Výroční zpráva 2007

Úvodní slovo ředitelky krajské knihovny
Rok 2007 byl v Krajské knihovně Karlovy Vary po několika letech naplněných zásadními pozitivními změnami i komplikacemi
(výstavba a otevření nové budovy knihovny, stěhování s tím spojené, oddělení části pracovišť knihovny ve prospěch nově
utvořené městské knihovny) rokem standardní práce.
Za cenu určitého zjednodušení by bylo možné říci, že důraz na vysoké pracovní nasazení, potřebné při řešení mimořádných
situací, byl nahrazen důrazem na zvýšení kvality práce, které vyžaduje nemenší nasazení a navíc přináší trvalejší efekt.
Porovnáme-li porovnatelné výsledky, vzrostl počet čtenářů o více než pět set, počet návštěvníků knihovny o 31 tisíc
a výpůjček o 42 tisíc. Pozitivní výsledky přičítáme zvýšení komfortu pro uživatele, tj. rozšířenému využívání on line služeb
knihovny, instalaci biblioboxů pro vracení výpůjček, rozšíření počtu vzdělávacích akcí, či zkvalitňování knihovního fondu.
Obyvatelé Karlovarského kraje v mnoha případech nemohou využívat služeb krajské knihovny přímo, věnujeme proto velkou
pozornost naplnění jejího poslání spočívajícím v podpoře veřejných knihoven v kraji. Díky dobré spolupráci s obcemi bylo
v roce 2007 již 51 z 53 veřejných knihoven v kraji připojeno k internetu. Vzdělávací systém pro knihovníky, organizovaný
krajskou knihovnou a plně financovaný z prostředků EU, se jako projekt stal inspirací pro ostatní krajské knihovny.
Pozitivním zjištěním je, že jsme schopni kvalitní úroveň tohoto vzdělávání lektorsky částečně zajistit pracovníky naší knihovny.
Značné nároky na tým pracovníků knihovny kladla revize veškerého knihovního fondu, nanejvýš nutná po rozsáhlých
změnách a konverze informačního systému knihovny Aleph na novou verzi, se kterou bylo spojeno nutné inovační školení.
Předpokladem pro splnění úkolů, které jsme si stanovili, bylo solidní ekonomické zajištění, na němž se vedle podpory
Karlovarského kraje podíleli také pracovníci knihovny úspěšným fundraisingem (podařilo se získat 2,5 milionu korun z grantů
a nadačních darů především na vzdělávání a rozšíření služeb pro handicapované spoluobčany) i poskytováním některých
placených služeb pro veřejnost (pronájem prostor, školení počítačové gramotnosti, atp.)
Dobré výsledky přinášejí nejen uspokojení z práce, ale fungují také jako inspirující a pobízející závazek do budoucnosti.
PhDr. Eva Žáková

1.

Existuje nejméně deset důvodů proč navštívit Krajskou knihovnu Karlovy Vary:
čeká vás příjemné prostředí a vždy ochotný odborný personál
vyberete si z 145 173 knih, 22 201 AV-médií a 132 028 časopisů a brožur
ve spolupráci s British Council pro vás organizujeme Cambridgeské zkoušky
nabízíme rešeršní služby
v rámci Herního klubu i mimo něj si můžete zahrát deskové, logické a strategické hry
připravujeme pro vás přednášky odborníků z oblastí historie, region, příroda apod.
studentům pomůžeme v orientaci v databázích při přípravě seminárních prací
pro lidi se zrakovým postižením máme 2 019 titulů zvukových knih a navíc zásilkovou službu zdarma
seniorům nabízíme možnost setkávání v rámci Literárního klubu seniorů
nezaměstnaným pomůže naše asistenční služba
děti si u nás mohou hrát, vzdělávat se i odpočívat
příjemné posezení s přáteli, novinami nebo knihou nabízí kavárna v přízemí
v Informačním středisku Karlovarského kraje lze koupit vstupenky na kulturní i sportovní akce v ČR a v zahraničí,
místenky na dálkové autobusové linky a knihy regionálních autorů

2.

