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Dům bez knih
je jako tělo bez duše.
Julius Zeyer
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1. Od podnájmu k vlastnímu bydlení
Historie vzniku Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je dlouhá a pestrá a při
příležitosti takové události, jako je stěhování do nové budovy, která bude pravděpodobně
naším domovem na dlouhou řadu let, je na místě malé ohlédnutí. Přinášíme proto několik dat
a údajů, které jsou v souvislosti s naší knihovnou zajímavé.
Po 2. světové válce se začaly stále více prosazovat snahy o vytvoření státních studijních
knihoven s oblastní působností, které by se staly spojovacím článkem mezi obecními lidovými
knihovnami a knihovnami univerzitními. Proto v Hradci Králové vznikla Státní studijní
knihovna, a to spojením Městské studijní knihovny a Lékařské knihovny. K slavnostnímu
otevření došlo dne 4. listopadu 1949.
Již v protokolu o odevzdání Studijní knihovny města Hradce Králové
československému státu ze 3. 11. 1949 bylo řečeno, že je třeba „umístění definitivně vyřešiti s
potřebnými skladištními reservami místa nejméně na dobu 10 let“. Toto definitivní řešení se však
našlo až takřka za 60 let.
Do roku 1951 sídlilo všeobecné oddělení Státní studijní knihovny v budově muzea a
lékařské oddělení na Žižkově náměstí. Pro tato oddělení se později našly prostory v přízemí
budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Šimkově ulici. Když však byla v roce 1952
v Hradci Králové založena Vojenská lékařská akademie, bylo třeba tyto prostory uvolnit.

Po řadě jednání se podařilo získat přízemní místnosti ve třech řadových domech v čp.
626 na Eliščině nábřeží naproti budově muzea. Pro veřejnost začala knihovna fungovat poprvé
20. dubna 1953. Dodnes zde naleznete studovnu, učebnu, regionální badatelnu, internet klub a
kanceláře pro knihovníky.

Studovna

Regionální badatelna
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Studovna
Knihovna postupně získávala nové fondy, které neměla kde uchovávat. Situace se
částečně zlepšila v roce 1960, kdy se podařilo pronajmout 13 místností na zámku Hrádek
u Nechanic. Se získáním jiných skladovacích ploch (dostavba haly č.1) se jednotlivé místnosti
v zámku postupně vyklízely a dne 31. 9. 1996 byly všechny prostory předány zpět
Památkovému ústavu.

Dne 3. května 1967 se podařilo v obci Sendražice (15 km od Hradce Králové) získat
další depozitář. Jednalo se o přízemní, samostatně stojící, nepodsklepený, zděný vojenský
ubytovací objekt, který měla knihovna ve vlastnictví až do roku 2003.

-6-

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

I přes tyto nové prostory byla situace s umístěním knižního fondu a časopisů stále
neuspokojivá. S pomocí Východočeského národního výboru se podařilo koupit v roce 1967
budovu bývalé židovské synagogy, postavenou v roce 1905 podle projektu hořického
architekta Václava Weinzettela. S přestavbou začala knihovna v roce 1968. Do hlavní části
objektu, přístupného z ulice Československé armády, byla umístěna půjčovna, která zaujímá
první a druhé patro. Vyšší patra pak byla určena pro sklady. V traktu, který má přístup
z Pospíšilovy třídy se nacházejí kanceláře, provozní prostory a zasedací místnost.
V roce 1994 byla synagoga vrácena Židovské obci v Praze.

Interiér před rekonstrukcí půjčovny

V roce 1977 se nám za pomoci Východočeského národního výboru podařilo zajistit
pronájem budovy bývalé školy v Záhoří u Semil, ve které měla knihovna fondy do roku 1990
Většina místností však byla ve velmi špatném stavu a vzhledem k velké vzdálenosti
od Hradce Králové (70 km) zde byly uloženy převážně fondy, které se veřejnosti téměř
nepůjčovaly.
Knihovna měla i po adaptaci synagogy nadále nedostačující skladové prostory. V roce
1977 získala pozemky na 3 km vzdáleném Pouchově. V průběhu let zde byly vybudovány 3
skladové haly. Kapacita haly I, dostavěné v roce 1984, však byla opět brzy vyčerpána, a tak
jsme hledali provizorní řešení, než knihovna získá finanční prostředky na stavbu dalších hal.
Našim požadavkům nejvíce vyhovovala budova bývalého zámku v obci Stračov, která
je vzdálena od Hradce Králové 15 km.
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Měli jsme v úmyslu, umístit zde méně frekventovaný fond a knihy ze Záhoří u Semil,
které byly ve stávajících podmínkách ohroženy nadměrným vlhkem.

Hala II depozitáře na Pouchově byla zkolaudována 3. 8. 1996 a v roce 1999 jsme mohli
zprovoznit halu III se skladem starých tisků, knihařskou a truhlářskou dílnou a garážemi pro
služební auta.

Téma výstavby nové budovy se všemi provozy i sklady bylo v průběhu historie
knihovny nastoleno několikrát, vždy se však našlo jen polovičaté řešení, jak tomu bylo
v případě získání budovy synagogy, nebo při výstavbě skladových hal.
Rozhodujícím mezníkem bylo předání budovy bývalé synagogy Pražské židovské
obci. Z vlastníka se rázem stal nájemník s nájemným ve výši 188 331 Kč ročně, které se po
deseti letech zvýšilo na 724 350 Kč za rok. Provoz knihovny by však byl i v případě, že by
synagoga zůstala v jejím vlastnictví, neúnosný. Knihovna má velký personální i technický
potenciál, který není možné v současných prostorových podmínkách plně rozvinout. Půjčovna
a studovna nevyhovují současným potřebám moderních knihovnických a informačních
služeb. Rozdělení veřejně přístupných prostor do dvou od sebe vzdálených budov činnost
knihovny velmi omezuje a snižuje kvalitu uživatelských služeb.
Jak již bylo zmíněno, usnesením vlády č. 138/1994 ze dne 9. 3. 1994 a č. 280/1994 ze dne
25. 5.1994 bylo schváleno převedení budovy bývalé synagogy do majetku Pražské židovské
obce. V příloze posledně zmíněného dokumentu je uvedeno: “Pokud by měl být předmětem
převodu vlastnictví nemovitý majetek, který převádějící organizace ke své činnosti potřebuje, je
zapotřebí uvažovat především o poskytnutí náhradní nemovitosti z vlastnictví státu.“ V našem
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případě se žádná odpovídající náhradní nemovitost nenaskytla a vedení knihovny začalo
s Ministerstvem kultury ČR jednat o poskytnutí finančních prostředků na výstavbu nové
budovy. První investiční záměr byl vypracován a odeslán na Ministerstvo kultury 23. 11. 1998.
Ještě v témže roce byla firmou S projekt plus, a.s., Zlín vypracována zastavovací studie. V této
době také probíhala jednání s Úřadem města Hradce Králové o poskytnutí vhodného
pozemku. Od roku 1998 do roku 2001 SVK HK intenzivně jednala s Ministerstvem kultury ČR
o možnosti financování výstavby nové budovy. 31. 7. 2001 byl konečně vydán registrační list
projektu s názvem „Knihovnicko‐informační centrum U Přívozu“ s celkovým rozpočtem
394,5 mil. Kč. Dne 28. 1. 2002 vešla v platnost smlouva o pronájmu městských pozemků pro
výstavbu nové knihovny. Investorem stavby se stala SVK a finanční prostředky byly přiděleny
ze státního rozpočtu.
Architektonické soutěže se v roce 2002 zúčastnilo 62 architektů a architektonických
ateliérů. Zvítězil návrh ateliéru Projektil architekti z Prahy. Jimi navržený dům má neobvyklý
tvar písmene X a měl být postaven z oranžovo‐červeného probarveného betonu. V průběhu
realizace docházelo ke změnám, takže v současnosti stojí na křižovatce nábřeží U Přívozu a
Hradecké ulice originální a moderní budova, která získala titul Vynikající betonová
konstrukce 2005‐2006. Budovu projektovalo Sdružení PRO KIC (společnost Deltaplan a
Projektil architekti Praha) v letech 2003‐2004. Koordinátorem projektu, technickým dozorem a
správcem stavby se stala firma Ing. Libuše Vortelová – LIVING Hradec Králové. Dodavatelem
stavby je společnost VCES, a.s. Základní kámen knihovny byl položen 24. 10.2004 za
přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka.

