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1.

Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014

Regionální funkce v rámci Kraje Vysočina byly v roce 2014 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 2014 se počet automatizovaných knihoven opět zvýšil –
celkem 50 knihoven je plně automatizovaných (Clavius) a 362 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 (zejména využitím projektu http://webovky.knihovna.cz .
Tabulka č. 1 – Přehled automatizovaných knihoven v jednotlivých okresech k 31. 12. 2014
Okres (region)
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
CELKEM

Clavius
15
6
10
13
6
50

Clavius REKS
67 (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)
362 (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 2 967 323 Kč (v porovnání
s rokem 2013 je to o 8 371 Kč více). Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 31,6%
z celkově přidělené dotace na výkon RF (v roce 2013 byl nákup knih ve výši 31,5%). Rovněž v roce
2014 byla nákupem licencí podpořena automatizace neprofesionálních knihoven.
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 2014 uskutečnila krajská knihovna 30
vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina, což je o 5 více než v roce 2013. Akcí se zúčastnilo
632 účastníků, o 39 více než v roce 2013, odučených hodin bylo celkem 116 (+26). V rámci kraje
realizovaly všechny pověřené knihovny celkem 52 vzdělávacích akcí (+5 v porovnání s rokem
2013).
Krajská knihovna pravidelně každý rok oceňuje nejlépe pracující neprofesionální knihovny v Kraji
Vysočina na tzv. „Malé knihovnické slavnosti“ – v minulém roce to bylo již potřinácté.
Prioritou č. 4 je důraz na plnění standardů regionálních funkcí – v rámci koncepce krajského
systému a fungující sítě knihoven vyhotovila KKV začátkem roku 2014 pro každou pověřenou
knihovnu Objednávku regionálních funkcí. Pro území okresu Havlíčkův Brod plnila okresní regionální
funkce Krajská knihovna Vysočiny (postupně se ruší objednávky knihovnických služeb u jednotlivých
profesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod (od 1. 1. 2014 bylo zrušené středisko při MěK
v Golčově Jeníkově a od pololetí pak středisko při Knihovně městyse Štoky). KKV převzala do své
péče dalších 21 neprofesionálních knihoven.

3

Tabulka č. 2 – Síť veřejných knihoven v Kraji Vysočina k 31. 12. 2014
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
101
572

V Kraji Vysočina odevzdalo za rok 2014 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 porovnání s rokem 2013 byla zrušena
Místní knihovna Rácov (neprofesionální pobočka na Jihlavsku). Dvě dlouhodobě stagnující
neprofesionální knihovny obnovily činnost (v regionu Havlíčkův Brod Místní knihovna Krátká Ves a
v regionu Pelhřimov Místní knihovna Horní Rápotice). Naopak ke stagnaci došlo v MK Samšín na
Pelhřimovsku.
V rámci výkonu regionálních funkcí bylo obsluhováno 572 knihoven.

2.

Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

KKV koordinovala plnění standardů RF v rámci Kraje Vysočina ve spolupráci s pověřenými
knihovnami - MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad Sázavou.
Plnění RF zabezpečovalo v kraji 17 pracovníků (stejně jako v roce 2013).
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 2014 poskytnuto celkem 1 304 konzultací, v porovnání s r. 2013 je
to o 136 méně. Uskutečněno bylo 1189 metodických návštěv, což je o 284 méně než v roce 2013.
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).
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
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poradenské a konzultační služby (vydávání časopisu zajišťují pracovníci jiného oddělení). V roce 2014
byla vydána 4 čísla.
Aktuální informace pro knihovníky v Kraji Vysočina jsou zveřejňované průběžně na webu KKV
v záložce Knihovnám 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 2013, bylo zasláno včetně
komentáře na Kraj Vysočina do konce ledna 2014. Vyúčtování dotace, kterou jsme obdrželi v roce
2013 na automatizaci dalších neprofesionálních knihoven bylo zasláno MK ČR do 10. Ledna 2014.
Byla sestavena „Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2013“, 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 2013“, 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 2013“, 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 „Objednávky regionálních služeb“ a pro 2
profesionální knihovny v okrese Havlíčkův Brod „Objednávky odborných knihovnických služeb“.
Koncem roku 2014 byl podán grant v podprogramu VISK 2 na vzdělávání knihovníků v oblasti IT (5
kurzů pro profesionální knihovníky a 5 kurzů pro neprofesionální knihovníky) na rok 2015.


Standard RF v oblasti poskytovaných konzultací a metodických návštěv v Kraji Vysočina byl
splněn (při počtu 572 obsluhovaných knihoven, připadá v průměru na jednu knihovnu 2,1
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 2013. 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 - v roce 2014 se uskutečnilo v KKV celkem 30
vzdělávacích akcí (+5 v porovnání s rokem 2013), kterých se zúčastnilo 632 účastníků (+39), odučeno
bylo celkem 116 hodin (+26).
Pro neprofesionální knihovníky se uskutečnilo celkem 7 vzdělávacích kurzů v oblasti IT pod vedení
Bc. Pavla Vejsady (49 účastníků, 28 hodin) a dále jsme uskutečnili 5 setkání „tvořivých knihovníků“ –
65 účastníků, 30 hodin, (snaha o podporu působení knihoven jako komunitních center obcí)
Pro pracovníky profesionálních knihoven byla nabídka vzdělávacích akcí rozšířena o nejvíce žádaná
témata (podrobněji uvedeno ve zprávě KKV).
Ve všech pověřených knihovnách v rámci kraje se uskutečnilo celkem 52 vzdělávacích akcí (+5),
kterých se zúčastnilo celkem 1 141 (+37) pracovníků.
Krajská knihovna pravidelně každý rok oceňuje nejlépe pracující neprofesionální knihovny v Kraji
Vysočina na tzv. „Malé knihovnické slavnosti“ – v minulém roce to bylo již potřinácté. Pět knihoven
získalo titul „Knihovna Vysočiny 2014“, dalších pět knihoven ocenění II. stupně a dvě neprofesionální
knihovny převzaly ocenění za nejlepší webové stránky v Kraji Vysočina.

