
Výroční zpráva 
o výkonu regionálních funkcí v roce 2010

Pověřená knihovna:

Městská knihovna Náchod, o.p.s.

1 Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2010

Hlavním cílem byla podpora veřejných knihovnických a informačních služeb, zejména pro 
občany malých obcí. Regionální funkce byly zaměřeny na tyto oblasti:

 poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny,
 vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad,
 tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované 

obcemi,
 pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných 

obcemi,
 podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných 

obcemi,
 servis výpočetní techniky v základních knihovnách provozovaných obcemi, 
 zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků 

obcí pro základní knihovny provozované obcemi,
 další nezbytné činnosti, které vedou k rozvoji knihoven na územním rozsahu pověřené 

knihovny.

Pro Městskou knihovnu v Náchodě byly stanoveny konkrétní úkoly pro rok 2010:

 Pravidelně posílat záznamy do Souborného katalogu ČR.
 Na webové stránce v oddíle Pro knihovny prezentovat informace a potřebné materiály 

pro knihovny a jejich provozovatele na území své působnosti. Zajišťovat jejich   
pravidelnou aktualizaci.

 Pomáhat při  vzniku samostatných webových stránek profesionálních knihoven na 
území své působnosti. Zajistit metodickou pomoc při plnění tohoto úkolu. Prosazovat 
používaní Šablony webu pro malé knihovny v obecních knihovnách své působnosti, 
zajistit proškolení obsluhy a aktuálnost vkládaných dat.

 Sledovat plnění standardu VKIS v knihovnách své působnosti, analyzovat výsledky, 
napomáhat motivaci k dosažení optimálních výsledků, zvláště u knihoven přihlášených 
do soutěže Knihovna roku.

 Sledovat využívání veřejně přístupného internetu v knihovnách.

Na zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2010 získala pověřená knihovna účelovou 
neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 1 480 000,- Kč, což je o 
120 000,-  Kč méně než v roce předcházejícím.



1.1. Síť obsluhovaných knihoven 
V síti obsluhovaných knihoven nedošlo ke změně.

1.2. Pracovníci zajišťující regionální služby
Z regionální funkce byly financovány 2,95 pracovní úvazky. Z toho 1,65 na dobu neurčitou 
(řízení, vzdělávání, odborné konzultace, zpracování fondu, účetnictví) a 1,3 na dobu určitou 
(práce s fondem, revize, zpětné zpracování fondu). Stav pracovníků je shodný s rokem 2009.
Nákup knihovnických služeb byl prováděn u čtyř městských knihoven s právní subjektivitou 
(Červený Kostelec, Jaroměř, Nové Město nad Metují a Police nad Metují), které zajišťují 
tvorbu a distribuci výměnných souborů z prostředků dotace pro základní knihovny 
provozované obcemi příslušných střediskových obvodů.

2 Hodnocení jednotlivých regionálních funkcí 

2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Pracovnice Městské knihovny v Náchodě poskytující regionální služby (2,95 úvazku) 
poskytly knihovníkům okresu 141 konzultací a uskutečnily 311 metodických návštěv. Další 
konzultace a metodické návštěvy poskytovaly pracovnice městských knihoven, u kterých 
MěstK Náchod objednává knihovnické služby. Celkem bylo uskutečněno 494 konzultací a 
410 metodických návštěv. Metodické návštěvy se z větší části zaměřovaly na revizi a 
aktualizaci knihovních fondů obecních knihoven a výměnných fondů střediskových knihoven. 
Pozornost byla věnována práci s internetem a zejména novým webovým stránkám knihoven.

2.2. Plány, rozbory, statistika knihovnických činností
Rozbory činnosti a statistiky knihoven jsou probírány na poradách knihovníků základních 
knihoven, které organizují jednotlivé střediskové knihovny a na poradách vedoucích 
městských knihoven okresu. 

2.3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
V okrese Náchod se konají pravidelné porady vedoucích městských knihoven. V letošním    
roce byly probírány výsledky statistiky, plnění standardů veřejných knihovnických služeb, 
úkoly, vyplývající z regionálních funkcí, webové stránky knihoven. Nezapomíná se na 
aktuality z knihovnických akcí (konference Knihovny současnosti, akce SKIP, informace 
z porad SVK, seminářů NK). Živá je i výměna zkušeností, informace o akcích v jednotlivých 
městech. Na prosincové poradě referovala paní Ladislava Zemánková (NK Praha) o statistice 
knihovnických činností. Porada byla spojená s exkurzí po nové knihovně v Novém Městě nad 
Metují.
Pro knihovníky obecních knihoven bylo uspořádáno školení, na kterém přednášely pracovnice 
regionálních služeb MěstK Náchod. Mělo tři části: Vyzná se čtenář ve vaší knihovně? Jak 
přilákat čtenáře do knihovny? Jak dát o sobě vědět? Uskutečnilo se v Polici nad Metují pro 
severní část okresu, v Jaroměři pro jižní část a v Náchodě.
Na semináři „Komiks a jak ho číst“ přednášel knihovníkům okresu Ondřej Müller, 
programový ředitel Albatros Media a.s., překladatel z němčiny a angličtiny, editor, autor 
komentářů ke sci-fi literatuře.
 

