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ÚVOD 

Knihovna města Hradce Králové i v roce 2018 plnila svou roli kulturní, vzdělávací 

a významným způsobem roli komunitní. Kromě veřejnosti poskytuje zázemí mnoha 

hradeckým subjektům a pomáhá jim realizovat jejich kulturní, vzdělávací či sociální program. 

V ústřední budově hostí Informační středisko Europe Direct. 

Knihovna byla v minulých letech oceněna za práci s dětským čtenářem v soutěži Kamarádka 

knihovna a stala se tak nejlepší knihovnou pro děti v ČR, v roce 2013 nejlepší Městskou 

knihovnou v ČR a je držitelem certifikátu Handicap friendly pro oblast zrakového postižení. 

Rok 2018 byl ve znamení implementace GDPR, tvorby řady dokumentů a následné práce 

s uzavíráním 15 tis. nových smluv se čtenáři. Knihovna se též s finanční podporou města 

zapojila do mezinárodního projektu Bookstart – S knížkou do života a to jako účastník 

projektu a zároveň jako zásadní člen celonárodní pracovní skupiny. Podařilo se inovovat 

drobné vybavení včetně čteček e-knih, čtecího zařízení s hlasovým výstupem ve zvukové 

knihovně pro nevidomé a slabozraké, biblioboxu pro pobočku Kukleny, podílet se na 

2 rekonstrukcích (pobočka Moravské Předměstí B a pobočka Březhrad), udržet statistiku 

výpůjčních služeb a nabídnout ještě bohatší kulturní a vzdělávací program včetně nového 

klubíku pro nejmenší děti a rodiče. Pravidelná setkání mají neuvěřitelný ohlas.  

 

               

 

V roce 2018 se v knihovně zaregistrovalo celkem 15 002 čtenářů, což je o 264 více než 

v roce 2017, nárůst se týká zejména dětských čtenářů.  

Čtenáři si vypůjčili 695 tis. knih, časopisů, hudebnin, zvukových a elektronických dokumentů.  

Kromě tradičních knihovnických a informačních služeb bylo v roce 2018 nabídnuto 1635 

kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Pozornost je věnována systematické práci 

se školami a školkami v oblasti čtenářské gramotnosti (1000 společných workshopů), 

hradeckým seniorům a dalším skupinám. Knihovna se aktivně účastní komunitního 

plánování a společných městských projektů.  
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Ústřední budova knihovny v továrně Vertex oslavila 5 let a to 

Dnem otevřených dveří, na který přišlo 800 návštěvníků.  

 

Knihovna vydala s podporou města publikaci Hradecká čítanka.   

 

Pracovníci knihovny se též podíleli na nové krajské knihovnické 

koncepci, pilně se vzdělávali a také srovnávali různé knihovnické 

systémy, hledajíce řešení pro blízkou budoucnost. 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Zřizovatelem knihovny 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. Je zařazena mezi Místa přátelská rodině. 

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. 

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. 

 

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 

Registrovaní čtenáři 

V roce 2018 se v KMHK zaregistrovalo 15 002 uživatelů, což je o 264 registrovaných 

uživatelů více než v roce 2017. Z celkového počtu registrovaných uživatelů bylo 4 717 dětí 

do 15 let, to je o 334 uživatelů do 15 let více než v roce 2017. Vliv na nárůst dětských 

registrovaných uživatelů má registrace pro děti do 15 let zdarma.        

Návštěvnost 

• Návštěvnost půjčoven a studoven je přibližně na stejné úrovni jako v roce 2017. 

• Návštěvníků veřejného internetu bylo v roce 2018 o 1 960 uživatelů více než v roce 2017 
– více se využívá wifi (knihovna eviduje) a také přístup v hale ústřední budovy. 

• Počet návštěvníků akcí se zvýšil proti roku 2017 o 3 925 návštěvníků. V roce 2018 bylo 
uspořádáno více akcí, ale také některé pořady měly velmi nadstandardní ohlas. 
V návštěvnosti se odráží také zvýšené úsilí věnované propagaci programu. 

 

Měření spokojenosti 

• Průzkum je plánován dle standardu až na rok 2020, proběhl anketní průzkum ke službám 
hudebního oddělení. 