5

Porady (v KKV) v rámci Kraje Vysočina:
7. 1. 2014 – porada ředitelů a metodiků pověřených knihoven (10 účastníků)
22. 5. 2014 – celokrajská porada metodiků pověřených knihoven s výjezdem do Lipnice n. Sázavou
(14 účastníků)
30. 9. 2014 – celokrajská porada všech pracovníků profesionálních knihoven (41 účastníků). Hostem
byl doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., který vystoupil s přednáškou „Informační služby budoucnosti a
role knihoven“.
Počet uskutečněných porad a aktivů zůstal na úrovni roku 2013.


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 Kraji Vysočina - v roce 2014 bylo rozvezeno
celkem 1 904 souborů, které obsahovaly 140 279 svazků knih.
V porovnání s rokem 2013 došlo k poklesu počtu poskytnutých výměnných souborů o 224, zvýšil se
však počet svazků v nich o 5 543 (přihlížíme k úspoře pohonných hmot při rozvozu souborů).
Poměrně bohatý výměnný fond umožňuje poskytovat neprofesionálním knihovnám výměnné
soubory knih o větším počtu svazků 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 2 967 323 Kč (v porovnání
s rokem 2013 je to o 8 371 Kč více). Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 31,6% z celkově
přidělené dotace na výkon RF. Limit 30% na nákup knihovního fondu dle „Koncepce výkonu RF
v letech 2012–2015“ byl překročen. Rovněž v roce 2014 byla nákupem licencí podpořena
automatizace neprofesionálních knihoven.
Přírůstek nových knih do výměnných fondů v roce 2014 – celkem 23 555 sv. knih. V porovnání
s rokem 2013 byl přírůstek nových knih o 349 sv. menší (přírůstek je však zkreslen převody knih ze
zrušených středisek). V roce 2013 bylo nově zpracováno v rámci převodů 8 987 knih, v roce 2014
celkem 7 223 knih.
V regionu HB přispívají na nákup knih do VF i obecní úřady. V roce 2014 přispěly na nákup knih pro
VF finanční částkou ve výši 91 000 Kč (+4 000 Kč).
Ke konci roku posílila KKV ze svého rozpočtu nákup nových knih pro VF finanční částkou 133 232 Kč.


V celokrajském měřítku i v rámci jednotlivých okresů byl tento standard splněn. Na jednu
obsluhovanou neprofesionální knihovnu připadlo 3,6 souborů o průměrném počtu 74 sv.
knih.

2.5.
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Revize knihovních fondů se uskutečnily v 45 knihovnách a odrevidováno bylo 92 756 k. j.
V porovnání s rokem 2013 se počet odrevidovaných knihoven snížil o 12 a počet odrevidovaných k. j.
o 159 521. Ve většině knihoven proběhla revize rekatalogizací KF v programu Clavius REKS, v regionu
Žďár n. Sázavou se jedná o program Kp-Win. Následné revize v těchto knihovnách již budou
automatizované a podstatně rychlejší.


V Kraji Vysočina jsou revize spojené většinou s automatizací knihoven a to znamená, že
probíhají pomaleji.

Tabulka č. 3 - Přehled plnění standardů regionálních funkcí v jednotlivých regionech
(okresech) k 31. 12. 2014 a porovnání s rokem 2013
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Region
(okres)

Konzultace

Metodické
návštěvy

Soubory

Havl. Brod 204 (-4)

420 (-161)

Jihlava

275 (-13)

Svazky
v souborech

Revize

Revid. k. j.

325 (-230) 37 915 (+257)

4 (-3)

10 462 (+1 808)

159 (+4)

378 (+3)

20 011 (+489)

17

24 975 (-16 065)

Pelhřimov 385 (-30)

174 (-9)

467 (-7)

23 801 (-486)

4 (-11)

3 796 (-159 290)

Třebíč

210 (-86)

350 (-114)

387 (-4)

27 287 (+4 048) 8 (+1)

30 384 (+8 085)

Žďár n. S.

230 (-3)

86 (-4)

347 (+14)

31 265 (+1 235) 12 (+1)

23 139 (+5 941)

Celkem

1 304
(-136)

1 189
(-284))

1 904
(-224)

140 279
(+5 543)

92 756
(-159 521)

45
(-12)

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 2014 bylo pro tyto knihovny pořízeno z prostředků obcí 319
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 66 knihovnám, pro
které bylo zpracováno 2007 sv. knih. Tuto službu poskytla především MěK v Třebíči, KKV, MěK
Pelhřimov a KMJS ve Žďáře nad Sázavou.
C – v okrese Havlíčkův Brod přispívají obecní úřady na nákup knih do VF (v roce 2014 celkovou
částkou 91 000 Kč). Z tohoto příspěvku bylo nakoupeno a odborně zpracováno 397 sv. knih.


Tento standard je plněn dle požadavků obecních úřadů a jednotlivých knihoven.
V porovnání s rokem 2013 o tuto službu požádalo o 49 knihoven více (+ 1 576 sv.). 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 362 knihoven,
které využívají AKS Clavius REKS, z toho 178 má i výpůjční protokol. Pro tyto knihovny byly zajištěné
servisní služby, roční údržba, upgrade. Došlo ke zprovoznění dalších výpůjčních protokolů, bylo
dbáno i na správné vložení údajů.
Správce sítě KKV řešil problémy v Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě (celkem 11 servisních
zásahů) a zajistil výměnu a instalaci počítačů v pěti pobočkách MěK Chotěboř – MK Příjemky, MK
Bílek, MK Svinný, MK Počátky, MK Střížov. Proběhla instalace PC pro zaktivizovanou MK v Krátké Vsi.


