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Vítejme každého, kdo čte,
kdo číst potřebuje,
pro koho je četba životní potřebou.
…
Knihy nás mění,
polepšují a vylepšují,
pokud jsme polepšení schopni
a pokud o ně stojíme.
Miroslav Horníček: Chvalozpěvy
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Vážení přátelé,
dovoluji si Vám touto cestou předložit Výroční zprávu Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové za rok 2003.

Základním posláním naší knihovny je poskytovat veřejné knihovnické a informační
služby obyvatelům města Hradce Králové, Královéhradeckého kraje a prostřednictvím
meziknihovních služeb i obyvatelům celé České republiky. Realizace tohoto úkolu souvisí s
rozvojem knihovnických technologií a s našimi finančními možnostmi je získat a využívat. V
roce 2003 jsme nainstalovali novou verzi on-line katalogu (http://wwwopac.svkhk.cz/).
Uživatelé si mohou ověřit dostupnost dokumentů a zjistit stav svých výpůjček, aniž by museli
knihovnu osobně navštívit.
Na konci roku jsme zahájili zkušební provoz elektronického dodávání dokumentů.
Tuto službu mají možnost využívat všichni občané prostřednictvím své nejbližší knihovny,
která má s SVK HK uzavřenou smlouvu.
Potěšující je, že v loňském roce došlo k 20procentnímu nárůstu zájmu o rešerše.
Máme kvalifikované rešeršéry, kteří poskytují tyto služby nejen z našich katalogů a databází,
ale i ze vzdálených zdrojů (EBSCO, ProQuest, OCLC, Link Springer, Knovel, Anopress atd.),
k nimž jsme získali přístup díky účasti v knihovnických konsorciích. Jsme také jedinou
veřejnou knihovnou v republice, která doplňuje a zpřístupňuje plnotextovou databázi českých
norem.
Informační a počítačová gramotnost je nezbytností téměř ve všech knihovnických
profesích. Znalost práce s počítačem a znalost vyhledávání
záznamů dokumentů
v elektronickém katalogu je zase předpokladem maximálního využití všech informačních
zdrojů našimi uživateli. V loňském roce jsme proto realizovali 29 lekcí počítačové a
informační gramotnosti, kterých se zúčastnilo 190 zájemců. Standardní nabídka byla rozšířena
o seminář vyhledávání na internetu pro pokročilé.
Pokud mají být naše služby spolehlivé a přístupné v nejkratším možném čase, je nutné
mít kvalitní knihovnické zázemí. V loňském roce jsme zřídili oddělení správy fondů, které má
na starosti vyhledávání dokumentů ve skladech a revize. O dva pracovníky jsme rozšířili
oddělení informačních technologií, jež se stará o počítačové sítě, naše webové stránky a o
informační systémy.
Zrekonstruovali jsme halu I našeho centrálního depozitáře na Pouchově. Poruchové
vysokozdvižné vozíky, které pomáhaly při vyhledávání dokumentů, jsme demontovali. Šest
metrů vysoká hala byla rozdělena na 2 podlaží, čímž se zjednodušil přístup ke knihám
v regálech. Hala dostala novou střechu a byla zateplena. Dokumenty, k nimž byl dříve přístup
v zimních měsících omezen, jsou již uživatelům plně k dispozici.
Mnoho času nám zabrala příprava výstavby nové budovy knihovny. Bude stát na rohu
Hradecké ulice a ulice U Přívozu. Tým Sdružení PRO KIC vypracoval projekty pro územní
rozhodnutí, stavební povolení a dokumentaci pro zadání stavby. V koordinaci projekčních
prací nám pomáhala firma LIVING.
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Již dva roky plníme funkci krajské knihovny Královéhradeckého kraje a poskytujeme
služby knihovnám v tomto regionu. Ve 3. čtvrtletí byla vypracována Koncepce rozvoje a
spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období 2003 – 2005 s výhledem do roku
2008. Návrh koncepce je společným dílem knihovníků, kteří se sešli na srpnovém pracovním
jednání. Ve výsledném textu jsou zapracovány připomínky knihovníků, uživatelů a
zřizovatelů knihoven. Předkládaný materiál bude zahrnut mezi dílčí koncepce Programu
rozvoje kraje. Úkoly a cíle v ní obsažené budou do roku 2004 zapracovávány do plánů
činnosti příslušných knihoven. Konečná verze koncepce je k dispozici na adrese:
http://www.svkhk.cz/regfunkce/dokumenty/koncepce-03-08.doc
Vydali jsme 4 čísla knihovnického zpravodaje U NÁS a samostatnou přílohu Deset a
jeden knihovnický týden - Šrámkova Sobotka 1993-2003 (http://unas.svkhk.cz/).
V rámci mezinárodní spolupráce jsme 24.3.2003 podepsali Vykonávací dohodu o
vzájemné spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Banské Bystrici. Dva pracovníci
oddělení informačních technologií se zúčastnili v červnu odborné stáže v této knihovně.
Z naší strany jsme kolegyním z partnerské knihovny zajistili účast na konferenci Knihovny
současnosti, která se konala v září 2003.
Jako příspěvková organizace Královéhradeckého kraje jsme hospodařili s finančními
prostředky ve výši 25 951 600 Kč, z toho 23 054 000 Kč činil příspěvek na provoz z rozpočtu
kraje, 1 291 600 Kč byly vlastní příjmy z hlavní činnosti a 1 606 000 Kč představovaly dotace
ze státního rozpočtu, zejména na regionální funkce a projekty. Dále jsme čerpali ze státního
rozpočtu investiční prostředky na výstavbu nové knihovny (5 782 570 Kč, 539 750 Kč bylo
z rozpočtu kraje). Rekonstrukce haly I na Pouchově v hodnotě 5 960 250 Kč byla čerpána
z fondu rozvoje a investic Královéhradeckého kraje.
Děkuji všem dárcům knih, kteří obohatili náš fond o zajímavé publikace a regionální
literaturu. Seznam dárců uvádíme v příloze.
Vážení přátelé, ráda bych touto cestou také poděkovala našim 67 pracovníkům, kteří
působili ve výpůjčních a informačních službách, nakupovali a zpracovávali nové dokumenty a
zajišťovali jejich uskladnění a ochranu. Zvláštní ocenění patří týmu, který připravoval
tradiční Literární dílny, nový cyklus besed pro veřejnost Pojďme si povídat a školení
uživatelů ve zvládání základní počítačové a informační gramotnosti.

Mgr. Eva Svobodová, ředitelka
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2.

SLUŽBY UŽIVATELŮM

Přímé služby uživatelům zajišťuje odbor služeb čtenářům (půjčovna v budově
synagogy) a odbor speciálních služeb (studovna na Eliščině nábřeží).
Do odboru služeb bylo od ledna začleněno nové oddělení správy fondů, které se mimo
jiné úkoly bude zabývat i přípravou knihovních fondů pro volný výběr v nové budově. Do
odboru speciálních služeb byl nově začleněn Internet club, jehož provoz do konce roku 2002
zajišťovala firma BONET.
Počet návštěvníků a výpůjčky jsou tradičně nejvíce sledovanými statistickými
ukazateli knihoven, které objektivně vypovídají o zájmu veřejnosti o služby knihovny. Jsou to
však ukazatele, které jsou knihovnou jen velmi málo ovlivnitelné. Odrážejí spíše celkovou
atmosféru ve společnosti, vývoj čtenářství, ochotu lidí vynakládat peníze na nákup knih,
potřebu určitých druhů informací, dostupnost internetu a jiných informačních zdrojů mimo
knihovnu a jistě bychom našli spoustu dalších vnějších faktorů působících na vývoj
návštěvnosti knihoven.

2.1

Výpůjční služby

V roce 2003 bylo zaregistrováno celkem 6 608 čtenářů a knihovnu navštívilo 125 835
uživatelů. Počet návštěvníků se pravidelně zvyšuje už několik let. V tomto roce vzrostl
celkem o 3 877 návštěv. Přírůstek tvoří nejvíce návštěvníci půjčovny, kde byl nově
zpřístupněn internet. Na každého čtenáře připadá v průměru 19 návštěv ročně. Celkem bylo
ve výpůjčních službách realizováno o 24 043 více výpůjček než v předcházejícím roce – tj.
nárůst o 7 % . Na 1 čtenáře SVK připadá 54,48 výpůjček. Zvýšil se zájem o naučnou
literaturu.
Odbor služeb čtenářům (OSČ - půjčovna) zajišťuje absenční výpůjčky. U čtenářů je
příznivě hodnoceno zpřístupnění on-line katalogu na www stránkách knihovny. Za rok 2003
bylo uskutečněno 10 225 jedinečných přístupů na tento katalog. Uživatelé mají možnost
získat informace o aktuálním stavu publikace, takže žádají pouze volné dokumenty. Výrazně
se rozšířil zájem o rezervaci publikací, neboť čtenáři si mohou zamluvit knihu k určitému
termínu. Zvlášť výrazně se projevuje zájem o komunikaci s půjčovnou prostřednictvím emailu. V průběhu roku byla provedena výměna čtenářských průkazů. Hlavním přínosem této
akce byla možnost rozšíření údajů na průkazce o jméno držitele a datum platnosti.
Vývoj počtu návštěvníků na jednotlivých odděleních
Periodika
IRS
Internet
Půjčovna
Celkem

1997
25552
5772
2434
69088
102046

1998
24871
4276
4201
61637
94985
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1999
24659
4897
7901
76465
113922

2000
22157
4542
8325
80718
115742
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2001
20584
4579
13471
83580
122214

