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ÚVOD 
 
 

Knihovna města Hradce Králové i v roce 2017 plnila svou roli kulturní, vzdělávací 
a významným způsobem roli komunitní. Funguje v nové ústřední budově a 7 větších a 4 
malých pobočkách. Kromě veřejnosti poskytuje zázemí mnoha hradeckým subjektům 
a pomáhá jim realizovat jejich kulturní, vzdělávací či sociální program. 

 

V roce 2017 byla knihovna oceněna za svou práci s dětským čtenářem prestižním titulem 
a absolutním vítězstvím v soutěži Kamarádka knihovna a stala se tak nejlepší knihovnou 
pro děti v ČR podle objektivních ukazatelů, rozsahu činnosti i podle hodnocení dětských 
čtenářů. 

 

 

 

 

Významnou událostí, která měla vliv na výsledky knihovny, byla téměř kompletní 
rekonstrukce druhé největší pobočky knihovny na Slezském Předměstí. Došlo na 
výměnu skleněných výloh, na výměnu topení a vznikla nová sociální zařízení pro veřejnost. 
Investiční akce se zdařila díky ochotě a nápadům všech zapojených subjektů: díky podpoře 
Správy nemovitostí HK, díky podpoře zřizovatele (příspěvek na stěhování fondu), díky 
vlastním finančním zdrojům knihovny a také přispěním architekta. Pobočka byla vybavena 
novým interiérem, propojena s parkem a vznikla malá přednášková místnost. Pobočka po 
slavnostním říjnovém otevření začala fungovat s významně obohaceným kulturním 
a vzdělávacím programem pro děti a dospělé. 
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I v roce 2017 nabídla knihovna nové služby a program: zahájení Virtuální univerzity 3. věku, 
otevření klubu Asgard pro náctileté s pravidelným programem pro veřejnost a školy, službu 
Friendly Vox pro handicapované. Knihovně se podařilo opět získat významný grant na 
provozování informačního střediska Europe Direct na následné tříleté období.  V ústřední 
půjčovně pro dospělé bylo také zprovozněno samoobslužné výpůjční zařízení a v dětské 
ústřední půjčovně dotykový stůl (investice podpořeny z dotační programu Ministerstva kultury 
VISK3). 

 

Od 1. ledna 2017 vešel v platnost nový ceník služeb knihovny, který mj. zavedl registraci 
pro děti do 15 let zdarma. 

 

Čtenáři si vypůjčili téměř 700 tis. knih, časopisů, hudebnin, zvukových a elektronických 
dokumentů. Vzhledem k zásadní změně metodiky byl počet registrovaných čtenářů knihovny 
14 738. Kromě tradičních knihovnických a informačních služeb bylo v roce 2017 nabídnuto 
téměř 1576 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Pozornost je věnována 
systematické práci se školami a školkami v oblasti čtenářské gramotnosti, hradeckým 
seniorům a dalším skupinám. Knihovna se aktivně účastní komunitního plánování 
a městských projektů. 

 

Ověřená hodnota ekonomické efektivnosti knihovny činí 4,9. Tato hodnota znamená, že 
za každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu knihovny, poskytla knihovna 
veřejnosti službu v hodnotě 4,90 Kč. 

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Zřizovatelem Knihovny města Hradce Králové je Statutární město Hradec Králové. 

Knihovna má od roku 2013 novou bezbariérovou ústřední budovu včetně nově zřízené 
ústřední půjčovny pro děti, galerie a víceúčelového sálu a literární kavárny. Dále se investuje 
do jejího dovybavení, neb škála nabízených služeb zejména kulturních a vzdělávacích 
včetně výstav se stále rozrůstá. Významně je pamatováno na bezbariérovost služeb 
a projekty pro handicapované. Rozsáhlá je výstavní činnost. Knihovna spolupracuje s mnoha 
vzdělávacími a kulturními institucemi včetně univerzity. 