Interiér v nové budově
V roce 2007 byla dokončena fasáda budovy. Průběžně se instalovala jednotlivá
technologická zařízení, byly položeny obklady a dlažby, dokončilo se centrální schodiště a
instalace výtahů. Sklady byly vybaveny kompaktními a stacionárními regály. Se společností
VCES byl podepsán dodatek smlouvy na dodávku vestavěného interiéru. Tím byl prodloužen
i termín dokončení a předání díla, a to do 28.2.2008. Byl zakoupen vyvolávací systém a
softwarové rozhraní mezi tímto systémem a Alephem. V říjnu byla odeslána předsedovi
rozpočtového výboru PS a ministrovi financí žádost týkající se chybějících finančních
prostředků. Těmto žádostem nebylo vyhověno. V prosinci se řešila problematika
docházkového systému, telefonů a klíčů.
Celkem bylo investováno 104, 874 mil. Kč.
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Nová budova by měla být pro veřejnost otevřena v září 2008, poté co bude v srpnu
přestěhován knihovní fond a celý provoz včetně personálu. Kromě knihovnických služeb zde
návštěvníci najdou Literární kavárnu, galerii, konferenční sál, klasickou a počítačovou učebnu
a veřejný internet. Ve volném výběru bude asi 160 tisíc svazků knih a 2 000 titulů periodik a
novin. Na naše návštěvníky čeká celkem 450 čtenářských míst, některé vybavené počítačem, a
studijní boxy pro soustředěné studium jednotlivců a malých skupin. Uživatelé se setkají se
samoobslužným automatem na půjčování knih, samoobslužnými kopírkami a tiskárnami.
K dispozici jim bude elektronický katalog knihovny a databáze, které knihovna zakoupila
nebo k nim získala bezplatný přístup. Lze využívat i elektronického dodávání dokumentů a
elektronického dodávání obsahů jednotlivých čísel periodik a meziknihovní výpůjční,
informační a reprografické služby. Své dotazy mohou uživatelé zasílat na adresu Ptejte se
knihovny, kde jim bude do 48 hodin odpovězeno.
Vlastníkem budovy se stane Královéhradecký kraj, který Studijní a vědeckou knihovnu
zřizuje.
Na návštěvníky knihovny se těší 80 knihovnic a knihovníků.
Ludmila Černovská a Eva Svobodová
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2. Služby uživatelům
2.1 Absenční služby
Nejdůležitější událostí roku bylo uvedení nového automatizovaného knihovního
systému Aleph do běžného provozu, ke kterému došlo 24. ledna. Začátek ledna probíhal ve
znamení kontrol a testování, převáděly se veškeré údaje o výpůjčkách, rezervacích i
upomínkách. Měnily se i některé navyklé pracovní postupy. Mezi největší změny můžeme
počítat „načítání“ všech objednaných a vyhledaných dokumentů (změna statusu na
„připraveno k vypůjčení“) do karty čtenáře a využívání přednastavených procedur z menu
služeb klienta Alephu (pro vyřazování prošlých požadavků z regálu rezervací, pro
vymazávání prošlých požadavků z karty čtenáře a pro kontrolu nevyřízených požadavků).
Postupně, za provozu, byly zdokonalovány a zpřesňovány nejrůznější funkce Alephu,
jako některé tiskové výstupy, řazení výpůjček v kartě čtenáře a prodlužování přes OPAC.
V květnu bylo spuštěno zasílání tzv. zdvořilých upozornění, v nichž jsou uživatelé e‐mailem
upozorňováni na blížící se konec výpůjční lhůty. Některé dílčí problémy, například chyby
v chování požadavků, občasné problémy s tiskem žádanek či tisk čtenářských průkazek
zůstávají i nadále v řešení. Lze konstatovat, že systém byl bez výraznějších problémů úspěšně
zaveden a v současnosti běží v rutinním provozu. Z následujících čísel vyplývá, že zavedení
nového knihovního systému, který našim uživatelům přinesl nové a hlavně kvalitnější
možnosti a služby, můžeme považovat za krok správným směrem.
V roce 2007 naši půjčovnu prokazatelně navštívilo 89 246 uživatelů, kteří si půjčovali,
vraceli nebo objednávali dokumenty či prodlužovali výpůjční lhůty za asistence knihovníků.
Dalších 70 664 uživatelů objednávalo nebo prodlužovalo prostřednictvím elektronického
katalogu samostatně. Jedná se o poměrně velký nárůst.V roce 2007 navštívilo půjčovnu
nejvíce uživatelů za posledních 10 let.

Vývoj počtu návštěvníků půjčovny
90 000
89 000
88 000
87 000
86 000
85 000
84 000
83 000
2003

2004

2005

2006

2007

Zvýšení jsme zaznamenali i u počtu registrovaných uživatelů. V roce 2007 se jich
zaregistrovalo 6 600 (6 202 v roce 2006), z toho 4 kolektivní. Přibližně 38 % celkového počtu
tvoří vysokoškolští studenti.
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Celkově si v období od ledna do prosince uživatelé vypůjčili 268 406 dokumentů, což je
opět nejvíce za posledních 10 let a o 18 000 více oproti roku 2006. Prvních výpůjček bylo 147
306, zbylých 121 100 připadlo na prodloužení výpůjčních lhůt. Za zmínku stojí skutečnost, že
43 % výpůjček provedli vysokoškolští studenti.

Vývoj počtu výpůjček
270 000
260 000
250 000
240 000
230 000
220 000
2003

2004

2005

2006

2007

Bylo zadáno celkem 188 001 požadavků na výpůjčku. Od ledna je zadání požadavků
bezplatné, včetně rezervací na vypůjčené dokumenty. 13 658 vyhledaných dokumentů si
uživatelé ve stanovené lhůtě nevyzvedli.
Obrovský nárůst jsme zaznamenali na našich webových stránkách. Online katalog
využilo 160 070 návštěvníků, návštěv bylo celkem 234 471. Pro porovnání – vloni za celý rok
to bylo 8 147 návštěvníků a 9 803 návštěv!
Pracovnice informační služby zodpověděly 1 605 dotazů. K těmto dotazům je třeba
připočítat několik tisíc neevidovaných dotazů, kdy pracovnice učily naše uživatele pracovat
s novým online katalogem. Téměř každému nově registrovanému či přeregistrovanému
čtenáři názorně vysvětlovaly, jak se přihlásit, jak vyhledávat, jak objednat či jak pracovat se
čtenářským kontem.

