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Abstrakt
Tématem práce je Městská knihovna Benešov, především z pohledu jejím pověřením
výkonem regionálních služeb.
V úvodu jsou uvedeny zákony týkající se této problematiky. Ve druhé kapitole
představuji město Benešov a Městskou knihovnu Benešov z pohledu minulosti, současnosti a
budoucnosti. Ve třetí kapitole vysvětluji situaci výkonu regionálních služeb ve Středočeském
kraji a uvádím činnosti regionálního centra Městské knihovny Benešova.Ve čtvrté kapitole
jsou popsány jednotlivé programy podpory knihoven a různé projekty. V páté kapitole se
jednotlivě věnuji profesionálním a neprofesionálním knihovnám.V závěru se zamýšlím nad
případnými inovacemi v poskytování služeb obsluhovaným knihovnám. V příloze je seznam
neprofesionálních knihoven, seznam webových stránek knihoven či jejich zřizovatelů a
fotografie Městské knihovny Benešov.

Klíčová slova : Městská knihovna Benešov, regionální funkce, regionální centrum,
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Seznam zkratek
AKS – automatizovaný knihovní systém
MěK – městská knihovna
RC – regionální centrum
RF – regionální funkce
SVK – Středočeská vědecká knihovna
PK – pověřená knihovna

Předmluva
Toto téma jsem si vybrala po dlouhém rozhodování a dokonce jsem téma, již zadané,
změnila. Důvodem byly především mé pracovní zkušenosti na vesnici, sice v jiném oboru, ale
přivedly mne na cestu touhy po větších znalostech o svém rodném kraji.
Ve Středočeském kraji žiji již 24 let, během mého života jsme se s rodiči několikrát
stěhovali a já tak sice měla možnost poznat více míst tohoto kraje, ale od dětství jsem měla
utkvělou představu, že v tomto kraji mne nemůže nic překvapit, že ho již dobře znám a
neshledávala jsem na kraji nic zajímavého.
Při psaní této práce, jsem se musela až zastydět, jak moc jsem svůj rodný kraj
podceňovala. Velice mne překvapila snaha malých obcí o své zviditelnění, o snahu
poskytnout svým občanům, co nejpestřejší život, ať už nabídkou kulturních či vzdělávacích
akcí.
Cílem mé práce je představit Městskou knihovnu Benešov a především její činnost
z hlediska výkonu regionálních funkcí. A také přístup obsluhovaných knihoven ke své funkci
knihovny ať už na malé vesnici či ve městě. Do knihoven jsem osobně nechodila, tedy do těch
obsluhovaných, ale snažila se získat informace od pracovnic regionálního centra nebo
z internetu a rozesíláním dotazníků.Takto jsem se rozhodla, abych získala pohled na výkon
regionálních funkcí z pozice pracovnic regionálního centra. Zajímalo mne zda se jejich snaha
setkává s odezvou.
Práce je rozdělena do 6 kapitol a několika podkapitol.V úvodu uvádím zákony týkající
se této problematiky a vymezuji základní pojmy. V druhé kapitole představuji město Benešov
a Městskou knihovnu ve třech fázích : minulost, současnost, budoucnost.
Ve třetí kapitole se snažím nastínit situaci výkonu regionálních funkcí ve
Středočeském kraji, činnosti regionálního centra Městské knihovny Benešov .Ve stručnosti je
uvedena historie výkonu regionálních funkcí na Benešovsku.

Ve čtvrté kapitole jsou popsány dotační programy, které jsou využívány
obsluhovanými knihovnami nebo by jimi mohly být využívány.
V páté kapitole jsou jednotlivě představovány profesionální knihovny, souhrnně
neprofesionální knihovny a též jsou zmíněny knihovny jiného typu.
V závěru navrhuji možné inovace týkající se výkonu regionálních funkcí ve
Středočeském kraji, hodnotím obsluhované knihovny a také uvádím služby poskytované
regionálním centrem, které by se měly zlepšit.
Všechny použité informační zdroje jsou citovány podle norem ISO 690 a ISO 690-2.
Informační a bibliografická příprava se odvíjela především od studování interních
zdrojů Městské knihovny Benešov.
Na závěr bych chtěla poděkovat především paní Jitce Scharfové z Městské knihovny
Benešov za poskytování konzultací a dodávání materiálů, dále bych chtěla poděkovat paní
ředitelce Městské knihovny Benešov Daně Vykoukové a v neposlední řadě patří mé
poděkování PhDr. Marcele Buřilové za vedení této práce.
Zpracování tohoto tématu pro mne bylo cennou zkušeností, která je mi nápomocna
v mém současném zaměstnání v Městské knihovně Benešov.

1. Úvod
Po seznámení se, se seznamem obsluhovaných knihoven Městskou knihovnou
Benešov, jež je pověřená výkonem regionálních funkcích, se nejde nepozastavit se nad
počtem těchto knihoven ( 117 ).
Ihned se objeví myšlenka, zda-li každá z těchto knihoven, ať profesionální či
neprofesionální, má rovné šance na svůj rozvoj, zapojení se do vzdělávacích akcích apod.
Proto jsou nejprve uvádím zákony a doporučení, jež se výkonem regionálních funkcí
zaobírají.

1. 2. legislativa spojená s výkonem regionálních funkcí
Zákon 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 §2 písm. h) vymezuje poskytování
regionálních funkcí knihoven, což znamená, že knihovna pověřená výkonem regionálních
funkcí, poskytuje základním knihovnám v kraji poradenské, koordinační a vzdělávací služby.
Taktéž buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů.
V neposlední řadě napomáhá rozvoji knihoven.
Dále byl k této problematice, v návaznosti na knihovní zákon, dne12.1. 2005, vydán
Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a
jejich koordinaci na území České republiky, který má za úkol sjednotit postup při výkonu
regionálních funkcí a vytvořit podmínky pro poskytování podpůrných služeb základním
knihovnám.
Pro účely této práce není nutné, uvádět všechny informace z Metodického pokynu,
proto jsou uvedeny jen informace důležité pro zpracování tohoto textu.

1.3. zásady pro rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních
funkcí knihoven
Financování výkonu regionálních funkcí má povinnost zabezpečit kraj.
Výši finančních prostředků každoročně navrhuje krajská knihovna ve spolupráci
s příslušným orgánem a po projednání s pověřenými knihovnami.
Při rozdělování finančních prostředků, se především přihlíží k rozsahu a obsahu
regionálních funkcí, které pověřené knihovny vykonávají. Krajská knihovna může, po
projednání s pověřenými knihovnami, stanovit prioritní oblast financování.
Pokud nedojde k dohodě o financování, postupuje kraj následovně:
„ Pokud není rozhodnuto jinak nebo pokud nedojde k dohodě, rozdělí kraj finanční
celkových finančních prostředků se odečte částka pro krajskou knihovnu na regionální funkce
vykonávané v krajském měřítku (poradenská a konzultační činnost, krajská statistika
knihovnických činností, vzdělávání knihovníků), a to ve výši nákladů na regionální funkce
vykonávané v krajském měřítku v předchozím kalendářním roce, zvýšené o náklady nebo
snížené o úspory vzniklé vnějšími vlivy. Po odečtení částky se postupuje následovně:
Z částky, která představuje 55% zůstatku finančních prostředků určených na
zajištění regionálních funkcí, se stanoví průměrná částka připadající na jednoho obyvatele
kraje, přičemž se pro účely výpočtu odečte od celkového počtu obyvatel v kraji počet
obyvatel krajského města kromě obyvatel integrovaných částí (tj. těch, v nichž pracuje
pobočka městské knihovny, splňující kritéria neprofesionální knihovny). Každé pověřené
knihovně přísluší finanční prostředky, které jsou násobkem počtu obyvatel území, na kterém
zajišťuje regionální funkce, a stanovené průměrné částky na jednoho obyvatele kraje.
Z částky, která představuje 45 % zůstatku finančních prostředků určených na
zajištění regionálních funkcí, se stanoví průměrná částka připadající na jednu základní
knihovnu provozovanou obcí (včetně poboček) v kraji. Každé pověřené knihovně přísluší
finanční prostředky, které jsou násobkem počtu základních knihoven provozovaných obcí
(včetně poboček) na území, na kterém zajišťuje regionální funkce, a stanovené průměrné
částky na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v kraji.

Krajské knihovně, která vykonává regionální funkce také v konkrétním regionu,
aniž by v něm pověřila výkonem regionálních funkcí další knihovnu, náleží nad rámec částky
stan

také

finanční

prostředky,

vypočtené

pro

daný

region

Krajská nebo pověřená knihovna může v rámci výkonu regionálních funkcí knihoven zajistit
vybrané konkrétní služby (např. nákup, zpracování knihovních fondů nakoupených
z prostředků obce, revizi knihovních fondů, konzultaci, distribuci výměnných fondů apod.)
formou objednávky těchto služeb u jiné profesionální knihovny v kraji. „
[ Metodický pokyn, 2005 ]

1.4. cíle regionálních funkcí knihoven
„Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech
místech České republiky.
Vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb obyvatelům měst a malých obcí.
Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v
návaznosti na informační potřeby uživatelů.
Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji.
Účelná dělba práce a koordinace odborných činností v kraji.
Efektivní využití veřejných finančních prostředků.
Garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi.
Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.
Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).“
[ Metodický pokyn, 2005 ]

1.5. kritéria výběru knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí
Výběr takto pověřených knihoven provádí krajská knihovna. S udělením pověření
výkonu regionálních funkcí musí souhlasit provozovatel knihovny. Pro získání pověření
výkonem RF,

musí knihovna vykazovat vysokou odbornou úroveň své činnosti ( tj.

dodržování všech národních standardů v oboru knihovnictví a informační vědy, vlastní
kvalitní knihovní fond a elektronické informační zdroje, má vytvořen systém zpracování
knihovních fondů a tvorby katalogů, provozuje automatizovaný knihovní systém, předává a
přebírá bibliografické záznamy do/ze souborného katalogu ČR Caslin, nabízí pestrou škálu
služeb – knihovnických a informačních, má vlastní webovou stránku na níž poskytuje
informace a materiály pro knihovny ).
Pověřená knihovna by měla mít, alespoň jeden pracovní úvazek na zajištění výkonu
RF, měla by poskytovat poradenské služby v oblasti ekonomiky, účetnictví, pracovně
právních otázek, výpočetní techniky, akvizice, zpracování a uchování všech druhů
dokumentů, automatizovaných knihovních systémů používaných v daném regionu.
Poskytování poradenské a konzultační činnosti není vázané předepsanou
periodicitou, záleží především na aktuální potřebě, ale alespoň jednou ročně by měla
proběhnout metodická návštěva v každé obsluhované knihovně provozované obcí v kraji. Je
možné tyto služby zabezpečit i vydáváním zpravodaje.Měla by zaměstnávat, minimálně,
jednoho pracovníka s alespoň pasivní znalostí anglického jazyka .
V neposlední řadě by měla pověřená knihovna zajišťovat účast svých pracovníků na
nejrůznějších vzdělávacích akcích koordinačních a poradních aktivitách,a to nejen v rámci
kraje. Při čemž stanovená periodicita předepisuje : 4 x ročně poradu ředitelů/ pracovníků
pověřených knihoven, 2 x ročně porady knihovníků profesionálních obsluhovaných knihoven.
Ostatní vzdělávací akce by měly být prováděny v rozsahu 30 hodin všem knihovníkům
profesionálních knihoven a pro knihovníky neprofesionálních knihoven v rozsahu 8 hodin.
Důležitým kritériem je také informační základ pro poskytování RF ( tj. sledování
dění v oboru knihovnictví a informační vědy, komunikace prostřednictvím e-mailu, aktivní
využívání internetu k získávání informací, práce s Českou národní bibliografií, využívání

informačních zdrojů ze všech národních licencí, a posléze jejich propagace a
nabídky uživatelům ).
Důležitým aspektem pro získání statusu knihovny pověřené výkonem RF jsou
specifické provozní podmínky, jako jsou skladové kapacity pro výměnný fond a zajištění
dopravy pro rozvoz knihovního fondu.
Při stanovování počtu obsluhovaných knihoven vychází krajská knihovna
především z charakteru regionu, celkového počtu knihoven, kvality a dostupnosti
knihovnických a informačních služeb na daném území.

1.6. tvorba výměnných knihovních fondů
Bezesporu, jednou z nejdůležitějších činností, kterou má na starosti knihovna
pověřená výkonem regionálních funkcí je tvorba výměnných fondů. K naplnění této činnosti
je nutné pečlivě provádět akvizici, katalogizaci. Nezbytná je distribuce do obsluhovaných
knihoven, periodicita této činnosti je doporučena standardem Metodického pokynu z roku
2005, v tomto standardu se uvádí periodicita : minimálně 2x ročně 1 soubor s minimálně 30
svazky. Není stanoven přesný termín této činnosti.
Pověřená knihovna by měla navyšovat svůj výměnný fond, minimálně o 1 500
knihovních jednotek za rok, týká se pověřených knihoven, které obsluhují 80 knihoven.