Kromě ústřední budovy je v provozu 7 větších a 4 malé pobočky knihovny. Na několika 
pobočkách proběhly během roku adaptační práce. 

Knihovna má i specializované regionální a hudební fondy a specializovaná oddělení např. 
hudební oddělení, Zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké a také je hostitelem 
Informačního střediska Europe Direct. 

 

OCENĚNÍ KNIHOVNY 

 

• Kamarádka knihovna 2016 – nejlepší knihovna při děti (2017) 

• Certifikát Handicap Friendly pro zrakové postižení (2016) 

• Městská knihovna roku 2013 – absolutní vítěz (2013) 
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SLUŽBY 

 

Nové služby knihovny 

• V referenčním centru v ústřední budově bylo nově otevřeno tzv. validační místo, na 
kterém je zájemcům validován účet Moje ID. Za rok 2017 provedeno 168 validací. 

• Ve zvukové knihovně a na vybraných pobočkách knihovny byla zpřístupněna služba 
Friendly Vox určená lidem se zrakovým postižením. 

 

Změna ceníku služeb 

• Od 1. ledna 2017 začal platit v KMHK nový ceník. Došlo ke zrušení registračního 
poplatku pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a pro děti mladší 15 let. Pro studenty mladší 26 
let byl registrační poplatek snížen na 50 Kč a pro dospělé uživatele mladší 60 let zvýšen 
na 150 Kč. Pro seniory ve věku 60-70 let byl poplatek snížen na 50 Kč, senioři starší 70 
let mají již od roku 2009 registraci zdarma. Došlo také ke zvýšení platby za sankční 
poplatky, které se od roku 2009 neměnily. 

• Zrušení registračního poplatku pro děti, má hrát motivační roli, aby každé dítě mělo svou 
průkazku a odstranit případnou bariéru v registraci dětí do knihovny. 

 

Statistika čtenářů 

• Na statistiku služeb měly vliv investiční akce a uzavírky z důvodů revize knihovního 
fondu. Od 1. května do 4. října byla uzavřena pobočka Slezské Předměstí, kde proběhla 
celková rekonstrukce a pobočka byla vybaven novým mobiliářem. V květnu byly týden 
uzavřeny všechny provozy ve Wonkově ulici a byla provedena revize knihovního fondu 
ve všech odděleních CCV kromě Zvukové knihovny. V říjnu byla dva týdny uzavřena 
pobočka Labská, zde v tomto období byla položena nová zámková dlažba a proběhla 
revize knihovního fondu. 

• Nově byla též přepočtena statistika registrovaných čtenářů, stav nyní odpovídá počtu 
fyzických osob, které se v knihovně daný rok zaregistrovali a využívají ústřední budovu či 
některou z poboček nebo služeb několika půjčoven zároveň. Statistika pochopitelně 
nevypovídá o tom, kolik dalších rodinných příslušníků a přátel využívá neoficiálně 
výpůjční služby prostřednictvím registrovaných čtenářů, ačkoli to knihovní řád 
neumožňuje. 

 

Výpůjční služby 

• V roce 2017 došlo k mírnému poklesu počtu výpůjček, neboť pobočka Slezské Předměstí 
byla uzavřena 5 měsíců. Jde zejména o pokles výpůjček beletrie. Hlavním důvodem je 
malý počet exemplářů žádaných titulů. Na trendu se mírně podílí i klesající počet 
výpůjček časopisů. Naopak se v roce 2017 zvýšil počet výpůjček beletrie pro děti 
a tištěných hudebnin. 

• V roce 2017 si uživatelé knihovny vypůjčili celkem 695 940 knih, časopisů, hudebnin, 
zvukových a elektronických dokumentů. Z toho dospělí čtenáři si půjčili celkem 449 004 
knih. Tradičně byl větší zájem o beletrii.  

