladimír Přibyl, Kladenský barok / Ve znamení benediktinského 
kříže 

14 

16.2. 
Zahájení cyklu přednášek pro veřejnost Základy právní gramotnosti 
JUDr. Simona Corradiniová, Jak se chovat v právních vztazích - deset 
důležitých zásad na začátek 

31 

16. 3. 
Paměť a studium cizího jazyka. Mnemotechniky a jejich využití 
v trénování paměti. V rámci Národního týdne trénování paměti PhDr. J. 
Pavlík a J. Volf 

8 

23.3. JUDr. Simona Corradiniová, Jak se vede sousede? a související otázky 21 

13.4. Beseda s cembalistkou profesorkou Zuzanou Růžičkovou 
spojená s četbou z knihy Královna cembala 

33 

20.4. JUDr. Simona Corradiniová, Bydlím, bydlíš, bydlíme, aneb k převodům 
nemovitostí 

17 

11.5. Poutník okouzlený rodnou zemí. Od vědy k mikrofonu a od mikrofonu 
ke knize s RNDr. Václavem Větvičkou, autorem Dobrých jiter ….. 

36 

4.5. JUDr. Simona Corradiniová, V dobrém i zlém aneb o povinnostech mezi 
členy rodiny 

15 

25.5. JUDr. Simona Corradiniová, Má dáti, nedal aneb k exekucím, osobním 
bankrotům a souvisejícím otázkám 

15 

15.6. JUDr. Simona Corradiniová, Hloupý kdo dává, hloupější, kdo nebere a o 
problémech, které z toho plynou 

15 

21.9. 
Dr. David R. Beveridge Antonín Dvořák a Kladensko Přednáška při  
příležitosti 170. výročí narození Antonína Dvořáka 

45 

5.10. 
Zahájení cyklu přednášek pro veřejnost Základy právní gramotnosti II. 
Právo občanské, trestní a pracovní 

10 

12.10. Představení knihy Adolfa Kožíška Kytice vzpomínek řídícího učitele   50 

19.10. Prof.  František Dvořák, Cyril Bouda 60 
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26.10. JUDr. Simona Corradiniová, workshop Jak si zkontrolovat smlouvu ?  12 

30.10. Mgr. Marie Jungrová,  Putování za čokoládou  40 

9.11.. Autorské čtení Mileny Štráfeldové z knihy Přepisovačka  5 

7.12.. JUDr. Simona Corradiniová, Dědické právo 14 

 

                
Poutník okouzlený rodnou zemí.                                          Prof.  František Dvořák, Cyril Bouda 
 RNDr. Václav Větvička  
 
Přednášky navštívilo 457 posluchačů. 

 

JUDr. Simona Corradiniová (uživatelka SVK) nabídla přednášky adresně pro SVK a přednášela v rámci 

cyklu Základy právní gramotnosti v 1. pololetí zdarma. Přednášky s právní tematikou včetně jednoho 

praktického workshopu pokračovaly během podzimních měsíců v rámci cyklu Základy právní 

gramotnosti II.  

Na workshop byla připravena anketa, jaká konkrétní témata by měla být zařazena dále. Prezentace 

přednášek Základy právní gramotnosti jsou vystaveny na webu knihovny.   

 

Kromě přednášek se uskutečnily 2 koncerty 

 

30.3. 
Jarní koncert smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM  

ZUŠ Kladno, Moskevská ul.                                                                           105 účastníků 

14.12. 

 

Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM 
ZUŠ Kladno, Moskevská ul.                                                                              97 účastníků 
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Příloha č. 5 

VVVýýýssstttaaavvvyyy   

Termín Název výstavy Vystavovatel Vernisáž 

Do 11.1. Medvídci Mirky Novákové    Miroslava Nováková  

13.1. - 8.3. 

Havíři, řekněte. Písně o hornících ze sbírek Knihovny 
Národního muzea 
Doprovodná přednáška: 19.1. Mgr. Iva Bydžovská: 
Hornické písně a kramářské tisky 

Mgr. Iva Bydžovská  
19.1. 

16 účastníků 

1.3. – 31.3.  
Výstavka "Nejkrásnější obálka knihy" vítězných dětských 
kreseb od 1.3. do  31.3.2011 ve studovně SVK.   Soutěž 
vyhlašuje Místní knihovna Hostouň. 

ZŠ Hostouň  

10.3. - 26.4. Z pokladů rakovnického muzea    
Muzeum T G M 
Rakovník 

 

18.4. - 23.4. 

Velikonoční výstava - velikonoční ozdoby a dekorace ze 
slámy a kukuřičného šustí paní Miloslavy Zatloukalové z 
Brodku u Konice, vyškrabávané, reliéfní, batikované, 
vnorovské, valašské a další kraslice od maléreček z Jižní 
Moravy, keramika pana Miroslava Nováka z Rakovníka. 
Výstava byla prodejní. 

  

28.4. - 28.6.  
Panoramata slezských měst. Ze vzácných fondů Krajské 
veřejné knihovny v Opole 

Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna 
im. Emanuela Smołki 
w Opolu 

28.4. 

19 účastníků 

30.6. - 30.8. 
Hračkotéka – půjčovna hraček. Výstava Střediska pomoci 
ohroženým dětem ROSA.  

PhDr. Pavla Vlková, 
středisko ROSA 

 

1.9. - 18.10. 
Svět svázaný do knih. Výstava autorských knih Veroniky  
Botové  z let 2007 až 2011 

Veronika Botová  

20.10. - 
29.11.  

Cyril Bouda: Bibliofilie a drobná grafika ze sbírky 
Jaroslava Pergla. Výstava k 110. výročí narození Cyrila 
Boudy.  
Doprovodná přednáška Prof. František Dvořák 

Jaroslav Pergl 
19.10. 
60 účastníků 

1.12. - 
10.1.2012 

Keramika Miroslava Nováka  Miroslav Novák   
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Na zajištění, přípravě a realizaci výstav se velmi aktivně podíleli pracovníci dalších odborů, především 
vedoucí odborů DZF a SF. Artefakty na výstavy byly zapůjčeny organizacemi (např. Národní muzeum, 
Muzeum TGM v Rakovníku) nebo jednotlivci (Veronika Botová – autorská výstava, sběratel Jaroslav 
Pergl – bibliofilie a drobná grafika Cyrila Boudy). Odbor DZF se podílel také na přípravě a organizaci 
dalších akcí pro veřejnost  (zejména přednášky prof. Zuzany Růžičkové Královna cembala). 

Havíři, řekněte. 

 

Z pokladů rakovnického muzea 

Panoramata slezských měst 
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Zkratky 

AKS           Automatizovaný knihovní systém 
ANL Česká článková bibliografie 
ARL Advanced Rapid Library 
ASPI Automatizovaný systém právních informací 
HO hudební oddělení            
IPAC Internet Public Access Catalogue 
NK Národní knihovna ČR 
NTK Národní technická knihovna 
MVS Meziknihovní výpůjční služba 
PL Půjčovna literatury 
RF              Regionální funkce  
SDRUK Sdružení knihoven ČR 
SIS Studovna a informační služby 
SK Souborný katalog nebo Středočeský kraj (dle souvislosti) 
SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
VISK Veřejné a informační služby knihoven 
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