1.7. další standardy pro výkon regionálních funkcí
Již byly uvedeny informace o standardu týkajícího se vzdělávání a poskytování
poradenských činností, výměnného fondu atd.
V dnešní době, kdy i menší knihovny přecházejí na automatizované knihovní
systémy, je důležité uvést i standard jež se nazývá : Servis automatizovaného knihovního

systému, tuto službu poskytuje krajská knihovna a pověřené knihovny, není stanovena
periodicita, služba se
poskytuje dle aktuálních požadavků obsluhovaných i pověřených knihoven.Charakteristika
činnosti je ve standardu uváděna takto :“Zajištění servisních služeb AKS v částech, které jsou
využívány k plnění regionálních funkcí (katalogizace, revize knihovních fondů a
automatizované agendy výměnných souborů).Zaškolení pracovníků při práci s příslušnými
moduly.Roční údržba, případně upgrade.“
[ Metodický pokyn, 2005 ].
Základní servisní služby knihovnického software jsou prováděny na základě
smluvních vztahů.
Mezi další standardy patří : pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
( provádí se 1x za 5 let na vyžádání ), nákup a zpracování knihovních fondů pořízených
z prostředků provozovatele ( obce ) a jejich distribuce.

1.8. výkaz výkonu a financování regionálních funkcí knihoven
Jedenkrát ročně ke dni 31.12. musí krajská knihovna a knihovny pověřené výkonem
regionálních funkcí vyplnit výkaz o výkonu a financování regionálních služeb. Krajská
knihovna navíc zpracovává krajský sumář výkazu, jež je nedílnou součástí výroční zprávy o
výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji.
Všechny vyplněné formuláře a krajský sumář

odesílá ,v elektronické formě

v tabulkovém procesoru Excel, krajská knihovna za všechny knihovny vykonávající
regionální funkce do 15.3. následujícího roku Knihovnickému institutu Národní knihovny ČR
a odboru kultury příslušného kraje.
Taktéž musí krajská knihovna ve spolupráci s pověřenými knihovnami zpracovat
výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí ( v příslušném kraji ). Výroční zpráva se opět
zasílá do data 15.3. následujícího roku Knihovnickému institutu Národní knihovny ČR a

odboru kultury příslušného krajského úřadu.Do 31.3. následujícího roku, krajská knihovna,
zveřejňuje tuto zprávu na své webové stránce.
Celkovou zprávu o výkonu regionálních funkcí v rámci ČR zveřejňuje Národní
knihovna do 30.6. následujícího roku a zasílá zprávu Ministerstvu kultury, všem krajům,
krajským knihovnám a také ji zveřejňuje na svých webových stránkách.

1.9. vymezení pojmů
„Pověřená knihovna je základní knihovna v kraji, zapsaná v evidenci Ministerstva
kultury, která na základě smlouvy uzavřené s krajskou knihovnou plní regionální funkce
v rozsahu a na území smlouvou vymezeném. Součástí této smlouvy je jmenovitý seznam
obsluhovaných knihoven.
Obsluhovaná knihovna je základní knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a
informační služby podle knihovního zákona, zapsaná v evidenci Ministerstva kultury, která
uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb, v níž je
označena jako jejich příjemce.
Neprofesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem
obce s pracovním úvazkem knihovníka do 15 hodin týdně.
Profesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem
obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně.“
[ Metodický pokyn, 2005 ]

2. Město Benešov
Vznik Benešova je datován do 11. století, kdy byla založena první osada
s kostelíkem.Dle některých indicií patřil Benešov spíše k vyspělejším městům. Již od roku
1380 je doložena farní škola.
Velkou újmu utrpěl Benešov v době husitských válek. Koncem 15. a v 16. století
byl Benešov již zase na výsluní, patřil k nejvýznamnějším městům podblanické oblasti.
Významnou roli v jeho rozkvětu sehrál cestovní ruch ( Benešov ležel na frekventované cestě
z Prahy do jižních Čech ).
Další krutou ránou osudu byl pro Benešov vpád švédských vojsk, těsně před
uzavřením vestfálského míru, vojska vypálila město a dobyla Benešov. Z následků třicetileté
války se Benešov vzpamatovával dlouhých 100 let.Významným mezníkem v historii
Benešova byl rok 1850, kdy se Benešov stal okresním městem. S pozdější výstavbou
železnice nabýval Benešov na důležitosti.
V současnosti je město Benešov hospodářským a kulturním centrem regionu. Žije
zde 16 247 obyvatel. Ve městě a jeho okolí nalezneme mnoho velkých firem ( např. Danone,
TRW, Benea, Jawa Týnec nad Sázavou, Narex Bystřice ), které do této lokality přilákaly
mnoho lidí. Kulturní vyžití nabízí ve městě kino, dvě divadla, kulturní centrum Karlov,
Muzeum umění a designu. Také blízká poloha Prahy je lákadlem tohoto města. O vzdělanost
obyvatel je postaráno sítí mateřských škol (4), základních škol (3), učilišť a středních škol (7),
vyššími odbornými školami (2), speciální školou (1) a gymnáziem (1).
V neposlední řadě, se svým způsobem, stará o vzdělanost obyvatel Benešova
Městská knihovna Benešov.

2.1. Městská knihovna Benešov
2.1.1. historie Městské knihovny Benešov
První zmínky o české knihovně v Benešově pocházejí z paměti benešovského
rodáka Václava Macha. Knihovna v té době vznikla díky darům místních a některých
pražských vlastenců ( mezi nimiž byl i Karel Hynek Mácha, který dokonce svým
vlasteneckým projevem při návštěvě Benešova v roce 1832, vznik knihovny inicioval ).
V roce 1835 krajský úřad půjčování knih zakázal, ale i přesto knihovna trvala nadále.
O dvanáct let později, bylo vydáno úřední povolení ke zřízení české knihovny
benešovské, jež měla být, z rozhodnutí krajského úřadu, pod dohledem děkana a měla sloužit
jako knihovna školní.
Knihovna nesloužila pouze studentům, ale i široké veřejnosti. Na vzniku této
instituce se podíleli benešovští rodáci, např.: Antonín Špolc, Antonín Wiesner a Václav Mach,
který se osobně znal s Joachimem Barranedem a Karlem Hynkem Máchou.
Až o mnoho let později, 7.října 1896 z usnesení obecního zastupitelstva
v Benešově, byla v Benešově založena řádná veřejná knihovna a čítárna, která sloužila
veřejnosti a její služby byly bezplatné. Činnost tato knihovna zahájila až o rok později
( 2.června 1897 ). V období 1. světové války, 1914-1918, byla činnost knihovny pozastavena.
V letech 1939-1945 byla benešovská knihovna pod vlivem a kontrolou německých okupantů..
V roce 1951 byla, dle vládního nařízení č.46/1951, zrušena knihovní rada a městská knihovna
byla přetvořena na okresní.V průběhu let 1960-1970 byl vytvářen střediskový systém na
okrese Benešov.
Velkým zlomem v historii benešovské knihovny, bylo datum 15.7. 1996, kdy byl
zahájen automatizovaný provoz, který se týkal výpůjčního protokolu v oddělení pro dospělé
uživatele a studovny knihovny. O rok později se knihovna stala Městskou knihovnou
Benešov, veřejnou a univerzální, pověřenou výkonem regionálních funkcí na okrese Benešov
a získala připojení k internetu.Veřejnosti byl internet zpřístupněn roku 1998.

Od března do prosince r. 2000 probíhala stavební rekonstrukce knihovny. Ta byla
podmíněna především faktem, že knihovna se nacházela ve dvou různých budovách.
Z provozních důvodů musela být rekonstrukce rozdělena do dvou etap. Rozpočet celé
přestavby byl 8 miliónů Kč, z toho 2 190 000 Kč bylo použito na vybavení interiérů. A nejde
opomenout fakt, že díky přestavbě má knihovna bezbariérový vstup do všech oddělení.
Nejpozději otevřeným oddělením knihovny je hudební oddělení, které zahájilo
provoz r.2001 a kterého se týkala i poslední přestavba v knihovně. V roce 2008 bylo pomocí
sádrokartonových příček sloučeno hudební oddělení s videopůjčovnou. Nově uspořádaný
prostor je příznivější pro práci s uživateli. A dokonce se podařilo touto přestavbou získat nové
prostory pro regionální centrum.

2.1.2. současnost Městské knihovny Benešov
Knihovna se nachází na adrese Malé náměstí 1 700 a náleží k ní pobočka
v Úročnici. Zřizovatelem je město Benešov, právní forma knihovny je samostatná
příspěvková organizace. Ředitelkou knihovny je Mgr. Dana Vykouková. Celkem je v
knihovně zaměstnáno 14 pracovníků.
V přízemí knihovny nalezneme dětské oddělení, oddělení pro dospělé, přes které se
vstupuje do 1. patra do studovny-čítárny. V prvním patře se nachází i audiovizuální oddělení,
regionální centrum. Dále se v něm nachází kanceláře knihovny. Do prostor v 1. patře, kromě
studovny-čítárny, se vstupuje samostatným schodištěm nebo pomocí výtahu ( knihovna je
bezbariérová ).Poslední součástí knihovny je informační centrum, které sídlí na téže adrese
jako knihovna.
Knihovna disponuje fondem o velikosti 141 204 svazků ( 51 440 naučná literatura,
81 224 krásná literatura, 8 540 ostatní dokumenty ), dále je odběratelem 147 periodik.
V audiovizuálním oddělení se nachází fond zvukových dokumentů ( 3 702 ) a zvukově
obrazových dokumentů ( 2 910 ).

Celkem je v knihovně zaregistrováno 3 746 čtenářů z toho je 638 čtenářů uživateli
dětského oddělení. Stejně jako v mnoha jiných knihovnách i v této dochází k poklesu počtu
registrovaných čtenářů. Nejvíce se s poklesem návštěvnosti potýká audiovizuální oddělení.
V knihovně je využíván AKS Clavius.1
Knihovna nabízí svým uživatelům pestrou škálu služeb. K absenčnímu půjčování
nabízí knihy, periodika, videokazety, CD a DVD. Zrakově postiženým občanům poskytuje
k zapůjčení zvukové knihy, které si knihovna vypůjčuje z Městské knihovny v Třebíči. Tato
služba je zdarma. K prezenčnímu půjčování jsou určeny dokumenty z fondu regionální
literatury a příruční literatury.
Dokumenty mohou zájemci vyhledávat pomocí online katalogu pro dospělé i pro
děti. Samozřejmostí je bezplatný přístup k síti internet, sedm PC připojených k internetu je
čtenářům k dispozici ve studovně-čítárně. Zde mohou čtenáři využít i reprografických služeb,
které jsou zpoplatněny. Čtenáři mohou požádat o rezervaci dokumentu přímo v knihovně
nebo pomocí internetu. Dále mohou využít meziknihovní výpůjční služby, bibliografickoinformační služby.
Knihovna pořádá velké množství besed pro MŠ, ZŠ a studenty středních škol. Pro
první ročníky středních škol se

pořádá vždy na začátku školního roku knihovnicko-

informační lekce, aby se studenti s prostředím knihovny a nabídkou služeb lépe seznámili.
Tyto lekce jsou pořádány i pro další věkové kategorie žáků a studentů. Dále jsou pro děti
pořádány literární kvízy a vědomostní soutěže. Velké oblibě se těší akce pro děti z 1. tříd ZŠ
v Benešově. Při této akci se školáci stávají členy Řádu Čtenářského, po složení slibu,
dostávají jako dárek knihu. Tato akce je zcela prospěšná, co se představení knihovny dětem,
jako příjemného místa pro trávení času, týče. Pro dospělé návštěvníky jsou každoročně
1

„ Neomezená délka vstupních polí všech údajů. Ukládání všech druhů dokumentů do jedné společné báze.
Celková délka záznamu stejně jako počet záznamů v databázi nejsou systémem omezeny. Připravenost na změny
pravidel, podpora Evropské měny Euro. Aplikace podporuje standard MDI - Multi document interface. Intuitivní
forma ovládání dle zvyklostí Windows a MS Office. Možnost spolupráce s aplikacemi kancelářského software
MS Office. Několik desítek předdefinovaných šablon vstupních/výstupních formulářů s možností úpravy.
Tvorba vlastních vstupních a výstupních formulářů metodou drag and drop pomocí návrháře. Široké možnosti
vyhledávání všech druhů dokumentů a tvorby rešerší. Uživatelské vymezení kategorií dokumentů, které budou
vyhledávány. Využití technologie čárkových kódů ve všech modulech při manipulaci s dokumenty. Možnost
zasílání písemných oznámení pomocí elektronické pošty přímo ze systému. WWW modul pro ON-LINE
prezentaci dat v síti Internet nebo na vlastním Intranetu. Možnost automatické replikace několika oddělených
databází po síti Internet. Podpora všech hlavních knihovnických standardů. .“ [ Zdroj : http://www.lanius.cz ]

pořádány besedy a přednášky s nejrůznější tématikou. Mezi oblíbené patří besedy s hudebním
kritikem Jiřím Černým, které jsou pořádány 4x ročně.
V informačním centru mají návštěvníci možnost získat turistické informace či si
zakoupit regionální publikace a periodika, mapy a pohlednice.
Knihovna nabízí přístup do následujících elektronických databází:
 ASPI - plné znění obecně platných zákonů a vyhlášek od r. 1945 ČNB - bibliografické
informace o české literární produkci včetně zahraničních bohemik
 ROUTE 66 - možnost vyhledání nejkratší, nejrychlejší či nejlevnější trasy na kole či
autem v rámci ČR i Evropy
 ČESKÝ TELEFON - seznam telefonních čísel bytových i nebytových stanic v ČR
 MĚSTO BENEŠOV - vyhlášky a nařízení města Benešov
 REGIO - informace o významných osobnostech našeho okresu
 IDOS - vlakové jízdní řády
 ABUS - autobusové jízdní řády
 ANAL - analytické rozpisy periodik
 CAT - turistické informace o městě i regionu , adresář firem- bližší informace získáte
v našem informačním centru
Proto, aby mohl návštěvník knihovny využívat všech výše zmíněných služeb se
musí stát registrovaným čtenářem. Roční registrační poplatek činí pro dospělého 160 Kč, 120
Kč pro studenty do 26 let, 80 Kč pro děti, starobní a invalidní čtenáře, 20 Kč se platí za
jednorázovou výpůjčku.

