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9 697

Z toho do 15 let

1 169

-

Počet návštěv

253 073

-

Z toho fyzické návštěvy
z toho – knihovna
- internet
- kulturní akce
- vzdělávací akce

132 226
114 938
7 676
8 727
885

-

Z toho on-line návštěvy

120 847

Akce v knihovně
-

Z toho kulturní akce

-

Z toho vzdělávací akce
- z toho počítačové vzdělávání

Výpůjčky

497
438
59
21
417 579

-

Z toho cizojazyčné dokumenty

-

Z toho knihy

-

Z toho časopisy

10 754

-

Z toho další dokumenty

15 658

Bibliobox využilo k vrácení knih čtenářů
-

Vráceno knih

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016

10 847
360 167

7 059
17 485
363 632

Přírůstek knihovního fondu - kusů

15 949

Odpisy knihovního fondu - kusů

11 026

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2016
Výměnný fond – cirkulace souborů
-

Celkem svazků

Statistické
údaje

Registrovaní uživatelé

100 437
234
10 945
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Nejvýznamnější akce roku
Nejlepší dobrovolný knihovník
a Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje
Říjen - 3. ročník profesionální ankety pořádané pod záštitou hejtmana
Karlovarského kraje.
Nejlepší dobrovolní knihovníci:
Jaroslava Hronová – Základní knihovna v Otročíně
Lýdie Kraková – Místní knihovna Vintířov
Monika Křížová – Obecní knihovna Dolní Žandov
Nejlepší knihovna:
Obecní knihovna Královské Poříčí pod vedením Andrey Šneberkové.
Ocenění za celoživotní významný přínos k rozvoji knihovnictví
v Karlovarském kraji:
Ladislava Nemčičová, vedoucí Městské knihovny v Nové Roli.

Univerzita volného času
23. 2. – 5. 4. Od plotny do parlamentu aneb Žena v průběhu staletí –
Mgr. Jakub Formánek
2. 3. – 2. 11. Bytový design pro amatéry – lektorka Dana Hribová

Literární soutěž Krajské knihovny Karlovy Vary
9. ročník patron Miloš Urban – únor vyhlášení výsledků, vítěz Teodor Kravál
s povídkou Za všechno může Magda! Cena poroty udělená Janě Trhlíkové
za povídku Docela se nám líbíte.

Knihy a modely
Ve spolupráci s modeláři karlovarského a plzeňského regionu připravila
krajská knihovna výstavu modelů železnic, aut, lodí a letadel – listopad 2016.
V rámci akce byl připraven Modelářský den pro děti 12. 11. 2016 od 9:00
do 15:00 hodin.

Statistika:
Celkem přišlo 32 povídek.
8 jich bylo z Karlovarského kraje a 5 přímo z Karlových Varů.
U 8 povídek nebylo místo, odkud autor pochází, uvedeno.
Nejvzdálenější místo, odkud přišla povídka, je Šumperk.
Povídky přišly také z Prahy, Kdyně, Brna, Ostopovic, Staré Boleslavi nebo také
z Krásné Hory.
Průměrný věk přispěvatelů je 34 let.
Nejmladšímu autorovi je 15 a nejstaršímu 83 let.
Ženy poslaly 23 povídek, muži 9.
Průměrný věk žen-autorek je 30 let.
Průměrný věk mužů-autorů je 43 let.
10. ročník patron Jiří Hájíček – říjen vyhlášení nového jubilejního 10. ročníku
soutěže.
Příměstský tábor
Historicky první ročník letního prázdninového příměstského tábora.
Zúčastnilo se 22 dětí ve věku od 6 do 13 let.
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Spolupráce se z. s. Biblio Karlovy Vary
• 12. 4. – 10. 5. Bezpečnost v on-line prostředí –
první z plánovaných aktivit spolupráce se spolkem Biblio k palčivému
tématu současnosti, jakým je prevence kyberkriminaty a ochrana
ohrožených skupin před touto hrozbou moderní doby.
Lektoři Roman Kohout, Mgr. Radek Karchňák
• 19. 5. – 10. 11. Literatura ve filmu –
druhá část cyklu přednášek Mgr. Martina Jirouška.

Březen měsíc čtenářů - čtenářská amnestie, akce na podporu čtenářství
Mezinárodní den poezie 19. 3. 2017 - poetický večer k Mezinárodnímu
dni poezie Prší, prší poezie.
Noc s Andersenem 1. 4. 2016 - účast 20 dětí od 7 do 14 let.
Kniha ti sluší 23. 4. 2016 - Celostátní kampaň Svazu českých knihkupců
a nakladatelů na podporu čtenářství.
Týden knihoven 3. – 8. 10. 2016 - zaregistrováno 158 nových čtenářů,
čtenářskou amnestii využilo 284 čtenářů.
700. výročí narození Karla IV.
• Výtvarná soutěž pro děti Obrazy ze života Karla IV. – duben, květen
Do soutěže přišlo 34 originálních prací od dětí od 6 od 15 let z karlovarských
základních škol a nižšího gymnázia. Mezi soutěžními pracemi byl i jeden velmi
povedený 3D objekt. Jeho autorka, šestiletá Johanka Birmanová, ze ZŠ
Svahová v Karlových Varech, se stala vítězkou celé soutěže. Na dalších dvou
místech se umístili chlapci. Na 2. místě Alexandr Kvitčenko (ZŠ Konečná,
Karlovy Vary) a 3. místo obsadil šestiletý Jáchym Harant z MŠ Emy Destinové.
Partnerem soutěže je Karlovarský kraj, díky kterému obdrželi nejlepší mladí
výtvarníci za své snažení hodnotné ceny.
•

Fotografická soutěž pro jednotlivce či rodiny Po stopách Karla IV.
aneb Karlovská místa – červen až září. Výsledky soutěže:

1.
2.
3.
4.

místo Magdaléna Netolická, Jirkov - fotografie: Radošovský most
místo Jitka Cardová, Svoboda nad Úpou - fotografie: Karlštejn
místo Kristýna Šťastná, Karlovy Vary - fotografie: hrad Kašperk
mimořádná cena Pavla Jáchimová, Jihlava - fotografie:
Bečov nad Teplou

•

Život císaře a českého krále Karla IV.

