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1. Z hist rie mechanizace a a t matizace knih

nických r cesů

Před patnácti lety, konkrétně 13. února 1992, byl v naší zemi poprvé
zpřístupněn internet. Jeho význam pro lidstvo bývá přirovnáván
k významu vynálezu knihtisku.
Beze sporu lze konstatovat, že
počítače a internet měly daleko větší vliv na rozvoj knihoven než
jakákoliv jiná technika ve 20. století. Zpočátku byly impulzem a
zároveň nástrojem jejich renesance. Později však rychlá expanze
výpočetní techniky a informačních technologií do všech oblastí
lidského bytí začala samotnou existenci knihoven ohrožovat. Organismus knihoven se musel
změnit a přizpůsobit se vnějšímu prostředí, lépe řečeno knihovny musely a musí přijmout změnu
a přizpůsobování se jako nikdy nekončící proces a posunout svou roli za hranice instituce
vybavené moderními informačními technologiemi. V průběhu 90. let byla osobnost uživatele
i knihovníka svým způsobem potlačena ve prospěch automatizace a odosobnění knihovnických
procesů, abychom se mohli na začátku 21. století na vyšší technické a technologické úrovni
k člověku – uživateli knihovnických služeb - jako k základnímu důvodu existence knihoven
vrátit.
Dějiny SVK HK se začaly psát o čtyřicet let dříve, než jsme získali první počítač, a tak vás zvu na
malý exkurz do historie využívání techniky a technologií v naší knihovně.
Do začátku 90. let byly jedinou hojně se vyskytující technikou v knihovnách psací stroje. Máme
doloženo, že naše knihovna v roce 1965 nakoupila 16 těchto strojů značky Zeta a Consul. Z toho,
že v našem lístkovém katalogu není ani jeden ručně psaný záznam, lze usuzovat, že se psací stroje
používaly již od samého vzniku knihovny. Bohužel z této doby se nedochovaly inventární
seznamy, kde bychom zjistili, kolik jich knihovna vlastnila. V nákupu psacích strojů se dle potřeb
pokračovalo až do roku 1994, kdy je nahradily počítače. Využívaly se zejména při katalogizaci
dokumentů, ale i v dalších knihovních agendách. Do knihovny se postupně dostávala i další
technika. V roce 1962 byl zakoupen fotografický přístroj Dokumátor II a zaveden úsek
fotodokumentační služby pro čtenáře a podniky. V roce 1966 jsme získali xerografický přístroj
Pylorys. Reprografické středisko bylo postupně vybavováno stále modernějšími reprografickými
stroji, jako bylo v roce 1969 APECO a v roce 1991 COSTAR. Do půjčovny byl v roce 1969
zakoupen tzv. automatický knihovník na výpůjčky, který byl 2 roky nato pro technické závady
vrácen výrobci. V roce 1971 jsme získali třídičku děrných štítků, na které se vedla evidence
čtenářů. Během roku 1973 byly zakoupeny dva informátoři zn. INTON pro půjčovnu. Po zapnutí
informovaly čtenáře o základních službách knihovny.
V roce 1974 jsme získali přístroj na
množení katalogizačních matric Mini-Graph 120, který ulehčil práci při kopírování lístkových
katalogizačních záznamů a který umožňoval kvalitnější a trvanlivější tisk, než jakého byl schopen
dosáhnout do té doby používaný lihový rozmnožovací stroj. Používal se až do roku 1994, kdy jej
nahradila speciální tiskárna. V roce 1975 byla knihovně dodána první lístkovnice na elektrický
pohon Zippel-Gigant, která šetřila prostor při ukládání klasických papírových katalogizačních
lístků systematického katalogu. Postupně byly přikoupeny ještě tři (poslední v roce 1986), všechny
byly instalovány ve studovně na Eliščině nábřeží. V druhé polovině sedmdesátých let měla
knihovna smělé plány na další mechanizaci knihovních procesů. Jednalo se o dopravníky knih
napojené na výtahy, posuvné regály, bezpečnostní žebříky, signalizační zařízení a systém
dálnopisného spojení výpůjční služby se sklady. Většina se však vůbec nerealizovala. Řetězový
dopravník byl sice v roce 1978 zakoupen, ale protože se nenašla firma, které by jej byla schopna
instalovat, za tři roky se prodal.
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V roce 1976 jsme získali jeden čtecí přístroj Pentacom, který byl v roce 1988 nahrazen novějším
typem RPE 01. Čtecí přístroje se používaly na čtení textů na mikrofilmech a mikrofiších. V roce
1982 byly zprovozněny vysokozdvižné vozíky z firmy OMNIA Levoča ve skladové hale na
Pouchově. V roce 1986 jsme získali první paměťový stroj ROBOTRON 1715, později typ S 6130,
který byl nejdříve využíván pro ekonomické agendy. V roce 1984 jsme začali používat kalkulačky
a do studovny byl zakoupen Minikom ELORG, který sloužil ke spojení služby u pultu se
skladištěm.
V roce 1990 doplnila knihovna technické vybavení o dva nové mikropočítače a tiskárny, dva
kopírovací přístroje, magnetofon se sluchátky pro studium jazyků a videopřehrávač. K usnadnění
signování dokumentů sloužila od roku 1992 číslovačka Casio. S tímto technickým vybavením už
bylo možno plánovat přípravu zavedení knihovnicko-informačního systému. V roce 1991 došlo
k ujasnění koncepce automatizace a po dlouhém rozhodování byl jako automatizovaný knihovní
systém vybrán program SMARTLIB a v závěru roku byl již připraven ke zkušebnímu provozu.
Knihovna na konci roku 1991 disponovala pouze třemi počítači. Dále byly v technickém vybavení
knihovny tři tiskárny, dvě jehličkové a jedna laserová. Byl užíván operační systém MS DOS, verze
4.01, a rešeršní informační systém CDS/ISIS. I přes nedostačující vybavení knihovny výpočetní
technikou bylo na počítačích realizováno několik úkolů - ve spolupráci s SVK Kladno byly tvořeny
regionální faktografické databáze (REOS a REFA) a podle dohody s Národní knihovnou České
republiky byly zpracovávány bibliografické záznamy článků v CDS/ISIS/ANAL. V elektronické
formě byla vedena účetní evidence (AFIS, JAS) a ve vlastním programu bylo do rutinního
provozu připraveno zpracovávání evidence veřejných knihoven a statistik. V roce 1992 byl spuštěn
modul přírůstkového seznamu a některých agend akvizice, posléze byla zavedena síťová verze
systému SMARTLIB 1.1. a začal se budovat elektronický katalog. Koncem roku 1992 odbor služeb
čtenářům získal první počítač, a tak mohl být zahájen zkušební provoz evidence uživatelů.
V synagoze začala fungovat lokální počítačová síť Novell, která čítala jeden řídicí počítač, 10 stanic
s mono nebo color monitory, jednu laserovou a tři jehličkové tiskárny. Mimo síť byl v hlavní
budově využíván počítač Robotron 1715 s tiskárnou. Ve studovně na nábřeží byly pouze dva
počítače a tiskárna. K rutinnímu provozu byl připraven i modul katalogizace, chybělo však
počítačové vybavení pro katalogizátorky. V roce 1993 byl proveden první pokus počítačové denní
evidence jednotlivých čísel periodik a v roce následujícím se pak začala budovat bibliografická
databáze seriálů, včetně báze jednotlivých svazků. Pro následný automatizovaný výpůjční
protokol se zavedlo polepování knih čárovými kódy. V roce 1994 zahájilo automatizovaný provoz
oddělení katalogizace dokumentů a čtenářům v půjčovně byl nabídnut elektronický katalog
knihovny na dvou počítačích. Začalo se také s retrokonverzí, tzn. s ukládáním starších
katalogizačních záznamů do elektronického katalogu, abychom mohli čtenářům celý katalog
knihovny nabídnout v elektronické podobě. (Proces intenzívní retrokonverze trval až do konce
roku 2006, v současnosti nám zbývá zpracovat asi 60 tis. záznamů.) V roce 1996 jsme zakoupili
nový knihovnický systém Kp-systém a zkonvertovali jsme do něj záznamy z původního systému.
V té době byly čtenářům k dispozici pouze čtyři počítače. V roce 1997 došlo k dlouho
plánovanému vzájemnému propojení lokálních sítí obou budov. V rámci grantového projektu bylo
zrealizováno jak zmíněné propojení lokálních sítí, tak i optická trasa připojení k internetu.
S přechodem na nový server byl nainstalován i nový operační systém (Novell NetWare 3.12). K
dokončení propojení sítí obou budov došlo až v roce 1998 a teprve od 1.9.1998 celá knihovna
pracovala v jedné strukturované počítačové síti. Zájem čtenářů o elektronické zdroje informací
stoupal. V roce 1997 knihovna zpřístupňovala čtenářům kromě internetu (se službou Telnet a
hlavně WWW) různé databáze, mezi něž patří např. Česká národní bibliografie, Jurix,
Bibliographia Medica, Skol (oblast pedagogiky), EPIS (oblast ekonomie)
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a další. Z vlastních databází knihovny měli čtenáři přístup do on-line katalogu monografií
a periodik, do souběžné článkové bibliografie ANAL a faktografické databáze REOS a REFA.
V roce 1997 byl zprovozněn Internet Club s pěti počítači a tiskárnou a www stránky knihovny
s elektronickým katalogem. V roce 1998 jsme měli 22 počítačů pro veřejnost. Tento rok jsme také
zakoupili první notebook pro akvizici. Počítače se staly neocenitelnými pomocníky. Na druhé
straně však byly výsledky práce knihovníků ohroženy právě možným selháním této techniky. Do
budovy bývalé synagogy uhodil blesk, který silně poškodil počítačovou síť a telekomunikační
techniku. Protože jsme v té době neměli dostatečně zabezpečená data, došlo k jejich částečné
ztrátě. V druhé polovině roku 1998 byl proto vypracován havarijní plán a nainstalována nejnovější
verze zálohového softwaru (ArcServe 6.1). Během let 1998-1999 jsme vyměnili hlavní servery na
obou budovách, jako operační systém byl zvolen Novell Netware 4.11. V roce 2000 jsme
zrekonstruovali jednu místnost v hlavní budově, kam byly posléze soustředěny všechny servery, a
zde instalovaná klimatizace výrazně zvýšila spolehlivost celého systému. V roce 2001 byla
výpočetní technikou vybavena učebna ve studovně na nábřeží. Kromě devíti uživatelských
a jedné služební počítačové stanice byla do učebny zakoupena tiskárna a o pár měsíců později
i scanner. V učebně byla také k dispozici CD-RW mechanika sloužící k vypalování CD
a mechanika ZIP, umožňující nahrávat velké objemy dat. Co se týče antivirové ochrany, byl
zakoupen nový systém (Kaspersky antivirus - KAV), který by měl v budoucnu chránit koncové
stanice i servery včetně těch internetových a v roce 2002 byl nainstalován na oba hlavní Novell
servery. V roce 2001 jsme měli v provozu už 119 počítačů. Na konci roku 2005 jsme zakoupili
nový automatizovaný knihovní systém ALEPH izraelské firmy Ex Libris. Během roku 2006
proběhlo jeho testování a implementace. Od února 2007 byl spuštěn ve zkušebním provozu.
V současnosti knihovna provozuje 136 počítačů (z toho 42 pro uživatele), všechny jsou připojeny
na internet, 29 tiskáren, 11 serverů, 5 kopírek a 4 scannery. Většina
knihovnických agend (od objednávek dokumentů do našeho fondu až
po jejich výpůjčky) je již plně automatizovaná. Naši uživatelé si mohou
ze svého domova, pokud mají přístup na internet, objednávat,
prolongovat nebo rezervovat dokumenty a ve svém elektronickém
kontě si sledovat stav svých výpůjček. Prostřednictvím knihoven
mohou vzdálení uživatelé žádat o zaslání elektronických kopií článků.
V budoucnosti předpokládáme, že tuto službu zavedeme přímo pro
naše registrované čtenáře.
Provedli jsme digitalizaci
starých
regionálních novin a časopisů, jejichž texty si mohou návštěvníci prohlížet u nás ve studovně v
systému Kramerius. V loňském roce jsme zakoupili elektromagnetické pásky pro zabezpečení
fondů ve volném výběru v nové budově a radiofrekvenční technologii pro výpůjčky a revizi
fondů. Plánujeme zakoupit stanici pro samoobslužné půjčování dokumentů a v nové budově
instalujeme vyvolávací systém, který čtenáře upozorní, že již mají knihu připravenou
k vyzvednutí. Využíváme všech možností, které nám výpočetní technika i informační
technologie nabízejí, zároveň je však třeba konstatovat, že celý organismus knihovny (i samotní
uživatelé) je na nich závislý. Stačí výpadek elektrického proudu a knihovna přestane poskytovat
většinu svých služeb. Přes to všechno knihovna není jen půjčovna knih a zdroj informací,
knihovna je místo pro všechny, a to místo je zde stále, i když si nebudete moci zrovna odnést
knihy domů.
Mgr. Eva Svobodová
ředitelka SVK HK
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2. Sl žby
2.1 Absenční sl žby

