Krajská knihovna Karlovy Vary Váš druhý domov...
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02 Úvodní slovo ředitelky krajské knihovny
Rok 2009 v životě Krajské knihovny v Karlových Varech lze charakterizovat dvěma slovy „dobrý“ a „náročný“. Platnost prvního z nich opravňuje růst
výkonů knihovny téměř ve všech ukazatelích. Například počet uživatelů služeb knihovny vzrostl o pětinu, celkový počet výpůjček o 5% , výrazně vzrostl
počet zpracovaných rešerší, počet výpůjček zajištěných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, počet vzdělávacích programů pro veřejnost i počty
jejich účastníků i řady dalších ukazatelů. K jednoznačným pozitivům patří také uplatnění uživatelsky komfortnější verze knihovnického informačního
programu Aleph a zkvalitnění webových stránek knihovny. Zkvalitnění nabídky služeb pro hendikepovaná se projevilo nejen zvýšeným zájmem uživatelské
veřejnosti, ale i vyznamenáním krajské knihovny cenou Jodi Awards 2009, udělenou za výsledky dosažené v této oblasti britskou organizací Jodi Mattes
Trust.
S podporou KK došlo také k rozšíření a zkvalitnění služeb knihoven v jednotlivých obcích Karlovarského kraje (např. doplněním a lepším využitím
výměnného fondu, zavedením automatizovaného výpůjčního systému nebo vzděláváním pracovníků knihoven).
Výsledky, zmíněné v předcházejících řádcích, i ty, které jsou uvedeny v dalších částech výroční zprávy, byly dosaženy v náročných podmínkách díky
profesionalitě a vysokému nasazení pracovního týmu Krajské knihovny. Za to patří všem uznání a poděkování.
Podíl na dosažených výsledcích má samozřejmě Karlovarský kraj jako zřizovatel, kooperující obce a jejich knihovny, dárci, kteří podpořili naše aktivity i věrná
obec uživatelů služeb. I jim děkujeme.
Náročnost roku 2009 a podmínek práce Krajské knihovny spočívala především v nutnosti vyrovnat se s úspornými opatřeními, přijatými Karlovarským
krajem, v reakci na pokles příjmů v důsledku ekonomické krize. Snížení rozpočtu o milion korun v průběhu posledního čtvrtletí roku se podařilo zvládnout
přijetím organizačních opatření, bohužel i snížením počtu pracovních sil a úsporami spotřebního materiálu. Vyrovnat se s uvedenou ztrátou nám
pomohlo i získání prostředků pomocí aktivního fundraisingu ve výši cca 600 tisíc korun. Jen díky tomu se podařilo zachovat všechny služby ve standardním
rozsahu a kvalitě .
Naopak zrušení rozhodnutí o přidělení prostředků na investice a odčerpání odpisů se však překonat nepodařilo. Uvedené finanční prostředky měly sloužit
k vybudování prostor pro uložení speciálních fondů knihovny (konzervační fond, historický fond, balneologický fond) a k obnově a modernizaci
informačních technologií. Z nedostatku finančních prostředků nemohly být tyto akce realizovány. Tento deficit může nepříznivě ovlivnit plnění poslání
krajské knihovny v nejbližší budoucnosti.
Eva Žáková

03 Služby v číslech…
- Ústřední budova knihovny ve Dvorech je otevřena pro veřejnost denně mimo neděle od 10:00 do 19:00 hodin
- výpůjčky: oproti roku 2008 vzrostl počet výpůjček na 448.498 (plus 19.033), počet registrovaných čtenářů na 10.109 (plus 1.818)
- rozbor výpůjček: v roce 2009 si čtenáři knihovny půjčili
 353.992 knih
 62.797 časopisů a novin
 28.544 zvukových nosičů
 341 notových záznamů nebo zpěvníků
 866 map
 z celkového počtu výpůjček bylo 18.038 výpůjček cizojazyčných dokumentů
- zodpovídání dotazů prostřednictvím e-mailu: čtenáři využívají i služby „na dálku“, Ptejte se knihovny 25 dotazů, knihovna@knihovnakv.cz 188
dotazů; info@knihovnakv.cz 950 dotazů a žádostí o prodloužení
- meziknihovní výpůjční služba: v roce 2009 bylo pro čtenáře knihovny zajištěno 870 dokumentů z jiných knihoven; knihovna poslala jiným
knihovnám 714 dokumentů na základě jejich požadavků na MVS; celkem o 463 výpůjček více než v roce 2008
- MVS článků 2009 další zvýšení počtu objednaných záznamů, kontrola kreditů pro nový rok ( 83 článků za 1.591 Kč);
- rešeršní služby: v roce 2009 bylo zpracováno 80 rešerší (69 v předchozím roce)
- biblioboxů Herbie využilo k vrácení knih v roce 2009 celkem 5.385 čtenářů, kteří do nich vložili 13.401 knih
- Monitoring: počet odeslaných článků celkem 30.726 (z toho 24.904 denní, 4.504 speciály, 575 denní speciál HC Energie, 743 knihovny)
- k 31. 12. předáno 901 záznamů seriálů do souborného katalogu CASLIN
- přílohy časopisů CDR 2009: zpracováno celkem 611 (= 343 CDR + 268 videozáznamů/DVD)
- velmi pozitivně byla přijata nově zavedená služba půjčování filmů od BontonFilmu na DVD - za rok 2009 půjčeno 133 titulů 586krát
- od 13. 5. 2009 získala naše knihovna placený vstup do ČSN online