• V ústřední půjčovně pro dospělé bylo zprovozněno samoobslužné výpůjční zařízení 
a zakoupen 4. bibliobox před ústřední budovu knihovny. 

• Vyřízeno bylo 31 660 rezervací dokumentů (více než v roce 2016). 

• Čtenáři využívali také možnost objednávek volných dokumentů ze skladů (3962 
objednávek). 
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• V dětských odděleních bylo a je úspěšné půjčování hravých kufříků, deskových her 
i pomůcek z lekotéky. 

• Zvuková knihovna pokračuje ve službě půjčování tyflopomůcek a hmatových her. 

• Za rok 2017 bylo prostřednictvím online katalogu Carmen půjčeno z portálu e-Reading 
905 e-knih (malý nárůst oproti r. 2016). 

• Donáškovou službu využívá 14 registrovaných uživatelů (81 návštěv, 620 výpůjček). 

• V rámci meziknihovní výpůjční služby KMHK vyřídila 229 požadavků z jiných knihoven 
(funguje též MVS v rámci Hradci Králové ve spolupráci s SVKHK). 

 

Nejžádanější tituly roku 2017 

• Nejvíce půjčovanou beletristickou knihou byl v roce 2017 román Radky Třeštíkové 
Bábovky, který se půjčil 164x. Druhá nejpůjčovanější kniha je stejně jako v roce 2016 
kniha Paula Hawkinse Dívka ve vlaku, půjčila se 149x a třetí je román Evžena Bočka 
Aristokratka, který si půjčilo 148 uživatelů. 

• Nejrezervovanější beletristickou knihou byl román Patrika Hartla Okamžiky štěstí – 226 
rezervací, druhá v počtu rezervací byla opět kniha Patrika Hartla Malý pražský erotikon, 
kterou si zarezervovalo 132 uživatelů a třetí znovu kniha Patrika Hartla Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel. 

• Nejpůjčovanější a nejčastěji rezervovanou knihou z oblasti naučné literatury byla kniha 
Markéty Zahradníkové Postel, hospoda, kostel. Oblíbená byla v roce 2017 i memoárová 
literatura - kniha Tereza z rodu Kostkových se půjčila 69x a kniha Princezny českého 
filmu 68x. 

• Nejrezervovanější a nejpůjčovanější dětskou knihou byly v roce 2017 všechny díly knihy 
Jeffa Kinneye Deník malého poseroutky. Dále kniha Martina Vopěnky Spící město 
a kniha Jacka Thorna Harry Potter a prokleté dítě. Velmi žádané a půjčované jsou 
v dětských odděleních stolní hry např. Dobble :5 her nebo Cink! Společenská hra. 

 

Informační služby 

• V referenčním centru bylo zodpovězeno téměř 766 registrovaných dotazů. Využita byla 
i služba Ptejte se knihovny (100 x). 

 

Online služby 

• Nejvyužívanějšími databázemi jsou licencovaný Anopress a vlastní databáze Region 
Hradce Králové a Regionální osobnosti a také specializované databáze hudebního 
oddělení.  

• Stálou návštěvnost má webová prezentace knihovny, podle Google Statistics zejména 
kalendář akcí, online katalogy a čtenářská konta. 

 

Služby regionálních funkcí 

• Metodickým odd. a střediskovou knihovnou KMHK bylo zajištěno např. 331 konzultací, 
128 metodických návštěv, 7 revizí, 6 vzdělávacích akcí pro knihovníky a 6 porad, 
rozvezeno 13 851 knihovních jednotek, tj. 231 výměnných souborů a objednáno 28 
servisních návštěv. 

• Pokračuje projekt Šablona webu pro malou knihovnu (cca 700 uživatelů). 

 

 

 



6 

 

POŘADY PRO VEŘEJNOST, KOMUNITNÍ ROLE 

 

V roce 2017 bylo uspořádáno 1576 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, na které 
přišlo 41729 návštěvníků. Na organizaci akcí se podílely ústřední provozy i pobočky, též 
Informační středisko Europe Direct.  

