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1) Služby 
 V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů 
(69%) a 1.936 dětí do 15ti let (31%). Celkový počet registrovaných čtenářů proti 
roku 2006 mírně klesl. Ze zkušenosti však víme, že registrovaní čtenáři půjčují nejen 
pro sebe, ale také pro další členy rodiny a někdy i pro přátele, a tak skutečný počet 
uživatelů knihovny je cca 10.000, tj. 30% obyvatel Trutnova. 
 
 V tomto roce využilo našich služeb 95.244 uživatelů. Statistické ukazatele 
nezahrnují kontakty přes komunikační prostředky, poskytované informační služby 
přes telefon. Naše webové stránky navštívilo 27.687 klientů. Návštěvníků 
využívajících internet bylo v tomto roce 11.649. 
 
 Poskytli jsme celkem 393.584 dokumenty. Výpůjčky se skládaly z naučné 
literatury pro dospělé čtenáře (174.292), krásné literatury pro dospělé čtenáře 
(158.399), z naučné literatury pro d ěti (14.749), z krásné literatury pro děti (46.031) a 
zvukových dokumentů (113). 
  
 Obrat knihovního fondu dosáhl 2,55 výpůjčky na jednu knihovní jednotku. 
  
 V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme vyřídili celkem 1.034 žádanky, což je 
o něco méně než v roce předcházejícím. Z naší knihovny bylo vyžádáno 641 
dokument (kladně vyřízeno bylo 621 dokument), pro naše čtenáře jsme z jiných 
knihoven požádali o 427 dokumentů, kladně bylo vyřízeno 413 požadavky. 
  
 Otevírací doba půjčoven činí souhrnně 46 hodin týdně; z toho oddělení pro 
dospělé čtenáře a studovna mají otevřeno 46 hodin, oddělení pro děti 25 hodin, 
pobočka v Horním Starém Městě 31,5 hodin, pobočka Poříčí 7 hodin a pobočka 
v Bohuslavicích-Adamově a Studenci 2 hodiny týdně. 
  
 Automatizovaný knihovní systém Clavius, jehož moduly v knihovně využíváme, 
umožňuje uživatelům knihovny vyhledávat dokumenty přes www stránky, 
rezervovat si půjčené dokumenty, prodlužovat si výpůjčky. Knihovna zase 
prostřednictvím e-mailů automaticky upomíná čtenáře o nevrácené dokumenty nebo 
posílá oznámení o zachycení rezervovaného díla. Od září funguje také takzvaná 
předupomínka – 5 dnů před uplynutím výpůjční doby je čtenáři zasláno upozornění 
na blížící se konec výpůjční doby. Ze strany našich uživatelů je tato služba velmi 
vítána. 
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2) Služby v regionu a metodická činnost 
 Jako knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí na základě smlouvy se 
Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové jsme poskytli služby 53 základním 
veřejným knihovnám a 3 knihovnám jiné sítě (školní, muzejní). 
 
 Poradenská a konzultační činnost byla zaměřena především na pomoc při 
vypracovávání grantových žádostí, zavádění výpočetní techniky, školení 
knihovnického programu Clavius, poskytování informací z právní a ekonomické 
oblasti, kontrole projektů z dotačních programů, řešení konkrétních problémů a jiné 
pomoci podle situace v dané knihovně ( metodických  návštěv bylo uskutečněno 64, 
třicetiminutových konzultací 149). Standard splněn. 
 
 Vzdělávání knihovníků bylo zaměřeno na využívání informačních technologií 
v práci dobrovolných knihovníků. Uskutečnili jsme 3 školení v rozsahu 10 hodin na 
téma: základy práce s počítačem a internetem, elektronická pošta, textový editor 
nebo vyhledávání a používání knihovnických portálů, školení meziknihovní výpůjční 
služby, tvorba webových stránek pro malé knihovny a první zkušenosti s používáním 
regionálního knihovnického systému Clavius REKS. Všech školení se zúčastnilo 24 
neprofesionálních knihovníků. Standard splněn. 
 
 Porady pro profesionální pracovníky byly uskutečněny po jedné v každém 
pololetí. Standard splněn. 
 
 Podle harmonogramu jsme provedli aktualizaci a revizi knihovních fondů ve  
14 obecních knihovnách regionu. Zrevidovali jsme 27.025 knihovních jednotek. U 
knihovny v Hajnici byly provedena aktualizace fondu. Standard splněn. 
 