• Knihovna je zapojena do projektu Benchmarking knihoven. 
 

Výpůjční služby 

• V roce 2018 si uživatelé knihovny vypůjčili celkem 695 006 dokumentů. Celkový počet 
výpůjček je pouze o 934 výpůjček nižší než v roce 2017.  

• V roce 2018 bylo vyřízeno 31 536 rezervací, to je téměř stejně jako v roce 2017.  

• Čtenáři využívají i možnosti objednávek volných dokumentů ze skladů (vyřízeno 
4 230 objednávek). 

• Na pobočce Kukleny byl od března nově vyžíván bibliobox. 

• V dětských odděleních bylo úspěšné půjčování deskových her (aktuálně již 300 her), 
didaktických hraček a nejvíce rezervovanými jsou hravé kufříky. 

• Za rok 2018 bylo prostřednictvím katalogu Carmen půjčeno z portálu e-Reading 1298 e-
knih, což je o 393 více než v roce 2017. 

• Bylo zakoupeno 5 nových čteček e-knih k zapůjčení. 

• Donáškovou službu využívalo 9 registrovaných uživatelů knihovny, bylo vykonáno 52 
návštěv a půjčeno celkem 403 dokumentů. 

• V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo v roce 2018 vyřízeno 281 požadavků 
zaslaných z jiných knihoven (funguje též MVS v rámci spolupráce se SVKHK). 
 

Žádané tituly roku 2018 

• Nejvíce půjčované a zároveň nejvíce rezervované jsou knihy Patrika Hartla - Nejlepší 

víkend, Okamžiky štěstí a Malý pražský erotikon. Dále je to kniha Radky Třeštíkové 

Bábovky a Aleny Mornštajnové Hana. 
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• Nejpůjčovanější knihou z oblasti naučné literatury je stále kniha Markéty Zahradníkové 

Postel, hospoda, kostel, kniha Jana Hnízdila Příběhy obyčejného uzdravení a kniha 

Gabriely Koukalové Jiná. Tito tři autoři patřili i mezi nejčastěji rezervované. 

• Nejrezervovanějšími dokumenty v dětských odděleních byly knihy Pane Bůh, tady Anna, 

kniha Jojo Moyes - Než jsem tě poznala a kniha Johna Flanagana - Hraničářův učeň. 

Velmi žádané a rezervované byly také tematické kufříky. Nejvíce půjčovanou dětskou 

knihou bylo Devatero pohádek Karla Čapka. 

Informační služby 

• V referenčním centru knihovny bylo zodpovězeno 764 registrovaných dotazů (55 dotazů 
přes službu Ptejte se knihovny, téměř 100 dotazů k evropské problematice), v hudebním 
oddělení knihovny dále pak 31 specializovaných registrovaných dotazů. 

 

Online služby 

• V roce 2018 vzrostl počet návštěvníků webové stránky knihovny, počet vstupů do 
elektronického katalogu a čtenářského konta z prostor mimo knihovnu. 

• Nejvyužívanějšími databázemi byly opět licencovaný Anopress, vlastní databáze Region 
Hradec Králové a specializované hudební databáze, které se díky společné licenční 
politice v rámci ČR (projekt Czechelib) výrazně obměnily a bylo potřeba s novým zdroji 
uživatele znovu seznámit. 

 
Nabídka databází v roce 2018 
 

• Naxos Music Library – poslechová databáze klasické hudby 
Naxos Music Library Jazz - poslechová databáze skladeb všech jazzových stylů 

• Naxos Music Library World - poslechová databáze hudby 150 zemí a 1500 kultur 

• Naxos Spoken Word Library – databáze audioknih v angl.., něm., franc. a portugal. 

• Naxos Video Library – databáze videí hudebních představí, baletu, opery, živých 
koncertů 

• Oxford Music Online  - hudební encyklopedie 

• db regionálních událostí a regionálních osobností Hradecka – součást online katalogů 
knihovny 

• db Anopress – plné texty novinových a časopiseckých článků, přepisy TV a 
rozhlasových relací, zprávy internetových serverů (spolufinancováno z VISK8) 

• db PressReader – plné texty cca 6000 titulů časopisů z celého světa v 60 jazycích, za 
poslední 3 měsíce, spolufinancováno z VISK8) 

 
Virtuální prostor knihovny 

• Webové stránky knihovny zaznamenaly pouze drobné úpravy, probíhají pravidelné 
aktualizace. 