03 Služby v číslech...
Periodika
Tabulka základních ukazatelů

Počet titulů celkem odebíraných v r. 2009
Počet dodaných čísel
Do Souborného katalogu NK ČR předáno záznamů
Katalogizace BIB záznamů seriálů
Z toho nových titulů
Katalogizace příloh časopisu AV médií

2.280
26.446
901
663
47
611

04 Krajská knihovna přátelské místo pro všechny...
Krajská knihovna se již řadu let věnuje práci s handicapovanými skupinami uživatelů se zaměřením především na nevidomé a slabozraké,
neslyšící, seniory a žáky speciálních škol.
Oddělení pro handicapované navštívilo 477 čtenářů + 294 návštěvníků akcí, celkem 771 (v roce 2008 bylo 658)
 půjčili si 10 604 zvukových nosičů a 122 časopisů, celkem 10 726 výpůjček
 nevidomých registrovaných čtenářů bylo 53 (v roce 2008 40)
 proběhl přechod na výpůjčky ve formátu Mp3
 Zásilkovou službu využilo 9 čtenářů

Krajská knihovna Karlovy Vary získala 3. 12. 2009 prestižní mezinárodní ocenění v soutěži Jodi Awards 2009, udělované britskou
organizací Jodi Mattes Trust za zpřístupňování kultury handicapovaným pomocí digitálních technologií.
Cena jí byla přiznána v kategorii Digitální přístup on-line.
Televizní klub neslyšících - natáčení proběhlo v prostorách KKKV 3. dubna 2009 a monitorovalo služby KKKV určené neslyšícím
(fond, akce, kurzy, rozhovory s uživateli)
Oddělení pro handicapované uspořádalo 18 akcí, z toho 2 celodenní setkání nevidomých se studenty a žáky
- 14. 03. 2009 soutěž v Braillově písmu, účast 12 soutěžících, pod vedením SONS
- 19. 10. 2009 Den bílé hole: 16. ročník setkání nevidomých a slabozrakých, studentů a vidící veřejnosti.
Beseda Pavly Kovaříkové (Francové) se studenty a s nevidomými čtenáři, divadelní představení
herečky Divadla Dagmar Hany Frankové „Mezi dvojím zasyčením kosy“, vernisáž výstavy „Nevidomí mezi námi“,
za účasti prezidenta SONS ČR Josefa Stiborského.
Besedy s literárními a společenskými tématy - 1x měsíčně
Setkání nad knížkou - pro nevidomé ve spolupráci s TyfloCentrem pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

04 Krajská knihovna přátelské místo pro všechny...
Zvukové knihy pro nevidomé - nově zpracované tituly v roce 2009:
68 titulů na kazetách
131 titulů na CD v Mp3
10 titulů na audio CD
Celkem 209 zvukových knih

Trénování paměti
- proběhly kurzy pro seniory (jaro, podzim) a přednáška pro veřejnost (březen)
- uskutečnila se přednáška o paměti a mozku pro neslyšící (14.12.2009, účast 11 neslyšících) - tlumočeno do ČZJ a přepis mluvené řeči

Další aktivity určené pro handicapované uživatele
- Literární klub seniorů celkem 17 akcí - kurzy PC a odborné přednášky
- PC kurzy pro rodiče starající se o handicapované děti - 1 kurz 9 účastníků
- PC Kurzy pro neslyšící - 1 kurz 8 účastníků

05 Místo pro poučení, zábavu i poznání...
Informační středisko Karlovarského kraje
Služby zaměřeny na poskytování informací o regionu, prodej vstupenek a místenek a prodej regionálních publikací.