 Výměnný fond knihovny obsahuje 38.183 knihovní jednotky. Přírůstek v tomto 
roce činil 2.985 svazků. Vyexpedovali jsme 408 výměnných souborů do 42 obecních 
knihoven. Celkem bylo odvezeno 32.673 dokumenty. Standard splněn. 
 
 Servis výpočetní techniky poskytujeme knihovnám, které používají knihovnický 
systém LANius a Clavius. Na našem okrese se jedná o 19 knihoven, kterým jsme 
aktualizovali program, pomáhali se zprovozněním programu nebo uložením jejich 
kmenového knihovního fondu do databáze. Před koncem roku byla připojena 
knihovna v Batňovicích do regionálního knihovnického systému REKS. Standard je 
plněn průběžně. 
 

                 
      Knihovna Prostřední Lánov                               Knihovna Radvanice 
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 3) Kulturn ě vzdělávací akce 
 V roce 2007 jsme uskutečnili 109 kulturních a vzdělávacích akcí především pro 
dětské čtenáře. 
Leden   – „Báječné medvídkové odpoledne“ – setkání dětí Klubu medvídků 
Únor   -  rukodělné odpoledne pro děti „Vyrábíme dorty pro ptá čky“ 
Březen  - „Březen-měsíc internetu“ – akce pro seniory, školení   
      dobrovolných knihovníků 
   - „Noc s Andersenem“ ve znamení Pipi Dlouhé punčochy 
Duben  - „Báječné medvídkové odpoledne“  
Květen  - „Zt řeštěná olympiáda“  
Červen  -  děti z MŠ Kyti čky 
Září  - „Klub medvídk ů“ výroba pohádkových postaviček 
Říjen  - „Týden knihoven“ – jako vždy amnestie,  bezplatná registrace 
      čtenářů, výuka internetu pro seniory 
      „Setkání seniorů“ - poezie  
   - pro děti bylo připraveno „Nocování v knihovně 
Listopad  - „Setkání členů Klubu medvídků“ 
     „Ekofór aneb Humorem na přírodu“ 
Prosinec  - „Předvánoční zvonečkové posezení“ 
 
Během roku jsou pro žáky pořádány přednášky o knihovnické činnosti, učí se 
vyhledávat ve fondu, hledat informace v informačním aparátu knihovny, ale také 
besedy na daná témata – spisovatelé, ilustrátoři, knihy. 
Celý rok také spolupracujeme s Mateřskou školou Trutnov. Jejich děti k nám 
pravidelně chodí na besedy.  
Pro maminky na mateřské dovolené uskutečňujeme pravidelná setkání v oddělení 
pro děti. 
 
 

                   
                     Recitace poezie                                          Děti z mateřské školky 
 

3) Knihovní fondy 
 Přírůstek knihovního fondu v tomto roce činil 7.225 knihovních jednotek. Stav 
knihovního fondu k 31.12.2006 je 153.982 knihovní jednotky. Z toho 50.466 naučné 
literatury, 103.354 krásné literatury a 162 ostatních dokumentů. Na nákup bylo 
vynaloženo 1.290.000,-- Kč (z toho 472 tis.Kč na zakoupení výměnných fondů). 
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 Úbytek knihovního fondu byl 1.832 knihovních jednotek. Jednalo se především o 
knihy ztracené a opotřebované nebo knihy vyřazené při aktualizaci fondu. 
 
 Pracovnice katalogizace knihovního fondu využívá při své práci ISHARE 
(sdílenou katalogizaci). Nové přírůstky jsou během dvou dnů vyexpedovány na pulty 
oddělení. 
  
 V tomto roce jsme také začali spolupracovat s pracovníky Národní knihovny ČR 
na tvorbě souborného katalogu Caslin. Mimo to pokračujeme ve spolupráci na 
souborném katalogu sdružení SKAT. 
  
 I letos byla provedena aktualizace fondu, multiplikáty již nečtených dokumentů 
byly odvezeny do skladu v pobočce Poříčí. 
  
 Knihovna odebírá 165 exemplářů periodik. Pracovnice čítárny vytváří analytický 
rozpis článků, které jsou součástí souborného katalogu. 
 
 V rámci ochrany fondů byly průběžně baleny nebo přebalovány knihy a časopisy. 
Poškozené dokumenty byly opravovány. 
 
 

4) Jednorázová dotace MK ČR 
 V tomto roce jsme obdrželi finanční prostředky z rozpočtu MK ČR ve výši 

310tis.Kč na základě grantu VISK 3 – Přechod na SQL variantu knihovnického 
programu Clavius. Celkový rozpočet činil 460tis. Kč. Z těchto prostředků byly 
zakoupeny dva výkonné servery a knihovnický program Clavius SQL. Došlo tak 
k propojení hlavní knihovny s pobočkou Horní Staré Město. Realizací tohoto 
projektu se knihovna také připravila na připojení základních neprofesionálních 
knihoven regionu do knihovnického systému Clavius REKS. Jako první byla 
připojena ještě před koncem roku Místní knihovna v Batňovicích. 
 