Od 1. února 2006 došlo k několika zásadním
změnám týkajícím se odboru výpůjčních služeb.
Dosavadní vedoucí odešla do důchodu a odbor
byl rozdělen na dva samostatné odbory, odbor
výpůjčních služeb (OVS) a odbor správy fondů
(OSF). Na místo vedoucí OVS byla jmenována
Mgr. Daniela Ridlová, která se vrátila po mateřské
dovolené, a vedoucí OSF se stala Martina
Adametzová, dosavadní vedoucí oddělení správy
fondů. K 1. 2. 2006 byla zrušena funkce vedoucí
půjčovny. Oba odbory spolu i nadále úzce
spolupracovaly,
pracovníci
se
navzájem
zastupovali v případě nemocí, dovolených apod. Pracovníci obou odborů zajišťovali dvousměnný
provoz a sobotní služby v půjčovně.
V roce 2006 využilo služeb půjčovny 85 480 uživatelů, kteří si absenčně vypůjčili 250 316
dokumentů. V průběhu roku se zaregistrovalo 6 202 individuálních a 3 kolektivní uživatelé.
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K výraznému nárůstu došlo u služeb poskytovaných prostřednictvím elektronické pošty.
O prodloužení termínu výpůjční lhůty požádalo touto cestou 2 573 uživatelů, což je o 1 000 žádostí
více než v roce 2005. Požadavků týkajících se objednání a připravení dokumentů přišlo 2 103 a
pověřená pracovnice odpověděla na 1 299 jednoduchých dotazů.
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Zodpovězené do azy