2.2 Meziknihovní výpůjční služby
Ze 229 knihoven (z toho ze 46 regionálních) jsme obdrželi 4 011 požadavků, z nichž
jsme 3 979 kladně vyřídili (2 formou kopie). Pro naše uživatele jsme zaslali do jiných knihoven
393 požadavků. 259 jich bylo vyřízeno výpůjčkou originálu, 73 formou kopie.
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Požadavky z jiných
knihoven
2858
2649
3122
3490
3884
4011

Realizované výpůjčky

Index

2253
2215
2721
3102
3448
3979

0,79
0,83
0,87
0,88
0,89
0,99
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Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Požadavky pro naše
uživatele
394
372
394
401
360
393

Realizované výpůjčky

Index

325
319
325
323
325
332

0,82
0,86
0,82
0,81
0,90
0,84

2.3. Prezenční služby
Prezenční služby byly zajišťovány v budově na Eliščině nábřeží, kde jsou umístěny
studovny, internet klub a počítačová učebna. Tyto služby zahrnují půjčování knih a periodik
k prezenčnímu studiu, poskytování přístupu k internetu a k databázím, informační, rešeršní a
reprografické služby.
Periodika
Periodika jsou půjčována pouze k prezenčnímu studiu. Knihovna získávala
prostřednictvím povinného výtisku většinu periodik vydávaných na území České republiky,
tj. více než 2 000 titulů. Nová čísla vybraných periodik byla vystavena přímo ve studovně, kde
si je čtenáři mohli sami vybírat ke studiu. Vzhledem k prostorovým možnostem však o většinu
z nich museli žádat u pultu.
Starší ročníky periodik byly dodávány na počkání ze skladu v budově na nábřeží.
Periodika umístěná ve skladu na Pouchově byla dodávána až následující den po zadání
požadavku. Celý proces byl uživatelům usnadněn po zavedení systému Aleph. Periodika pak
bylo možno objednávat prostřednictvím online katalogu vystaveného na internetu.
Oddělení periodik navštívilo 12 684 čtenářů, kteří si vypůjčili 76 962 periodik.
V dubnu byla zavedena nová služba – elektronické zasílání obsahů časopisů. Je to
bezplatná služba registrovaným čtenářům, kteří mají přístup k internetu. Po získání nového
čísla časopisu naskenuje knihovna stránku s jeho obsahem a pošle ji na e‐mail čtenáře.
Do rutinního provozu byl uveden nový systém elektronického dodávání dokumentů.
Tato služba umožňuje čtenářům získat kopie článků z periodik, aniž by museli osobně
navštívit SVK. Probíhá prostřednictvím knihoven a jiných právnických osob, které mají s SVK
uzavřenu smlouvu. Smlouva slouží kromě jiného k ochraně autorských práv. Každý zájemce
může prostřednictvím knihovny, ve které je registrován, ale i prostřednictvím např. svého
zaměstnavatele nebo školy, objednávat články z časopisů. Výhodou služby je kratší dodací
lhůta a úspora peněz za poštovné.
V průběhu roku bylo objednáno 372 článků, tj. 1 446 stran.
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Registrovaným čtenářům zprostředkovávala knihovna i kopie článků z časopisů, které
nemá ve fondu. Nejvíce bylo využíváno elektronické dodávání kopií ze Státní technické
knihovny (115 článků) a z Národní knihovny v Praze (49 článků).

2.4 Informační, referenční a rešeršní služby
Úkolem informační služby ve studovně je zodpovídat dotazy čtenářů s využitím
kvalitních informačních zdrojů dostupných v knihovně. Zájemci mohou klást dotazy osobně
ve studovně, telefonicky na čísle 495 514 525 nebo elektronicky. Elektronické podávání dotazů
mělo vzrůstající tendenci. Bylo jich zodpovězeno celkem 569 z celkového počtu 3 501.
E‐mailové dotazy mohou být zasílány z formulářů umístěných na webu knihovny ‐ v online
katalogu a v hlavním menu (Ptejte se knihovny) nebo přímo na adresu inform@svkhk.cz .
K informovanosti čtenářů přispívá i Průvodce knihovnou a informacemi na webu
knihovny http://www.svkhk.cz/pruvodce/index.asp?u=Uvod , který byl v průběhu roku
aktualizován a obsahuje i modul věnovaný online katalogu knihovny. Tento web navštívilo
během roku celkem 15 128 návštěvníků.
Žádanou odbornou službou byly písemné rešerše, tj. průzkumy informačních zdrojů
na určité téma a vytvoření soupisu literatury. Celkem bylo zpracováno 133 rešerší, což je o 26
více než v roce 2006. Při zpracování většiny rešerší se sice využívá elektronických databází a
internetu, na druhou stranu však vzrostlo využívání vlastní excerpce odborného tisku. Stále
častěji jsou také využívány tištěné retrospektivní bibliografie. 76 % rešerší bylo určeno
k diplomovým a jiným odborným pracím včetně doktorandských.
Potěšující je vzrůstající zájem o plné texty z elektronických databází. Knihovna měla
přístup k hodnotným databázím: ASPI, EBSCOhost, Infobanka ČTK, K‐Essentials /Knovel/,
Library Press Display, OCLC, Anopress /TamTam/. Uživatelé si prohlédli 21 035 plných textů.
Zcela ojedinělým zdrojem v rámci Královéhradeckého kraje je databáze norem. Při
jejich výběru se přihlíží i k požadavkům uživatelů, kteří mají možnost vyplnit formulář ve
studovně. Plné texty norem je možno prohlížet ve studovně. Velkým omezením však je, že
Český normalizační institut nepovoluje jejich kopírování.

Internet
Přístup k internetu umožnila knihovna na 5 počítačích v internet klubu, 9 počítačích
v počítačové učebně a na 22 počítačích v půjčovně. V budově na Eliščině nábřeží se k internetu
připojilo 16 473 uživatelů, v budově na třídě ČSA 4 344 uživatelů. V prostoru internet klubu i
půjčovny byl zpřístupněn internet na 2 počítačích zdarma.
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Reprografické služby
Knihovna zajišťovala reprografické služby v obou budovách. Ve studovně je umístěna
samoobslužná kopírka a barevná kopírka. Na těchto zařízeních bylo zhotoveno 45 153
černobílých a 545 barevných kopií za úplatu. V půjčovně bylo zhotoveno 6 066 černobílých
kopií za úplatu.

2.5 Kulturní a vzdělávací programy
V knihovně pokračovaly dva cykly přednášek pro veřejnost: Literární díly a Pojďme si
povídat.
Uskutečnilo se 5 přednášek cyklu Literárních dílen ve spolupráci s katedrou českého
jazyka a literatury Univerzity v Hradci Králové. Ke čtyřem z nich byl připraven metodický
list.
Literární dílna č. 1/2007: 6. března 2007 – Mgr. Aleš Fetters: Helena Čapková – sestra slavných
bratří
Literární dílna č. 2/2007: 27. března 2007 – PhDr. Marie Štemberková: Karel Poláček a jeho
humoristický časopis Dobrý den
Literární dílna č. 3/2007: 24. dubna 2007 – Mgr. Miroslav Hruška: Skladba vybraných
žurnalistických celků
Literární dílna č. 4/2007: 13. listopadu 2007 – Studenti UHK: Moje slova
Literární dílna č. 5/2007: 4. prosince 2007 – doc. PhDr. Pavel Vašák, DrSc.: Šifra – K. H. Mácha
Konalo se 7 besed volného cyklu „Pojďme si povídat“. Ke každé besedě byly
připraveny doprovodné materiály obsahující i rešerši zpracovanou oddělením IRS.
22.2. Černá Hora – perla Balkánu s nádechem Orientu
4.4. Komiks: fenomén výtvarný i literární
25.4. Přínos japonských bojových umění pro kulturu člověka
23.5. Islám očima Evropy
1.10. Čína a její krásy
2.10. Doufám, dokud dýchám (o holocaustu)
1.11. Meditace na vnitřní světlo a zvuk – praktická cesta k sebepoznání
Ve vzdělávání uživatelů jsme se zaměřili na nácvik práce s OPACem systému Aleph.
Zprvu byly pořádány 2x týdně lekce pro začátečníky, později přibyly lekce pro mírně
pokročilé. Byl vytvořen a několikrát aktualizován manuál k novému katalogu knihovny. Dále
proběhly 3 cykly školení internetu (15 lekcí), 2 lekce k práci s novou verzí databáze ASPI, 5
lekcí kurzu Nebojte se počítače, 1 prezentace služeb knihovny a 1 prezentace online služeb.
Celkem proběhlo 66 lekcí školení pro uživatele, kterých se zúčastnilo 400 osob (průměr na 1
lekci 6 účastníků). Knihovnických lekcí spojených s exkurzí se uskutečnilo 34 s celkovým
počtem účastníků 815. Proběhla také přednáška o elektronickém bankovnictví ve spolupráci
s Poštovní spořitelnou.
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3. Služby knihovnám
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plní funkci krajské knihovny, která se
také realizuje formou poskytování regionálních služeb knihovnám Královéhradeckého kraje.
Například se podílí na vzdělávacích akcích pro knihovníky (probíhají v počítačové učebně na
Eliščině nábřeží, v roce 2007 došlo k inovaci počítačových stanic a upgrade SW), dále
shromažďuje a analyzuje statistické údaje o činnosti knihoven v kraji, podává informace pro
knihovny prostřednictvím sekce Pro knihovny na webových stránkách a v regionálním
knihovnickém čtvrtletním zpravodaji U nás. V roce 2007 se rozšířila spolupráce s muzejními a
školními knihovnami a speciálně zaměřenými pracovišti (Biskupská knihovna, Knihovna
Krajského soudu).