Otevírací doba knihovny je dvojí:
Tabulka č. 1 Letní otevírací doba
odd. pro dospělé
pondělí

odd. pro děti

9.00-12.00 13.00-18.00 zavřeno

úterý

9.00-12.00 13.00-17.00 9.00-12.00 13.00-17.00

středa

zavřeno

zavřeno

studovna
9.00-12.00
18.00
9.00-12.00
17.00

čtvrtek

9.00-12.00 13.00-18.00 9.00-12.00 13.00-17.00

zavřeno
9.00-12.00
18.00

pátek

zavřeno

zavřeno

zavřeno

audiovizuální odd.

informační
centrum*

zavřeno

8.30-17.30

9.00-12.00 13.00-17.30

8.30-17.30

zavřeno

8.30-17.30

zavřeno

8.30-17.30

9.00-12.00 13.00-17.30

8.30-17.30

13.0013.00-

13.00-

*O sobotách je otevřeno následovně: červen+září 8.00-12.00 13.00-16.00, červenec+srpen 8.00-12.00 13.00-17.30, v neděli
červenec+srpen 8.00-12.00 13.00-17.30.

Tabulka č. 2 Zimní otevírací doba
odd. pro dospělé

odd. pro děti

studovna

audiovizuální odd.

informační
centrum

pondělí

9.00-18.00

9.00-11.30 12.00 - 17.00

9.00-18.00

9.00-12.00 13.00-17.30

8.00-17.00

úterý

9.00-17.00

12.00-17.00

9.00-17.00

9.00-12.00 13.00-17.30

8.00-17.00

středa

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8.00-17.00

čtvrtek

9.00-18.00

12.00-17.00

9.00-18.00

9.00-12.00 13.00-15.00

8.00-17.00

pátek

9.00-17.00

12.00-17.00

9.00-17.00

9.00-12.00 13.00-17.30

8.00-17.00

sobota

8.00-12.00

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Vybrané statistické údaje za rok 2008:
Návštěvníci: 72 715
Virtuální návštěvy www: 17 789
Výpůjčky celkem: 196 897
Výpůjčky ostatních dokumentů: 6 424
Kulturní a vzdělávací akce: 86

2.1.3. Městská knihovna Benešov a její plány do budoucna
Knihovna se chystá zapojit se do projektu budování Souborného katalogu ČR.
V nejbližší době by ráda na svou činnost upozornila prezentací v programu Power Point, která
bude umístěna v předsálí knihovny.
Pokud se podaří získat finanční prostředky, bude vybaven depozitář knihovny
posuvnými regály. Do budoucna je naplánováno i vytvoření Blind Friendly Webu2 a s tím
spojená rekonstrukce webových stránek.
Pro návštěvníky knihovny bude jistě vítanou změnou instalace klimatizačního
zařízení do veřejně přístupných prostor knihovny.

2

Projekt vznikl v roce 2000 a věnuje se přístupnosti webových stránek pro uživatele s těžkým zrakovým
postižením.

3. Regionální centrum Městské knihovny Benešov
3.1. situace ve středočeském kraji
Ve středočeském kraji se nachází více než jeden a půl tisíce knihoven, téměř
v každém městě i vesnici je zřízena knihovna, je pochopitelné, že ne každá z těchto knihoven
může mít knihovní fond o tisících svazcích a odborně vzdělané pracovníky, proto je v ČR
zákonem ustanovený systém krajských

knihoven, knihoven pověřených

výkonem

regionálních funkcí, profesionálních a neprofesionálních knihoven. Tento zákon ( viz kap.1 )
ukládá knihovnám pověřených výkonem RF povinnost pečovat o obsluhované knihovny.
Obr.1 Síť knihoven ve Středočeském kraji- typologie a hierarchie, kooperační a metodické
vazby ( stav k 31.12.2004 )
Zdroj: SVKKL, 2006
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Ve středočeském kraji bylo knihoven, pověřených výkonem RF , do roku 2006 patnáct
( Benešov, Beroun, Jílové u Prahy, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník,
Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Slaný ).
Obr. 2: Pověřené knihovny a regiony v letech 2002 – 2005
Zdroj: SVKKL, 2006

V roce 2006, kdy vešla v platnost koncepce podpory knihoven z rozpočtu
středočeského kraje, se tento počet zredukoval na pět knihoven pověřených výkonem RF
( Benešov, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Příbram ).
Výkon regionálních funkcí ve Středočeském kraji je jakýmsi experimentem, je
ojedinělý v celé ČR. Této systém výkonu RF byl přijat z následujících důvodů:


posílení vazeb mezi krajskou samosprávou a obecními samosprávami prostřednictvím

systému podpory knihoven


nový systém vede k vyšší zainteresovanosti v dané oblasti



využití části finančních prostředků určených na regionální funkce ( úspora) přímou

vazbu na obec formou dotací


uplatnění principu spolufinancování



celkové zvýšení účelovosti využití prostředků



snížení mzdových prostředků, zvýšení podílu prostředků na nákup knih

Obr.3 Pověřené knihovny a regiony v roce 2006
Zdroj : SVKKL, 2006

3.2. smluvní vztahy
Jak již bylo řečeno, 1. ledna 2006

vstoupila v platnost „ Koncepce podpory

knihoven z rozpočtu Středočeského kraje“, schválená 19. září 2005. Na základě této koncepce
uzavřela Středočeská vědecká knihovna v Kladně ( dle platné legislativy ) Smlouvu o
přenesení výkonu regionální funkce. Tato smlouva se týká čtyř knihoven a SVK Kladno.
Předmětem smlouvy je přenesení výkonu regionálních funkcí, územní rozsah a finanční
zajištění.
Také byly uzavřeny smlouvy s obsluhovanými knihovnami ( neprofesionálními )
mezi Středočeským krajem ( poskytovatel dotace ) a příslušnou pověřenou knihovnou
( realizátor ) a zřizovatelem obsluhované knihovny ( příjemce dotace ).
Do konce roku 2006 se nepodařilo uzavřít všechny smlouvy. Uzavřeno bylo celkem
717 smluv. Nepodařilo se tedy, v požadovaném termínu, uzavřít smlouvu se sedmi
knihovnami.
Smlouvy s obsluhovanými ( profesionálními ) knihovnami byly uzavřeny mezi
Středočeským krajem ( poskytovatel dotace ), příslušnou pověřenou knihovnou ( realizátor ),
Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně ( spolurealizátor ) a zřizovatelem obsluhované
profesionální knihovny ( příjemce dotace ). Těchto smluv bylo celkem uzavřeno 103. Oproti
uzavírání smluv s neprofesionálními knihovnami, se zde podařilo v řádném termínu, uzavřít
smlouvy se všemi knihovnami.

3.3. historie regionálního centra městské knihovny Benešov
V 60. letech minulého století byl zaveden, na okrese Benešov, tzv. střediskový
systém. Na vrcholu tohoto systému stála okresní knihovna, ta na sebe navázala všechny
knihovny v okrese.
V okrese Benešov byly pověřená tyto knihovny: Benešov ( 1951 přeměna městské
knihovny na okresní ), Bystřice ( 1966 profesionalizace knihovny, stává se knihovnou
střediskovou pro 13 místních lidových knihoven ), Čechtice ( 1989 zřízení střediskové
knihovny s profesionálním knihovníkem ), Čerčany ( 1975 knihovna začíná působit jako
středisková ), Divišov ( 1969 profesionalizace knihovny, zavedení střediskového systému pro
12 knihoven ), Dolní Kralovice ( 1975 profesionalizace knihovny ), Načeradec ( 1968
profesionalizace knihovny a přejmenování na střediskovou ), Neveklov ( 1966 – stálý
profesionální knihovník, zaveden střediskový systém pro 19 knihoven ), Říčany ( od r. 1989
okresní knihovna pro Prahu – Východ ), Trhový Štěpánov ( 1974 – profesionalizace a
přejmenování na střediskovou ), Sázava ( 1972 – profesionalizace a následné pověření
střediskovou funkcí pro 8 městských lidových knihoven – Čeřenice, Radvanice, Úžice,
Rataje, Ledečko, Otryby, Podveky, Bělokozly ), Týnec nad Sázavou ( 70. léta 20. století ),
Velké Popovice ( 1974 – profesionalizace, 1975 – středisková činnost ).
Městská knihovna byla centrálou, která měla na starosti zajištění financí

( platy,

apod. ) a také nákup knižního fondu. Pod tuto knihovnu byly organizačně připojeny knihovny
střediskové a pod ty spadaly knihovny místní lidové.
V 2. polovině 90. let začaly být rušeny okresní knihovny a následkem toho byl
narušen i celý střediskový systém. Financování knihoven bylo převedeno na obce, které byly
zřizovateli knihoven.
K 31. 12. 1996 byla MěK Benešov smluvně pověřena výkonem RF, finanční
příspěvek na tuto činnost dostávala od okresního úřadu. Na nákup nových knih si obce
přispívaly na základě smluv ( výše příspěvku vycházela z počtu knihoven ). Knihy byly
majetkem obce, ale spravovala je MěK Benešov.

V roce 2001 byla činnost týkající se výkonu RF na půl roku pozastavena z důvodu
nevyjasněnosti financování. Bylo to přechodné období, kdy okresní úřad Benešov, neměl
zájem tuto činnost financovat. Po určité době se financování výkonu RF obnovilo. Od roku
2002 do roku 2004 se finance na výkon RF čerpaly ze státního rozpočtu ( Ministerstva
Kultury ČR ).
V roce 2005 začal výkon RF financovat Středočeský kraj ( dle nové legislativy viz
kapitola 1 ). V následujícím roce byla, krajem, učiněna úsporná opatření a stávající počet
knihoven pověřených výkonem RF ( 15 ) byl zredukován na 5 knihoven.
V současné době obsluhuje RC Městské knihovny Benešov 20 profesionálních a 97
neprofesionálních knihoven. Na tuto činnost jsou zaměstnány 2 pracovnice, metodickou
pracovnicí je paní Jitka Scharfová.

3.4. výměnný fond
Jak již bylo uvedeno v první kapitole, dle koncepce je doporučeno doručit do
obsluhované knihovny minimálně 2x ročně 1 soubor s nejméně 30 svazky. Pokud má
knihovna obsluhovaná Městskou knihovnou Benešov speciální požadavky na skladbu
souboru je jí v rámci možností vyhověno. V poslední době se požadavky na jinou skladbu
souboru navyšují, což je pro pracovnice RC náročnější, ale nejde opomenout fakt, že
obsluhované knihovny se tím snaží maximálně vyhovět svým uživatelům a tudíž zamezit
poklesu registrovaných čtenářů v jednotlivých knihovnách. Takto přistupují k požadavkům
obsluhovaných knihoven i další 2 pověřené knihovny ve středočeském kraji ( Městská
knihovna Kutná hora a SVK Kladno ). Městská knihovna Mladá Boleslav a Městská knihovna
Příbram si dopředu připraví soubory, které rozveze po knihovnách a po 6 měsících je mezi
knihovnami vymění. Tento způsob není zcela určitě efektivní i když je dodržována
předepsaná skladba výměnného souboru, protože v některých knihovnách nemají dětské
čtenáře a tudíž je opravdu neefektivní posílat do obsluhované knihovny soubor s 25% dětské
literatury.
Nejvíce je zájem o beletrii pro dospělé, následuje naučná literatura pro dospělé a
nejmenší zájem je o literaturu krásnou i naučnou pro děti. Jinak se doporučuje následující

složení souboru: 50% beletrie, 25% naučné literatury a 25% dětské literatury. Pracovnice
regionálního centra rozvážejí výměnné soubory zpravidla 2 x ročně o 50 knihách, pokud má
některá knihovna zájem poskytují tuto službu častěji.
Knihy výměnného fondu jsou majetkem Středočeského kraje, nákup knih zajišťuje
Středočeská vědecká knihovna Kladno ( po projednání s pověřenými knihovnami v tomto
případě tedy MěK Benešov ), zpracování knih pak probíhá v regionálním centru MěK
Benešov.
Distribuční firmy dodávají knihy do pověřených knihoven, ty provádějí kontrolu
podle dodacího listu, verifikaci (označení přírůstkovým číslem a čárovým kódem SVKK ),
označení ve vzdáleném souborném katalogu, uvádí lokační údaje a také knihu technicky
zpracovávají.
Smlouvy s distribučními firmami a výše rabatu jsou zajištěny centrálně. Samostatně
si MěK Benešov nakupuje pouze časopisy a po předchozí dohodě i knihy vydané regionálními
vydavateli.
K 31.12.2008 bylo ve výměnném fondu RC Benešov 49 185 svazků. V současné
době se již musí snižovat akvizice z důvodu přeplněnosti skladišť. V nejbližší době bude
muset knihovna uvažovat o pronájmu dalších prostor pro vytvoření nových skladových
prostor.
Tabulka č. 3 Statistické ukazatele cirkulace VF
rok

2007

2008

počet obsloužených knihoven 106

2006

94

95

počet expedovaných souborů 224

244

246

počet svazků v souborech

12 400

12 450

11 450

Čísla ve výše uvedené tabulce by byla možná větší, kdyby se 5 obsluhovaných
profesionálních knihoven ( Městská knihovna v Bystřici, Středisková knihovna v Načeradci,
Středisková knihovna v Neveklově, Husova knihovna v Říčanech, Městská knihovna Týnec
nad Sázavou ) stále nedržely tzv. střediskového systému, který byl provozován v minulosti.
Tyto knihovny si stále budují výměnné fondy nebo využívají své výměnné fondy vytvořené
v minulosti a rozváží soubory do knihoven, které dříve obsluhovaly. Některé obsluhované

knihovny si vystačí ze soubory pouze z výše uvedených knihoven, některé si žádají soubory i
Měk Benešov.