Informační středisko je prodejním místem společností :
TICKETPRO a.s.
TICKET ART PRAHA, s.r.o.
IRSnet CZ s.r.o. (Ticketportal)
VLNY music agency (regionální hudební agentura, p.Vladimír Suchan)
Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. (Colosseum, městský rezervační systém,
Karlovarské městské divadlo, o.p.s., kino Čas, Karlovarský symfonický orchestr,…)
ČSAD SVT Praha, s.r.o.(Amsbus-místenky).
Obrat tržeb v roce 2009 dosáhl 3 441 214 Kč, z toho provize pro KKKV je 121 807 Kč
Komisní prodej - regionální publikace: v prodeji 100 titulů s regionálních tématikou (knihy, průvodce, DVD, CD),
Spolupráce s 22 dodavateli. Obrat prodeje v roce 2009 - 117 615 Kč.

05 Místo pro poučení, zábavu i poznání...
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06 Místo pro mimoškolní vzdělávání dospělých...
Vzdělávací centrum
Kurzy informační gramotnosti pro veřejnost a knihovníky

VISK2

počet kurzů

počet hodin

počet účastníků

HTML

1

20

15

Digitální fotografie

1

20

9

Word

1

20

9

Excel

1

20

7

Powerpoint

1

15

12

Veřejnost

počet kurzů

počet hodin

počet účastníků

Senioři komunikují

4

80

40

Kurzy pro veřejnost

52

156

403

Senioři komunikují
Již po třetí za sebou byly v KKKV v rámci programu Senioři komunikují podpořeném z Nadačního fondu
manželů Livie a Václava Klausových realizovány počítačové kurzy určené pro seniory. Cílem je seznámit seniory
s moderními technologiemi jako je počítač, mobilní telefon a kreditní karta. V roce 2009 proběhli celkem 4 kurzy pro 40 účastníků.

Univerzita volného času
V října 2009 odstartovalo v KKKV mimoškolní zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie dospělých pod názvem
Univerzita volného času, které bylo finančně podpořeno Českou spořitelnou a nadací Via. Projekt UVČ potrvá do dubna 2010.
Vzdělávací moduly:
1. Britská literatura (4 lekce; říjen - prosinec 2009)
2. Práce s počítačem (8 lekcí; říjen a listopad 2009)
3. Kurz trénování paměti (8 lekcí; leden a únor 2010)
4. Arteterapie (5 lekcí; březen - duben 2010)
5. Dějiny umění (5 lekcí; březen - duben 2010)
Celkem je na UVČ přihlášeno na 150 účastníků

UVČ

Univerzita volného času

07 Místo pro tvůrčí rozvoj...
Literární soutěž
V únoru proběhlo vyhlášení vítězů již druhého ročníku Literární soutěže; v říjnu byl vyhlášen její 3. ročník.
II. ročník
Patron spisovatel David Zábranský
Vítěz 2. ročníku Literární soutěže: Tomáš Murár, povídka „Umělec, prací prášek a smrt"
Čerpání
III. ročník
bez dotací
Nově pro amatérské autory z celé ČR
Patronka spisovatelka Petra Hůlová
Vítězka 3. ročníku Eva Kadlecová (Praha) - povídka „Sestry"
- navázána spolupráce se Střední průmyslovou školou Keramickou a sklářskou v Karlových Varech - výroba hlavní ceny

Celkem 19 studentů školy pracovalo pod vedením pedagogů Jiřího Hanka a Viktora Chalepy na projektu od listopadu 2008 do února 2010.
Autorkami vítězné porcelánové plastiky „Vlaštovka" jsou Barbora Špálová (grafický design) a Lenka Drechslerová (design porcelánu)
Do třetího ročníku LiS se přihlásilo nejvíce autorů v tříleté historii soutěže (celkem 56).

08 Místo pro poučení i zábavu nejmladších i starších uživatelů...
Dětské oddělení
Dopolední programy pro školy
- kategorie 1. - 3. třída čtení z knih českých a světových klasiků, práce s textem, soutěže
- kategorie 4. - 9. třída besedy na dané téma (do června 2009 Toulky po Čechách, od září 2009 do června 2010 Kapitoly z dějin umění)
- exkurze pro MŠ a ZŠ
Odpolední program
- pokračování cyklu Cestujeme Evropou: kultura, tradice, hudba jednotlivých evropských zemí
- od září 2009 do června 2010 seriál Kroky lesní krajinou (poznávání rostlin i zvířat, chování v přírodě, přežití, založení herbáře,
výtvarné práce s přírodními materiály, sbírání plodin pro krmení zvěře)