Přednáška společnosti Praga Mystica mapovala život Karla IV. od dětství přes
vzdělání v Paříži a bojové zkušenosti v Itálii po získání císařské koruny v roce
1355. Mluvilo se o nejdůležitějších událostech v jeho životě a byly přiblíženy
jeho rodinné poměry (rodiče, sourozenci, manželky a děti). Přednášející
Bohumil Vurm a Ing. Zuzana Foffová.
Pomáhej s humorem
Celostátní kampaň a charitativní sbírka
lidi s handicapem.

na podporu organizací pečujících o

Účast na
celostátních
akcích

Rande na slepo 14. 2. 2016 - v rámci Mezinárodního dne darování knih
připravila krajská knihovna akci, kdy si čtenáři a návštěvníci knihovny mohli
odnést „valentýnsky“ zabalenou knihu (odpisy a dary knihovně) a někomu
ji darovat nebo si ji nechat pro sebe.
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Výstava Městské divadlo Karlovy Vary 1886-2016
Ke 130. výročí otevření budovy městského divadla v Karlových Varech.
Termín konání 2. 5. – 27. 5. 2016.
Spolupracující organizace: Státní okresní archiv Karlovy Vary, Karlovarské
městské divadlo o.p.s., Muzeum Karlovy Vary a Magistrát města Karlovy Vary.
Noc literatury
Celoevropská akce na podporu čtenářství pořádaná českými centry v celé
Evropě a knihovnami v ČR. Termín 11. 5. 2016.
Spolupracující organizace: Karlovarské městské divadlo o.p.s., Magistrát
města Karlovy Vary, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary,
Římskokatolická farnost Karlovy Vary, Grandhotel Pupp, Lázeňský dům Tosca.
Odhadem se akce zúčastnilo kolem 200 posluchačů.
Program:
Karlovarské městské divadlo, 2. galerie
Maďarsko – György Spiró. Žena, propánakrále!
četl Petr Richter, herec a režisér Divadelního studia D3,
stálý spolupracovník Divadla Dagmar
Kostel sv. Maří Magdalény, krypta
Belgie / Vlámsko – Pieter de Buysser. Řezači kamene
četl František Špaček, herec
Mlýnská kolonáda, Zítkův pavilón
Finsko – Katkja Kettu. Porodní bába
četla Hana Franková, herečka Divadla Dagmar
Lázeňský dům Tosca, balneoprovoz
Polsko – Jacek Dehnel. Lala
četla Magdaléna Hniličková, herečka
Grandhotel Pupp, čítárna
Francie – Alain Mabanckou. Prasklej Sklenička
četl Viktor Braunreiter, herec

Lesy kolem nás
7. ročník výtvarné soutěže pro děti z Karlovarského kraje. Zapojeno 18
knihoven regionu, přihlášeno 250 prací.
V krajské kole soutěžilo 84 vybraných prací.
Spolupracující organizace: Lesy ČR, státní podnik
Kristýna Požárová 		
Kryštof Majnek			
Zdeněk Šlajchrt			
Radek Romaňák			
		
Natálie Nocarová 		
Kristýna Smolíková		
Kateřina Mathauserová 		
Tereza Zuvačová		
		
Barbora Fruncová 		
Patrik Štrebl			
Michal Klášterka		
Michaela Peterková		
		
Milan Bodnár 			
Adéla Trägerová			
Vojtěch Macháň			
Julie Engelhartová		
		
Matěj Šneberk			
Aneta Tvarůžková 		
Tereza Fruncová		
Barbora Slámová 		
Lucie Václavíčková		
		
Anna Dejlová			
Lada Ilečková			
Tomáš Bršťák 			

MŠ děti do 6 let		
MŠ děti do 6 let		
MŠ děti do 6 let		
MŠ děti do 6 let		

1. místo
2. místo
3. místo
mimořádná cena

2. kategorie 6-8 let
2. kategorie 6-8 let
2. kategorie 6-8 let
2. kategorie 6-8 let

1. místo
2. místo
3. místo
mimořádná cena

3.katetorie 9-10 let
3.katetorie 9-10 let
3.katetorie 9-10 let
3.katetorie 9-10 let

1. místo
2. místo
3. místo
mimořádná cena

4. kategorie 11-12 let
4. kategorie 11-12 let
4. kategorie 11-12 let
4. kategorie 11-12 let

1. místo
2. místo
3. místo
mimořádná cena

5. kategorie 12-15 let
5. kategorie 12-15 let
5. kategorie 12-15 let
5. kategorie 12-15 let
5. kategorie 12-15 let

1. místo
2. místo
3. místo
mimořádná cena
mimořádná cena

8 let/umělecké školy
11 let/umělecké školy
8 let/umělecké školy

1. místo
2. místo
3. místo

Půjdem spolu do Betléma
Výstava historických i nových vánočních betlémů z nejrůznějších materiálů.
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Spolupracující organizace: Hrad Loket o. p. s.
Ozvěny našeho kraje
Nový přednáškový cyklus s regionální tématikou. V roce 2016 byly
uskutečněny přednášky o historii a současnosti karlovarských kolonád, historii
Horního nádraží a také o rodu Haas, významných majitelů porcelánky v Horním
Slavkově.
Spolupracující organizace: Muzeum Karlovy Vary, Magistrát města Karlovy
Vary, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Karlovy Vary.
Jaro je tu
Tradiční jarní výstava prací žáků 1. MŠ Karlovy Vary pod vedením
Mgr. Zdeňky Tiché. Vernisáže se zúčastnilo 150 dětí z 8 MŠ.
Spolupracující organizace: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7,
příspěvková organizace, odloučené pracoviště Východní 6

Spolupráce
s kulturními
a dalšími
oganizacemi
regionu
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Obnova a dovybavení oddělení pro handicapované:
Díky podpoře Nadace ČEZ bylo upraveno a dovybaveno oddělení pro
handicapované (nábytek, notebook, promítací plátno, přehrávače zvukových
knih). Také byly pořízeny další zkušební pomůcky pro nevidomé
(např. elektronická lupa a minialarm) a dále pak hmatové hry (např. Scrable
pro nevidomé, pexeso pro uši, Člověče nezlob se, šachy a Mlýn pro nevidomé).
Nadace ČEZ podpořila také dovybavení oddělení zábavnými a vzdělávacími
hrami pro seniory jako jsou nejrůznější pomůcky pro aktivaci paměti a rozvoj
duševních schopností.
Nákup nových zvukových knih (150 nových titulů) podpořilo Konto Bariéry.
Nový velkokapacitní skener:
Pro registrované uživatele je od března 2016 v čítárně k dispozici nový
digitální skener eScan. Výsledek skenování může být ve formátu JPEG, TIF, PDF.
Dokumenty mohou být uloženy na flash disk, tiskárnu či odeslány emailem na
FTP server.
Úprava provozní doby dětského oddělení:
Pro větší komfort účastníků dopoledních besed pro školy byla od 1. 1. 2016
upravena provozní doba oddělení pro děti. To je nově otevřeno pro veřejnost
v pracovní dny od 11:00 hodin.
Absenční půjčování deskových her v A-klubu:
Od října – Týdne knihoven – si mohou zájemci v A-klubu vypůjčit domů
některé deskové hry na 14 dní, zdarma.
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Zvýšení komfortu
uživatelů

II. část rekonstrukce vzdělávacího centra:
V roce 2016 byla místo značně opotřebovaného koberce položena nová
podlahová krytina Tarkett Iq Optima. Jedná se o nový moderní materiál
s vysokou odolností proti oděru a poškození. Místnost byla také vybavena
velkoformátovými fotografiemi provedenými na kappa deskách s motivem IT.