V průběhu roku 2014 došlo ke změně ve vykazování tohoto standardu a tudíž není možné
výsledky porovnat s minulým rokem.
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Tabulka č. 4 - Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v roce 2014 – sumář
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1 Kraj Vysočina
2 Sumář - KKV + 4 PK
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. 2014
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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Rok 2014

SUMÁŘ
17,00
572
566
1 304
1 189
581
572
285
52
52
1 141
1 141
208
208
286
23
352
47
92 756
45
10
325
66
2 007
302 176
23 555
35 260
15 935
397
7 223
524

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.

1 904
140 279
375
713
502
21 060

Financování regionálních funkcí v Kraji Vysočina

Krajská knihovna a pověřené knihovny v Kraji Vysočina obdržely na výkon regionálních funkcí
v roce 2014 finanční částku ve výši 9 392 000 Kč (rozpočet byl ve výši roku 2013).
Pro knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí byly vystavené Objednávky regionálních služeb
pro rok 2014 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 2013).
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
- 848 906 Kč (36,9% z celkové dotace)
Městská knihovna Jihlava
- 475 036 Kč (28,7% z celkové dotace)
Městská knihovna Pelhřimov
- 404 191 Kč (24,5% z celkové dotace)
Městská knihovna v Třebíči
- 718 561 Kč (33,7% z celkové dotace)
KMJS ve Žďáře nad Sázavou
- 520 629 Kč (31,5% z celkové dotace)
Celková finanční částka na nákup nových knih v Kraji Vysočina byla ve výši 2 967 323 Kč (v
porovnání s rokem 2013 je to o 8 371 Kč více). Rovněž v roce 2014 byla nákupem licencí podpořena
automatizace neprofesionálních knihoven.
Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 31,6% z celkově přidělené dotace na výkon RF (v
roce 2013 byl nákup knih ve výši 31,5%).
Limit 30% na nákup knihovního fondu dle „Koncepce výkonu RF v letech 2012–2015“ byl
překročen.

Tabulka č. 5 – Celkové čerpání dotace na RF dle jednotlivých položek v Kraji Vysočina v roce 2014

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj Vysočina

Rok 2014
SUMÁŘ
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52 Sumář - KKV + 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

3 180 555,00
2 967 323,00
64 582,00
14 057,00
25 821,00
289 762,00
75 433,00
42 827,00
5 777,00
33 000,00
4 160 935,00
4 077 335,00
83 600,00
1 396 646,00
123 440,00
19 518,00
116 684,00
9 392 000,00
0,00
9 392 000,00
9 392 000,00
0,00

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)

Rok 2014

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)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování

136 318,00
133 232,00

41 167,00
0,00
41 167,00
0,00
118 280,00
295 765,00
0,00
295 765,00
*

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
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73 266,00
6 000,00

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

Rok 2014

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014

0,00
0,00
0,00

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)

38,00
91 000,00

Závěr:
Ze svého rozpočtu přispívá na výkon regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina a okresu Havlíčkův
Brod pouze KKV a to celkovou finanční částkou 295 765 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 133 232 Kč na nákup nových knih pro
VF. V okrese Havlíčkův Brod přispělo ještě 38 obcí na nákup knih pro VF – celkovou finanční částkou
91 000 Kč.
V Havlíčkově Brodě 23. ledna 2014
zpracovala: Irena Císařová

Následují dílčí zprávy knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v rámci jednotlivých
okresů za rok 2014
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
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




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



5.

6.

7.

8.
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4.

