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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY KRAJSKÉ KNIHOVNY
Ačkoliv páté výročí otevření nové budovy krajské knihovny připadlo až na začátek prosince, probíhal v duchu bilancování k tomuto výročí celý rok 2010. Pět let zkušeností
potvrdilo, že se rekonstrukce budovy vydařila, prostory dobře slouží a mají potenciál dalšího rozvoje. Zájem veřejnosti o služby knihovny je potěšitelný a statistická data
o poskytnutých službách potvrzují, že rok od roku roste počet návštěvníků, počet registrovaných uživatelů, počet výpůjček, počet nabízených titulů, počet pořádaných akcí
a jejich návštěvníků. Význam těchto výsledků knihovny doceníme s vědomím, že jsou dosahovány při sníženém objemu finanční podpory a v době, kdy pominul efekt nové
budovy.
Velkou zásluhu na výsledcích mají invence a nasazení pracovního týmu krajské knihovny, jejímž výsledkem je rozšiřování nabídky knihovnických služeb zvyšujících uživatelský
komfort (např. možnost rezervace knih, které nejsou půjčeny, úpravy a optimalizace vyhledávání v online katalogu, aktualizace webových stránek, rozšíření rešeršní služby
atp.). Některé z počinů nacházejí ohlas nejen u uživatelů služeb KKKV, ale také u odborné veřejnosti. Tak například webové stránky Krajské knihovny Karlovy Vary byly
vyhodnoceny jako třetí nejlepší v celostátní soutěži BIBLIOWEB. Za dosavadní výsledky práce s neslyšícími byla nominována na cenu MOSTY 2010, jako jeden z pěti subjektů
v kategorii státní správa a jako jediná knihovna v České republice.
K naplnění strategického cíle krajské knihovny, stát se významným komunitním centrem, významně přispívají
akce pro veřejnost, oslovující stávající i nové návštěvníky a uživatele knihovnických a informačních služeb.
K úspěchům uplynulého roku přispěly například akce Máchovského roku, kurzy obsluhy PC pro seniory,
pro rodiče pečující o handicapované dítě a rodiče na mateřské, kurzy pro neslyšící. Významnou část těchto
aktivit mohla knihovna realizovat pouze díky tomu, že získala podporu od řady dárců.
Vkladem do budoucnosti byla modernizace hardware pro informační technologie (pořízení a zprovoznění tří
nových serverů).
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům knihovny, díky nimž knihovna funguje, žije a rozvíjí se. Dobré
výsledky přináší nejen uspokojení z práce, ale fungují také jako inspirující a pobízející závazek do budoucnosti.
Dále děkuji všem podporovatelům Krajské knihovny Karlovy Vary, zejména jejímu zřizovateli Karlovarskému
kraji, který financuje rozhodující část nákladů, potřebných pro poskytování této veřejné služby.
Eva Žáková
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TROCHA ČÍSEL NA ÚVOD
Jak se změnily důležité ukazatele oproti roku 2009?
-

Využití elektronického katalogu - zvýšení o 38.750 přístupů
(rok 2009 - 71.050, rok 2010 - 109.800)
Počet návštěvníků knihovny – zvýšení o 46.512
(rok 2009 - 222.929, rok 2010 - 269.441)
Počet návštěvníků exkurzí do knihovny snížení o 820
(rok 2009 - 1.743, rok 2010 - 923)
Počet výpůjček - zvýšení o 14.829
(rok 2009 - 448.498, rok 2010 - 463.327)
Počet registrovaných čtenářů - nárůst o 451
(rok 2009 - 10.209, rok 2010 - 10.660)
Využití biblioboxů - za poslední 2 roky se téměř zdvojnásobilo
(rok 2008 - 3.735 čtenářů vrátilo 9.653 knih, rok 2010 6.012 čtenářů vrátilo 15.162 knih)

Příjmy ze služeb
(centrální evidence) - vybrané položky

2010
registrace
poplatky AV
kopírování
upomínky
rezervace
průkazky
Náhrady za knihu, čas.

