Zpráva
o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015

Obsah:
1.

Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2015 (priority) – str. 3-4

2.

Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2015 – str. 4-9

3.

Financování regionálních funkcí v Kraji Vysočina v roce 2015 – str. 9-11

4.

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě (KKV) – 12-18

5.

Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace – str. 19-23

6.

Městská knihovna Pelhřimov – str. 23-27

7.

Městská knihovna v Třebíči – str. 28-32

8.

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou – str. 32-36

2

1.

Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2015

Regionální funkce v rámci Kraje Vysočina byly v roce 2015 plněné dle vyhlášených standardů RF
(Metodický pokyn MK ČR) a dle Koncepce výkonu RF v Kraji Vysočina na léta 2012 – 2015, kterou
schválila Rada kraje 13. března 2012.

Prioritou č. 1 „Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina“ je podpora automatizace
knihoven. V průběhu roku 2015 se počet automatizovaných knihoven opět zvýšil – celkem 49 knihoven
je plně automatizovaných (Clavius) a 363 knihoven využívá automatizovaný systém Clavius REKS
(z toho 178 knihoven má i výpůjční protokol).
V uplynulém roce se zvýšil i počet zpřístupněných on-line katalogů a řada knihoven si pořídila nové
webové stránky, případně došlo ke zkvalitnění stávajících (zejména využitím projektu
http://webovky.knihovna.cz)
Tabulka č. 1 – Přehled automatizovaných knihoven v jednotlivých okresech k 31. 12. 2015
Okres (region)
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
CELKEM

Clavius
14
6
10
13
6
49

Clavius REKS
68 (z toho 32 s výpůjčním protokolem)
68 (z toho 65 s výpůjčním protokolem)
60 (z toho 11 s výpůjčním protokolem)
82 (z toho 38 s výpůjčním protokolem)
85 (z toho 32 s výpůjčním protokolem)
363 (z toho 178 s výpůjčním protokolem)

Prioritou č. 2 je zabezpečení dostatečného nákupu nových knih do výměnného fondu.
Celková finanční částka na nákup nových knih v Kraji Vysočina byla ve výši 2 970 757 Kč (v porovnání
s rokem 2014 je to o 3 434 Kč více). Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 31,6% z celkově
přidělené dotace na výkon RF (v roce 2014 byl nákup knih rovněž ve výši 31,6%).
Limit 30% na nákup knihovního fondu dle „Koncepce výkonu RF v letech 2012–2015“ byl překročen.
Prioritou č. 3 je vzdělávání knihovníků – při krajské knihovně působí vzdělávací centrum, které je
určené pro vzdělávání knihovníků v Kraji Vysočina. V roce 2015 uskutečnila krajská knihovna 39
vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina, což je o 9 více než v roce 2014. Akcí se zúčastnilo 897
účastníků, o 268 více než v roce 2014, odučených hodin bylo celkem 140 (+24). V rámci kraje
realizovaly všechny pověřené knihovny celkem 66 vzdělávacích akcí (+14 v porovnání s rokem 2014).
Krajská knihovna pravidelně každý rok oceňuje nejlépe pracující neprofesionální knihovny v Kraji
Vysočina na tzv. „Malé knihovnické slavnosti“ – v minulém roce to bylo již počtrnácté (pět knihoven
získalo titul Knihovna Vysočiny 2015, pět knihoven ocenění II. stupně a jedna knihovna ocenění za
nejlepší webové stránky).
Prioritou č. 4 je důraz na plnění standardů regionálních funkcí – v rámci koncepce krajského
systému a fungující sítě knihoven uzavřela Krajská knihovna Vysočiny nové smlouvy o přenesení
regionálních funkcí v roce 2015, 2016 a 2017 na vybranou základní knihovnu a zároveň vyhotovila pro
každou pověřenou knihovnu – MěK v Jihlavě, příspěvková organizace, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči
a KMJS ve Žďáře nad Sázavou „Objednávku regionálních funkcí“.
Pro území okresu Havlíčkův Brod plnila okresní regionální funkce Krajská knihovna Vysočiny. Od 1. 1.
2016 bylo zrušené poslední středisko v Malči a KKV převzala do své péče dalších šest neprofesionálních
knihoven, v roce 2015 obsluhovala 117 neprofesionálních knihoven (z toho je 19 poboček - fungují jako
neprofesionální knihovny v obcích, kde není obecní úřad).
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Tabulka č. 2 – Síť veřejných knihoven v Kraji Vysočina k 31. 12. 2015
Krajská
knihovna

Havl. Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár n. S.
celkem

Pověřené
knihovny

1

1

1
1
1
1
4

Ostatní
profesionální
knihovny

10
5
7
9
4
35

Neprofesionální
knihovny

98
78
84
135
105
500

Pobočky

22
20
1
16
13
72

Počet
obsluhovaných knihoven

133
100
93
145
104
575

V Kraji Vysočina odevzdalo za rok 2015 statistický výkaz Kult (MK) 12-01 celkem 612 knihoven.
Z celkového počtu 72 poboček je 9 poboček profesionálních a 63 poboček funguje jako neprofesionální
knihovny v obcích, kde není obecní úřad. V síti knihoven nedošlo v roce 2015 k žádné změně.
V rámci výkonu regionálních funkcí bylo obsluhováno 575 knihoven. V porovnání s rokem 2014 to
bylo o 3 knihovny více – KMJS ve Žďáře nad Sázavou uzavřela nové dohody s místními knihovnami :
Březí, Bobrůvka a Javorek - knihovna, která obnovila svoji činnost.

2.

Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2015

KKV koordinovala plnění standardů RF v rámci Kraje Vysočina ve spolupráci s pověřenými knihovnami MěK v Jihlavě, příspěvková organizace, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad Sázavou.
Plnění RF zabezpečovalo v kraji 17 pracovníků (stejně jako v roce 2014).
V rámci RF byly vykonávány činnosti v následujících oblastech:
2.1. poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
2.2. statistika knihovnických činností
2.3. vzdělávání knihovníků, semináře, porady
2.4. tvorba výměnných knihovních fondů, jejich distribuce
2.5. revize a aktualizace knihovních fondů (převážně rekatalogizací KF)
2.6. nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce
2.7. servis automatizovaného knihovního systému
2.1.
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
V rámci Kraje Vysočina bylo v roce 2015 poskytnuto celkem 1 376 konzultací, v porovnání s r. 2014 je
to o 72 více. Uskutečněno bylo 1290 metodických návštěv, což je nárůst o 101 v porovnání
s předchozím rokem.
Konzultace byly poskytovány knihovníkům zejména při zpracování statistiky, tvorbě nových
webových stránek knihoven (využití projektu http://webovky.knihovna.cz)., automatizaci
knihoven a při sestavování žádostí o dotace. Poskytnuté konzultace (kratší než půlhodinové) nebyly
evidovány.
Metodické návštěvy byly zaměřené zejména na praktickou pomoc při automatizaci knihoven,
aktualizaci kmenových fondů knihoven a větší pozornost byla věnována i základním knihovnám se
specializovaným fondem (zejména Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě a školní knihovně
v Základní škole Přibyslav).
Metodické návštěvy v rámci Kraje Vysočina byly zaměřené na návštěvu a fotodokumentaci oceněných
knihoven v rámci Malé knihovnické slavnosti.
Krajská knihovna Vysočiny vydává (ve spolupráci s dalšími subjekty) v elektronické podobě Knihovnický
zpravodaj Vysočiny – http://kzv.kkvysociny.cz/, který je rovněž jednou z forem poradenské a
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konzultační služby (vydávání časopisu zajišťují pracovníci jiného oddělení). V roce 2015 byla vydána 4
čísla.
Aktuální informace pro knihovníky v Kraji Vysočina jsou zveřejňované průběžně na webu KKV v záložce
Knihovnám regionu a na extranetu – vlastní webové stránky pro knihovny Kraje Vysočina –
http://extranet.kkvysociny.cz
Rozbory činnosti – vyúčtování dotace na RF, kterou KKV obdržela v roce 2014, bylo zasláno včetně
komentáře na Kraj Vysočina do konce ledna 2015. Vyúčtování dotace, kterou jsme obdrželi
v podprogramu VISK 3 na automatizaci dalších neprofesionálních knihoven bylo zasláno MK ČR do 15.
ledna.
Byla sestavena „Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014“, která byla zaslána
NK ČR a zároveň byla vystavena na webu KKV.
Na základě ročních statistických výkazů byl zpracován materiál „Přehled a rozbor činnosti veřejných
knihoven v okrese Havlíčkův Brod za rok 2014“, který obsahuje rozbor činnosti knihoven v našem
okrese a porovnání výsledků s rokem předchozím. Dále byl připraven analytický materiál „Kraj
Vysočina – veřejné knihovny v roce 2014“, který obsahuje rozbory činnosti knihoven v rámci
jednotlivých okresů i kraje. Tento materiál byl rozeslán všem profesionálním knihovnám v Kraji
Vysočina a metodikům krajských knihoven.
plány – pro 4 pověřené knihovny byly připraveny nové „Smlouvy“ a „Objednávky regionálních služeb“.
V podprogramu VISK 2 byla podána žádost o dotaci na vzdělávání knihovníků v Kraji Vysočina.
•

Standard RF v oblasti poskytovaných konzultací a metodických návštěv v Kraji Vysočina byl
splněn (při počtu 575 obsluhovaných knihoven, připadá v průměru na jednu knihovnu 2,2
metodických návštěv).