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Regionální funkce v rámci Kraje Vysočina a okresu Havlíčkův Brod byly v roce 2014 plněné dle
záměrů oddělení na rok 2014, 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
Rovněž v roce 2014 byla věnována zvýšená pozornost automatizaci neprofesionálních knihoven.
V rámci podprogramu VISK 3 byla podána žádost na zajištění plné automatizace pro dalších 10
neprofesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod (výpůjční protokoly byly pořízené pro
následující knihovny: MK Květinov, MK Michalovice, MK Kámen, MK Libice nad Doubravou, MK
Skuhrov, MK Slavětín, MK Ždírec u Pohledu, MK Olešenka, MK Dlouhá Ves, MK Rankov) a na přechod
z nefunkčního systému LANius na AKS Clavius REKS v MK Lipnice nad Sázavou. Poskytli jsme pomoc
Pedagogické knihovně při sestavení žádosti o dotaci v podprogramu VISK 3. Koncem roku 2014 jsme
podali žádost o dotaci na rok 2015 v podprogramu VISK 2 na vzdělávání knihovníků v oblasti IT (5
kurzů pro profesionální knihovníky a 5 kurzů pro neprofesionální knihovníky).
Rok 2014 byl zaměřený na zajištění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven
(profesionálních i neprofesionálních). Pro neprofesionální knihovníky se uskutečnilo celkem 7
vzdělávacích kurzů v oblasti IT pod vedení Bc. Pavla Vejsady a dále jsme uskutečnili 5 setkání
„Tvořivých knihovníků“ (snaha o podporu působení knihoven jako komunitních center obcí).
Zaměřili jsme se na aktualizaci našeho výměnného fondu (celkem bylo odepsáno 2 197 knih a 32
brožur). Poměrně rozsáhlou aktualizaci kmenového fondu jsme uskutečnili v MK Lipnice n. S. a v MK
Svatý Kříž. Po více než jedenáctileté stagnaci byla obnovena činnost v MK Krátká Ves (evidence na
MK ČR).
V roce 2014 došlo k dalším změnám v organizaci regionálních funkcí v okrese Havlíčkův Brod. K 1.
1. 2014 bylo zrušené středisko při MěK v Golčově Jeníkově. Krajská knihovna převzala do své péče 11
neprofesionálních knihoven (MK Bačkov, MK Frýdnava, MěK Habry, MK Chrtníč, MK Jilem, MK
Kámen, MK Sedletín, MK Skryje, MK Tis, MK Vilémov, MK Zboží). Ke zpracování byl přivezen fond o
rozsahu cca 8 000 svazků knih. K 1. 7. 2014 došlo ke zrušení střediska ve Štokách a naše oddělení
převzalo dalších 10 neprofesionálních knihoven: MK Herálec, MK Koječín, MK Mikulášov, MK
Okrouhlička, MK Pavlov, MK Skorkov, MK Slavníč, MK Smilov, MK Úsobí, MK Zdislavice a výměnný
fond o rozsahu 12 000 sv. knih.
V Útvaru veřejných knihoven došlo k personálním změnám - k 1. srpnu nastoupila Mgr. Lucie
Machová na místo Mgr. Ireny Brezovic. Zapracování nového knihovníka proběhlo v MK Sázavka a
v MK Keřkov.
1.
poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, rozbory, plány
A. – v rámci Kraje Vysočina uskutečnili pracovníci oddělení knihoven celkem 33 metodických
návštěv, což je o 8 více než v roce 2013. Poskytnuto bylo 64 (půlhodinových) konzultací, což je o 13
více než v roce 2013. Kratší (než půlhodinové) konzultace nebyly evidovány.
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B. – v rámci okresu Havlíčkův Brod bylo realizováno celkem 387 metodických návštěv, což je o 169
méně než v roce 2013. Poskytnuto bylo 140 půlhodinových konzultací (-17 v porovnání s rokem
2013).
Konzultace byly poskytovány knihovníkům, při zpracování statistiky, tvorbě webových stránek a při
zajištění automatizace neprofesionálních knihoven. MK v Okrouhlici a MK v Jiřicích byla poskytnuta
pomoc při sestavení žádosti o dotaci v podprogramu VISK 3. Metodické návštěvy byly zaměřené
zejména na praktickou pomoc při automatizaci knihoven (MK Příseka, MK Rozsochatec, MK
Olešenka, MK Svatý Kříž, MK Horní Krupá, MK Michalovice a MK Skuhrov) a na pomoc při aktualizaci
kmenového fondu MK Lipnice nad Sázavou, MK Svatý Kříž, MK Sázavka a MK Kámen. Zvýšená
praktická i konzultační pomoc byla poskytována průběžně Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě
(13 metodických návštěv, 11 konzultací). Dále byla poskytnuta pomoc MK Jiřice při úpravě webových
stránek - knihovna se zúčastnila celostátní soutěže „Knihovna roku 2014“. V pěti pobočkách MěK
Chotěboř došlo k výměně PC, které poskytlo město Chotěboř.
Metodické návštěvy v rámci Kraje Vysočina byly zaměřené na fotodokumentaci oceněných knihoven
na MKS.
V rámci Kraje Vysočina a okresu Havlíčkův Brod bylo realizováno celkem 420 metodických návštěv
(-161 v porovnání s rokem 2013) a poskytnuto 204 (-4) půlhodinových konzultací. Na 1
obsluhovanou knihovnu připadly 3,2 metodické návštěvy (standard byl splněn).
rozbory činnosti – vyúčtování dotace na RF, kterou KKV obdržela v roce 2013, bylo zasláno včetně
komentáře na Kraj Vysočina do konce ledna 2014. Vyúčtování dotace, kterou jsme obdrželi v roce
2013 na automatizaci dalších neprofesionálních knihoven bylo zasláno MK ČR do 10. ledna 2014.
Byla sestavena „Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2013“, 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 2013“, 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 2013“, 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 „Objednávky regionálních služeb“ a pro 2
profesionální knihovny v okrese Havlíčkův Brod „Objednávky odborných knihovnických služeb“.
Koncem roku 2014 byl podán grant v podprogramu VISK 2 na vzdělávání knihovníků v oblasti IT (5
kurzů pro profesionální knihovníky a 5 kurzů pro neprofesionální knihovníky) na rok 2015.

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.