4. Vnější vztahy a marketing služeb
Dle personálních možností byla propagována činnost knihovny směrem ke zřizovateli,
současným a potenciálním uživatelům, médiím, knihovnám a ostatním kulturně‐výchovným
zařízením regionu. Byla zpracována výroční zpráva za rok 2006, která je dostupná v tištěné
podobě i na webu knihovny.
16. 10. se uskutečnila beseda s názvem ,,X jako knihovna“ s týmem Projektil architekti
z Prahy.
K Týdnu knihoven byla vyhlášena soutěž na knihovnické téma, na závěr bylo
vylosováno 5 výherců, kteří získali registraci do SVK HK na celý rok zdarma. V neděli 28. října
se konal v obou budovách knihovny Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost
shlédnout prezentaci o nové budově knihovny a prohlédnout si vystavenou Bibli benátskou
z roku 1506. K těmto tématům byl připraven doprovodný materiál. Knihovnu navštívilo tento
den celkem 52 návštěvníků. 5. – 21. 12. se konala v půjčovně v Galerii na schodech putovní
výstava s názvem Ecce libri. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 5. 12. a zúčastnil se ho mimo
jiné předseda České unie karikaturistů Břetislav Kovařík. Celkem bylo vystaveno 160 kreseb.
Na začátku prosince bylo vydáno nulté číslo občasníku Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové pod názvem X; jedná se o zpravodaj pro uživatele a návštěvníky knihovny. Zájemci si
mohli vybrat formu (tištěná, elektronická), v jaké chtějí občasník dostávat.

4.1. Spolupráce s institucemi ve městě a kraji
Ve spolupráci s firmou Profit klub jsme realizovali rekvalifikační knihovnický kurz
v rozsahu 160 výukových hodin, který absolvovalo 10 účastníků.
Knihovna se spolupodílela na veletrhu Odborná kniha, který ve dnech 5.‐6. 4.
organizovala firma Nucleus Hradec Králové. V rámci této akce jsme představili staré mapy
z našeho fondu. Součástí veletrhu bylo setkání východočeských knihovníků.
Spolupráce se Střední odbornou školou Hradební, zaměřená na průběžnou odbornou praxi
jejích studentů 3. ročníku, probíhala na základě Smlouvy o praktické výuce žáka SOŠ a SOU a
uskutečnila se v 10 výukových dnech. Odborná praxe studentů 4. ročníku obor Knihovnické a
informační systémy a služby byla zajišťována jednotlivými lektory. V období leden‐květen
2007 bylo odučeno pracovníky SVK 36 hodin. V období od září do prosince 2007 bylo ve 4.
ročníku obor Knihovnické a informační systémy a služby lektory odučeno 84 hodin.
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Spolupracovali jsme s Muzeem východních Čech a archivem při vydávání sborníku
Královéhradecko, členkou redakční rady je L. Málková.
S Fakultou informatiky a managementu UHK jsme spolupracovali při realizaci kurzů
ECDL.

4.2 Mezinárodní spolupráce
Dne 13. 2. jsme podepsali vykonávací dohodu o vzájemné spolupráci se Štátnou
vedeckou knižnicou v Banské Bystrici (dále jen ŠVK BB) na rok 2007. Dvě pracovnice z ŠVK
BB absolvovaly ve dnech 4.‐8. 6. odborný studijní pobyt v naší knihovně. Dvě naše pracovnice
se zúčastnily Semináře mladých knihovníků, který se konal 27.‐29. 3. v Banské Bystrici.
V termínu 5.‐9. 11. se konala stáž našich pracovnic (N. Skalická a M. Adametzová) v ŠVK BB.
Kulturní delegace z našeho kraje ve složení spisovatelka D. Zlatníková, pracovnice MK
v Jičíně J. Benešová a pracovnice SVK HK G. Holečková navštívila ŠVK BB v rámci Měsíce
české a slovenské kulturní vzájemnosti. Pokračovala pravidelná výměna vlastních
dokumentů.

5. Rozvojové programy
Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění
prostřednictvím digitálních kopií (VISK 7), řešitelka D. Novotná
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.
Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové (VISK 9), řešitelka D. Novotná
Pracovalo se s těmi autoritními záznamy v naší lokální bázi, které se po konverzi do Alephu
a následném automatickém porovnání záznamů nepropojily s národní autoritní databází
(jedná se zejména o tzv. prozatímní autoritní záznamy). Z prostředků dotace bylo
odpracováno celkem 500 hodin na harmonizaci, kontrole a prověřování na duplicitu celkem
4 000 záznamů personálních autorit.
Nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky
(Česká knihovna), řešitelka O. Pitašová
SVK se v r. 2007 zapojila do 9. ročníku České knihovny a objednala celkem 28 titulů v celkové
hodnotě 4 360 Kč (limit byl 4 400 Kč) a 5 titulů v celkové hodnotě 2 488 Kč v rámci rezervy
(limit byl dán počtem titulů: 5).
Výuka počítačové gramotnosti pro knihovníky podle osnov ECDL (VISK 2), řešitelka A.
Součková
Proběhlo 10 školení podle osnov ECDL (odučeny byly všechny moduly, tj. 150 hodin) a
zúčastnilo se 83 pracovníků knihoven.
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Obnova počítačů v učebně ‐ regionální výukové centrum SVK Hradec Králové (VISK 2),
řešitelka A. Součková
V měsíci dubnu jsme získali dotaci ve výši 210 tis. Kč na výměnu 10 počítačových stanic do
učebny. Nákupy zařízení byly realizovány v 2. pololetí.
Ochranné obaly na dokumenty (Knihovna 21. století), řešitelka M. Adametzová
V měsíci dubnu 2007 jsme získali dotaci na nákup ochranných obalů. Bylo vytipováno 300
titulů, na které budou obaly použity. Celkem bylo pořízeno 340 kusů krabic v hodnotě
40 068 Kč.
Zpracování regionálních monografií v knihovnách paměťových institucí
Královéhradeckého kraje (VISK 5), řešitelka E. Svobodová
Projekt byl zahájen 1. 7. Celkem bylo zpracováno 3 636 záznamů metodou de visu a bylo
upraveno nebo dopracováno dalších 7 844 záznamů. Zpracovávaly se fondy knihoven těchto
institucí: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Městské muzeum v Jaroměři, Město
Dobruška – muzeum, Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, Muzeum Dvůr Králové nad Labem,
Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov, Knihovna města Hradce Králové,
Městská knihovna Náchod, o.p.s., a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Retrokonverze (projekt z vlastních zdrojů knihovny), řešitelka D. Novotná
Byla ukončena 2. etapa retrokonverze, tzn. kompletní ukládání zbývajících záznamů podle
lístkovnic znovu od začátku abecedy. Na dohody o pracovní činnosti bylo uloženo 8 490
záznamů. Celkem (v pracovní době i mimo ni) prošlo retrokonverzí 11 900 záznamů
dokumentů a 2 777 záznamů svazků seriálů.
Opravy pole 967 v záznamech regionálních dokumentů (projekt z vlastních zdrojů
knihovny), řešitelka D. Novotná
Projekt byl zahájen v listopadu 2007 a celkem bylo opraveno 13 919 výskytů pole 967
v záznamech monografií, periodik i článků.
Opravy článků konvertovaných z článkové databáze do systému Aleph (projekt z vlastních
zdrojů), řešitelka I. Novotná
Projekt se začal realizovat v červnu. Byly vypracovány a podepsány dohody o pracovní
činnosti, zpracován manuál pro práci s články a pracovníci byli proškoleni v editaci při
opravách záznamů. Bylo opraveno 3 777 bibliografických záznamů článků a 1 617 záznamů
autorit.
Práce s dobrovolníky (projekt z Evropských strukturálních fondů), řešitelka M. Adametzová
Dobrovolnickou činnost u nás prováděla P. Stodůlková, která odpracovala na úseku správy
fondů 30 hodin. Projekt skončil v srpnu 2007.