Knihovnické a informační služby
- rešeršní činnost - v roce 2016 bylo zpracováno 68 rešerší
- meziknihovní výpůjční služba – díky akviziční politice krajské
knihovny rok od roku klesá počet požadavků MVS pro naše
čtenářea naopak stoupá počet požadavků z jiných knihoven.
meziknihovní výpůjční služba
pro čtenáře knihovny
počet

vyřízené

699

552

2016
-

kopie
50

1 340

vyřízené
1 319

34

počet

vyřízené

1

zodpovídání dotazů Ptejte se knihovny a z dalších e-mailových
adres knihovny info@knihovnakv.cz a knihovna@knihovnakv.cz vyřízeno 5 025 dotazů

•

Péče o knihovní fond
- v roce 2016 se opět posouvala část naučné literatury z důvodu
nedostatku prostoru
- posunutí volného výběru – v půjčovně byla přidána řada regálů
a posunuta polovina volného výběru naučné literatury

•

Upomínky a žaloby
- v roce 2016 bylo posláno 419 čtvrtých upomínek, z čehož 341
případů se kompletně vyřešilo ihned, právník poslal
13 pátých upomínek (výzev), z čehož 2 dořešeny.
K soudnímu vymáhání (žalobě) byl předán 1 čtenář.

•

Využívání databází
-

Anopress: 50 přístupů
ASPI: 240 přístupů
Codexis (jen leden-duben 2016): 8 přístupů

2. Dobrodružný svět Zdeňka Buriana : ilustrační tvorba z let 1927-1942
pro nakladatelství J. R. Vilímek a další / sestavili Ondřej Müller
a Rostislav Walica
Praha : Plus, 2016; 415 stran, ilustrace (převážně barevné), portréty,
faksimile

pro čtenáře
knihovny

kopie

Nejzajímavější akvizice 2016
1. Salvador Dalí : ilustrace ze 60. let / text: Pavel Štěpánek
Praha : Knižní klub, 2016, 199 stran, barevné ilustrace

mezinárodní
MVS

požadavky
z jiných knihoven
počet

•

1

3. Miloslav Stingl : biografie cestovatelské legendy / Adam Chroust
V Brně : Jota, 2016; 538 stran, obsahuje ilustrace (některé barevné),
mapy, portréty, faksimile ; 26 cm + 1 CD + 1 DVD-video + cestovní pas
+ oboustranná mapa světa

Půjčovna
pro
dospělé

•
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•

•

Budování a ochrana knihovního fondu
-

fond balneologické literatury činil v roce 2016 celkem 5 168
titulů, z toho 2 898 historický fond a 2 270 fond novodobé lékařské
literatury

-

v roce 2016 zapsáno 157 knihovních jednotek, z toho 16 knih
do historického fondu a 141 knihovních jednotek do novodobého
lékařského fondu

-

fond lékařských časopisů 495
(z toho 227 časopisů, které jsou aktuální a stále ještě vycházejí)

Využití fondu balneologické literatury

2016

počet výpůjček

počet návštěvníků

5 468

2 503

Balneologická
knihovna
14

•

•

Knihovní fond – pokračující zdroje (tituly)

•

Technologie a výměna dat (Aleph a CASLIN)

-

celkový počet pokračujících zdrojů (vč. ukončených seriálů)
k 31. 12. 2016 je 4 935 exemplářů

-

přechod zpracování BIB záznamů z AACR2 podle nových pravidel
na RDA od 1. 4.; všechny katalogizující byly proškoleny

-

v roce 2016 docházelo 2 354 titulů aktuálně vycházejících
exemplářů, počet dodaných čísel 22 048.

-

bibliografické záznamy seriálů se zpracovávají podle vlastních
upravených šablon dle RDA, záznamy se většinou stahují,
ale musí se upravovat – denně; katalogizace 277 titulů seriálů

-

předávání záznamů do Souborného katalogu CASLIN
(po zkatalogizování záznamu) - máme k 31. 12. 2016 celkem 3 415
připojených záznamů

Bibliograficko-informační služby
-

pomoc při vyhledávání v databázi norem ČSN online, v roce 2016
zájem ze strany uživatelů 4x, ASPI – využito ze strany čtenářů 3x
vyhledávání v Anopressu – 2016 13x
cizojazyčná periodika – celkem 1 146 titulů cizojazyčných periodik

•

Evidence povinných výtisků v elektronické podobě
-

Kód jazyka

2016

eng

540

angličtina

bul

3

bulharština

epo

1

esperanto

fre

43

francouzština

hun

1

maďarština

chi

3

čínština

ita

11

italština

lat

9

latina

ger

168

němčina

pol

22

polština

por

1

portugalština

rom

3

romština

rus

83

ruština

slo

239

slovenština

spa

14

španělština

vie

5

vietnamština

celkem

1 146

•

Monitoring tisku
-

•

časopisy ve formátu PDF 154 seriálů

v roce 2016 byli 3 odběratelé
celkem 20 996 článků

MVS článků
-

objednáno 43 článků ze zpracovaných rešerší

-

prostřednictvím systému Elektronického dodávání dokumentů
vyřízeno 19 žádostí z jiných knihoven (odesláno 11 elektronických
a 8 kopií v tištěné podobě)

-

v návaznosti s přibývajícím počtem rešerší vyhledáváno velké
množství článků - 243 článků

Čítárna
15

Regionální fond čítá 5 517 knihovních jednotek.
Z toho 240 titulů regionálních periodik. Z toho 93 titulů jsou stále aktivní.
Analytický popis článků a sborníků, celkem v roce 2016 zpracováno 3 363.
V rámci projektu analytického zpracovávání článků krajskými knihovnami
(VISK 9) bylo zpracováno 996 článků.
		

Regionální osobnosti

V roce 2016 celkem zpracováno 73 regionálních osobností. Například Andrea
Pfeffer Ferklová, Zdena Sajfertová, Petr Kopfstein, Jaroslav Boháč, Dětmar
Jäger, Miloš Škorpil, Aleša Balounová, Maria Günzl.
		

Návrhy na geografické autority

Bražec, Doupovské Hradiště, Hlavno, Spálená, Porolaví, Komáří vrch, Skalka,
Rozhledna Hard, Lužec, Stezka sovy Rozárky, Vodní nádrž Horka, Ležnice,
Heřmanov, Rybná.
		