Součástí kulturních aktivit knihovny byly velké a hojně navštěvované výstavy v nové 
ústřední budově i výstavy na pobočkách knihovny. Návštěvy výstav nejsou statisticky 
sledovány.  

Systematicky se pracovalo s různými cílovými skupinami. Statisticky i věcně byly 
nejvýznamnější aktivitou tematické besedy/workshopy pro školy a školky a přednášky pro 
dospělé. Řada aktivit byla věnována seniorům např. pondělní matiné, nově Virtuální 
univerzita 3. věku ve spolupráci s ČZU, PC kurzy. Pro seniory byla také organizována 
literární dílna, jejím výstupem byl sborník vzpomínek (viz Publikační činnost). 

Nově byl dotvořen prostor pro mládež a otevřen klub Asgard včetně pravidelného setkávání 
s aktivním zapojením mladých. 

Zvuková knihovna se věnovala nevidomým a slabozrakým návštěvníkům speciálními pořady 
(např. setkání s literaturou, osvětové besedy pro školy) a zapojila se do celoknihovních akcí. 

Komunitní působení knihovny spočívalo opět v poskytování prostor, organizačním zajištění 
akcí a propagaci dalších subjektů mediálními kanály knihovny – př. ZUŠ Open, oslavy výročí 
Biskupského gymnázia v HK, 15 let Tyflocentra, Informační den o sociálních službách pro 
seniory, Přátelský den (společné odpoledne soc. organizací na podporu rodin s dětmi), 
předávání maturitních vysvědčení, gratulace 80. letým jubilantům aj. 

Pro nemocné děti na Dětské klinice Fakultní nemocnice bylo pořádáno scénické čtení 
a tvoření. 
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Úspěšné akce pro dospělé 

Autorské čtení M. Viewegha 

Listování s L. Hejlíkem 

Cyklus přednášek o historii Hradce Králové 

Klavírní recitál Matyáše Nováka 

Den mozku 

PC kurzy pro seniory 

Den Malty a Den Estonska 

přednáška Mons. Václava Malého o lidských hodnotách 

vzpomínání Věry Sosnarové, která přežila gulag 

Adventní koncert 

Muzikoterapie 

 

Úspěšné a oblíbené akce pro děti 

Setkání v Komiksovém klubu 

Den Evropy s velrybou 

Noc vědců - zapojení do celonárodní akce 

Noc s Andersenem  

Pohádkou proti dešti (venkovní hra) 

Odpoledne s roboty 

Den vody 

Pravidelné výtvarné dílny 

Knihovna na koupališti Flošna  

Přespávací noci v knihovně: Bradavická noc, BookCon! (24 hodin pro nadšence fantasy od 
14 let), Vesmírná noc 

Čtení v knihovně 

Celoroční hra zaměřená na čtenářskou gramotnost: Cesta vesmírem 

My všichni jsme Východočeši 

 

Zapojení do celostátních akcí 

Knížka pro prvňáčka, Pasování čtenářů a Předávání slabikářů, Noc s Andersenem, Březen 
měsíc čtenářů, Čtení pomáhá, Týden knihoven, Týden vzdělávání dospělých aj. 
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr) 

 

• Přehled činnosti veřejných knihoven okresu Hradec Králové v roce 2016. (15 ks) 

• Vzpomínka, již beru do ruky. Sborník povídek z literární dílny pro dříve narozené. Hradec 
Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2017. ISBN 978-80-85059-53-3.  