rešerše
infocentrum
- z toho kurzovné

600 115
40 900
53 075
238 294
43 530
7 082
40 708
33 354
50 242
45 225

Příjmy ze služeb
(fakturované a provize)

2010
centrální evidence
monitoring tisku
pronájem sálu
provize z prodeje vstupenek

komisní prodej
CELKEM

1 146 869
33 880
322 587
82 477
8 192
1 596 015
2005 - takhle nějak to začalo...
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ROKU
PĚTILETÉ VÝROČÍ OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY VE DVORECH
-

1. 12. 2010 oslavila knihovna pět let působení v nové budově
oslovené firmy v Karlovarském kraji zajistily dárky pro čtenáře
každý čtenář, který 1. 12. 2010 využil služeb knihovny,
si vylosoval jednu z cen
odpoledne ochutnávka vín
v sále prezentace Unie výtvarných umělců Karlovarské oblasti a autogramiáda
Štěpánky Bergerové autorky knihy „Dámský lovecký salon“

2010 - oslava 5. výročí otevření nové budovy KKKV ve Dvorech

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ROKU
MÁCHOVSKÝ ROK
-

-

k 200. výročí narození tohoto romantického básníka připraven celoroční program:
přednášky Petry Petrové pro veřejnost „Trojhvězdí romantismu“,
„Napůl prachem zapadaní“
výstava „Vzácná vydání Máchova díla“ 3. 5. - 30. 11. 2010
(82 exemplářů: bibliofilie, příležitostné tisky, původní vydání i souborná díla;
zapůjčeno ze soukromých sbírek Mgr. Jiřího Klsáka, PhDr. Stanislava Maška,
Petry Petrové a z fondu Krajské knihovny Karlovy Vary)
výstava „K. H . Mácha 1810 - 2010” (Jiří Klsák) v kavárně knihovny
promítání filmů s máchovskou tématikou v sále knihovny
přednášky o K. H. Máchovy pro studenty, seniory i veřejnost „Karel Hynek Mácha
život a dílo“, lektor Jiří Klsák
zvláštní vydání občasníku Mezi regály k máchovskému výročí

2010 - Máchovský rok v knihovně - výstava zajímavých titulů

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
-

3. ročník Literární soutěže (vyhlášení soutěže 2009, vyhlášení výsledků 2010)
patronem Petra Hůlová; celkem přihlášeno 56 prací; vítězka Eva Kadlecová Praha
povídka „Sestry“; nová hlavní cena porcelánová plastika
„Vlaštovka“ z dílny SPŠKaS KV; autorky Barbora Špálová (grafický design)
a Lenka Drechslerová (design porcelánu).

-

4. ročník Literární soutěže (vyhlášení 2010) - patron Tomáš Zmeškal;
celkem 30 účastníků

2010 - vyhlášení výsledků III. ročníku Literární soutěže
07
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ROKU
PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
-

Prázdninový program pro děti všech věkových kategorií připravený ve spolupráci s dlouhodobými
partnery knihovny.
Termín: každé všední dopoledne od 12. 7. do 23. 7.

-

přednášky a besedy na zajímavá témata například ekologie, astronomie, práce městské a státní
policie, hasičské záchranné služby apod.; praktické ukázky, interaktivní hry a soutěže.

-

Partneři Prázdnin v knihovně: ZOO Plzeň, o.s. Ostrovský Macík, HZS Karl. kraje, Lesy ČR a.s.,
Mensa ČR, Hvězdárna a radioklub lázeňského města, o. p. s., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Policie ČR, ZO ČSOP Berkut, Městská policie Karlovy Vary a Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. .
Mediálním partnerem akce byl Český rozhlas Plzeň.

2010 - akce Prázdnin v knihovně

OCENĚNÍ PRÁCE KNIHOVNY
BIBLIOWEB
Krajská knihovna Karlovy Vary třetí v BIBLIOWEBu 2010
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval již jedenáctý ročník (počtvrté pod záštitou
Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.
Krajská knihovna Karlovy Vary se umístila v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc
obyvatel na 3. místě s celkovým počtem bodů: 184,5 bodů.
Letos pošesté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat
prostřednictvím speciálních webových stránek.
Krajská knihovna Karlovy Vary se umístila na 17. místě. Celkový počet zaslaných hlasů byl 3009. Uživatelé
hlasovali celkem pro 39 knihoven.

