Zpráva
o plnění regionálních funkcí v rámci okresu Havlíčkův Brod
za rok 2018

Pracovníci Útvaru veřejných knihoven Krajské knihovny Vysočiny plnili výkon regionálních funkcí
v rámci Kraje Vysočina a v rámci okresu Havlíčkův Brod na základě „Koncepce výkonu regionálních
funkcí knihoven v Kraji Vysočina na léta 2016 – 2020“, kterou schválila Rada Kraje Vysočina v březnu
roku 2016.
Plnění standardů RF zabezpečovali v rámci kraje i okresu 4 pracovníci, obsluhováno bylo 131
knihoven:
4 pověřené knihovny
10 profesionálních knihoven v rámci okresu Havlíčkův Brod a jejich 11 poboček
98 neprofesionálních knihoven s 6 pobočkami
1 pobočka KKV
Pedagogická knihovna v Havlíčkově Brodě
Krajská knihovna plní regionální funkce v rámci Kraje Vysočina - poskytování konzultací, zpracování
statistik, zajišťuje vzdělávací akce pro knihovníky a porady (literární semináře, odborné semináře, dílny,
workshopy…) jak profesionálních knihovníků, tak i neprofesionálních.
S podporou dotačního programu VISK 2 jsme zajistili další proškolení knihovníků v oblasti ICT.
Působení knihoven jako komunitních center obcí bylo podpořeno pořádáním tzv. „Setkání tvořivých
knihovníků“.
V porovnání s předchozím rokem byl zaznamenán pokles počtu akcí (-3), ale zvýšení počtu odučených
hodin (+2). Pokles byl zaznamenán i u počtu návštěvníků, což je ale zejména proto, že velká část
vzdělávacích akcí probíhala v PC učebně, která je kapacitně omezena.
V rámci okresu Havlíčkův Brod jsme obsluhovali celkem 115 neprofesionálních knihoven.
V okrese Havlíčkův Brod využívá k 31. 12. 2018 celkem 12 knihoven plnohodnotný automatizovaný
program Clavius a 72 knihoven AKS Clavius REKS (z toho 37 knihoven má i výpůjční protokol).
V roce 2018 jsme opět aktualizovali výměnný fond. Celkem bylo odepsáno 2 072 sv. knih.
Tyto knihy byly nabídnuty neprofesionálním knihovnám, zbylé byly poskytnuty k prodeji na jarní a
podzimní burze.
Aktuální informace pro knihovníky v Kraji Vysočina byly zveřejňovány na webu KKV.
V listopadu se konala již 17. rokem Malá knihovnická slavnost, na které proběhlo ocenění nejlépe
pracujících neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina. Pět knihoven získalo titul Knihovna Vysočiny
2018, pět knihoven titul Knihovna Vysočiny 2018 – ocenění II. stupně a jedna obecní knihovna byla
oceněna za nejlepší webové stránky.
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Plnění úkolů v rámci jednotlivých standardů RF:
1.
poradenská a konzultační činnost – v rámci okresu HB i v rámci Kraje Vysočina uskutečnili
pracovníci Útvaru veřejných knihoven celkem 516 metodických návštěv a poskytli 319 minimálně
půlhodinových konzultací. Na jednu obsluhovanou knihovnu připadly v průměru 4 metodické
návštěvy.
Metodické návštěvy byly spojené především s automatizací knihoven, s aktualizacemi kmenových
fondů knihoven.
Konzultace byly poskytovány knihovníkům při zpracování statistiky, zavádění GDPR, při zajištění
automatizace neprofesionálních knihoven a při tvorbě webových stránek.

2.
statistika knihovnických činností za rok 2018 byla zpracována v rámci okresu Havlíčkův Brod
i Kraje Vysočina.
Byly sestaveny sumáře a příslušný komentář, zároveň byly výkazy všech knihoven vloženy do
elektronických formulářů NIPOS.
Stejným způsobem byla zpracována statistika i v rámci kraje.