Spolupráce na národních projektech
Česká národní bibliografie – články, řešitelka I. Novotná
Do kooperačního článkového systému NK ČR bylo odesláno 666 záznamů.
Biografický slovník českých knihovníků, řešitelka I. Novotná
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Projekt je organizován Sdružením knihoven ČR. Slovník by měl mít tištěnou variantu a širší
elektronickou, která bude ve formě databáze vystavena na webu SDRUKu ČR. Za SVK HK
bylo zatím vybráno pro tištěnou formu 23 knihovníků a byl sestaven dotazník pro žijící
osobnosti.
Souborný katalog CASLIN, řešitelka D. Novotná
Do souborného katalogu bylo zasláno 3 314 záznamů
Účast v konsorciálních projektech
Participujeme na konsorciálních projektech zpřístupňujících tyto báze:
SpringerLink, OCLC First Search, Infobanka ČTK, DatabázeTamTam, EBSCO host,
EZB ‐ Elektronická knihovna časopisů (Springer a EBSCO zároveň).

6. Účast v pracovních skupinách, komisích a odborných týmech,
organizacích a spolcích
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, M. Špačková
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
Sekce pro vzdělávání při NK ČR – A. Součková
Redakční rada zpravodaje U nás – B. Blažková (šéfredaktorka), L. Málková, B. Klabalová, A.
Součková, E. Svobodová
Redakční rada sborníku Královéhradecko – L. Málková
Redakční rada Grand Biblio – B. Blažková
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)
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7. Doplňování a zpracování fondů
Na začátku roku proběhla definitivní konverze a následná kontrola dat, od 24. ledna
začal rutinní provoz v novém automatizovaném knihovním systému Aleph. Na ODZF byla
zahájena práce ve všech příslušných modulech (zejména Akvizice, Katalogizace a Autority) a
zároveň se začal používat nový formát MARC21. Po celý rok 2007 byly opravovány rozsáhlé
chybové soubory, které vznikly při konverzi dat z Kp‐systému.
Důležitým úkolem byla i v roce 2007 retrokonverze záznamů generálního lístkového
katalogu. U monografií se podařilo zcela dokončit ukládání běžných záznamů podle abecedy
a ke konci se blíží i ukládání záznamů periodik. Zároveň byla zahájena retrokonverze starých
katalogizačních záznamů (signatury do 60 000). Celkem bylo uloženo (v pracovní době i mimo
ni z prostředků OON) 11 900 záznamů dokumentů.
Vývoj retrokonverze (počet uložených záznamů)
V prac.době
OON

1998 1999 2000
18638 11426 13077
4815 20772 24449

2001 2002 2003 2004 2005 2006
8798 19466 16846 18602 23274 16402
7259 21260 21725 31275 30687 29164

2007
3410
8490

CELKEM

23453 32198 37526 16057 40726 38571 49877 53961 45566 11900

Pokračovalo se v přípravě starších publikací na umístění do volného výběru v nové
budově. Zpětně bylo od roku 2004 vytvořeno již 81 127 stavěcích znaků. Celkem je
v elektronickém katalogu označeno stavěcími znaky již 102 350 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.
V dubnu se v Hradci Králové již podruhé konal veletrh Odborná kniha, jehož součástí
se tentokrát stala výstava historických map a atlasů (včetně dobových plánů města Hradce
Králové) z fondu SVK.
Pro potřeby uživatelů i knihoven byl připraven Soupis seriálů docházejících do SVK v
roce
2006,
který
je
k
dispozici
i
na
webových
stránkách
knihovny
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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 2007 bylo zaevidováno celkem 13 800 knihovních jednotek, z čehož bylo 9 312
monografií, 3 304 seriálů a 1 184 ostatních dokumentů (v tom 1 138 patentů). Z celkového
počtu jsme získali např. 598 knihovních jednotek beletrie, 80 kartografických dokumentů, 28
elektronických zdrojů, 10 audiovizuálních dokumentů a 2 tištěné normy. Odepsáno naopak
bylo celkem 195 knihovních jednotek. Na 1 získaný titul monografií, kartografických
dokumentů, elektronických zdrojů a audiovizuálních dokumentů připadá průměrně 1,22
exempláře.
Finanční náklady na nákup
Monografie
Seriály
Normy
Databáze
Předplacené vstupy
Celkem

2003
2004
2005
2006
2007
1 913 838 1 671 804 1 790 638 1 885 878 1 637 096
342 861
346 180
378 791
316 192
313 476
2 000
100 922
183 386
148 367
100 085
79 396
78 257
43 503
60 772
42 773
10 815
13 328
8 330
75 814
77 250
2 348 910 2 210 491 2 404 648 2 487 023 2 170 680

Za monografie do našeho fondu bylo zaplaceno 1 637 096 Kč. Průměrná cena 1
knihovní jednotky monografií činila 232,83 Kč. Za celý rok 2007 bylo zakoupeno 59 exemplářů
zahraniční literatury (včetně slovenských publikací) v celkové ceně 52 212,50 Kč, což je
průměrně 884,15 Kč za 1 publikaci. Přepočtená průměrná cena 1 knihovní jednotky českých
monografií činila 227,32 Kč.
Způsob nabytí monografií
Povinný výtisk + dar nakladatele
Placený povinný výtisk
Nákup
Rezervní fond
Dary
Mezinárodní výměna
Náhrady za ztráty

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1352 1831 1991 1547 1966 1956 2064 1901
5260 4447 4957 5994 6208 5268 6439 5779
2169 1674 1300 1631 1266 1420 1433 1208
173
192
135
2
0
0
2
0
739 1217 1013
901
979 1451
517
337
182
142
107
59
19
190
30
7
55
48
46
64
98
30
82
80

Celkem

9930

9551

9549 10198 10536 10315 10567

9312

V databázi seriálů bylo celkem evidováno 3 690 titulů. Zahraničních seriálů bylo
evidováno 87 titulů (z toho 36 bylo získáno nákupem). Za nákup seriálů do našeho fondu bylo
zaplaceno celkem 313 475,80 Kč.
Byly zakoupeny aktualizace (nebo online vstupy) 5 databází, vstup do 5 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 120 023,80 Kč. Dále bylo zaplaceno 847 Kč za tištěné normy a dalších 100 085 Kč za
nové přírůstky do elektronické databáze norem.
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Elektronický katalog obsahoval na konci roku celkem 516 510 záznamů monografií (bylo
v nich evidováno celkem 658 248 knihovních jednotek) a 21 104 bibliografických záznamů
seriálů (v nich bylo evidováno celkem 221 616 knihovních jednotek).
V roce 2007 bylo jmenně zkatalogizováno 8 998 titulů. Nově zkatalogizováno bylo 7
789 titulů (z toho bylo 7 516 monografií a 273 periodik), rekatalogizováno bylo 1 209 titulů (z
toho bylo 1 128 monografií a 81 periodik).
Věcně bylo zpracováno celkem 11 008 titulů (z toho 10 410 systematicky i předmětově
a 598 pouze systematicky).