2.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
V roce 2010 bylo expedováno 349 souborů s 9 317 svazky. Je to v průměru 5 souborů na 1 
knihovnu, v kterých je 130 svazků. V praxi to vypadá jinak. Distribuci souborů zajišťují 



knihovny, které mají svůj střediskový obvod a pověřená knihovna. Knihovníci obecních 
knihoven si někdy vybírají knihy z výměnného fondu častěji a po menších dávkách, protože si 
je odvážejí v taškách. Rozvoz větších souborů potom zajišťuje knihovna autem.
Na tvorbě výměnných fondů se podílejí i obce, které využívají služeb střediskových knihoven 
na základě smluv. V letošním roce přispěly částkou 299 301,- Kč. V této částce je zahrnuto i 
předplatné časopisů, které svým knihovnám zajišťuje Knihovna města Police nad Metují.
Přírůstek do výměnných fondů tvoří knihy nakupované z regionálních funkcí, knihy 
z prostředků obcí a v letošním roce i dary do VF Nového Města nad Metují (39).
Ve výkazu výkonů regionálních funkcí je uvedeno více zpracovaných knihovních jednotek 
z prostředků obcí, než je nakoupeno. Jedná se o zpětné zpracování fondů v obecních 
knihovnách, které provádějí pracovnice městských knihoven.

Úbytek výměnného fondu  k 31.12.2010 4773
Jedná se nejvíce o vyřazenou literaturu při aktualizaci výměnných fondů (letos zejména 
Červený Kostelec a Police nad Metují).

2.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
V letošním roce byly revidovány knihovny: Heřmanice, Jasenná, Nový Hrádek, Nový Ples, 
Říkov, Starkoč a Trubějov. Aktualizace výměnného fondu probíhaly v dalších knihovnách 
regionu. Velká pozornost byla věnována aktualizaci fondu v Městské knihovně v Meziměstí. 
Souvisela s nástupem nového vedoucího knihovny v loňském roce. Pomáhaly pracovnice 
regionálního oddělení MěstK Náchod. 

2.6. Nákup, zpracování a distribuce knihovního fondu z prostředků provozovatele
V náchodském okrese se zpracovávají pouze výměnné fondy.

2.7. Servis automatizovaného knihovního systému
Servis byl poskytnut knihovnám Jasenná, Rychnovek, Stárkov, Velká Jesenice a Velké Poříčí.

3 Úkoly vyplývající ze smluv o přenesení regionálních funkcí 
stanovené krajskou knihovnou pro pověřené knihovny v roce 2010 
Záznamy do Souborného katalogu jsou zasílány nejméně 4x ročně.

Webová stránka knihovny je průběžně aktualizována i v oddíle Pro knihovny.

Plnění standardů je pravidelně náplní porady vedoucích městských knihoven okresu. 
V letošním roce se o nich hovořilo i na školení knihovníků obecních knihoven.

Při metodických návštěvách bylo připomínáno využívání internetu, na školení mu byla 
věnována jedna kapitola. Několika knihovnám byly připraveny webové stránky pomocí 
šablony webu, kterou pro knihovnu objednal obecní úřad.
V rámci metodických návštěv byly zkontrolovány všechny počítače, pořízené v rámci projektu 
Královéhradeckého kraje.

Průzkum spokojenosti uživatelů provedla Městská knihovna v Jaroměři. Výsledky zveřejnila 
na svých webových stránkách.



4 Regionální služby pro odborné knihovny (ostatní evid. dle knihovního zákona)
S Knihovnou Oblastní nemocnice v Náchodě si vzájemně poskytujeme MVS a konzultujeme 
problematiku např. zpracování knihovního fondu (stejný knihovní systém KP-win SQL). 
Rýsuje se i využití výměnných fondů v oblasti beletrie pro knihovnu Oblastní nemocnice. 
Knihovně Regionálního muzea v Náchodě zajišťujeme MVS. Městská knihovna v Jaroměři 
spolupracuje s knihovnou Městského muzea v Jaroměři.

5 Komentář k finančnímu zajištění regionálních funkcí 
Z celkové dotace na regionální funkci jde na nákup knihovního fondu 22,3%. Je to o něco 
méně, než v předcházejících letech, ale také dotace byla nižší. Snažíme se zachovat ostatní 
služby pro obecní knihovny v nezměněném rozsahu. 
Do výměnného fondu střediskových knihoven přispívají stále podle smluv tyto obce:(Náchod 
– Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Nový Hrádek, Studnice, Vysokov; Červený 
Kostelec – Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou, Zábrodí, Žernov; Jaroměř – 
Dolany, Heřmanice, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rychnovek, Šestajovice, Velichovky, 
Velká Jesenice, Vlkov; Nové Město nad Metují – Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Mezilesí, 
Nahořany, Provodov – Šonov, Přibyslav, Slavětín, Slavoňov, Vršovka; Police nad Metují – 
Bezděkov, Česká Metuje, Machov, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují. Polici nad 
Metují přispívá na nákup knih i obec Bukovice, která nemá vlastní knihovnu. Některé obce 
vydávají značné částky na nákup literatury do fondu vlastní knihovny (Hořičky, Chvalkovice, 
Stárkov, Velké Poříčí, Žďárky). Tam potom pomáhají pracovnice regionálních služeb se 
zpracováním fondu přímo v obecní knihovně. 

6 Závěr 
Díky finančnímu příspěvku na regionální funkce je možné rozvíjet činnost obecních knihoven. 
Doplňovat knihovny aktuální literaturou, pružně reagovat na požadavky knihovníků i čtenářů. 
Rozvíjet konzultační a poradenskou činnost pracovníků regionálních služeb přímo 
v knihovnách. Vinou dopravní obslužnosti se vždy nedaří vysílat pracovníky obecních 
knihoven na vzdělávací akce. Také věková struktura knihovníků obecních knihoven někdy 
neumožňuje přijímání nových forem práce v takové míře, jak bychom si přáli. Ale bez 
příspěvku na regionální funkce by stagnovala činnost knihoven i tam, kde mají obecní 
funkcionáři i čtenáři o knihovnu zájem. Nedostatek nové literatury by se zajisté brzy projevil. 
Také konkrétní metodická i praktická pomoc profesionálních knihovníků by byla bez finanční 
pomoci kraje těžko uskutečnitelná.
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