MOSTY 2010
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlásila 8. ročník cen MOSTY za rok 2010. Cena je určena pro
projekty, které dlouhodobě, cíleně a systémově podporují osoby se zdravotním postižením.
Krajská knihovna Karlovy Vary byla v této anketě nominována za svou práci s handicapovanými uživateli
zejména neslyšícími a probojovala se do finálové pětice v 1. kategorii Cena pro instituci veřejné správy.
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ČÍTÁRNA
-

v čítárně obhospodařují přes 3,5 tis. titulů periodik, z toho 489 cizojazyčných
(v roce 2010 to bylo 2.177 aktivních - vycházejících titulů)
zpracování docházejících čísel za rok 2010, zpracováno 24.322 čísel
v roce 2010 knihovna poskytovala monitoring tisku pro 6 klientů (= provize 33.880 Kč)
Požadavky na kopie článků z odborného tisku
počet článků
2010

151

počet kopií
737

2005 - stavba fondu čítárny

2010 - aktuální pohled do čítárny

PŮJČOVNA
-

-

rešeršní činnost - počet zpracovaných rešerší stoupl za poslední 2 roky na více než
dvojnásobek 143 rešerší, výnos 33.354 Kč
MVS - vyřízeno 1.823, z toho 5 mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
(tzn. v roce 2010 bylo vyřízeno 902 výpůjček z jiných knihoven a 921 přepůjček
z našeho fondu jiným knihovnám)
zodpovídání elektronických dotazů - e-mailem zodpovězeno 3.351 dotazů
NOVÁ SLUŽBA možnost rezervace knih, které nejsou půjčené
zkatalogizováno a okódováno 200 přepůjček z Knihovny Západočeské univerzity
v Plzni pro karlovarské studenty pedagogiky

nejzajímavější akvizice

2010 - nejzajímavější akvizice “Máj”

Mácha, Karel Hynek. Máj : [příležitostný tisk]. Ostrava : Excellens paper, 2009. 57 s.
Bibliofilie obsahuje 4 číslované a signované grafiky Kristiana Kodeta, vytištěné v
hlubotiskové dílně katedry grafiky, Vysoké školy umělecko-průmyslové Vladimírem
Bujárkem, obálku a typografickou úpravu navrhl Ondřej Duksa.
Jung, Carl Gustav. Červená kniha = Liber Novus. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. 372 s.
Na podzim 2010 nakladatelství Portál vydalo „klíč“ Jungova díla - Červenou knihu,
která vrhá světlo na původ Jungových psychologických teorií.
Jde o faksimile původního Jungova rukopisu.

2010 - nejzajímavější akvizice “Červená kniha”
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BALNEOLOGICKÁ KNIHOVNA
-

celkem v roce 2010 zakoupeno 111 dokumentů (104 knih, 3 CDR a 4 DVD), z toho 3
knihy do historického fondu
restaurování historického fondu - zrestaurováno 18 knih, celkem restaurovaných 223
v roce 2010 dokončena digitalizace knihy Almanach de Carlsbad
od Jeana de Carro
v roce 2010 využilo fondu balneologické knihovny 2.002 čtenářů (nárůst o 393 oproti
roku 2009, kteří si vypůjčili 3.950 knih (nárůst o 1045 oproti 2009)

nejzajímavější akvizice historického fondu
STEPHANIDES, Eduard. Karlsbad, seine Thermen und übrigen Heilfactoren, deren
Bedeutung, Wirkung und Anwendung bei verschiedenen chronischen Krankheiten.
2., umgearb. Aufl. Karlsbad : Jakob, 1888. 191 s. ; * balneoterapie * lázně * Karlovy Vary
* minerální * prameny * vody * složení * účinky * nemoci * léčby
Kniha o Karlových Varech, jejich termálních pramenech a dalších léčebných
faktorech, jejich významu, účinku a použití na různá chronická onemocnění.
Wirkungen und Heilkräfte des Kreuzbrunnens und der Ferdinandsquelle zu
Marienbad. Prag : Gottlieb Haase Söhne, 1860. 39 s. ; * lázně * Mariánské Lázně *
balneoterapie * minerální * léčivé * prameny * nemoci * léčby * účinky
Léčebné účinky Křížového pramene a Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních.