2.2.
Statistika knihovnických činností
NIPOS pověřil KKV zpracováním statistiky za Kraj Vysočina – zpracování sumářů a příslušného
komentáře. KKV a čtyři pověřené knihovny zpracovaly statistiku v rámci jednotlivých regionů (okresů).
Ke zpracování byl využit automatizovaný program STAT-EXCEL 2014. Zároveň byly výkazy jednotlivých
knihoven vloženy do elektronických formulářů NIPOS.
•

Standard statistika knihovnických činností byl v rámci kraje i v jednotlivých okresech splněn.

2.3.
Vzdělávání knihovníků, semináře, porady – ve všech pověřených knihovnách se v rámci
Kraje Vysočina uskutečnilo celkem 66 vzdělávacích akcí (+14)1, kterých se zúčastnilo 1 572 (+431)
knihovníků a odučeno bylo 216 (+8) hodin.
Nárůst vzdělávacích akcí v porovnání s předchozím rokem zaznamenala také krajská knihovna: celkem
se uskutečnilo 39 vzdělávacích akcí (+9), kterých se zúčastnilo 897 účastníků (+268), odučeno bylo
celkem 140 hodin (+24).
Pro pracovníky profesionálních knihoven byla nabídka vzdělávacích akcí rozšířena o nejvíce žádaná
témata (podrobněji uvedeno ve zprávě KKV). Vzdělávání pracovníků neprofesionálních knihoven
v oblasti IT bylo zabezpečené z grantového programu VISK 2. Na podporu působení knihoven jako
komunitních center obcí se pořádají tzv. „Setkání tvořivých knihovníků“.
Krajská knihovna Vysočiny pravidelně oceňuje (od roku 2002) nejlépe pracující neprofesionální
knihovny v Kraji Vysočina na tzv. „Malé knihovnické slavnosti“ – v minulém roce to bylo již počtrnácté.
1

V závorce je vždy uvedeno porovnání s rokem 2014
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Pět knihoven získalo titul „Knihovna Vysočiny 2015“, dalších pět knihoven ocenění II. stupně a jedna
neprofesionální knihovna převzala ocenění za nejlepší webové stránky v Kraji Vysočina.
Porady v rámci Kraje Vysočina – v roce 2015 se uskutečnilo v krajské knihovně a v pověřených
knihovnách celkem 21 porad a aktivů. V porovnání s rokem 2014 je to o 2 porady méně (-20 účastníků
celkem). V okrese Havlíčkův Brod se z důvodu stěhování Útvaru služeb knihovnám v závěru minulého
roku neuskutečnily 2 aktivy pro neprofesionální knihovníky.
•

V oblasti vzdělávání byl vyhlášený standard RF v rámci Kraje Vysočina i v rámci jednotlivých
regionů (okresů) splněn. Došlo k nárůstu počtu vzdělávacích akcí a zájem byl zaznamenán i
z řad neprofesionálních knihovníků.

2.4.
Tvorba výměnných souborů a jejich distribuce - v roce 2015 bylo rozvezeno v Kraji Vysočina
celkem 2 054 souborů (+150), které obsahovaly 143 939 svazků knih (+3 660).
V porovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu počtu poskytnutých výměnných souborů i počtu svazků
knih. Poměrně bohatý výměnný fond umožňuje poskytovat neprofesionálním knihovnám výměnné
soubory o stále větším počtu knih.
S tím souvisí i další priorita - zabezpečení dostatečného nákupu nových knih do výměnného fondu.
Celková finanční částka na nákup nových knih v Kraji Vysočina byla ve výši 2 970 757 Kč (v porovnání
s rokem 2014 je to o 3 434 Kč více).
Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 31,6% z celkově přidělené dotace na výkon RF (v roce
2014 byl nákup nových knih rovněž ve výši 31,6%).
Limit 30% na nákup knihovního fondu dle „Koncepce výkonu RF v letech 2012–2015“ byl překročen.
Přírůstek nových knih do výměnných fondů v roce 2015 – celkem 23 170 sv. knih. V porovnání s rokem
2014 byl přírůstek nových knih o 385 sv. menší (přírůstek je však zkreslen v okrese HB převody knih ze
zrušených středisek). V roce 2015 bylo nově zpracováno v rámci převodů 7 163 knih.
V regionu HB přispívají na nákup knih do VF i obecní úřady. V roce 2015 přispěly na nákup knih pro VF
finanční částkou ve výši 66 000 Kč (-25 000 Kč).
Ke konci roku posílila KKV ze svého rozpočtu nákup nových knih pro VF finanční částkou 86 223 Kč.
•

V celokrajském měřítku i v rámci jednotlivých okresů byl tento standard splněn. Na jednu
obsluhovanou neprofesionální knihovnu připadlo 3,8 souborů o průměrném počtu 70 sv.
knih.

2.5.
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Revize knihovních fondů se uskutečnily v 65 knihovnách a odrevidováno bylo 142 469 k. j.
V porovnání s rokem 2014 se počet odrevidovaných knihoven zvýšil o 20 a počet odrevidovaných k. j. o
49 713. Ve většině knihoven proběhla revize již v automatizované podobě.
Zvýšil se i počet knihoven ve kterých proběhla aktualizace kmenového fondu (+25).
•

Revize byly prováděné na základě požadavku knihovníků a zřizovatelů knihoven.
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Tabulka č. 3 - Přehled plnění standardů regionálních funkcí v jednotlivých regionech
(okresech) k 31. 12. 2015 a porovnání s rokem 2014
Region
(okres)

Konzultace Metodické Soubory
návštěvy

Svazky
v souborech

Revize

Revidované k. j.

Havl. Brod 205 (+1)

477 (+57)

441 (+116)

41 110 (+3 195) 3 (-1)

20 444 (+9 982)

Jihlava

160 (+1)

404 (+26)

21 764 (+1 753) 16 (-1)

20 900 (-4 075))

Pelhřimov 390 (+5)

248 (+74)

489 (+22)

24 537 (+736)

34 886 (+31 090)

Třebíč

285 (+75)

325 (-25)

367 (-20)

24 754 (-2 533) 8

21 453 (-8 931)

Žďár n. S.

225 (-5)

80 (-6)

353 (+6)

31 774 (+509)

19 (+7)

44 786 (+21 647)

Celkem

1 376
(+72)

1 290
(+101)

2 054
(+150)

143 939
(+3 660)

65
(+20)

142 469
(+49 713)

271 (-4)

19 (+15)

2.6.
Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce do kmenových fondů
knihoven:
A. – nákup KF z prostředků obcí: Knihovna Matěje Josefa Sychry nakupuje a zpracovává 9 knihovnám
knihovní fond, v roce 2015 bylo pro tyto knihovny pořízeno z prostředků obcí 322 nových knih, 6
knihovních jednotek bylo zakoupeno pro knihovny v okrese HB.
B. – zpracování KF z prostředků obcí: v Kraji Vysočina byla tato služba poskytnuta 56 knihovnám, pro
které bylo zpracováno 2 670 sv. knih. Tuto službu poskytují pověřené knihovny obsluhovaným
knihovnám, které mají k dispozici AKS Clavius REKS (při ukládání nových knih).
C – v okrese Havlíčkův Brod přispívají obecní úřady na nákup knih do VF (v roce 2015 celkovou
částkou 66 000 Kč). Z tohoto příspěvku bylo nakoupeno a odborně zpracováno 296 sv. knih.
•

Tento standard je plněn dle požadavků obecních úřadů a jednotlivých knihoven. V porovnání
s rokem 2014 o tuto službu požádalo o 10 knihoven méně (+663 zpracovaných k. j.). Zatím
pouze v okrese Havlíčkův Brod přispívají obecní úřady na nákup knih do VF.

2.7.
Servis automatizovaného knihovního systému – v Kraji Vysočina je celkem 363 knihoven,
které využívají AKS Clavius REKS, z toho 178 má i výpůjční protokol. Pro tyto knihovny byly zajištěné
servisní služby, roční údržba, upgrade. Bylo dbáno i na správné vložení údajů (opravy).
Správce sítě KKV řešil problémy v Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě (celkem 8 servisních
zásahů), v Místní knihovně Rozsochatec přechod knihovny z AKS Clavius na Regionální systém Clavius
REKS (3 metodické návštěvy). Významná pomoc při instalaci Clavia a zprovoznění tiskárny byla
poskytnuta školní knihovně Základní školy Přibyslav a Místní knihovně Okrouhlici při přechodu
z formátu UNIMARC na MARC 21.
Pracovnice MěK v Jihlavě řešily v průběhu roku poruchy REKS s knihovníky, správcem sítě i
pracovníkem firmy LANius v důsledku chyb vyskytujících se na knihovnách nebo na serveru
v souvislosti s novým poskytovatelem Internetu a „odejitím“ doménového řadiče. Zajistily pro „reksové
knihovny“ možnost vkládání deskových her.
Správkyně sítě MěK v Třebíči na žádost ÚSK provádí též údržbu a opravy databáze REKS a řeší aktuální
problémy a havárie funkčnosti celé sítě REKS. V roce 2015 zajistila pro 2 obecní knihovny přechod
z programu Clavius na Clavius REKS.

7

•

V průběhu roku 2015 byla tato služba poskytnuta 380 knihovnám (+5), celkem 444 zásahů
(-269).