• Informace o akcích knihovny jsou pravidelně exportovány do dalších městských 
kulturních webových portálů. 

• Knihovna je aktivní na facebooku (několik profilů) a nově byly založeny účty na 
Instagramu (klub Asgard pro 14+ či středisko Europe Direct). 
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Služby regionálních funkcí 

• Služby regionálních funkcí jsou financovány prostřednictvím dotace Královéhradeckého 
kraje.  

• Metodickým oddělením knihovny bylo přímo poskytnuto 356 konzultací, 146 metodických 
návštěv, rozvezeno 13 000 knihovních jednotek, což představovalo 216 výměnných 
souborů.  

• Pro všechny obsluhované knihovny byly zorganizovány vzdělávací akce a proběhlo 6 
porad profesionálních knihovníků. 

• Pokračuje projekt Šablona webu pro malou knihovnu. 
 
Další služby 

• V referenčním centru stále funguje tzv. validační místo, na kterém je zájemcům validován 
účet MojeID. Za rok 2018 proběhlo 94 validací. 

• Ve zvukové knihovně bylo zpřístupněno nové čtecí zařízení s hlasovým výstupem. 

• Kopírovací služby zaznamenaly vzestup. 

• Více se také využívaly studijní boxy v ústřední knihovně. 

• Jako doplňková služba fungovalo nadále půjčování tašek, deštníků a dioptrických brýlí. 
 

      

 

POŘADY PRO VEŘEJNOST 

• V roce 2018 knihovna uspořádala 1 658 kulturních a vzdělávacích akcí. To je 

dosavadní rekord v historii knihovny. Z toho akcí pro dospělé bylo 430, akcí pro děti 

1228. Na organizaci akcí se podílely ústřední provozy i pobočky, též Informační středisko 

Europe Direct.  

• Součástí kulturních aktivit knihovny jsou velké a hojně navštěvované výstavy v nové 

ústřední budově i výstavy na pobočkách knihovny. Návštěvy výstav jsou registrovány 

pouze v případě zápisu do návštěvní knihy.  

• Systematicky se pracuje s různými cílovými skupinami. Statisticky i věcně jsou 

nejvýznamnější aktivitou tematické besedy pro školy a školky a přednášky pro dospělé. 

Řada aktivit je věnována seniorům a handicapovaným dětem. 

• Mimo vlastní program se v knihovně realizují i aktivity dalších subjektů, kterým knihovna 

poskytuje prostory, organizačně i propagačně je zajišťuje. Jde např. o předávání 

maturitních vysvědčení, gratulace 80. letým jubilantům aj., ZUŠ Open, školní koncerty 

gymnázií, konference pro učitele aj. 
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Zajímavé výstavy 

• Josef Vágner – Sen safari, Jazz World Photo 2016, Komenského fascinující Labyrint 

světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha, Miloš Chromek – Monochromatika III. 

 

Úspěšné akce (výběr) 

• Den otevřených dveří (5 let výročí otevření nové ústřední budovy) 
 

Pro děti a rodiče s dětmi 

• Noc s Andersenem (téměř ve všech dětských odd.  knihovny) 

• pravidelné výtvarné dílny v dětských odd. 