2010 - nejzajímavější akvizice balneologické literatury

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA
-

do databáze bibliografických záznamů článků regionálního tisku vloženo 3.524
článků
do regionální databáze zpracováno přes 700 záznamů příspěvků z regionálních
sborníků
pro databázi regionálních osobností bylo vytvořeno 51 záznamů; pro Souborný
katalog ČR bylo vytvořeno 662 autoritních záznamů a v 930 byly provedeny opravy

nejzajímavější akvizice
Richtermoc, Jaroslav. 100 let výroby důlních svítidel v Bohaticích u Karlových Varů :
1909-6/4-2009. 2., rozš. vyd. Mariánské Lázně : [Jaroslav Richtermoc], 2008. 535 s. *
elektrotechnika * průmysl * podniky * hornické * svítilny * výroba * Karlovy Vary *
Bohatice * region * dějiny
Poštovní dvůr. V Karlových Varech : Cimex, 1994. 22 s.
* Karlovy Vary * Poštovní dvůr * Dvořák, Antonín, 1841-1904 *hudba *skladatelé
*symfonie *premiéry *1894 *Čechy *dějiny *region *bibliofilie
Jiskra, Jaroslav. Velká kniha hornictví Karlovarského kraje. Svatava : Jan Bodrov,
2010. 351 s. * hornictví * těžba * hnědé * uhlí * rudy * dějiny * KarlovyVary * Cheb
* Sokolov * region

2010 - nejzajímavější akvizice regionální literatury
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CENTRÁLNÍ PULT
-

provedeno 1.599 nových registrací
vyřízeno 6.661 rezervací; příjmy v tomto ukazateli 43.530 Kč v roce 2010
v průběhu roku byla zrušena neaktivní konta a v souvislosti
s tím průběžně probíhá kontrola a vyřazování přihlášek zpracována cca ¼ agendy

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
-

-

besedy pro žáky I. stupně ZŠ
(v roce 2010 navštívilo knihovnu 189 tříd s 3.648 žáky)
práce s handicapovanými - pravidelné pořady pro klientky ÚSP Mariánská
(51 klientek)
dopolední programy pro školy a odpolední pořady, čtení a hry pro veřejnost

počet dětských návštěvníků knihovny se oproti roku 2009 zvýšil o více než 3 tis.
dětské oddělení zorganizovalo za rok 2010 celkem 259 aktivit s návštěvností
4.828 čtenářů
kromě těchto aktivit také přišlo 168 žáků na exkurzi
školám bylo půjčeno 38 souborů knih k doplňkové četbě

nejzajímavější akce
-

-

15

Hrubínův literární festival - akce k výročí narození významného autora pro děti
(Břišním tancem do pohádek 1000 + 1 noci, Setkání u Aladina,
pohádkové středy a pátky)
REKORD V KNIHOVNĚ 8. 10. - pokus o rekord v počtu lidí s knihou na hlavě 42 účastníků
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A-KLUB
-

Fond hudebních médií, literatury o hudbě, literatura týkající se počítačové techniky
a beletrie zaměřená na sci-fi, fantasy, horory a komiksy
roste zájem o aktivity herního klubu (3. Festivalu her se zúčastnilo okolo 200 lidí)
oddělení uspořádalo 22 akcí, kterých se zúčastnilo 583 návštěvníků
v oddělení se také katalogizují speciální dokumenty; za rok 2010 zkatalogizováno
1.201 CD a dalších AV médií a 11 stolních her

2010 - fond AV médií

2010 - výstavy mladých autorů

2010 - autorská čtení

2010 - Herní klub

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ LIDICKÁ
V roce 2010 došlo k výměně nevyhovujících PC pro veřejnost (5 PC pro dospělé a 4 PC pro děti);
byl pořízen nový server a wi-fi z programu VISK3.