2002
17710
5349
16051
82848
121958

2003
16884
5332
14768
88851
125835
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Odbor speciálních služeb (OSS - studovna) zajišťuje převážně prezenční výpůjčky. Jak
dokládá následující tabulka a graf, vývoj počtu návštěvníků na odboru speciálních služeb od
roku 1997 do roku 2003 má vzestupnou tendenci, i když zde pozorujeme několik výkyvů.
V roce 2003 došlo oproti roku 2002 k poklesu počtu návštěvníků o 2126. Podíváme-li se na
vývoj návštěvnosti v jednotlivých odděleních odboru speciálních služeb, je zřejmé, že mírný
pokles byl na oddělení periodik a v počtu přístupů na internet. Návštěvnost oddělení periodik
má dlouhodobě klesající tendenci, ale v roce 2003 se pokles poněkud zmírnil. U internetu
však byla patrná výrazná vzestupná tendence až do roku 2002, kdy bylo dosaženo maxima.
Pokles v roce 2003 byl zřejmě způsoben vyrovnáním nabídky a poptávky, neboť internet se
stále více rozšiřuje nejen do škol, úřadů a firem, ale i do domácností. V příštích letech se dá
očekávat, že zájem o internet v knihovně bude klesat.
Zajímavý je podíl jednotlivých oddělení OSS na celkovém počtu návštěvníků. Zatímco
návštěvnost oddělení informačních a referenčních služeb (IRS) je od roku 1997 stabilní,
návštěvnost oddělení periodik výrazně klesala ve prospěch internetu.
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Vývoj počtu návštěvníků na jednotlivých odděleních OSS

Periodika
IRS
Internet
Celkem

1997
25 552
5 772
2 434
33 758

1998
24 871
4 276
4 201
33 348

1999
24 659
4 897
7 901
37 457

2000
2001
22 157 20 584
4 542 4 579
8325 13471
35 024 38 634

2002
17 710
5 349
16 051
39 110

2003
16 884
5 332
14 768
36 984

Podíl jednotlivých oddělení na celkovém počtu návštěvníků OSS
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Zklamáním je poměrně malý podíl prezenčních výpůjček elektronických dokumentů.
Všeobecně se očekávalo, že s příchodem nejrůznějších elektronických databází se výrazněji
zvýší využívání elektronických zdrojů informací oproti tištěným. Uživatelé však
upřednostňují tištěné dokumenty a k elektronickým se často uchylují až tehdy, když
neexistuje tištěná alternativa. Problematické je také sledování počtu prohlížených
elektronických dokumentů. Jen některé databáze umožňují vytvoření přesných statistik. U
ostatních pouze odhadujeme, kolik dokumentů uživatel využil.
Podíl druhů dokumentů na prezenčních výpůjčkách

Knihy

Periodika

Audiovizuální
dokumenty

14 095

97 250

71

Elektronické
dokumenty
10 215
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Jiné dok.
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2.2

Meziknihovní služby

V meziknihovní službě je využíván on-line katalog a následné cílené zasílání
požadavků a půjčování kopií dokumentů. Výsledky MVS byly ovlivněny tím, že SVK
zavedla v minulých letech v rámci úsporných opatření placení poštovních nákladů u těchto
služeb. Pro rok 2004 předpokládáme zvýšení zájmu o MVS, neboť tyto služby budou na
základě doporučení Ústřední knihovnické rady bez poplatků.
Do českých knihoven bylo zapůjčeno 2 215 knihovních jednotek, z toho 103 kopií. Do
knihovny UK Bratislava jsme poskytli 1 publikaci.
Naši uživatelé si vypůjčili z českých knihoven 394 publikací a kopií, ze zahraničních
knihoven 53 dokumentů.
Meziknihovní služba je zajišťována i na oddělení periodik. Celkem zde bylo vyřízeno
formou kopií 104 požadavků z jiných knihoven. Ve 4. čtvrtletí bylo testováno elektronické
dodávání dokumentů. Dokumenty byly naskenovány a vystaveny v heslem chráněném
adresáři na webovém serveru. Takto bylo vyřízeno 32 požadavků. Pracovnice oddělení
zvládly techniku skenování tak, aby bez ohledu na kvalitu originálu úroveň kopie vyhovovala
požadavkům objednávajících knihoven. Byla také řešena otázka smluv s knihovnami. Pro
naše čtenáře bylo objednáno 25 článků, které byly elektronicky dodány z Virtuální
polytechnické knihovny.

2.3

Informační služby

Informační služby jsou poskytovány odborem služeb čtenářů (půjčovna) a odborem
speciálních služeb ( studovna).
Informační služba v půjčovně je pro přímé návštěvníky knihovny i pro vzdálené
uživatele prostřednictvím e-mailu a telefonu zajišťována ve dvousměnném provozu každý
pracovní den od 9,00 do 19,00 hod. Jsou zde poskytovány základní informace o fondu,
dostupnosti dokumentu, informace z katalogů ostatních knihoven v ČR. Zvláštní péče je
věnována novým uživatelům.
Pracovníci oddělení informačních a referenčních služeb pracovali ve dvousměnném
provozu a o sobotních službách ve studovně a od pondělí do pátku i v regionální badatelně.
Pro uživatele byl zajišťován přístup do významných zahraničních databází (ProQuest,
EBSCO, OCLC, Link Springer, Ulrich´s Periodical Directory, Knovel a Oxford Reference
Online). Přes naši snahu maximálně nabízet uživatelům tyto databáze je jejich využívání
poměrně malé.
Bylo zodpovězeno 4.408 ústních a telefonických dotazů a 60 elektronicky zaslaných
dotazů. Toto oddělení také zpracovává písemné rešerše. Zaznamenali jsme 21% nárůst oproti
roku 2002. U meziknihovně zadávaných rešerší vzrostl podíl využívání webového formuláře.
Výrazné bylo využití elektronických databází včetně internetu při tvorbě písemných rešerší.
Nadále převažovala společenskovědní tematika nad vědami přírodními a technickými. Při
tvorbě písemných rešerší a při zodpovídání dotazů ve studovně jsou i nadále hojně využívány
databáze ČNB a ASPI, popř. BMČ a článková regionální databáze či pedagogická databáze
SKOL. Nelze přesně statisticky podchytit využívání jednotlivých databází. Jen některé z nich
nabízejí statistiky vstupů a prohlédnutých dokumentů. U ostatních se provádí pouze nepřesný
odhad. Přihlásili jsme se do konsorcia k využívání databází ČTK a Anopress.
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2.4

Akce pro veřejnost

V rámci bibliograficko-informační přípravy mládeže bylo celkem uskutečněno 38
exkurzí, zejména pro středoškolské studenty, z nichž se mnozí stali našimi čtenáři. Pro tento
účel byla aktualizována počítačová prezentace o službách knihovny.
V počítačové učebně se uskutečnilo 29 lekcí školení uživatelů, kterých se zúčastnilo
190 zájemců. Nabídka školení byla rozšířena o vyhledávání na internetu pro mírně pokročilé.
Pro účastníky školení uživatelů byl připraven anketní lístek.
Proběhl další cyklus Literárních dílen, ke kterým byly vydány metodické listy:
25. února 2003 – IVA PEKÁRKOVÁ: Cesty (i literatury) po kulatém světě
8. dubna 2003 – doc. PhDr. VLADIMÍR KŘIVÁNEK, CSc.: Cesty poválečné české poezie
20. května 2003 – doc. PhDr. JAN JIRÁK: Každodennost médií
20. října 2003 – PhDr. MIREK KOVÁŘÍK: Sedm růží s přísadou antibiotik - Pokus o literární
portrét Václava Hraběte
25. listopadu 2003 – prof. PhDr. ROBERT KVAČEK: Memoáry jako literární a historický
pramen.
V rámci nového cyklu besed Pojďme si povídat se uskutečnilo celkem 9 setkání, kterých
se zúčastnilo 298 účastníků. K akcím byly připraveny metodické listy.
29.ledna 2003 - Mgr. KAREL VÍT: Povídání o Evropské unii
19.února 2003 - TOMÁŠ FEŘTEK: Povídání o novinách a novinářích
19.března 2003 – Mgr. IVO DOKOUPIL: Povídání o Sint´iangu
26.března 2003 – doc. JAN VOTÝPKA: Povídání o národních parcích USA
23.dubna 2003 –Mgr. IVONA BŘEZINOVÁ: Povídání o závislostech
8.října 2003 – Bc. HELENA BYDŽOVSKÁ: Povídání o královských věnných městech I
9.října 2003 - Ing. DAGMAR KRSKOVÁ: Povídání o královských věnných městech II
20. října 2003 – Mgr. FRANTIŠEK MAREŠ: Světlo a zvuk uvnitř člověka
(společně s Holosofickou společností)
1.prosince 2003 – doc. MUDr. JAROSLAVA MOSEROVÁ, DrSc.: O světě a lidech
Společně s Multikulturním centrem Praha a Knihovnou města Hradce Králové byly
v květnu zorganizovány dvě přednášky: Mediální obraz cizinců a Cizinec trhovec.
Byla navázána spolupráce s Pedagogickým centrem v Hradci Králové. Pro hradecké
školy byla vypracována samostatná nabídka naší knihovny. Celkem bylo navštíveno 10
středních a základních škol, pozornost byla věnována zejména školním knihovnám.
Byla připravena a vyhodnocena anketa zjišťující spokojenost čtenářů se zastoupením
knih ve fondu knihovny. Výrazná většina dotázaných je spokojena s celkovou nabídkou ve
svém oboru. Největší zájem mají naši čtenáři o společenskovědní tématiku, historii a beletrii.
Do výloh byly zhotoveny nové panely, na kterých jsou propagovány akce knihovny
pro veřejnost, hodnotné knihy a časopisy, ankety apod.
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3. SLUŽBY KNIHOVNÁM
3.1