Tabulka č. 4 - Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v roce 2015 – sumář
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1 Kraj Vysočina
2 Krajská knihovna + 4 PK (sumář)
3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
4 Počet obsluhovaných knihoven
5 Poradenská a konzultační činnost
6 počet obsloužených knihoven
7 počet poskytnutých konzultací
8 počet metodických návštěv
9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01
10 počet obsloužených knihoven
11 počet zpracovaných statistických výkazů
12 Vzdělávání knihovníků, semináře
13 počet obsloužených knihoven
14 počet všech vzdělávacích akcí
15
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
16 počet všech účastníků
17
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
18 počet všech vyučovacích hodin
19
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
20 Porady
21 počet obsloužených knihoven
22 počet akcí
23 počet účastníků
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF
25 počet obsloužených knihoven
26 počet revidovaných knihovních jednotek
27 počet revidovaných knihoven
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
29 počet obsloužených knihoven
30 počet nakoupených knihovních jednotek
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
32 počet obsloužených knihoven
33 počet zpracovaných knihovních jednotek
34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
35 stav výměnného fondu k 31. 12. 2015
36 roční přírůstek VF
37 roční úbytek výměnného fondu
38 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
39 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
40 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
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Rok 2015
SUMÁŘ
17,00
575
569
1 376
1 290
582
582
251
66
66
1 572
1 572
216
216
270
21
332
72
142 469
65
10
328
56
2 670
314 193
22 994
10 977
15 535
296
7 163

41 Cirkulace VF
42 počet obsloužených knihoven
43 počet expedovaných souborů
44 počet svazků v souborech
45 Servis automatizovaného knihovního systému
46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km

3.

521
2 054
143 939
380
444
509
22 357

Financování regionálních funkcí v Kraji Vysočina

Krajská knihovna a pověřené knihovny v Kraji Vysočina obdržely na výkon regionálních funkcí v roce
2015 finanční částku ve výši 9 392 000 Kč (rozpočet byl ve výši roku 2014).
Pro knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí byly vystavené Objednávky regionálních služeb
pro rok 2015 v uvedeném rozsahu finančních prostředků:
MěK Jihlava
- 1 653 000 Kč
MěK Pelhřimov
- 1 653 000 Kč
KMJS ve Žďáře n. S.
- 1 653 000 Kč
MěK v Třebíči
- 2 135 000 Kč
Pověřené knihovny obdržely na výkon RF celkem 7 094 000 Kč (stejně jako v roce 2014).
Krajská knihovna Vysočiny obdržela na výkon regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina a v rámci
regionu Havlíčkův Brod finanční částku ve výši 2 298 000 Kč (rovněž ve stejné výši).
Čerpání finančních prostředků na nákup knih v jednotlivých pověřených knihovnách:
Krajská knihovna Vysočiny
- 869 547 Kč (37,8% z celkové dotace)
Městská knihovna Jihlava
- 460 000 Kč (27,8% z celkové dotace)
Městská knihovna Pelhřimov
- 400 861 Kč (24,3% z celkové dotace)
Městská knihovna v Třebíči
- 684 891 Kč (32,1% z celkové dotace)
KMJS ve Žďáře nad Sázavou
- 555 458 Kč (33,6% z celkové dotace)
Celková finanční částka na nákup nových knih v Kraji Vysočina byla ve výši 2 970 757 Kč (v porovnání
s rokem 2014 je to o 3 434 Kč více).
Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 31,6% z celkově přidělené dotace na výkon RF (v
roce 2014 byl nákup nových knih rovněž ve výši 31,6%).
Limit 30% na nákup knihovního fondu dle „Koncepce výkonu RF v letech 2012–2015“ byl překročen.

9

Tabulka č. 5 – Celkové čerpání dotace na RF dle jednotlivých položek v Kraji Vysočina v roce 2015

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj Vysočina
52 Krajská knihovna + 4 PK
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
54 z toho : nákup knihovního fondu
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502)
56 Opravy a udržování (číslo účtu 511)
57 Cestovné (číslo účtu 512)
58 Ostatní služby (číslo účtu 518)
59 z toho : doprava
60 z toho : servis AKS
61 z toho : nákup licence na el. zdroje
62 z toho : nákup knihovnických služeb
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
64 z toho : platy zaměstnanců
65 z toho : ostatní osobní náklady
66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
71 Investiční náklady
72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)
73
74 Přidělená dotace (krajská)
75 Vráceno
76
77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 Náklady za rok
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
83 z toho: na nákup knihovního fondu
84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
85 z toho : platy zaměstnanců
86 z toho: ostatní osobní náklady
87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
90 Investiční náklady
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Rok 2015
SUMÁŘ
3 112 323,00
2 970 757,00
74 128,00
32 369,00
46 925,00
252 501,00
70 104,00
44 488,00
9 825,00
0,00
4 238 059,00
4 141 159,00
96 900,00
1 424 302,00
119 479,00
12 402,00
79 512,00
9 392 000,00
0,00
9 392 000,00
9 392 000,00
0,00

Rok 2015
99 577,00
86 223,00
56 461,00
20 000,00
36 461,00
0,00
106 404,00
262 442,00
0,00

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)

262 442,00

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí)

73 654,00
7 480,00

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**

Rok 2015

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2015
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

0,00
0,00

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***

99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

26,00
66 000,00

Závěr:
Ze svého rozpočtu přispívá na výkon regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina a okresu Havlíčkův Brod
pouze KKV a to celkovou finanční částkou 262 442 Kč (jedná se zejména o hrazení Malé knihovnické
slavnosti a provozních nákladů oddělení knihoven, které sídlí mimo prostory KKV). Ke konci roku KKV
přispěla jednorázovou finanční částkou ve výši 86 223 Kč na nákup nových knih pro VF. V okrese
Havlíčkův Brod přispělo ještě 26 obcí na nákup knih pro VF – celkovou finanční částkou 66 000 Kč.
V Havlíčkově Brodě 26. ledna 2015
zpracovala: Irena Císařová

Následují dílčí zprávy knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v rámci jednotlivých okresů
za rok 2015
4.

•

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě
Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina (A) i v rámci okresu Havlíčkův Brod
(B)
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování

•
•

Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci okresu Jihlava
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování

•
•

Městská knihovna Pelhřimov
Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci okresu Pelhřimov
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování

•
•

Městská knihovna v Třebíči
Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci okresu Třebíč
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování

•

5.

6.

7.
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8.
•
•

4.

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci okresu Žďár nad Sázavou
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Regionální funkce v rámci Kraje Vysočina a okresu Havlíčkův Brod byly v roce 2015 plněné dle záměrů
oddělení na rok 2015, dle vyhlášených standardů RF (Metodický pokyn MK ČR) a dle Koncepce výkonu
RF v Kraji Vysočina na léta 2012 – 2015, kterou schválila Rada kraje 13. března 2012.
Plnění standardů RF zabezpečovali v rámci kraje i okresu 4 pracovníci, obsluhováno bylo 133
knihoven:
4 pověřené knihovny
10 profesionálních knihoven v rámci okresu Havlíčkův Brod a 12 poboček – fungují jako místní
knihovny
98 neprofesionálních knihoven a 7 poboček
1 pobočka KKV – Perknov
Pedagogická knihovna v Havlíčkově Brodě
V roce 2015 došlo k dalším změnám v organizaci regionálních funkcí v okrese Havlíčkův Brod.
K 1. 1. 2015 bylo zrušené středisko při MěK v Malči. Krajská knihovna převzala do své péče dalších 6
neprofesionálních knihoven (MK Chuchel, MK Jeřišno, MK Nová Ves u Chotěboře, MK Rušínov, MK
Slavíkov a MK Víska). Ke zpracování byl přivezen fond o rozsahu cca 8 500 svazků knih.
Od ledna 2015 obsluhuje Útvar veřejných knihoven přímo 117 neprofesionálních knihoven
(z toho je 19 poboček - fungují jako neprofesionální knihovny v obcích, kde není obecní úřad).
V průběhu roku byla věnována zvýšená pozornost automatizaci neprofesionálních knihoven:
v současné době je v okrese Havlíčkův Brod 14 plně automatizovaných knihoven, které využívají AKS
Clavius a 68 knihoven, které mají k dispozici regionální systém Clavius REKS (z toho výpůjční protokol
má 32 knihoven). Koncem roku jsme podali v rámci podprogramu VISK 3 žádost o dotaci na plnou
automatizaci pomocí AKS REKS pro dvě neprofesionální knihovny – MK Krátkou Ves a MK Sobíňov.
Rok 2015 byl zaměřený na zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání pracovníků
knihoven (profesionálních i neprofesionálních). V porovnání s předchozím rokem byl zaznamenán
nárůst počtu akcí (+9), účastníků (+268) i odučených hodin (+24). Na zabezpečení kurzů v oblasti IT
jsme obdrželi v podprogramu VISK 2 dotaci ve výši 12 000 Kč na „Kurzy počítačové gramotnosti pro
knihovníky Kraje Vysočina“ (5 kurzů pro pracovníky profesionálních knihoven a 5 kurzů pro pracovníky
neprofesionálních knihoven). V březnu jsme zajistili workshop pro děti ze Střední knihovnické školy
v Táboře, v červenci jsme se zúčastnili slavnosti, na které byla přejmenována knihovna ve Slavětíně po
místním rodákovi – Knihovna Bohumila Vavrouška Slavětínského ve Slavětíně.
Koncem roku se Útvar veřejných knihoven přestěhoval do jiných prostor (Beckovského ulice, čp. 2045).
Byla připravena nová Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina na léta 2016 – 2020.
Plnění úkolů v rámci jednotlivých standardů RF:
1.

poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
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A. – v rámci Kraje Vysočina uskutečnili pracovníci Útvaru veřejných knihoven celkem 36 metodických
návštěv, což je v porovnání s rokem 2014 o 3 více. Poskytnuto bylo 70 půlhodinových konzultací (+6).
B. – v rámci okresu Havlíčkův Brod bylo realizováno celkem 441 metodických návštěv (+54) a
poskytnuto 135 konzultací (-5).
Konzultace byly poskytovány knihovníkům, při zpracování statistiky, tvorbě webových stránek a při
zajištění automatizace neprofesionálních knihoven. Zapracování nových knihovníků proběhlo v MK
Radostovice, v MK Modlíkov, v MK Skuhrov a v MK Bačkov.
Metodické návštěvy - v MK Vilémov proběhla instruktáž knihovnice jak odepisovat knihy v AKS Clavius
a byla poskytnuta praktická pomoc při zprovoznění výpůjčního protokolu, dále jsme zajistili praktickou
pomoc MK Rozsochatec při přechodu z AKS Clavius na AKS Clavius REKS a MK Stříbrné Hory při
aktualizaci webových stránek. Ohledně programu Clavius REKS jsme zajistili proškolení knihovnice MK
Radostín a MK Skuhrov, s programem Clavius jsme seznámili knihovnici v Nové Vsi u Chotěboře a v MK
Herálec.
Navštívili jsme vytypované (nejlépe pracující) neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina v souvislosti
s výběrem té nejlepší do celostátní soutěže Knihovna roku (dne 2. září jsme byli přítomni při návštěvě
celostátní hodnotící komise v Batelově). V rámci přípravy na MKS jsme všech deset navržených
knihoven navštívili za účelem fotodokumentace. Celkem tři metodické návštěvy proběhly ve školní
knihovně v Základní škole Přibyslav (dvě za účasti správce sítě KKV) – účelem bylo zprovoznění AKS
Clavius a zapracování nové knihovnice.
V rámci Kraje Vysočina uskutečnili pracovníci Útvaru veřejných knihoven celkem 477 (+57)2
metodických návštěv a poskytli 205 (+1) půlhodinových konzultací. Na 1 obsluhovanou knihovnu
připadly 3,6 metodické návštěvy (standard byl splněn).
rozbory činnosti – vyúčtování dotace na RF, kterou KKV obdržela v roce 2014, bylo zasláno včetně
komentáře na Kraj Vysočina do 20. ledna 2015. Vyúčtování dotace, kterou jsme obdrželi
v podprogramu VISK 3 na automatizaci dalších neprofesionálních knihoven bylo zasláno MK ČR do 15.
ledna.
Byla sestavena „Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014“, která byla zaslána
NK ČR a zároveň byla vystavena na webu KKV.
Na základě ročních statistických výkazů byl zpracován materiál „Přehled a rozbor činnosti veřejných
knihoven v okrese Havlíčkův Brod za rok 2014“, který obsahuje rozbor činnosti knihoven v našem
okrese a porovnání výsledků s rokem předchozím. Dále byl připraven analytický materiál „Kraj
Vysočina – veřejné knihovny v roce 2014“, který obsahuje rozbory činnosti knihoven v rámci
jednotlivých okresů i kraje. Tento materiál byl rozeslán všem profesionálním knihovnám v Kraji
Vysočina a metodikům krajských knihoven.
plány – pro 4 pověřené knihovny byly připraveny nové „Smlouvy“ a „Objednávky regionálních služeb“.

2.
statistika knihovnických činností
A. – v rámci kraje byla KKV pověřena NIPOSem zpracováním statistiky (zpracování sumářů za
jednotlivé typy knihoven a komentář)
B. – v rámci okresu HB byly překontrolovány statistické výkazy všech 98 neprofesionálních knihoven
(některým knihovnám byla poskytnuta pomoc s jejich sestavením) a 10 profesionálních knihoven. Dále
pak byly sestaveny sumáře (v rámci programu STAT-EXCEL) a příslušný komentář.
Výkazy jednotlivých knihoven byly vložené do elektronického sběru dat pro NIPOS.

2

V závorce je vždy uvedeno porovnání s rokem 2014
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3.
vzdělávání knihovníků, semináře a porady - celkem se uskutečnilo 39 vzdělávacích akcí
(+9), kterých se zúčastnilo 897 účastníků (+268), odučeno bylo celkem 140 hodin (+24).
Pro neprofesionální knihovníky se uskutečnilo celkem 5 vzdělávacích kurzů v oblasti IT (z dotace VISK
2) pod vedení Bc. Pavla Vejsady (37 účastníků, 20 hodin) a dále jsme uskutečnili setkání „tvořivých
knihovníků“ – 20 účastníků, 5 hodin, (snaha o podporu působení knihoven jako komunitních center
obcí).
Pro pracovníky profesionálních knihoven se v rámci projektu VISK 2 uskutečnilo celkem 5 kurzů
informační gramotnosti v rozsahu 25 hodin, kterých se zúčastnilo celkem 61 pracovníků.
Literární semináře a ostatní vzdělávací akce pro profesionální knihovníky:
17. 2. 2015 – Současná anglická próza - lektor PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
26. 2. 2015 - Proškolení (pracovnic PK) k novým pravidlům RDA - Mgr. Irena Sűtőová
10. 3. 2015 – George R. R. Martin: Píseň ledu a ohně - Mgr. Aleš Říman
17. 3. 2015 – Operační systémy, ochrana PC – RNDr. Jaroslav Kocman
24. 3. 2015 – Kurz informačního vzdělávání, kritické myšlení I. – Mgr. Veronika Peslerová
31. 3. 2015 – Proškolení pracovníků všech profesionálních knihoven k novým pravidlům RDA - Mgr.
Irena Sűtőová
7. 4. 2015 – Co nepřehlédnout „aneb“ Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2014 - Mgr. Veronika
Peslerová
14. 4. 2015 – Současná maďarská próza - Mgr. Aleš Říman
21. 4. 2015 – Kurz informačního vzdělávání, kritické myšlení II. - Mgr. Veronika Peslerová
21. 4. 2015 – Sociální sítě a on-line komunikace - RNDr. Jaroslav Kocman
28. 4. 2015 – Současná francouzská próza - PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
5. 5. 2015 – Ze současné české prózy i poezie - Mgr. Jakub Vaníček
12. 5. 2015 – Kurz informačního vzdělávání, kritické myšlení III. - Mgr. Veronika Peslerová
26. 5. 2015 – Kurz informačního vzdělávání, kritické myšlení IV. - Mgr. Veronika Peslerová
26. 5. 2015 – Prezentace - RNDr. Jaroslav Kocman
9. 6. 2015 – Seminář k novým pravidlům RDA, katalogizace zvukových dokumentů, hudebnin… Mgr. Irena Sűtőová
16. 6. 2015 – Kurz informačního vzdělávání, kritické myšlení V. - Mgr. Veronika Peslerová
8. 9. 2015 – Japonská literatura a Haruki Murakami - Mgr. Aleš Říman
15. 9. 2015 – Informační vzdělávání a kritické myšlení pro nečtenáře - Mgr. Veronika Peslerová
29. 9. 2015 –Podoby současné české prózy - Mgr. Aleš Říman
13. 10. 2015 –Současná americká literatura: Cormac McCarthy – PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
27. 10. 2015 – Knihovny.cz, centrální portál českých knihoven – Mgr. Eva Měřínská
3. 11. 2015 – Milan Rúfus a Dominik Tatarka, klasikové moderní slovenské literatury –
Mgr. Aleš Říman
3. 11. 2015 – Tvorba národních autorit, novinky z pohledu RDA – PhDr. Zdeněk Bartl
10. 11. 2015 – Google, vyhledávání - RNDr. Jaroslav Kocman
10. 11. 2015 – Informační vzdělávání a kritické myšlení - Mgr. Veronika Peslerová
24. 11. 2015 – Informační vzdělávání a kritické myšlení pro předškoláky - Mgr. Veronika Peslerová
1. 12. 2015 – Digitální demence, hrozba nebo mýtus - Jana Vejsadová
8. 12. 2015 – E-knihy, výpůjčky - RNDr. Jaroslav Kocman
8. 12. 2015 – Současná německy psaná literatura - PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
15. 12. 2015 – Setkání pracovníků dětských oddělení
Dne 25. listopadu se konala Malá knihovnická slavnost, na které proběhlo ocenění nejlépe pracujících
neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina. Pět knihoven získalo ocenění Knihovna Vysočiny 2015, pět
knihoven titul Knihovna Vysočiny 2015 – ocenění II. stupně a jedna neprofesionální knihovna byla
oceněna za nejlepší webové stránky.
Porady:
A. – porady pro pracovníky knihoven v rámci Kraje Vysočina:
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7. 1. 2015 – porada ředitelů a vedoucích metodiků pověřených knihoven – 11 účastníků
2. 6. 2015 – celokrajská porada metodiků PK (výjezdní porada v Třebíči) – 17 účastníků
22. září 2015 se uskutečnila celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven v Kraji Vysočina,
na které byla hostem JUDr. Adéla Faladová, zástupkyně ředitele odboru autorského práva Ministerstva
kultury ČR (přítomno bylo 47 pracovníků profesionálních knihoven)
V říjnu se konala porada ředitelek PK pod vedením Ing. Jitky Hladíkové.
B. – porady pro pracovníky knihoven v rámci okresu Havlíčkův Brod:
12. 1. 2015 – porada ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod (16
účastníků)
3. 6. 2015 – aktiv neprofesionálních knihovníků (od 10.00 hodin 16 účastníků)
3. 6. 2015 – aktiv neprofesionálních knihovníků (od 14.00 hodin 12 účastníků)
8. 6. 2014 – porada ředitelů a vedoucích pracovníků profesionálních knihoven (11 účastníků)
Počet uskutečněných porad zůstal na úrovni roku 2014, počet aktivů se snížil o dva z důvodu
stěhování oddělení.