• celoroční hra První zaměřená na čtenářskou gramotnost a připomenutí vzniku 
republiky (viz Projekty) 

• přespávací noci v knihovně  

• stálá nabídka hry Lovci perel a její vývoj 

• Knížka pro prvňáčka a pasování na čtenáře 

• Slavnosti slabikářů 

• soutěž Den Evropy s velrybou 

• zábavné odpoledne s pokusy Noc vědců 

• Pohádkou proti dešti 

• setkávání klubíku Rybička s programem pro nejmenší (v rámci projektu Bookstart) 

• Přátelské odpoledne (představení všech městských organizací pro děti s programem) 

• zážitkový týden v rámci Týdne knihoven (Policie ČR, ČČK, Dobrovolní hasiči, Besip a 

Amnesty International) 

• letní kina 

• scénické čtení pro nemocné děti ve Fakultní nemocnici HK 

• Mikulášské odpoledne 

 

Pro mládež a studenty 

• pravidelná setkání komiksového klubu s programem 

• pravidelná setkání klubu Asgard (14+) 

• BookCon! (i pro dospělé) 

• přednáškový cyklus o Evropské dobrovolné službě a možnostech stáží v zahraničí 
 

Pro dospělé 

• Den Bulharska a Den Rakouska 

• beseda s šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym 

• koncert Matyáše Nováka 

• povídání o Čtyřech dohodách s Jaroslavem Duškem 

• akce Nevypusť duši – diskuse o duševních poruchách 

• přednášky na téma 100 let od vzniku samostatného státu se spisovateli Pavlem 
Kosatíkem a Františkem Emmertem 

• Listování s Lukášem Hejlíkem 
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• cyklus přednášek První republika (lektoři - knihovníci hudebního odd.) 

• cyklus přednášek o historii Hradce Králové 

• autorské čtení Arnošta Goldflama 

• Shakespearovská pošta M. Hilského 

• jóga na střeše 
 

Pro seniory 

• cyklus Pondělní matiné, pokračování VU3V (Virtuální univerzity 3. věku), Informační 
den o sociálních službách, literární dílny včetně vydání sborníku vzpomínek, tréninky 
paměti 

 

Pro handicapované 

• cyklus hudebních poslechových pořadů pro klienty neziskové organizace SONS 

• setkání s literaturou ve zvukové knihovně 

• knižní divadelní představení pro Neslyšící (děti) – pro ZŠ (realizováno s finanční 
podporou Elektrárny Opatovice) 

• pravidelné programy pro logopedické třídy i školku, pro speciální školy (včetně dětí 
s poruchou autistického spektra), pro neslyšící (komiks) 
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 

Publikace 

• Hradecká čítanka : Hradec Králové v poezii a próze. Sestavil Jan Pěta. 1. vydání. Hradec 
Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2018. 210 s. (náklad 500 kusů) 

• Knihovna města Hradce Králové (Hradec Králové, Česko). Vzpomínka na vzpomínku na 
1. republiku : sborník povídek z literární dílny pro dříve narozené Knihovna města Hradce 
Králové (Hradec Králové, Česko). Vydání první. Hradec Králové : Knihovna města 
Hradce Králové, 2018. 59 s.  (náklad 200 kusů) 

• Přehled činnosti veřejných knihoven okresu Hradec Králové v roce 2017. (náklad 
15 kusů) 

• Bylo zpracováno 17 výběrových bibliografií pro potřeby návštěvníků vzdělávacího 
cyklu přednášek o historii Hradce Králové a dalších přednášek pro veřejnost (tyto 
materiály nebyly opatřeny ISBN). 

• Byly vydány 3 brožurky obsahující bibliografie k pořadům v rámci cyklu Dny 
evropských zemí: 

Bulharsko. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. 

Hradec Králové: Knihovna města HK a Europe Direct HK, 2018. 18 s. (50 ks) 

Portugalsko. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. 

Hradec Králové: Knihovna města HK a Europe Direct HK, 2018. 18 s. (55 ks) 

Rakousko. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. 

Hradec Králové: Knihovna města HK a Europe Direct HK, 2018. 18 s. (50 ks) 

 

Články  

Týden knihoven v republice, kraji a okrese, autor: Kateřina Hubertová. Knihovnicko-
informační zpravodaj U Nás. Ročník 28 (2018), Číslo 4 

Dotýkat se dovoleno, autor: Kateřina Hubertová. Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás. 

Ročník 28 (2018), Číslo 3 

  
Databáze v referenčním centru Knihovny města Hradce Králové, autor: Iva Košťálová. 

Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás. Ročník 28 (2018), Číslo 3 

 
Tak jak se daří našim Lovcům perel?, autor: Alice Hrbková. Knihovnicko-informační 

zpravodaj U Nás. Ročník 28 (2018), Číslo 3 

  
Semínkovna v Knihovně města Hradce Králové, autor: Soňa Neubauerová. Knihovnicko-

informační zpravodaj U Nás. Ročník 28 (2018), Číslo 3 

  
Člověk Čapek, autor: Kateřina Hubertová. Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás. Ročník 

28 (2018), Číslo 2 

  

https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180231.pdf
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5. výročí v nové budově Knihovny města Hradce Králové, autor: Barbora Čižinská. 

Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás. Ročník 28 (2018), Číslo 3 

 
Hudební databáze v Knihovně města Hradce Králové, autor: Růžena Matěnová. 

Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás. Ročník 28 (2018), Číslo 2 

  
Půjčování deskových her v knihovnách, autor: Markéta Poživilová. Knihovnicko-informační 

zpravodaj U Nás. Ročník 28 (2018), Číslo 2 

 
Kniha do vlaku aneb Čtení na cesty, autor: Soňa Neubauerová. Knihovnicko-informační 

zpravodaj U Nás. Ročník 28 (2018), Číslo 1 

  
Dříve narození napsali knížku, autor: Šimona Šimonová a Tereza Heuer. Knihovnicko-

informační zpravodaj U Nás. Ročník 28 (2018), Číslo 1 

 

 

SPOLUPRÁCE 

Knihovna spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové, je fakultním pracovištěm univerzity. 
 
Knihovna se účastní Komunitního plánování – aktivita Magistrátu města Hradce Králové 
v oblastech rodiny s dětmi, senioři a handicapovaní a následně se účastní městských 
projektů jako je Den rodiny či Festival sociálních služeb. 
 
Knihovna pro ostatní knihovny v republice v rámci udržitelnosti projektu nabídla a provozuje 
portál celoroční hry na podporu literární gramotnosti Lovci perel. Původní projekt vznikl ve 
spolupráci KMHK, Univerzity Hradec Králové a KDK SKIP 08. Pokračoval i v roce 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 (přidáno přes 4000 záznamů v roce 2018) 
a na projektu Národní virtuální fonotéka. 
 
 
 
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 
 
Knihovna spolupracuje se všemi školkami a školami na území města Hradce Králové a 
též s některými dalšími v rámci okresu. Pravidelná je i spolupráce s některými gymnázii a 
SŠ, se ZUŠ Harbmannova a ŽUŠ Střezina i se školami speciálními. 
 
Trvale probíhají: Předávání slabikářů, Pasování čtenářů a Knížka pro prvňáčka. 
 
Do škol též v rámci osvětových besed pravidelně dochází nevidomý kolega jako lektor. 
 
Proběhl již 2. ročník vzdělávacího semináře pro učitele na téma doporučené školní 

https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180220.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180215.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180211.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180117.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180127.pdf
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četby. Zkušenosti předávaly knihovnice dětských oddělení.  
 
Je zpracována nabídka lekcí pro školy podle parametrů RVP, nabídka je k dispozici na 
webu knihovny a pravidelně zasílána do škol. Poptávka po lekcích převyšuje možnosti 
knihovny. 
 
Hudební odd. knihovny ve spolupráci s dětským odd. realizuje speciální nabídku hudebně 
orientovaných workshopů pro MŠ a 1. i 2. stupeň ZŠ. 
 

 

PROJEKTY 

Jak se žilo za první republiky - projekt podpořen z programu Knihovna 21. století  

Literárně historický projekt byl souborem různorodých aktivit pro děti, rodiny s dětmi, školní 
skupiny, klienty speciálních škol i širokou veřejnost realizovaný 
všemi dětskými odděleními knihovny. Za pomoci výtvarných, 
dramatických, kreativních technik, metod kritického myšlení i pomocí 
celoroční hry byla představena doba první republiky i její osobnosti. 