Bibliografie
Na začátku roku byla konvertována článková regionální bibliografická databáze
(ENAL) ze systému CDS/ISIS do systému Aleph. Není to již samostatná databáze, neboť se
stala součástí elektronického katalogu vystaveného na webu knihovny. Záznamy článků se
dají vyhledat po zvolení druhu dokumentu = články. Z tohoto důvodu bylo také ukončeno
zasílání záznamů článků pověřeným knihovnám v kraji. Za rok 2008 bylo excerpcí ze 128
titulů z regionálních deníků, periodik a sborníků vytvořeno 3 020 bibliografických záznamů
článků a 1 401 personálních a korporativních autoritních záznamů. K lednu 2008 měla
databáze článků celkem 69 627 záznamů. Do kooperačního článkového systému NK ČR bylo
zasláno 666 záznamů ze 17 titulů periodik.
V rámci snahy o vytvoření krajského
bibliografického systému bylo jednáno s Knihovnou města Hradce Králové. V závěru roku
byla dohodnuta spolupráce při vytváření záznamů článků.

8. Správa a ochrana fondů
Pracovníci ve skladech se věnovali vyřizování požadavků čtenářů, průběžné kontrole
řazení fondů, polepování dokumentů čárovými kódy, připravovali knihy k zabalení a
nalepení stavěcího znaku a opatřovali knihy čipy a elektromagnetickými ochrannými
páskami.
Průběžně byly připravovány i starší dokumenty určené pro volný výběr v nové
budově knihovny.
Ve spolupráci s knihařskými firmami byla průběžně zajišťována vazba knih a periodik
v celkové hodnotě 186 400 Kč.
V měsíci březnu začala pravidelná revize fondu u signatur 681 000 ‐ 699 999 a u
signatur I‐650 001 – I‐699 999. Bylo zrevidováno 61 000 signatur (asi 80 000 knihovních
jednotek).
Za rok 2007 bylo odepsáno 195 knihovních jednotek na základě podkladů OVS a
revizí. Na konci roku byla vypracována zpráva z revize.

9. Informační technologie
V průběhu roku pokračovaly práce na implementaci nového knihovního informačního
systému Aleph od izraelské firmy ExLibris. V lednu proběhly finální testy v celém provozu
knihovny a byla instalována potřebná technika. Přechod na nový systém byl zahájen 5. 1., kdy
byl ukončen provoz starého systému KP‐systém, exportována data a zahájena jejich konverze.
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23. 1. byl zahájen ostrý provoz, byl zpřístupněn veřejný webový katalog (OPAC) a následující
den zahájily provoz i služby pro návštěvníky. S využitím e‐mailu byl aktivován systém
zasílání „zdvořilých upozornění“ o blížícím se konci výpůjční doby. Upomínky, na rozdíl od
starého systému, jsou generovány automaticky každou noc, a pokud má čtenář e‐mailovou
adresu, jsou ihned odesílány.
Po nakonfigurování Z39.50 serveru byl katalog knihovny integrován do celostátního
vyhledávacího portálu Jednotná informační brána (http://www.jib.cz).
Počátkem září bylo obnoveno vydávání informací o měsíčních přírůstcích ve fondu
knihovny. Seznam členěný podle MDT je pravidelně vystavován na veřejném webu knihovny.
Systém Kramerius pro správu a zpřístupnění digitálních dokumentů byl během roku
doplněn o další dokumenty, tentokrát o deník Pochodeň z let 1972‐76. Jeho prostřednictvím
bylo možno ke konci roku ve studovně prohlížet již téměř 180 tisíc stran 18 zdigitalizovaných
periodik.
Na podzim byly ve studovně kompletně vyměněny všechny počítačové stanice.
Návštěvníci knihovny tak dostali k dispozici moderní výkonné stanice. Kromě nového
operačního systému Windows XP Professional, který umožnil podstatně lepší zabezpečení,
mají stanice i 19“ LCD monitory, bezúdržbové optické myši a v neposlední řadě umožňují
používání stále žádanějších USB flash paměťových médií.
V průběhu června byla ve studovně instalována nová kopírka pro samoobslužné
kopírování, namísto původní, která již dosloužila.
V druhé polovině roku byl spuštěn sdílený počítač, na kterém jsou nainstalovány
vybrané CD a DVD z fondu knihovny. Prostřednictvím vzdálené plochy je k dispozici
návštěvníkům studovny.
Webové servery byly převedeny na nový hardware i software. Nyní jsou provozovány
jako virtuální na platformě Microsoft Virtual Server a původní jeden web byl rozdělen na tři
samostatné, nezávislé servery – intranet, veřejný web a EDD. Tato koncepce umožňuje
v případě potřeby spustit další weby, jejichž počet je limitován pouze výkonem hardwaru a
licencemi softwaru.
Rostoucí problémy s nevyžádanou poštou (spamem) si vyžádaly zakoupení
antispamového systému, GFI MailEssentials. Spamy jsou filtrovány podle nastavených kritérií
a jednotlivým uživatelům jsou přesouvány do zvláštní složky, kde si každý může
zkontrolovat zda jde opravdu o nevyžádanou poštu.

10. Ekonomické a finanční hospodaření
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 2007 financovány především z rozpočtu zřizovatele, o čemž svědčí následující přehled
(údaje jsou uváděny v Kč).
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Krajský úřad – příspěvek na provoz
Krajský úřad – příspěvek na regionální
funkce (provoz)
Příjmy ze státního rozpočtu (dotace na
granty – bez investic)
Vlastní výnosy (včetně čerpání rezervního
fondu)
Příjmy celkem

31 435 000
1 065 000
517 069
1 711 089,48
34 728 158,48

Podíl vlastních výnosů z celkových příjmů činí tedy 4,9 %, bez čerpání rezervního fondu ve
výši 220 000 Kč je tento podíl ještě nižší a představuje hodnotu 4,3 %.
Podrobný výsledek hospodaření knihovny v roce 2007 popisuje tato tabulka:

č.ř.
1
2
3
4
5

Ukazatel
Tržby (vlastní)
Ostatní výnosy (vlastní)
Příspěvek zřizovatele na činnost
Regionální funkce na provoz ‐ dotace
Granty (dotace)

Výsledek za 1 ‐ 12/
2007 v Kč
1 437 212
273 877,48
31 435 000
1 065 000
517 069
34 728 158,48
346 060,50
2 887 497,30
1 094 627,06
2 952 442,90
17 330 297
16 799 393
530 904

16
17

Výnosy celkem
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
Daně a poplatky
Odpisy nehmot. a hmot.investičního
majetku
Ostatní náklady

18

Náklady celkem

34 723 790,80

19

Hospodářský výsledek (ř.6 ‐ ř.18)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6 045 374
0
3 261 317,30
806 174,74

4 367,68

SVK HK vytvořila za rok 2007 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 4 367,68 Kč,
který byl dle rozpočtových pravidel převeden do rezervního fondu.
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
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ročním příspěvkem na činnost včetně regionálních funkcí ve výši 32 500 000 Kč a odvod
z investičního fondu ve prospěch zřizovatele ve výši 2 160 000 Kč byl realizován ve
stanovených termínech. Na nákup knihovních jednotek bylo z rozpočtu včetně regionálních
funkcí uvolněno 2 211 326,35 Kč.
Oblast dotací je podrobně dokumentována v následujícím přehledu. Poskytovatelem
dotace bylo Ministerstvo kultury České republiky (údaje jsou uvedeny v Kč)