1567

2573

1,64

765

1299
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Velmi využívaná byla i informační služba v půjčovně. Od května do konce roku pracovnice
zodpověděly 1 396 ústních dotazů. V říjnu došlo na tomto úseku k posílení směny, a to v době od
12 do 17 hodin. Byla přijata nová pracovnice, která se ve výše uvedené době věnuje převážně
agendě registrace a vyřizuje telefonické žádosti o prolongace výpůjčních lhůt. Druhá pracovnice
má pak více času na vyřizování dotazů a obsluhování internetu.
1.7.2006 začal platit nový Knihovní řád, ve kterém došlo k zásadní změně v upomínkovém řízení.
Poplatky se začaly platit za každou knihovní jednotku zvlášť, zároveň došlo i k úpravě výše
jednotlivých poplatků. Zpočátku to uživatelé přijímali s rozpaky, řešilo se i několik stížností, ale
postupně se vše uklidnilo a v současnosti můžeme říci, že se jednalo o změnu k lepšímu. Počet
zasílaných dopisů sice příliš nepoklesl, ale zejména u vyšších upomínek je upomínáno výrazně
méně dokumentů než dříve.
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Vzhledem k nefunkčnosti dosavadního systému vymáhání nevrácených výpůjček došlo k jeho
změně. V listopadu byla uzavřena mandátní smlouva s panem Eduardem Ulrichem, který pro nás
vypůjčené dokumenty včetně poplatků z prodlení vymáhá osobně. Během roku došlo i ke změně
dosavadního systému řešení ztrát, který byl nevyhovující. Byl vypracován přesný postup jak
případné ztráty řešit, došlo ke zkrácení doby na hledání ztraceného dokumentu a v případě
jakékoliv nahlášené ztráty bylo uživateli zablokováno právo dalších výpůjček. Nový systém
funguje od dubna a lze konstatovat, že se osvědčil. Ztráty se řeší pružněji, rychleji a je jich méně.
Od července se eviduje počet vyřízených rezervací na vypůjčené a na nově zpracované
dokumenty. Do konce roku 2006 jich pověřené pracovnice vyřídily 3 532.

2.2 MVS a MMVS
Ze 227 knihoven (z toho ze 48 regionálních) bylo přijato 3 884 požadavků, z nichž bylo 3 448
kladně vyřízeno (10 formou kopie). Pro naše uživatele bylo do jiných knihoven zasláno
360 požadavků, z nichž se kladně vyřídilo 325 (234 výpůjčkou originálu, 91 formou kopie). V roce
2006 došlo k poklesu zájmu o MMVS, z 35 požadavků jich bylo kladně vyřízeno 28 (17 výpůjčkou
originálu a 11 kopií).
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Realizované výpůjčky
2253
2215
2721
3102
3448

0,79
0,83
0,87
0,88
0,89

Realizované výpůjčky
325
319
325
323
325

2. Prezenční sl žby
Tyto služby zahrnují půjčování knih a periodik
k prezenčnímu studiu ve studovně, poskytování
přístupu k internetu a k databázím, informační,
rešeršní a reprografické služby.
Knihovna má bohatý výběr tištěných periodik, protože
je příjemcem tzv. povinného výtisku. Přesto
pokračovala dosavadní tendence v poklesu počtu
návštěvníků i výpůjček. Ve srovnání s rokem 2005
navštívilo oddělení periodik 13 849 čtenářů (96 %),
kteří si vypůjčili 82 281 tištěných periodik (93 %).

Výroční zpráva za rok 2006

Index

Index
0,82
0,86
0,82
0,81
0,90

S d ní a vědecká kn hovna v Hradc Králové

Příčinou bude nejspíše snadná dostupnost nejrůznějších informací na internetu a přijatelné ceny
periodik v prodeji.
Projevuje se postupný příklon k elektronicky poskytovaným službám, ať již jde o elektronické
dodávání článků z periodik, o dotazy informační službě posílané elektronicky nebo elektronické
žádosti o vypracování rešerše.
Zvlášť příznivě se vyvíjí služba elektronického dodávání dokumentů poskytovaná zatím pouze
právnickým osobám. Došlo k nárůstu objednávek z 298 na 349 (117 %) a k nárůstu počtu
elektronicky dodaných stránek z 1 146 na 1 542 (134 %).
V oblasti reprografických služeb došlo k nárůstu počtu placených kopií, tj. kopií, které si
návštěvníci zhotovili sami na samoobslužné kopírce nebo které byly zhotoveny knihovnou za
úplatu, na 48 332 (103 % ve srovnání s rokem 2005).
Oblíbenou službou byl stejně jako v minulých letech přístup k internetu. Ten mohli návštěvníci
využívat jak ve studovně (internet klub, učebna), tak v půjčovně. Celkem bylo zaznamenáno
21 510 přístupů na internet, z toho 4 930 v půjčovně a 16 580 ve studovně.
Na oddělení informačních a referenčních služeb bylo zodpovězeno 3 237 dotazů položených
osobně ve studovně nebo telefonicky a 258 dotazů položených elektronicky. Posledně jmenované
mohou být kladeny e-mailem na adresu inform@svkhk.cz nebo prostřednictvím formuláře Ptejte
se knihovny.
Významnou činností oddělení informačních a referenčních služeb je vypracovávání rešerší. Zde
došlo k nárůstu oproti roku 2005 z 97 na 107 rešerší, což představuje 110 %. Nejvíce tuto službu,
jejímž výstupem je písemně zpracovaný seznam literatury k určitému tématu, využívají studující
jako podklad pro diplomové aj. odborné práce.
Zájemcům je dispozici bohatý výběr elektronických databází. Jejich spektrum bylo v roce 2006
rozšířeno o plnotextovou databázi Library Press Display, která nabízí kolem 250 titulů novin
z 55 zemí světa. Nejvíc vstupů bylo do českých titulů, ze zahraničních byl největší zájem o Daily
Telegraph.
Průběžně byly nakupovány další normy do databáze českých technických norem. Vzhledem
k tomu, že ceny norem jak v tištěné, tak v elektronické podobě jsou vysoké, vítají návštěvníci
možnost normy si v knihovně alespoň prohlédnout. Jejich kopírování totiž není zákonem
povoleno.
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2. K lt rní a zdělá ací r gramy
V knihovně pokračovaly dva cykly přednášek pro veřejnost, Literární dílny a Pojďme si povídat.