Půjčovna a čítárna
Příjemné místo nejen pro výběr knihy, ale i pro posezení s knihou, novinami nebo časopisem.
Klidné prostředí pro studium.
Poskytujeme:
individuální asistenci při vyhledávání v elektronických databázích
(Služba je určena zejména pro studenty, ale využít ji může kdokoli.)
asistenční službu pro nezaměstnané
(Poradíme, kde na internetu můžete hledat práci, jak napsat životopis, či motivační dopis.)
meziknihovní výpůjční službu
(Nemáme Vámi požadovanou knihu? Nevadí, zkusíme ji pro Vás sehnat v jiné knihovně.)
rešerše - soupis relevantních zdrojů
(Pomáhá zorientovat se ve vybrané problematice. Převládají právnická, ekonomická a sociální témata.)
odpovědi na elektronické dotazy - služba Ptejte se knihovny
V roce 2007 jsme
se nejméně 2x týdně věnovali zájemcům o pomoc při hledání zaměstnání
pomáhali studentům při vyhledávání v elektronických databázích
našim čtenářům půjčili 272 517 knih a 84 665 periodik
v rámci meziknihovní výpůjční služby vyřídili 704 požadavky
zpracovali 37 rešerší (poptávka každým rokem vzrůstá)
odpověděli na 72 dotazů přes službu Ptejte se knihovny, e-mailem jsme zodpověděli dalších 92 dotazů

3.

Britské centrum - Váš zahraniční pomocník v krajské knihovně
Pravidelně připravujeme:
Reading group - setkávání zájemců o britskou literaturu
Britský filmový klub - promítání filmů v angličtině s anglickými titulky
semináře v angličtině
přednášky pro studenty středních škol
Cambridgeské zkoušky
V roce 2007
se v Britském centru uskutečnilo celkem 21 akcí (účast - 198 návštěvníků)
vzrostla návštěvnost Reading group, skupina zájemců o britskou literaturu má již 12 členů
BFK nabídl 11 kvalitních filmů (cca 1x měsíčně), průměrná návštěvnost 11 lidí
navštívilo celkem 60 studentů přednášky o činnosti Britského centra (3 akce)
pořádali jsme semináře Reading the City a Challenge for Teaching (akce Oxford University Press) s celkovou
účastí 28 návštěvníků
BC nakoupilo literaturu v hodnotě 150 000 Kč, mezi nejzajímavější přírůstky patří publikace o výtvarném umění
(Turner on Tour, World of Ancient Art, World of Tattoo), z oblasti filozofie (Ludwig Wittgenstein - Tractatus...,
John Gray - Straw Dogs nebo Occult Philosophy), z beletrie (John Fowles - The Magus, Lawrence Durrell Alexandrian Quartet, Anne Enright - The Gathering)
jsme se podíleli na organizaci Cambrigeských zkoušek KET, PET, FCE a poprvé v Karlových Varech bylo dost
uchazečů také pro CAE, celkový počet uchazečů 111, z toho 107 prospělo (14 s vyznamenáním).
V říjnu se v krajské knihovně uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů úspěšným absolventům.

4.

Balneologická knihovna
Krajská knihovna Karlovy Vary má od roku 2001 ve své správě fond unikátní Balneologické knihovny.
Fond čítající 2 188 svazků zahrnuje tituly z oblasti lázeňství, z let 1589 až 2007. Knihy jsou postupně vkládány
do katalogu krajské knihovny. V letech 2003-2006 bylo do katalogu vloženo 929 knih v češtině, němčině,
angličtině, francouzštině a latině.
V roce 2007
finanční dotaci z projektu Knihovna 21. století (program MK ČR) jsme využili na zrestaurování 21 knih
(náklady 20 000 Kč)
za 25 500 Kč jsme fond balneologické literatury doplnili o 80 nových knih
do databáze jsme vložili 107 cizojazyčných knih
k nejzajímavějším akvizicím patří např. Wolfgang Dauber - Feneisův obrazový slovník anatomie (který obsahuje
8 000 odborných anatomických pojmů a 800 vyobrazení), Walter Froneberg - Manuální neuroterapie: nervová
reflexní terapie na noze podle Waltera Froneberga: statika - pohyb - nervy - svaly
nebo od Viléma Weisse - Dějiny chirurgie v Čechách
zvyšuje se zájem o využívání balneologické knihovny z řad lékařů i odborné veřejnosti a také ze zahraničí
v souvislosti se záznamy knih v online katalogu
zodpověděli jsme 7 rozsáhlejších dotazů s nutností přípravy na odpovědi (např. dotaz z Rakouska: Almanach de
Carlsbad, dotaz z Německa - Stöber Otto - peloidy, peloidní léčba (18 knih)
rešerše pro Kolegium karlovarských lázeňských lékařů a Sdružení lázeňských lékařů Karlovy Vary - odeslány 4
rešerše na téma lázeňství

5.