nejzajímavější aktivity
-

A jinak Vám nic nechybí? - od května 2010 pravidelné hlasité čtení z knih
českých i zahraničních autorů; 1x za 14 dní
Literární klub pro seniory - 10 - 12 účastníků 1x za 14 dní ve čtvrtek
Čtenářský maratón - březen 2010 v rámci Března měsíce čtenářů
Den poezie - motto „Nekonečný kraj“ v rámci celostátního týdně poezie v listopadu;
pásmo věnované francouzskému básníku Rogeru Gilbertu-Lecomtovi
„Já chci být smazán“, četba ze sbírek oblíbených básníků a recitace vlastních veršů

2010 - Literární klub seniorů
17

2010 - hlasitá čtení

2010 - akce pro děti

18

ODDĚLENÍ PRO HANDICAPOVANÉ
-

oddělení navštívilo 705 uživatelů
(526 si vypůjčilo dokumenty + 179 bylo návštěvníků akcí)
aktivity propojující „zdravou populaci“ s handicapovanými - Jak se žije nevidomým
(v roce 2010 již 17. ročník)
pracovnice oddělení je také certifikovanou lektorkou pro kurzy trénování paměti
(proběhly 2 kurzy pro seniory a pro veřejnost)
každý měsíc probíhají literární besedy pro nevidomé; 3 besedy byly zorganizovány
pro speciální třídy ZŠ a žáky Speciálního pedagogického centra Stará Role
zkatalogizováno 291 titulů zvukových knih

fundraising
-

Knihovnické služby pro handicapované občany (podpořeno MK ČR)
- nákup zvukových knih
Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory (podpořeno MK ČR)
- kurz arteterapie, kurz českého znakového jazyka, tlumočení přednášek a nákup fondu
Kulturní aktivity pro nevidomé a slabozraké občany (podpořil Magistrát Města
Karlovy Vary) - finanční podpora akce „Jak se žije nevidomým“
„Nevidomí - přijďte mezi nás“ (podpořil Nadační fond Porozumění)
- nákup fondu zvukových knih
Senioři komunikují (podpořil Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových)
- kurzy počítačové gramotnosti
Počítačový kurz pro neslyšící (podpořilo Konto Bariéry)
Počítačové kurzy pro znevýhodněné (podpořilo Konto Bariéry)
- počítačové kurzy pro držitele ZTP, rodiče postižených dětí a rodiče na MD

2010 - Jak se žije nevidomým - divadelní představení pro nevidomé i vidící

2005 - odd. pro handicapované ještě prázdné bez fondu zvukových knih

ODDĚLENÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ
-

knihovna zakoupila v roce 2010 knihovní fond za 2.733.190 Kč, z toho za 771.700 Kč knihy pro obecní knihovny okresu Karlovy Vary v rámci regionálních služeb
celkový počet zkatalogizovaných knih (včetně darů) je cca 15.000 ks

2010 - zajímavé akvizice letošního roku

ODDĚLENÍ AUTOMATIZACE
19

nutnost rozšíření kapacity datového úložiště a konsolidace serverů - řešeno částečně nákupem nových serverů
obnova techniky na studijním oddělení - Lidická - výměna zastaralých PC a serveru (hrazeno z grantu - program VISK3) - pořízení 5 PC pro dospělé + 4 PC pro děti,
serveru a wi-fi
zprovozněno rozšíření služby na rezervaci dokumentů o možnost rezervovat i knihy, které nejsou půjčené
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SPOLEČENSKÝ SÁL
Pronájem společenského sálu - 112 pronájmů, příjem pro knihovnu 322.597 Kč
(oproti roku 2009 - 127 pronájmů, příjem 284.971 Kč)
pronájmy

akce pro SŠ

počet

112

počet
účastníků

19

akce pro ZŠ

počet

5

969

počet
účastníků

akce pro
veřejnost

počet

exkurze
počet
účastníků

počet

33 1 234

378

účastníci

akce
celkem

57

2010 - výstavy - Dalibor Nesnídal

2 581

počet
účastníků

40

923

2010 - dřevařské sympozium

2010 - akce v sále

2010 - výstavy - Tomas Nilsson

2010 - výstavy - Lenka Hořínková

Výstavy v KKKV
rok
2010

celkem výstav kavárna
32

hala, šatny
11

10

ostatní

A-klub

(půjčovna)