V rámci cyklu Literární dílny se uskutečnily čtyři přednášky:
Literární dílna č. 1/2006 : 21. února 2006 – prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. : Zdenka
Braunerová : Obrázky z lásky.
Literární dílna č. 2/2006 : 4. dubna 2006 – doc. PhDr. Marie Moravcová, CSc. : Románový
experiment Virginie Wolfové (Hodiny).
Literární dílna č. 3/2006 : 14. listopadu 2006 – členové divadla Jesličky, vedla Ema
Zámečníková : Viselecké sdílení (v rámci celostátně organizovaných Dnů poezie).
Literární dílna č. 4/2006 : 12. prosince 2006 – Mgr. Eva Koudelková, PhD. : Literární
ztvárnění lidových pověstí z Náchodska.
Konalo se 7 besed volného cyklu Pojďme si povídat:
16. února 2006 – Pavel Bičiště : Smaragdová Korsika.
22. března 2006 – Ing. Hana Šrámková : Co můžeme očekávat od internetu.
26. dubna 2006 – PhDr. et ThDr. Helena Tampierová, Th.D. : O dějinách a kultuře islámu.
23. května 2006 - Mgr. Radka Hozmanová : O Feng Shui.
4. října 2006 - PhDr. Pavel Vacek : O rodině.
23. října 2006 – Ladislav Tichý : O světle a zvuku uvnitř člověka.
29. listopadu – Ing. Dana Gabrielová : O plavbě po Nilu (chrámy a mystéria Egypta).
V průběhu roku proběhly celkem 32 kurzy pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 265 účastníků.
K tradičně pořádaným školením internetu a práce s databázemi přibyl nový typ kurzu – Nebojte
se počítače – školení pro úplné začátečníky. Na rozdíl od dosavadní praxe byl počet účastníků
omezen na 9 (podle počtu počítačů v učebně) a kurz byl placený. To se pozitivně projevilo na
docházce a na motivaci účastníků. Kromě toho jsme lektorsky zajišťovali kurzy Trénování paměti
organizované firmou Profit klub – vzdělávací centrum, v.o.s.
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Další vzdělávací akcí byly knihovnicko-informační lekce spojené s exkurzí pro školy. Proběhlo jich
34 s účastí 711 studentů.
V rámci Týdne knihoven se uskutečnil den otevřených dveří, který byl zahájen prezentací
současných služeb v učebně. Účast byla minimální. Odpoledne proběhla dílna pro veřejnost, na
které byla prezentována nová budova knihovny (KIC) a připravované služby. Na dílnu byli
pozváni vytipovaní zástupci z řad čtenářů, médií a institucí spolupracujících s knihovnou.

2.5 Sl žby knih

nám
Knihovna zajišťovala regionální funkce na krajské úrovni pro knihovny
Královéhradeckého kraje.

Každoročně je prováděno shromažďování, kontrola a sumarizace
statistických výkazů knihoven regionu. Knihovna garantuje
automatizované zpracování dat v rámci kraje a pro potřeby celostátního
sběrného programu. Při analýze dat byl důraz kladen na plnění
standardů VKIS (veřejných knihovnických a informačních služeb)
a dalších ukazatelů v souvislosti s benchmarkingem knihoven.

.S

l

ráce s instit cemi e městě a

kraji

Ve spolupráci s firmou Profit klub jsme realizovali rekvalifikační knihovnický kurz v rozsahu
160 výukových hodin, který absolvovalo 18 účastníků. Lektoři z řad našich pracovníků zajišťovali
přednášky na Univerzitě volného času.
Knihovna se spolupodílela na veletrhu Odborná kniha, který ve dnech 5.-6.4. organizovala firma
NUCLEUS Hradec Králové. V rámci této akce představila učebnice 19. století ze svého fondu.
Tuto výstavu shlédl premiér J. Paroubek a ministryně školství P. Buzková. Součástí veletrhu bylo
setkání východočeských knihovníků a celonárodní seminář akvizičních pracovníků.
Dne 2.6. jsme podepsali Smlouvu o příjímání dobrovolníků s Občanským poradenským
střediskem na projekt Dobrovolnictví absolventů, který je financován Evropskou unií. V rámci
tohoto projektu u nás odpracovala 1 absolventka 60 hodin.
Spolupráce se Střední odbornou školou Hradební zaměřená na průběžnou odbornou praxi jejích
studentů byla realizována na základě Smlouvy o praktické výuce žáka SOŠ a SOU ze dne 4. října
2005. Na praxi v naší knihovně se vystřídali studenti 3. a 4. ročníku. Celkem absolvovali
15 jednodenních (šestihodinových) pracovních aktivit. Získané znalosti a dovednosti byly na závěr
prověřeny malým vědomostním testem. Dále bylo pracovníky SVK HK odučeno 48 hodin
v rámci odborných knihovnických předmětů ve 4. ročníku oboru knihovnictví a informační
systémy.
K 10.7. byla ukončena smlouva o závodní preventivní péči s MUDr. Novotnou a podepsána nová
smlouva se společností Česká preventivní Vysoké Mýto. Lékařka MUDr. J. Hubinková navštívila
všechna pracoviště SVK a vyhodnotila rizika. Pracovníci byli zařazeni na preventivní prohlídky
dle harmonogramu.
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Navázali jsme spolupráci s Obcí Slováků v Hradci Králové. Její předsedkyně se zúčastnila besedy
se slovenským spisovatelem Jánem Feketem, který u nás pobýval v rámci Měsíce české
a slovenské kulturní vzájemnosti.
Spolupracujeme s Muzeem východních Čech a Státním okresním archivem při vydávání sborníku
Královéhradecko, členkou redakční rady je L. Málková.
S Fakultou informatiky a managementu UHK spolupracujeme při realizací kurzů ECDL a Katedra
českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UHK se podílí na pořádání cyklu Literární dílny.