4.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce – KKV zabezpečovala
v roce 2015 rozvoz souborů pro 117 místních knihoven a jednu pobočku KKV v Perknově. Dále
poskytujeme, na základě výběru knihovníka, soubory knih Školnímu studijnímu a informačnímu centru
Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě a profesionální knihovně v České Bělé.
V roce 2015 bylo dodáno obsluhovaným knihovnám celkem 441 výměnných souborů (+116), které
obsahovaly 41 110 sv. knih (+3 195). Na jednu obsluhovanou knihovnu připadly téměř 4 soubory,
které obsahovaly v průměru 93 svazků knih. Z důvodu úspory pohonných hmot při rozvozu souborů
jsme přistoupili k poskytování souborů obsahujících větší počet svazků knih.
Přírůstek knih do VF KKV – v roce 2015 bylo zpracováno celkem 12 577 sv. knih (N 1 091,
B 9 118, MN 191, MB 2 177), z toho bylo nově nakoupeno 5 414 sv. knih, 7 163 svazků knih bylo
převedeno ze zrušených středisek.
V roce 2015 bylo odepsáno z VF celkem 132 sv. knih. Vykázaný roční úbytek 9 621 k. j. v tabulce výkonu
RF (porovnání s rokem 2014) byl způsobený zrušením střediska ve Štokách a v Malči (do VF KKV byly
zpracovány pouze nové a žádané tituly knih).
Celkový stav výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny k 31. 12. 2015 je 88 849 k. j.
Finanční prostředky, použité v roce 2015 na nákup knihovního fondu, byly ve výši 37,8 % z celkově
přidělené dotace KKV na výkon RF (celkem 869 547 Kč, což je o 47 032 Kč více než v roce 2014).
Obecní úřady přispěly v roce 2015 na nákup knih pro VF celkovou finanční částkou 66 000 Kč
(-25 000 Kč, nakoupeno 296 knih).
Ke konci roku posílila KKV ze svého rozpočtu nákup nových knih pro VF finanční částkou 86 223 Kč.

5.
revize a aktualizace knihovních fondů –
Podíleli jsme se na revizi knihovního fondu v Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě, v Knihovně
městyse Havlíčkova Borová a v Místní knihovně Radostovice.
Při aktualizaci KF jsme poskytli pomoc MK Havlíčkova Borová, MK Radostín, MK Knyk, MK Herálec, MK
Rozsochatec a Knihovně městyse Úsobí.
Celkem bylo odrevidováno 20 444 k. j. (v porovnání s rokem 2014 je to o 9 982 k. j. více).

6.
nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce – nákup knih z finančních
prostředků obcí do kmenových fondů knihoven se v okrese HB provádí minimálně. V minulém roce
bylo zakoupeno a zpracováno pro jednu knihovnu pouze 6 knih.
Obecní úřady přispívají na nákup knih do VF a do kmenových fondů jednotlivých knihoven se nakupují
nové knihy pouze výjimečně. V roce 2015 přispěly obecní úřady na nákup knih pro VF
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finanční částkou ve výši 66 000 Kč (nákup 296 sv. knih).
Praktická pomoc při ukládání nových knih byla poskytnuta 16 knihovnám, které využívají AKS Clavius
REKS - celkem bylo zpracováno 750 knihovních jednotek.

7.
servis automatizovaného knihovního systému – správce sítě řešil problémy v Pedagogické
knihovně v Havlíčkově Brodě (celkem 8 servisních zásahů), v Místní knihovně Rozsochatec přechod
knihovny z AKS Clavius na Regionální systém Clavius REKS (3 metodické návštěvy). Významná pomoc
při instalaci Clavia a zprovoznění tiskárny byla poskytnuta školní knihovně Základní školy Přibyslav a
Místní knihovně Okrouhlici při přechodu z formátu UNIMARC na MARC 21. V okrese Havlíčkův Brod je
67 knihoven využívajících AKS Clavius REKS (z toho 32 knihoven má výpůjční protokol). Pro tyto
knihovny byly zajištěné servisní služby, roční údržba, upgrade. Celkem bylo poskytnuto 129 servisních
zásahů.
V rámci výkonu RF bylo v roce 2015 najeto cca 5 857 km - v porovnání s rokem 2014 je to cca o 1 596
km více.
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Krajské knihovny Vysočiny + vyúčtování
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1 Kraj Vysočina
2 Krajská knihovna Vysočiny
3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
4 Počet obsluhovaných knihoven
5 Poradenská a konzultační činnost
6 počet obsloužených knihoven
7 počet poskytnutých konzultací
8 počet metodických návštěv
9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01
10 počet obsloužených knihoven
11 počet zpracovaných statistických výkazů
12 Vzdělávání knihovníků, semináře
13 počet obsloužených knihoven
14 počet všech vzdělávacích akcí
15
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
16 počet všech účastníků
17
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
18 počet všech vyučovacích hodin
19
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
20 Porady
21 počet obsloužených knihoven
22 počet akcí
23 počet účastníků
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF
25 počet obsloužených knihoven
26 počet revidovaných knihovních jednotek
27 počet revidovaných knihoven
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Rok 2015

4,00
133
133
205
477
133
133
115
39
39
897
897
140
140
133
8
137
8
20 444
3

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
29 počet obsloužených knihoven
30 počet nakoupených knihovních jednotek
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
32 počet obsloužených knihoven
33 počet zpracovaných knihovních jednotek
34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
35 stav výměnného fondu k 31.12. 2015
36 roční přírůstek VF
37 roční úbytek výměnného fondu
38 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
39 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
40 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
41 Cirkulace VF
42 počet obsloužených knihoven
43 počet expedovaných souborů
44 počet svazků v souborech
45 Servis automatizovaného knihovního systému
46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km
Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj Vysočina
52 Krajská knihovna Vysočiny
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
54 z toho : nákup knihovního fondu
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502)
56 Opravy a udržování (číslo účtu 511)
57 Cestovné (číslo účtu 512)
58 Ostatní služby (číslo účtu 518)
59 z toho : doprava
60 z toho : servis AKS
61 z toho : nákup licence na el. zdroje
62 z toho : nákup knihovnických služeb
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
64 z toho : platy zaměstnanců
65 z toho : ostatní osobní náklady
66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
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1
6
16
750
88 849
12 577
9 621
5 118
296
7 163
115
441
41 110
73
129
133
5 857
Rok 2015

904 028,00
869 547,00
0,00
0,00
11 203,00
20 266,00
0,00
0,00
2 330,00
0,00
966 347,00
902 547,00
63 800,00
323 759,00
38 537,00
0,00
33 860,00

70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
71 Investiční náklady
72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)
73
74 Přidělená dotace (krajská)
75 Vráceno
76
77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 Náklady za rok
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
83 z toho: na nákup knihovního fondu
84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
85 z toho : platy zaměstnanců
86 z toho: ostatní osobní náklady
87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
90 Investiční náklady
91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)

2 298 000,00
0,00
2 298 000,00
2 298 000,00
0,00

Rok 2015
99 577,00
86 223,00
56 461,00
20 000,00
36 461,00
0,00
106 404,00
262 442,00
0,00
262 442,00

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostředků obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostředků obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2015
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

2 000,00
0,00

Rok 2015
0,00
0,00
0,00

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***

99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

V Havlíčkově Brodě 14. ledna 2016
Zpracovala: Irena Císařová
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26,00
66 000,00

5.

Městská knihovna Jihlava

Zpráva o plnění regionálních funkcí za rok 2015
Počet pracovníků zabezpečujících výkon RF – 3
Počet obsluhovaných knihoven - 100

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Podle zájmu jsme seznamovali obecní úřady s vyhlášenými grantovými programy – zejména
k automatizaci knihoven z VISKu3. Vzhledem k nedostatku peněz na oddělení regionálních služeb
budeme doporučovat pro případné nové zájemce (rýsují se 2 zcela nové knihovny) zakoupení modulů
k automatizaci z vlastních prostředků. Další vyhlášené granty mimo ministerstva kultury si obecní úřady
sledují samy. Konzultace jak s knihovníky, tak i se starosty nebo zástupci OÚ jsme uskutečnili během
jejich osobních návštěv na regionálním oddělení nebo telefonicky.
V knihovnách, které používají systém Clavius REKS, jsme i nadále pomáhali s vkládáním zcela
nových titulů knih nebo většího množství knih např. z darů, s vkládáním časopisů, brožur, nově
deskových her, plným využíváním výpůjčních protokolů a z toho vyplývajících všech služeb nabízených
tímto systémem (např. možnost rezervací knih i z VF přes on-line katalog).
Nadále jsme se snažili doporučovat nové osvědčené poskytovatele webových stránek zdarma,
aby si knihovníci vyměnili staré už nedostačující šablony za nové. Všechny on-line katalogy jsou
přístupné na webových stránkách jednotlivých knihoven /ve většině případů jsou i odkazy na stránkách
obcí/ a na www stránkách MěK Jihlava.
Novým knihovníkům jsme vysvětlovali základy knihovnické práce, zaškolovali je v AKS Clavius
REKS.
Počet poskytnutých konzultací byl 271 a metodických návštěv 160.
2. Statistická vyhodnocení knihovnických činností
Statistické výkazy nám zaslaly všechny pracující i stagnující veřejné knihovny jihlavského
regionu (u stagnujících je uváděn pouze knižní fond). Konzultace ke statistickým výkazům probíhaly na
požádání na regionálním oddělení, během metodických návštěv nebo telefonicky.
Tyto údaje všech profesionálních i neprofesionálních knihoven, které výkazy zaslaly, byly vloženy
do elektronických formulářů STAT a NIPOS .
3. Vzdělávání (semináře a porady)
2 x porada profesionálních knihovníků okresu Jihlava
1 x porada neprofesionálních knihovníků okresu Jihlava
1 x školení knihovníků - Propagace knihovny
Velikonoční tvoření knihovnic i knihovníků
Předvánoční dílnička – setkání knihovnic při vytváření papírových dekorací
Vydané publikace:
2x Informační zpravodaj knihoven Jihlavska
4. Tvorba a distribuce výměnných souborů
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Ve VF bylo zpracováno 2 486 svazků knih a 27 ks AV knih. Bylo vyexpedováno 404 výměnných
souborů s 21 764 svazky do 87 knihoven. Je to o 26 souborů víc než v r. 2014. Všechny knihovny okresu
Jihlava jsou nyní centrálně zásobovány z VF Městské knihovny Jihlava a je vidět, že tato praxe
vyhovuje.
Knihovníci se podílejí svými požadavky na sestavování souborů, chtějí si půjčit konkrétní tituly
knih a časopisů, soubory sestavujeme tzv. „na míru“, využíváme i služby MVS z naší městské knihovny.
Zhruba ¼ knihovníků si přijíždí knihy vybírat sami a zajišťují si i odvoz .
5. Revize a aktualizace knihovních fondů
Bylo provedeno 16 revizí – Bohuslavice, Brtnička, Dlouhá Brtnice, Hubenov, Kaliště, Krasonice,
Malý Beranov, Meziříčko, Nová Ves, Panské Dubénky, Příseka, Stáj, Ústí, Vílanec, Vyskytná n./J., Ždírec.
Zrevidováno bylo celkem 20 900 svazků. V programu Clavius REKS za pomoci skenerů proběhla revize
fondu v 12 knihovnách. Aktualizace fondu byla uskutečněna v 5 knihovnách a odepsáno bylo 895
svazků.