Oddělení regionálních fondů
Spolupracujeme
s institucemi pro získávání povinného výtisku: infocentra, Městská knihovna Cheb, Městská knihovna Sokolov,
Oblastní archiv Karlovy Vary, Muzeum Karlovy Vary, Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích,
Krajské muzeum Cheb, obecní a městské úřady, Karlovarský kraj
s profesními institucemi při výměně dat: Národní knihovna ČR (oddělení dodává záznamy článků - analytický
popis - do Souborného katalogu ČR); Knihovna Národního muzea v Praze, Regionální oddělení SVK Plzeň
(spolupráce na Kalendáriu); Moravská zemská knihovna Brno (oddělení dodalo podklady pro Českou
retrospektivní bibliografii - časopisy 1919-1945 - doplnění záznamů z karlovarského a sokolovského archivu)
s německými partnery na projektech OUTDOOR/Knihovna v přírodě a Gesund durch Bewegung/Zdraví pohybem
Zpracovali jsme
články z regionálního tisku; analytický popis, zpracováno celkem 2 380 záznamů
47 záznamů osobností kraje (celkem 1 434 záznamů - pro databází osobnosti, události)
96 záznamů a 304 oprav regionálních autoritních záznamů (korporace a akce); po zpracování se posílá do NK
ČR (do Souborného katalogu ČR), poté provedeny opravy dle jejich pokynů
Udržujeme slovník klíčových slov pro analytický popis
Provádíme vazbu regionálního tisku
Zodpověděli jsme
254 dotazy - např. Rozluštění nápisu a jeho překlad na náhrobku MUDr. Löschnera z fotokopie, kterou předložil
čtenář z Chomutova
prostřednictvím služby Ptejte se knihovny 14 dotazů s regionální tématikou
Výběr z akcí, na kterých jsme s prezentovali
7. saský knihovnický den, 9.5.2007 v Glauchau (referát o Práci s dětmi v KK KV)
Knihobraní, 29.9.2007 v Chebu - VII. ročník: Setkání s literaturou na téma Sudety - lidé, příroda, kultura
českýma očima, očima českých autorů
13. durynský knihovnický den, 10.10.2007 v Greizu (přednáška: Lobbování práce v knihovně)
6.

Oddělení pro děti
v průběhu celého roku se snažíme přibližovat dětem literaturu
navštěvují nás děti nejmenší i největší, máme pro ně knihy, výukové CD, časopisy, deskové hry, PC s internetem
i odpočinkovou zónu
pravidelně pořádáme besedy a výstavy k výročím spisovatelů a ilustrátorů, roste obliba čtení knih nahlas
(na pokračování)
v rámci Herního klubu děti hrají klasické i nové atraktivní deskové logické a strategické společenské hry,
pořádáme pravidelné turnaje
každý měsíc pořádáme výtvarné dílny
jsme spolupořadateli akce Kamarádi moudrosti (soutěž pro děti ve všech knihovnách v Karlových Varech)
dětem se věnujeme rádi
V roce 2007
v rámci 43 exkurzí si naše oddělení (a celou knihovnu) prohlédlo 955 dětí
uskutečnili jsme 82 besed na různá témata pro celkem 1 701 návštěvníků
uspořádali jsme 17 turnajů ve společenských hrách (účast celkem 147 dětí)
deseti výtvarných dílen se celkem zúčastnilo 113 potencionálních umělců
zúčastnili jsme se celostátní akce Česko čte dětem (spolupráce s Hanou Frankovou, herečkou divadla Dagmar)
poprvé jsme pasovali prvňáčky na čtenáře
finanční prostředky od společnosti Lesy ČR jsme využili na nákup nových společenských her a odměn do soutěží
zúčastnili jsme se akce celokrajského významu Hry bez hranic (Loket)
vyšli jsme s dětmi na výlet Za pověstmi do Svatošských skal

7.