. Mezinár dní s

l

ráce

Dne 20.2. jsme podepsali Vykonávací dohodu o vzájemné spolupráci se Štátnou vedeckou
knižnicou v Banské Bystrici (dále jen ŠVK BB) na rok 2006. 27.-31.3. M. Špačková a A. Hronovská
pobývaly v rámci této dohody na stáži v ŠVK v Banské Bystrici. Dvě pracovnice z ŠVK BB
absolvovaly ve dnech 19.-23.6. odborný studijní pobyt v naší knihovně. Pokračovala pravidelná
výměna vlastních dokumentů. 10.-13.5. se E. Svobodová zúčastnila Kolokvia knihovníků a
informačních pracovníků zemí V4+ v ŠVK Banská Bystrica. 16.-20.10. jsme u nás přivítali delegaci
ze Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici.
Přijeli 3 pracovníci knihovny a spisovatel Ján
Fekete. 17.10. se konala vernisáž výstavy
slovenské spisovatelky Terézie Vansové a beseda
se slovenským spisovatelem Jánem Feketem. Akcí
se účastnila i předsedkyně Obce Slováků v HK
Julia Špalková. 18.10. jsme se slovenskými kolegy
navštívili Vědeckou knihovnu v Liberci a 19.10.
Městskou knihovnu v Jaroměři, kde se zároveň
konala beseda
pro děti se spisovatelkou
Marcellou Marboe-Hrabincovou. Nakonec jsme si
prohlédli Místní knihovnu ve Velichovkách a
Babiččino údolí v Ratibořicích.
Pokračovali jsme ve vzájemných kontaktech s Powiatowou i Miejskou Bibliotekou Publicznou pod
Atlantami ve Walbrzychu. Kolegy z Polska jsme pozvali na akviziční seminář, který se konal
u příležitosti veletrhu Odborná kniha na Univerzitě Hradec Králové. Pozvání přijal ředitel
knihovny Cezary Kasiborski a jeho zástupkyně Violetta Bogusław.
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5. R z

j

é r gramy

Vý ka čítač é gram tn sti (VISK 2), řešitelka A. Součková
V tomto projektu proběhlo 11 kurzů počítačové a informační gramotnosti, celkem se zúčastnilo
144 pracovníků ze 14 knihoven Královéhradeckého kraje.
Ref rmát ání dalších r čníků regi nálních n in P ch deň a jejich z říst nění
r střednict ím digitálních k ií (VISK 7), řešitelka D. Novotná
V rámci projektu byly reformátovány ročníky 1969-1972 včetně příslušných příloh. Nejdříve byla
provedena fyzická revize jednotlivých svazků určených k reformátování, zajištěno zapůjčení
chybějících čísel z Národní knihovny, zpracovány všechny potřebné podklady a na
základě návrhu Národní knihovny vybrány firmy, které digitalizaci Pochodně provedly. Finanční
prostředky přidělené na tento projekt v rámci grantu byly čerpány až ve 2. pololetí. Originální
dokumenty byly převedeny na mikrofilm firmou Microna Kuřim, skenování mikrofilmů a další
navazující práce provedla firma Elsyst-Engineering ve Vyškově. Poškozené svazky byly
následně v Národní knihovně opatřeny ochrannými obaly.
Ochranné baly na d k menty (Knih na 21. st letí), řešitelka M. Adametzová
V měsíci dubnu 2006 jsme získali dotaci na nákup ochranných obalů. Bylo vytipováno 150 titulů,
na které byly obaly použity. V době prázdnin byly zjištěny rozměry těchto dokumentů
a parametry odeslány do NK ČR ke zhotovení krabic. Celkem jsme z dotace získaly 321 kusů
krabic na dokumenty v hodnotě 32 844,- Kč.
Nák
nek merčních tit lů měleckých děl české literat ry a děl literární ědy a kritiky
(Česká knih na), řešitelka O. Pitašová
SVK se v r. 2006 zapojila do 8. ročníku České knihovny a objednala 19 svazků knih v celkové
hodnotě 3 985,- Kč v základní objednávce a 3 svazky v hodnotě 466,- Kč v rámci rezervy. Do 31.12.
bylo vyřízeno 6 požadavků.
Retr k n erze ( r jekt z lastních zdr jů knih ny), řešitelka D. Novotná
Podle plánu se pokračovalo v retrokonverzi záznamů generálního lístkového katalogu,
včetně ukládání bibliografických záznamů a záznamů svazků do databáze periodik. V pracovní
době bylo zpětně uloženo celkem 16 402 záznamů monografií a periodik, mimo pracovní dobu to
bylo celkem 29 164 záznamů.
Dále bylo v pracovní době do elektronického katalogu uloženo 3 408 svazků seriálů, mimo
pracovní dobu to bylo 1 532 svazků.
Celkem tedy prošlo retrokonverzí 45 566 záznamů dokumentů a 4 940 záznamů svazků seriálů.
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6. Účast
a s lcích

rac

níků

k misích a

db rných týmech,

rganizacích

SVK HK je kolektivním členem SKIP a SDRUK
Rada SDRUK – E. Svobodová
Bibliografická sekce SDRUK - I. Novotná, E. Svobodová
Sekce regionálních funkcí SDRUK - A. Součková
Sekce SDRUK pro akvizici – O. Pitašová
Hodnotící komise VISK 2 - A. Součková
PS pro jmenné zpracování při NK ČR - M. Pokorná
PS pro seriály při NK ČR – M. Pokorná, B. Vavrová
PS pro zpracování speciálních dokumentů při NK ČR – M. Pokorná
PS pro věcné zpracování při NK ČR - D. Novotná
PS pro Souborný katalog CASLIN při NK ČR - D. Novotná
PS pro ochranné reformátování při NK ČR – D. Novotná
PS pro analytické zpracování při NK ČR – D. Vorlová
Komise pro odbornou bibliografii – I. Novotná
Komise pro služby při NK - D. Ridlová, L. Málková
Sekce pro vzdělávání při NK ČR – A. Součková
Expertní skupina pro kulturu Magistrátu města Hradce Králové – L. Málková
Redakční rada sborníku Královéhradecko – L. Málková
Redakční rada zpravodaje U nás – B. Blažková (šéfredaktorka), L. Málková, B. Klabalová,
A. Součková, E. Svobodová
Výbor SKIP - region východní Čechy O8 - B. Blažková, A. Součková
Klub školních knihoven SKIP – B. Blažková
Farní knihovna u sv. Ducha v Hradci Králové - B. Klabalová (dobrovolná knihovnice)
MLK Cerekvice – L. Víchová (dobrovolná knihovnice)