Studijní oddělení Lidická
V roce 2009 proběhlo celkem 94 akcí:
 besedy pro školy
 literární klub pro seniory 17 akcí
 výtvarné dílny
 vernisáže

A-klub



v roce 2009 rozpočet 80.000 Kč, koupeno a zpracováno 949 knih z toho 341 titulů not, 267 titulů hudebních CD a 23 titulů DVD filmů.
mluvené slovo: doplňování nových titulů na CD - 45 titulů

Zapsáno v A-klubu do fondu knihovny v roce 2009
MC kazet
13
CD
617
CD-ROM
430
DVD
553
Videokazet
2
Celkem
1615 titulů





archivní fond: označeno a vřazeno do skladu 89 titulů
noty: opraveno kolem 200 titulů
kopírování bukletů: 520 bukletů
nové buklety: 635 bukletů

Výstavy v A-klubu:

4 výstavy
(2x prezentace zajímavých středoškolských oborů, 1x výstava ručních prací a text. dekorací, 1x výstava amatérské výtvarnice studentky SŠ)


Herní klub






6 tématických výstav not a knih

Herní klub, každý čtvrtek od 15 do 19 hodin
12 herních sobot, 1 Festival her (7. 11.)
Získán dar pro Herní klub - 5 her v hodnotě 3.400,- Kč
evidence hlavolamů 56 titulů
evidence šachových dílů (figur a šachovnice) 63 šach. dílů

Den poezie 21. 11. 2010, Celkem se zúčastnilo 20 osob, 7 účastníků přečetlo ukázky ze své vlastní poezie.

09 Místo pro zajímavé informace z našeho regionu...
Balneo
Balneologická knihovna:
Celkem zrestaurováno 205 knih. V roce 2009 zrestaurováno 17 knih, 35 digitalizováno; zpracováno cca 1000 záznamů historického balneologického fondu.
Katalogizace knih a seriálů
Visk 5 - katalogizace knih a časopisů - v současné době vloženo 2.150 knih z historického fondu, v roce 2009 bylo zkatalogizováno 1047 knih.
Knihy jsou v latině, němčině, francouzštině, ruštině a maďarštině; vložení 14 titulů seriálů z historického fondu
Digitalizace dokumentů
Visk 7 - v roce 2009 digitalizováno 35 svazků , celkově tedy 38 sv. v digitální podobě

Region












Akvizice seriálů: Máme celkem 189 titulů regionálních periodik, z toho dosud aktuálně vychází 107 titulů (nárůst o 7 nových v roce 2009).
Dar od Oblastního archivu Karlovy Vary 11 ks Kurlistů z let 1838-1919.
Akvizice knih: Souběžně s nákupem a povinným výtiskem získány staré tituly i z nabídky knihovnické konference a internetového antikvariátu
(např. Architektura a výstavba v západních Čechách-1968), od Karlovarského symfonického orchestru 2 CD s prezentací jejich tělesa,
od Občanského sdružení Abertamy CD a DVD s nahrávkami německého nářečí (Krušné hory-Abertamsko).
V rámci spolupráce předáván pravidelně Soupis novinek regionální literatury KKKV: Městské knihovně v Chebu a Sokolově,
knihovně Národního muzea Praha, knihovně Karlovarského muzea, Archivu K. Vary, knihovně Historického ústavu Akademie věd ČR
Pro Městskou knihovnu Cheb vypracována bibliografie: Literáti Chebu a Chebska (42 záznamů)
analytický popis nově 1717 záznamů (Karlovarsko)
autority korporace a akce v roce 2009: 580 autorit, opraveno 926
regionální osobnosti 48 nových záznamů
vazba regionálních novin - v roce 2009 provedena vazba v knihařství u Ivany Vondráčkové v Horní Bříze, celkem 134 sv. v imitaci kůže
v ceně 330,00 Kč za 1 svázaný svazek
ptejte se knihovny 6 dotazů s regionální tématikou; zodpovězeno 413 ústních dotazů BIS s regionální tematikou

10 Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem...
Britské centrum
Reading Group a Britský filmový klub: celkem se konalo 9 schůzek Reading group, Britský filmový klub probíhal pouze v 1. Pololetí - promítnuto 6 filmů
V roce 2009 bylo zpracováno: 534 titulů cizojazyčné literatury (angl. 447, franc. 13, něm. 50, ruština 22, španělština 2)
Cizojazyčná periodika
seriály (z kódů 008 a 041), jedná se o plně cizojazyčné, některé jsou ve více jazycích

jazyk
angličtina
bulharština
francouzština
italština
latina
němčina
polština
ruština
řečtina
slovenština
španělština
ukrajinština
vietnamština
celkem