Regionální funkce

Regionální působnost SVK v rámci Královéhradeckého kraje se rozvíjela v oblasti
poradenské a konzultační činnosti, vzdělávání knihovníků a zajištění statistik knihovnických
činností. Pro knihovny regionu se uskutečnilo 537 konzultací, porad, metodických návštěv a
seminářů, z toho bylo 156 konzultací a 289 poskytnutých informací. Celkem bylo navštíveno
29 knihoven a bylo uspořádáno 12 pracovních porad v rámci spolupráce s pověřenými
knihovnami. Z toho byly 3 porady ředitelů pověřených knihoven, 1 seminář k přípravě
Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven, 2 porady ke statistice, 5 schůzek redakční rady
zpravodaje U nás, 1 schůzka k vydání publikace Knihovny Královéhradeckého kraje se
představují. Aktuální informace pro knihovny regionu jsou publikovány na webových
stránkách knihovny v oddíle Informace pro knihovny – http://www.svkhk.cz/knihovny.asp
Byla připravena a Krajskému úřadu KK předána Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven
Královéhradeckého kraje na období 2003-2005 s výhledem do roku 2008. Na základě této
koncepce byly vytvářeny nové nástroje k získávání informací o knihovnách kraje – např. karta
knihovny v MS Access, dotazník pro obecní knihovny v rámci přípravy projektu Internetizace
knihoven a další.
Byl proveden sběr, kontrola a sumarizace celokrajských statistických dat. Na základě
analýzy dat byly zpracovány tabulky a přehledy. Knihovnám byla ke zkušebnímu použití
předána pomůcka v MS Excel „Elektronický deník 2004“. Byla zpracována a rozeslána
publikace Knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2002. Byla shromážděna dokumentace a
fotodokumentace k připravované publikaci Knihovny Královéhradeckého kraje se představují.
Navázali jsme spolupráci s Pedagogickým centrem v Hradci Králové (PC), kterému
byla k distribuci do škol předána Nabídka knihoven školám královéhradeckého regionu.
Oddělení také garantovalo odbornou část semináře pro učitele českého jazyka a školní
knihovníky, který PC organizovalo. Profesionálním knihovnám v kraji byla pravidelně
rozesílána nabídka knihkupectví Kosmas.

3.2

Vzdělávání knihovníků

V oblasti vzdělávání byly z finančních prostředků na regionální funkce zajištěny
následující přednášky a semináře:
Přednášky Moderní česká literatura – tvorba pro děti (7 hodin, 34 účastníků)
Semináře komunikace (20 hodin, 18 účastníků)
Semináře asertivity (14 hodin, 11 účastníků)
Základní knihovnický kurz (30 hodin, 14 účastníků)
Základní knihovnický kurz pro knihovníky obecních knihoven – červen (20 hodin,
11 účastníků)
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Základní knihovnický kurz pro knihovníky obecních knihoven – listopad (20 hodin, 11
účastníků)
Praktická knihovnická dílna Co by měly děti vědět o informacích a učení (5 hodin, 21
účastníků)
Praktická knihovnická dílna Nenič si své chytré tělo (5,5 hodin, 12 účastníků)
Seminář Služby knihoven (6 hodin, 27 účastníků)
Seminář odborný katalog CASLIN (4 hodiny, 12 účastníků)
Seminář Tvorba www stránek pro pověřené knihovny (15 hodin, 12 účastníků)
Seminář Tvorba www stránek pro městské knihovny (15 hodin, 12 účastníků)
V rámci regionálních funkcí se tedy uskutečnilo celkem 12 vzdělávacích kurzů
v celkovém rozsahu 161,5 hodiny ( 32 výukových dnů), kterých se zúčastnilo 197
knihovníků.
V rámci programu VISK 2 probíhaly podle osnov ECDL Kurzy počítačové a
informační gramotnosti. Celkem bylo zorganizováno 21 kurzů (65 výukových dní, 320
odučených hodin) pro 267 účastníků.
Přehled kurzů podle modulů:
MODUL 1 Základy informačních systémů
3 kurzy
MODUL 2 Správa souborů
3 kurzy
MODUL 3 Textový editor
3 kurzy
MODUL 4 Tabulkový procesor
3 kurzy
MODUL 5 Databáze
3 kurzy
MODUL 6 Elektronická prezentace
3 kurzy
MODUL 7 Síťové informační služby
2 kurzy
Kurz pro obecní knihovny
1 kurz.

3.3

Ediční činnost

Celkem byla vydána 4 čísla knihovnicko - informačního zpravodaje U NÁS. Každé
jednotlivé číslo mělo na základě jednání redakční rady stanoveno hlavní knihovnické téma:
Informace o knihovnictví, Regionální funkce knihoven, Knihovny a školy, Public relations
všedního dne. Celkem bylo na 184 stránkách zveřejněno 140 článků od 73 autorů (z toho bylo
9 autorů z SVK).
Byla zmapována dokumentace soboteckých knihovnických týdnů a pro potřeby
profesionálních knihoven kraje byla vydána volná příloha Deset a jeden knihovnický týden.
Šrámkova Sobotka 1993 – 2003.
Všechna čísla jsou k dispozici i v elektronické podobě na webové stránce knihovny,
včetně nově zpracované stručné historie vydávání časopisu a rejstříků.
Další ediční a publikační činnost je souhrnně uvedena v příloze.
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4.
4.1

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE

Výstavba knihovnicko-informačního centra „U Přívozu“ (KIC)

Prioritní pozornost byla věnována přípravě výstavby nové budovy knihovny.
V prosinci 2002 jsme začali připravovat obchodní veřejnou soutěž na dodavatele projektu
KIC. V lednu 2003 se sešla komise pro posouzení nabídek, která ředitelce SVK HK
doporučila přijmout nabídku Sdružení PRO KIC (firma Deltaplan Praha a PROJEKTIL
ARCHITEKTI Praha).
Po zpracování první verze dokumentace pro územní rozhodnutí a prvního propočtu
nákladů stavby, které dosáhly 460 mil. bez DPH (a překročily tak stanovený limit 394,5 mil.
Kč), bylo na jednání pracovní skupiny KIC dne 28. května rozhodnuto o snížení objektu o
jedno patro a o celkovém zmenšení jeho objemu na 57 000 m3 .
V květnu jsme rozeslali výzvu na výběr koordinátora projektu a technického dozoru
investora pro výstavbu KIC. V červnu byla komisí doporučena firma LIVING - Ing. Libuše
Vortelová, se kterou byla následně podepsána smlouva. Po celou dobu stavby nám tato firma
bude pomáhat s investorskou činností a po zahájení stavby bude vykonávat funkci správce
stavby KIC HK.
V srpnu byla podána žádost o územní rozhodnutí. Tento dokument nabyl právní moci
dne 1. prosince. Dne 20.srpna jsme vyhlásili obchodní veřejnou soutěž s předkvalifikačním
řízením na zhotovitele stavby KIC. Ukončení soutěže předpokládáme v dubnu 2004. K této
soutěži zpracovalo sdružení PRO KIC dokumentaci pro zadání stavby, kterou jsme obdrželi
koncem prosince.
Na společném jednání zástupců Královéhradeckého a Pardubického kraje na
Ministerstvu kultury dne 23. září bylo rozhodnuto o půjčení 52,4 mil. Kč z rozpočtu KIC na
rok 2004 na rekonstrukci Krajské knihovny a Galerie moderního umění v Pardubicích.
Součástí zápisu z tohoto jednání byl aktualizovaný harmonogram financování KIC. Půjčené
finanční prostředky budou do rozpočtu KIC vráceny v roce 2006 a 2007.
Dne 20. prosince byla podána žádost o stavební povolení, které bychom měli získat
v březnu 2004.

4.2

Rekonstrukce haly I v depozitáři na Pouchově

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém 18. zasedání dne 27.3.2003
dokončení rekonstrukce haly I v depozitáři na Pouchově v celkové výši 6,5 mil. Kč. Smlouva
na vypracování projektu a na technický dozor investora byla podepsána s firmou PROKOS,
která následně vypracovala harmonogram prací.
Uskutečnila se výměna vnitřní technologie (demontáž vysokozdvižných vozíků,
vestavění 2. nadzemního podlaží a přemístění regálů). Dále bylo provedeno zateplení
obvodového pláště, proběhla instalace plynového topení a výtahů.
Vzhledem k tomu, že knihovna neměla žádné volné skladovací kapacity, byly tyto
změny realizovány za plného provozu skladu knih. Knihy byly operativně přesouvány
z regálu do regálu v rámci daného skladiště. Přes ztížené podmínky byly fondy umístěné
v této hale přístupné uživatelům, i když to kladlo vysoké nároky na organizaci práce. Na
stěhování většího objemu fondů jsme si najímali firmu Drtílek. Kolaudační řízení proběhlo
v prosinci.
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5. Vědeckovýzkumná činnost

V březnu byl úspěšně obhájen dvouletý projekt: Zpřístupnění regionálních dokumentů
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové prostřednictvím elektronické databáze
bibliografických záznamů a internetu (řešitelka E. Svobodová), který byl realizován v období
leden 2001 až prosinec 2002 v rámci programu Výzkum a vývoj Ministerstva kultury ČR.
Posledním rokem pokračoval projekt Plnotextová databáze českých norem (řešitelka
B. Klabalová). V prosinci prošel projekt úspěšně závěrečným oponentním řízením a příslušné
dokumenty byly zaslány na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V průběhu roku
pověřená pracovnice vybrala a objednala 362 elektronických norem.
V projektu Výuka počítačové gramotnosti pro knihovníky podle osnov ECDL
(řešitelka A. Součková) programu VISK 2 probíhaly kurzy počítačové a informační
gramotnosti. Celkem bylo zorganizováno 21 kurzů, kterých se zúčastnilo 267 knihovníků.
Bylo 65 výukových dnů, ve kterých bylo odučeno 320 hodin.
Po celý rok probíhaly práce na projektu Kooperativní tvorba a využívání souborů
národních autorit ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (řešitelka D. Novotná),
vypracovaném v rámci programu VISK 9. Celkem bylo odpracováno 2114 hodin, během
nichž bylo porovnáno, harmonizováno a prověřeno na duplicitu 10 571 záznamů personálních
autorit.
V roce 2003 byla na www stránkách naší knihovny poprvé v úplnosti vystavena
společná databáze Zahraniční periodika objednaná do královéhradeckých knihoven v roce …
(řešitelky D. Novotná, O. Pitašová). Poskytuje uživatelům souhrnnou informaci o titulech
zahraničních periodik, která jsou jim k dispozici v 6 veřejných i odborných knihovnách našeho
města.
V programu VISK 3 (řešitel I. Červený) byla úspěšně realizována první etapa projektu
Zvýšení propustnosti internetového připojení, kdy byl instalován hardwarový firewall 3Com
SuperStack 3 Firewall.
Závěrečné zprávy projektů jsou k dispozici na http://www.svkhk.cz/projekty.asp .
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6.
6.1

