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Výroční zprávu, jako každý rok, předkládá krajská knihovna nejen svému zřizovateli Karlovarskému kraji, ale také
a především veřejnosti, která má právo vědět, jak instituce financovaná z veřejných rozpočtů pracuje.
Výroční zpráva je vlastně sebereflexí, bilancí úspěchů, standardních výkonů i problémů. Je také zdrojem úvah o směřování
v budoucnosti. Stejně jako v minulých letech převažují v naší zprávě pozitiva nad problémy. Jsem přesvědčena, že za její
příznivé vyznění můžeme děkovat hlavně kladnému vztahu k práci týmu zaměstnanců knihovny, jejich kreativitě, odbornosti
a pozitivnímu přístupu ke čtenářům.
Oprávněnost tohoto názoru zakládám na následujících poznatcích:
Krajská knihovna je nejnavštěvovanější kulturní institucí v Karlovarském kraji. Je přístupna veřejnosti šest dnů v týdnu
(v době letních školních prázdnin pět), devět hodin denně. Jejích služeb využije denně průměrně 400 osob. Přibližně dvě
třetiny návštěvníků tvoří obyvatelé města, třetí třetinu obyvatelé ostatních míst kraje, kteří ač mají knihovnu v obci svého
bydliště, vyhledávají specifické služby naší knihovny. Více než čtvrt milionu návštěvníků se v minulém roce na vlastní oči
přesvědčilo a získalo praktickou zkušenost s prací krajské knihovny. Soustavný růst počtu uživatelů a počty jejich návštěv
i výpůjček nás přesvědčují, že se práce daří a to i přesto, že ekonomické zajištění knihovny má již třetí rok klesající tendenci.
S touto svízelnou situací se snažíme vyrovnat intenzivním vyhledáváním úspor a mimorozpočtových zdrojů, protože jedině
díky tomu jsme udrželi objem prostředků na doplňování fondu. Díky tomu se nám daří financovat nabídku tematicky
rozmanitých vzdělávacích programů pro veřejnost, která si k nám nachází cestu ve stále větším počtu. Zvláštní pozornost
věnujeme zejména znevýhodněným skupinám populace, jako jsou senioři, zdravotně handicapovaní (nevidomí, slabozrací,
neslyšící atp.), rodiče s dětmi a další. Za práci s handicapovanými se naší knihovně letos, jako jedinému kulturnímu
zařízení v České republice, dostalo významného uznání udělením ceny „Mosty“.
V uplynulém roce se nám podařilo také rozšířit a zdokonalit možnosti elektronické komunikace uživatelů našich služeb
s knihovnou a také jim zpřístupnit rozšířené informace v on-line katalogu. Od roku 2011 jsme také začali půjčovat
elektronické čtečky knih.
Je na místě všem podporovatelům našich aktivit poděkovat.
Jsou to především Karlovarský kraj, MK ČR, Konto BARIÉRY, Nadace
ČEZ, Lesy ČR, s. p., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Nadační fond
obětem holocaustu, MM KV, S. & W., Automobily s. r. o., Nadační fond
Českého rozhlasu Světluška a další.
Jakkoliv vyznívá výroční zpráva pozitivně, pracujeme na překonání
problémů, které máme (např. nedostatek prostředků, absolutní
vyčerpání prostor pro ukládání dalších knihovních fondů, zastarávající
technika) a hledáme možnosti a cesty k dalšímu rozšíření a zkvalitnění
nabídky služeb.
Je to ohlédnutí s čistým svědomím a zároveň s přesvědčením, že je
možné a potřebné jít dál.
Eva Žáková

Úvodní slovo ředitelky
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Rozložení registrovaných čtenářů:

-

výpůjčky celkem 490.433
návštěvníci celkem 257.503
registrovaní čtenáři celkem 10.649 z toho 1.444 dětí do 15 let
10.649 přeregistrací a nových registrací
průchod branami celkem 146.369 návštěvníků
počet akcí 621 s počtem 12.105 účastníků
vstup na webové stránky - 201.485 vstupů
využití Biblioboxů - 6.939 uživatelů vrátilo 17.251 knih
využití selfchecku - 1.263 uživatelů

Rok 2011 v číslech
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Novinky roku 2011
-

zavedení nabídky posílání informací pomocí sms rezervace dokumentu, blížící se konec výpůjční lhůty, upomínky
služba rezervace dokumentu byla rozšířena i na knihy, které nejsou půjčené - enormní zájem o tuto službu
(3.350 požadavků od jejího zavedení)
změněn úplný záznam dokumentu v elektronickém katalogu - lepší srozumitelnost pro čtenáře
nabídka půjčování 2 elektronických čteček (každá obsahuje 150 el. knih)

Ocenění práce knihovny
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky vyhlásila 8. ročník cen MOSTY za rok 2010.
Cena byla 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 získala ocenění v kategorii Cena pro instituci veřejné správy.
Cena byla předána manželkou prezidenta republiky zástupcům knihovny 17. 3. 2011 v Kroměříži.