 

 

 

Elektronické dokumenty 

• PĚTA, Jan. Literární průvodce Hradcem Králové : Literární místopis. Hradecká čítanka 
[online]. Hradec Králové : Knihovna města Hradce Králové, 2016. ISBN 978-80-85059-
50-2. Dostupné z URL http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/prodej-publikaci 

• PĚTA, Jan. Literární průvodce Hradcem Králové : Literární místopis. Hradecká čítanka 
[online]. Hradec Králové : Knihovna města Hradce Králové, 2017. ISBN 978-80-85059-
51-9. Dostupné z URL: http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/prodej-publikaci 

• PĚTA, Jan. Literární průvodce Hradcem Králové : Literární místopis. Hradecká čítanka 
[online]. Hradec Králové : Knihovna města Hradce Králové, 2017. ISBN 978-80-85059-
52-6. Dostupné z URL: http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/prodej-publikaci 

 

Brožury 

Byly zpracovány 3 výběrové bibliografie pro potřeby návštěvníků vzdělávacího cyklu 
přednášek o historii Hradce Králové (tyto materiály nebyly opatřeny ISBN):  

o Bibliografie Počátky města Hradce Králové (50 ks) 

o Bibliografie Hradec Králové v době renesanční (50 ks) 

o Bibliografie Hradec Králové od třicetileté války do nástupu osvícenství (50 ks) 

 

Byly vydány 2 brožurky o předsednických zemích, k pořadům v rámci cyklu Dny 
evropských zemí (Malta, Estonsko). 

 

Články 

Pobočka Slezské Předměstí, autor: Michaela Voborníková. Knihovnicko-informační 
zpravodaj U Nás. Ročník 27 (2017), Číslo 4 

 

Bookstart - S knížkou do života, autor: Kateřina Hubertová. Knihovnicko-informační 
zpravodaj U Nás. Ročník 27 (2017), Číslo 4 

http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/prodej-publikaci
http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/prodej-publikaci
http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/prodej-publikaci
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170403.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170427.pdf
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Knihovna - věc veřejná, autor: Kateřina Hubertová. Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás. 
Ročník 27 (2017), Číslo 4 

 

Knihovna na koupališti Flošna! autor: Soňa Neubauerová. Knihovnicko-informační zpravodaj 
U Nás. Ročník 27 (2017), Číslo 3 

 

Kuklenské Dračí doupě, autor: Markéta Dubnová. Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás. 
Ročník 27 (2017), Číslo 2 

 

Post Bellum a Paměť národa, autor: Kateřina Hubertová. Knihovnicko-informační zpravodaj 
U Nás. Ročník 27 (2017), Číslo 2 

 

Valná hromada? A co jako? autor: Kateřina Hubertová. Knihovnicko-informační zpravodaj U 
Nás. Ročník 27 (2017), Číslo 2 

 

Zkušenosti Knihovny města Hradce Králové s certifikací Handicap Friendly, autor: Kateřina 
Knytlová. Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás. Ročník 27 (2017), Číslo 1 

 

Literární průvodce Hradcem Králové, autor: P. Landsmannová. Knihovnicko-informační 
zpravodaj U Nás. Ročník 27 (2017), Číslo 1 

 

 

SPOLUPRÁCE 

 

• Seznam spolupracujících škol a školek byl součástí Výroční zprávy v roce 2016. 

• Knihovna poskytuje zázemí pro SKIP 08. 

• Knihovna spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové, je fakultním pracovištěm 
Pedagogické fakulty UHK. Aktuálně je připravován projekt Biblioterapie. 

• Knihovna se účastnila Komunitního plánování – aktivita Magistrátu města Hradce Králové 
v oblastech rodiny s dětmi, senioři a handicapovaní a následně se účastnila společných 
městských projektů. 

• Knihovna pro ostatní knihovny v republice v rámci udržitelnosti projektu nabídla 
a provozuje portál celoroční hry na podporu literární gramotnosti Lovci perel. V roce 2017 
připravila autorka hry spolu s Krajskou knihovnou v Pardubicích zcela nový webový portál 
této hry, který bude spuštěn v březnu 2018. 

• Knihovna hostí na svých webových stránkách projekt Klubka KDK SKIP 08 Seznamy 
dětské literatury. 