 

Člověk v centru dění - projekt podpořen z dotačního programu MK Knihovna 21. století  

Smyslem projektu bylo pokračování v činnosti zvukové knihovny v osvětě veřejnosti 
a informování o zrakovém handicapu. Realizován byl cyklus 10 interaktivní workshopů na 
základních školách pro žáky 2. stupně s nevidomým lektorem.  Z dotačních prostředků byla 
uhrazena dohoda pro lektora a nákup brýlí simulujících různé zrakové vady a orientační bílé 
hole. 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. 

Datové úložiště nové generace - projekt podpořen z dotačního programu MK VISK3 

Cílem projektu bylo zajistit komplexní ochranu dat knihovny s uplatněním moderních 
replikačních postupů. Z dotace byl pořízen potřebný hardware. Úložiště slouží pro kompletní 
zálohy knihovního systému, digitální knihovny zvukové knihovny a virtuální fonotéky 
hudebního odd., pro hostování webů malých knihoven využívajících šablonu webu a zálohu 
webu KMHK. 

Čtecí zařízení ClearReader+ - projekt podpořen z dotačního programu MK VISK3 

Nákup čtecího zařízení umožnil vytvoření dalšího zázemí pro zrakově postižené uživatele 
zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké, kteří nedisponují technickými dovednostmi či 
vlastním zařízením. Díky hlasovému výstupu a možnosti práce s předlohou se uživatelům se 
zrakovým postižením staly dostupné i tištěné tituly knihovny či důležité dokumenty 
k prostudování. 
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Vzpomínka na vzpomínku na 1. republiku – projekt podpořen darem Elektrárny Opatovice 

 Cíl projektu bylo umožnit seniorům být aktivní, vrátit se k tomu, co měli 

rádi, na co rádi vzpomínají a probudit v nich literárního ducha, i jim 

umožnit společná setkání. Ale také zachovat a podchytit osobní 

vzpomínky, které „velká“ historie přehlíží, ale které vypovídají o našich 

životech. Tematicky měly literární vzpomínky tentokrát připomenout 

dobu první republiky, jejíž výročí se slavilo. Literární dílny byly 

realizována ve spolupráci s Domovem důchodců u Biřičky v Hradci 

Králové, kde také proběhl křest sborníku. 

 
 

 
 
 

            
 
 
 
ZAMĚSTNANCI 
 
 
Vzdělávání zaměstnanců 
 

• Zaměstnanci využily ke vzdělávání akcí pořádaných knihovnou (exkurze České 
Budějovice/Dobříš, semináře: GDPR, Tritius, mediální gramotnost, Člověk Čapek, 
syndrom vyhoření, komunikace s nedoslýchavými, sebeobrana, ARL, německé knihovny) 
i nabídky Studijní a vědecké knihovny, Akademie Literárních novin. 

• Další témata a akce: konference Knihovny současnosti, Krajská knihovnická konference, 
Konference o personální práci, Do černého, Knihovníci - trenéři paměti, Seminář 
hudebních knihoven, Inforum, Konference Bookstart, Současná lit. pro děti, CzechElib, 
konference INSPO, Zvukové knihovny 2018, Psychohrátky se seniory aj. 

 

Dobrovolníci 

• Při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a při donáškové službě pomáhali 
dobrovolníci. Pomáhali s organizací akcí a často byli aktivními účastníky. Uplatnili se jako 
lektoři na výtvarných dílnách, workshopech, trénincích paměti a cestopisných 
přednáškách. Velmi aktivní jsou také dobrovolníci, kteří se zapojili do donáškové služby. 
Celkem 53 dobrovolných pracovníků odpracovalo v roce 2018 584 hodin. 

 

Stáže 

• Knihovna byla poskytovatelem odborných stáží v projektu Vzdělávání praxí a v projektu 
Cesta pro mladé. 
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KNIHOVNÍ FONDY 

• V 1 pobočce knihovny byla provedena aktualizace fondu (vyř. 2662 j.) a v dalších 2 
pobočkách proběhly revize dle plánu. Odpisy tak převážily celkový přírůstek. 

• Knihovna čerpala z projektu Česká knihovna a Cizojazyčná literatura. 

• Do vlastních regionálních databází bylo zpracováno 4877 záznamů. 

• Do Souborného katalogu ČR přijato přes 4000 záznamů. 