Celoroční projekty
V roce 2011 probíhal celoroční projekt, na kterém spolupracovala Krajská knihovna Karlovy Vary se vzdělávacím
střediskem Židovského muzea v Praze a podpořil ho Nadační fond obětem holocaustu - „Poznání jako nejlepší
prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu aneb Historie a současnost židovské
komunity nejen v Čechách“.
- celkem 671 návštěvníků 9 přednášek z toho 360 žáků karlovarských škol a 10 neslyšících;
- výstavy v rámci projektu byly v knihovně k vidění celkem 150 dní
Druhý celoroční projekt byl na téma environmentální výchovy a byl podpořený firmou Vodárny a kanalizace K. Vary.
V rámci tohoto projektu byly uspořádány tyto akce:
- 4x akce pro děti (Rej vodníků, ekodílny…) celkem 147 účastníků
- 5x akce pro školy (přednášky, besedy…) cca 250 účastníků
- 4x akce pro veřejnost (přednášky ZOO Karlovarského kraje, Ohře řeka pozoruhodná…) 101 účastníků

6

- jubilejní 5. ročník Literární soutěže: přihlášeno 96 povídek, patron soutěže spisovatel
Martin Ryšavý - laureát Ceny Magnesia Litera
- v rámci celostátního DNE POEZIE byl připraven komponovaný pořad Přijďte na Jesenina
- schůzky oblíbeného Literárního klubu pro seniory se rozšířily i na prázdninové měsíce na základě
zájmu uživatelů knihovny
- Univerzita volného času pokračovala 2. ročníkem (celkem 131 účastníků)
- Dějiny umění 50 účastníků
- Kurz psychologie 34 účastníků
- Kurz tvůrčího psaní 15 účastníků
- Čína a Tibet 32 účastníků
- v roce 2011 se v kavárně, hale a vstupní chodbě KKKV uskutečnilo 26 výstav. např.:
Putovní výstava Židovského muzea „Anna Franková“
Zdeněk Slába „Pozvání na kávu“
Město Žlutice, Muzejní spolek Žluticka „Žlutický kancionál“
Antonín Střížek „Kresby“
Jan Samec „Nalezeno v ateliéru“
Památník národního písemnictví „Nejkrásnější české a slovenské dětské knihy“
Sochařské sympozium Abertamy „Sochy“
FOS Sokolov „50 let fotoklubu FOS Sokolov“
Gymnázium Ostrov „Fotografie studentů Gymnázia Ostrov“

Úspěšné akce 2011
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Nejzajímavější akvizice
- Shakespeare, William, 1564-1616. Překlad Martin Hilský.
Vyd. 1. Praha : Academia, 2011. 1677 s. ISBN 978-80-200-1903-5.
V českém prostředí unikátní vydavatelský počin předkládá čtenáři v jednom svazku kompletní dílo Williama
Shakespeara, tj. všechny hry tragické, komediální, historické i tzv. romance spolu se Sonety, dalšími básnickými
skladbami (např. Venuše a Adonis či Znásilnění Lukrécie) a díly spornými a apokryfními, a to vše v překladu jediného
člověka, předního českého anglisty a shakespearologa Martina Hilského. Kompletní dílo je doplněno úvodní studií,
každá hra či báseň je uvozena stručnou charakteristikou a technickým popisem a celek uzavírá přehledný rejstříky
shakespearovských postav.
- Krüger, Kristina. Řády a kláštery : 2000 let křesťanského umění a kultury.
V Praze : Slovart, 2008. 431 s. ISBN: 978-80-7391-121-8.
- Konec avantgardy? : od mnichovské dohody ke komunistickému převratu.
Vyd. 1. V Řevnicích : Arbor vitae, 2011. ISBN: 978-80-87164-64-8.