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE

Řízení a organizace knihovny

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (dále jen SVK HK) plnila v roce 2003
své základní poslání vyplývající ze zřizovací listiny ze dne 27.9.2001 a z knihovního zákona.
Zabezpečovala širokou škálu výpůjčních, informačních, rešeršních a reprografických služeb.
Celkem byly služby v půjčovně a Internet clubu posíleny o 2,5 pracovního úvazku a
odpovídaly prostorovým, personálním a finančním možnostem daným rozpočtem na rok
2003.
Na začátku roku 2003 vzniklo nové oddělení správy fondů (OSF). Bylo vytvořeno
z pracovníků skladů a pracovníků zajišťujících revize fondů. Pro zdárné zajištění úkolů tohoto
oddělení jsme přijali 1 novou pracovní sílu. Vedoucí OSF se stala M. Adametzová.
Na základě výběrového řízení na systémového knihovníka a administrátora
knihovnického systému jsme přijali 2 nové pracovníky do oddělení informačních technologií.
Od ledna jsou našimi zaměstnankyněmi také 2 pracovnice Internet clubu. Tato práce
byla do konce roku 2002 zajišťována nákupem služby u firmy Bonet.
K 30.červnu odešel do důchodu statutární zástupce a náměstek pro ekonomickou
činnost F. Geier. Na základě výběrového řízení nastoupil 4.června do funkce náměstka pro
ekonomickou činnost V. Horák. Od 1. července byla jmenována statutárním zástupcem
ředitelky L. Málková.
K 31. prosinci byl celkový počet zaměstnanců 67 (fyzický stav). Odborných
zaměstnanců je celkem 59, z nichž 13 má VŠ knihovnického směru, 7 jinou VŠ, 24 SŠ
knihovnického zaměření a 15 má SŠ jiného směru. V přepočteném stavu je zaměstnáno 56,9
odborných pracovníků a z toho jich má 62 % odborné knihovnické vzdělání. Průměrná
platová třída ve sledovaném období činí 7,8 a průměrný měsíční plat za rok 2003 dosahuje
hodnoty 13 829 Kč. Kolektivní smlouva byla podepsána v dubnu.
Vedení knihovny se sešlo během roku celkem 10x. Projednávaly se zejména otázky
plnění plánu práce, problematika odborných projektů, úkoly knihovny v rámci programu
regionálních funkcí a další.
Ředitelka se zúčastnila pravidelných porad SDRUK a porad v Národní knihovně.
Spolu s náměstkem pro ekonomickou činnost se zúčastňovala porad a školení na Krajském
úřadu Královéhradeckého kraje.

6.2

Zvyšování kvalifikace

V dálkovém magisterském studiu knihovnictví pokračovala G. Holečková, která
v červnu toto studium úspěšně zakončila. Dálkově dále studovala L. Jirků, K. Fialová a I.
Novotná.
Školení počítačové gramotnosti se zúčastnilo 9 pracovníků knihovny, tutoriály ke
zkouškám k získání Certifikátu ECDL absolvovalo 7 pracovníků a semináře Tvorba www
stránek také 7 knihovníků. V rámci vnitropodnikového vzdělávání byl zorganizován 20
hodinový kurz Komunikace, kterého se ve dvou bězích zúčastnilo 22 pracovníků ze služeb
knihovny. Možnost studia anglického jazyka využívalo 9 pracovníků ve třech kurzech.
Další odborný růst pracovníků knihovny byl realizován individuálním způsobem
(cirkulace knihovnických časopisů) a možností přihlášení jednotlivých pracovníků do
elektronických knihovnických konferencí. Dále se uskutečnily 3 celopodnikové informační
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porady. Podle provozních možností je odborným pracovníkům umožňována účast na
celostátních knihovnických akcích, jako jsou semináře, porady, instruktáže a školení.
V březnu absolvovala E. Svobodová společně s L. Málkovou studijní cestu na knižní
veletrh do Lipska. V květnu se E. Svobodová zúčastnila studijního pobytu ve švýcarských
knihovnách. Poznatky z těchto cest jsou uvedeny v cestovních zprávách. Dva pracovníci OIT
se v červnu zúčastnili stáže ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici.
Pracovníci knihovny se aktivně zúčastnili práce v regionální pobočce SKIP,
v bibliografické sekci a v sekci regionálních funkcí SDRUK a v odborných komisích při
Národní knihovně ČR.

6.3

Činnost pracovních skupin
Pracovní skupina pro výstavbu KIC

V souvislosti s odchodem do důchodu byl z funkce manažera projektu KIC HK
odvolán F. Geier a většinu jeho úkolů přebrala firma LIVING. Zároveň byli za členy této
skupiny s účinností od 1.7. jmenováni V. Horák (ekonomika), L. Černovská (archivace
materiálů).
Pracovní skupina se scházela operativně dle potřeby. Zabývala se přípravou
výběrových řízení, konzultovala s projektanty, podávala návrhy, připomínky a stanoviska
k dílčím etapám projektu. Zabývala se též přípravou a realizací 2. etapy rekonstrukce haly I
depozitáře na Pouchově.
Pracovní skupina pro výběr a implementaci nového knihovnického systému
Koncem roku 2002 byl vypracován a na MK ČR předán investiční záměr na akci
Knihovnický informační systém. Několik měsíců se čekalo na vyjádření, které bylo nakonec
negativní.
Uskutečnilo se výběrové řízení na pracovní místa systémového knihovníka a správce
knihovnického informačního systému. Byli vybráni L. Jirků a V. Cink, kteří se stali dalšími
členy pracovní skupiny.
Bylo zpracováno „Zdůvodnění návrhu na výběrové řízení formou výzvy jednomu
zájemci na specializovanou veřejnou zakázku Aleph 500“. K výběrovému řízení však
nedošlo.
Bylo rozhodnuto, že se knihovna pokusí systém získat prostřednictvím generálního
dodavatele stavby KIC. V prosinci byla vypracována technická zpráva „Automatizovaný
knihovnicko-informační systém“, která je součástí zadávací dokumentace stavby.
Pracovní skupina pro volný výběr KIC
Tato pracovní skupina se scházela dle potřeby. V únoru navštívily některé její členky
Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, kde konzultovaly zkušenosti s volným výběrem ve
velké knihovně.
Na první pracovní schůzce byla schválena pravidla pro zařazování nově získaných
dokumentů do volného výběru a pravidla postupu při zpracování těchto dokumentů. Na
červnové schůzce byla stanovena kritéria výběru a také finanční a personální nároky na
splnění tohoto úkolu.
Pracovní skupina ve spolupráci se skupinou KIC řešila i problematiku elektronické
ochrany fondů a s tím spojené umístění kontrolních bran.
Výroční zpráva za rok 2003
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7. DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDŮ
Nejdůležitějším úkolem trvale zůstává včasné zpracování získaných dokumentů.
Vzhledem k tomu, že ve srovnání s loňským rokem byla situace na odboru zejména po
personální stránce stabilizovaná, dařilo se tento úkol v průběhu celého roku plnit.
Dalším rozhodujícím úkolem byla i v roce 2003 retrokonverze záznamů monografií z
generálního lístkového katalogu, ukládání záznamů svazků do databáze periodik a
rekatalogizace seriálů včetně jejich přírůstkování.
Od začátku roku jsou vybírány a při jmenné i věcné katalogizaci odpovídajícím způsobem
označovány dokumenty určené do volného výběru v nové budově knihovny. Postup
zpracování nových publikací se v souvislosti s přípravou volného výběru musel podstatně
změnit a přizpůsobit.
V únoru byl po obsahové stránce připraven a v dubnu vydán Soupis seriálů docházejících
do SVK v roce 2002. Byl k němu připojen i věcný rejstřík (podle třídníků MDT), který
uživatelé postrádali.

7.1

Akvizice

Akvizice průběžně pracovala s přiděleným rozpočtem, získávání a nákup dokumentů
byly prováděny v souladu se schváleným Akvizičním programem, který byl v průběhu roku
částečně aktualizován (např. jmenování akvizičních komisí).
I přes přetrvávající velkou nepřehlednost na knižním trhu (roztříštěnost zdrojů
informací o nově vydávaných titulech, nedodržování nabídkové povinnosti nakladatelů) se
oddělení snažilo uchovat akvizici dokumentů v co nejvyšší míře v souladu s profilem fondu
SVK a současnými finančními možnostmi. K 31.12. byl finanční limit přidělený na nákup
publikací v roce 2003 vyčerpán, plán přírůstků do fondu byl díky dobré finanční situaci
překročen.