3.
vzdělávání knihovníků, semináře a porady - celkem se uskutečnilo 30 vzdělávacích akcí (+5
v porovnání s rokem 2013), kterých se zúčastnilo 632 účastníků (+39), odučeno bylo celkem 116
hodin (+26).
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Pro neprofesionální knihovníky se uskutečnilo celkem 7 vzdělávacích kurzů v oblasti IT pod vedení
Bc. Pavla Vejsady (49 účastníků, 28 hodin) a dále jsme uskutečnili 5 setkání „tvořivých knihovníků“ –
65 účastníků, 30 hodin, (snaha o podporu působení knihoven jako komunitních center obcí)
Literární semináře a ostatní vzdělávací akce pro profesionální knihovníky:
11. 2. – Co nepřehlédnout „aneb“ Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2013 (Mg. Veronika
Peslerová) – 30 účastníků
18. 2. – Rétorika a komunikace knihovníka (PhDr. Jana Hovorková) – 32 účastníků
25. 2. – Jacques Prévert a druhá generace avantgardy (Mgr. Aleš Říman) – 29 účastníků
11. 3. – Moderní formy práce se čtenáři (Mgr. Helena Hubatková Selucká) – 20 účastníků
25. 3. – Dadaisti, surrealisti, dogmatici: André Breton a spol. (PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.) – 35
účastníků
1. 4. – Knižní edice (Mgr. Jakub Vaníček) – 20 účastníků
8. 4. – Autoři z Vysočiny: Otokar Březina, Anna Pammrová, Jakub Deml, Josef Florian a jeho kruh
(Mgr. Jaroslav Staněk) – 38 účastníků
6. 5. – Jean Cocteanu (Mgr. Aleš Říman) – 32 účastníků
3. 6. – Francouzská próza přelomu 19. a 20. století: Anatole France, Romain Rolland, Marcel Proust
(PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.) – 27 účastníků
16. 9. – Práce s Wordem pro pokročilé (Ing. Miloslav Čapek) – 9 účastníků
23. 9. – Utajené životy slavných Češek (spisovatelka Martina Bittnerová) – 22 účastníků
7. 10. – Peter Hoeg a novodobá tradice severské detektivky (Mgr. Aleš Říman) – 22 účastníků
14. 10. – Práce s konfliktními čtenáři (PhDr. Jana Hovorková) – 32 účastníků
4. 11. – Setkání pracovníků dětských oddělení – 28 účastníků
11. 11. – Současná německá literatura (PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.) – 41 účastníků
25. 11. – Ian McEwan a Ljudmila Ulická – dvakrát ve jménu humanity (Mgr. Aleš Říman) – 25
účastníků
2. 12. – Současná ruská literatura (PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.) – 26 účastníků
Dne 26. listopadu se uskutečnila Malá knihovnická slavnost 2014 na které proběhlo ocenění nejlépe
pracujících neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina. Pět knihoven získalo ocenění Knihovna
Vysočiny 2014, pět knihoven získalo titul Knihovna Vysočiny 2014 – ocenění II. stupně a 2
neprofesionální knihovny byly oceněné za nejlepší webové stránky (5 hodin, 50 účastníků).
Pro knihovny v Kraji Vysočina je určen Knihovnický zpravodaj Vysočiny v elektronické podobě, ve
kterém mohou knihovníci publikovat své články – http://kzv.kkvysociny.cz (v roce 2014 byla vydána
4 čísla) – vydání časopisu zajišťují pracovníci jiného oddělení.
Aktuální informace pro knihovníky v Kraji Vysočina jsou zveřejňované průběžně na webu krajské
knihovny v záložce „knihovnám“ a na extranetu.
Porady:
A. – porady v rámci kraje:
7. 1. 2014 – porada ředitelů a metodiků pověřených knihoven (10 účastníků)
22. 5. 2014 – celokrajská porada metodiků pověřených knihoven s výjezdem do Lipnice nad Sázavou
(14 účastníků)
30. 9. 2014 – celokrajská porada všech pracovníků profesionálních knihoven (41 účastníků). Hostem
byl doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., který vystoupil s přednáškou „Informační služby budoucnosti a
role knihoven“.
B. – porady v rámci okresu:
6. 1. 2014 – porada vedoucích a metodiků profesionálních knihoven (14 účastníků)
2. 6. 2014 – porada vedoucích a metodiků profesionálních knihoven (12 účastníků)
4. 6. 2014 – střediskový aktiv neprofesionálních knihovníků, uskutečnil se 2x (dopoledne a
odpoledne) – 22 účastníků
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10. 12. 2014 – střediskový aktiv neprofesionálních knihovníků, uskutečnil se 2x (dopoledne a
odpoledne) – 34 účastníků
Počet uskutečněných porad i aktivů zůstal na úrovni roku 2013.

4.
tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce - KKV zabezpečovala
v roce 2014 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 2014 bylo dodáno obsluhovaným knihovnám celkem 325 výměnných souborů (-230), které
obsahovaly 37 915 sv. knih (+257). Na jednu obsluhovanou knihovnu připadly téměř 3 soubory,
které obsahovaly v průměru 117 svazků knih. Z důvodu úspory pohonných hmot při rozvozu
souborů jsme přistoupili k poskytování souborů obsahujících větší počet svazků knih.
Standard v počtu poskytnutých souborů byl překročen. Dostatečný nákup nových knih umožňuje
zásobovat vesnické knihovny novou, aktuální literaturou.
Přírůstek knih do VF – v roce 2014 bylo zpracováno celkem 12 944 sv. knih.
Vykázaný roční úbytek 23 122 sv. v tabulce výkonu RF byl způsobený rušením středisek v Chotěboři,
v Ledči nad Sázavou, v Golčově Jeníkově a ve Štokách.
Finanční prostředky, použité v roce 2014 na nákup knihovního fondu, byly ve výši 36,9 % z celkově
přidělené dotace KKV na výkon RF (celkem 848 906 Kč, což je o 69 096 Kč více než v roce 2013).
Obecní úřady přispěly na nákup knih pro VF celkovou finanční částkou 91 000 Kč (+4 000 Kč).
Ke konci roku posílila KKV ze svého rozpočtu nákup nových knih pro VF finanční částkou 133 232 Kč.

5.
revize a aktualizace knihovních fondů – v roce 2014 byla provedena rozsáhlá aktualizace
výměnného fondu. Poměrně rozsáhlou aktualizaci kmenového fondu jsme uskutečnili v MK Lipnice
nad Sázavou a v MK Svatý Kříž, kde proběhlo uložení kmenového fondu do počítače. Revize byla
provedena porovnáním uložených knih s klasickým přírůstkovým seznamem. Dále jsme poskytli
praktickou pomoc při aktualizaci fondu MK v Sázavce a MK Kámen. Revize KF byla realizována ještě
v MK Zdislavice a v MK Krátká Ves, která po více jak desetileté stagnaci obnovila činnost. V porovnání
s rokem 2013 je to o 3 zrevidované knihovny méně, došlo však k nárůstu zrevidovaných knih
(+1 808).