Čísla roku 2011
- rešerše 139
- zodpovídání dotazů - vyřízeno 3.833 dotazů
- MVS
meziknihovní výpůjční služba
pro čtenáře knihovny

mezinárodní MVS
požadavky z jiných knihoven

pro čtenáře knihovny

počet

vyřízené

kopie

počet

vyřízené

kopie

počet

vyřízené

1114

907

219

1120

1056

16

2

1

Novinky roku 2011
- rezervování dokumentů, které jsou k dispozici,
velice úspěšné - vyřízeno 3.350 rezervací
- informování čtenářů prostřednictvím SMS
službu využívá 166 čtenářů

Půjčovna
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Nejzajímavější akvizice
Historické akvizice:
- CMUNT, Edvard. Příručka masáže, lázeňských úkonů a pedikúry pro lázeňské mistry a ošetřovatelský personál.
1. Vyd. Praha : Bursík & Kohout, 1941. 143 s. * lázně * balneoterapie * fyzioterapie* vodoléčba* masáže * pedikúra *
první pomoc
- Trenčianské Teplice, perla Slovenska : radioaktivní světoznámé nejlepší sirné a bahenní lázně proti rheuma, dně,
neuralgii, zvláště ischiasu, atd. Praha :[s.n.], 192-. 26 s. * Teplice * Slovensko * radioaktivní * lázně * prameny *
balneoterapie * slatina * síra* bahno* léčba
Novodobé akvizice:
- KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. Praha : Galén : Karolinum, c2011. 4., přeprac. a dopl. vyd. 1174 s. * lékařství * vnitřní
* nemoci * farmakologie * onkologie * imunita * geriatrie * rehabilitace * angiologie * pneumologie * hematologie *
endokrinologie
- MÁČEK, Miloš. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha : Galén, 2011. 1. vyd. 245 s. * lékařství *
Fyziologie * motorika * tělovýchova * sportovci

Čísla roku 2011
a

- celkem bylo v roce 2011 zapsáno 322 knihovních jednotek, z toho 181 knih do historického fondu
a 141 knihovních jednotek do novodobého lékařského fondu; fond zakoupen za celkovou částku 46.878 Kč
- k 31. 12. 2011 čítá celkem fond balneologické literatury 3.772 titulů, z toho 2.313 titulů historického fondu
a 1.459 titulů novodobé lékařské literatury
- fond lékařských časopisů - 326 titulů
- celkem 4. 407 výpůjček, 2.173 návštěvníků

Balneologická knihovna
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Čísla roku 2011
Knihovní fond časopisy, deníky a další seriály:
- celkový počet 3.778 (celkově zaevidovaných včetně titulů ukončených)
- cizojazyčná periodika 629 (včetně vícejazyčných)
- v roce 2011 docházelo 2.355 aktivně vycházejících seriálů
- zaevidování 24.947 jednotek periodik (jednotlivých čísel)
Technologie a výměna dat (Aleph a CASLIN):
- bibliografické záznamy seriálů katalogizace 661 seriálů vč. oprav, z toho 57 titulů periodik nových
- bibliografické záznamy CDR příloh zpracováno 306 záznamů
- záznamy do souborného katalogu CASLIN předáno 360 (celkem má KKKV 1.691 záznamů)
Monitoring tisku (původně výstřižková služba):
- odesláno 33.122 článků 5 odběratelům

Čítárna
10

Nejzajímavější akvizice
- KOTĚŠOVEC, Václav. Pohledy do historie měst a obcí Kraslicka : Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz,
Rotava, Stříbrná, Šindelová, Dolní Nivy. 1. vyd. Praha : Ostrov, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-86289-70-0.
- BURACHOVIČ, Stanislav. Karlovarské kalendárium 1325-2010 : dějiny Karlových Varů v datech.
1. Vyd. Karlovy Vary : Muzeum Karlovy Vary, 2011. 162 s. ISBN: 978-80-87458-01-3.
- JAŠA, Luděk. Bečov : perla Slavkovského lesa. Sokolov : Fornica Graphics, 2011. 162 s. ISBN: 978-80-87194-30-0.
d.PROKOP, Vladimír. Franz Gruss : opomenutý umělec Kraslicka : 1891-1979. Sokolov : V. Prokop ve spolupráci s
Muzeem Sokolov, 2011. 151 s. ISBN: 978-80-86630-18-2.