3.
vzdělávání knihovníků, porady – v roce 2018 se uskutečnilo celkem 29 vzdělávacích akcí,
kterých se zúčastnilo 548 účastníků, odučeno bylo celkem 141 hodin.
Rok 2018 byl zaměřený na zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání pracovníků
knihoven (literární semináře, odborné semináře, dílny, workshopy…) - profesionálních i
neprofesionálních.
Vzdělávací akce pro neprofesionální knihovníky:
Datum konání
12. 4. 2018
10. 5. 2018
29. 11. 2018

Název akce
Clavius REKS – workshop (Mgr. Lucie Hlaváčová)
Tvorba a aktualizace webových stránek (Mgr. Lucie Hlaváčová)
Setkání Tvořivých knihovníků

Vzdělávací akce pro knihovníky:
Datum konání
30. 1. 2018
20. 2. 2018
6. 3. 2018
20. 3. 2018
20. 3. 2018
27. 3. 2018
27. 3. 2018
3. 4. 2018
3. 4. 2018
17. 4. 2018

Název akce
Jak fungují média, jak se tvoří noviny a zprávy do televizních novin a
rozhlasu (Mgr. Roman Kratochvíl)
„O češtině – formální úprava dokumentů“ – přednáška (Mgr. Jan
Táborský)
(Mgr. et Ing. Soňa Plháková)
Zajímavé knihy pro děti a mládež v roce 2017 (Mgr. Veronika Peslerová)
Digitální knihovna Kramerius pro pokročilé (Ing. Aleš Brožek)
Sebrané básně Egona Bondyho a česká poválečná literatura (PhDr. Hynek
Bouchal, Ph.D.)
Digitální knihovna Kramerius pro pokročilé (Ing. Aleš Brožek)
Symfonie románů Milana Kundery II (Mgr. Aleš Říman)
Digitální knihovna Kramerius pro pokročilé (Ing. Aleš Brožek)
Jak si hledat spojence a nebýt na to sami (Mgr. Eliška Bartošová, Mgr.
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24. 4. 2018
15. 5. 2018
22. 5. 2018
29. 5. 2018
5. 6. 2018
14. 6. 2018
18. 9. 2018
16. 10. 2018
23. 10. 2018
26. 10. 2018
6. 11. 2018
8. 11. 2018
20. 11. 2018
27. 11. 2018
11. 12. 2018
18. 12. 2018

Tomáš Štefek)
Setkání tvořivých knihovníků (pro pracovníky profesionálních knihoven
v Kraji Vysočina)
Divné století Pavla Tigrida (Mgr. Aleš Říman)
Milena Jesenská, její život a dílo (Mgr. Jakub Vaníček)
Texty na pomezí – umění, žurnalistika, spiritualita, propaganda (PhDr.
Hynek Bouchal, Ph.D.)
Trénink paměti (Mgr. Zdenka Adlerová)
Příprava a tvorba propagačních materiálů (Bc. Helena Malá)
Knihovny.cz – workshop
(PhDr. Iva Zadražilová)
Fikční světy investigativní žurnalistiky a propagandy – literární seminář
(PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.)
Získej – seminář (Mgr. Drahomíra Dvořáková)
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami I. – workshop
(PhDr. Richard Papík, Ph.D.)
Setkání tvořivých knihovníků - pro pracovníky profesionálních knihoven
v Kraji Vysočina
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami II. – workshop
(PhDr. Richard Papík, Ph.D.)
Prezentace knihovního systému Tritius (Ing. Jiří Šilha)
Vítejte ve světě masek – literární seminář (Mgr. Aleš Říman)
Spolkla mě knihovna – literární seminář (Mgr. Klára Smolíková)
Sbohem, Philipe Rothe - literární seminář (Mgr. Aleš Říman)

Porady pro pracovníky knihoven v okrese Havlíčkův Brod:
2 x porada ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod
2 x porada s knihovníky neprofesionálních knihoven v okrese HB
Celokrajská porada knihovníků všech tapů knihoven