3.5. vzdělávací programy a poradenská činnost
Pracovnice regionálního centra MěK Benešov, se zúčastňují především větších
vzdělávacích projektů, např. knihovnické dílny, kterou pořádá Městská knihovna v Praze a
Národní knihovna ČR za finančního přispění Ministerstva kultury , a Celostátního semináře:
regionální funkce knihoven v Pardubicích. Dále se pravidelně zúčastňují porad, které pořádá
SVK Kladno.
Vzdělávání zaměstnanců profesionálních a neprofesionálních knihoven, jež
obsluhuje MěK Benešov zaopatřuje především SVK Kladno, ale pro nedostatek času a také
z důvodu vzdálenosti SVK Kladno od některých knihoven, ze strany zaměstnanců, se MěK
Benešov snaží pořádat vzdělávací akce i ve své knihovně, aby byly dostupnější pro všechny
knihovníky. V minulém roce uspořádala MěK Benešov tyto vzdělávací akce: kurs trénování
paměti, kurs počítačové gramotnosti a přednášku o současné ruské literatuře v českých
překladech. O přednášky zabývající se literaturou z nejrůznějších koutů světa bývá největší
zájem. Kursy počítačové gramotnosti jsou též vyhledávány, ale pro nedostatek místa
( v zasedací místnosti MěK Benešov je 7 počítačů ) není možné vyhovět všem
zájemcům.
Plány vzdělávacích programů se snaží pracovnice RC vytvářet podle zájmu
knihovníků. Jako podklady jim slouží dotazníky z SVK Kladno. O vzdělávací akce mají
zájem spíše knihovníci z profesionálních knihoven. Na letošní rok je naplánována, mimo jiné,
i vzdělávací akce týkající se tvorby propagačních materiálů v MS Word. Dovednosti získané
v rámci této vzdělávací akce by měly knihovníci využít k propagaci „svých“ knihoven,
protože obyvatelé některých obcí o existenci knihovny v dané obci ani neví. Také je
naplánována přednáška o překladech národních literatur a také vzdělávací akce na téma
zpracování dokumentů.

Nedílnou součástí jsou i poradenské služby pro profesionální a neprofesionální
knihovny. Nejvíce konzultací se týká automatizovaných knihovních systémů ( LANius,
Clavius ), ukládání fondu a vyřazování dokumentů. Mnoho konzultací se také odehrává při
změně knihovníka v obsluhované knihovně. Občas jsou konzultovány s knihovníky nebo
zřizovateli i dotační programy. Většinou je o tyto konzultace zájem pokud se objeví nový
dotační program. Zpravidla nemají problém s dotačními programy zřizovatelé knihoven,
protože v dnešní době je těchto programů velké množství a žádá se o dotace i na jiné činnosti.
Konzultace by měly trvat minimálně 30 minut ( v některých doporučení uváděno 20
min ). Kromě osobních konzultací, poskytují pracovnice RC MěK Benešov konzultace
telefonické a někdy se konzultace odehrávají na úrovni elektronické pošty. I když tohoto
komunikačního kanálu není moc využíváno ze strany knihovníků neprofesionálních knihoven
( elektronické pošty využívá cca 10 knihovníků ). Konzultace se konají každý den, někdy
dokonce několik denně. Kromě individuálních porad se konají porady zvlášť pro knihovníky
profesionálních knihoven a zvlášť pro knihovníky neprofesionálních knihoven. Tato činnost
je vykonávána dle standardu. Někdy je doporučená periodicita porad dokonce překračována.

3.6. pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
Tato činnost se má dle standardu provádět 1x za 5 let. Pracovnice RC MěK
Benešov v uplynulých letech pomohly při revizi 4 knihovnám. Je zde však jeden velký
problém a to, že pracovnice nemají čas poskytovat praktickou pomoc při této činnosti, ale
poskytují pouze metodické rady, což je pro pracovníky obsluhovaných knihoven
nedostačující.
Především pro starší knihovníky je revize fondu náročnou činností při které by
potřebovaly pomoc. V některých obcích zajišťuje obecní úřad pomoc při této činnosti formou
najmutí brigádníka .
Doporučená periodicita výkonu této činnosti není v mnoha knihovnách dodržována
a to zejména z výše uvedeného důvodu.

3.7. informační systém
Regionální centrum MěK Benešov informuje, o novinkách, vzdělávacích akcích
apod., obsluhované profesionální knihovny elektronickou poštou. Jak již bylo zmíněno
neprofesionální knihovny kontaktovat touto cestou nelze všechny, pouze cca 10 knihoven.
Jelikož mají na poštovné vymezenou část financí a přes neustálý růst cen služeb
České pošty, tuto cestu informování volí jen zřídka. O vydávání vlastních informačních
materiálů zatím neuvažuje, především pro nedostatek času.
Některé informace tohoto typu poskytuje MěK Benešov také na svých webových
stránkách pod odkazem pro knihovny. Pod tímto odkazem lze nalézt informace týkající se
legislativy, výkonu regionálních funkcí, adresáře profesionálních a neprofesionálních
knihoven, aktuality a v neposlední řadě kontaktní informace a odkazy na ostatní pověřené
knihovny v kraji.

4. Dotační programy
Jelikož ceny dokumentů a vybavení knihoven neustále narůstají, nemohly by
knihovny nabízet tak kvalitní služby, kdyby navíc nezískávaly finance z nejrůznějších
programů podpory apod. Proto jsou v následujících podkapitolách uvedeny nejdůležitější a
nejvíce využívané programy.

4.1. dotační program Středočeského kraje
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dne 19.9. 2005 Koncepci podpory
knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Dne 26.10. 2005 schválila Rada kraje Zásady pro
poskytování dotací na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje.
Koncepce byla uvedena do praxe a její naplňování pokračuje.
Žádosti o podporu musí být podávány do posledního dne měsíce listopadu na
podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje.
Poskytnutí podpory je vázáno na tyto podmínky : knihovna zpracovala a předložila
projekt / žádost v určeném termínu, knihovna je evidována dle zákona č. 257 /2001 Sb.,
knihovna není pověřena výkonem regionálních funkcí ( Středočeskou vědeckou knihovnou
v Kladně ), ale naopak je příjemcem regionálních funkcí, knihovna má zaveden registrační
poplatek, zřizovatel knihovny uhradí z vlastních zdrojů minimálně 10% nákladů na projekt.
Dotace jsou poskytovány především na zkvalitnění služeb knihoven, na mobiliář
knihoven, na zakoupení PC a softwaru a dalšího technického vybavení.V letech 2006 – 2008
byl tento dotační program každoročně podporovaný částkou 3,5 mil.Kč. V roce 2009 byl
dotační program podporován částkou o něco vyšší, 3 640 000 Kč.

4.2. dotace z Fondu kultury Středočeského kraje
Jako jeden z prvních krajů Středočeský kraj, po svém vzniku, přistoupil k zavedení
dotačních programů v oblasti kultury. Cílem tohoto programu je, aby se Středočeský kraj
vyznačoval bohatým a různorodým kulturním životem.
Do Fondu kultury Středočeský kraj vkládá, nejvíce ze všech krajů, 14 milionů
korun. Tuto částku rozděluje rada a zastupitelstvo kraje na základě doporučení kulturní
komise ( poradní orgán Rady Středočeského kraje ).Žadatel smí požadovat částku maximálně
ve výši 1 milionu korun. Příjem žádostí je uskutečňován do 31. října kalendářního roku,
jemuž předchází rok udělení dotace. Nebylo zjištěno, zda-li se nějaká knihovna do tohoto
programu přihlásila.

4.3. projekt Česká knihovna
Tento projekt je určen pro profesionální knihovny a knihovnám vysokých škol
literárního zaměření, které jsou veřejně přístupné a podporuje nákup nekomerčních titulů
uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky.
Knihovna nebo její zřizovatel vyplní žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká
knihovna a vyplní nabídkový seznam ( každá knihovna či zřizovatel si může vybrat tituly do
hodnoty 3 000 Kč , v loňském roce byla tato částka o 2 000 Kč vyšší ).
Řádně vyplněné formuláře se zasílají na Technické ústředí knihoven do Brna. Tento
rok probíhá již 11. ročník projektu Česká knihovna a náležité dokumenty měly být zaslány do
4. května 2009.
Do tohoto projektu jsou zapojeny všechny profesionální knihovny obsluhované
MěK Benešov. Knihy jimi vybrané jsou doručeny do RC MěK Benešov
rozváženy do příslušných profesionálních knihoven.

a z něj dále

4.4. Knihovna 21. století
Tento program je zaměřen na podporu práce s menšinami, integraci cizinců,
podporu služeb pro postižené občany, na kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost a
v neposlední řadě na ochranu knihovního fondu. V roce 2008 ani v roce 2009 se
z obsluhovaného území regionálním centrem Městské knihovny Benešov, nepřihlásila
úspěšně žádná knihovna.

4.5. VISK – veřejné informační služby knihoven
Tento program Ministerstva kultury České republiky a je rozdělen na 9
podprogramů ( VISK1 - Koordinační centrum programu VISK, VISK2 - Mimoškolní
vzdělávání knihovníků, VISK3 - Program vytváření informačních center veřejných knihoven
– ICEKNI, VISK4 - Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven, VISK5 Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON, VISK6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series
Bohemica, VISK7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů
ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius, VISK8A -Informační zdroje, VISK8B Jednotná informační brána, VISK9 - CASLIN - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a
souboru národních autorit ). Jak je patrné z názvů jednotlivých podprogramů je tento program
určen spíše knihovnám větším, odborným či nějakým způsobem specializovaných, ale i tak
některé knihovny obsluhované MěK Benešov uspěly. Zřizovatelé knihoven

přihlašovali

pouze do podprogramu VISK3, proto se budu více představen pouze tento podprogramem.
Cílem podprogramu VISK3 je postupně přeměnit klasické veřejné knihovny, které
jsou v současné době zaměřeny ponejvíce na tištěné dokumenty, na informační centra
multimediálního charakteru, která budou především zpřístupňovat informace v souladu se
zákonem č.106/99 o svobodném přístupu k informacím. Dále budou poskytovat informační
služby v oblasti celoživotního vzdělávání. Knihovny by se také měly podílet na podpoře

právního vědomí občanů v oblasti ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti. Posledním cílem je
poskytování informačních služeb tělesně postiženým občanům.
Podprogram VISK3 je zaměřen především na oblast: automatizace knihovnických
činností v menších knihovnách, vzájemné spolupráce knihoven v získávání, zpracování a
sdílení informačních zdrojů, přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy,
vzájemné spolupráce knihoven s muzei a archivy při vytváření a zpřístupňování informačních
zdrojů na bázi ICT a v neposlední řadě na oblast rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi
ICT. Aby zájemce o dotaci uspěl, musí zpracovat a podat projekt.