Čísla roku 2011
Spolupráce s NKČR:
- analytický popis vkládání článků z regionálního tisku - celkem 4.000 záznamů
- autority korporace a akce 779 záznamů, opraveno 868 záznamů
- regionální osobnosti 56 nových záznamů
Bibliografické služby:
- 2 rešerše
Knihovní fondy:
- regionální periodika celkem 217 titulů
- knižní fond regionu celkem 6.104 knih. jednotek

Oddělení regionálních fondů
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Čísla roku 2011
Spolupráce se školami:
- 155 besed pro 2.857 žáků
- zapůjčeno celkem 51 souborů knih k doplňkové četbě = 1.086 svazků
- 5. ročník Pasování prvňáčků na rytíře cechu čtenářského - pasováno celkem 168 dětí z 8 tříd
- spolupráce s příměstským táborem při ZŠ Konečná - celodenní program pro 44 dětí
- soutěž ZEMĚ A VODA (spolupráce s VAK KV); zúčastnilo se celkem 22 tříd 1. stupně výtvarná soutěž, 12 žáků 2. stupně - fotografická soutěž
- exkurze pro ZŠ a MŠ - celkem 5 exkurzí pro 114 dětí
- akce pro Domov pro osoby se zdravotním postižením - celkem navštívilo knihovnu 35 klientek
Odpolední akce pro veřejnost:
- Středa s pohádkou - celkem 34 akcí, zúčastnilo se 293 dětí
- Páteční hrátky - celkem 33 akcí, zúčastnilo se 425 dětí
- Ekodílna - celkem se zúčastnilo 127 dětí
Celodenní akce:
- REJ VODNKŮ - zúčastnilo se 120 dětí
- Za Rumcajsem do lesa Řáholce
aneb Pocta Václavu Čtvrtkovi - zúčastnilo se celkem 60 dětí

Dětské oddělení
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Nejzajímavější akvizice
- LARSSON, Stieg. Muži, kteří nenávidí ženy [zvukový záznam]. Praha : KTN K.E. Macana, 2010. 2 zvukové desky.
- Millman, Dan. Sokrates [zvukový záznam] : příběh o tom, jak se mladý chlapec stane pokojným bojovníkem
a pokojný bojovník moudrým mužem. Praha : KTN K.E. Macana, 2008. 1 zvuková deska.
- Šulcová, Marie. Čapci. 1. a 2. díl [zvukový záznam]. Praha : KTN K.E. Macana, 1986. 2 zvukové desky.

Čísla roku 2011
- návštěvníci: 557 čtenářů, 303 návštěvníků akcí = celkem 860
- registrovaní čtenáři - celkem 62
- počet výpůjček - celkem 6.370, z toho 59 periodik
Nově nakoupené a zpracované tituly v roce 2011:
- 166 titulů na CD v mp3
- 32 titulů na audioCD
- celkem 198 zvukových knih
- na nákup byly použity finance z grantů MK ČR 15.000 Kč, ORNK 5.000 Kč, Magistrátu Města Karlovy Vary 3.900 Kč
a rozpočtu KK KV 17.287 Kč; celkem 41.187 Kč
g

Akce pro veřejnost:
- celkem 22 akcí, 303 účastníků
- 3. 10. Jak se žije s handicapem - 18. Ročník
setkání studentů, občanů s handicapem
a další veřejnosti, vč. přednášky cestovatele M. Stingla
- besedy pro speciální třídy - celkem 3
Trénování paměti:
- 2 kurzy pro seniory a veřejnost - 30 účastníků
- 1 kurz pro knihovníky - 29 účastníků

Oddělení pro handicapované
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Nejzajímavější akvizice
- ASSANTE, Ernesto. Legendy rocku : umělci, nástroje, mýty a historie padesáti let hudby mladých.
1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2010. 463 s. ISBN 978-80-204-2275-0
- PRATCHETT, Terry. Čaroprávnost [zvukový záznam]. [Česko?] : Headmade, c2008. 8 zvukových desek.
(Úžasná Zeměplocha).
- BENNETT, Tony. A swingin' Christmas [zvukový záznam] : featuring The Count Basie Big Band. EU : Sony Music,
p2008. 1 zvuková deska.
- ŠTÁCHOVÁ, Helena. Jak se Hurvínek učil řeči zvířat [zvukový záznam].
Praha : Supraphon, p2009. 1 zvuková deska.

Čísla roku 2011
Herní klub - schází se pravidelně a pravidelně pořádá
festivaly a další akce, např.:
- celorepublikový turnaj DOMINION TOUR
- celorepublikový turnaj CARCASSONE TOUR
- turnaj ve hře Dračí doupě
- turnaj ve hře Člověče, nezlob se
- Festival her (největší akce) 4. ročník 175 účastníků
- pro herní klub byly darem získány 3 hry, 22 her zapůjčeno od výrobců, 8 prototypů zapůjčeno na testování
h

Akce v A-klubu:
- 6 výstav (fotografie, práce žáků a studentů karlovarských škol…)
- 2 autorská čtení (Hladečková, Zlatohlávková)
- NOVINKA - Muzikologie po našem aneb odpolední hudební škola v A-klubu - 3 setkání
Přírůstky do A-klubu:
- CD 299
- CDR 2
- DVD 93
- knihy 735
- noty 163