Kód jazyka
eng
bul
fre
ita
lat
ger
pol
rus
gre
slo
spa
ukr
vie

Počet titulů
199
3
16
4
3
76
6
26
1
79
8
1
3
425

Mezinárodní spolupráce




KK KV průběžně spolupracuje s německými kolegy z Weidenu a Zwickau na přípravě společných projektů.
Na podzim 2009 KK KV navštívila již podruhé delegace běloruských knihovníků, KK KV zajišťovala program exkurzí a mítinků.
Významné mezinárodní ocenění knihovny za zpřístupňování kultury handicapovaným JODI AWARDS 2009 (viz. bod 4)

11 Místo pro dobrou knihu, oddělení knihovních fondů...
TABULKA ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
(bez výměnného fondu)

celkem knihovní jednotky

263.362

v tom: naučná literatura

136.672

krásná literatura

92.414

ostatní dokumenty

34.276

přírůstky celkem
úbytky

17.002
3.413

KNIHOVNÍ FOND
TYP MÉDIA
knihy
ostatní dokumenty
v tom hudebniny
v tom kartog.dokum.
v tom hry
v tom AV média
- z toho zvukové
zvukově obrazové
elektronické

STAV K 31.12.2009
229.086
34.276
3.383
1.941
87
28.865
23.798
134
4.933

PŘÍRŮSTEK 2009
10.445
3.144
341
199
28
2.576
1.591
2
983

11 Místo pro dobrou knihu, oddělení knihovních fondů...
Přírůstek 2009: 19 385
Úbytek 2009: 3 413
Rozpočet na nákup fondu:
Z toho: dotace na regionální funkce
finanční prostředky obcí na nákup knihovního fondu
KF pro KKKV z prostředku Kraje
V roce 2009 bylo zpracováno:
221
350
3 503
63
109
534

2 475 240,- Kč
376 000,- Kč
385 240,- Kč
1 714 000,- Kč

16 781 knih
map
hudebnin
darů
povinných výtisků
knihovnické literatury
cizojazyčné literatury (angl. 447, franc.
13, něm. 50, ruština 22, španělština 2)

- v roce 2009 bylo vytvořeno a zasláno do Národní knihovny ČR 486 návrhů
jmenných a 7 návrhů geografických autorit
- přidány zkatalogizované záznamy 901 do souborného katalogu ČR - CASLIN
- autoritní záznamy: posláno 250 nových personálních autorit do databáze NK ČR;
import z databáze ČR do našeho katalogu 11.528 autorit
- analytický popis (katalogizace článků): z regionálního tisku; zpracováno
za Karlovarsko 1.717 záznamů, za Sokolovsko 951 záznamů,
za Chebsko 788 záznamů

12 Oddělení regionálních služeb
Nejdůležitějším mezníkem v činnosti oddělení bylo v oblasti výkonu regionálních funkcí zprovoznění online katalogu výměnného fondu
krajské knihovny (http://regionkv.knihovnakv.cz ), který umožňuje zájemcům pohled do fondu 42 neprofesionálních obecních knihoven.
Výměnný fond obsahuje 84 144 knih. 8 knihoven se zapojilo do automatizovaného výpůjčního provozu.
V rámci regionálních funkcí je obsluhováno 121 knihoven v Karlovarském kraji
(z toho 33 profesionálních, 88 neprofesionálních), z toho dle regionů: 35 (Cheb), 33 (Sokolov), 53 (Karlovy Vary).

Regionální služby v číslech:
-

rozvezeno 246 souborů knih s 15 013 svazky, svezeno 183 souborů s 14 488 svazky
výměnný fond čítal ke konci roku 2009 celkem 84 144 kJ
v roce 2009 bylo odepsáno 2 942 svazků
metodické návštěvy: 6 návštěv v každé neprofesionální knihovně, z toho 126 metodických návštěv,
92 jednání se zřizovateli knihoven, 58 odborných knihovnických konzultací
revize knihovního fondu: 8 revizí - zrevidováno 19 041 svazků
metodické materiály: 9 - informační materiály pro zřizovatele knihoven a knihovníky
4 porady s pověřenými knihovnami, 2 porady s vedoucími profesionálních knihoven

12 Oddělení regionálních služeb
V roce 2009 byl výměnný fond doplněn o 2 383 svazků nakoupených za příspěvek obcí v hodnotě 385 240 Kč a o 1 926 sv. nakoupených
z rozpočtu na regionální funkce ve výši 376 000 Kč. Celkem byl výměnný fond pro neprofesionální knihovny v okrese Karlovy Vary doplněn
v roce 2009 o 4 309 svazků za 761 240 Kč.