6.
nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce – plnění tohoto
standardu je v okrese HB zabezpečováno minimálně. Obecní úřady přispívají na nákup knih do VF a
do kmenových fondů jednotlivých knihoven se nakupují nové knihy pouze výjimečně. Obecní úřady
poskytly finanční příspěvek na nákup knih do VF ve výši 91 000 Kč, nakoupeno bylo 397 sv. knih.
Praktická pomoc byla poskytnuta 8 knihovnám, které využívají AKS Clavius REKS, při uložení nově
nakoupených knih – celkem 257 knihovních jednotek.

7.
servis automatizovaného knihovního systému – správce sítě řešil problémy v Pedagogické
knihovně v Havlíčkově Brodě (celkem 11 servisních zásahů) a zajistil výměnu a instalaci počítačů
v pěti pobočkách MěK Chotěboř – MK Příjemky, MK Bílek, MK Svinný, MK Počátky, MK Střížov.
Proběhla instalace PC pro zaktivizovanou MK v Krátké Vsi.
V okrese Havlíčkův Brod je 66 knihoven využívajících AKS Clavius REKS. Pro tyto knihovny byly
zajištěné servisní služby, roční údržba, upgrade. Výpůjční protokoly byly zprovozněné v dalších 11
knihovnách využívajících Clavius REKS.
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Ostatní činnost:
Podíleli jsem se na zajištění některých akcí pro děti: „Noc s Andersenem“, zábavného odpoledne ke
Dni dětí a v průběhu prázdnin pak na duhových hrátkách pro děti. Dle možností jsme se zapojili i do
slavnostních večerů, konaných u příležitosti oslav 120 let založení KKV.

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
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. 2014
36 roční přírůstek VF
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4,00
133
133
204
420
133
133
115
30
30
632
632
116
116
133
9
147
6
10 462
4
1
6
8
257
85 893
12 944

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

23 122
5 324
397
7 223
115
325
37 915
73
114
133
4 261

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)
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
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874 302,00
848 906,00
0,00
0,00
478,00
54 071,00
1 520,00
0,00
2 169,00
33 000,00
947 439,00
909 939,00
37 500,00
328 475,00
39 453,00
0,00
53 782,00
2 298 000,00
0,00
2 298 000,00
2 298 000,00
0,00

79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)

Rok 2014

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)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování

136 318,00
133 232,00

41 167,00
0,00
41 167,00
0,00
118 280,00
295 765,00
0,00
295 765,00
*

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

0,00
0,00

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

Rok 2014

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

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 2015
Zpracovala: Irena Císařová
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38,00
91 000,00

5.

Městská knihovna Jihlava

Počet pracovníků zabezpečujících výkon RF – 3
Počet obsluhovaných knihoven – 100

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Průběžně jsme seznamovali obecní úřady s vyhlášenými grantovými programy – zejména k
automatizaci knihoven, případně jsme nabídli pomoc při obstarání nové počítačové techniky a
dalšího vybavení. 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 odstraňováním
chyb při vkládání knih samotnými knihovníky, s vkládáním časopisů, brožur, se spouštěním
výpůjčních protokolů a využíváním všech služeb nabízených tímto systémem.
Pozornost jsme věnovali dalšímu zkvalitňování obsahu stávajících webových stránek
(postupné nahrazování nedostačujících šablon osvědčenými poskytovateli) a větší propagaci
využívání on-line katalogů. 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
v AKS Clavius REKS.
Počet poskytnutých konzultací byl 275 a metodických návštěv 159.
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 průběžně 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
2 x porada neprofesionálních knihovníků okresu Jihlava
1x setkání knihoven působících na území města Jihlavy – v OGV Jihlava
2 x školení knihovníků - Jak se orientovat v knižních kvalitách
- E- knihy a audio knihy
Předvánoční dílnička – setkání knihovnic při tvoření vánočních přání

Vydané publikace:

2x Informační zpravodaj knihoven Jihlavska
4. Tvorba a distribuce výměnných souborů
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Ve VF bylo zpracováno 2 785 nových svazků a 80 ks AV knih. Bylo vyexpedováno 378
výměnných souborů s 20 011 svazky do 85 knihoven. S knihami ze zrušených VF MěK Brtnice a
Husovy knihovny v Polné bylo naloženo podle metodického pokynu z KKV Havlíčkův Brod. Všechny
knihovny okresu Jihlava jsou nyní centrálně zásobovány z VF Městské knihovny Jihlava.
Téměř všichni knihovníci se podílejí svými požadavky na sestavování souborů, chtějí si půjčit
konkrétní tituly knih a časopisů, soubory se sestavují tzv. „na míru“, využíváme i služby MVS z naší
městské knihovny. Někteří knihovníci si knihy přijedou vybrat sami a zajišťují si i odvoz (jedná se
zhruba o 25 knihoven).
5. Revize a aktualizace knihovních fondů
Bylo provedeno 17 revizí – Arnolec, Bílý Kámen, Dobronín, Dolní Vilímeč, Dolní Smrčné,
Dudín, Ježená, Lovětín, Olšany, Panská Lhota, Rohozná, Rozseč, Sedlejov, Stonařov, Šimanov, Větrný
Jeníkov, Vystrčenovice. Zrevidováno bylo celkem 24 975 svazků. Celkově se jednalo o knihovny
s menším počtem svazků. V programu Clavius REKS za pomoci skenerů proběhla revize fondu v 12
knihovnách.
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+ vypůjční protokol), pouze 3
knihovny jsou bez výpůjčního protokolu. Výpůjční protokoly plně fungují v 52 knihovnách z 63, v
ostatních se z různých důvodu (technických i personálních) stále nedaří plně půjčovat přes PC.
V plnohodnotném programu Clavius pracuje 5 profesionálních a 1 knihovna neprofesionální
(školní verze Clavia). V loňském roce bylo nově uvedeno do provozu 5 dalších „reksových
knihoven“. U všech se provádí 2x ročně kontrola správnosti vložených dat a jejich opravy. Při
chybách ve vkládání knihovníky sami nastavujeme číselné řady u kódů a přírůstkových čísel,
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.
Na požádání zajišťujeme pomocí správce sítě nastavení individuálních poplatků, případně
změny výpůjční lhůty. Každoročně platíme upgrade modulu výměnných souborů.