A-klub
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Čísla roku 2011
Akce pro školy:
- besedy pro MŠ - 19x
- besedy pro ZŠ - 27x
- úvod do knihovny pro SŠ 7x, literární besedy pro SŠ 11x
g

Akce pro veřejnost:
- 20 schůzek Literárního klubu seniorů, průměrně 11 účastníků
- navázána spolupráce s Divadlem Dagmar - 4 představení
- 7x výstava
- tematické výstavky knih - 18x
- A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ? - vcelku pravidelné čtení pro náruživé posluchače celkem 9x
- Literární kavárna na Lidické - autorská čtení (4. 2. David Stefanovič, 7. 10. Petr Chalupa)
- ČTENÁŘSKÝ MARATON - 26. 3. celodenní akce - 12 účastníků
- Dámský klub Šitíčko - 2 setkání
- NOVINKA - přednášky na téma karlovarské historie (Libor Huml) - celkem 2x, 46 účastníků

Studijní oddělení Lidická
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Čísla roku 2011
- VISK 9 odstranění duplicit z lokálních rejstříků (získáno 27.000 Kč) prověřeno 26.408 autoritních záznamů

Stav fondu k 31. 12. 2011
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010
úbytky 2011
přírůstky 2011
stav knihovního fondu k 31. 12. 2011
Z toho:
naučná literatura
beletrie
mapy
noty
zvukové dokumenty
zvukově-obrazové dokumenty
obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
jiné

292.173
0
18.938
311.111
154.263
118.367
2.378
3.689
26.290
2.504
4
3.505
111

Oddělení knihovních fondů
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Čísla roku 2011
Metodické konzultace, návštěvy a metodická pomoc:
- proškoleno 7 nových knihovníků (Abertamy 2x, Božičany, Děpoltovice, Březová, Vrbice, Vysoká Pec)
- během roku poskytnuto 84 konzultací a uskutečněno 201 metodických návštěv
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady:
- AKS Clavius výpůjční protokol (školení pro prof. knihovníky): 3 kurzy, zúčastnilo se 46 knihovníků z 21 knihoven
- porady s pověřenými knihovnami v KK KV 4x ročně: 1. 4., 22. 6., 22. 9., 8. 12., celkem 28 zúčastněných
- porady s vedoucími profesionálních knihoven v KK KV 2x ročně: 27. 5., 2. 12. v MěK Ostrov,
celkem 25 zúčastněných
- Setkání neprof. knihovníků KV kraje: 12. 11. 2011 v KK, zúčastnilo se 6 neprof. knihovníků a metodici ze 3 okresů;
- spolupráce se SKIP: 2 přednášky uskutečněné v KK KV: Práce s knihou s dětmi staršího školního věku, Marketing v
knihovnách (Zuzana Helinsky, RNDr. Tomáš Řehák)
Spolupráce s obcemi, knihovnami, příprava souborů:
- smlouvy o kooperačním příspěvku na nákup knihovního fondu byly připraveny pro 33 obcí (38 neprof. knihoven)
- v roce 2011 bylo z příspěvků obcí nakoupeno do výměnného fondu 2.375 sv. v hodnotě 400.180 Kč
- z rozpočtu na regionální funkce bylo nakoupeno 2.068 sv. v hodnotě 376.000 Kč
- celkem v roce 2011 přibylo do výměnného fondu neprofesionálních knihoven okresu K. Vary 4.443 svazků
v hodnotě 776.180 Kč. Knihy byly zakoupené jednak z rozpočtu na regionální funkce jednak z příspěvků obcí
zřizujících tyto knihovny
- stav výměnného fondu k 31.12.2011 = 88 424 knihovních jednotek
d

Příprava a distribuce výměnných souborů KF do neprofi knihoven:
- rozvezeno 246 souborů se 14.367 svazky
- svezeno 175 souborů s 11.492 svazky
d

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
- v roce 2011 se uskutečnilo podle plánu 6 revizí
(Abertamy, Běžec, Březová, Pila, Potůčky, Sedlíčko),
bylo odrevidováno 9. 827 svazků

Oddělení služeb knihovnám
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Čísla roku 2011
Realizované kurzy
počet kurzů

počet hodin

počet účastníků

VISK 2

10

132

78

Veřejnost

5

22

41

Konto Bariéry

5

100

50

Správa uprchlických zařízení
MV ČR

2

80

20

CELKEM

22

334

189

Vzdělávací centrum
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Čísla roku 2011
IS 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)
- 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)
Celkem prodáno 7 591 vstupenek.
Komisní prodej:
- knihy, mapy, průvodce - celkem prodáno 618 ks knih
- počet dodavatelů 33, k 31. 12. 2011 v prodeji 142 titulů