4

7

Nejzajímavější výstavy: Petr Strnad „Knižní ilustrace“, SPŠSK „Návrhy cen k Literární soutěži KKKV“, Dalibor Nesnídal „Ilustrace“, Sochařské sympozium
Abertamy, Lázeňská architektura v České republice a v Evropě, fotografie Tomas Nilsson…

VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO
-

-

Univerzita volného času - Dějiny umění, Kurz trénování paměti, Arteterapie; přihlášeno
148 účastníků, dokončilo 124 účastníků; financováno z grantu ČSOB
a Poštovní spořitelny
vzdělávací kurzy:
- učebna Lidická - kurzy Českého znakového jazyka;
- učebna Dvory - PC kurzy pro rodiče postižených dětí a handicapované občany
(financováno z Konta Bariéry); PC kurzy pro seniory

veřejnost

počet kurzů

kurzy pro veřejnost
granty

počet hodin
49

počet kurzů

počet účastníků
383

147
počet hodin

počet účastníků

Senioři komunikují

1

20

10

Konto Bariéry

2

40

18

INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Informační středisko je akreditovaným střediskem systému ATIC.
-
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obrat tržeb v roce 2010 dosáhl 2.284.200 Kč, z toho provize pro knihovnu 82.477 Kč
komisní prodej regionálních publikací v roce 2010 dosáhl 94.271 Kč, z toho provize
pro knihovnu je 8.192 Kč; počet dodavatelů 28, k 31.12.2010 v prodeji 120 titulů

2010 - Pořídili jsme košíčky, aby se čtenáři mohli s knihami snáze
pohybovat po knihovně. Ne všichni je tak používají... :)

22

REGIONÁLNÍ FUNKCE
Zajišťuje podporu knihovnických služeb pro malé obecní knihovny v okrese Karlovy Vary, včetně nákupu, zpracování a rozvozu knihovního
fondu, revizí a činností souvisejících pro 38 knihoven.
-

výměnný fond - rozšířen o 4.462 knih za 771.700 Kč (2.395 knih nakoupených za příspěvek obcí v hodnotě 395.700 Kč a 2.067 knih
nakoupených z rozpočtu na regionální funkce ve výši 376.000 Kč); jedné obci bylo průměrně zakoupeno a zpracováno 63 knih;
bylo rozvezeno 245 souborů s 14.307 svazky (svezeno bylo 168 souborů s 12.304 svazky)
uskutečnilo se 14 revizí knihovního fondu v neprofi knihovnách a bylo odrevidováno 20.317 svazků
pro knihovníky bylo uspořádáno 8 počítačových kurzů (financováno z VISK2), účastnilo se 63 knihovníků z 21 knihoven

2005 - Knihovní fond je přivezen, zbývá ho postavit. Začíná spousta práce...

2005 - vše je vybaleno...

FUNDRAISING
-

v roce 2010 získala knihovna přes 600.000 Kč z externích zdrojů
hlavně zaměřeno na podporu služeb pro handicapované, dále akce pro děti; obecně zaměřeno na literární a další kulturní aktivity

nejzajímavější projekty
-

Máchovský rok v Krajské knihovně Karlovy Vary cyklus akcí výstava, přednášky, promítání filmů
Počítačové kurzy pro znevýhodněné kurzy počítačové gramotnosti pro držitele průkazu ZTP, rodiče postižených dětí a rodiče na MD
(již druhý, pokračovací kurz)
Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory tlumočení přednášek do českého znakového jazyka, kurz arteterapie, kurz českého
znakového jazyka