4.6. Projekt internetizace
Ministerstvu informatiky ve spolupráci s ministerstvem kultury bylo uloženo
zpracovat a předložit návrh Projektu internetizace knihoven.Tento projekt má za cíl, připojit
všechny knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby k síti internet.
Realizace projektu je rozdělena do tří částí, při čemž projekt byl zahájen pilotním
projektem Ministerstva informatiky v roce 2004, kdy bylo připojeno k síti internet 360
knihoven.
Od začátku roku 2005 již probíhalo připojování knihoven pouze prostřednictvím
Ministerstva informatiky v rámci Projektu internetizace knihoven. 31. března 2007 bylo již
v rámci projektu připojeno 3033 knihoven.
Posledním termínem, kdy bylo možné se do projektu přihlásit, byl 31. květen 2007.
V průběhu roku 2009 měl být projekt ukončen, avšak vláda na svém zasedání, dne 30.8. 2006,
schválila pokračování projektu do roku 2015.
V případě kladného rozhodnutí o účasti v projektu získá žadatel o připojení v rámci
Projektu internetizace knihoven připojení pomocí technologie ADSL s rychlostí 2048/256
kbit/s (podle technických možností místa přípojky) nebo pomocí satelitní technologie

(256/256 kbit/s), nebude-li možná technologie ADSL. Satelitní připojení VSAT
zajišťuje pro O2 subdodavatel firma Gity a.s.
Žadatel musí splňovat i třináct podmínek pro účast v tomto projektu.
K nejdůležitější podmínce patří řádné vyplnění žádosti a

zajištění veřejného přístupu

k internetové stanici minimálně v rozsahu provozní doby.
Po zrušení Ministerstva informatiky, dne 31. května 2007, byl Projekt internetizace
knihoven, převeden na Ministerstvo vnitra ČR. Financování projektu bylo zajišťováno
především ze zdrojů Ministerstva informatiky, případně Ministerstva kultury a strukturálních
fondů Evropské Unie.
V I. etapě se do projektu přihlásili tito žadatelé: obec Kamberk, obec Nespeky, obec
Pravonín, obec Pyšely, obec Smilkov, obec Střezimíř. Do II. Etapy se přihlásili následující
žadatelé: obec Lešany, obec Poříčí nad Sázavou, obec Ratměřice a obec Tisem. V III. Etapě
se do projektu zapojila Městská knihovna Benešov. Do IV. Etapy se nahlásili žadatelé: obec
Dolní Kralovice, obec Krňany, obec Křečovice a obec Mrač.
V roce 2007, se z obsluhované oblasti Benešov, do projektu přihlásila Místní
knihovna Teplýšovice ( žadatel obec Teplýšovice ) a Kulturní centrum Kamenice – knihovna
( žadatel obec Kamenice ).
Momentálně nemá projekt vlastní internetové stránky a jeho další pokračování je
velice nejasné. Vzhledem k tomu, že obsluhované knihovny nemají žádnou povinnost
oznamovat, MěK Benešov, svou účast v projektu, není možné uvést detailní informace o
průběhu připojování knihoven k síti internet v rámci tohoto projektu. Obsluhované knihovny
si mohou vyžádat poradenskou činnost od MěK Benešov k této záležitosti, což se prý
v současné době děje málokdy. O poradenskou činnost byl zájem především v prvních letech
průběhu projektu.

5. Knihovny obsluhované Městskou knihovnou Benešov
5.1.profesionální knihovny
MěK Benešov má na svém obsluhovaném území 20 profesionálních knihoven.
Jednotlivé knihovny jsou popsány v následujícím textu.
Jelikož je zbytečné vypisovat zvlášť všechny služby, které knihovna svým
uživatelům poskytuje, je v textu použit „termín“ běžné služby, čímž jsou míněny následující
služby: půjčování dokumentů, reprografické služby, odborná pomoc při výběru dokumentů,
meziknihovní výpůjční služby, bibliograficko-informační služby, rezervace požadovaných
dokumentů, akce pro veřejnost, besedy pro školy. Pokud knihovna poskytuje službu, která je
výjimečná je tato služba v textu zmíněna.

5.1.1. Městská knihovna Bystřice
Zřizovatelem Městské knihovny Bystřice je město Bystřice. Knihovna sídlí na
adrese Ješutovo náměstí 14. Tato knihovna byla zprofesionalizována v roce 1968. V knihovně
nalezneme 2 oddělení – pro dospělé a pro děti.
Knihovní fond čítá 13 688 svazků ( z toho 3080 svazků naučné literatury a 9958
svazků krásné literatury ). Celkem odebírá 18 titulů periodik. Město Bystřice má 2 023
obyvatel z toho je v knihovně zaregistrováno 335 čtenářů (142 dětí). Tito čtenáři mají
k dispozici bezplatný přístup k internetu, jeho využití je však omezeno časově na 30 min. Této
služby mohou čtenáři využívat od roku 2001. Dále mohou čtenáři využívat další běžné služby.
Služeb knihovny mohou čtenáři využívat celkem 22,5 hodin týdně. Knihovna vybírá
registrační roční poplatek ve výši 60,- pro dospělé čtenáře, 40,- pro důchodce, studenty a
sezónní návštěvníky a velkou zvláštností je, že děti do 15 let neplatí žádný poplatek. Což je
určitě prospěšné pro navýšení zájmu o čtení a knihovnu vůbec u dětí.

V roce 2000 byl do knihovny zaveden automatizovaný knihovní systém LANius3
bez online katalogu. Nevýhodou této knihovny je, že nemá zřízeny vlastní webové stránky,
nějaké informace je možné zjistit na oficiálních internetových stránkách Městského úřadu
Bystřice pod odkazem „Městská knihovna“.
V roce 2006 se zřizovateli knihovny podařilo získat 35 000,-z dotačního programu
SK pro knihovny na rozšíření a doplnění technického vybavení pro knihovnu. Z této částky
byla např. zakoupena tiskárna a laminátor. O rok později získala knihovna částku. O rok
později knihovna takto získala dokonce 60 000,- a to na vybavení knihovny kancelářským a
knihovnickým nábytkem. Zakoupen byl výpůjční pult, židle, stoly, regál, police, počítačový
stolek a stojan. V roce 2008 bylo možné pořídit do knihovny nový počítač, software a hifi věž
díky dotaci ve výši 25 000,-. V letošním roce byl žadatel město Bystřice opět úspěšný a
podařilo se získat 22 000,- na vybavení knihovny knihovnickým a kancelářským nábytkem.
Dále knihovna v tomto roce získala 48 000,- na projekt Rozšíření a doplnění technického
vybavení v Městské knihovně v Bystřici z programu Ministerstva kultury VISK podprogramu
VISK 3.

5.1.2. Obecní knihovna Čechtice
Knihovna sídlí na adrese Na Lázni 270, jejím zřizovatelem je městys Čechtice.
Profesionalizována byla knihovna po roce 1989, kdy začal v knihovně pracovat první
profesionální knihovník.
V knihovním fondu nalezneme 9 473 svazků. Čtenáři mají k dispozici 13 titulů
odebíraných periodik. Městys Čechtice má 1 409. V knihovně je přihlášeno 159
registrovaných čtenářů z toho 72 dětí. Uživatelé mohou, od roku 2001, využívat bezplatně
internet. Knihovna poskytuje běžné služby, kterých lze využít 11 hodin týdně.
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Nejpoužívanější knihovní systém ve veřejných knihovnách
„Integrovaný knihovní systém LANius je soubor programů, pracujících na osobním počítači PC nebo skupině
těchto počítačů, spojených v síti. V tomto systému jsou zahrnuty všechny základní pracovní činnosti, prováděné
běžně v knihovnách. Systém využívá několika moderních možností výpočetní techniky k zjednodušení a
zrychlení práce, zejména možnosti práce více knihovníků současně se stejnými záznamy a podstatné
zjednodušení výpůjční služby díky technologii čárkového kódu.“ [ Zdroj : http://www.lanius.cz ]

Velkým mínusem knihovny je, že nemá vlastní webové stránky a ani na stránkách
zřizovatele nejsou o knihovně žádné informace. Od roku 2002 využívají knihovníci AKS
LANius. Bohužel nemají čtenáři možnost vyhledávat dokumenty pomocí online katalogu.
Dotačního programu SK pro obecní knihovny, využil zřizovatel pouze jednou
v roce 2008. Získaná částka 35 000 Kč byla použita na zakoupení PC se SW a příslušenstvím
a mobiliáře.

5.1.3.Obecní knihovna Čerčany
Obecní knihovna Čerčany se nachází na adrese Sokolská 28. Zřizovatelem je obec
Čerčany. O datu profesionalizace by se dalo spekulovat, nikde se nepodařilo nalézt přesné
datum. Avšak vzhledem k tomu, že od roku 1975 působila jako knihovna středisková, dá se
předpokládat, že v tomto roce byla i zprofesionalizována.
Knihovní fond čítá 10 190 svazků, dále mohou uživatelé vybírat z 36 titulů
periodik.
V Čerčanech žije v současné době 2 607 obyvatel z toho je více jak 14% obyvatel
uživateli obecní knihovny. U této knihovny můžeme sledovat vzestupnou tendenci počtu
čtenářů ( v roce 2007 navštěvovalo knihovnu 337 registrovaných uživatelů a v roce 2008
počet čtenářů vzrostl na počet 370 z toho 98 dětí ). Uživatelé mohou využívat zdarma
internet. Mimo běžných služeb, mohou využít službu předrezervace knižních novinek
( seznam novinek je zveřejňován každý měsíc na webu knihovny a zájemcům (cca 75) je
doručován prostřednictvím elektronické pošty, donáškovou službu pro seniory a
handicapované čtenáře. Knihovna pořádá mnoho akcí a besed jak pro veřejnost tak i pro
základní či mateřské školy. Navíc pořádá každou středu Čerčanský čtenářský klub pro děti od
třetích tříd základních škol. V rámci těchto setkání jsou děti seznamovány s novinkami ve
světě literatury, luští křížovky a v neposlední řadě čtou. O prospěšnosti klubu není třeba
diskutovat, děti se formou zábavy a hry, tzv. nenásilnou formou učí o literatuře. Čtenářům je
knihovna přístupná 22 hodin týdně.Uživatelé musí platit roční registrační poplatek ve výši 80

Kč dospělí-pracující, 40 Kč důchodci, ženy v domácnosti, studenti a nezaměstnaní, děti do 15
let platí 30 Kč.

Knihovna využívá prozatím AKS LANius a v letošním roce přechází na Clavius.
Uživatelé prozatím nemohou vyhledávat dokumenty přes online katalog.Velkým plusem této
knihovny jsou vlastní webové stránky vytvořené dle šablony Web pro malé knihovny4.
V roce 2006 se knihovně ( žadateli obec Čerčany ) podařilo získat částku 20 000,- z
dotačního programu SK pro obecní knihovny na projekt Obecní knihovna jako multikulturní
centrum obce a širšího regionu. Z dotace byl zakoupen dataprojektor, plátno, židle a
v neposlední řadě z ní byly financovány nejrůznější akce.V roce 2008 z téhož programu byl
dotován projekt Promítání v čerčanské knihovně.Na tento projekt přispěl Středočeský kraj
částkou 20 000,-. Cílem projektu bylo rozšíření aktivit a tím zlepšení poskytovaných služeb.
Tento rok získala knihovna prostřednictvím žadatele obce Čerčany, 30 000,- na zakoupení
tiskáren, monitorů a počítačů z dotačního programu SK pro obecní knihovny. A navíc získala
v letošním roce 76 000,- na projekt Přechod z LANia na Clavius spojený z modernizací
počítačového vybavení z programu Ministerstva kultury VISK podprogramu VISK3.
Úspěchem pro knihovnu byla i nominace na Knihovnu roku 2004 v kategorii B
(významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ).
Nominaci si vysloužila za práci s dětskými čtenáři, spolupráci s obcí a pořádání akcí pro
dospělé čtenáře
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Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové a Knihovny města
Hradec Králové byla uložena Milanu Komendovi bakalářská práce na téma : Šablona webu pro malou knihovnu.
Šablonu se podařilo vytvořit, je určena knihovnám v obcích do cca 1 500 obyvatel, šablonu lze získat zdarma.
Žadatel musí pouze kontaktovat metodické oddělení Knihovny města Hradec Králové. Šablona byla
prezentována na několika odborných akcích.

Středisková knihovna Divišov
Knihovna sídlí na Horním náměstí 7. Vedoucí knihovny má středoškolské
knihovnické vzdělání. Zřizovatelem knihovny je městys Divišov. Profesionalizována byla
knihovna roku 1969.
V knihovním fondu nalezneme 17 021 publikací a knihovna je odběratelem 18
titulů periodik. Z 1 386 obyvatel městyse Divišov, služeb knihovny využívá 189 osob z toho
62 dětí. Čtenáři mohou od roku 2001 využívat veřejně přístupnou internetovou stanic. Použití
internetu je však zpoplatněno (60,-/1 hodina). Knihovna neposkytuje svým uživatelům žádné
neobvyklé služby. Do knihovny mohou zavítat 18,5 hodiny týdně. Ročně platí čtenáři
registrační poplatek ve výši 50 Kč dospělý, 15 Kč děti do 15 let, 30 Kč důchodci, studující a
sezónní návštěvníci.
Knihovna používala od roku 1999 do roku 2007 automatizovaný knihovní systém
LANius. V roce 2007 knihovna začala používat AKS Clavius, ale bez online katalogu. Na
internetu lze nalézt informace o knihovně na webových stránkách městyse Divišov. Tam jsou
uvedeny informace o provozní době, cenách služeb a knihovní řád.
V roce 2006 se zřizovatel knihovny městys Divišov zapojil do dotačního programu
Středočeského kraje pro knihovny a získal 35 000,- na nákup výpůjčního pultu, regálů a
počítače. O rok později získala knihovna z téhož programu 65 000,- za které pořídila
počítačovou sestavu a multifunkční zařízení ( tiskárnu, scanner, kopírku a systém Clavius ).
V roce 2008 se zřizovateli nepodařilo získat podporu Středočeského kraje na projekt
Zkvalitnění služeb knihovny, v rámci projektu měl být vyměněn počítač a technika pro
veřejnost. V roce 2009 byla knihovna podpořena částkou 42 000,- z programu Ministerstva
kultury VISK podprogramu VISK 3 na realizaci projektu Automatizace knihovnické činnosti
ve Střediskové knihovně Divišov a zkvalitnění informačních služeb.