Informační středisko
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119

akce pro ZŠ

akce pro veřejnost

počet

počet
účastníků

počet

počet
účastníků

počet

počet
účastníků

17

1094

5

740

25

992

47

exkurze

účastníci

akce pro SŠ

akce celkem

pronájem

Čísla roku 2011

2826

počet

počet
účastníků

47

1052

- spolupráce s Hvězdárnou Karlovy Vary, 26. - 29. 4. Mezinárodní astronomický workshop,
3x přednáška pro veřejnost
- spolupráce se školami - 8x přednáška efektivní učení, 6x přednášky na různá témata
(Vývoj porcelánu, Anna Franková, K. J. Erben, K. H. Mácha…)
- pronájem sálu 119x

Společenský sál
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Společenský sál
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Čísla roku 2011
Hardware:
- ze získaných investičních prostředků byla vyměněna většina služebních PC (40 ks)
d

Učebny:
- výměna SW v učebně Dvory (nainstalován Windows 7 PRO, MS Office Home and Business 2010
(= MS Word , MS Excel, MS PowerPoint, MS OneNote)
- v učebně Lidická zůstává OS MS Vista, MS Office 2003
d

E-čtečky:
- zakoupeny 2 e-čtečky (PocketBook Pro603 a Amazon Kindle 4) vloženo 150 titulů knih
Systém Aleph:
- od ledna zavedena služba - posílání SMS pro rezervace dokumentů, od června pak rozšíření této služby
i pro upomínky a pro upozornění na blížící se konec výpůjční doby
- tuto službu využívá celkem 166 čtenářů (rezervace 158, upozornění 18 a upomínky 5)
Celkem bylo za rok 2011 odesláno 482 SMS

Oddělení automatizace
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Čísla roku 2011
- vydáno 26 tiskových zpráv
- v regionálním i celostátním tisku se objevila zmínka o krajské knihovně celkem cca 810x.
To je průměrně 2 zprávy denně.
- spolupráce s radiem Blaník a Českým rozhlasem Plzeň, pravidelná vysílání upoutávek na akce,
3x živý vstup ve vysílání v pořadu Host ve studiu ČRO
- vydáno 220 plakátů a pozvánek na akce knihovny (distribuováno na 18 míst)
- realizováno 10 výlepů plakátů na akce KKKV v autobusech MHD
a Integrované příměstské dopravy, celkový náklad 800 ks plakátů
- fotoarchiv KKKV byl rozšířen o fotogalerie ze 133 akcí
- facebook - registrováno 373 přátel,
profil krajské knihovně týdně navštíví v průměru 198 návštěvníků
Vydavatelská činnost:
- Mezi regály občasník krajské knihovny vydána 2 čísla celkový náklad cca 100 ks
- Výroční zpráva Krajské knihovny Karlovy Vary za rok 2010, ISBN 978-80-904631-0-3, celkový náklad 50 ks
- PF 2011 - celkový náklad 150 ks

Oddělení public relations
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„Knihovnické služby pro handicapované občany 2011"
(MK ČR, Knihovna 21. Století)
získáno: 15.000 Kč
d

V rámci grantu a spoluúčasti knihovny bylo zakoupeno celkem 147 zvukových knih.
„Restaurování významných regionálních dokumentů zaměřených zejména na balneologii"
(MK ČR, Knihovna 21. století)
získáno: 23.000 Kč
d

Předmětem restaurování bylo 11 ročníků seznamů karlovarských lázeňských hostů. Dále byl předmětem restaurování
jeden ročník Zpravodaje západních Čech.
„Vzdělávání knihovníků v Karlovarském kraji 2011"
(MK ČR, VISK 2)
získáno: 52.000 Kč
d

Cílem programu Vzdělávání knihovníků v Karlovarském kraji je zlepšovat schopnost knihovníků používat informační
a komunikační technologie.
„Harmonizace národních autorit s lokálními"
(VISK 9)
získáno: 27.000 Kč
d

Cílem projektu byla pravidelná údržba lokální báze jmenných autorit Krajské knihovny Karlovy Vary. Lokální báze
obsahovala cca 48 000 autoritních záznamů. Získaná dotace (300 hodin) byla použita na sjednocení tvarů jmen
a odstranění duplicit v rejstříku jmenných autorit. Bylo zkontrolováno cca 26 408 autoritních záznamů.
„Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory v roce 2011"
(Odbor regionální a národnostní kultury) získáno: 45.000 Kč
d