Ptejte se knihovny

V roce 2016 zodpovězeny 4 dotazy s regionální tématikou - Historie Domu
u Tří křížů č. p. 655/2, Kameny u rybníka v Děpoltovicích, Teplota Vřídla,
Historické knihovny v západních Čechách.
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Regionální
knihovna

•

Dopolední programy pro školy

Během roku 2016 bylo připraveno 16 besed pro mateřské školy,
kterých se zúčastnilo celkem 402 dětí.
Žákům MŠ byly interaktivní formou, či s pomocí výtvarných dílen,
představeny knihy pro děti.
•

I. stupeň základních škol

Během roku 2016 bylo realizováno 143 besed určených pro žáky prvního
stupně ZŠ, kterých se zúčastnilo celkem 3 310 dětí. Besedy pro žáky
prvního stupně ZŠ byly zaměřeny na klasiky světové i české literatury
pro děti a mládež. V roce 2016 bylo půjčeno žákům ZŠ celkem 48 souborů
knih k mimočítankové četbě (1 122 svazků)
•

Pasování prvňáčků na Rytíře cechu čtenářského

•

-

V roce 2016 začal nový cyklus Čím budu, až vyrostu.
Akce se konala pravidelně každou druhou sobotu v měsíci.
V roce 2016 tuto akci navštívilo 81 dětí.

-

2. 4. Noc s Andersenem.
V dubnu 2016 se Krajská knihovna Karlovy Vary připojila
k celorepublikové akci. Proběhla tak již 4. Noc s Andersenem
v krajské knihovně. Tentokrát zde nocovalo 20 dětí.

Soutěže pro děti a mládež
– výtvarně literární soutěž pro žáky ZŠ.
V roce 2016 měly děti ve výtvarné soutěži nelehký úkol.
Musely vytvořit koláž na téma Život Karla IV.
Zúčastnilo se celkem 50 dětí.

V červnu 2016 byli pasováni prvňáčci na Rytíře cechu čtenářského
ze ZŠ 1. Máje, ZŠ Poštovní, ZŠ Dukelských hrdinů. Během 4 akcí bylo
pasováno celkem 235 žáků 1. ročníků.
II. stupeň základních škol

Během roku 2016 bylo připraveno 16 besed pro žáky druhého stupně ZŠ,
kterých se zúčastnilo celkem 333 dětí. V listopadu 2016 se konala dvě
autorská čtení Terezy Igazové. Jednou pro žáky ZŠ 1. Máje, které se zúčastnilo
60 žáků. Jednou pro veřejnost, tohoto čtení se zúčastnilo 50 návštěvníků.
•

Odpolední programy pro veřejnost
-

Mami, tati, půjč mi knížku – seznámení čtenářů s nejnovějšími
knihami a nezapomenutelnými příběhy.
Akce se zúčastnilo 54 dětí.

-

Páteční hrátky - každý pátek v oddělení pro děti v KKKV byly
připraveny soutěže a kvízy zaměřené na literární a všeobecné znalosti
– Během roku 2016 proběhlo celkem 29 soutěžních pátků, kterých se
zúčastnilo celkem 413 dětí.

Oddělení
pro děti

•
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Základní údaje k činnosti oddělení
-

•

Akvizice fondu zvukových knih
-

•

počet návštěvníků oddělení (čtenářů) 590
počet návštěvníků oddělení (na akcích) 533
počet registrovaných čtenářů (se statusem nevidomí) 38
počet registrovaných čtenářů (s jiným zdravotním
znevýhodněním) 54
donáškovou službu v roce 2016 nikdo nevyužil,
zásilkovou službou obsluhujeme 6 čtenářů
počet výpůjček 3 109, z toho 13 seriálů

v roce 2016 se nakoupilo 248 titulů na CD ve formátu mp3
Nový způsob nákupu zvukových knih v KTN K. E. Macana. Za roční
paušál je možné stahovat požadované zvukové knihy v neomezeném
množství titulů, dle přání čtenářů.

Zajímavé akvizice

1.Kosatík, Pavel. Emil Běžec [zvukový záznam]. Praha : Radioservis, 2016.
1 audiodisk
2. Houellebecq, Michel. Podvolení [zvukový záznam]. Praha : OneHotBook,
2015. 1 audiodisk
3. Dobývání vesmíru [zvukový záznam]. Praha : Radioservis, 2015.
1 audiodisk
4. Best of William Shakespeare [zvukový záznam]. Praha : Popron, 2010.
1 audiodisk
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•
•
-

Akce pro veřejnost
Jak se žije nevidomým - 5. 10. 2016 - 23. ročník; tradiční společenské
setkání nevidomých a slabozrakých čtenářů v oddělení pro handicapované
– 23 účastníků
autorské čtení Vandy Kunzové z knížky „Pištěnky, kočka a já“.
1x měsíčně Čtení do ucha pro nevidomé čtenáře
(vždy poslední středa v měsíci), pravidelně se zúčastňuje
cca 17 posluchačů.
Celkem proběhlo v oddělení 35 vzdělávacích a kulturních akcí
Trénování paměti
v roce 2016 proběhl základní kurz pro seniory a handicapované
(říjen - prosinec) – účast 17 frekventantů
lektorka systematicky pracuje také s klienty Domova pro seniory
v Kynšperku nad Ohří – Pochlovicích – program byl zaměřen
na aktivizaci a procvičování kognitivních funkcí – každých 14 dní
po celý rok; vždy 9 účastníků

Oddělení pro
handicapované

•

•

Akvizice pro uživatele A-klubu

Nakoupeno do A-klubu 115 CD (z toho 46 titulů mluvené slovo),
12 deskových her, 96 DVD – filmy a pohádky
•

2016 – Nové tituly do fondu knihovny + A klubu
DESKOVÉ HRY
Odd. pro děti

Přehled akcí 2016

•

145

-

Herní klub – v roce 2016 proběhlo 53 herních čtvrtků,
356 zúčastněných. Šachový den 25. 6. 2017.

-

Exkurze – 21 exkurzí, kterých se zúčastnilo 435 studentů.

-

Živá kniha – hosté Štěpán Malast, Jan Kindl, Martinka Tinka Kollerová.

-

Výstavy – v průběhu roku bylo v A-klubu uskutečněno celkem 6 výstav
(1x za 2 měsíce nová).

-

Autorská čtení – Vanda Kunzová „Pištěnky, kočka a já“, Jakub Fišer
„Já Amadeus“.

A-klub

45

Lidická

20

CD

222

-

Tvořivé dílny pro seniory a držitele ZTP – cyklus 5 seminářů.

CDR

23

DVD

110

-

Tvořivé vánoční dílny pro veřejnost – 2 workshopy.