2005 - tohle vše a ještě víc je třeba dát na správná místa...
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2005 - řazení knihovního fondu není vůbec jednoduchá práce...
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PUBLIC RELATIONS
-

spolupráce s médii v roce 2010 bylo vydáno 18 tiskových zpráv; k pátému výročí otevření nové budovy byla uspořádána tisková konference
v regionálním tisku byla knihovna zmíněna 926 x (což znamená průměrně 3 zprávy denně)
byla navázána spolupráce s rádiem Blaník; Český rozhlas Plzeň je mediálním partnerem některých akcí knihovny a pravidelně vysílá upoutávky a informace
o dění v knihovně; 4x živý vstup ve vysílání v pořadu Host ve studiu
3 reportáže v regionálním vysílání TV RV1 Vřídlo
tištěná propagace - zpracováno 190 druhů plakátů a pozvánek na akce knihovny; plakáty jsou distribuovány do 18 míst v Karlových Varech a okolí
fotoarchiv rozšířen o fotogalerie ze 156 akcí
k pětiletému výročí nové budovy knihovny byla zpracována prezentace „Pět let života v knihovně“
založen profil na Facebooku - k 31.12.2010 bylo registrováno 287 přátel knihovny; v průběhu týdne navštíví profil knihovny na FB průměrně 198 návštěvníků

vydavatelská činnost
-

zpravodaj Mezi regály; ISSN 1803-246X; náklad cca 150 ks
Výroční zpráva Krajské knihovny Karlovy Vary za rok 2009; ISBN 978-80-903504-9-6, celkový náklad cca 50 ks
Almanach 3. ročníku Literární soutěže Krajské knihovny Karlovy Vary; ISBN 978-890-903504-8-9; celkový náklad 40 ks, tisk Polypress Karlovy Vary

2010 - Astronomický workshop

2010 - 1. 12. tisková konference

2010 - Festival her

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2010
Banzetová Jitka
Mgr. Bartůšková Kamila - MD
Bauchnerová Daniela
Blecha Libor
Bozděchová Jana
Mgr. Burianová Jana
Čihařová Barbora
Děkanová Jana
Dostálová Marcela
Drahozalová Jana
Mgr. Dubová Kamila - MD
Dušková Ivana
Bc. Gruber Martin
Havránková Alice
Jakobi Evžen, Dis.
Jíchová Michaela - MD
Jiráček Jaroslav
Kaňovská Eva
Kocová Jana
Bc. Kožíšková Michaela
Kubincová Tereza
Kučerová Jana
Kvasničková Božena
Mgr. Linhartová Lucie
Lopatová Ivana
Lorenzová Gerda
Lörinc Milan
Machková Ivana
Malý Karel
25

Náhlíková Miloslava
Němcová Michaela
Nováčková Kamila
Ozomová Zuzana
Pačísková Taťána
Pelcová Gabriela
Pelešková Karin
Pešková Pavla
Petrová Petra
Plaček Radek
Plachá Kateřina
Rauchová Michaela
Řádová, Mayerová Ivana
Svobodová Jitka
Šuminová Anna
Tesařová Martina
Tichá Jitka
Tlustý Jiří
Bc.Trešlová Jana
Trojáčková Silvie
Tůmová Jana
Mgr. Vejvodová Martina
Vítková Marlena
Vlčková Romana
Bc. Vodičková Eva,
Vodrážková Dana
Walterová Vladimíra
Ing. Zadražilová Eva
PhDr. Žáková Eva

2010 - s úsměvem jde všechno líp...
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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
Jiné soc. náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Z toho pojistné
Odpisy dlouhod. majetku
Kurzové ztráty
Ostatní fin. náklady
Celkem náklady