V rámci tohoto projektu byl zorganizovány:
Kurz arteterapie pro handicapované a seniory (14 osob).
Byl doplněn fond zvukových knih.
Knihovna nabídla tlumočení do českého znakového jazyka na 4 zajímavých akcích.
2 Kurzy trénování paměti (30 osob).
Kurz Nebojme se stáří (22 seniorů).
Cvičení pro mozek pro seniory (pro Domov důchodců ve Staré Roli).
„Počítačové kurzy pro znevýhodněné II."
(Konto Bariéry)
získáno: 35.000 Kč
s

Díky podpoře byly zorganizovány 2 počítačové kurzy (senioři a neslyšící),
Celkem tyto kurzy navštěvovalo 22 účastníků.
s

Dotace a granty
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„Počítačové kurzy pro seniory"
(Konto Bariéry)

získáno: 30.000 Kč

d

Tento projekt podpořil 2 počítačové kurzy pro seniory.
V rámci 7 denních intenzivních kurzů získalo základní počítačové povědomí 19 seniorů.
d

„Počítačové a jazykové kurzy pro osoby se ZTP, rodiče postižených dětí a rodiče na MD”
(Konto Bariéry)
získáno: 59.000 Kč
d

Tento projekt podpořil 3 kurzy (1x počítačový, 1x kurz angličtiny, 1x kurz němčiny).
„Univerzita volného času”
(Mercedes, S. & W. Automobily s.r.o.)

získáno: 20.000 Kč

d

Knihovna nabídla veřejnosti v rámci této podpory celkem 3 kurzy, a to Kurz psychologie (34 osob), Kurz tvůrčího psaní
(15 osob) a cestopisné přednášky Čína a Tibet (32 osob).
„Poznání jako nejlepší prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu
aneb Historie a současnost židovské komunity nejen v Čechách"
(Nadační fond obětem holocaustu)
získáno: 25.000 Kč
V průběhu 11 měsíců letošního roku se mohli zájemci díky přenáškám, výstavám či literárním pořadům blíže seznámit
s židovskou tradicí i životem současné židovské komunity v Čechách i ve světě.
„Krajská knihovna Karlovy Vary - police plné knih…"
(Nadace ČEZ)
získáno: 50.000 Kč
d

Díky této podpoře bylo zakoupeno 80 nových DVD a 82 nových titulů mluveného slova na CD.
„Kulturní aktivity pro nevidomé a slabozraké občany"
(Město Karlovy Vary)
získáno: 10.000 Kč
f

3. 10. 2011 byla zorganizována tradiční akce - Jak se žije s handicapem. Součástí akce byly odborné přednášky pro
studenty (68 dětí), odpoledne pak kulturní program pro nevidomé a veřejnost (přednáška cestovatele pana
Miloslava Stingla, tlumočeno pro neslyšící).
f

„Kvalitnější služby pro nevidomé a slabozraké v Krajské knihovně Karlovy Vary"
(Nadační fond Světluška)
získáno: 15.060 Kč
f

Cílem projektu bylo zkvalitnění služeb na Oddělení pro handicapované v krajské knihovně.
Byl pořízen speciální SW pro nevidomé.
„Environmentální vzdělávání veřejnosti Karlovarského kraje"
(Vodárny a kanalizace Karlovy Vary)
finance: 80.000 Kč
d

Knihovna uzavřela smlouvu o propagaci s firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. V rámci této podpory byla
zorganizována celá řada zajímavých akcí, zaměřených především na oblast ochrany přírody a krajiny.

25

Banzetová Jitka
Bauer Ladislav
Bauchnerová Daniela
Blecha Libor
Bozděchová Jana
Čihařová Barbora
Děkanová Jana
Dostálová Marcela
Drahozalová Jana
Dubová Kamila Mgr.
Dušková Ivana
Gruber Martin,Bc.
Havránková Alice
Jakobi Evžen, Dis.
Jiráček Jaroslav
Kaňovská Eva
Kocová Jana
Kožíšková Michaela, Bc.
Kubincová Tereza
Kučerová Jana
Kvasničková Božena
Linhartová Lucie, Mgr.
Lopatová Ivana
Lorenzová Gerda
Lörinc Milan
Náhlíková Miloslava
Němcová Michaela

Nikodémová Karolína
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
Trešlová Jana, Bc.
Trojáčková Silvie
Tůmová Jana
Vegrichtová Dagmar
Vejvodová Martina, Mgr.
Vítková Marlena
Vlčková Romana
Vodrážková Dana
Walterová Vladimíra
Zadražilová Eva, Ing.
Zamazalová Nikola, Mgr.
Žáková Eva, PhDr.

Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2011
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Údaje o hospodaření
Náklady

Spotřeba materiálu

501

z toho nákup knih, CD
z toho časopisy
z toho spotřební materiál
z toho spotřeba benzinu

Rozpočet

Čerpání

Úč. dotace

Čerpání

Čerpání

2011

celkem

celkem

bez dotací

bez dot.

3 118 000

3 314 233

108 101

3 206 132

102,8

2 569 000

2 668 290

84 933

2 583 357

100,6

47 000

43 272

0

43 272

92,1

455 000

549 327

23 168

526 159

115,6

47 000

53 344

0

53 344

113,5

Spotřeba energie

502

1 538 000

1 796 181

0

1 796 181

116,8

Opravy a udržování

511

55 000

142 397

0

142 397

258,9

Cestovné

512

54 000

53 774

0

53 774

99,6

Náklady na reprezentaci

513

15 000

15 000

0

15 000

100,0

Ostatní služby

518

1 903 000

2 246 553

101 701

2 144 852

112,7

z toho poštovné

90 000

99 562

0

99 562

110,6

z toho výkony spojů

78 000

65 118

0

65 118

83,5

z toho ostatní služby
Mzdové náklady celkem

521

z toho OON

1 735 200

2 081 872

101 701

1 980 171

114,1

12 543 000

12 742 695

168 300

12 574 395

100,3

250 000

403 673

168 300

235 373

94,1

Zákonné sociál. pojištění

524

4 297 000

4 263 988

0

4 263 988

99,2

Zákonné sociál. náklady

527

125 000

123 733

0

123 733

99,0

Jiné sociální náklady

528

50 000

44 920

0

44 920

89,8

Ostatní daně a poplatky

538

0

80

0

80

Ostatní pokuty a penále

542

0

0

0

0

Kurzové ztráty

545

0

297

0

297

Jiné ostatní náklady

549

370 000

328 918

0

328 918

88,9

200 000

205 906

0

205 906

103,0
122,1

z toho pojistné
Odpisy dlouhod.majetku

551

2 737 000

3 341 224

0

3 341 224

Kurzové ztráty

563

0

0

0

0

Ostatní finanční náklady

569

130 000

106 395

0

106 395

81,8

Celkem náklady

tř. 5

26 935 000

28 520 387

378 102

28 142 285

104,5

Ekonomické oddělení
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Výnosy
Rozpočet
2011
Prodej služeb

Výnosy
celkem

602

1 800 000

2 369 519

Zúčtování fondů

648

100 000

123 306

Ostatní výnosy

649

Úroky

662

Provozní dotace KÚ

672

Kurzové zisky

Příspěvek od Měst a Obcí
Celkem výnosy

tř.
6

737
24 600 000

25 330 200

434 650

434 650

26 934 650

28 258 412

Účelové dotace
Zvukové knihy

15 000

Visk 2

52 000

Visk 9

27 000

Balneo

23 000

ORNK

45 000

Židovská komunita

25 000

Český rozhlas - Světluška
ˇ
CEZ

15 060

Magistrát města

10 000

Účelové dotace mimo dary
Výnosy + úč. dotace
Hospodářský výsledek celkem

50 000
262 060
28 520 472
84,40

Ekonomické oddělení
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Údaje o hospodaření:
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele pro Krajskou knihovnu
(z toho odvod z investičního fondu zpět zřizovateli
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele pro Regionální funkce
Účelová dotace KÚ na opravu dřevěných prvků budovy
Příspěvek měst a obcí na nákup KF
Použití rezervního fondu (dary, překlenutí nákladů na dar)
Účelové dotace
Vlastní výnosy
Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek zisk

23 400 000,00 Kč
3 337 000,00 Kč)
1 800 000,00 Kč
130 200,00 Kč
434 650,00 Kč
123 306,00 Kč
262 060,00 Kč
2 370 255,85 Kč
28 520 471,85 Kč
28 520 387,45 Kč
84,40 Kč

Údaje o realizovaných investičních akcích:
Upgrade 40 knihovnických stanic
realizace červen, červenec 2011,
hodnota zakázky:
Financování:
Účelová dotace KÚ
Vratka nedočerpané dotace
Celkem profinancováno

726 475,00 Kč
800 000,00 Kč
73 525,00 Kč
726 475,00 Kč

Ekonomické oddělení
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