Způsob nabytí monografií
2000 2001 2002 2003
Povinný výtisk + dar
nakladatele
1352 1831 1991 1547
Placený povinný výtisk
5260 4447 4957 5994
Nákup
2169 1674 1300 1631
Rezervní fond
173
192
135
2
Dary
739 1217 1013
901
Mezinárodní výměna
182
142
107
59
Náhrady za ztráty
55
48
46
64
Celkem
9930 9551 9549 10198
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Způsob nabytí monografií
Povinný výtisk +
dar nakladatele
Placený povinný
výtisk
Nákup

7000
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Rezervní fond

3000
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výměna
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1000
0
2000

2001

2002

2003

Oproti předcházejícím letům byla do položky PV (povinný výtisk) zahrnuta i položka
DN (dar nakladatele), protože v obou případech se jedná v podstatě o totéž – zdarma získaný
výtisk nové publikace poskytnutý vydavatelem. Za pozornost ovšem stojí, že zatímco položka
DN zůstává v podstatě beze změny (1 085 publikací v roce 2002, 1 038 publikací v roce
2003), položka PV se výrazně snížila (906 publikací v roce 2002, 509 publikací v roce 2003).
Je zřejmé, že regionální vydavatelé z celého bývalého Východočeského kraje, kteří v loňském
roce ještě celkem běžně zasílali výtisky svých publikací zdarma i naší knihovně, začínají
důsledně rozlišovat nové uspořádání a orientovat se pouze na své místně příslušné krajské
knihovny. Důležité však je, že se tyto publikace díky udržovaným kontaktům do našeho fondu
dostanou, i když jako placený výtisk.

Srovnání počtu povinných výtisků a darů nakladatelů
2000
2001
2002
2003
Povinný výtisk
900
977
906
509
Dar nakladatele
452
854
1085
1038
CELKEM
1352
1831
1991
1547
Srovnání počtu získaných PV a DN
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Dar nakladatele
Povinný výtisk

2000

2001
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Celkový počet získaných monografií, kartografických dokumentů, elektronických
zdrojů a audiovizuálních dokumentů byl 10 238 knihovních jednotek (z toho jsme získali 7
665 dokumentů nákupem a 2 573 dokumentů zdarma).
Průměrná cena 1 knihovní jednotky monografií činila 249,69 Kč, což je o 14,62 Kč
méně než v roce 2002. Tento pokles je způsoben nákupem méně finančně náročných titulů
zahraniční literatury než v předcházejícím roce. Přepočtená průměrná cena 1 knihovní
jednotky českých monografií naopak stoupla a činila přibližně 220,38 Kč (v roce 2002 to bylo
207,36 Kč). Kromě přirozeného nárůstu cen knih na trhu se zde zřejmě částečně projevil i
zvýšený nákup nákladnějších publikací pro budoucí studovnu v KIC.
Za nákup seriálů do našeho fondu bylo zaplaceno celkem 342 861,77 Kč, což je o 20
856 Kč více než v roce 2002.
Zakoupili jsme aktualizace (nebo on-line přístupy) 7 databází, přístupy do 10 databází
nám byly poskytovány zdarma (např. v rámci celostátních licencí), 2 databáze jsme hradili
částečně (zbývající část byla poskytována z grantů). Za databáze a předplacené vstupy bylo
zaplaceno celkem 90 211,38 Kč.
Pokračovaly práce na dalším rozšíření a doplnění databáze „Zahraniční periodika
objednaná do královéhradeckých knihoven v roce …“ – byla rozeslána výzva zúčastněným
institucím a v závěru roku byly získány aktualizované údaje z jednotlivých knihoven pro rok
2004, většinou včetně doplnění dalších důležitých údajů (např. roky odběru nebo třídníky
MDT). V příštím roce počítáme se zapojením dalších knihoven nejen na území města, ale
celého východočeského regionu.
Pracovnice oddělení se zúčastnily 4 knižních veletrhů (Olomouc, Praha, Havlíčkův
Brod a Brno), pravidelných měsíčních výjezdů na nákup publikací do Prahy (kromě 1.
soukromého velkoobchodu Praha zejména knihkupectví Fišer, dodavatel zahraniční literatury
firma Sabra, případně další knihkupectví – např. Karolinum, FF UK, Academia) a výstav
zahraniční literatury na Farmaceutické fakultě UK v HK a na Univerzitě Pardubice.
Byly získány zajímavé regionální publikace a navázána kontinuální spolupráce
s odborem cestovního ruchu Krajského úřadu. Pravidelná výhodná spolupráce byla rovněž
navázána s novými distributory a některými nakladatelstvími (sleva 20-35%). Za uhrazení
manipulačního poplatku byly získány nové americké publikace ze zřejmě poslední dodávky
nadace Sabre Foundation, zdarma byly získány nové publikace z Goethe Institutu a
z Národního divadla v Praze.
Byla vedena celková evidence mezinárodní výměny a průběžně byla doplňována
kartotéka dlouhodobých kontinuací.

7.2

Zpracování fondu

Celkem bylo v roce 2003 jmenně zkatalogizováno 9 093 titulů. Nově zkatalogizováno
bylo 8 526 titulů (z toho bylo 8 100 monografií a 423 periodik), rekatalogizováno bylo 570
titulů.
Byly zasílány záznamy personálních autorit do SNA a katalogizační záznamy do
souborného katalogu CASLIN.
Pro souborný katalog zahraničních periodik CEZL byl odeslán aktualizovaný soubor
záznamů. Nově byly odeslány i 2 soubory se záznamy českých periodik.
Pokračovalo se v 2. etapě retrokonverze, tzn. kompletním ukládáním zbývajících
záznamů podle lístkovnic znovu od začátku abecedy. Nyní se již ukládají záznamy zařazené
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pod písmenem „H“. Za rok 2003 prošlo retrokonverzí celkem 38 571 bibliografických
záznamů.

Vývoj retrokonverze

V
prac.době
OON
CELKEM

1998

1999

2000

18638
4815
23453

11426
20772
32198

13077
24449
37526

2001
8798
7259
16057

2002

2003

19466
21260
40726

16846
21725
38571

Vývoj retrokonverze v SVK HK
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Věcně bylo zpracováno celkem 9 896 titulů (z toho 8 715 systematicky i předmětově a
1 181 pouze systematicky). Toto číslo v sobě zahrnuje monografie i periodika, nové tituly i
tituly věcné rekatalogizace (monografií bylo celkem 8 556, periodik se podařilo zpracovat 1
340).
V rámci jmenné i věcné katalogizace budujeme 7 bází řízených přístupových souborů.
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Jedná se o databázi personálních autorit (má 163 184 záznamů, z toho 9 208 regionálních),
databázi korporativních autorit (má 20 252 záznamů, z toho 1 992 regionálních), databázi
nakladatelů a vydavatelů (má celkem 34 883 záznamů, z toho 2 274 regionálních), databázi
míst vydání (má 3 210 záznamů, z toho 195 regionálních), databázi názvů (má 305 114 hesel),
databázi unifikovaných názvů (má 749 hesel) a databázi klíčových slov (má nyní 22 996
hesel).

7.3

Oddělení bibliografie

Průběžně byly zpracovány bibliografické záznamy článků týkajících se
Královéhradeckého kraje. Celkem bylo vytvořeno 3 821 nových záznamů, z nichž 765 bylo
elektronicky odesláno do celostátní databáze. Na disketách nebo v tištěné formě jsme
městským knihovnám poskytli 994 záznamů. Počet nově vytvořených záznamů je závislý na
kvalitě periodik (různý počet záznamů z jednoho titulu) a na proměnném počtu titulů sborníků
v roce. K poklesu došlo v počtu záznamů odesílaných městským knihovnám, což bylo
způsobeno přechodem některých knihoven pod Liberecký a Pardubický kraj a dále
nekompatibilitou systému ISIS s knihovnickým softwarem používaným v knihovnách.
Bylo excerpováno 93 titulů regionálních periodik Královéhradeckého kraje, z toho 15
titulů pro NKP. Probíhala i excerpce regionálních sborníků bez vymezení přesného počtu.
Průběžně byly doplňovány databáze: Historie měst – 82 záznamů, Historie obcí – 6
záznamů, Bibliografie bibliografií – 31 záznamů a Bibliografie personálních bibliografií – 11
záznamů.

7.4

Ochrana fondu

Ve spolupráci s firmou FAKS Hradec Králové a Knihařství Česká Skalice byla průběžně
zajišťována vazba a převazba knih a periodik v celkové hodnotě 281 787 Kč. Původně určená
celková částka 220 000 Kč se ukázala jako nedostatečná.

8. Informační technologie

Bylo dokončeno budování gigabitové páteřní linky. Hlavní server knihovny byl
přepojen na gigabitový přepínač. Ostatní větve lokální počítačové sítě v hlavní budově byly,
pokud to umožnila konfigurace jejich hlavních přepínačů, připojeny v průběhu letní údržby
systému.
Byla provedena pravidelná revize používaného softwaru a podle požadavků
jednotlivých pracovišť byly zakoupeny potřebné licence (s využitím programu MS Select)
•

licence MS Office XP (13 ks)

•

MS Exchange Server 2000 (1 ks + 10 klientských licencí)

•

licence MS FrontPage 2002 (10 ks)
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•

upgrade Windows XP Pro (10 ks)