Rozpočet na RF 2009
Karlovy Vary
Cheb
Sokolov
Celkem

2 193 000
774 000
896 400
3 863 400

Vzdělávací akce pro knihovníky, celkem se zúčastnilo 57 knihovníků
Clavius uživatelsky
Clavius katalogizace
Knihovny, které mají zakoupenu licenci Clavius Reks včetně výpůjčního protokolu: Velichov, Sadov, Abertamy, Bečov, Hájek, Otovice, Mírová, Merklín

VISK
- V lednu 2009 byla podána žádost o dotaci do VISKu 3 2009 na projekt „Vytváření regionálního systému automatizovaných služeb“.
Cílem projektu bylo zkvalitnit služby poskytované neprof. knihovnám a jejich uživatelům, zprovoznit všem knihovnám webový
katalog a pokračovat v automatizaci knihoven v okrese. Po získání dotace ve výši 147 000 Kč (celkový rozpočet projektu: 214 000 Kč)
bylo objednáno a zakoupeno u firmy LANius celkem 32 licencí bez výpůjčního protokolu.

13 Grantové oddělení
Finanční zdroj

Zaměření a obsah projektu

VISK 2
VISK 3
VISK 5
VISK 7
VISK 9
MK ČR 21.stol.
MK ČR 21. stol. – odd pro
handicap.
MK ČR - balneo
MK ČR ORNK – akce pro
seniory a handicap.

Vzdělávání knihovníků
Licence na Clavius Reks, KLIENT T39.50
Zpětná katalogizace balneofondu
Digitalizace balneofondu
Úprava rejstříků
Kamarádi moudrosti
Zvukové knihy

Lions club (ženy –
dofinancování projektu MK
ORNK)
Lions club (muži –
dofinancování projektu MK
ORNK)
Nadační fond manželů Livie
a Václava Klausových
MM KV
Nadace Taťány Kuchařové
– Krása pomoci
Lions club (muži)
Konto Bariéry
ČSOB
Mercedes
Celkem
Loyd Reality
Dar Sázel
Dar Léčebné Lázně

Dotace

Čerpání

38 000
147 000
64 000
81 000
27 000
5 000
10 000

38000
147 000
64 000
81 000
27 000
5 000
10 000

restaurování
Kurz ČZJ pro studenty, arteterapie pro seniory,
tlumočení pro neslyšící, zvukovky, výstava o
životě nevidomých
Kurz ČZJ pro studenty, arteterapie pro seniory,
tlumočení pro neslyšící, zvukovky, výstava o
životě nevidomých
Nákup zvukových knih

15 000
26 000

15 000
26 000

14 000

14 000

20 000

20 000

IT kurz pro seniory

88 000

88 000

Akce Den bílé hole – tradiční akce pro setkání
nevidomých a vidící veřejnosti
Tlumočení pro neslyšící

20 000

20 000

6 000

6 000

Zvukové knihy
IT kurz pro neslyšící
Univerzita volného času – vzdělávání pro
veřejnost; v roce 2009 poskytnuto 35 000
Literární soutěž 3. ročník (2009 - 2010)

20 000
10 000
50 000

20 000

20 000
831 000
3 000
9 925
1 035
Celkem granty a dary
Úhrada mezd za kurzy
celkem

Až v roce 2010
609 692
3 000
9 925
1 035
623 652
15 000
638 652

propagace
balneoliteratura

28 692

14 Public relations
Informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.
Počet žádostí o informace: 0

Krajská knihovna Karlovy Vary s cílem informovat veřejnost o své činnosti v roce 2009:
- vydala 31 tiskových zpráv
- publikovala články v odborných časopisech (Zpravodaj JIB, Grand Biblio, Buletin SKIP, Čtenář)
- Publikovala v 11 vydáních měsíčníku KÚ Krajské listy, v 11 vydáních
měsíčníku Magistrátu města Radniční listy, v 10 vydáních regionálního měsíčníku Promenáda
- Realizovala cca 10 výstupů v regionálních i celostátních televizích (krátké šoty TV Vřídlo z akcí,
1 díl Televizního klubu neslyšících)
- Realizovala celkem 8 delších relací (rozhovorů) v Čro.
Čro K. Vary pravidelně ve svých relacích informuje o akcích krajské knihovny.
Informace o KKKV se objevily v celostátním i regionálních tisku v roce 2009 celkem: 705 x,
což je průměrně 59 x za měsíc, 14 x za týden a 3x každý pracovní den.