Obecní knihovna Dolní Kralovice
Knihovnu nalezneme na adrese Dolní Kralovice 4. Zřizovatelem je obec Dolní
Kralovice. Knihovna byla profesionalizována v roce 1975.

Knihovní fond čítá 12 708 svazků. Čtenáři mají možnost vybírat si z 12 titulů
periodik.
V Dolních Kralovicích žije 980 obyvatel, do knihovny jich dochází 132 z toho 67
dětí. Uživatelé mají od roku 2000 možnost využívat veřejné internetové stanice. Knihovna
poskytuje služby.Do knihovny mohou čtenáři docházet 11 hodin týdně.
Od roku 2000 knihovna používá automatizovaný knihovní systém LANius. Online
katalog však ještě není čtenářům k dispozici. Knihovna nemá vlastní webové stránky a ani na
stránkách obce Dolní Kralovice nejsou žádné informace o knihovně.
V roce 2006 získala knihovna z dotačního programu SK pro obecní knihovny 20
000,- na zakoupení regálu, stolů a schůdků. O dva roky později získala knihovna ze stejných
zdrojů 40 000,- na pořízení počítače s příslušenstvím, dataprojektoru a mobiliáře a na obnovu
osvětlení. V tomto roce si knihovna, díky téže dotaci, mohla koupit počítače s příslušenstvím,
zařízení pro tisk, skenování a kopírování.

Obecní knihovna Jesenice u Prahy
Knihovnu sídlící na adrese Budějovická 303 zřizuje obec Jesenice.
Čtenářům je k dispozici knihovní fond o velikosti 8 816 svazků. V obci žije 4 940
obyvatel.Do knihovny jich, ale dochází jen 206 z toho 32 dětí, což je možná dáno blízkostí
obce k Praze a tudíž možnosti využívat některou z knihoven tam. Od roku 2004 mohou
čtenáři používat v knihovně internet. Uživatelům knihovna poskytuje běžné služby. Do
knihovny mají čtenáři přístup 19 hodin týdně.
Knihovna nemá vlastní webové stránky, vybrané údaje na stránkách obce Jesenice u
Prahy jsou nedostačující, chybí např. seznam poskytovaných služeb a ceník. Od roku 2004
používá knihovna AKS Clavius, ale uživatelé nemohou vyhledávat dokumenty pomocí online
katalogu.
V roce 2009 se knihovně ( žadatel obec Jesenice ) podařilo získat dotaci SK
z dotačního programu pro obecní knihovny ve výši 30 000,- na rozšíření systému Clavius pro
zprovoznění elektronických výpůjček.

Kulturní centrum Kamenice- knihovna

Knihovna sídlí na adrese Ringhofferovo náměstí 434. Zřizovatelem je obec
Kamenice.
V obci Kamenice žije 3 767 obyvatel, ale pouze 324 jich využívá služeb knihovny.
Uživatelé mohou využívat knihovní fond čítající 10 617 svazků a od roku 2002 veřejnou
internetovou stanici. Knihovna poskytuje své služby v běžném rozsahu. Služeb je možno
využívat 20 hodin týdně.
Roku 2003 byl do knihovny zaveden AKS LANius, prozatím bez online katalogu
pro uživatele. Knihovna zatím nemá vlastní webové stánky, ale do budoucna o nich uvažuje.
V současné době, je možné nalézt informaci o otvírací době knihovny na stránkách obce
Kamenice, tato informace je , ale nedostačující, chybí informace o službách, ceníky.
V roce 2007 se žadateli Městské kulturní centrum Kamenice podařilo získat
z dotačního programu SK pro obecní knihovny 30 000,- na Projekt technika v knihovně.
V rámci tohoto projektu byla zakoupena multifunkční tiskárna, monitor, antivirový program,
křeslo, CD vypalovačka a kancelářské potřeby. V loňském roce se žadatel Kulturní centrum
Kamenice neúspěšně ucházel o dotaci SK pro obecní knihovny na zakoupení nového pultu a
polic. Letošní rok přinesl do knihovny díky témuž programu 19 000,- na modernizaci
knihovnického nábytku.

Obecní knihovna Krhanice

Knihovna sídlí na adrese Krhanice 46. Zřizovatelem knihovny je obec Krhanice, ve
které žije 918 obyvatel. Profesionalizována byla knihovna v nedávné době, v roce 2007.
Knihovnu využívá 72 uživatelů z toho 10 dětí. K dispozici mají fond o 4 848
svazcích. Knihovna odebírá 8 titulů periodik. Dále mohou čtenáři využívat bezplatně
internet.Služby jsou poskytovány v běžném rozsahu. Všech možností, které knihovna nabízí

mohou čtenáři využívat 16 hodin týdně. Za registraci zaplatí dospělá osoba 60 Kč, děti do 15
let 30 Kč, studenti a důchodci 40 Kč.
Od roku 2004 je v knihovně používán AKS Clavius. Knihovna neprovozuje vlastní
webové stránky, na stránkách svého zřizovatele uvádí velké množství informací týkající se
aktuálního dění v knihovně i informace o historii knihovny, avšak nepřehledně a je použit
nevhodný typ písma ( malé, barevné, špatně viditelné ).
V tomto roce získala knihovna dotaci ( 55 000 ,- )od Ministerstva kultury
z programu VISK podprogramu VISK 3 na projekt Vytváříme multimediální knihovnu.
V roce 2008 žádal zřizovatel knihovny o dotaci, na stejný projekt, od středočeského kraje, ale
neúspěšně.

Obecní knihovna Miličín

Knihovna sídlí na adrese Hájkovo náměstí 1. Zřizovatelem knihovny je obec
Miličín. Tato knihovna má status profesionální knihovny již od roku 1976.
V současnosti žije v obci Miličín 928 obyvatel, služeb knihovny jich využívá 113
dospělých uživatelů a 54 dětí.Ve fondu o velikosti 9 705 svazků, převažuje, dle slov vedoucí
knihovny, beletrie. V současné době knihovna odebírá 12 titulů periodik. V roce 2002 byl do
knihovny zaveden vysokorychlostní internet, který mohou využívat nejen čtenáři, ale i
návštěvníci obce Miličín. Tato služba je ovšem placená, návštěvníci zaplatí 5,- za každých
počatých 15 minut. Roční registrační poplatek pak činí 30,- pro dospělé uživatele a 20,- pro
děti. Služeb knihovny mohou čtenáři využívat 26 hodin týdně. Velkým plusem je, že
knihovna má otevřeno již od 7:30 hodin.
Od roku 2001 do roku 2007 používala knihovna AKS LANius. V roce 2007 přešla
knihovna na AKS Clavius, ale

bez online katalog. Do budoucna knihovna uvažuje o

vytvoření vlastních webových stránek, prozatím jsou informace o knihovně uvedeny na

stránkách obce Miličín. Uvedené informace jsou dostačující, uvedena je otevírací doba,
ceníky, kontakty.
V roce 2006 se žadateli obci Miličín podařilo pro knihovnu získat dotaci ve výši
35 000,- na projekt Zlepšení počítačového vybavení knihovny z dotačního programu SK pro
obecní knihovny. Za tuto částku byl zakoupen počítač, tiskárna a scanner. Rok 2007 přinesl
do knihovny ze stejných zdrojů částku 30 000,-, z které byly pořízeny židle, regály a AKS
Clavius. V loňském roce se žadateli obci Miličín opět podařilo úspěšně zažádat o dotace SK
pro obecní knihovny a získat částku 22 000,-na pořízení počítače odpovídajícího současným
nárokům a také byl z této částky doplněn mobiliář knihovny.V letošním roce se do dotačního
programu SK pro obecní knihovny přihlásil žadatel obec Miličín s projektem Modernizace
mobiliáře v Obecní knihovně Miličín. Projekt uspěl a na jeho realizaci získal žadatel 20 000,-.

5.1.10. Jiráskova knihovna v Mnichovicích

Knihovnu sídlící na adrese Pražská 13. Zřizovatelem této knihovny je obec
Mnichovice.
V knihovním fondu nalezneme 13 546 svazků a vybírat můžeme i z 8 titulů
periodik. Knihovna poskytuje svým čtenářům běžné služby. Nabízí i bezplatný přístup na
internet. V obci Mnichovice žije 2 00 obyvatel, služeb knihovny jich využívá 260 z toho 39
dětí.Dospělý čtenáři jsou povinni zaplatit 60,- za rok jako registrační poplatek, děti, důchodci,
studenti pak o 20,- méně. Knihovna je pro veřejnost otevřena 19 hodin týdně.
Od roku 2006 používá knihovna AKS LANius. Čtenáři, ale nemají možnost
vyhledávat dokumenty pomocí online katalogu. Knihovna nemá vlastní webové stránky,
informace týkající se služeb, cen služeb, otevírací doby, knihovního a výpůjčního řádu jsou
uvedeny na stránkách obce Mnichovice.
Tato knihovna je jedna z mála, která se nikdy nepřihlásila do žádného dotačního
programu.

5.1.11. Středisková knihovna v Načeradci
Knihovna sídlí na adrese Načeradec 244. Zřizovatelem je obec Načeradec.
Knihovna byla profesionalizována v roce 1968.
V obci žije 1 036 obyvatel, do knihovny jich dochází 227 z toho 87 dětí a tento
počet se snižuje. V roce 2007 jich bylo zaregistrováno 20 více. Uživatelé si mohou vybírat
z fondu o velikosti 12 698 svazků. K dispozici mají, od roku 2003, veřejnou internetovou
stanici.Také mohu využít nabídky 9 titulů odebíraných periodik. Aby mohli čtenáři využívat
služeb knihovny musí zaplatit roční registrační poplatek ve výši 20,- dospělý čtenáři a 10,děti a důchodci. Knihovna je pro uživatele dostupná 18 hodin týdně.
Od roku 2002 do roku 2007 používala knihovna AKS LANius. Od roku 2007 přešla
na Clavius. Svým uživatelům nabízí vyhledávání v elektronickém katalogu.Knihovna má
vlastní webové stránky, utvořené dle šablony Web pro malé knihovny. Na stránkách
poskytuje kvalitní a aktualizované informace o své činnosti.
Knihovna jako jedna z mála disponuje bezbariérovým přístupem pro uživatele, což
je pro její umístění v domě s pečovatelskými byty nanejvýš užitečné.
V roce 2007 se žadatel obec Načeradec přihlásil do dotačního programu SK pro
obecní knihovny s projektem, jehož cílem byla modernizace a rozšíření knihovního systému.
Obec se svým projektem uspěla, získala 42 000 Kč a tak bylo možné zakoupit program
Clavius. O rok později se žadateli nepodařilo získat finance z tohoto programu na projekt
Zpřístupnění skladových prostor čtenářům a zřízení výpůjčního pultu. V roce 2009 se
knihovně záměr projektu z roku 2008 povedlo naplnit díky poskytnutí dotace SK po obecní
knihovny ve výši 20 000,-. Projekt tentokráte nesl název Modernizace počítačové sítě a
rozšíření prostorů pro volný výběr čtenářů. Částkou 41 000,- byla knihovna podpořena
programem Ministerstva kultury VISK podprogram VISK 3 v roce 2009. Finance by měly
sloužit na provedení automatizace provozu a na zpřístupnění katalogu knihovny na internetu.

5.1.12. Středisková knihovna v Neveklově

Knihovna se nachází na adrese náměstí Jana Heřmana 83. Zřizovatelem je město
Neveklov. Knihovna byla profesionalizována roku 1966.
Knihovna disponuje 4 odděleními, oddělením pro dospělé, pro dětské čtenáře,
oddělení fondu příruční knihovny a knihovnou střediska. V posledně zmíněném oddělení se
zpracovávají knihy pro sedm knihoven ve středisku. Knihovní fond obsahuje 18 377 svazků a
je odebíráno 9 titulů periodik.Ve městě žije 2 404 obyvatel, knihovnu využívá 302 čtenářů
z toho 105 dětí. Což není moc vezmeme-li v potaz, že Neveklov je přirozeným centrem kraje
mezi Sázavou a Vltavou. Knihovna poskytuje běžné služby, kterých mohou čtenáři využívat
21, 5 hodin týdně.
Od roku 2002 je v knihovně zřízena i veřejně přístupná internetová stanice. Téhož
roku

se začaly

všechny dokumenty ukládat do AKS LANius. Uživatelé zatím nemají

možnost online vyhledávání. Knihovna nemá vlastní webové stránky. Informace o knihovně
je možné nalézt na webových stránkách města Neveklov. Zde uvedené informace celkem
dobře propagují knihovnu jako příjemné místo, ale chybí informace o službách, poplatcích a
otevírací době.
V roce 2006 využila knihovna dotaci SK pro obecní knihovny na projekt Rozšíření
výpůjčních metrů na volně přístupné knihy pro čtenáře. Dotace ve výši 30 000,- postačila na
nákup nových regálů. V roce 2007 se díky dotaci SK pro obecní knihovny ve výši 27 000,mohlo pokračovat v rekonstrukci knihovny, byly zakoupeny regály na míru.

5.1.13. Husova knihovna v Říčanech
Knihovna sídlí na adrese Masarykovo náměstí 83 ( oddělení pro dospělé a zázemí
knihovny) a na adrese Komenského náměstí 1910, kde sídlí oddělení pro děti, na adresách Na
Obci 2049 a Masarykovo náměstí 35 jsou situovány depozitáře knihovny. Jelikož se jedná o
knihovnu poměrně velkou, je toto rozmístění vcelku nešťastné. Do budoucna by chtělo určitě
zvážit nalezení či vybudování nových prostor, aby vše bylo jak se říká pod jednou střechou.