• KMHK trvale spolupracuje s kulturními, vzdělávacími i specializovanými institucemi 
v regionu a pomáhá jim díky svému prostorově technickému a organizačnímu zázemí 
plnit jejich poslání. 

• Knihovna se podílí na Souborném katalogu ČR (4650 záznamů v roce 2017) a na 
projektu Národní virtuální fonotéka.  

• Připravovalo se zapojení do celonárodního projektu Kniha do vlaku. 
 

 

 

 

https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170428.pdf
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170307
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170202
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170211
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170227
http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170116.pdf
http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170124.pdf
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PROJEKTY 

 

Lekotéka pokračování – projekt byl podpořen z daru Elektrárny Opatovice 

V roce 2017 byl dále rozšířen soubor pomůcek a didaktických hraček pro děti, které mají 
specifické potřeby či zdravotní handicap (sluchový, tělesný, zrakový, mentální, vady řeči, 
autismus, poruchy učení). Více pomůcek je k dispozici na pobočce Slezské Předměstí 
a nově se též půjčují v ústřední dětské půjčovně ve Wonkově ulici. Vybrané pomůcky např. 
pro děti s dyslexií byly též zakoupeny pro další dětské půjčovny. 

 

 

 

 

Neviditelné slovo - projekt byl podpořen z dotačního programu MK Knihovna 21. století  

Jádrem projektu Neviditelné slovo byla komunikace. Zakoupili jsme sluchátka pro 
nedoslýchavé určená uživatelům zvukové knihovny, kteří mají (kromě zrakového handicapu) 
i zhoršený sluch. Konaly se osvětové interaktivní besedy/workshopy pro žáky 2. stupně 
základních škol. Žáci se naučili, jak mají zrakově postiženým lidem správně nabídnout 
pomoc, jak komunikovat. Důraz byl kladen stejnou měrou na seznámení se s fakty 
o zrakovém postižení jako na rozvoj praktických dovedností, kompetencí a smyslové 
citlivosti. 

 

Cesta vesmírem - projekt byl podpořen z dotačního programu MK Knihovna 21. století  

Literárně-výtvarný projekt Cesta vesmírem byl souborem aktivit na podporu čtenářské 
gramotnosti v celé knihovně. Hrála se celoroční čtenářská hra Cesta vesmírem; vybrané 
knihy byly soustředěny do různých tematických planet. V návaznosti na téma byly pořádány 
jednodenní i vícedenní pořady, dílny. Do realizace se zapojily jednotliví dětští čtenáři 
a návštěvníci, dětské skupiny, rodiny, klienti speciálních škol a další. 
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Dotykový stůl FORTES - projekt podpořen z dotačního programu MK VISK3 

Díky podpoře z programu VISK 3 mohla knihovna zakoupit dotykový stůl FORTES 
v ekonomické variantě se vzdělávacím i administrativním softwarem, který umožňuje vytvářet 
vlastní obsahové aplikace. Dotykový stůl slouží přímo čtenářům dětského oddělení U Velryby 
a zároveň jsou jeho vytvořené nové obsahy součástí vzdělávacích programů pro děti, žáky 
i studenty, které se v knihovně realizují. U této technologické novinky zaujala zejména 
možnost týmové práce dětí - zapojení mnoha dotyky. 

 

             

  

 

 

ZAMĚSTNANCI 

 

Vzdělávání zaměstnanců 

 

• Zaměstnanci využívaly ke vzdělávání akce pořádané pravidelně knihovnou (exkurze 
Děčín/Litoměřice, exkurze KMO, exkurze digitalizační jednotka archiv, semináře - design 
služeb, základy typografie, autorský zákon, Koha a akviziční portál, Verbis) i nabídky 
Studijní a vědecké knihovny (témata: komunikace, bezpečnost ICT, wikipedie, výkaz Kult, 
severská literatura, portál Knihovny.cz, informace z veřejné správy, PowerPoint). 