5) Hospoda ření knihovny 
 Hospodaření knihovny skončilo kladným výsledkem. Rozpočtované příjmy činily 
celkem 7.305 tis.Kč., výdaje 7.272 tis.Kč. Zlepšený hospodářský výsledek představuje 
33 tis.Kč. 
 
 Příjmy z vlastní činnosti dosáhly 669 tis.Kč, což je pokles proti roku 2006 o 110 
tis.Kč (důvodem je bezplatné používání internetu podle novely knihovního zákona). 
Jedná se především o registrační a sankční poplatky, poplatky za rezervaci 
dokumentů. Zanedbatelná je částka za reprografické služby. Na celkových 
nákladech se podílejí 9%. 
 Příspěvek zřizovatele byl proti roku 2006 navýšen o 435 tis.Kč. na celkové 5.235 
tis.Kč. Posílena byla především částka na nákup knihovního fondu. 
 Regionální funkce knihovny byly dotovány Královéhradeckým krajem ve výši 
1.365 tis.Kč. 
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 Náklady tvoří: 
• nákup knihovního fondu 1.290 tis.Kč,  
• osobní náklady 4.838 tis.Kč, 
• opravy a údržba 66 tis.Kč 
• ostatní provozní náklady 1.078 tis.Kč 
Fond reprodukce majetku byl čerpán ve výši 133 tis.Kč jako podíl 30% na 
nákupu výpočetní techniky a programového vybavení z grantu VISK 3 MK ČR . 

  

6) Pracovníci 
 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil 14,85; všichni odborní zaměstnanci 
mají knihovnickou školu.  
 Pracovníci knihovny: 
Ředitelka       Mgr. Jaroslava Maršíková úv.1 
Ekonomka     Miroslava Bermannová   úv.1 
Zpracování KF    Michaela Řeháková  úv.1 
Metodička    Blanka Maňhalová  úv.1 
Oddělení pro děti   Bohumila Radiměřská úv.1 
          Stanislava Žaludová úv.1 
Oddělení pro dospělé čtenáře  Ivana Kubečková  úv.1 
      Marcela Konrádová úv.1 
      Lucie Dlouhá  úv.1 
      Eva Kranátová  úv.0,45 
      Mgr. Martina Vodi čková úv.1 
Oddělení studovny a čítárny  Mgr. Jitka Káchová  úv.1 
      Dagmar Středová  úv.1 
Pobočka Horní Staré Město  Regina Javůrková  úv.1 
      Helena Lešková  úv.1 
Pobočka Poříčí    Adelheid Neumannová úv.0,27 
Pobočka Bohuslavice   Simona Frydrychová úv.0,1 
Pobočka Studenec   Helena Krotilová   úv.0,03 
 
Zaměstnanci knihovny se účastnili mnoha odborných a oborových akcí a školení, 
které pořádá NK ČR a SVK Hradec Králové. 

7) Standardy VKIS 
      Metodický pokyn MK ČR k vymezení standardu veřejných knihovnických a 
informačních služeb ze 31.3.2005 vymezuje kategorie a v nich indikátory, za kterých 
jsou v knihovnách poskytovány VKIS uživatelům. 

a) provozní doba knihovny pro veřejnost 
 doporučená hodnota pro knihovnu naší velikosti 45-50 hodin týdně  splňujeme 
b) tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů 
 výdaj na nákup KF na 1 obyvatele obce za kalendářní rok 
 doporučená hodnota 25-35 Kč/1 obyvatelem      splňujeme 
c) studijní místa a prostory pro uživatele 
 doporučená hodnota pro knihovnu naší velikosti 40 až 75 míst    splňujeme 
d) počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 
 doporučená hodnota pro knihovnu naší velikosti 10-15 stanic  splňujeme 
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8) Technické zabezpe čení 
 V roce 2007 byly zakoupeny dva výkonné servery a knihovna přešla na 
knihovnický program Clavius SQL. V srpnu jsme obdrželi PC od Nadace Livie a 
Václava Klausových jako dar, který je určen převážně seniorům k jejich 
zdokonalování se v práci s počítačem a internetem.  
 Průběžně byly zabezpečovány revize a prováděna drobná údržba přístrojů a 
zařízení. 
                                                          