A-klub
Poskytujeme prostor pro nejrůznější aktivity
autorská čtení - zejména pro literáty z Karlovarského kraje
přednášky - cyklus Světová náboženství a filozofie
výstavy fotografií, tématické výstavy (např. k výročí narození Michala Tučného, k úmrtí Kurta Vonneguta)
možnost komponování a hry na keyboard
Nabízíme
5 638 titulů CD s hudbou i mluveným slovem, 762 titulů DVD a 845 titulů CDR
1 511 titulů LP, 868 titulů audiokazet a 3 videokazety
5 638 knih (sci-fi, fantasy, počítačová literatura) a 76 titulů časopisů
2 812 dokumentů s notovými záznamy
Herní klub - naše chlouba
chytrá zábava pro každého bez rozdílu věku, pravidelně, každý čtvrtek, rádi přivítáme nové zájemce
22 dospělých členů, 17 členů v oddělení pro děti (zahájili jsme v únoru 2007, ve spolupráci s Mensou ČR)
40 logických a strategických, společenských her k dispozici všem zájemcům, nejen členům Herního klubu

8.

Bibliobox Herbie - komfort pro čtenáře Krajské knihovny Karlovy Vary
Krajská knihovna Karlovy Vary zlepšila komfort služeb a vychází vstříc i těm čtenářům, kteří nemají dostatek
času, aby v termínu vraceli půjčené knihy
čtenáři krajské knihovny mohou od října 2007 využívat 2 biblioboxy HERBIE, tedy zařízení na vracení knih mimo
knihovnu
jsme jedni z mála ve střední Evropě, kteří čtenářům mohou nabídnout zjednodušení vrácení knih zpět do
knihovny
boxy jsme pořídili se záměrem usnadnit čtenářům vracení knih v případech, kdy nemají dost času dojet do
knihovny a hrozí jim upomínka
do konce roku 2007 bylo prostřednictvím biblioboxu vráceno 1 241 knih, box využilo 411 čtenářů (počty stále
stoupají)
biblioboxy jsou určeny pro vracení knih z Krajské knihovny Karlovy Vary-Dvory a ze Studijního oddělení, Lidická
40 (budova SPgŠ)
Umístění
v budově Městské tržnice v K. Varech a v objektu základní školy v okrajové části, odkud je do krajské knihovny
složitější dopravní spojení
Finanční náklady
Náklady za box umístěný v ZŠ ve Staré Roli plně uhradil Karlovarský kraj (172 550,- Kč)
Náklady za box umístěný v Městské tržnici Karlovy Vary plně uhradila Nadace ČEZ (172 550,- Kč)

9.

Kulturní činnost v roce 2007
Akce pro veřejnost ve společenském sále
25.1.
Afrika - přednáška Jiřího Bálka
6.2.
Křest knihy Jindřicha Konečného Jen si tak píšu....
8.2.
Inteligence - přednáška Václava Fořtíka, předsedy Mensy ČR
16.2.
Znovuobjevené Krušnohoří - přednáška Petra Mikšíčka
28.2.
Aljaška - přednáška Jaroslava Rejchy
6.3., 3.4., 15.5. Porcelán, porcelánky regionu - cyklus přednášek Lenky Merglové-Pánkové a Jana Mergla
12.3.
Jak jste na tom s pamětí? - přednáška Jitky Tiché
22.3., 29.3.
Šifra mistra Leonarda – diskuse P. Smolky nad knihou
2.5.
Nová budova NK v Praze - přednáška Hanuše Hemoly
16.5.
Beseda se spisovatelkou Irenou Obermannovou
30.5.
Karlovarský kraj z nebe - beseda s fotografem Jiřím Bergerem
18.9.
Kamenné smírčí kříže - historie jejich objevování - přednáška Stanislava Wiesera
1.10.
Nikdy nevíte kdy nás budete potřebovat - akce v rámci projektu 30 dní pro neziskový sektor,
ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Vlaštovka, ANNA KK
2.10.
Kamenné smírčí kříže - předmět památkové péče - přednáška Stanislava Wiesera
4.10.
Hudební pořad Jiřího Černého „Suchý a Šlitr”
15.10.
Jak jste na tom s pamětí? - přednáška Jitky Tiché
9.11.
Noc poezie (do 10.11.)
15.11.
Zaniklé obce Karlovarska - přednáška Jaroslava Pachnera
28.11.
Křest knih Ohře - měsíční řeka a Slavní návštěvníci Karlových Varů (Promenáda)
29.11.
Korfu 70 let po Geraldu Durrellovi, příklad těžkosti ochrany přírody Středomoří - přednáška
Petra Velenského, ZOO Praha
30.11.
Paličkovaná krajka - přednáška a prezentace Marie Vránové
6.12.
O zámku Bezdružice - ve spolupráci s Destinačním managementem Český Západ
10.12.
Zaniklé obce Sokolovska - přednáška Romany Beranové-Vaicové
11.12.
Jak jste na tom s pamětí? - přednáška Jany Vejsadové
10.