KNIHY

628

NOTY

35

V roce 2016 dokoupeno 96 nových filmů a pohádek
Nejpůjčovanější tituly
- nejpůjčovanější tituly z fondu fantasy a hororu:
Dracula, Zuby nehty, Stopařův průvodce galaxií, Hra o trůny,
Zaklínač, Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - trilogie
- nejpůjčovanější tituly z fondu knih o hudbě:
noty klavír, písníčky pro děti, Bob Dylen, Beatles
- nejpůjčovanější tituly z fondu komiksů:
Batman, Mezi řádky, Živý mrtví, Manga

A-klub

•

19

•

Akce pro školy – v dopoledních hodinách

besedy pro MŠ
besedy pro ZŠ
literární besedy po SŠ
•

20

-

Čteníčko Mučeníčko
Četba z doporučené literatury pro střední školy, určená nejen
pro studenty, ale i pro veřejnost 1x za 14 dní, ve středu
od 16.30 hodin ve školním roce (leden – duben a září - prosinec).
Celkem bylo uskutečněno 12 Čteníček, kterých se zúčastnilo
85 posluchačů.

-

Poezie
Prší, prší poezie…
Mezinárodní den poezie (21. 3.) autorské čtení dvou regionálních
autorů: Bohuslavy Hladečkové a Teodora Kravála, které hudebně
doprovodil Jindřich Tolar - 48 návštěvníků
Den poezie 13. 11.
John Donne, rouhač i kněz
Festival české a mezinárodní poezie po celé České republice – letošní
motto: „Žádný člověk není ostrov“. My jsme pořad zaměřili na autora
citátu Johna Donnea. Hudební doprovod obstaraly Hana Milevová
a Kamila Dudová Sojková - 26 návštěvníků

-

Autorské čtení
V letošním roce jsme uspořádali 2 autorská čtení –
Bohuslava Hladečková, Ludmila Křivancová

14
7
15

Akce pro veřejnost
-

Výstavy – celkem realizováno 8 velkých výstav, u 3 výstav
uspořádána i vernisáž
Současně byly připraveny malé výstavky knih podle výročí
spisovatelů a také tematicky k dalším výročím – celkem 7

-

Literární klub seniorů – celkem 22 schůzek s průměrnou
účastí 20 osob

-

Čtení - „A jinak Vám nic nechybí?“ – vcelku pravidelné čtení
pro náruživé posluchače.
Setkání 1x za 14 dní, celkem proběhlo 20 čtení, které navštívilo
145 posluchačů

-

Promítej i ty! Celkem byly promítnuty 4 filmy, každý film promítnut
2x, (večer, dopoledne). Celkem přišlo 83 diváků.

-

Přednášky Duben: Černobyl – výprava do zakázané zóny,
přednášející Karol Paal a Vladislav Holek – 20 návštěvníků
Říjen: Cesta – moje pouť do Santiaga de Compostela,
vyprávění Jitky Hlavsové z Lokte – 34 posluchačů

-

Předvánoce - 2. a 3. 12. – 2. ročník
předvánoční setkání u knížek, cukroví, kávičky a svařáčku…
spojené s výstavou ručních prací. Celkem se Předvánoc zúčastnilo
11 vystavovatelů.
V pátek 2. 12. v 17 hodin byl součástí Předvánoc koncert sboru
Collegium vocale Jiřího Štrunce.

•

Komunitní centrum Lidická
Pronájem využilo celkem 6 organizací a bylo uskutečněno 22 pronájmů

Pobočka
Lidická

Naučná literatura

176 940

Krásná literatura

146 450

Kartografické dokumenty

2 684

Tištěné hudebniny

4 044

Zvukové dokumenty

26 601

Obrazově zvukové dokumenty
Obrazové dokumenty
Elektronické dokumenty
Jiné
Ve volném výběru umístěno 117 794 knihovních jednotek.
Přírůstek knihovního fondu v roce 2016: 15 949
(v tom: knihy 15 073, AVmédia 666, hry 210)
Úbytek knihovního fondu v roce 2016: 11 026
V roce 2016 bylo zpracováno celkem: 15 073 knihovních jednotek
(v tom: mapy 25, hudebniny 40, dary 1 784, povinné výtisky 84,
cizojazyčná literatura 151)

2 909
8
3 503
493

Knihovní fondy

Celkový stav knihovního fondu k 31. 12. 2016
je 363 632 knihovních jednotek.
Z toho:

21

Výměnný fond určený k cirkulaci čítal ke konci roku 2016
celkem 100 437 KJ.
z příspěvků obcí nakoupeno do výměnného fondu 1 999 KJ. Z rozpočtu na
regionální funkce bylo nakoupeno 1 999 Kj. Celkem v roce 2016 přibylo do
výměnného fondu neprofesionálních knihoven okresu K. Vary 3 998 KJ
(včetně 39 darů).
•

Metodická a konzultační činnost
-

•

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
-

22

metodické návštěvy neprof. knihoven – v roce 2016 navštíveny
knihovny 6x
proškoleno 6 nových knihovníků (Útvina, Pila, Horní Blatná, Albeřice,
Stráž, Abertamy) a 4 knihovnice proškoleny v práci s AKS REKS
(3x změna knihovníka - Horní Blatná, Stráž, Abertamy)
během roku poskytnuto 84 konzultací a uskutečněno
234 metodických návštěv
metodické materiály: zpracováno 11 metodických materiálů

Vzdělávací kurzy, přednášky - 37 akcí celkem, využilo 26 knihoven,
578 účastníků
VISK 2 a další vzdělávání ve VZC - 26 akcí, 353 účastníků
(z toho VISK: 11 akcí, 124 účastníků)
RF KK KV – 7 akcí, 143 účastníků
Spolupráce se SKIP – 3 akce, 82 účastníků
KK KV – 1 akce: Knihovna a škola – partneři v informačním vzdělávání

•

Porady s pověřenými knihovnami v KK KV
- uskutečnily se 4

•

Porady s vedoucími profesionálních knihoven v KK KV
- uskutečnily se 2

•

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
-

•

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
-

•

neprof. knihovny byly navštíveny 6x.
V roce 2016 bylo rozvezeno 234 souborů se 10 945 svazky.
svozy staršího KF - V roce 2016 bylo svezeno 115 souborů
s 8 330 svazky.

uskutečnilo se 7 revizí (Březová, Pila, Útvina, Abertamy, Vysoká
Pec, Stráž, sklad OSK), bylo odrevidováno 28 196 svazků. Všechny
revize byly provedeny přes internet – dálkový přístup.