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
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3,00
100
94
275
159

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. 2014
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

101
101
30
4
4
42
42
12
12
27
4
51
17
24 975
17
0
0
0
0
42 118
2 865
9 358
2 865
0
0
88
378
20 011
68
145
94
2 084

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)

Rok 2014
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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

494 883,00
475 036,00
0,00
0,00
10 482,00
56 592,00
47 723,00
0,00
2 888,00
0,00
781 500,00
781 500,00
0,00
265 364,00
28 779,00
0,00
15 400,00
1 653 000,00
0,00
1 653 000,00
1 653 000,00
0,00

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)

Rok 2014

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)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí)
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0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*

0,00

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

0,00

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

Rok 2014

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

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 Jihlavě 20. 1. 2015
Zpracovala: Drahomíra Vondráková

6.

Městská knihovna 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
- V okrese Pelhřimov bylo provedeno 174 metodických návštěv v 93 knihovnách a 385
konzultací. V porovnání s r. 2013 se nepatrně snížil jak počet metodických návštěv, tak i
počet konzultací, a to z důvodů personálních změn na oddělení RF MěK Pelhřimov. Dvě
stávající knihovnice odešly na jiná oddělení a na jejich místo nastoupily kolegyně nové, které
bylo třeba zapracovat do všech činností na tomto oddělení. Rovněž byly ve značném počtu
poskytovány konzultace nesplňující podmínku trvání 30 minut.
- V MK Onšov a MK Křešín 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 i se zpracováním statistických výkazů.
- Ve druhém čtvrtletí roku 2014 obnovila provoz MK Horní Rápotice, která dlouhodobě
stagnovala. Regionální oddělení MěK Pelhřimov zajistilo opakovanými návštěvami jak
metodické poradenství (evidence knihovny na MK ČR a s tím spojená úřední agenda,
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0,00
0,00

-

zaškolení knihovnice), tak provedení revize kmenového knižního fondu a dovoz většího
počtu souborů.
MK Staré Bříště – rekonstrukce budovy a přestěhování knihovny do větší místnosti
MK Jiřice – rekonstrukce budovy, výměna oken
MK Plačkov – rekonstrukce budovy a dočasné omezení provozu knihovny
MK Salačova Lhota – stavební úpravy za účelem zvětšení prostor pro knihovnu, dočasné
omezení provozu knihovny
V Čejkově pokračuje rekonstrukce budovy, kde se nacházela i knihovna a výpůjčky knih se
tudíž uskutečňují provizorně a dočasně v domě knihovnice. Plánované dokončení
rekonstrukce je v r. 2015.

2. Statistika knihovnických činností
Standard: 1 x ročně výkazy
V roce 2014 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 knihovníky regionu Pelhřimov byly uspořádány v MěK Pelhřimov
2 vzdělávací semináře (PhDr. Vít Richter: Benchmarking knihoven a Mgr. Aleš Říman: Současná
severská krimi). Pro neprofesionální knihovníky byl uspořádán 1 seminář (Mgr. Miloslav Jirků:
Pověsti z Pelhřimovska). 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 467 souborů, které obsahovaly 23 801
svazků knih (průměrný počet svazků v jednom souboru je 51 knih) 83 neprofesionálním knihovnám a
1 městské knihovně ( MěK Počátky). Z dotace MK ČR bylo na region zakoupeno 2 174 sv. knih,
v ceně 404 191,-Kč.
5. Revize a aktualizace knihovních fondů
Standard: 1x za 5 let v každé knihovně
Byly provedeny 4 revize a zrevidováno 3 796 svazků v těchto knihovnách:
MěK Bořetín
MK Komorovice
MK Horní Rápotice
MK Píšť
Většina revizí byla prováděna z vlastní iniciativy zřizovatele 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
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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, 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 AACR2,
chyby v přírůstkovém seznamu …). Profesionální knihovníci z MěK Černovice a MěK Horní Cerekev
byli proškoleni pro práci s AKS Clavius, na který přešli v průběhu roku a který získali v rámci
dotačního grantového programu VISK3. V průběhu roku byla provedena kontrola katalogizačních
záznamů v MK Božejov, která dokončila vkládání svého kmenového knižního fondu do AKS Clavius.
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
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF
25 počet obsloužených knihoven
26 počet revidovaných knihovních jednotek
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Rok 2014

3,00
93
93
385
174
93
93
33
3
3
42
42
12
12
47
4
60
4
3 796

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. 2014
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

4
0
0
38
760
64 697
2 174
348
2 174
0
0
83
467
23 801
60
85
89
3 798

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
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)
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459 903,00
404 191,00
48 607,00
5 616,00
4 291,00
56 705,00
17 690,00
22 540,00
0,00
0,00
789 501,00
764 501,00
25 000,00
252 006,00
22 545,00
8 624,00

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

5 202,00
1 653 000,00
0,00
1 653 000,00
1 653 000,00
0,00

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)

Rok 2014

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)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*

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

0,00
0,00

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

Rok 2014

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

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 Pelhřimově 20. ledna 2015
zpracovala: Eva Procházková
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0,00
0,00

7.