• Pokračovalo zapojení do projektu Národní virtuální fonotéka (digitalizace gramodesek - 
uloženo 1611 nahrávek). 

• Nově byly zakoupeny audioknihy též pro pobočky knihovny. 

• Náklady na nákup knihovních fondů celkem (včetně el. zdrojů a RF) dosáhly 4 818 133 
Kč, což je o 7,53 % více v porovnání s minulým rokem. V roce 2018 tvořily 9,92 % 
z celkových nákladů, to je o 0,25 % méně než za rok 2017. 

 

INVESTICE A OBNOVA VYBAVENÍ 

• Ke konci roku proběhly rekonstrukční práce na pobočce Moravské Předměstí B (výměna 
oken, výmalba, nové podlahy) a Březhrad (nový el. rozvod, podlaha, část interiéru). 

• V souvislosti s GDPR byl zakoupen drobný kancelářský majetek (uzamykatelné skříně) 
pro většinu půjčoven, protože původní kancelářský nábytek byl až na výjimky 
v žalostném stavu. 

• Z technických zařízení pak datové úložiště a ClearReader+ pro zvukovou knihovnu (obojí 
částečně hrazeno z VISK3).  

• Byl dořešeno i ozvučení ústřední budovy knihovny a na místo pronájmu zvukařské 
techniky byla zakoupena vlastní zařízení pro kompletní ozvučení víceúčelového sálu, 
sálku hudebního oddělení a mobilní sestava pro vernisáže apod. 

• Ve veřejné zakázce byl též vybrán nový regálový systém do skladů pobočky Kukleny. 

• Pro pobočku Kukleny byl nově zakoupen bibliobox. 

• Bylo zakoupeno 5 nových čteček e-knih pro čtenáře ústřední půjčovny pro dospělé 
i některých poboček. 

 

HOSPODAŘENÍ 

Hospodaření knihovny skončilo ke dni 31. 12. 2018 hospodářským výsledkem ve výši 

324 499,60 Kč.  

V roce 2018 knihovna obdržela od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 39 365 000 Kč a 

účelový příspěvek na nájemné za budovu CCV vč. vybavení 2 420 000 Kč.  

Dále knihovna čerpala prostředky na akce pro děti a dospělé z fondu na podporu VPP 

v celkové výši 98 200 Kč.  

Investiční prostředky z grantu Ministerstva kultury - VISK 3 ve výši 65 000 Kč byly použity na 

nákup čtecího zařízení Clear Reader+ pro zvukovou knihovnu (bylo vyčerpáno 61 000 Kč, 

4 000 Kč byly vráceny), 170 000 Kč na datové úložiště. Od zřizovatele nám byly poskytnuty 

investiční prostředky ve výši 400 000 Kč na pořízení ozvučovacího systému do CCV.  
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Dalším zdrojem financování v roce 2018 byly provozní prostředky z grantu Ministerstva 

kultury - Knihovna 21. století: na projekt Jak se žilo za 1. republiky 50 000 Kč (na lektorné a 

čtenářské hry pro děti), Člověk v centru dění ve výši 13 000 Kč (na honorář lektora a materiál 

na workshopy).  

Dotace na regionální funkce na pomoc malým knihovnám v okrese z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje byla poskytnuta ve výši 1 915 000 Kč.  

Výnosy z vlastních výkonů hlavní činnosti (vč. tržeb kavárny) činily za rok 2018 - 2 204 579 

Kč, z toho příjmy z kavárny ve výši 926 361,50 Kč tvořily 42,02 % z celkových vlastních 

výnosů. 

Celkové náklady byly v porovnání s rokem 2017 vyšší o 10,22 %. Čerpané mzdové 

prostředky bez ostatních osobních nákladů byly vyšší v porovnání s rokem 2017 o 11,12 % 

v důsledku růstu mzdových tarifů.  

Inventarizace majetku a závazků proběhla dle Příkazu k provedení inventarizace, vydaného 

ředitelkou knihovny 4. 10. 2018. Inventarizační rozdíly nebyly shledány.  

Auditorské ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2018 provedl Ing. Václav Koutník 

s výrokem -  bez výhrad.  
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PŘÍLOHA  - propagace programu 
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