Knihovní systém
AKS Clavius REKS funguje v 19 knihovnách (Abertamy, Andělská Hora,
Bečov, Březová, Horní Blatná, Chyše, Kyselka, Merklín, Mírová, Otovice,
Otročín, Pernink, Potůčky, Sadov, Smolné Pece, Stráž nad Ohří, Štědrá,
Velichov, Vysoká Pec (+ Hájek – zatím nefunguje); lokální AKS Clavius
mají 3 knihovny (Božičany, Děpoltovice, Mezirolí).

Regionální
funkce

•

Prodej vstupenek
Krajská knihovna Karlovy Vary spolupracuje s těmito společnostmi:
- TICKET ART PRAHA, s. r. o.
- IRSnet CZ s. r. o. (Ticketportal)
- Infocentrum města Karlovy Vary o. p. s.
- ČSAD SVT Praha, s. r. o. (Amsbus - místenky)
- Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. – jízdenky MHD
Celkem bylo v roce 2016 prodáno 6 759 ks vstupenek,
1 669 jízdenek MHD

•

MojeID
Od 2. 5. 2016 je v Krajské knihovně Karlovy Vary zřízeno validační místo
MojeID.

•

Komisní prodej

-

32 dodavatelů; 107 titulů v prodeji
knihy, mapy, průvodce – celkem v roce 2016 prodáno 692 ks knih.

Informační
středisko
23

VÝSTAVY – kavárna, hala, půjčovna. Celkem 28 v roce 2016.
•

Akce pro veřejnost

akce pro SŠ, ZŠ

•

akce pro veřejnost

počet akcí

počet účastníků

počet akcí

počet účastníků

počet akcí

počet účastníků

3

270

23

677

54

947

Pronájmy sálu
pronájmy
celkem

KÚ

126

26

Sál
a výstavní
prostory
24

CELKEM

Školení v rámci projektu VISK 2

Název kurzu
Rešeršní strategie, postupy,
informační zdroje
Google, produkty a služby
Na úřad přes Internet
Práce s formuláři
Poznáváme OS Android,
práce s tabletem
Sociální sítě a komunikace
po Internetu
Práce s daty
Základy práce s Evernote
CELKEM

Počet kurzů
1

Počet hodin
8

Počet účastníků
28

1
2
2
1

4
16
7
4

11
20
21
9

1

8

10

1
2

8
8

9
16

11

63

124

Kurzů se zúčastnilo 124 knihovníků z 20 knihoven Karlovarského kraje
•

Školení pro veřejnost
-

•

V první polovině roku 2016 se uskutečnily PC kurzy pro veřejnost –
Základy práce s Windows 8, Práce s tabletem, Jak na úřady,
Jak si vytvořit svou fotoknihu, Jak si nastavit svůj PC
Celkem bylo proškoleno 45,5 hodiny v 9 kurzech s 65 účastníky.

Pronájem Vzdělávacího střediska
-

V roce 2016 se učebna využívala k pronájmům jiným firmám
a organizacím pro jejich vzdělávací akce, celkem bylo pronajmuto
191 hodin pro 34 akcí se 676 účastníky.

Vzdělávací
středisko

•
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•

Docházkový systém

Proběhla výměna docházkového systému včetně přístupových terminálů
a implementací nového SW (OKSystém). Docházkový program - OKbase se
skládá z funkčně propojených modulů Správa systému, Personalistika,
Docházka, Stravování a Mzdový a platový modul, které sdílí společnou
databázi.
•

Upgrade EPS

•

Obnova technických zařízení

Zakoupení nové multifunkční kopírky Canon c3330i, rozšíření tiskového
řešení SaveQ.

26

Oddělení
informačních
technologií

V Krajské knihovně Karlovy Vary proběhl kompletní upgrade EPS, tak aby
systém vyhovoval posledním standardům. Bylo provedeno výběrové řízení,
které vyhrála firma ICS Systémy s.r.o.

•
•
-

•

vydáno 18 tiskových zpráv a 60 servisních zpráv pro média
publikováno 300 zpráv o knihovně v regionálním i celostátním tisku.
Akce knihovny jsou pravidelně prezentovány na vlnách
Českého rozhlasu Karlovy Vary
článek v odborném knihovnickém časopise ČTENÁŘ
o výstavě „200 let knihovnictví v Karlových Varech“, č. 4/2016
Další publicita
oddělení PR vyprodukovalo v roce 2016 cca 250 plakátů
a pozvánek na akce knihovny.
NOVINKA – leták do ruky s měsíčním programem akcí
provedeno 66 aktualizací programů a nabídek na TV
u centrálního pultu
spolupráce s I. MŠ Karlovy Vary – výlep plakátů
na akce pro děti ve všech odloučených pracovištích MŠ
informační měsíčník KAMELOT - 10 celostránkových inzercí (akce)
Fotoarchiv KKKV byl rozšířen o fotogalerie ze 154 akcí,
které v knihovně v roce 2016 proběhly
Facebook – k 31. 12. 2016 registrováno 1 403 přátel
www.knihovnakv.cz – oddělení PR kompletně spravuje
a aktualizuje web knihovny
Statistika návštěvnosti webu knihovny

Návštěvy 83 509, noví návštěvníci 32 773,
Míra okamžitého opuštění 66,91%,
počet navštívených stránek na jednu návštěvu 2,13

•
-

- 		
		

Vydavatelská činnost
Almanach 9. ročníku Literární soutěže Krajské knihovny
Karlovy Vary, ISBN: 978-80-904631-9-6, náklad 60 ks
Mezi regály – občasník krajské knihovny – vydána 3 čísla
celkový náklad 500 ks.
Výroční zpráva Krajské knihovny Karlovy Vary
za rok 2015, ISBN 978-80-88160-00-7, celkový náklad 50 ks;
kompletní zpracování vč. fotografií a grafické úpravy provedlo
oddělení PR KKKV.
PF 2017, kompletní zpracování provedlo oddělení PR KKKV,
celkový náklad 150 ks.