4.
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce – KKV zabezpečovala
v roce 2018 rozvoz souborů pro 115 neprofesionálních knihoven a jednu pobočku KKV v Perknově.
V roce 2018 bylo dodáno obsluhovaným knihovnám celkem 426 výměnných souborů, které
obsahovaly 34 381 sv. Na jednu obsluhovanou knihovnu připadly 3,7 soubory, které obsahovaly
v průměru 80 svazků knih. V porovnání s minulým rokem byl zájem o častější rozvoz souborů s menším
počtem svazků.
Přírůstek knih do VF KKV – v roce 2017 bylo zpracováno celkem 4 617 knihovních jednotek. Pro
zpestření nabídky pro čtenáře jsme do výměnného fondu nakoupili deskové a společenské hry.
Celkový stav výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny k 31. 12. 2017 je 98 886 k. j.
Finanční prostředky, použité v roce 2018 na nákup knihovního fondu, byly ve výši 25,9% z přidělené
dotace na výkon RF.

5.
revize a aktualizace knihovních fondů –
Podíleli jsme se na revizi a aktualizaci knihovního fondu v knihovnách v Krucemburku, Dolní Krupé,
ve Svatém Kříži, v Nové Vsi, Mrzkovicích, Vepříkově, Kámeni, Hřišti, Žižkově Poli a v Lipnici nad
Sázavou.
V sedmi z těchto knihoven proběhla revize, bylo zrevidováno 7 655 knihovních jednotek.
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V roce 2018 jsme opět aktualizovali výměnný fond KKV. Celkem bylo odepsáno 2 072 sv. knih.
Tyto knihy byly nabídnuty neprofesionálním knihovnám, zbylé byly poskytnuty k prodeji na jarní a
podzimní burze.

6.
nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí
Obecní úřady přispívají v okrese Havlíčkův Brod na nákup knih do VF, do kmenových fondů jednotlivých
knihoven se nakupují nové knihy pouze výjimečně.
Pomoc při ukládání knih v roce 2018 byla poskytnuta dvěma knihovnám, které přešly z AKS Clavius na
Clavius REKS (Nová Ves, Dolní Krupá).
Pomoc při zpracování knih MK Herálec a MK Úsobí (54 sv.).
V roce 2018 přispěly obecní úřady na nákup knih pro VF finanční částkou ve výši 107 200 Kč
(nakoupeno 477 sv. knih).

7.
servis automatizovaného knihovního systému
V okrese Havlíčkův Brod je 72 knihoven využívajících AKS Clavius REKS (z toho 37 knihoven má výpůjční
protokol). Pro tyto knihovny byly zajištěné servisní služby, roční údržba, upgrade. Celkem bylo
poskytnuto 114 servisních zásahů.
V rámci výkonu RF bylo v roce 2018 najeto cca 6 378 km - v porovnání s rokem 2017 je to o 594 km
více.
Ostatní činnost pracovníků (účast na jednáních a konferencích):
 jednání pracovní skupiny Priorita 6 Koncepce knihoven
 jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce
 jednání Sekce SDRUK Public relation
 jednání Sekce veřejných knihoven SKIP
 jednání Sekce pro vzdělávání SKIP
 setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou
 konference Knihovny současnosti
 konference Knihovna ve 21.století
 seminář Autorský zákon v knihovnách
 příprava a realizace diskuse Knihovna – věc veřejná
 účast v hodnotící komisi Vesnice roku
 slavnostní vyhodnocení Knihovny roku 2018
 prezentace KKV na setkání Sdružení místních samospráv
 zapojení do Duhových hrátek KKV
 Den pro dětskou knihu KKV
 zajištění burzy knih
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Krajské knihovny + vyúčtování
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1
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
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
15
16 počet všech účastníků
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
17
18 počet všech vyučovacích hodin
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
19
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. 2017
36 roční přírůstek VF
37 roční úbytek výměnného fondu
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
38
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
39
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
40
41 Cirkulace VF
42 počet obsloužených knihoven
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Rok 2018
KKV