Kulturní činnost v roce 2007
Akce pro veřejnost v A-klubu
Cyklus přednášek na téma Světová náboženství a filozofie:
27. 2. Buddhismus
27. 3. Hinduismus
24. 4. Judaismus
29. 5. Islám
30.10. Animismus
27.11. Křesťanství
Akce pro znevýhodněné skupiny (senioři, handicapovaní lidé)
25.9. Jak jste na tom s pamětí? - přednáška Jitky Tiché pro seniory
1.10. Nikdy nevíte, kdy nás budete potřebovat - akce v rámci projektu 30 dní pro neziskový sektor,
ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Vlaštovka, ANNA KK
4.10. Svět nevidomých - ukázky pomůcek, hudební pořad Jiřího Černého „Divadlo Semafor, Suchý a Šlitr”
od listopadu - Setkání nad knížkou; besedy na literárně-společenské téma pro nevidomé a tělesně postižené,
1x měsíčně Jitka Tichá

11.

Studijní oddělení - Lidická
v průběhu roku 2007 jsme rozšířili spolupráci se ZŠ i SŠ, celkem jsme uskutečnili 170 besed a 2 soutěže
pro studenty SŠ
pořádáme literární akce zaměřené na rozvoj čtenářství a kladného vztahu ke knize
1x měsíčně soutěže pro děti za spolupráce studentů SPgŠ
1x měsíčně odpoledne se zvířátky
1x týdně pomoc při psaní domácích úkolů pod vedením studentů SPgŠ
Literární klub pro seniory – založen v roce 2007, schůzky 2x měsíčně
nejúspěšnější akce:
týdenní kurz práce na PC v rámci projektu Senioři komunikují, přednášky Jak jste na tom s pamětí?,
Arteterapie, vánoční posezení s výrobou waldorfských panenek a 2 vernisáže výstav ručních prací
(tapiserie a paličkovaná krajka)

12.

Pro handicapované
Oddělení se speciálním fondem pro nevidomé - půjčovní doba: pondělí a čtvrtek 10:00 – 19:00
registrace, půjčování a přístup na internet - bezplatně pro registrované čtenáře
Návštěvníkům se zrakovým handicapem půjčujeme nahrávky knih v podání známých herců
audio kazety a nově i MP3, možnost rezervace, zásilková a donášková služba
žánr – detektivní, román pro ženy, naučná literatura, historický román, cestopisy, životopisy, humor, literatura
pro děti
časopisy pro handicapované: Zora, Oblastník (i ve zvukové podobě), Zpravodaj FRPSP, Gong (pro neslyšící),
Vozíčkář, Senior revue, Abilympijský zpravodaj, Nejsi sám, Skok do reality
speciální zařízení k převodu tištěných materiálů na obrazovku počítače (Recognita Plus 5.0) doprovázené hlasem
(OutSpoken)
program pro zvětšení textu - lupa ZoomText
Akce:
každoroční setkávání nevidomých – praktické ukázky kompenzačních pomůcek, výstava, kulturní program
přednášky – ředitel KTN K. E. Macana Bohdan Roule
Svět nevidomých – přednášky pro SŠ, praktické ukázky
seznamování návštěvníků s prací na počítači a internetu - ve spolupráci s Tyfloservisem a Tyflocentrem
kurzy trénování paměti pro seniory – lektorka Jitka Tichá
akce ve spolupráci s organizacemi SONS, výstavky výrobků nevidomých, stálá výstava kompenzačních pomůcek
Setkání nad knížkou – besedy na literárně-společenské téma
spolupráce s ostatními knihovnami, se školami, 1x měsíčně besedy - pomocná škola