Oddělení
Public
Relations

-

Spolupráce s médii
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K 31. 12. 2016
Bauer Ladislav
Blecha Libor
Bocková Andrea Mgr.
Bozděchová Jana
Čápová Michaela
Černá Lucie
Čihařová Barbora
Děkanová Jana
Dostálová Marcela
Drahozalová Jana
Dušková Ivana
Emler Vratislav, PaedDr.
Gruber Martin, Mgr.
Havránková Alice, Bc.
Chaloupková Kamila
Jakobi Evžen, Dis.
Jansová Jana, Bc.
Kaňovská Eva
Kocová Jana
Kožíšková Michaela, Bc.
Kubincová Tereza
Kučerová Jana
Kučerová Jana, Dis.
Kvasničková Božena
Linhartová Lucie, Mgr.
Lopatová Ivana
Lorenzová Gerda
Mikač Martin
Náhlíková Miloslava
Němcová Michaela, Bc.
Nikodémová Karolína
Orlová Šárka
Ozomová Zuzana
Pačísková Taťána
Pastorová Marcela
Pelcová Gabriela
Pelešková Karin
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Pešková Pavla
Plachá Kateřina
Rauchová Michaela
Řádová, Mayerová Ivana
Svoboda Radek
Svobodová Jitka
Šarmírová Eva
Šípková Hana
Tesařová Martina
Tichá Jitka
Trojáčková Silvie
Tůmová Jana
Vegrichtová Dagmar
Vejvodová Martina, Mgr.
Vlčková Romana
Vodičková Eva, Ing.
Vodrážková Dana
Vokoun Jaroslav
Vopatová Jaroslava
Zadražilová Eva, Ing.
Zieglerová Jaroslava
Žáčková Halka

Seznam
zaměstnanců

Projekty 2016

„Němčina pro středně pokročilé V. 2015 - 2016“ (držitelé ZTP, rodiče
postižených dětí, rodiče na MD) - Konto Bariéry - celkem získáno:
25 000 Kč, v roce 2015 čerpáno 14 387 Kč
Kurz němčiny probíhal v termínu od 2. 10. 2015 – 20. 5. 2016. Bylo odučeno
60 hodin. Kurz navštěvovalo 9 osob (rodiče na MD/RD, osoby pečující
o postižené děti či držitelé průkazu ZTP).

„Zvukové knihy pro nevidomé“
Konto Bariéry - celkem získáno: 25 000 Kč
Díky tomuto projektu byl doplněn fond zvukových knih pro nevidomé
a slabozraké o celkem 89 nových titulů. V současné době obsahuji tento fond
již cca 4 000 titulů, jde o největší zvukovou knihovnu v Karlovarském kraji.

„Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“
MK ČR, VISK 9 - získáno: 44 000 Kč
Krajská knihovna se podílela v kooperaci 12 knihoven na zpracování
článků z přidělených titulů periodik (v souvislosti s ukončením činnosti
odd. analytického zpracování NK Praha). Knihovna tak přispěla k budování
databáze ANL, která zajišťuje kvalitní službu pro uživatele. Současně je
nepostradatelná pro rešeršní činnost. V rámci tohoto projektu zpracovala
standardizovaným způsobem 980 článků. Z časopisu Ekonom bylo zpracováno
480 článků, Magazín 2000 záhad 211 článků, National Geographic 128 článků,
Kontexty 90 článků, Numismatické listy 42 článků a Reflex Speciál 45 článků.
Bibliografické záznamy článků jsou tedy dostupné jak v bázi ANL, tak přes
Jednotnou informační bránu.

„Kulturní aktivity pro handicapované a seniory 2016“
MK ČR, ORNK - získáno: 45 000 Kč
V rámci tohoto projektu byly pro seniory a držitele průkazu ZTP realizovány
tyto kurzy: Kurz arteterapie (15 osob), Výtvarná dílna (15 osob), Kurz
trénování paměti (15 osob). Do znakového jazyka byly tlumočené 2 akce,
a to: Beseda s horolezcem Trávníčkem a přednáška o historii a současnosti
karlovarských kolonád (Klsák, Trnka, Huml). Díky projektu bylo pořízeno
49 zvukových knih pro nevidomé a dále zakoupeno 390 prázdných nosičů,
na které byly staženy další zvukové knihy z K. E. Macana – tiskárny a knihovny
pro nevidomé (on-line stahování za paušální poplatek).
„Vzdělávání knihovníků v Karlovarském kraji 2016“
MK ČR, VISK 2/I. - získáno: 28 000 Kč
Cílem programu Vzdělávání knihovníků v Karlovarském kraji 2016 bylo
rozšiřování digitální gramotnosti zaměstnanců knihoven Karlovarského kraje
se zaměřením na potřeby, které vyplývají z praktických činností v knihovnách
a zlepšovat schopnost knihovníků používat informační a komunikační
technologie, aby se tak stali kvalifikovanými poskytovateli veřejných
knihovnicko-informačních služeb a „šli s dobou“. V rámci projekty byly
realizovány tyto vzdělávací kurzy.
Kurzů se zúčastnilo 124 knihovníků z 20 knihoven Karlovarského kraje.
„Kontrola duplicit lokálních autorit“
MK ČR, VISK 9 - získáno: 38 000 Kč
Cílem projektu byla pravidelná údržba lokální báze jmenných autorit
Krajské knihovny Karlovy Vary. Získaná dotace (350 hodin) byla použita
na sjednocení tvarů jmen a odstranění duplicit v rejstříku jmenných autorit.
Bylo zkontrolováno cca 18 000 autoritních záznamů. Z vlastních zdrojů
(2 měsíce úvazek 0,4) byla hrazena tvorba nových autorit a kontrola duplicit
v bázi jmenných autorit.
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„Knihovnické služby pro handicapované 2016“
MK ČR, Knihovna 21. století - získáno: 15 000 Kč

„Hry a pomůcky pro seniory, nevidomé a mentálně postižené“
Konto Bariéry - získáno: 25 000 Kč

Cílem projektu krajské knihovny bylo pořízení zvukových knih, které byly
staženy z webu knihovny K. E. Macana v Praze. Z dotace bylo staženo celkem
100 titulů ve formátu MP3, dále byly pořízeny prázdné CD s obaly (170 ks),
kam byly tyto zvukové nahrány. V rámci spoluúčasti byly staženy zvukové knihy
ve formátu MP3 též z KTN K. E. Macana, celkem 100 titulů, současně pořízeny
prázdné CD s obaly (170 ks). Do fondu krajské knihovny přibyla literatura,
kterou čtenáři preferují, tzn. romány, detektivky, cestopisy, životopisy a naučné
knihy. Díky tomuto projektu došlo k dalšímu významnému rozšíření fondu
Oddělení pro handicapované, které v krajské knihovně funguje již 21 let.
Fond zvukových knih obsahuje již cca 4 000 titulů. Toto oddělení nabízí své
služby nevidomým, slabozrakým, tělesně a mentálně postiženým a seniorům.

Díky tomuto projektu knihovna rozšířila významným způsobem služby pro
uvedené cílové skupiny. Byla pořízena řada her, kompenzačních pomůcek nebo
např. radiomagnetofony pro nevidomé pro domácí přehrávání zvukových knih
(5 ks).