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí
Tuto službu naše knihovna neposkytuje.
7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servisní služby byly v loňském roce zajišťovány v 68 neprofesionálních knihovnách okresu
Jihlava, které mají zakoupeny AKS Clavius REKS (zpracování fondu + výpůjční protokol), pouze 3
knihovny jsou bez výpůjčního protokolu. Výpůjční protokoly plně fungují v 56 knihovnách z 63,
v ostatních se zejména z personálních důvodů stále nedaří výpůjční protokol plně využívat (zadají si
třeba jen část čtenářů).
V plnohodnotném programu Clavius pracuje 5 profesionálních a 1knihovna neprofesionální
(školní verze Clavia). U všech se provádí 2x ročně kontrola správnosti vložených dat a případné opravy.
Pokud nastane při vkládání u knihovníků chyba v nastavených číselných řadách, samy znovu
nastavujeme číselné řady u kódů a přírůstkových čísel a také samy provádíme nastavení revizí. Na
začátku roku zakládáme v systému nové evidenční listy časopisů pro knihovny. V souvislosti se
statistickým výkazem v jednotlivých knihovnách řešíme chyby vyplývající z tabulky - tzv. „fuj“ přírůstky,
úbytky. V průběhu roku jsme řešili poruchy REKSu s knihovníky, správcem sítě i pracovníkem firmy
LANius v důsledku chyb vyskytujících se na knihovnách nebo u nás na serveru v souvislosti s novým
poskytovatelem Internetu a „odejitím“ doménového řadiče.
Společně jsme vyřídili pro „reksové knihovny“ možnost vkládání deskových her.
Na požádání zajišťujeme za pomoci správce sítě nastavení individuálních poplatků, případně změny
výpůjční lhůty. Každoročně platíme up-grade modulu výměnných souborů.

V Jihlavě 19. 1. 2016
Zpracovala: Drahomíra Vondráková
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v Jihlavě + vyúčtování
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1 Kraj Vysočina
2 Městská knihovna Jihlava
3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
4 Počet obsluhovaných knihoven
5 Poradenská a konzultační činnost
6 počet obsloužených knihoven
7 počet poskytnutých konzultací
8 počet metodických návštěv
9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01
10 počet obsloužených knihoven
11 počet zpracovaných statistických výkazů
12 Vzdělávání knihovníků, semináře
13 počet obsloužených knihoven
14 počet všech vzdělávacích akcí
15
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
16 počet všech účastníků
17
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
18 počet všech vyučovacích hodin
19
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
20 Porady
21 počet obsloužených knihoven
22 počet akcí
23 počet účastníků
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF
25 počet obsloužených knihoven
26 počet revidovaných knihovních jednotek
27 počet revidovaných knihoven
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
29 počet obsloužených knihoven
30 počet nakoupených knihovních jednotek
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
32 počet obsloužených knihoven
33 počet zpracovaných knihovních jednotek
34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
35 stav výměnného fondu k 31. 12. 2015
36 roční přírůstek VF
37 roční úbytek výměnného fondu
38 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
39 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
40 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
41 Cirkulace VF
42 počet obsloužených knihoven
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3,00
100
94
271
160
101
101
17
3
3
31
31
6
6
20
3
40
18
20 900
16
0
0
0
0
43 366
2 513
1 265
2 513
0
0
87

43 počet expedovaných souborů
44 počet svazků v souborech
45 Servis automatizovaného knihovního systému
46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km
Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj Vysočina
52 Městská knihovna Jihlava
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
54 z toho : nákup knihovního fondu
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502)
56 Opravy a udržování (číslo účtu 511)
57 Cestovné (číslo účtu 512)
58 Ostatní služby (číslo účtu 518)
59 z toho : doprava
60 z toho : servis AKS
61 z toho : nákup licence na el. zdroje
62 z toho : nákup knihovnických služeb
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
64 z toho : platy zaměstnanců
65 z toho : ostatní osobní náklady
66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
71 Investiční náklady
72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)
73
74 Přidělená dotace (krajská)
75 Vráceno
76
77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 Náklady za rok
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
83 z toho: na nákup knihovního fondu
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404
21 764
68
149
88
2 023
Rok 2015

475 610,00
460 000,00
0,00
0,00
10 031,00
55 244,00
46 105,00
0,00
3 148,00
0,00
805 500,00
805 500,00
0,00
273 874,00
29 223,00
0,00
3 518,00
1 653 000,00
0,00
1 653 000,00
1 653 000,00
0,00

Rok 2015

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
85 z toho : platy zaměstnanců
86 z toho: ostatní osobní náklady
87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
90 Investiční náklady
91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostředků obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostředků obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**

Rok 2015

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2015
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám
98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***

99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

V Jihlavě 19. 1. 2016
Zpracovala: Drahomíra Vondráková

6.

Městská knihovna Pelhřimov

Zpráva o plnění regionálních funkcí v rámci regionu Pelhřimov
Komentář k výkonu regionálních funkcí v rámci regionu (okresu) Pelhřimov
- personální zajištění – 3 pracovníci
- počet obsluhovaných knihoven – 93 (z toho 1 pověřená, 7 profesionálních,
84 neprofesionálních, 1 pobočka)
- zpráva byla vypracována podle knihovnických standardů
1. Poradenské a konzultační služby
Standard: minimálně 1x ročně metodická návštěva, konzultace podle potřeby
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-

-

-

-

V okrese Pelhřimov bylo provedeno 248 metodických návštěv v 93 knihovnách a 390
konzultací. V porovnání s r. 2014 se zvýšil počet metodických návštěv, a to z důvodů velkého
množství prováděných revizí knihovnicemi RF MěK Pelhřimov. Rovněž byly ve značném počtu
poskytovány konzultace nesplňující podmínku trvání 30 minut.
V MK Janovice a MK Bystrá došlo k výměně knihovníků. Noví knihovníci byli pracovnicemi
regionálního oddělení Městské knihovny Pelhřimov zaškoleni do knihovnické techniky a byla
jim poskytnuta pomoc při zvládání knihovnické práce včetně zpracování statistických výkazů.
MK Velký Rybník a MK Salačova Lhota využily nabízenou pomoc pracovnic regionálního
oddělení MěK Pelhřimov při stěhování knihovny a řazení knižního fondu po rekonstrukci
knihovny.
V MK Onšov došlo k přestěhování knihovny do jiné, podstatně větší místnosti, která byla velice
pěkně a účelně vybavena.
MK Senožaty – konzultace se starostou obce za účelem modernizace IT techniky v knihovně a s
tím souvisejícího účelnějšího využívání AKS Clavius.
V MK Salačova Lhota byla provedena rekonstrukce a rozšíření prostor o kuchyňku. Tímto bude
dán prostor pro větší množství a kvalitu knihovnických dílen.
MK Bratřice – stagnující
V Čejkově byla dokončena rekonstrukce budovy, kde se nachází i knihovna. Obnovení činnosti
knihovny v nových prostorech je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2016.