7. D

lň

ání a z rac

ání f ndů

Celý rok byl ve znamení příprav na zahájení zpracování dokumentů v knihovnickém systému
Aleph a novém formátu MARC 21. Důležitým úkolem byla i v roce 2006 retrokonverze záznamů
generálního lístkového katalogu, která probíhala jak během pracovní doby, tak po pracovní době
v rámci dohod o pracovní činnosti uzavřených s pracovníky knihovny i externími
spolupracovníky. Celkem bylo zpětně uloženo 45 566 bibliografických záznamů monografií
i periodik.
Vývoj re rokonverze poče
V prac.době
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Gran
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Pokračovalo se v přípravě starších publikací na umístění do volného výběru v nové budově.
Zpětně bylo od roku 2004 přiděleno již 66 826 stavěcích znaků. Celkem je v elektronickém katalogu
označeno stavěcími znaky 83 012 titulů.
V akviziční práci byl kladen důraz na vyhledávání a doplňování regionálních titulů. Dále se
rozšiřovaly kontakty s nakladateli a vydavateli v rámci regionu, přičemž byly využívány
i regionální veletrhy různého zaměření. Z důvodu zachování kontinuity dodávek se udržovaly
kontakty i s bývalými regionálními nakladateli a vydavateli. Noví regionální nakladatelé byli
v nutných případech průběžně upozorňováni na povinnost poskytování povinných výtisků
a všichni ostatní na nezbytnost plnění ohlašovací povinnosti.
V roce 2006 se v Hradci Králové poprvé konal nový veletrh Odborná kniha, v jehož rámci proběhl
celostátní Akviziční seminář. Pracovníci jednotlivých oddělení se podíleli na jeho přípravě
i organizačním zajištění.
Pro potřeby uživatelů i knihoven byl připraven Soupis seriálů docházejících do SVK v roce 2005,
který je k dispozici i na webových stránkách knihovny http://www.svkhk.cz/serialy.asp. Na
základě údajů poskytnutých jednotlivými institucemi byla aktualizována a doplněna databáze
„Zahraniční periodika objednaná do knihoven Královéhradeckého kraje v roce …“, která je
zveřejněna na adrese http://zahrperi.svkhk.cz/. Ve spolupráci s oddělením informačních
technologií byla průběžně doplňována sekce Zajímavé přírůstky fondu dostupná na adrese
http://www.svkhk.cz/knovinky.asp.
V roce 2006 bylo zaevidováno celkem 15 796 knihovních jednotek, z čehož bylo 10 567 monografií,
3 587 seriálů a 1 642 ostatních dokumentů (v tom 1 558 patentů). Z celkového počtu bylo např. 846
knihovních jednotek beletrie, 177 kartografických dokumentů, 32 elektronických zdrojů,
34 audiovizuálních dokumentů a 4 tištěné normy. Odepsáno naopak bylo celkem 526 knihovních
jednotek.
Finanční náklady na nák p
monografie
seriály
normy
da abáze
předplacené vs
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Za monografie do našeho fondu bylo zaplaceno celkem 1 885 878,50 Kč. Průměrná cena 1 knihovní
jednotky monografií činila 237,15 Kč. Za celý rok 2006 bylo zakoupeno 141 exemplářů zahraniční
literatury (včetně slovenských publikací) v celkové ceně 135 662,70 Kč, což je průměrně 962,14 Kč
za 1 publikaci. Přepočtená průměrná cena 1 knihovní jednotky českých monografií činila 224,07 Kč
.

Způsob naby í monografií
Povinný vý isk + dar naklada ele
Placený povinný vý isk
Nák p
Rezervní fond
Dary
Mezinárodní výměna
Náhrady za z rá y
Celkem

2000
1352
5260
2169
173
739
182
55

2001
1831
4447
1674
192
1217
142
48

0

1

2002
1991
4957
1300
135
1013
107
46

200
1547
5994
1631
2
901
59
64

200
1966
6208
1266
0
979
19
98

200
1956
5268
1420
0
1451
190
30

200
2064
6439
1433
2
517
30
82

101

10

10 1

10

V databázi seriálů bylo celkem evidováno 4 348 titulů. Zahraničních seriálů bylo evidováno
103 (z toho 31 bylo získáno nákupem). Za nákup periodických publikací do našeho fondu bylo
zaplaceno celkem 316 192,75 Kč. Velký pokles oproti roku 2005 byl způsoben odhlášením
některých méně využívaných zahraničních titulů, místo kterých jsme pro naše uživatele předplatili
vstup do databáze světového tisku Library Press Display.
Byly zakoupeny aktualizace (nebo on-line vstupy) 5 databází, vstup do 8 databází nám byl
poskytován zdarma (např. v rámci celostátních licencí), 2 databáze byly hrazeny částečně
(zbývající část byla poskytována z grantů).
Za databáze a předplacené vstupy bylo zaplaceno celkem 136 587,30 Kč (v roce 2005 to bylo 51 833
Kč). Dále bylo zaplaceno 1 002 Kč za tištěné normy a dalších 147 365 Kč za nové přírůstky do
elektronické databáze norem.
Elektronický katalog monografií obsahoval na konci roku celkem 502 996 záznamů, v nichž bylo
evidováno 631 559 knihovních jednotek. Elektronický katalog seriálů obsahoval celkem 20 144
bibliografických záznamů, v nichž bylo uloženo 168 110 knihovních jednotek.
V roce 2006 bylo jmenně zkatalogizováno 9 623 titulů. Nově zkatalogizováno bylo 9 002 titulů
(z toho bylo 8 628 monografií a 374 periodik), rekatalogizováno bylo 621 titulů (z toho bylo
548 monografií a 73 periodik).
Věcně bylo zpracováno celkem 9 028 titulů (z toho 8 182 systematicky i předmětově a 846 pouze
systematicky).
V rámci jmenné i věcné katalogizace bylo budováno 8 bází řízených přístupových souborů.
Redakce těchto přístupových databází a jednotlivých rejstříků se prováděla průběžně v rámci
pracovních úvazků jednotlivých katalogizátorů.
Na bibliografii se zpracovávala souběžná článková bibliografie excerpcí článků z regionálních
periodik a sborníků. Do databáze ENAL bylo uloženo celkem 4 120 záznamů. Pokračovalo se ve
spolupráci s Národní knihovnou na vytváření kooperačního systému článkové bibliografie ČR,
kam bylo odesláno 893 záznamů.
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Průběžně byly doplňovány další čtyři regionální bibliografické databáze: Historie měst, Historie
obcí, Bibliografie bibliografií a Bibliografie personálních bibliografií. Byl zpracován výroční
přehled ediční činnosti knihovny a jejích pracovníků. Městské knihovně v Jičíně a Městské
knihovně v Trutnově bylo odesláno celkem 915 záznamů regionálních článků a bylo zahájeno
vytváření biografického slovníku knihovnických osobností Královéhradeckého kraje, na kterém
knihovna spolupracuje s ostatními krajskými knihovnami. S MZK v Brně pokračuje spolupráce na
české retrospektivní bibliografii periodik (1865-1945). V této souvislosti byla provedena excerpce
v archivu v Jičíně, kde bylo zpracováno 8 záznamů regionálních periodik.