„Lekotéka“
MK ČR, Knihovna 21. Století - získáno: 15 000 Kč
Díky tomuto projektu knihovna rozšířila významným způsobem své služby pro
děti se specifickými vzdělávacími potřebami a zakoupila speciální fond pro tyto
osoby. Jedná se o soubory knih pro společnou četbu, speciální knihy (komiksy,
soubory knih pro učitele, knihy pro dyslektiky, procvičování předmětů ČJ, MA.
Dále skládanky, magnetické a kreslící tabulky, hry rozvíjející jemnou motoriku,
komunikační dovednosti, paměť a logické myšlení, jazykové schopnosti - nejen
češtinu, ale i angličtinu, postřeh atd.
„Po stopách Karla IV.“
Karlovarský kraj - získáno: 20 000 Kč
V rámci projektu byly zorganizovány tyto akce:
a) Poselství Karla IV. – slavnostní pořad k 700. výročí narození Karla IV.,
účinkující: Daniel Dobiáš a Táňa Fischerová
b) Život císaře a českého krále Karla IV. – přednáška o životě Karla IV.,
účinkující: Bohumil Vurm a Ing. Zuzana Foffová
c) Obrazy ze života Karla IV. – soutěž a výstava
d) Karlovská místa aneb po stopách Karla IV. – soutěž a výstava
e) Život ve středověku aneb jak žil Karel IV. – výstava fondu knihovny
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„Oddělení pro handicapované – významná modernizace prostor
a obnova techniky“
Nadace ČEZ - získáno: 80 000 Kč
V rámci podpory od Nadace ČEZ byla provedena modernizace Oddělení
pro handicapované. Bylo zde vymalováno, dále bylo pořízeno toto vybavení:
promítací plátno, 6x stoly, 4x radiomagnetofony k domácímu přehrávání
zvukových knih (půjčení zdarma), 2 počítačové stoly a notebook pro vzdělávací
akce. Vše uvedené bude sloužit pro vzdělávací a kulturní aktivity, které
na tomto oddělení probíhají, především pro nevidomé, seniory či mentálně
postižené osoby.
„Kulturní a vzdělávací aktivity 2016“
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary - získáno: 100 000 Kč
V rámci tohoto projektu knihovna nabídla veřejnosti řadu zajímavých akcí.
Např. IX. ročník Literární soutěže, besedy v rámci projektu Živá knihovna
(Malast, Kindl, Kollerová atd.), Noc s Andersenem, Noc literatury, Obrazy ze
života Karla IV. (výtvarná soutěž pro děti), Pasování prvňáčků, přednášky pro
nevidomé (Hochová), Den poezie, soutěžní akce v rámci Týdne knihoven.
Byly pořízeny deskové hry k půjčování pro veřejnost (A-klub a Lidická)
či odměny pro drobné soutěže na Oddělení pro děti či kostým anděla na
Mikulášskou.

„Odměny do literární soutěže - IX. ročník“
Nakladatelství Beta Dobrovský - získáno: 9 920 Kč
Díky podpoře od nakladatelství jsme mohli zakoupit knihy pro 10 finalistů
v rámci uvedené soutěže a též odměny pro porotu, která příspěvky hodnotila.
Též byly pořízeny knižní poukázky pro výherce soutěže (1. – 3. místo).
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Krajská knihovna již několik let spolupracuje se spolkem Biblio Karlovy Vary.
V roce 2016 byly nabídnuty veřejnosti vzdělávací aktivity v rámci
Univerzity volného času.
Zájemci se mohli zúčastnit těchto vzdělávacích aktivit:
Kurz Literatura ve filmu II – Karlovarský kraj
Bezpečně v online prostředí - ČSOB
Další aktivity:
Bezpečně v online prostředí, dotisk brožury - T-mobile

Spolupráce
se spolkem
Biblio
Karlovy Vary
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Údaje o hospodaření za rok 2016
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
z toho odvod z investičního fondu zpět zřizovateli

22 748 900,00
3 075 000

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele pro Regionální funkce

1 822 128,00

Navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele

1 150 000,00

Navýšení provozního příspěvku na navýšení odpisů

177 000,00

Příspěvek měst a obcí na nákup KF

410 240,00

Použití rezervního fondu (finanční dary)		

114 387,00

Dary – věcné plnění
Účelové dotace z ostatních zdrojů

68 051,00
285 000,00

Vlastní výnosy

1 892 682,34

Ostatní výnosy

188 141,70

Výnosy celkem

28 856 530,04

Náklady celkem

28 848 454,65

Hospodářský výsledek – zisk

8 075,39

				
Návrh na vypořádání hospodářského výsledku zisk 8 075,39 Kč - příděl do rezervního fondu.

Hospodaření organizace
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Výnosy
Rozpočet 2016

Výnosy celkem

Prodej služeb

602

1 645 000

1 505 218

Výnosy z pronájmu sálu

603

400 000

387 464

Výnosy z reklamace

644

0

2 197

Výnosy z prodeje DHM

646

0

1 201

Zúčtování fondů

648

140 000

238 150

Ostatní výnosy dar věcně plnění

649

0

68 051

Úroky

662

5 000

957

Provozní dotace KÚ

672

25 633 636

25 898 028

410 240

410 240

60 024

60 024

28 293 900

28 571 530

Příspěvek od Měst a Obcí
VISK 3 investice odpisy z transf.
Celkem výnosy

tř. 6

Účelové dotace
Zvukové knihy

15 000

VISK 2

28 000

ORNK

45 000

VISK 9 ANL

44 000

VISK 9

38 000

Karel IV

20 000

Lekotéka

15 000

Nadace ČEZ

80 000

Celkem účelové dotace
Výnosy + úč. dotace
Hospodářský výsledek celkem
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285 000
28 856 530
8 075

Náklady
Rozpočet

Čerpání

Úč. dotace

Čerpání

2016

celkem

celkem

bez dotací

Spotřeba materiálu

501

2 828 900

2 966 868

204 042

Spotřeba energie

502

1 235 000

1 175 870

1 175 870

Opravy a udržování

511

100 000

9 150

9 150

Cestovné

512

48 000

44 171

44 171

Náklady na reprezentaci

513

20 000

25 921

25 921

Ostatní služby

518

1 910 000

2 175 795

Mzdové náklady celkem

521

13 699 000

13 625 620

13 625 620

Zákonné sociál. pojištění

524

4 607 000

4 562 041

4 562 041

Zák. pojištění KOOP

525

38 000

38 152

38 152

Zákonné sociál. náklady

527

465 000

478 766

478 766

Jiné sociální náklady

528

0

0

0

Ostatní daně a poplatky

538

0

0

0

Ostatní pokuty a penále

542

0

0

0

Jiné ostatní náklady

549

305 000

320 636

320 636

Odpisy dlouhod.majetku

551

2 958 000

3 135 176

3 135 176

Náklady z DDM

558

50 000

285 277

Kurzové ztráty

563

0

129

129

Ostatní finanční náklady

569

30 000

4 883

4 883

Celkem náklady

tř. 5

28 293 900

28 848 455

191 869

71 527

467 438

2 762 826

1 983 926

213 750

28 381 017
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