Zakoupené licence všem umožnily přechod z dosud používané verze MS Office 97 na verzi
2000 s výhledem na upgrade na verzi XP v roce 2004.
Hlavní činností oddělení OIT byla pravidelná údržba základního informačního
systému knihovny - KP-systému, verze 1.2. Tento systém je již poměrně stabilní, k čemuž
přispělo jednak dodržování režimu práce se systémem, snížení počtu úprav, ale především
pravidelné indexování databáze, prováděné od poloviny roku každou neděli. V průběhu roku
nebyl KP-systém již nijak podstatně upravován, neboť již bylo rozhodnuto o jeho nahrazení
systémem novým. Za celý rok bylo realizováno pouze 17 programových úprav a dvě servisní
návštěvy. Významným úspěchem bylo vytvoření poloautomatického indexovacího systému,
který byl pro pracovníky zajišťující tuto činnost značnou úlevou.
Od začátku roku byl také v ostrém provozu nový webový katalog knihovny, postavený
na technologii firmy KP-Sys. Většinu provozních problémů se podařilo odstranit ještě ve
zkušebním provozu, takže nyní je jeho provoz poměrně stabilní. Poslední úprava, která byla
realizována v květnu, vyřešila problém se zobrazením vypůjčenosti dokumentu. Koncem roku
se opět rozběhly práce na jeho dalším vývoji s cílem zcela nahradit Web OPACem lokální
katalogy, provozované na zastaralé platformě MS-DOS.
Pracovní stanice pro návštěvníky byly průběžně udržovány ve funkčním stavu.
V průběhu letní údržby byla provedena obnova původní instalace a generální upgrade
operačního systému i instalovaného aplikačního softwaru.
Z důvodu havárie hardwaru byly neplánovaně modernizovány všechny stanice
v iClubu včetně jejich softwaru.
Všechny internetové servery SVK byly v průběhu roku průběžně updatovány. Na
základě zkušeností s provozem mail serveru byl tento převeden na jiný stroj i systém.
Průběžně bylo sledováno zatížení linky, kterou je SVK připojena na internet. Zatím je
propustnost linky dostatečná a není třeba přistupovat k jejímu navýšení. K většímu zatížení
dochází pouze v provozních špičkách a tuto dobu lze počítat řádově v sekundách.
Koncem roku byl instalován nový hardwarový firewall, zakoupený za přispění MK
ČR, a v současné době probíhá jeho testovací provoz.
Nový antivirový systém Kaspersky Antivirus (KAV) se při testování v prvním čtvrtletí
na vybraném vzorku stanic osvědčil. Jedinou zjištěnou vadou bylo výrazné zpomalení starých
DOS programů (mezi něž bohužel patří i KP-systém) na systému Windows XP. Proto byl
tento antivir v průběhu letní údržby instalován v celém informačním systému SVK, kde
nahradil dosud používaný Norman Virus Control. V další fázi bude nutné doplnit antivirový
systém SVK ještě o ochranu mail serveru a zajistit pravidelné předplatné aktualizací virových
databází, bez kterého celý systém ztrácí smysl.
V průběhu roku byla prováděna běžná údržba výpočetní techniky a instalace nového
zařízení. Počet závad, hlavně v druhé polovině roku, poněkud vybočil z průměru předchozích
let, což bylo ovšem způsobeno vadnou sérií základních desek u počítačů pořízených v roce
2001. Také počet závad starších monitorů se o něco zvýšil, což koresponduje s jejich
opotřebovaností a signalizuje nutnost zaměřit se v dalším období na jejich postupnou obměnu.
Vzhledem k nutné výměně čtenářských průkazek stála knihovna před rozhodnutím,
jestli zvolit původní řešení, tedy dodávku předtištěných unifikovaných průkazů od externího
dodavatele, nebo zvolit flexibilnější řešení a tisknout si průkazky na místě. Po zvážení všech
důvodů pro i proti byla zvolena varianta vlastního tisku a v první polovině roku byla
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zakoupena speciální tiskárna pro tisk na plastické kartičky. Instalována byla i s obslužným
programem na pracovišti informačního pracovníka v půjčovně a po počátečních obtížích a
překonání nedůvěry některých pracovníků k neznámé technologii se nové řešení osvědčilo.
Hlavním přínosem je kromě snížení ceny především možnost rozšíření údajů na průkazce o
jméno držitele a datum platnosti.

Procesor
x86
Pentium
Pentium Pro
Celeron
Pentium 3
Pentium 4
RISC
celkem

PC vlastní (dle roku pořízení)
2002 a starší
2003
v provozu
rezerva
4
6 15
1 79 11
4 4
4
106
7
15

PC
zápůjčka notebook
-

Aktivně provozované počítače dle procesoru

Pentium 3
4%

Pentium 4
6%

RISC
1%

x86
7%

Pentium
14%
Pentium Pro
1%

Celeron
67%
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2
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9. PŘÍLOHY

9.1

Tabulka hlavních ukazatelů

CELKEM

2003
2002 Index
1 173
1 158
584
998 1,01
753 924 742 234 1,02
84 149 83 034 1,01
335 511 333 730 1,01
14 723 15 309 0,96
137
1 093 0,13
2 803
2 594 1,08
2 265
2 171 1,04
538
423 1,27

Knihovní fond SVK celkem
v tom: naučná literatura
krásná literatura
ostatní dokumenty
Přírůstky kj.
Úbytky kj.
Seriály – počet exemplářů celkem
z toho: počet periodik
počet nepravých periodik
Čtenáři SVK celkem

6 608

6 780 0,95

Návštěvníci SVK celkem
v tom: návštěvníci půjčovny
návštěvníci studoven

125 835 121 958 1,00
88 851 82 848 1,03
36 984 39 110 0,95

Výpůjčky SVK celkem
v tom: naučná
krásná
ostatní dokumenty
výpůjčky periodik celkem

360 036 335 993 1,07
267 164 259 034 1,03
81 316 64 765 1,26
11 556 12 194 0,95
97 250 83 142 1,17

Výpůjčky půjčovny
Výpůjčky studoven

237 153 227 265 1,04
122 883 108 728 1,13

MVS – počet kladně vyřízených požadavků
1) požadavky z jiných knih.
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií
2) požadavky zaslané jiným k.
celkový počet požadavků
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2 753
2 319
2 112
207

397

22

2 907
2 302
2 129
173

0,95
1,01
0,99
1,20

394 1,01
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kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií

344
204
140

325 1,66
251 0,81
74 1,89

Mezinárodní MVS
1) požadavky z jiných zemí
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií

1
1
--1

5 0,20
5 0,20
2
3 0,33

2) požadavky do jiných zemí
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
v tom: výpůjčky originálů
výpůjčky kopií

53
49
36
13

76
74
36
38

0,70
0,66
1,00
0,34

11
1
10
4 579
166
537
41
39
53

8
1
7
4 828
149
438
44
36
53

1,38
1,00
1,43
0,95
1,11
1,23
1,07
1,17
1,00

Publikace celkem
v tom: periodické tituly
samostatné tituly
Registrované informace pro uživatele celkem
Vzdělávání, konzultace a informace pro veřejnost
Vzdělávání a metod. rady pro knihovny
Počítače pro uživatele
z toho napojených na internet
Počet hodin pro veřejnost týdně
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9.2

Organizační schéma knihovny
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9.3

Seznam pracovníků SVK

Ředitelství a sekretariát
Eva SVOBODOVÁ, Mgr. - ředitelka
Jaroslava ŠTĚPÁNOVÁ
Ekonomicko-provozní odbor
Václav HORÁK, Ing. – náměstek pro ekonomickou činnost, vedoucí odboru
Oddělení účetnictví a personalistiky
Libuše HORÁKOVÁ
Naďa ZADROBÍLKOVÁ

Provozní oddělení
Ludmila ČERNOVSKÁ - vedoucí odd.
René HLADÍK
Miroslav KOCÍK
Lenka VYČÍTALOVÁ

Odbor doplňování a zpracovávání fondu
Dana NOVOTNÁ, Mgr. – vedoucí odboru
Oddělení jmenné katalogizace
a zpětného ukládání
Marie POKORNÁ – vedoucí odd.
Iveta BERGEROVÁ
Jana HAVÍŘOVÁ
Vlasta HAVRDOVÁ
Adéla HLAVATÁ
Ivana NOVOTNÁ
Hana ROHLENOVÁ
Jana SCHROTTEROVÁ
Lenka VÍCHOVÁ

Oddělení věcné katalogizace
Alena HRONOVSKÁ – vedoucí odd.
Josef KACEROVSKÝ, Ing.
Andrea POKORNÁ Mgr.
Ilona VINŠÁLKOVÁ
Oddělení akvizice
Olga PITAŠOVÁ, PhDr. – vedoucí
Alena POKORNÁ
Lenka ŠPÁTOVÁ
Blanka VAVROVÁ

Odbor služeb čtenářům
Miroslava Paulovičová, Mgr.– vedoucí odboru
Oddělení výpůjčních služeb
Helena JAVŮRKOVÁ, PhDr. – vedoucí odd.
Edita ČUDOVÁ, Bc.
Jarmila HRUBEŠOVÁ
Alena JIRKOVÁ
Michal POTŮČEK, Mgr.
Marcela PROCHÁZKOVÁ
Hana ROUSOVÁ
Hana VÁCHOVÁ

Oddělení správy fondu
Martina ADAMETZOVÁ. – vedoucí odd.
Radoslava MLYNÁRČIKOVÁ
Věra FOFOVÁ
Eva HODKOVÁ
Sylva LOCHOVSKÁ
Ivona VÍTKOVÁ
Jiří MAREŠ – civilní služba
Petr NOVÁK - civilní služba

Úsek MVS
Iva HORÁKOVÁ
Helena BRYNDOVÁ
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Odbor speciálních služeb
Lenka MÁLKOVÁ, Mgr.- náměstek pro odbornou činnost, vedoucí odboru
Oddělení informačních služeb
Božena KLABALOVÁ, PhDr. – vedoucí odd.
Klára FIALOVÁ, Bc.
Gabriela HOLEČKOVÁ, Mgr.
Jitka KUTILOVÁ, PhDr.
Václav PITUCHA, Mgr.