Ukazatel

Poskytnutá
dotace

Čerpání dotace

Zůstatek

A. neinvestiční
dotace celkem
v tom:

520 000

517 069

2 931

VISK 2, Uz 34 053,
Mimoškolní vzdělávání
knihovníků
VISK 5, Uz 34 053,
RETROKON
VISK 7, Uz 34 053, Kramerius
VISK 9, Uz 34 053, Rozvoj
CASLIN
Výroba ochranných obalů
pro histor.dok. a poškozené
svazky, Uz 34 070
B. investiční
dotace celkem
v tom:

270 000

270 000

0

98 000

95 069

2 931

92 000
40 000

92 000
40 000

0
0

20 000

20 000

0

104 873 682

104 873 991,74

‐ 309,74

104 873 682

104 873 991,74

‐ 309,74

KIC – U Přívozu Uz 34515

K přečerpání investiční dotace došlo chybným nastavením čerpacího limitu ze strany
poskytovatele dotace.
Prostředky fondu reprodukce majetku knihovny v celkovém objemu 3 647 416,50 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 3 342 664 Kč, největší položku ve výši 1 995 868 Kč tvořil nákup 2. etapy systému
radiofrekvenčního zabezpečení knih a dále fond reprodukce knihovny ve výši 304 752,50 Kč.
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11. Personální údaje a zvyšování odborné kvalifikace
Počet zaměstnanců a jejich vzdělanostní struktura k 31.12. 2007 (fyzický stav):
Celkový počet zaměstnanců
‐ v tom zaměstnanci odborní
‐ VŠ knihovnického směru
‐ VŠ ostatní
‐ SŠ knihovnického směru
‐ SŠ ostatní
‐ zaměstnanci ostatní
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

79
71
15
10
25
21
8
74.,75

Průměrný měsíční plat za rok 2007 dosáhl hodnoty 18 728 Kč, což představuje nárůst
7,1 % ve srovnání s rokem 2006.
Celkový stav pracovníků byl posílen o 5 pracovních úvazků (pro přípravu knih do
volného výběru nové budovy). Odborný růst pracovníků knihovny byl realizován
individuálním způsobem (cirkulace knihovnických časopisů, samostudium) a kolektivními
formami, jako jsou semináře, porady, instruktáže a školení včetně ECDL.
Školení počítačové gramotnosti se zúčastnilo 14 pracovníků knihovny. Certifikát ECDL
převzala A. Pokorná. Možnost studia anglického jazyka využívalo 9 pracovníků ve dvou
kurzech. L. Jirků dokončila magisterské a M. Procházková bakalářské studium knihovnictví.
V magisterském studiu nadále pokračovala V. Havrdová. Pracovníci se zúčastnili přednášek a
seminářů: Moderní česká literatura, Novinky v informačních a komunikačních technologiích,
Souborný katalog ČR – jeho služby a využívání, Firemní kultura I a II. Tři pracovnice
(V. Kohoutová, S. Lochovská, I. Vítková) úspěšně absolvovaly rekvalifikační kurz Odborný
knihovník ‐ informační pracovník. 8. 2. byl realizován kurz první pomoci pro zdravotní
hlídky, kterého se zúčastnilo 8 pracovníků. E. Svobodová se zúčastnila ve dnech 23.‐28. června
studijní cesty do knihoven v Norsku.
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Přílohy:
1. Tabulka základních ukazatelů
CELKEM
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 titulů seriálů
Čtenáři SVK celkem
Návštěvníci SVK celkem
v tom: návštěvníci půjčovny
návštěvníci studoven
z toho: návštěvníci internetu v knihovně
Virtuální návštěvy webové stránky
Výpůjčky SVK celkem
v tom: naučná
krásná
ostatní dokumenty
Výpůjčky půjčovny celkem
Výpůjčky studoven celkem
z toho výpůjčky periodik
Meziknihovní výpůjční služba
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
Registrované informace pro veřejnost
Kolektivní akce pro veřejnost
v tom: kulturní akce
vzdělávací akce
Regionální služby pro knihovny*
Metodické návštěvy a konzultace*
Vzdělávací akce a porady*
Tištěné publikace celkem
Studijní místa
Počítače pro uživatele
z toho napojených na internet
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně

2007

2006

Index

1 233 731
1 220 126
804 176
792 353
87 713
87 115
341 842
340 658
13 800
15 796
195
526
4 425
4 563
3 368
4 134
3 690
4 348
6 600
6 202
126 826
125 413
93 590
90 410
33 236
35 003
20 817
21 510
176 421 nový ukazatel od r. 2007
375 836
361 496
319 494
313 598
34 892
29 448
21 450
18 450
268 406
250 316
107 430
111 180
76 962
82 281

* údaje z výkazu o výkonu regionálních funkcí
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1,01
1,01
1,01
1,00
0,87
0,37
0,97
0,81
0,85
1,06
1,01
1,04
0,95
0,97
1,04
1,02
1,18
1,16
0,97
0,94

4 465
4 433

4 266
3 830

1,05
1,16

557
496

469
434

1,19
1,14

0
0

0
0

0,00
0,00

23
14
5 106
122
12
110

35
28
4 998
79
13
66

0,66
0,50
1,02
1,54
0,92
1,67

201
31
8
100
42
42
597
53

139
32
9
100
42
42
597
53

1,45
0,97
0,89
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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2. Nejdražší, nejzajímavější a nejžádanější tituly v SVK HK
2.1 Nejdražší získané tituly
Santi‐Mazzini, Giovanni. Dějiny evropských armád a mocností od Karla
Velikého po rok 1914. Praha : Olympia, 2006. ISBN 80‐7033‐979‐9. Cena
2 999 Kč.
(sign. A1‐13)

2.2 Nejzajímavější získané tituly
De Porti, Andrea. Velcí cestovatelé. Praha : Mladá fronta, 2007. ISBN 978‐80‐204‐1648‐3.
(Sign. A1‐431)

Voit, Petr. Encyklopedie knihy. Praha : Libri, 2006. ISBN 80‐7277‐312‐7.
(sign. A1‐30)

Maršík, Jaroslav – Žofka, Pavel. Lezení v Sasku. Praha : Freytag Berndt, 2007.
ISBN 978‐80‐7316‐305‐5.
(sign. A1‐444)

Šplíchal, Václav – Otavová, Marie. Zlaté ruce. Sv. 1. Poselství dřeva.
Letohrad : Golempress, 2007. ISBN 978‐80‐903883‐0‐7.
(sign. A1‐479/1)

2.3 Nejžádanější knihy:
Beletrie:
Kundera, Milan. Nesnesitelná lehkost bytí. Praha : Atlantis, 2006. ISBN 80‐7108‐281‐3.
Sign. 464 063.
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Veiwegh, Michal. Andělé všedního dne. Brno : Druhé město, 2007. ISBN 978‐80‐7227‐256‐3.
Sign. A0‐1453.
Naučná literatura:
Hendrych, Dušan. Správní právo. V Praze : C. H. Beck, 2006. ISBN 80‐7179‐442‐2.
Sign. 810 473.
Vágnerová, Marie.Vývojová psychologie II. Praha : Karolinum, 2007.
ISBN 978‐80‐246‐1318‐5. Sign. 809 002/2.