2. Statistika knihovnických činností
Standard: 1 x ročně výkazy
V roce 2015 byla provedena statistika u všech 93 knihoven. Do programu STAT-EXCEL a NIPOS jsme
uložily veškerá data. Byly vypracovány sumáře za celý okres a komentář k ročním výkazům a statistický
výkaz RF.
3. Vzdělávání (semináře a porady)
Standard: 2x ročně porady profesionálních knihoven, 2x ročně aktivy a školení neprofesionálních
knihoven
Pro profesionální a neprofesionální knihovníky Pelhřimov byly uspořádány v MěK Pelhřimov
2 vzdělávací semináře. Ze strany neprofesionálních knihovníků je zájem o tyto semináře jen velmi malý
(důvodem je zřejmě pracovní doba knihovníků a nevyhovující dopravní spojení). V r. 2016 je nutno
najít řešení tohoto problému.
Byla uskutečněna 1 porada profesionálních knihovníků a 3 aktivy pro dobrovolné knihovníky.
4. Tvorba výměnných fondů a distribuce souborů
Standard: 2x ročně/minimálně 30 svazků, minimální přírůstek VF 1 500 svazků
Oddělení regionálních služeb pokračovalo v budování výměnného knihovního fondu a distribuci těchto
knih v souborech do knihoven. Celkem bylo rozvezeno 489 souborů, které obsahovaly 24 537 svazků
knih (průměrný počet svazků v jednom souboru je 50 knih) 80 neprofesionálním knihovnám a 1
městské knihovně ( MěK Počátky). Z dotace MK ČR bylo na region zakoupeno 2 114 sv. knih v ceně
400 861,-Kč.
5. Revize a aktualizace knihovních fondů
Standard: 1x za 5 let v každé knihovně
Byly provedeno 19 revizí a zrevidováno 34 886 svazků v těchto knihovnách:
MK Božejov, MK Častrov, MK Dobrá Voda u Pacova, MK Jankov, MK Kletečná, MK Košetice, MK
Krasoňov, MK Křešín, MK Lidmaň, MK Mnich, MK Olešná, MK Putimov, MK Rynárec, MK Sedliště, MK
Těmice, MK Včelnička, MK Vyskytná, MK Zhořec, MK Želiv.
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Většina revizí byla iniciována a prováděna knihovnicemi regionálního oddělení MěK Pelhřimov tak, aby
byla dodržená zákonem stanovená lhůta pro provádění revizí knihovních fondů.
6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí
Tato služba v okrese Pelhřimov není.
7. Servis informačních technologií
Standard: průběžně podle potřeby knihovny a na vyžádání
V průběhu celého roku byli knihovníci zaškolováni v práci s programem Clavius REKS, a to dle potřeb
jednotlivých knihoven. Knihovnám byla nabídnuta odborná pomoc při vypracování žádostí o granty
z programu VISK3 (MK ČR). Některým knihovnám (MK Jiřice, MK, Boželov, MK Těchobuz, MěK Červená
Řečice) byla opakovaně poskytována pomoc při opravách v modulu Katalogizace Clavius, kde byly při
metodických návštěvách objeveny podstatné chyby (např. nesprávné signatury, pochybení
v pravidlech AACR2R, chyby v přírůstkovém seznamu …) Knihovníci ze všech profesionálních knihoven
v regionu byly proškoleni v nových katalogizačních pravidlech RDA a vším, co souvisí s přestupem
z katalogizace dle AACR2R na katalogizaci v RDA. Rovněž byly průběžně kontrolovány záznamy v AKS
Clavius REKS u všech 60 knihoven pracujících s tímto programem a odstraňovány chyby, které byly
zjištěny (chybné signatury, poruchy v posloupnosti přírůstkových čísel a čárových kódů, nezobrazování
lokace, …).

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v Pelhřimově + vyúčtování
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1 Kraj Vysočina
2 Městská knihovna Pelhřimov
3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
4 Počet obsluhovaných knihoven
5 Poradenská a konzultační činnost
6 počet obsloužených knihoven
7 počet poskytnutých konzultací
8 počet metodických návštěv
9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01
10 počet obsloužených knihoven
11 počet zpracovaných statistických výkazů
12 Vzdělávání knihovníků, semináře
13 počet obsloužených knihoven
14 počet všech vzdělávacích akcí
15
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
16 počet všech účastníků
17
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
18 počet všech vyučovacích hodin
19
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
20 Porady
21 počet obsloužených knihoven
22 počet akcí
23 počet účastníků
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3,00
93
93
390
248
93
93
15
2
2
22
22
7
7
39
4
47

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF
25 počet obsloužených knihoven
26 počet revidovaných knihovních jednotek
27 počet revidovaných knihoven
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
29 počet obsloužených knihoven
30 počet nakoupených knihovních jednotek
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
32 počet obsloužených knihoven
33 počet zpracovaných knihovních jednotek
34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
35 stav výměnného fondu k 31. 12. 2015
36 roční přírůstek VF
37 roční úbytek výměnného fondu
38 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
39 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
40 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
41 Cirkulace VF
42 počet obsloužených knihoven
43 počet expedovaných souborů
44 počet svazků v souborech
45 Servis automatizovaného knihovního systému
46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km
Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj Vysočina
52 Městská knihovna Pelhřimov
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
54 z toho : nákup knihovního fondu
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502)
56 Opravy a udržování (číslo účtu 511)
57 Cestovné (číslo účtu 512)
58 Ostatní služby (číslo účtu 518)
59 z toho : doprava
60 z toho : servis AKS
61 z toho : nákup licence na el. zdroje
62 z toho : nákup knihovnických služeb
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
64 z toho : platy zaměstnanců
65 z toho : ostatní osobní náklady
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19
34 886
19
0
0
17
723
66 781
2 114
30
2 114
0
0
82
489
24 537
60
76
89
4 633
Rok 2015

412 991,00
400 861,00
58 128,00
6 001,00
9 408,00
48 341,00
18 399,00
17 553,00
0,00
0,00
816 240,00
803 740,00
12 500,00

66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
71 Investiční náklady
72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)
73
74 Přidělená dotace (krajská)
75 Vráceno
76
77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 Náklady za rok
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
83 z toho: na nákup knihovního fondu
84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
85 z toho : platy zaměstnanců
86 z toho: ostatní osobní náklady
87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
90 Investiční náklady
91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)

274 147,00
22 312,00
4 520,00
912,00
1 653 000,00
0,00
1 653 000,00
1 653 000,00
0,00

Rok 2015

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostředků obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostředků obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2015
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám
98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***

99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

V Pelhřimově 20. ledna 2016
zpracovala: Eva Procházková
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7.

Městská knihovna v Třebíči

Zpráva o plnění regionálních funkcí v MěK v Třebíči za rok 2015
1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
Obsahové zaměření konzultací:
- základní knihovnická technika
- statistika a evidence v knihovnách
- pomoc se zpracováním ročních statistických výkazů
- obsah výměnných souborů a literatura všeobecně
- vyhlášené granty, pomoc s jejich zpracováním ( VISK3)
- automatizace knihoven, revize, REKS
- pomoc s tvorbou vlastních www stránek jednotlivých neprofesionálních knihoven
Konzultováno bylo jak s knihovníky, tak se starosty obcí a jejich účetními.
Metodické návštěvy byly vykonávány:
- při rozvozu výměnných souborů
- při revizi
- při automatizaci knihovny (instrukce a spuštění výpůjčního protokolu v REKS)
- při změně knihovníka
- na žádost knihovníka nebo starosty obce
Zaměřeny byly převážně na:
- na revizi knihovních fondů
- výpůjční protokol
- evidenci nově nakoupené literatury
- vybavení knihovny výpočetní technikou
- na funkčnost www stránek knihovny
- kontrolu vedení statistiky
- kompletní vybavení knihovny a spolupráci s OÚ
2. Statistika knihovnických činností
-

do elektronických formulářů STAT a NIPOS byly vloženy údaje za 135 neprofesionálních a
10 profesionálních knihoven obvodu
činnost nevykazovaly neprofesionální knihovny: Radkovice u Budče a Lesní Jakubov (zatím
je zde neobsazené místo knihovníka, provoz omezen dle možností pracovnice OÚ)
sumáře výkazů byly okomentovány a komentáře byly zaslány na určená místa
výsledky činnosti knihoven a rozbory číselných ukazatelů byly podkladem pro další činnost
a spolupráci

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
Porady:
-

účast pracovníků oddělení na poradách a školeních v KK Vysočiny
účast na vzdělávacím zájezdu organizovaném KK Vysočiny
účast na školeních pořádaných MěK v Třebíči
pro profesionální knihovny regionu byla 3x za rok svolána porada za účasti téměř všech
knihoven. Obsahem byly aktuální informace: analýza statistických dat, sestavování
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-

grantových žádostí, spolupráce knihoven, tipy na akce, proškolení v práci s novými
katalogizačními pravidly RDA, literární semináře,
pro neprofesionální knihovníky byly připraveny 2x ročně školení v práci s programem
Clavius-REKS a 1x porada spojená se školením ke statistice

Kolegyně z profesionálních knihoven, knihovníci neprofesionálních knihoven i zástupci obecních úřadů
jsou informováni o všech novinkách z oblasti knihovnictví a legislativy
e-mailem, zprávami na webu MěK, eventuálně telefonicky.
4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
-

zpracováno bylo 2945 nových svazků pro výměnný fond MěK v Třebíči a 748 svazků do
kmenových fondů jednotlivých obecních knihoven
nakoupeny byly knihy za 684 890,- Kč
vyexpedováno bylo 367 výměnných souborů s 24 754 svazky
kromě výše uvedeného počtu rozvezených knih v knihovnách ve větší míře zůstávají knihy
z minulých let
rozvoz knih probíhá převážně v jarních a podzimních měsících tak, aby každá knihovna
byla obsloužena 2x
při rozvozech a revizích se konají i metodické návštěvy
98 knihoven zcela využívá rozvoz výměnných souborů AUS útvaru
37 knihoven si obměňuje výměnné soubory několikrát za rok osobním výběrem s vlastní
dopravou

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
-

-

Revize pomocí automatizovaného systému Clavius-REKS byla provedena
v 7 knihovnách (Březník, Jinošov, Čáslavice, Hartvíkovice, Koněšín, Příštpo, Rokytnice,
Opatov) a v knihovně v Jinošově byl celý fond vložen do programu Clavius REKS.
Zrevidováno bylo celkem 21 453 svazků.
Součástí revizí byla aktualizace fondu a odpisy zastaralé a především silně opotřebované
literatury v počtu 3 917 svazků.
Nakoupených licencí programu Clavius REKS je celkem 92 (z toho 42 je kompletních i
s výpůjčním protokolem), fungují u nich on-line katalogy na webových stránkách MěK
v Třebíči a další 2 neprofesionální knihovny pracují v plnohodnotném programu Clavius
(Přibyslavice, Stařeč).