Vydavatelské počiny:
Výroční zpráva 2008: ISBN 978-80-903504-6-5
Almanach II. Ročníku LIS: ISBN 978-80-903504-7-2

Občasník Mezi regály:
Registrace MK ČR 18238; ISSN 1803-246X
V roce 2009 vyšla 4 čísla

15 Oddělení automatizace
V průběhu roku byl převeden knihovní systém Aleph do komfortnější verze 18 a provedeny úpravy webových stránek knihovny, s cílem zvýšit
návštěvníkům jejich přehlednost a uživatelskou příjemnost.
o
Celkem za rok bylo uskutečněno 202 541 návštěv webových stránek KK KV.

Úprava katalogu OPAC
V systému Aleph500 proběhla aktualizace OPACu pro uživatele, kteří vyhledávají pomocí webového rozhraní v rámci knihovny
nebo internetu. Čtenáři mají možnost kontrolovat své čtenářské konto pomocí webového rozhraní a mohou sami provádět některé operace
např. prodlužování výpůjček, zadávání a rušení rezervací, požadavky na meziknihovní výpůjční službu, získat přehled o historii vlastních
výpůjček, platebních transakcích, informace ohledně „nových titulů“, zobrazení obálek knih u záznamu knihy, možnost rezervace knih pomocí
tlačítka „objednat“. U záznamu dokumentu je uveden piktogram.


Přehled současného stavu licencí v systému Aleph k 31. 12. 2009
Webové licence OPAC
Licensed users: 31
Zaměstnanecký přístup GUI - klient
Licensed GUI users: 24
Z39 server – stahování záznamů
Licensed Z39 users: 5
ARC server – program pro statistiku
Licensed ARC: 1
SELF CHECK – automatický výpůjční systém
Licensed SC users: 1

15 Oddělení automatizace
Nová koncepce pokrytí wifi v KKKV
Pro větší komfort uživatelů byla provedena kompletní nová přenastavení routerů wifi a tyto uživatele služeb jsme oddělili od sítě KKKV.
 wifi sál
 wifi recepce
 wifi půjčovna

Přehled počítačových stanic k 31.12.2009
KKKV - Dvory
Počítačové stanice veřejnost
Počítačové stanice zaměstnanci
Notebook zaměstnanci
Server
Pobočka - Lidická
Server Lidická
Počítačové stanice veřejnost Lidická
Počítačové stanice zaměstnanci
Celkem

Počet kusů
58
60
8
8
1
22
4
161

16 Zaměstnanci
Banzetová Jitka
Bauchnerová Daniela
Blecha Libor
Bozděchová Jana
Burianová Jana
Čápová Michaela
Čihařová Barbora
Děkanová Jana
Dostálová Marcela
Drahozalová Jana
Dubová Kamila
Dušková Ivana
Gruber Martin
Havránková Alice
Jakobi Evžen
Jiráček Jaroslav
Kaňovská Eva
Kocová Jana
Kožíšková Michaela
Kubincová Tereza
Kvasničková Božena
Linhartová Lucie
Lopatová Ivana
Lorenzová Gerda
Lörinc Milan
Malý Karel
Mayerová Ivana

Němcová Michaela
Nováčková Kamila
Ozomová Zuzana
Pačísková Taťána
Pechová Pavla
Pelcová Gabriela
Pelešková Karin
Petrová Petra
Plaček Radek
Plachá Kateřina
Rauchová Michaela
Skopový Vojtěch
Svobodová Jitka
Tesařová Martina
Tichá Jitka
Tlustý Jiří
Trešlová Jana
Trojáčková Silvie
Tůmova Jana
Vejvodová Martina
Vítková Marlena
Vlčková Romana
Vodrážková Dana
Walterová Vladimíra
Zadražilová Eva
Žáková Eva

17 Údaje o hospodaření
NÁKLADY A VÝNOSY
Náklady
Spotřeba materiálu
Z toho nákup knih, CD
Z toho časopisy
Z toho spotřební materiál
Z toho spotřeba benzinu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na prezentaci
Ostatní služby
Z toho poštovné
Z toho výnosy spojů
Z toho ostatní služby
Mzdové náklady celkem
Z toho OON
Zákonné soc. pojištění
Zákonné soc. náklady
Ostatní soc. náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Z toho pojistné
Odpisy dlouhod. majetku
Celkem náklady