foto

Celá budova knihovny je bezbariérová, automatické otevírání vstupních
dveří a výtahu. Společenský sál je vybaven indukční smyčkou pro neslyšící.
Vyhrazená parkovací místa pro handicapované, nájezdová rampa
u hlavního vchodu, signální majáček s hlasovou navigací do knihovny.
13.

Informační středisko Karlovarského kraje
člen Asociace turistických a informačních center
jeden z největších prodejců vstupenek v Karlovarském kraji
předprodej vstupenek na akce v celé České republice i na vybrané akce v zahraničí
Spolupráce s internetovými portály:
Ticketpro
Ticketportal
Ticket Art
Předprodej vstupenek na akce v Karlovarském kraji
Divadlo Karlovy Vary
Karlovarský symfonický orchestr
Agentura VLNY
V roce 2007 jsme dále zkvalitnili naše služby:
rozšíření spolupráce s organizátory kulturních akcí a internetovými portály
prodej místenek na dálkové autobusy – AMSBUS
publikace o Karlovarském kraji
knihy regionálních autorů
zdarma - propagační materiály a kulturní přehledy
Prezentace činnosti na veletrzích Regiontour a Holiday World 2007 v rámci expozice Karlovarského kraje

foto
14.

Vzdělávání v Krajské knihovně Karlovy Vary v roce 2007
Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje 2006-2008 - projekt financovaný
Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR
Senioři komunikují - kurzy počítačové gramotnosti financované
Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových
kurz českého znakového jazyka
jazykové kurzy a kurzy práce na PC pro veřejnost
vzdělávání dle požadavků ostatních organizací a firem
1 110 hodin odučených lektory krajské knihovny

15.

NEJ..... v Krajské knihovně Karlovy Vary
Nejstarší kniha ve fondu KK KV
Titel De inventione, descriptione, tempere, viribus, lat.
Autor: Fabianus Sommer (1589)
Nejdražší současná kniha ve fondu KK KV
Leonardo da Vinci - 4 999,- Kč
Autor: Frank Zollner, nakl. Praha, Slovart 2005
Největší počet stran má kniha
Kronika 20. století - 1 568 stran
přeloženo z německého originálu, kolektiv autorů, vyd. Praha Fortuna Print 2000
Nejdražší časopis ve fondu KK KV
Inside Report - 1 000,- Kč

16.

Zajímavosti roku 2007
z grantových zdrojů a nadačních fondů knihovna získala více než 2 500 000 Kč (1 600 000 z fondů EU
a téměř 1 000 000 ze zdrojů v ČR), finanční dotace byly určeny na vzdělávání knihovníků, rozšíření služeb
pro handicapované a na modernizaci počítačové učebny ve Studijním oddělení - Lidická
v červenci se uskutečnila celková revize knihovního fondu a konverze systému na novou verzi
bylo zrevidováno 299 402 dokumentů - 145 173 knih, 22 201 AV-médií a 132 028 časopisů a brožur
Významná návštěva v krajské knihovně
30.11.2007
paní Livia Klausová, předsedkyně Nadačního fondu manželů Livie
a Václava Klausových, manželka prezidenta ČR
setkání se seniory po ukončení dvou kurzů počítačové gramotnosti
v rámci kurzu Senioři komunikují
návštěva se uskutečnila na pozvání Krajské knihovny K. Vary

17.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007
dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
Počet podaných žádostí o informace: 1
Počet stížností: 1
V souvislosti s podanou žádostí o informace dle výše uvedeného zákona řešila KK KV stížnost týkající se údajné
neúplné odpovědi. Stížnost byla vyřešena ve spolupráci s právníkem Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.:
Krajská knihovna Karlovy Vary s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti v roce 2007:
vydala 58 tiskových zpráv
uspořádala 2 tiskové konference
publikovala informace v 10 vydáních krajského měsíčníku Karlovarský kraj (Hejtmanské listy)
realizovala 60 výstupů do regionálních rádií a TV

18.