Oddělení periodik
Nataša SKALICKÁ – vedoucí odd.
Jaroslava DOLEŽALOVÁ
Hana KLIKOVÁ
Jitka MACÁKOVÁ
Kateřina VŠETEČKOVÁ

Oddělení služeb knihovnám
Alena SOUČKOVÁ, PhDr. – vedoucí odd.
Božena BLAŽKOVÁ
Eva SEMRÁDOVÁ

Internet CLUB
Naděžda GROHOVÁ
Valérie KOHOUTOVÁ

Oddělení bibliografie
Stanislava KUPKOVÁ
Dana VORLOVÁ
Oddělení informačních technologií
Ivan ČERVENÝ, Ing. – vedoucí odd.
Vladislav CINK
Lucie JIRKŮ, Bc.
Petr SKLENÁŘ, Bc.
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9.4

Seznam dárců
pan Jaromír Andrle
paní Audrlická
pan Miloslav Cafourek, Náchod
pan Čadílek
paní Čechová
pan Černý
paní Alena Hauzrová, Letohrad
paní Monika Hlávková
pan Vladimír Holštejn
paní Alena Hronovská
paní Jarmila Hrubešová
pan Miroslav Jaro
paní Naděžda Jarošová
paní Alena Jirková
pan Miroslav Kocík
paní Kretbová
paní MUDr. Krupičková
pan Michal Kubín
paní Zdeňka Kryštofová
paní PhDr. Milena Lenderová
paní Radoslava Mlynárčiková
pan Ing. Miloslav Neuberg
pan Ing. Karel Pachovský
paní Miroslava Paulovičová
paní Potočková
pan Jaroslav Rus
paní Marie Skýbová
pan Pavel Šrámek
pan Štěpánek
paní Petra Vrábelová
paní Zýková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Ministerstvo životního prostředí
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9.5

Nejdražší, nejzajímavější a nejžádanější knihy roku

Nejdražší získané knihy
Women in world history : a biographical encyclopedia. – Detroit : Gale, 1999-2002. 17 sv. –
Signatura: I-805 139. – 41 748,- Kč. – Pouze prezenčně ve studovně.
Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly
z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651 / Sest.
Václav Červený, Jarmila Červená. – Praha : Libri, 2003. – 2 sv. – Signatura: I-804 242. –
2 950,- Kč. – Pouze prezenčně ve studovně.

Nejzajímavější získané knihy
Šumava : příroda, historie, život. – Praha : Baset, 2003. – 800 s. – Signatura: I-805 357.
Fotoalbum města Hradce Králové : letecké pohledy 1921-2003 / Jiří Zikmund, Zdena
Lenderová, František Toman. – Hradec Králové : Garamon, 2003. – 159 s. – Signatura:
I-805 282.
Veřejná knihovna v Rychnově nad Kněžnou / Janková, Alena. – Rychnov nad Kněžnou :
Městský úřad, 2003. – 74 s. – Signatura: 805 133.
Josef Čapek : nejskromnější umění / Alena Pomajzlová. – Praha : Obecní dům, 2003. – 199
s. – Signatura: I-805 276.

Nejžádanější knihy roku
Naučná literatura:
Psychologie / Rita L. Atkinson. – 2. aktualiz. vyd. – Praha : Portál, 2003. – 751 s. –
Signatura: I-804 249.
Mezinárodní politika / Oskar Krejčí. – 2. vyd. – Praha : Ekopress, 2001. – 709 s. –
Signatura: 802 105.
Windows XP Professional / Mark Minasi. – 1. vyd. – Praha : Grada, 2002. – 800 s. –
Signatura: 695 562.
Nová civilizace : třetí vlna a její důsledky / Alvin Toffler. – 1. vyd. – Praha : Dokořán, 2001.
– 125 s. – Signatura: 801 638.
Cesta životem / Pavel Říčan. – 1. vyd. – Praha : Panorama, 1990. – 435 s. – Signatura: 639
927.
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Mít nebo být? / Erich Fromm – 2. vyd. – Praha : Naše vojsko, 1994. – 170 s. – Signatura:
684 147.
Řeč těla / Desmond Morris. – 1. vyd. – Praha : I. Železný, 1999. – 245 s. – Signatura: 648
202.
Evropská unie / Petr Fiala, Markéta Pitrová. – 1. vyd. – Brno : Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2003. – 743 s. – Signatura: 804 387.
Průvodce judidikaturou Evropského soudního dvora / Lenka Pítrová, Richard Pomahač. –
1. vyd. – Praha : Linde, 2000. – 2 sv. (359, 348 s.). – Signatura: 693 755/1, 693 755/2.
Diplomová a závěrečná práce / Drahomíra Holoušová. – 1. vyd. – Olomouc : Pedagogická
fakulta UP, 2002. – 117 s. – Signatura: 755 696.
Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. – 3. vyd. – Praha : Portál,
2002. – 444 s. – Signatura: 802 879.

Beletrie:
Jozova Hanule / Květa Legátová. – 1. vyd. – Litomyšl : Paseka, 2002. – 110 s. – Signatura:
461 545.
O čem ženy sní 2 / Olga Sommerová. – 1. vyd. – Praha : Sláfka, 2002. – 255 s. – Signatura:
801 395/2.
Lolita / Vladimír Nabokov. – 3. rev. vyd. – Praha : Paseka, 2003. – 383 s. – Signatura: 462
116.
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9.6

Fotodokumentace akcí pro veřejnost

Týden knihoven
Bc. Helena Bydžovská

Proměna studovny
při besedách

Účastníci
Týdne knihoven

Týden knihoven
Ing. Dagmar Krsková

Nejúspěšnější beseda roku

Klokan od paní senátorky Moserové
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Fotodokumentace akcí pro knihovny

Mgr. Jaroslava Štěrbová
Služby knihoven

Účastníci semináře Služby knihoven
připraveni k další aktivitě

Mgr. Marie Sobotková
Příprava koncepce knihoven kraje

Ředitelé a metodici
pracují na návrhu koncepce

Kurzů ECDL
se zúčastňují i pracovníci SVK

Dva u jednoho počítače
Kurz ECDL
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9.8

Ediční činnost knihovny

Seznam publikací
Periodické:
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. – Roč. 13 (2003). – Č.
1 – 4. - Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. – 4 sv. – ISSN 0862-9366. Náklad 600 kusů. – Elektronicky na adrese http://unas.svkhk.cz
Volná příloha k periodiku:
Deset a jeden knihovnický týden Šrámkova Sobotka 1993 – 2003 : volná příloha
knihovnicko-informačního zpravodaje U nás – Č. 1 - Hradec Králové : Studijní a vědecká
knihovna, 2003. - 24 s. - Náklad 300 kusů.
Neperiodické:
Doprovodné metodické listy k volnému cyklu Pojďme si povídat / zpracovala Božena
Blažková. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. – 28 s. - Náklad 50 kusů. –
Určeno pro účastníky besed.
Kalendárium : propagační kalendář. - Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003.
- 10 s. - Náklad 1 000 kusů.
Knihovnicko-informační centrum U Přívozu : architektonická soutěž na stavbu nové
knihovny. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. – 40 s., fot. – ISBN 807052-062-0. – Náklad 500 kusů.
Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období 2003 –
2005 s výhledem do roku 2008. - Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. -31
s. - Náklad 80 kusů.
Metodické listy k 7. ročníku Literárních dílen / text připravil a bibliografii zpracoval
Václav Pitucha. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. – 38 s. – Náklad 100
kusů.
Nabídka knihoven školám královéhradeckého regionu : nabídka celostátních a
regionálních aktivit knihoven pro Pedagogické centrum Hradec Králové / zpracovala Božena
Blažková. - Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. - 4 s. - Náklad 650 kusů. –
Určeno školám královéhradeckého regionu.
Soupis seriálů docházejících do Studijní a vědecké knihovny v roce 2002 / zpracovaly
Marie Pokorná, Blanka Vavrová, L. Jirků. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna,
2003. – 108 s. – ISSN 1212-5482. – ISBN 80-7052-057-4. – Náklad 150 kusů. – Určeno
uživatelům SVK a veřejným knihovnám regionu.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové / zpracovala Božena Blažková. – Hradec
Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. - 2 s. - Náklad 50 kusů. – Určeno školám města
Hradec Králové a okolí.
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Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2002 : [vývoj a dokumentace činnosti
veřejných knihoven regionu, statistické výsledky] / zpracovala Eva Semrádová. - Hradec
Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. - 26 s., tab. - ISBN 80-7052-063-9. - Náklad 90
kusů. - Určeno veřejným knihovnám.
Výroční zpráva za rok 2002 / zpracovala Božena Blažková na základě podkladů vedení
knihovny. – Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. – 36 s., obrazová příloha. –
Náklad 50 kusů. – ISBN 80-7052-061-2.

Ukázky z ediční činnosti
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9.9

Publikační činnost pracovníků knihovny
Soupis článků z regionálního a odborného tisku

Blažková, Božena
Aby o nás věděli : na slovíčko / Božena Blažková. - In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 3-4.
Březen - měsíc internetu a kouzelná andersenovská noc v našem regionu : stalo se /
Božena Blažková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 44-45.
Cestování každému umožní internet / Božena Blažková. - In: Hradecké noviny : deníky
Bohemia. - ISSN 1210-602X. - Roč. 12, č. 66 (19.3.2003), s. 8.
Erbenovo rodiště na počátku jednadvacátého století : šumné knihovny / Božena
Blažková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN
0862-9366. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 6-7.
Jak se pozná dobrá knihovna a obec? : šumné knihovny / Božena Blažková. - In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č.
2 (2003), s. 9-10.
Jaký obrázek o cizincích podávají česká média / (bla). - In: Hradecké noviny : deníky
Bohemia. - ISSN 1210-602X. - Roč. 12, č. 121 (26.5.2003), s. 8.
JUDr. Mgr. Jaroslava Kobrová : kdo je ... / Lenka Antošová, Božena Blažková. - In: U nás
: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13,
č. 2 (2003), s. 39.
(Knihkupectví) Kosmas : kdo je ... / Josef Binar; [zapsala] Božena Blažková. - In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č.
1 (2003), s. 28-29.
Knihovna a škola v Předměřicích nad Labem : šumné knihovny / Božena Blažková . - In:
U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. Roč. 13, č. 3 (2003), s. 8-9.
Kytice v nás : stalo se - pokračování / Božena Blažková. - In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 38.
Menšiny do knihoven : stalo se / Božena Blažková. - In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 1 (2003), s. 39-40.
Mgr. Jan Pěta, ředitel Knihovny města Hradce Králové, další z nositelů prestižního
knihovnického ocenění - Medaile Z.V.Tobolky : kdo je ... / Božena Blažková. - In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č.
4 (2003), s. 33-34.
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Mgr. Miloslava Smolíková, vedoucí oddělení mládeže a tělovýchovy odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje : kdo je ... / Božena
Blažková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN
0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 31-32.
Obecní knihovna v České Čermné : šumné knihovny / Božena Blažková. - In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č.
4 (2003), s. 4-5.
Potřeba vícezdrojového financování : trocha odbornosti - regionální funkce knihoven /
Božena Blažková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 18.
Povídání nejen o závislostech / (bb) - In: Hradecké noviny : deníky Bohemia. - ISSN 1210602X. - Roč. 12, č. 95 (23.4.2003), s. 8.
Slavnostní otevření nových prostorů Obecní knihovny ve Lhotě pod Libčany : šumné
knihovny / Božena Blažková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 9-10.
Týden knihoven 2003 : stalo se - pokračování / Božena Blažková. - In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003),
s. 37.
"Už jdou..." : trocha odbornosti / Božena Blažková. - In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 12-13.