501

rozpočet 2009

Čerpání celkem

3 344 000

3 558 595

117 816

2 575 000

2 803 694

66 995

2 736 699
53 604

85, 1

50 821

604 207

93, 5

46 269

77, 1

63 000

53 604

646 000

655 028

60 000

46 269

Úč. dotace celkem

3 600

Čerpání bez dotací
3 440 779

% čerpání
102, 9
106, 3

502

1 900 000

1 781 847

1 778 247

93, 6

511

89 000

9 303

9 303

10, 5

512

74 000

52 441

52 441

70, 9

14 585

97, 2

513

15 000

14 585

518

2 818 000

2 796 295

295 636

2 500 659

88, 7

93 490

103, 9

90 000

93 490

100 000

91 710

91 710

91, 7

2 628 000

2 704 585

295 636

2 408 949

91, 7

521

12 542 000

12 754 780

170 800

12 535 180

99, 9

250 000

388 847

219 600

169 247

67, 7

524

4 298 000

4 058 312

4 058 319

94, 4

527

251 000

248 984

248 984

89, 2

40 401

40 401

528
538
542
549

50

50

545
510 000

157 197

268 000

234 804

551

3 842 000

3 874 932

tř. 5

29 683 000

29 647 722

2 000

638 652

455 197

89, 3

234 804

87, 6

3 874 932

100, 9

29 009 070

97, 7

17 Údaje o hospodaření
VÝNOSY
rozpočet 2009

Výnosy
Prodej služeb

602

1 450 000

Výnosy celkem
1 831 721

Reklamace

604

349

Úroky

644

858
30

Kurzové zisky

417 134

Zúčtování fondů

648

300 000

Ostatní výnosy

649

50 000

2 654
26 520 080

Příspěvek od měst a obcí

691
691

27 465 000
418 000

433 890

Celkem výnosy

tř. 6

29 683 000

29 206 716

Provozní dotace KUKK

ÚČELOVÉ DOTACE
ČSOB - Univerzita volného času

691

28 692

VISK 2

691

38 000

VISK 3

691

147 000

VISK 5

691

64 000

VISK 7

691

81 000

VISK 9

691

27 000

Zvukové knihy MK

691

10 000

Kamarádi moudrosti MK
ORNK nevidomí MK

691
691

26 000

Balneo MK

691

15 000

Dotace město KV

691

Celkem účelové dotace
Výnosy + úč. dotace

Hospodářský výsledek celkem

5 000

20 000
461 692
29 668 408

20 686

17 Struktura příjmů Krajské knihovny z vnějších zdrojů...
zdroj:
Krajský úřad

Krajský úřad

Příspěvek od měst
a obcí
Účelové dotace, dary,
sponzorské příspěvky

účel financování:
neinvestiční příspěvek na provoz
Krajské knihovny

částka:
24 327 080,-

z toho odvod zřizovateli z investičního fondu

3 842 000,-

neinvestiční příspěvek byl na 4. čtvrtletí
2009 zřizovatelem snížen proti rozpočtu o
neinvestiční příspěvek na provoz
a zabezpečení regionálních funkcí

944 920,2 193 000,-

na nákup knihovního fondu

433 890,-

638 652,-

17 Účet 602 - struktura příjmů Krajské knihovny z vlastních zdrojů
Účet 602 - struktura příjmů Krajské knihovny z vlastních zdrojů
Upomínky
Náhrady knih
Poplatky za AV media
Prodej knih
Zápisné
Poplatky za kopírování
Akce pro veřejnost
Poplatky za MVS
Rezervace knih
Vzdělávací kurzy
Jazykové kurzy
Zisk z právních služeb soudní upomínky
Pronájem sálu
Pronájem Eurocentrum
Náhrady telefonů při pronájmu
Náhrady energií při pronájmu
Provize monitoring a prodej vstupenek
Ostatní tržby

262 660,51 856,49 621,10 734,391 700,63 719,7 500,31 027,33 096,220 840,21 040,8 613,293 621,67 816,3 625,55 639,157 269,101 345,-

Předložená roční uzávěrka odpovídá schválenému finančnímu plánu,
hospodářský výsledek skončil se ziskem 20 696 Kč.

Rekapitulace výsledků hospodaření
ukazatel
příděl do rezervního fondu
příděl do fondu odměn
ostatní
celkem

Kč
15 556,4 130,0,00
20 686,-
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