Významní partneři a sponzoři
EU - Evropský sociální fond - OPRLZ
Ministerstvo kultury ČR - Odbor umění a knihoven - Knihovna 21. století
Ministerstvo kultury ČR - Odbor umění a knihoven - VISK
Město Karlovy Vary
Nadace ČEZ
NAEP - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (Gruntvig)
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
British council
Městská knihovna Karlovy Vary
Úřad práce Karlovy Vary
Lesy ČR, s. p.
ZO ČSOP Berkut
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.; Tyfloservis, o.p.s.
Karlovarský klub neslyšících a hluchoněmých lidí
Autoškola Hejhal s.r.o.
Nadační fond J&T
Slot Game
Moser
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Údaje o hospodaření - čerpání nákladů a výnosů krajské knihovny za rok 2007
Náklady

Úč. dotace
celkem

Čerpání
bez dotací

% čerpání
bez dotací

3 499 057

455 799

3 043 258

106,6

2 696 705

264 298

2 432 407

107,6

70 000

73 249

0

73 249

104,6

z toho spotřební materiál

453 890

680 467

201 984

478 483

107,7

z toho spotřeba benzinu

70 000

48 636

0

48 636

69,5

1 674 433

18 804

1 655 629

95,2

Spotřeba materiálu

501

Rozpočet
2007

Čerpání
celkem

2 854 070
2 260 180

z toho nákup KF
z toho časopisy

Spotřeba energie

502

1 740 000

Opravy a udržování

511

50 000

42 115

0

42 115

84,2

Cestovné

512

67 000

134 333

16 968

117 365

175,2

Náklady na rezprezentaci

513

15 000

12 676

0

12 676

84,5

Ostatní služby

518

100,6

2 344 000

2 767 610

409 248

2 358 362

z toho výkony spojů

468 000

390 986

8 230

382 756

81,8

z toho ostatní služby

1 876 000

2 376 624

394 770

1 981 854

105,3

12 112 000

12 730 302

381 196

12 349 106

102,0

200 000

456 701

381 196

75 505

37,8

Mzdové náklady celkem

521

z toho OON
Zákonné sociál. pojištění

524

4 239 200

4 377 994

0

4 377 994

103,3

Zákonné sociál. náklady

527

276 580

245 471

0

245 471

88,8

Ostatní daně a poplatky

538

0

1 304

0

1 304

0,0

Ostatní pokuty a penále

542

0

808

0

808

0,0

Kurzové ztráty

545

0

1 295

0

1 295

0,0

Jiné ostatní náklady

549

441 000

497 033

0

497 033

112,7

274 000

274 936

0

274 936

100,3

z toho pojistné
Odpisy dlouhod. majetku

551

7 485 000

7 580 522

0

7 580 522

101,3

Celkem náklady

tř. 5

31 623 850

33 564 953

1 286 850

32 278 703

102,1
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Údaje o hospodaření - čerpání nákladů a výnosů krajské knihovny za rok 2007
Výnosy

Rozpočet
2007

Výnosy
celkem
2 077 896

Prodej služeb

602

1 470 000

Úroky

644

1 000

1 172

Zúčtování fondů

648

0

370 211

Ostatní výnosy

649

29 000

38 272

Provozní dotace KÚ KK

691

27 550 000

27 704 309

Dotace KÚ na RF

691

2 150 000

2 150 000

Příspěvek od měst a obcí

691

423 850

412 490

Celkem výnosy

tř. 6

31 623 850

32 754 350

Účelové dotace
Dotace úřad práce

691

60 956

Dotace ESF

691

513 252

VISK 2

691

172 000

VISK 9

691

40 000

Balneo MK

691

20 000

Zvukové knihy

691

10 000

Hurá do knihovny

691

5 000

Kamarádi moudrosti

691

3 000

Grundtvig

691

16 449

Nevidomí MM
Celkem účelové dotace
Výnosy + úč. dotace
Hospodářský výsledek celkem

6 300
846 957
33 601 307
36 354

21.