3. Ediční činnost knihovny
3.1 Tištěné publikace
U nás : knihovnicko‐informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2007, roč. 17, č. 1‐4.
Hradec
Králové :
Studijní
a
vědecká
knihovna,
2007.
Dostupný
z
WWW: <http://www.svkhk.cz/unas>. ISSN 0862‐9366.
X : občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2007, roč. 0, č. 0. Hradec Králové :
Studijní a vědecká knihovna, 2007. Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/obcasnik‐
x.asp>.
Ročenky:
SEMRÁDOVÁ, Eva (ed.). Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2006 : statistická
ročenka veřejných knihoven. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2007. 43 s., tab.
ISBN 978‐80‐7052‐080‐2
Výroční zpráva za rok 2006. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2007. 29 s. ISBN
978‐80‐7052‐079‐6
POKORNÁ, Marie a kol. Soupis seriálů docházejících do Studijní knihovny v roce 2006.
Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2007. 63 s.
Jiné:
BLAŽKOVÁ, Božena (ed.) – KULICHOVÁ, Hana (ed.). Pojďme si povídat. Díl 1. Metodické
listy k besedám z let 2002‐2006. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2007. [220] s.
ISBN 978‐80‐7052‐081‐9
Knihovní řád : s účinností od 1.5.2007. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2007.
21 s.
KULICHOVÁ, Hana – IRS*. Doprovodné metodické listy k volnému cyklu Pojďme si povídat :
[37.‐43. setkání]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2007. [44] s.
PITUCHA, Václav. Literární dílny : [doprovodné listy k literárním besedám 1.‐3. v roce 2007].
Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2007. [11] s.
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3.2 Elektronické dokumenty na internetu
Přírůstky monografií: Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/prirustky.asp>
Zajímavé přírůstky fondu. Dostupný z WWW: <http://www.svkhk.cz/knovinky.asp>
Soupis CD‐ROMů z fondů monografií. Dostupný z WWW:
<http://www.svkhk.cz/soubory/SoupisCD0507.xls>
Soupis excerpovaných regionálních periodik Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
v roce 2007. Dostupný z WWW:<http://www.svkhk.cz/soubory/excerpcni‐zakladna‐2007.pdf>

4. Výběr z tisku aneb Jak se psalo o knihovně
BÍLEK, Vladimír. Rozmach města ještě přijde. Mladá fronta Dnes ‐ Kraj Hradecký. 23.8.2007,
roč. 18, č. 196, s. 3.
BRABEC, Martin. Ementál: Facka do tváře Gočárovu salonu. Hradecký deník. 26.10.2007, roč.
16, č. 250, s. 3.
ĎOUBAL, Stanislav. Na knihovnu chybí téměř 21 milionů. Mladá fronta Dnes – Kraj Hradecký.
20.10.2007, roč. 18, č. 245, s. 2.
ĎOUBAL, Stanislav. Škola synagogu nechce. Mladá fronta Dnes ‐ Kraj Hradecký. 7.7.2007, roč.
18, č. 156, s. 2.
ĎOUBAL, Stanislav. Univerzitní areál se rozrůstá. Mladá fronta Dnes ‐ Kraj Hradecký.
16.5.2007, roč. 18, č. 113, s. 3.
HRUDKA, Jan. Polemiky o architektuře. Mladá fronta Dnes. 2.2.2007, roč. 18, č. 28, s. 2.
JIRKALOVÁ, Karolína. Neviditelná knihovna. Hospodářské noviny – Příloha Víkend. 2.3.2007,
roč. 51, s. 12.
K veletrhu patří výstava map a atlasů. Mladá fronta Dnes ‐ Východní Čechy. 4.4.2007, roč. 18, č.
80, s. 5.
KLOKOČNÍK, Michal – MÁLKOVÁ, Lenka. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
pečuje o historický unikát. ČT 1. Relace:Večerník. 30.10.2007. [televizní zpráva].
KOŠŤÁK, Jiří. Stavbu brzdí její složitost. Hradecký deník. 25.1.2007, roč. 16, č. 21, s. 12.
LUKEŠ, Zdeněk. Kotěra a Hradec Králové. Neviditelný pes [online]. 9.10.2007. [Citováno 2007‐
11‐13]. Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura‐kotera‐a‐hradec‐kralove‐
dvb‐/p_architekt.asp?c=A071008_231455_p_architekt_wag
MALINA, Jiří. Secesní budova slouží stále vědecké knihovně. Hradecký deník. 19.7.2007, roč.
16, č. 166, s. 4.
(mar). Vědecká knihovna má nový systém. Mladá fronta Dnes ‐ Kraj Hradecký. 25.1.2007, roč.
18, č. 21, s. 4.
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MAREČEK, Petr. Když senioři chtějí mailovat. Mladá fronta Dnes ‐ Kraj Hradecký. 6.3.2007, roč.
18, č. 55, s. 5.
MAREČEK, Petr. Týden knihoven pojedenácté. Mladá fronta Dnes – Kraj Hradecký. 29.9.2007,
roč.18, č. 227, s. 5.
ROTHOVÁ, Eva. Návrh knihovny? Zbytečný : od začátku se staví jinak. Hradecký deník.
26.10.2007, roč. 16, č. 250, s. 1.
ROTHOVÁ, Eva. ʺZlevněnéʺ knihovně chybí peníze. Hradecký deník. 24.11.2007, roč. 16, č.
274, s. 4.
SEMRÁD, Oldřich. Architekti projekty netají. Mladá fronta Dnes – Kraj Hradecký. 6.2.2007, roč.
18, č. 31, s. 3.
SKOKANOVÁ, Eliška. Knihovna coby ementál : některé stavby veřejnost považuje
přinejmenším za kontroverzní. Hradecký deník ‐ Hradecký a Pardubický kraj. 8.3.2007, roč. 16, č.
57, s. 6.
SUCHÁNEK, J. Stavby knihovny si nevšimli? Mladá fronta Dnes. 3.2.2007, roč. 18, č. 29, s. 3.
ŠAFRÁNEK, Šimon. – NEZBEDA, Ondřej. Muchomůrka letenská. Instinkt. 15.3.2007, roč. 6, č.
11, s. 46.
ŠPRINC, Radek. Kraj: Peníze na knihovnu musí dát stát. Hradecký deník. 15.12.2007, roč. 16, č.
292, s. 3.
ŠPRINC, Radek. Seženou miliony? : Studijní a vědecké knihovně v Hradci chybí 16,5
milionu na vybavení interiéru. Kraj odmítl instituci pomoc. Hradecký deník. 1.9.2007, roč. 16,
č. 204, s. 1.
ŠRÁMEK, Přemysl. Knihovna nemá peníze na vybavení. ČT 1. Relace Události v regionech ‐
Praha. 26.10.2007. [televizní zpráva]
VITVAROVÁ VRÁNKOVÁ, Karolína. Veřejný ráj na pohled : knihovny se mění z půjčoven
na centra veřejného života. Týden. 12.3.2007, č. 11, s. 100.
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5. Seznam dárců
Pořadové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
celkem
32

Příjmení, jméno
Příkazský, Jakub
Málková, Lenka
Víchová, Lenka
Bryndová, Helena
Pršala, Vlastimil
paní Opitzová
Pražák, Václav
Lázničková, Hana
Mlynárčiková, Radka
Ing. Kozáková‐Jirásková K.
paní Karenová
Neznámý dárce
Hromas, Miroslav
Kliková, Hana
PhDr. Týč, Miroslav
Jirková, Alena
Vít, František
Čičková, Jana
Svědiroh, Pavel
Adametzová Martina
Silveriová‐Landrová, Dagmar
Bubík, Tomáš
Ing. Tregler, Karel, PhD.
Rus, Jaroslav
Hendrychová, Věra
MUDr. Slezák, Luboš
Židů, Josef
Brojáč, Josef
paní Zemanová
Dobružská, Petra
pan Procházka
Bonet HK
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Počet
15
1 DVD
1
19
1
10 + 37 časopisů
1
24
15
3
11
13
14
2
5 + 3 CD ROM
7
1
6
1
1
2
4
19
13
2
4
43
2
80
26
3
388 ks.
5 000 Kč
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