rozpočet 2010
501

Čerpání celkem

Úč. dotace a dary

Čerpání bez dotací

% čerpání bez dotací

3 892 158

222 266

3 669 892

108, 0

2 586 000

2 729 535

46 619

2 682 916

103, 7

59 000

47 597

687 000

1 074 272

65 000

40 754

502

1 700 000

1 541 658

511

50 000

54 724

512

73 000

51 158

51 158

70, 1

513

15 000

14 998

14 998

100, 0

518

2 556 000

2 368 182

2 228 605

87, 2

90 000

92 266

92 266

102, 5

100 000

74 960

74 960

75, 0

2 153 645

91, 0

521
524

3 397 000

47 597

80, 7

175 647

898 625

130, 8

40 754

62, 7

1 400

1 540 258

90, 6

54 724

109, 4

139 577

2 366 000

2 293 222

139 577

12 543 000

12 695 368

152 465

12 542 903

100, 0

250 000

295 020

152 465

142 555

57, 0

4 296 000

4 266 623

4 266 623

99, 3
99, 4
93, 8

527

250 000

248 571

248 571

528

30 000

28 149

28 149

480 000

349 312

301 092

62, 7

235 000

233 502

233 502

99, 4

3 400 000

3 557 647

3 557 647

104, 6

563

499

499

569

125 882

125 882

rok 2005

538
542
549
551

tř. 5

28 790 000

29 194 929

522 308

28 631 001

99, 4

rok 2010

VÝNOSY
rozpočet 2010

Výnosy
Prodej služeb

602

Zúčtování fondů

648

Ostatní výnosy

649

Úroky

662

1 655 000
300 000

Výnosy celkem
1 995 402
238 540
895
60

Výnosy z přecenění

664

Provozní dotace KUKK

676

26 400 000

26 175 000

Příspěvek od měst a obcí

672

435 000

419 250

Celkem výnosy

tř. 6

28 790 000

28 829 147

ÚČELOVÉ DOTACE
VISK 2

691

40 000

VISK 3 Clavius

691

42 000

VISK 3 HW Lidická

691

103 000

VISK 7

691

28 000

VISK 9

691

36 000

Zvukové knihy MK

691

10 000

Hrubín

691

25 000

ORNK nevidomí MK
Kulturní aktivity MM KV

691
691

10 000

Balneo MK

691

20 000

Mácha MK

691
691

20 000

691

18 000
21 307,90
413 307,90
29 242 455

Pohádkový svět MK
Nadace Klausových
ČSOB
Celkem účelové dotace
Výnosy + úč. dotace

Hospodářský výsledek celkem

691

rok 2005

35 000

5 000

47 526

rok 2010
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ÚDAJE O REALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍCH
Serverová infrastruktura informačních systémů v KKKV
Nákup tří nových serverů pro zabezpečení informačního systému krajské knihovny
Realizace listopad a prosinec 2010
Hodnota zakázky:
1 406 544,00 Kč
Financování:
Účelová investice zřizovatele
Převod z rezervního fondu KK
do investičního fondu KK
Použití investičního fondu KK
Snížení provozního příspěvku KK
o 300 000,- a poskytnutí účelové
investiční dotace
Účelová investice zřizovatele
Celkem

550 000.00 Kč
300 000,00 Kč
6 544,00 Kč

300 000,00 Kč
250 000,00 Kč
1 406 544,00 Kč

rok 2005

rok 2010

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ
Neinvestiční příspěvek zřizovatele
(Z toho odvod z investičního fondu
Snížení neinvestičního příspěvku
Příspěvek měst a obcí na nákup KF
Použití rezervního fondu (dary a
§ 28 odst. 3a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Účelové dotace
Vlastní výnosy
Celkem výnosy

26 475 000,00 Kč
3 475 000,00 Kč)
- 300 000,00 Kč
419 250,00 Kč
238 540,00 Kč
413 307,90 Kč
1 996 357,44 Kč
29 242 455,34 Kč

Náklady
Hospodářský výsledek zisk

29 194 928,65 Kč
47 526,69 Kč

2005 - slavnostní předání dokončené budovy
29
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ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ
Mimo rozpočet Krajské knihovny se podařilo získat:
11 účelových dotací Ministerstva kultury ČR
1 účelovou dotaci Magistrátu města Karlovy Vary
7 finančních darů
2 nadační příspěvky
1 nefinanční dar

Předložená roční uzávěrka odpovídá schválenému finančnímu plánu, hospodářský výsledek skončil se ziskem 47 526,69 Kč.

rok 2010
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