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele a jejich distribuce
-

odborné zpracování knih nakoupených z prostředků obce využilo 14 knihoven
zpracováno pro ně bylo 748 svazků
nákup knih z peněz obecních úřadů do výměnného fondu se neprovádí

7. Servis automatizovaného knihovního systému
-

Servis AKS Clavius (Lanius s.r.o.) probíhá především dálkovým přístupem – update
systému, opravy dat apod. AKS je společný pro data MěK i regionu, takže veškeré činnosti
na AKS provádí správkyně sítě MěK. Dále na žádost ÚSK provádí též údržbu a opravy
databáze REKS a řeší aktuální problémy a havárie funkčnosti celé sítě REKS. V letošním
roce došlo ke změně a přechodu z programu Clavius na Clavius REKS u 2 obecních
knihoven. Ten provedla na žádost dotčených obecních úřadů po dohodě s firmou Lanius
správkyně sítě MěK v Třebíči.
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v Třebíči + vyúčtování
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1 Kraj Vysočina
2 Městská knihovna v Třebíči
3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
4 Počet obsluhovaných knihoven
5 Poradenská a konzultační činnost
6 počet obsloužených knihoven
7 počet poskytnutých konzultací
8 počet metodických návštěv
9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01
10 počet obsloužených knihoven
11 počet zpracovaných statistických výkazů
12 Vzdělávání knihovníků, semináře
13 počet obsloužených knihoven
14 počet všech vzdělávacích akcí
15
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
16 počet všech účastníků
17
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
18 počet všech vyučovacích hodin
19
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
20 Porady
21 počet obsloužených knihoven
22 počet akcí
23 počet účastníků
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF
25 počet obsloužených knihoven
26 počet revidovaných knihovních jednotek
27 počet revidovaných knihoven
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
29 počet obsloužených knihoven
30 počet nakoupených knihovních jednotek
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
32 počet obsloužených knihoven
33 počet zpracovaných knihovních jednotek
34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
35 stav výměnného fondu k 31.12. 2015
36 roční přírůstek VF
37 roční úbytek výměnného fondu
38 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
39 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
40 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
41 Cirkulace VF
42 počet obsloužených knihoven

30

Rok 2015

4,00
145
145
285
325
145
145
75
18
18
593
593
51
51
50
4
80
8
21 453
8
0
0
14
748
60 855
2 945
13
2 945
0
0
134

43 počet expedovaných souborů
44 počet svazků v souborech
45 Servis automatizovaného knihovního systému
46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km
Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj Vysočina
52 Městská knihovna v Třebíči
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
54 z toho : nákup knihovního fondu
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502)
56 Opravy a udržování (číslo účtu 511)
57 Cestovné (číslo účtu 512)
58 Ostatní služby (číslo účtu 518)
59 z toho : doprava
60 z toho : servis AKS
61 z toho : nákup licence na el. zdroje
62 z toho : nákup knihovnických služeb
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
64 z toho : platy zaměstnanců
65 z toho : ostatní osobní náklady
66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
71 Investiční náklady
72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)
73
74 Přidělená dotace (krajská)
75 Vráceno
76
77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 Náklady za rok
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
83 z toho: na nákup knihovního fondu
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367
24 754
94
62
140
6 972
Rok 2015

740 126,00
684 891,00
0,00
10 023,00
8 739,00
62 167,00
5 600,00
0,00
4 347,00
0,00
950 000,00
929 400,00
20 600,00
315 992,00
11 897,00
5 354,00
30 702,00
2 135 000,00
0,00
2 135 000,00
2 135 000,00
0,00

Rok 2015

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
85 z toho : platy zaměstnanců
86 z toho: ostatní osobní náklady
87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
90 Investiční náklady
91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)

7 480,00

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**

Rok 2015

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2015
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám
98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***

99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

V Třebíči 12. ledna 2016
zpracovala: Hana Kabelková

8.

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Zpráva o plnění regionálních funkcí v regionu Žďár nad Sázavou – 2015
Personální obsazení: 3 pracovnice
Počet obsluhovaných knihoven: 104, z toho 3 profesionální.
(uzavřené dohody s knihovnami: Březí, Bobrůka a Javorek - knihovna, která obnovila svoji činnost)
1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy:
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0,00
0,00

Starostům obcí nebo knihovníkům byly poskytnuty konzultace (225), týkající se hlavně revize
knihovního fondu, evidence a zpracování knih, vypracování roční statistiky knihovny, webových stránek
knihovny, regionálního knihovního systému a žádostí o dotace. Uskutečnili jsme 80 metodických
návštěv v knihovnách regionu.
2. Statistika knihovnických činností:
Statistika byla zpracována v elektronické podobě a zaslána do Prahy.
Bylo zpracováno 110 statistických výkazů.
5 profesionálních knihoven
95 aktivních místních knihoven
10 stagnujících knihoven
Důvod stagnace nebo úplného zrušení je nezájem občanů nebo chybějící prostory k provozování
knihovny.
3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady:
Pro neprofesionální knihovníky byly připraveny kurzy (4 lekce) :
Co by měl vědět každý knihovník neprofesionální knihovny
Správa knihovnických webových stránek, jednoduché úpravy textu a obrázky
Základy práce s počítačem pro začátečníky
Orientace na knižním trhu, meziknihovní výpůjční služba a čtečka knih
Individuální proškolování knihovníků v regionálním knihovnickém systému.
Knihovníkům byly nabídnuty také kurzy, které připravila Knihovna M. J. Sychry a Krajská knihovna
Vysočiny
1 x porada neprofesionálních knihovníků
1x porada vedoucích profesionálních knihoven
4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce:
Stav výměnného fondu ke dni 31. 12. 2015: 54 342 svazků.
V roce 2015 bylo nakoupeno 2845 svazků a odepsáno 48 svazků.
Regionální oddělení Knihovny M. J. Sychry poskytlo v roce 2015 výměnné soubory 103 knihovnám,
bylo vyexpedováno 353 souborů, počet svazků v souborech činil 31 774.
5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
V knihovně v Sejřeku byla provedena revize formou rekatalogizace. Knihy byly opatřeny čárovým
kódem a přes internet uloženy do regionálního knihovnického systému Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře
nad Sázavou.
V 17 knihovnách byla provedena revize již načtením čárových kódů do knihovnického systému Verbis a
následným zpracováním.
Pomoc při revizi v knihovně ve Velké Losenici - knihovní systém Lanius
Celkem bylo zrevidováno 44 786 svazků.
6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí:
Knihovna M. J. Sychry nakupuje, zpracovává a eviduje 9 knihovnám knihovní fond. Bylo nakoupeno a
zpracováno 322 nových knih a 127 knižních darů.
7. Servis automatizovaného knihovního systému:
85 knihovnám je poskytována podpora automatizovaného knihovnického systému, bylo uskutečněno
28 zásahů.
8. Praktická pomoc při automatizaci knihoven:
K 31.12. 2015 bylo uloženo do regionálního knihovnického systému 85 knihoven.
68 knihovnám aktualizujeme webové stránky.
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí KMJS ve Žďáře nad Sázavou + vyúčtování
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1 Kraj Vysočina
2 Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
4 Počet obsluhovaných knihoven
5 Poradenská a konzultační činnost
6 počet obsloužených knihoven
7 počet poskytnutých konzultací
8 počet metodických návštěv
9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01
10 počet obsloužených knihoven
11 počet zpracovaných statistických výkazů
12 Vzdělávání knihovníků, semináře
13 počet obsloužených knihoven
14 počet všech vzdělávacích akcí
15
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
16 počet všech účastníků
17
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
18 počet všech vyučovacích hodin
19
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
20 Porady
21 počet obsloužených knihoven
22 počet akcí
23 počet účastníků
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF
25 počet obsloužených knihoven
26 počet revidovaných knihovních jednotek
27 počet revidovaných knihoven
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
29 počet obsloužených knihoven
30 počet nakoupených knihovních jednotek
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
32 počet obsloužených knihoven
33 počet zpracovaných knihovních jednotek
34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)
35 stav výměnného fondu k 31.12. 2015
36 roční přírůstek VF
37 roční úbytek výměnného fondu
38 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
39 z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
40 z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
41 Cirkulace VF
42 počet obsloužených knihoven
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Rok 2015

3,00
104
104
225
80
110
110
29
4
4
29
29
12
12
28
2
28
19
44 786
19
9
322
9
449
54 342
2 845
48
2 845

103

43 počet expedovaných souborů
44 počet svazků v souborech
45 Servis automatizovaného knihovního systému
46 počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km
Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj Vysočina
52 Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
54 z toho : nákup knihovního fondu
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502)
56 Opravy a udržování (číslo účtu 511)
57 Cestovné (číslo účtu 512)
58 Ostatní služby (číslo účtu 518)
59 z toho : doprava
60 z toho : servis AKS
61 z toho : nákup licence na el. zdroje
62 z toho : nákup knihovnických služeb
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
64 z toho : platy zaměstnanců
65 z toho : ostatní osobní náklady
66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
71 Investiční náklady
72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)
73
74 Přidělená dotace (krajská)
75 Vráceno
76
77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 Náklady za rok
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
83 z toho: na nákup knihovního fondu

35

353
31 774
85
28
59
2 872
Rok 2015

579 568,00
555 458,00
16 000,00
16 345,00
7 544,00
66 483,00
26 935,00

699 972,00
699 972,00
236 530,00
17 510,00
2 528,00
10 520,00
1 653 000,00
0,00
1 653 000,00
1 653 000,00
0,00

Rok 2015

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
85 z toho : platy zaměstnanců
86 z toho: ostatní osobní náklady
87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
90 Investiční náklady
91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2015
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám
98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***
99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

Ve Žďáře nad Sázavou 13. 1. 2016
zpracovala Hana Najmanová
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71 654,00

Rok 2015