Zřizovatelem knihovny je město Říčany. Přesný rok profesionalizace této knihovny se
nepodařilo zjistit, ale dá se předpokládat, že knihovna získala status profesionální knihovny
po roce 1960, kdy byla jmenována knihovnou městskou.
V knihovně nalezneme oddělení pro dospělé, pro děti. Fond knihovny v rozsahu
114 255 svazků a 140 titulů odebíraných periodik využívá 3 317 ( v Říčanech žije 12 352
obyvatel ) čtenářů a ze statistických údajů knihovny vyplývá, že počty čtenářů se rok od roku
snižují. Rozdíl mezi roky 2007 a 2008 činí 27 čtenářů úbytek.
Knihovna poskytuje služby v běžném rozsahu. A každý měsíc pořádá minimálně
jednu akci pro veřejnost. Čtenáři mohou využívat i veřejně přístupnou internetovou stanici.
Služeb knihovny mají čtenáři možnost využívat 51 hodin týdně. Registrovaný uživatel musí
uhradit 150,-, studenti do 26 let 120,-, důchodci 80,-, důchodci nad 80 let využívají služby
zdarma a děti do 15 let hradí poplatek ve výši 80,-.
Dříve byla tato knihovna pověřena výkonem RF, toto pověření zaniklo v roce 2006,
avšak výměnný fond, který byl v knihovně vytvářen řadu let z finančních dotacích
Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje, mohou obecní knihovny, na základě smluv,
dále využívat jako placenou službu. Tato služba je využívána 10 knihovnami.
AKS byl do knihovny pořízen již roku 1998, jednalo se o systém LANius, v roce
2003 knihovna přešla na AKS Clavius. Uživatelé mají možnost online vyhledávání
dokumentů. Knihovna provozuje vlastní webové stránky na kterých je spousta užitečných
informací o knihovně, jejích službách a akcích.
V roce 2006 se zřizovatel přihlásil do dotačního programu SK pro obecní knihovny
s projektem Knihovna – ostrov, kde rostou knihy. Projekt byl schválen a knihovna získala
58 500 Kč na zakoupení televizoru, DVD přehrávače, video přehrávače a nábytku. V roce
2007 získala knihovna z dotačního programu SK pro obecní knihovny částku 47 000 Kč na
nákup tiskáren a scannerů. Projekt Moje město, můj kraj v regionálních dokumentech
knihovny, s kterým se knihovna ucházela o téže dotace v roce 2008 neuspěl a knihovna
nedostala od SK na jeho realizaci finanční prostředky. V letošním roce získala, z těchto
zdrojů, knihovna 40 000 Kč na dovybavení knihovny mobiliářem a na financování autorských
čtení.

5.1.14. Městská knihovna Sázava
Knihovna se nachází na adrese náměstí Voskovce a Wericha, zřizovatelem je město
Sázava. Knihovna byla profesionalizována v roce 1972.
Do knihovny dochází 504 čtenářů z toho 116 dětí ( město Sázava má 3 723 obyvatel
), kteří mohou využívat knihovní fond s 23 464 svazky. Knihovna také nabízí veřejnou
internetovou stanici. Knihovna poskytuje služby v běžném rozsahu. Každý týden pořádá
setkání s dětmi ze školní družiny, při těchto setkání jsou děti mimo jiné seznamovány
s novinkami knižního fondu.Do knihovny mohou uživatelé docházet 18 hodin týdně.
Od roku 2008 používá knihovna AKS LANius, který v letošním roce vymění za
AKS Clavius. Již dokonce poskytuje online katalog, ale prozatím nemá knihovna své webové
stránky ( připravují se ) stránky a na stránkách města Sázavy je uvedena pouze otevírací doba
knihovny.
V roce 2006 se zřizovatel knihovny město Sázava přihlásilo s projektem Dokončení
automatizace výpůjčního procesu do dotačního programu SK pro obecní knihovny a podařilo
se získat částku 42 000 Kč. Z této částky byl zakoupen počítač a software a nábytek. Úspěšný
byl pro knihovnu, co se týče těchto dotací, i rok 2008, kdy knihovna získala 35 000 Kč na
automatizaci výpůjčního protokolu a zapojení knihovny do on-line prezentace fondu
prostřednictvím internetu. V roce 2009 dostala knihovna, díky programu VISK podprogramu
VISK 3 Ministerstva kultury, 69 000 Kč na změnu knihovního systému. Z AKS LANius bude
knihovna přecházet na Clavius.

5.1.15. Městská knihovna Sedlec – Prčice
Knihovna sídlí na adrese Komenského 275. Zřizovatelem je město Sedlec – Prčice.
Roku 1971 byla knihovna profesionalizována.
V knihovně mohou čtenáři vybírat z 17 707 svazků, k dispozici je jim i 11 titulů
periodik. Od roku 2002 poskytuje knihovna přístup na internet, který je zpoplatněn, za 1

minutu uživatel zaplatí 1 Kč. Knihovna poskytuje služby v běžném rozsahu. Čtenáři mohou
knihovnu navštěvovat 30 hodin týdně.Roční registrační poplatek činí pro dospělého čtenáře
70 Kč, pro děti 20 Kč, studenty 30 Kč, důchodce 40 Kč. V současné době má knihovna 301
registrovaných uživatelů z toho 123 dětí ( ve městě Sedlec-Prčice žije 2 808 obyvatel ).
V roce 2003 začala knihovna používat AKS LANius, který v průběhu dalších let
vyměnila za Clavius. Uživatelé mohou využívat elektronický katalog. Knihovna v nedávné
době spustila i vlastní webové stránky vytvořené dle šablony Web pro malé knihovny.
Informace na stránkách jsou aktuální a informují čtenáře i ty potenciální dostatečně o
službách knihovny.
V roce 2006 získala knihovna 50 000 Kč z dotačního programu SK pro obecní
knihovny na zakoupení nábytku, počítače, software a psacího stroje. Částku 50 000 Kč
obdržela knihovna, respektive její zřizovatel a zároveň žadatel, i v roce 2008 z dotačního
programu SK pro obecní knihovny, tentokráte byly finance využity na koupi výkonnějšího
počítače, na vybavení koutku pro malé čtenáře a na nákup odborné literatury. V roce 2009 se
díky programu VISK Ministerstva kultury podprogramu VISK 3 bude moci obnovit zastaralé
PC technika a začít budovat www katalog knihovny.
Na této knihovně je zajímavá skutečnost týkající se jejího posledního stěhování. Při
této události v roce 1991 pomáhali mladí lidé z nejrůznějších koutů světa v rámci programu
Setkávání v krajině.

5.1.16. Městská knihovna v Trhovém Štěpánově
Knihovna, jejímž zřizovatelem je město Trhový Štěpánov, sídlí na adrese Sokolská
23. Profesionalizována byla knihovna roku 1974.
Fond knihovny velikosti 9 791 svazků, doplnění 22 tituly periodik, v současné době
využívá 322 registrovaných čtenářů z toho 121 dětí ( v Trhovém Štěpánově žije 1 272
obyvatel ). Veřejně přístupná internetová stanice byla v knihovně zřízena v roce 2002 v rámci
mikroregionu Český smaragd, od 23. 3. 2006 je internet financován z PIK. Internet mohou

čtenáři využívat zdarma.Knihovna nabízí svým čtenářům běžné služby a navíc si vypůjčuje
zvukové knihy pro nevidomé či zrakově postižené z Městské knihovny v Kladně. Zvláštností
je, že si čtenáři mohou v knihovně vychutnat nějaký horký nápoj z automatu. Služeb
knihovny mají uživatelé možnost využívat 29 hodin týdně. Dospělý čtenář zaplatí za roční
registrační poplatek 20 Kč, ostatní (děti, studenti, důchodci, nezaměstnaní, ženy na mateřské
dovolené ) 10 Kč.
V roce 2007 zpřístupnila knihovna vlastní internetové stránky vytvořené dle
šablony Web pro malé knihovny. Stránky obsahují kvalitní a aktualizované informace.
V období 2001 – 2007 používala knihovna AKS LANius, poté se rozhodla přejít na Clavius,
prozatím nenabízí online katalog.
V roce 2006 získala knihovna finanční prostředky, z dotačního programu SK pro
obecní knihovny, na projekt Rozšíření počtu veřejně přístupných

stanic připojených

k internetu, zlepšení technických podmínek. Ze získané částky 25 000 Kč byly zakoupeny
počítače a software. V roce 2007 byl za částku 25 000 Kč, ze stejného dotačního programu,
pořízen již zmiňovaný software Clavius. Neúspěšný byl pro knihovnu, co se týče dotačního
programu SK pro obecní knihovny, rok 2008. Nedostala dotaci na

projekt Rozšíření

softwaru – Clavius. V letošním roce získala knihovna 25 000 Kč z dotačního programu SK na
projekt Zapojení knihovny do on-line prezentace fondů prostřednictvím internetu.

5.1.17. Městská knihovna Týnec nad Sázavou
Knihovnu nalezneme na adrese Pod Hradištěm 18, zřizovatelem je město Týnec nad
Sázavou. Profesionalizace knihovny je datována do 70. let minulého století.
Tato knihovna se může chlubit poměrně velkým fondem (38 115 svazků ). Navíc
odebírá 54 titulů periodik.V Týnci nad Sázavou žije 3 129 obyvatel, do knihovny dochází 424
registrovaných uživatelů z toho 102 dětí.Veřejně přístupná internetová stanice byla
v knihovně zřízena v roce 2000. Nyní knihovna disponuje 4 počítači ze kterých je možné se
připojit k síti internet. Svým čtenářům nabízí knihovna běžné služby. Těchto služeb je možné
využít 29, 5 hodin týdně. Dospělý čtenář zaplatí za roční registrační poplatek 90 Kč, děti,

důchodci a studenti 50 Kč, senioři nad 70 let neplatí nic, jednorázová výpůjčka na měsíc
vyjde uživatele na 10 Kč.
Knihovna má vytvořeny vlastní webové stránky dle šablony Web pro malé
knihovny.
Od roku 1999 používá knihovna AKS LANius.

Uživatelé mohou užívat

elektronický katalog.
V roce 2006 získala knihovna 37 000 Kč , z dotačního programu SK pro obecní
knihovny, na projekt Snadné hledání v knihovně – on-line katalog i pro děti. Z částky byly
zakoupeny dva počítače a softwary. V roce 2007 se podařilo knihovně zrealizovat projekt
Multimediální knihovny Týnecka a okolí. Na projekt získala knihovna 20 000 Kč z dotačního
programu SK pro obecní knihovny. Předmětem dotace byla výroba deseti dílů magazínu
s kamerou regionem, výroba 400 ks DVD pro knihovny, organizační zajištění projektu,
komprimace reportáží. O dotaci pro knihovnu žádalo město Týnec nad Sázavou i v roce 2008,
ale neúspěšně. Knihovna chtěla realizovat projekt Vybavení multifunkční knihovny a čítárny.
Tento rok získala knihovna prostřednictvím žadatele Města Týnce 24 000,- na realizaci
projektu Obnova nevyhovujícího mobiliáře v Městské knihovně V Týnci nad Sázavou. Dotaci
získala od SK z programu pro obecní knihovny.

5.1.18. Místní lidová knihovna Velké Popovice
Na adrese Komenského 5 nalezneme Místní lidovou knihovnu Velké Popovice.
Zřizovatelem knihovny je obec Velké Popovice. Profesionalizace knihovny proběhla v 80.
letech minulého století.
Knihovní fond čítá na 13 593 svazků a periodik je odebíráno 10. V obci žije 2 053
obyvatel, v knihovně je zaregistrovaných 463 uživatelů z toho 177 dětí. Od roku 2002 je
v knihovně veřejně přístupná internetová stanice, pro registrované uživatele je použití této
služby bezplatné. Mimo běžných služeb nabízí knihovna donáškovou službu pro postižené
čtenáře a taktéž je knihovna vybavena bezbariérovým přístupem.Do knihovny mají uživatelé
přístup 21 hodin týdně.

Knihovna nemá vlastní webové stránky, na stránkách obce Velké Popovice neuvádí
dostatečné množství informací. Chybí seznam poskytovaných služeb, ceník služeb. Od roku
1999 používá knihovna AKS LANius. Avšak jako mnoho dalších knihoven, přechází i tato
v letošním roce, na systém Clavius. Dá se předpokládat, že v následujících letech budou mít
uživatelé možnost online vyhledávání. Na změnu získala finance ( 35 000,- ) z programu
Ministerstva kultury VISK podprogramu VISK 3.