. S rá a a chrana f ndů
Dne 1.2. se oddělení správy fondů stalo samostatným odborem, které bylo vyčleněno z Odboru
služeb čtenářů. Jeho hlavní činností je vyhledávání dokumentů ve
skladech na základě požadavků čtenářů, průběžné řazení a kontrola
dokumentů ve skladech, provádění revizí a superrevizí a provádění
odpisů na základě podkladů OVS a revizí. V pravidelných
termínech byly přebírány zpracované dokumenty z ODZF do
skladů. Pracovníci připravovali vybrané dokumenty do volného
výběru v nové budově knihovny. Publikace se opatřovaly druhou
signaturou a balily do fólie. Průběžně byla zajišťována příprava
dokumentů do vazby a do převazby a jejich vracení do fondu.
V rámci projektu „Knihovna 21. století“, v části určené na ochranu
knihovního fondu, jsme získali 321 kusů ochranných krabic
z archivní lepenky, do nichž jsme vložili část dokumentů z fondu
starých tisků.
Zapojili jsme se do projektu „Práce s dobrovolníky“ v rámci projektu Evropských strukturálních
fondů jako organizace přijímající dobrovolníky.

. Inf rmační techn l gie
V průběhu roku pokračovaly práce na implementaci nového knihovního informačního systému
Aleph od izraelské firmy ExLibris, který byl zakoupen v roce 2005.
Především bylo řešeno nastavení systému a konverze dat ze starého
systému Kp-systém. Bylo provedeno několik dílčích převodů dat a
postupně byl odladěn optimální způsob konverze. Velká pozornost
byla věnována konverzím výpůjček, kde nesmělo dojít k žádným
chybám. Průběžně byly připravovány všechny moduly systému a
optimalizovány tiskové výstupy. Na všechny stanice byl
nainstalován klient systému, byly překonfigurovány snímače
čárového kódu a byly zakoupeny nové tiskárny pro výpůjční
proces. Koncem roku už byla většina prací na takové úrovni, že bylo
možno stanovit termín spuštění nového systému a zpřístupnění
jeho OPACu, neboli veřejně přístupného webového katalogu. Bylo
rozhodnuto, že tímto datem bude 24. leden 2007.
Počátkem roku byl instalován systém Kramerius pro správu a zpřístupnění digitálních
dokumentů. Ukázalo se, že z dokumentů, které má knihovna ve svém fondu, je pro tento systém
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vhodná pouze nepatrná část. Byla proto oslovena Národní knihovna a v návaznosti na to
i Muzeum východních Čech, jako vlastník autorských práv, s žádostí o poskytnutí nových verzí
těchto dokumentů. Během roku byly do Krameria postupně naimportovány všechny dokumenty,
které má knihovna k dispozici. Jsou přístupné ve studovně na Eliščině nábřeží.
V průběhu jara byly v půjčovně postupně osazovány nové stanice, zakoupené koncem roku 2005.
Tato výměna byla ukončena v květnu a návštěvníci knihovny tak nyní mají k dispozici moderní
výkonné stanice. Kromě nového operačního systému Windows XP Pro, který umožnil podstatně
lepší zabezpečení, mají stanice i 17“ LCD monitory, bezúdržbové optické myši a v neposlední řadě
umožňují i používání stále žádanějších USB flash paměťových médií.
Úspěšně byl dokončen projekt informační výchovy prostřednictvím webových stránek „Průvodce
knihovnou a informacemi“.
Zahájena byla příprava webových stránek pro projekt „Elektronické doručování dokumentů“,
technická část byla hotova koncem června, koncem listopadu byly vyřešeny organizační záležitosti
a v průběhu prosince byl systém nainstalován na nový web server. Od 1.1.2007 bude systém
v ostrém provozu.

10. Ek n mické a finanční h s

daření SVK HK

r ce 2006

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je
Královéhradecký kraj.
Činnosti, které poskytuje pro veřejnost a které jsou popsány v její zřizovací listině, byly v roce 2006
financovány především z rozpočtu zřizovatele, o čemž svědčí následující přehled (údaje jsou
uváděny v Kč).
Krajský úřad – příspěvek na provoz
Krajský úřad – příspěvek na regionální funkce provoz
Příjmy ze státního rozpočtu dotace na granty – bez investic
Vlastní výnosy
Příjmy celkem

28 000 000
1 065 000
152 422
1 600 756,68
30 818 178,68

Podíl vlastních výnosů z celkových příjmů činí tedy 5,2 %.
Podrobný výsledek hospodaření knihovny v roce 2006 popisuje tato tabulka:

č.ř.

Ukazatel

Výsledek za 1 - 12/ 2006 v Kč

1

Tržby vlastní

1 524 980,00

2

Ostatní výnosy vlastní

75 776,68

3

Příspěvek zřizovatele na činnost

28 000 000,00

4

Regionální funkce na provoz - dotace

1 065 000,00

5

VISKY - dotace

152 422,00

6

Výnosy celkem

30 818 178,68

7

Opravy a udržování

407 454,19

8

Spotřeba materiálu

3 221 757,71
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9

Spotřeba energie

1 230 073,94

10

Služby

2 608 477,21

11

Mzdové náklady

15 129 849,00

12

v tom: platy zaměstnanců

14 679 212,00

13

ostatní osobní náklady
Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

450 637,00

0,00

16

Daně a poplatky
Odpisy nehmot. a hmot. investičního
majetku

17

Ostatní náklady

759 665,40

18

Náklady celkem

30 790 823,75

19

Hospodářský výsledek ř. - ř.1

27 354,93

14
15

5 282 399,00

2 151 147,30

SVK HK vytvořila za rok 2006 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 27 354,93 Kč, který byl dle
rozpočtových pravidel převeden do rezervního fondu a do fondu odměn.
Prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, z dotací ze státního rozpočtu i prostředky získané
vlastní činností byly v průběhu roku vynakládány efektivně a hospodárně s cílem dosáhnout
maximálních úspor a pouze k účelům, na které byly určeny.
Byly splněny všechny specifické ukazatele plánu, tj. nedošlo k překročení limitu mzdových
prostředků, průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a výdajů na pohoštění a dary. Rovněž
byly splněny závazné ukazatele plánu, knihovna hospodařila se schváleným ročním příspěvkem
na činnost včetně regionálních funkcí ve výši 29 065 000 Kč a odvod z investičního fondu ve
prospěch zřizovatele ve výši 1 590 000 Kč byl realizován ve stanovených termínech. Na nákup
knihovních jednotek bylo z rozpočtu uvolněno 2 530 842,70 Kč.
Oblast dotací je podrobně dokumentována v následujícím přehledu. Poskytovatelem dotace bylo
Ministerstvo kultury České republiky (údaje jsou uvedeny v Kč):
kaza el

posky n á
do ace
156 000

152 422

3 578

VISK 2, Uz 34053, Vzdělávání
VISK 7, Uz 34053, Kramerius
Zabezpečení
starých
tisků
ochrannými obaly, Uz 34070
. investiční
dotace celkem
v tom:

66 000
70 000
20 000

66 000
70 000
16 422

0
0
3 578

79 582 998,80

79 582 998,80

0

KI – U Přívozu Uz 34515
Ostatní investice
. dotace MKČR
celkem

79 582 998,80
0
79 738 998,80

79 582 998,80
0
79 735 420,80

0
0
3 578

A. neinvestiční
dotace celkem
v tom:
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Prostředky fondu reprodukce majetku (investice) v celkovém objemu 3 197 135, 70 Kč byly
použity na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Zdrojem financování investic byl jednak fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje a to
v objemu 2 678 999 Kč – největší položku ve výši 1 981 945 Kč tvoří nákup 1. etapy systému
radiofrekvenčního zabezpečení knih – a dále fond reprodukce knihovny ve výši 518 136,70 Kč.
Počet zaměstnanců a jejich vzdělanostní struktura k 31.12. 2006 (fyzický stav) je následující:

celkový počet zaměstnanců
v tom zaměstnanci odborní
VŠ knihovnického směru
VŠ ostatní
SŠ knihovnického směru
SŠ ostatní
zaměstnanci ostatní
přepočtený počet zaměstnanců

74
67
15
8
23
21
7
69,97

Průměrný měsíční plat za rok 2006 dosáhnul hodnoty 17 483 Kč, což představuje nárůst 9,7 % ve
srovnání s rokem 2005.

Příl hy:
1. Tab lka základních kazatelů
CELKEM
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Knihovní fond SVK celkem
v tom: naučná literatura
krásná literatura
ostatní dokumenty
Přírůstky k. j.
Úbytky k. j.
Seriály-počet exemplářů celkem
z toho: počet periodik
počet nepravých periodik
Č enáři SVK celkem
Návš ěvníci SVK celkem
v tom: návštěvníci půjčovny
návštěvníci studoven
z toho: návštěvníci internetu v knihovně
Vir ální návš ěvy
Výpůjčky SVK celkem
v tom: naučná
krásná
ostatní dokumenty
Výpůjčky půjčovny celkem
Výpůjčky studoven celkem
z toho výpůjčky periodik ve studovně
Meziknihovní výpůjční sl žba
1 požadavky z jiných knih.
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
2 požadavky zaslané jiným k.
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
Mezinárodní MVS
1 požadavky z jiných zemí
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky
2 požadavky do jiných zemí
celkový počet požadavků
kladně vyřízené požadavky

1 220 12
792 353
87 115
340 658
15 796
526
4 563
4 134
429
202
12
1
90 410
35 003
21 510
1
1
313 598
29 448
18 450
250 316
111 180
82 281

Regis rované informace celkem
Vzděl. kolek ivní akce pro veřejnos
Vzdělávání a me od. rady pro knihovny
Tiš ěné p blikace celkem
S dijní mís a
Počí ače pro živa ele
z toho napojených na internet
Plocha knihovny pro živa ele v m2
Poče hodin pro veřejnos ýdně

2. N

áb d

a e f t grafiích

Výroční zpráva za rok 2006

12 1 2
93 377
35 765
23 247
10 2 1
0
326 476
30 745
13 743
256 794
114 170
88 944

1,01
1,02
1,01
1,00
1,00
8,77
0,89
1,33
0,21
0,96
0,97
0,97
0,98
0,93
1,25
0,97
0,96
0,96
1,34
0,97
0,97
0,93

4 266
3 830

3 803
3 415

1,12
1,12
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. Nejdražší, nejzajíma ější a nejžádanější tit ly

SVK HK

.1 Nejdražší získané tit ly
KLENER, Pavel. Vnitřní lék řství. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-246-1252-6. Cena 2 500 Kč.
(sign. I-811 131)
Český lékopis 2005. Praha : Grada, 2005. 3 sv. ISBN 80-247-1532-5. Cena 3 490 Kč.
(sign. 808 106/2005)
CASELLI, Graziella – VALLIN, Jacques – WUNSCH, Guillaume. Demo r p y :
synt esis. Amsterdam : Elsevier, 2006. 4 sv. ISBN 0-12-765660-X. Cena 18 438 Kč.
(sign. I-810 134)

n lysis

nd

.2 Nejzajíma ější získané tit ly
(tipy)

DUS, Milan. Josef Vá ner : český lesník v Africe. Ronov nad Doubravou :
Triality, 2006. ISBN 80-86799-01-8.
(sign. I-211 405)

HOLUBEC, Vojtěch – KŘIVKA, Pavel. T e C uc sus nd its flower. Pardubice
: Loxia, 2006. ISBN 80-902541-3-6.
(sign. I-811 315)

ČERNÁ, Naďa. Z kolé ky do kočárku. Mělník : Regionální muzeum, 2006.
ISBN 80-903453-6-0.
(sign. I-811 335)
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. Nejžádanější knihy
Beletrie
BROWN, Dan. D Vinci o kód. Praha : Argo, 2005. 503 s. ISBN 80-7203-729-3. Sign. 463 332.
ROWLINGOVÁ, Joanne K. H rry Potter
ISBN 80-00-01819-5. Sign. 463 455.

princ dvojí krve. Praha : Albatros, 2005. 532 s.

Naučná literatura
ALBERTS, Bruce et al. Zákl dy uněčné iolo ie. Ústí nad Labem : Espero, [2005]. 1 sv.
ISBN 80-902906-2-0. Sign. I-808 632.
GIDDENS, Anthony. Sociolo ie. Praha : Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4. Sign. 649 639.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psyc olo ie. Praha : Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
Sign. 800 048.
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. Ediční činn st knih
.1 Tištěné

ny

blikace

BLAŽKOVÁ, Božena. Doprovodné metodické listy k volnému cyklu Pojďme si povíd t : [30.-35.
setkání]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2006. 36 s. Pozn.: Rešerše zpracovalo oddělení
IRS SVK Hradec Králové.
KLABALOVÁ, Božena (ed.). Sou rnný rejstřík rešerší vypr cov nýc oddělením inform čníc
referenčníc služe Studijní vědecké kni ovny v Hr dci Králové v letec 2001-2005. Hradec
Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2006. 24 s. ISBN 978-80-7052-000-0
PITUCHA, Václav. Literární dílny. Díl 4. Metodické listy k přednáškám
esedám o liter tuře z
let 2004-2005. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2006. Nestr. ISBN 80-7052-077-9
PITUCHA, Václav – HOLEČKOVÁ, Gabriela. Ján Fekete : (text k esedě se spisov telem). Hradec
Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2006. 6 s.
POKORNÁ, Marie – VAVROVÁ, Blanka – HORNYCHOVÁ, Hana. Soupis seriálů doc ázejícíc
do SVK v r. 2005. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2006. 121 s.
SEMRÁDOVÁ, Eva (ed.). Veřejné kni ovny Králové r decké o kr je v roce 2005 : st tistická
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