• Další témata a akce: konference Knihovny současnosti, Krajská knihovnická konference, 
Do černého, Knihovníci trenéři paměti, questing, Souborný katalog ČR, Seminář 
hudebních knihoven, Inforum, katalogizace hudebnin, GDPR. 

• Někteří zaměstnanci již využily také online kurzů. 

 

Dobrovolníci 

• Dobrovolníci se zapojují především do kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. Pomáhali 
buď s organizací akce, instalací výstav, anebo byli sami aktivními účastníky. Častěji 
dobrovolníci pomáhali s akcemi pro děti. Na akcích pro dospělé se dobrovolníci uplatnili 
i jako přednášející. 52 dobrovolníků odpracovalo za rok 2017 na různých akcích KMHK 
778 hodin. (Více ve srovnání s rokem 2016). Dobrovolníci zajišťují také donáškovou 
službu knihovny. 

 

Praxe a stáže 

• Praxi v KMHK absolvovalo 16 studentů Střední odborné školy.  

• Proběhly další stáže VŠ studentů. 
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KNIHOVNÍ FONDY 

 

• Knihovna byla i nadále zapojena do projektu Česká knihovna a Cizojazyčná literatura. 

• Na 2 pobočkách a v ústřední knihovně proběhly revize fondu. 

• Do vlastních regionálních databází bylo zpracováno 6 539 bibliografických záznamů. 

• Z dotace byly pořízeny další didaktické pomůcky a hračky do lekotéky na pobočku 
Slezské Předměstí a do ústřední půjčovny pro děti viz Projekty. 

• Náklady na nákup knihovních fondů celkem (včetně el. zdrojů a RF) dosáhly 4 480 681 
Kč, což je o 10,21 % více v porovnání s minulým rokem. V roce 2017 tvořily 10,17 % 
z celkových nákladů, to je o 0,28 % více než za rok 2016. 

 

 

 

HOSPODAŘENÍ 

 

Hospodaření knihovny skončilo ke dni 31. 12. 2017 hospodářským výsledkem ve výši 
97 161,12 Kč.  

 

V roce 2017 knihovna obdržela od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 35 370 000 Kč 
a účelový příspěvek na nájemné za budovu CCV vč. vybavení 2 420 000 Kč.  

Dále knihovna čerpala prostředky na kulturní akce pro děti a dospělé z fondu na podporu 
VPP v celkové výši 101 828 Kč.  

Investiční prostředky z dotačního programu Ministerstva kultury - VISK 3 ve výši 92 000 Kč 
byly použity na nákup dotykového stolu Fortes F55 do dětského oddělení CCV. Dalším 
zdrojem financování v roce 2017 byly provozní prostředky z dotačního programu Ministerstva 
kultury - Knihovna 21. století: Neviditelné slovo (osvěta o světě nevidomých) pro Zvukovou 
knihovnu ve výši 13 000 Kč, Cesta vesmírem ve výši 38 000 Kč na celoroční hru 
a projektové téma pro dětské čtenáře.  

Dotace na regionální funkce na pomoc malým knihovnám v okrese z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje byla poskytnuta ve výši 1 788 000 Kč.  

 

Výnosy z vlastních výkonů (vč. tržeb z kavárny) činily za rok 2017 1 911 170 Kč. 

 

Celkové náklady jsou v porovnání s rokem 2016 vyšší o 7,11 %.  

Čerpané mzdové prostředky bez ostatních osobních nákladů byly vyšší v porovnání s rokem 
2016 o 9,05 % v důsledku zvýšení mzdových tarifů od 1. 7. a 1. 11. 2017. Inventarizace 
majetku a závazků proběhla dle Příkazu k provedení inventarizace, vydaného ředitelkou 
knihovny, 12. 10. 2017. Inventarizační rozdíly nebyly shledány.  

 

Auditorské ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2017 provedl Ing. Václav Koutník 
s výrokem - bez výhrad. 

 

 