Účet 648 - zúčtování fondů zahrnuje čerpání rezervního fondu:
Finanční dary
Britská rada

nákup anglické literatury

Slot Game

nákup zvukových knih

15 000,-

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

vzdělávání seniorů
nákup boxu na vracení knih
a jeho propagace

36 666,-

ČEZ

239 298,50,-

250 000,-

Dofinancování daru ČEZ

60,20

Rekapitulace výsledků hospodaření př. organizace Krajská knihovna Karlovy Vary (v Kč)
Náklady

Název
organizace

Krajská
knihovna

Výnosy

Plán 2007

Skutečnost
k 31.12.2007

31 623 850

33 564 953,12 1,06

Index

Hospodářský výsledek

Plán 2007

Skutečnost
k 31.12.2007

31 623 850

33 601 307,67 1,06

Index

Plán 2007

Skutečnost
k 31.12.2007

0

36 354,55

Předložená roční uzávěrka odpovídá schválenému finančnímu plánu, hospodářský výsledek
skončil se ziskem 36 364,55 Kč.
22.

Údaje o realizovaných investičních akcích
Aktualizace SW a HW učebna Lidická
investiční příspěvek VISK 2
investiční fond KK
celková hodnota investice

300 000,- Kč
26 679,- Kč
326 679,- Kč

Boxy na vracení knih
1 ks investiční příspěvek zřizovatele

172 550,- Kč

1 ks dar nadace ČEZ

172 550,- Kč

Regálový systém
investiční příspěvek zřizovatele

243 165,- Kč

Policový systém
investiční příspěvek zřizovatele

97 328,- Kč

Pořízení webových stránek KKKV
investiční příspěvek zřizovatele
investiční fond KK
celková hodnota investice

200 000,- Kč
18 365,- Kč
218 365,- Kč

PD - stavební úpravy depozitáře
investiční příspěvek zřizovatele

100 000,- Kč

23.

Zaměstnanci 2007
Banzetová Jitka, Mgr.
Bartůšková Kamila, Mgr. MD
Bauchnerová Daniela
Blecha Libor
Bozděchová Jana
Burachovičová Eva
Burianová Jana, Mgr.
Čápová Michaela
Čihařová Barbora
Děkanová Jana
Drahozalová Jana
Dubová Kamila, Mgr.
Dušková Ivana
Gässlová Jana
Gruber Martin, Dis.
Hakenová Jana, Mgr.
Havránková Alice
Jakobi Evžen, Dis.
Janáček Tomáš
Jíchová Michaela
Jiráček Jaroslav
Kaňovská Eva
Kaplánková Jana
Kmošková Božena
Kocová Jana
Košátková Dagmar
Kožíšková Michaela, Bc.
Kubincová Tereza
Kvasničková Božena
Ležečková Monika

Lopatová Ivana
Lorenzová Gerda
Lörinc Milan
Malý Karel
Mayerová Ivana
Mikač Martin
Náhlíková Miloslava
Nejepsová Karolína, Bc.
Němcová Michaela
Nováčková Kamila
Orlová Šárka MD
Ozomová Zuzana
Pačísková Taťána
Pechová Pavla
Pelcová Gabriela
Pelešková Karin MD
Pešáková Lenka
Plaček Radek
Plachá Kateřina
Puškášová Hedvika, Mgr.
Schützová Jana
Svobodová Jitka
Šimlová Eva
Šuminová Anna
Telínová Kateřina, Mgr.
Tesařová Martina
Těšínská Blanka
Tichá Jitka
Tlustý Jiří
Trešlová Jana, Bc.

Trojáčková Silvie
Tůmová Jana
Vejvodová Martina, Mgr.
Vítek Pavel
Vítková Marlena
Vlčková Romana
Vodrážková Dana
Walterová Vladimíra
Zadražilová Eva, Ing.
Zieglerová Jaroslava
Žáková Eva, PhDr.
Žižková Daniela

studenti - DPČ
Augustinová Anna
Buriánková Michaela
Fišer Josef, Bc.
Hlavatá Klára
Kaas Filip
Kousal Jan
Kolocová Růžena
Müller Tomáš
Pačísková Jana
Pelcová Natálie
Telín Daniel
Turečková Eliška
Vodičková Eva
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