Městská knihovna v Třebíči

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:
- 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
(zde se z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice hledá její nástupce)
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
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-

-

pro profesionální knihovny regionu byla 3x za rok svolána porada za účasti téměř všech
knihoven. Obsahem byly aktuální informace: analýza statistických dat, sestavování
grantových žádostí, spolupráce knihoven, tipy na akce, přechod na nová katalogizační
pravidla RDA
pro neprofesionální knihovníky byla připravena 2x ročně školení v práci s programem
Clavius-REKS a s Internetem
1x školení k tvorbě webových stránek
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 2 934 nových svazků
nakoupeny byly knihy za 718 561,- Kč
vyexpedováno bylo 387 výměnných souborů s 27 287 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
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
6 knihovnách (Třebenice, Vladislav, Pozďatín, Tasov, Slavětice, Police), v knihovně
Vicenice u Náměště byla provedena klasická revize. Dále se pracovnice našeho oddělení
podílely na kompletní revizi fondu všech oddělení Městské knihovny v Třebíči v centrální
budově. Zrevidováno bylo celkem 30 384 svazků.
Součástí revizí byla aktualizace fondu a odpisy zastaralé a především silně opotřebované
literatury v počtu 2 968 svazků.
Nakoupených licencí programu Clavius REKS je celkem 90 (z toho 40 je kompletních i
s výpůjčním protokolem), fungují u nich on-line katalogy na webových stránkách MěK
v Třebíči a další 4 neprofesionální knihovny pracují v plnohodnotném programu Clavius
(Přibyslavice, Třebelovice, Mladoňovice, Stařeč).
Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele a jejich
distribuce

-

odborné zpracování knih nakoupených z prostředků obce využilo 11 knihoven
zpracováno pro ně bylo 600 svazků
nákup knih z peněz obecních úřadů není zahrnut do regionální činnosti, neprovádí se

6. Servis automatizovaného knihovního systému
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-

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 správce sítě MěK. Dále správce na žádost ÚSK provádí údržbu a
opravy databáze REKS a řeší aktuální problémy a havárie funkčnosti celé sítě REKS.

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
Porady
20
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)
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4,00
145
145
210
350
144
135
75
13
13
393
393
62
62
53
4
68
8
30 384
8
0
0
11
600

35 stav výměnného fondu k 31. 12. 2014
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

57 923
2 934
1 149
2 934
0
0
139
387
27 287
90
250
136
7 207

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
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766 317,00
718 561,00
0,00
3 441,00
2 842,00
61 050,00
8 500,00
0,00
720,00
0,00
950 000,00
928 900,00
21 100,00
315 833,00
15 114,00
5 342,00
15 061,00
2 135 000,00
2 135 000,00
2 135 000,00
0,00

77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)

Rok 2014

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)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*

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

0,00
6000,00

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

Rok 2014

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

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 Třebíči 12. ledna 2015
zpracovala: Hana Kabelková

32

0,00
0,00

8.

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Personální obsazení: 3 pracovnice
Počet obsluhovaných knihoven: 101, z toho 3 profesionální.

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy:
Starostům obcí nebo knihovníkům byly poskytnuty konzultace (230), 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 86
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
Důvodem stagnace je nezájem občanů nebo chybějící prostory k provozování knihovny.
3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady:
Pro neprofesionální knihovníky byly připraveny kurzy (2 lekce) :
Co by měl vědět knihovník malé obecní knihovny
Správa webových stránek, vyhledávání v knihovnických databázích
Individuální proškolování knihovníků v regionálním knihovnickém systému.
Knihovníkům byly nabídnuty také kurzy, které připravila Knihovna M. J. Sychry:
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. 2014: 51 545 svazků.
V roce 2014 bylo nakoupeno 2 638 svazků a odepsáno 1 283 svazků.
Regionální oddělení Knihovny M. J. Sychry poskytlo v roce 2014 výměnné soubory 99 knihovnám,
bylo vyexpedováno 347 souborů, počet svazků v souborech činil 31 265.
5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
V knihovnách - Březské, Počítky, Křoví, Sklené nad Oslavou, Moravec, Věžná, Velké Janovice,
Daňkovice a Unčín, byly revize provedeny formou rekatalogizace. Knihy jednotlivých knihoven byly
opatřeny čárovým kódem a přes internet ukládány do regionálního knihovnického systému
Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.
V knihovnách Vojnův Městec a Jívoví byla již provedena revize načtením čárových kódů do
knihovnického systému Verbis a následným zpracováním.
Pomoc při revizi a ukládání knih do vlastního knihovnického systému v Městské knihovně Svratka
Celkem bylo zrevidováno 23 139 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 319 nových knih a 71 knižních darů.
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7. Servis automatizovaného knihovního systému:
84 knihovnám je poskytována podpora automatizovaného knihovnického systému, bylo
uskutečněno 119 zásahů.
8. Praktická pomoc při automatizaci knihoven:
Tím, že provádíme revize formou rekatalogizace, připravujeme knihovny na automatizované
půjčování. K 31. 12. 2014 bylo uloženo do regionálního knihovnického systému 84 knihoven.
68 knihovnám aktualizujeme webové stránky.

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
Porady
20
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
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3,00
101
101
230
86
110
110
32
2
2
32
32
6
6
26
2
26
12
23 139
12
9
319

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. 2014
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

9
390
51 545
2 638
1 283
2 638
0
0
99
347
31 265
84
119
50
3 710

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)
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585 150,00
520 629,00
15 975,00
5 000,00
7 728,00
61 344,00
20 287,00

692 495,00
692 495,00
234 968,00
17 549,00
5 552,00
27 239,00
1 653 000,00
0,00
1 653 000,00

73
74 Přidělená dotace (krajská)
75 Vráceno
76
77
78
79

1 653 000,00
0,00

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)

Rok 2014

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)
92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*

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

73 266,00
0,00

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

Rok 2014

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

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)

Ve Žďáře nad Sázavou 13. 1. 2015
zpracovala Hana Najmanová
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0,00
0,00