Jirků, Lucie
Automatizace knihoven 2003 - 14. pracovní seminář : stalo se / Lucie Jirků. - In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č.
4 (2003), s. 29-30.
Stáž v ŠVK v Banské Bystrici : okénko do světa / Lucie Jirků. - In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003),
s. 27-28.

Klabalová, Božena
Rešeršní činnost oddělení IRS SVK v Hradci Králové v roce 2002 : knihovnické
technologie / Božena Klabalová. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 24.
Znovu připomínáme plnotextovou databázi českých technických norem : knihovnické
technologie / Božena Klabalová. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 19.
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Málková, Lenka
Březen a Internet bez bariér / Lenka Málková. - In: Hradecké noviny : deníky Bohemia. ISSN 1210-602X. - Roč. 12, č. 56 (7.3.2003), s. 8.
Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů 6.-7.10. Rožnov pod
Radhoštěm : stalo se / Lenka Málková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 26-28.
Německo - země s bohatou nabídkou služeb pro knihovny a s vysokou úrovní péče o
knihy : okénko do světa / Lenka Málková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 25-26.
Seminář Knihovna a architektura 21.9. - 23.9.2003 Olomouc : stalo se / Lenka Málková. In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. Roč. 13, č. 4 (2003), s. 28-29.
Tištěné knihovnické časopisy stále žádané : trocha odbornosti - informace o knihovnictví /
Lenka Málková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 1 (2003), s. 15-16.

Novotná, Dana
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) :
okénko do světa / Dana Novotná. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 19-20.

Pitašová, Olga
Regionální literatura ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové : knihovnické
technologie / Olga Pitašová. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 19-20.

Semrádová, Eva
Projížďka po síti : trocha odbornosti - informace o knihovnictví / Eva Semrádová. - In: U
nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč.
13, č. 1 (2003), s. 13-15.
Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2002 : šumné knihovny / Eva
Semrádová. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN
0862-9366. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 4-6.
Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2002 - inspirace - akce - publikace :
šumné knihovny / Eva Semrádová. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 4-5.
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Součková, Alena
Knihovna roku 2003 : stalo se / Alena Součková. - In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 25-26.
Konference Knihovny současnosti a předávání Medaile Z.V. Tobolky : stalo se / Alena
Součková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN
0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 23.
Pověřené knihovny Královéhradeckého kraje se představují : šumné knihovny / Alena
Součková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN
0862-9366. - Roč. 13, č. 1 (2003), s. 7-9.
Regionální funkce 2003 - celostátní seminář v Pardubicích : stalo se / Alena Součková. In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. Roč. 13, č. 2 (2003), s. 41-42.
Systém regionálních funkcí knihoven : trocha odbornosti - regionální funkce knihoven /
Alena Součková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 16-18.
Svobodová, Eva
Knihovny současnosti 2003 : stalo se / Eva Svobodová. - In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 24-25.
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2002 : okénko do světa / Eva
Svobodová. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN
0862-9366. - Roč. 13, č. 1 (2003), s. 24-25.
Úvodem / Eva Svobodová. - In Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové :
Knihovnicko-informační centrum U Přívozu : architektonická soutěž na stavbu nové
knihovny. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. – ISBN 80-7052-062-0. –

9.11 Výběr z článků o knihovně
Březen a Internet bez bariér / Lenka Málková. - In: Hradecké noviny : deníky Bohemia. ISSN 1210-602X. - Roč. 12, č. 56 (7.3.2003), s. 8.
Cestování každému umožní internet / Božena Blažková. – In: Hradecké noviny : deníky
Bohemia. - ISSN 1210-602X. - Roč. 12, č. 66 (19.3.2003), s. 8.
Co by měly děti vědět o informacích a učení : trocha odbornosti : poznatky z tvůrčí dílny /
Eva Komínová. – In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 13.
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EIA ke knihovně / (R). – In: Radnice : informační zpravodaj města Hradec Králové. – Roč.
6, č. 27 (01.09.2003), s. (1).
Jaký obrázek o cizincích podávají česká média / (bla). – In: Hradecké noviny : deníky
Bohemia. – ISSN 1210-602X. – Roč. 12, č. 121 (26.05.2003), s. 8.
Hradecké architektonické soutěže : neskončilo v koši / Zdeněk Falátek. – In: Hradecké
noviny : deníky Bohemia. - ISSN 1210-602X. - Roč. 12, č. 45 (22.22003), s. 8.
Knihovna naučí využívat internet / (vá). – In: Hradecké noviny : deníky Bohemia – ISSN
1210-602X. – Roč. 12, č. 223 (23.09.2003), s. 7.
Knihovna připravuje stavbu centra : neušlo nám / (vá). – In: Hradecké noviny : deníky
Bohemia – ISSN 1210-602X. – Roč. 12, č. 209 (06.09.2003), s. 6.
Knihovna zve zájemce o Evropskou unii / (im). – In: Mladá fronta Dnes. Seš. D, Kraj
hradecký Dnes. - ISSN 1210-1168. – Roč. 14, č. 23 (28.01.2003), s. [1].
Knihovnicko – informační centrum : veřejná anonymní architektonická soutěž. – In:
Architekt : nezávislý měsíčník architektů. – ISSN 0862 – 7010. – Roč. 49, č. 1 (2003), s. 5056.
Knihovny současnosti 2003 : stalo se / Eva Svobodová. - In: U nás : knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 24-25.
Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů 6.-7.10. Rožnov pod
Radhoštěm : stalo se / Lenka Málková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 26-28.
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2002 : okénko do světa / Eva
Svobodová . - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN
0862-9366. - Roč. 13, č. 1 (2003), s. 24-25.
Kraj dá peníze muzeu i galerii / (dio). – In: Mladá fronta DNES. Seš. D, Kraj hradecký
Dnes. – ISSN 1210-1168. – Roč. 14, č. 39 (15.02.2003), s. (1).
„Nenič si své chytré tělo“ : stalo se – pokračování / Marta Staníková. – In: U nás :
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č.
4 (2003), s. 39.
Nová vědecká knihovna v Hradci bude hotova do pěti let / Ivan Macek. – In: Mladá fronta
Dnes. Seš. D, Kraj hradecký Dnes. - ISSN 1210-1168. – Roč. 14, č. 100 (29.04.2003), s. [1],
2.
Pět „P“ pro knihovnu : náš rozhovor s PhDr. Ladislavem Kurkou, který se v Městské
knihovně v Praze zabývá rekonstrukcí knihoven / Ladislav Kurka; zpracovala Hana Jirkalová.
– In : Čtenář : měsíčník pro knihovny. – ISSN 0011 – 2321. – Roč. 55, č. 1 (2003), s. 6-8.
Pojďme si povídat o Evropské unii / (vá). – In: Hradecké noviny : deníky Bohemia – ISSN
1210-602X. – Roč. 12, č. 22 (27.01.2003), s. 7.
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Povídání nejen o závislostech / (bb). – In: Hradecké noviny : deníky Bohemia. – ISSN 1210602X. – Roč. 12, č. 95 (23.04.2003), s. 8.
Radní navštívili kulturní zařízení / (sk). – In: Hradecké noviny : deníky Bohemia – ISSN
1210-602X. – Roč. 12, č.17 (21.01.2003), s. 9.
Regionální literatura ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové : knihovnické
technologie / Olga Pitašová. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 19-20.
Rešeršní činnost oddělení IRS SVK v Hradci Králové v roce 2002 : knihovnické
technologie / Božena Klabalová. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 24.
Seminář Knihovna a architektura 21.9. - 23.9.2003 Olomouc : stalo se / Lenka Málková. In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. Roč. 13, č. 4 (2003), s. 28-29.
Stavbě obří knihovny v Hradci už nic nebrání / (dio). – In: Mladá fronta Dnes. – ISSN
1210-1168. – Roč.14, č. 232 (03.10.2003), s. 2.
Stát poskytne 400 miliónů korun na novou knihovnu / (do). – In: Krajské noviny :
měsíčník pro Královéhradecký kraj. – ISSN 1214-2476. - Roč. l, č. 1 (2003), s. 13.
Stáž v ŠVK v Banské Bystrici : okénko do světa / Lucie Jirků. - In: U nás : knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s.
27-28.
Tištěné knihovnické časopisy stále žádané : trocha odbornosti - informace o knihovnictví /
Lenka Málková. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 1 (2003), s. 15-16.
Základní knihovnický kurz v Hradci Králové konaný v červnu 2003 : stalo se / Dana
Gregová, Božena Reháková, Jarmila Rajsová. – In: U nás : Knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 38-39.
Znovu připomínáme plnotextovou databázi českých technických norem : knihovnické
technologie / Božena Klabalová. - In: U nás : knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje. - ISSN 0862-9366. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 19.

Výroční zpráva za rok 2003

39

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Název:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

Sestavila:

Božena Blažková s kolektivem pracovníků SVK

Vydavatel:
Rok vydání:
Počet stran:
Počet výtisků:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
2003
40
50 ks
Zdarma

Tisk:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

ISBN

80-7052-066-3

Výroční zpráva za rok 2003

40