4,00
131
131
319
516
131
131
96
29
29
548
548
141
141
72
8
171
10
7 655
7
0
0
0
0
98 886
4 617
2 076
3 787
477
322
114

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

426
34 381

76
114

49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km

131
6 378

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

Rok 2018

51
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)

689 833,00
654 498,00
6 676,00
0,00
11 359,00
46 396,00
0,00
0,00
2 450,00
0,00
1 267 574,00
1 249 272,00
18 302,00
425 774,00
62 152,00
0,00
0,00
78,00
0,00
2 528 000,00

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)
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41,00
107 200,00

PŘEHLED A ROZBOR ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V OKRESE HAV. BROD
Přehled a rozbor činnosti veřejných knihoven v okrese Havlíčkův Brod je zpracovaný v obvyklých
tabulkách. Výsledky knihoven jsou uváděné včetně integrovaných poboček. V porovnání s rokem zůstal
počet knihoven nezměněn. Stagnující knihovnou zůstává Místní knihovna Slavníč, Místní knihovna
Rušinov (z důvodu ztráty prostor) a Místní knihovna Radostovice kvůli odchodu knihovníka.

Komentář k přehledu činnosti MK s neprofesionálními pracovníky:
v okrese Havlíčkův Brod je celkem 98 neprofesionálních knihoven, pod které spadá 6 poboček.
K 31. 12. 2018 uskutečnily neprofesionální knihovny celkem 78 576 výpůjček, což je v porovnání
s rokem 2017 o 4 050 výpůjček méně. Pokles byl zaznamenán také v počtu evidovaných čtenářů
o 314 (celkem 2 798), naopak nárůst se projevil u návštěvníků - celkem 31 114 (+937).

Komentář k přehledu činnosti MěK/MK s profesionálními pracovníky:
komentář se týká 10 profesionálních knihoven s 11 pobočkami.
V profesionálních knihovnách bylo v roce 2018 realizováno celkem 266 750 výpůjček knih
a periodik. V porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 777. Počet evidovaných čtenářů v roce
2018 byl 5 359 (-66), u celkového počtu návštěvníků došlo k nárůstu o 32 958 (celkem 181 874).

Krajská knihovna Vysočiny:
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě zaznamenala v roce 2018 v porovnání s rokem 2017
pokles výpůjček o 11 289 (celkem 331 079), počet evidovaných čtenářů klesl o 320 (celkem 6 108).
Celkový počet návštěvníků knihovny se v porovnání s rokem 2017 snížil o 14 134 – celkem 299 759.

Výpůjčky knih a periodik v okrese celkem:
Síť veřejných knihoven v okrese Havlíčkův Brod - Krajská knihovna Vysočiny (3 pobočky), 10
profesionálních knihoven (11 poboček) a 98 neprofesionálních knihoven (6 poboček).

Rok

Celkem

N

B

2017
2018
+/-

691 744
677 182
- 14 562

141 997
134 782
-7 245

327 864
327 095
-769

MN
13 511
13 602
+ 91

M
68 961
71 154
+ 2 193

Ost. dok.

Periodika

38 562
38 177
- 385

100 849
92 372
- 8 477

Celkem bylo ve všech veřejných knihovnách v okrese Havlíčkův Brod uskutečněno celkem 677 182
výpůjček knih a periodik, což je o 14 562 výpůjček méně než v předchozím roce. Na jednoho obyvatele
okresu připadá 7,3 výpůjček. V knihovnách bylo evidováno celkem 14 265 čtenářů (-700) a navštívilo je
celkem 512747 návštěvníků (+19 761). Počet evidovaných čtenářů představuje 15,5% z celkového
počtu obyvatel okresu (včetně obyvatel obcí, kde není knihovna).
Aktuální informace pro knihovníky v Kraji Vysočina jsou průběžně zveřejňovány na webu Krajské
knihovny Vysočiny https://www.kkvysociny.cz/knihovnam.
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