5.1.19. Městská knihovna Vlašim
Knihovna sídlí na adrese Na tenise 1566. Zřizovatelem knihovny je město
Vlašim.Profesionalizována byla knihovna již v roce 1952.
V knihovním fondu nalezneme 55 090 svazků a 89 titulů odebíraných periodik. Od
roku 1997 poskytuje knihovna přístup k síti internet. Knihovna poskytuje běžné služby,
kterých mohou čtenáři využívat 33 hodin týdně. Za registrační roční poplatek zaplatí dospělý
čtenář 50 Kč, studenti 30 Kč, děti a důchodci 20 Kč, invalidní důchodci a důchodci nad 70 let
mohou služeb knihovny využívat zdarma.Ve městě žije 12 689, do knihovny si našlo cestu 2
228 čtenářů z toho je 517 dětí.
Knihovna má zavedeny vlastní internetové stránky, dokonce novou verzi z roku
2007. Na staré stránky je možné také ještě nahlížet. Na aktuální verzi stránek jsou všechny
potřebné informace pro uživatele knihovny. Mezi roky 2000-2008 používala knihovna AKS
LANius. Od roku 2008 již používá Clavius.
V roce 2006 získala knihovna z programu Ministerstva kultury VISK ( VISK 3 )
finanční podporu ve výši 90 000 Kč.

5.1.20. Městská knihovna Votice

Knihovna sídlí na adrese Riegerova 378. Zřizovatelem je Městské kulturní centrum
Votice. Profesionalizace knihovny proběhla v roce 1954.
Do knihovny dochází 1 026 registrovaných čtenářů z toho je 352 dětí (ve Voticích
žije 4 546 obyvatel ). Knihovna se pyšní knihovním fondem o velikosti 49 387 svazcích,
periodik knihovna odebírá 41 + 10 titulů periodik získává od čtenářů formou daru. Od roku
2000 mohou čtenáři využívat veřejnou internetovou stanici, a to nejen ve stanovenou výpůjční
dobu, ale téměř kdykoliv po předchozí domluvě. Tato služba je bezplatná. Knihovna
poskytuje běžné služby. Oficiální otevírací doba činí 22 hodin za týden. Registrování dospělí
čtenáři platí poplatek 100 Kč ročně, ženy na mateřské dovolené, důchodci, studenti platí 50
Kč ročně a děti do 15 let 40 Kč ročně.
Knihovna má zřízeny vlastní webové stránky a to dle šablony Web pro malé
knihovny.
Od roku 2000 byl v knihovně používá AKS LANius, v roce 2008-2009 přechází na
AKS Clavius. Čtenáři již mají k dispozici www katalog, ale ještě nejsou dohledatelné všechny
dokumenty. Retrokonverze5 zatím neproběhla v plném rozsahu.
V roce 2006 se díky dotaci SK pro obecní knihovny povedlo zrenovovat dětské
oddělení knihovny, na tento projekt vyčlenil kraj 50 000 Kč.O rok později získala knihovna
z tentýž zdrojů 40 000 Kč na projekt Rozšíření přístupu na internet v Městské knihovně
Votice. V rámci projektu byly zakoupeny počítače a tiskárny.
V roce 2008 byl žadatel o tuto dotaci, Městské kulturní centrum Votice, neúspěšný.
Na projekt Obnova zařízení Městské knihovny Votice kraj neposkytl knihovně žádný
příspěvek. Tento projekt byl Středočeským krajem podpořen až v letošním roce a to částkou
20 000 Kč.
Poprvé se knihovna do programu Ministerstva kultury VISK ( VISK 3 ) zapojila
v roce 2007 a získala 40 000 Kč. V tomto roce získala z téhož programu 81 000 Kč na změnu
AKS, jak již bylo řečeno přechází z LANia na Clavius.

5

Převod tištěného nebo rukopisného katalogu do digitální podoby. Cílem činnosti je online dostupnost katalogu
pro uživatele a výměna bibliografických dat.

5.2. neprofesionální knihovny
Ještě v nedávné době, v roce 2007, měla MěK Benešov na svém obsluhovaném
území 105 neprofesionálních knihoven. V roce 2008 byla z prostorových důvodů zrušena
knihovna v Jablonném nad Vltavou. Nemovitost v níž knihovna sídlila, byla přidělena Domu
děti a mládeže. Pro knihovnu se nepodařilo nalézt nové vyhovující prostory. Ve stejném roce
byla, z rozhodnutí města Bystřice, zrušena knihovna i v Tvoršovicích a v Jírovicích.
Důvodem ke zrušení činnosti bylo nízké využití těchto knihoven. Další 3 knihovny
( Louňovice, Český Štrenberk, Klokočná a Babice) mají pozastavenu činnost. Knihovna
v Českém Šternberku nevykazuje činnost kvůli dlouho trvající rekonstrukci prostor knihovny.
Rekonstrukce začala v roce 2005 a stále se ji nepodařilo dokončit. Dalším dvěma uvedeným
knihovnám se nepodařilo zajistit nového knihovníka, po té co bývalí knihovníci svou funkci
opustili.Knihovna v Krhanicích byla v roce 2007 profesionalizována, tudíž v současné době je
RC MěK Benešov obsluhováno 97 knihoven tohoto typu.
Pro účely této práce není důležité rozsáhle popisovat činnost jednotlivých
neprofesionálních knihoven. Proto budou v následujících odstavcích nastíněny důležité
aspekty jejich činnosti a v příloze je uveden seznam neprofesionálních knihoven s vybranými
statistickými údaji.

Webové stránky
Důležitým bodem v činnosti knihovny je její propagace. V dnešní době se jedná o
propagaci především prostřednictvím internetu. Pokud pominu obecní vývěsky a všeobecné
povědomí v obci o existenci knihovny.
Z 97 knihoven, provozují své vlastní webové stránky pouze 3 knihovny. O 31
knihovnách lze nalézt informace na stránkách jejich zřizovatelů. 55 zřizovatelů knihoven
opomíjí jejich činnost úplně a nenalezneme o nich žádné informace. 4 zřizovatelé dokonce
nemají vůbec webové stránky, stejný počet zřizovatelů je ve fázi přípravy informacích o
knihovně. Zjištěné informace pak chtějí umístit na své webové stránky.
Velkého úspěchu se svými webovými stránkami dosáhla Obecní knihovna Kondrac.
V soutěži Biblioweb 6 v roce 2008 se umístila na 1. místě v kategorii knihoven v obcích do 5
6

Soutěž, kterou vyhlašuje SKIP, o nejlepší knihovnické www stránky. Koná se pod záštitou Asociace krajů ČR.
Vítězným knihovnám je udělována finanční odměna. Hlavním cílem soutěže je zvyšování kvality www stránek
knihoven.

000 obyvatel. V internetovém hlasování této soutěže se pak umístila na 8.-9. místě. Největším
plusem těchto stránek jsou 3 verze vzhledu ( výchozí, tmavý a vzhled pro slabozraké ).
V letošním roce se knihovna do soutěže opět přihlásila a získala ocenění Blind Friendly Web

AKS
Činnost knihovny ulehčuje AKS, bohužel z neprofesionálních knihoven používá
AKS ( Clavius ) pouze knihovna ve Strančicích a to i s www katalogem. Knihovna Kondrac
nabízí též svým uživatelům elektronický katalog, ale žádná jiná knihovna tuto službu svým
uživatelům neposkytuje.

Internet
Veřejně přístupnou internetovou stanici mohou návštěvníci využít v 71 knihovnách.
Ostatní knihovny odkazují většinou k použití internetu na obecním úřadě. Jedna knihovna
nabízí uživatelům použití PC, avšak bez připojení k internetu.

Knihovní fond
Vlastním knihovním fondem disponují všechny knihovny, až na knihovnu ve
Zbořeném Kostelci. Bylo zjištěno, že všechny knihovny si žádají výměnné soubory a to nejen
z MěK Benešov, ale i z jiných knihoven .

Dotační programy
Aby vůbec mohly knihovny fungovat musí na svou činnost získávat peníze.
Finanční podpora od obcí je mnohdy nedostatečná a tak se mnoho knihoven zapojuje do
dotačních programů. Nejvíce využívaným je dotační program SK pro obecní knihovny.
V roce 2006 se do tohoto programu úspěšně přihlásilo 9 neprofesionálních knihoven a celkem
získaly 216 000 Kč. Nejvíce žádaly o poskytnutí dotace na zakoupení PC a mobiliáře. O jednu
knihovnu více se do programu přihlásilo v roce 2007. Z částky 368 000 Kč byly pořizovány
především PC a nejrůznější softwary. Nejúspěšnější byl rok 2008. V tomto roce se do
programu přihlásilo 18 knihoven a z 462 000 Kč byly opět nejvíce nakupovány PC a
softwary. V letošním roce zájem o dotace poklesl, do programu se přihlásilo jen 10 knihoven.
Přidělená částka 207 000 Kč byla využita na pořizování PC a softwarů. Do programu VISK
(podprogramu VISK3) se přihlásila pouze jedna knihovna (Strančice) a získala 47 000 Kč.

5.3. knihovny jiného typu
V této kapitole jsou uvedeny knihovny, které částečně využívají služeb RC Městské
knihovny Benešov. Jedná se o školní knihovny. Jmenovitě knihovna Vyšší odborné školy a
střední zemědělské školy Benešov, knihovna Střední zdravotnické školy Benešov a knihovna
v rámci Informační a komunitní centrum při Základní škole Dukelská v Benešově. Až na
posledně jmenovanou, poskytují pracovnice RC MěK Benešov pracovníkům těchto knihoven
pouze občasné, zpravidla telefonické, konzultace.
Informační a komunitní centrum při ZŠ Dukelská má s MěK Benešov uzavřenu
smlouvu týkající se metodické pomoci knihovníkovi při výběru AKS, praktického
poradenství při práci s tímto AKS. Dále jsou ve smlouvě zahrnuty konzultace při výběru
knižního fondu a zajišťování chodu knihovny v rámci Informačního a komunitního centra
v provozní fázi projektu. Tato smlouva je uzavřena na dobu 36 měsíců od 11.6. 2008.

6. Závěr
6.1. možné inovace ve spolupráci regionálního centra a obsluhovaných
knihoven
Výkon RF ve Středočeském kraji je ojedinělý v České republice, především, co do
počtu obsluhovaných knihoven jednou PK. Např. MěK Benešov má 97 obsluhovaných
knihoven, MěK Kutná Hora obsluhuje 198 knihoven, Knihovna města Mladá Boleslav 159
knihoven, Knihovna Jana Drdy Příbram 146 knihoven a Středočeská vědecká knihovna
Kladno dokonce 200 knihoven. Oproti tomu např. Městská knihovna Jindřichův Hradec,
pověřená výkonem RF, obsluhuje 68 knihoven, Městská knihovna Písek 57 knihoven,
Městská knihovna Prachatice 46 knihoven a Milevsko 19 knihoven.
Z těchto příkladů zcela jasně vyplývá, jak rozdílné jsou potom poskytované služby
pověřenou knihovnou obsluhovaným knihovnám. Je rozdíl, když 2 pracovnice pečují o 124
knihoven nebo o 46 knihoven.Jelikož k redukci PK ve Středočeském kraji došlo teprve v roce
2006, není možné vyvodit důsledky tohoto kroku, myslím, že vše ukáže až čas. Jestli je do
budoucna možné udržet tento systém výkonu RF.
Jako určité opatření ke zkvalitnění služeb, by mohlo posloužit následující rozdělení
činností: MěK Benešov – vzdělávací akce týkající se legislativy , MěK Kutná Hora

-

vzdělávací akce ohledně dotačních programů, MěK Mladá Boleslav – tvorba webových
stránek, Knihovna Jana Drdy Příbram – vzdělávací akce týkající se literatury, Středočeská
vědecká knihovna Kladno – vydávání informačních materiálů.Avšak pro pracovníky
obsluhovaných knihoven by bylo nejspíš obtížné osobně komunikovat s knihovnami, které
jsou v jiném kraji. A jelikož je PK málo, není možné zajistit všechny činnosti.
Jinou inovací by mohlo být větší zapojení se profesionálních knihoven, např. na
základě nějakého svého úspěchu by daná knihovna uspořádala besedu o dané činnosti,
alespoň pro knihovny ze svého nejbližšího okolí. Dalo by se uvažovat i o zapojení
neprofesionálních knihoven, např. knihovna v Kondraci by vzhledem ke svému úspěchu
v soutěži Biblioweb uspořádala besedu o tvorbě webových stránek. Avšak i tento návrh by se

setkal s úskalími, činnost v neprofesionální knihovně není hodnocena velkým
finančním obnosem a tak by možná někteří pracovníci těchto knihoven nechtěli věnovat svůj
čas této činnosti nad rámec svých povinností. Na druhou stranu si myslím, že by tento způsob
byl efektivní, kdyby se každá knihovna mohla takto „pochlubit“ svým úspěchem, možná by
kvalita knihoven vzrostla.

6.2. neprofesionální knihovny - shrnutí
Z kapitoly o neprofesionálních knihovnách je jasné, že tyto knihovny se potýkají
s mnoha problémy a jejich existence do budoucna může být nejistá.
Nejzásadnějším problémem je nedostatek lidí se zájmem o pozici knihovníka..
Většina zaměstnanců je v důchodovém věku a pro obec není snadným úkolem za ně nalézt
náhradu, pokud stávající pracovník nemůže nebo nechce ve výkonu činnosti pokračovat.
Mladí lidé o výkon funkce knihovníka nemají zájem, buď z důvodu vlastního pracovního
vytížení nebo odmítají kvůli malé finanční odměně ( cca 300-500 Kč měsíčně ). Je pouze na
zřizovateli, jak se k tomuto problému postaví, zvýšením odměny nebo nabídnutím výhod
vyplývajících z této funkce.
Z výše uvedeného vyplývají zatím samá negativa týkající se neprofesionálních
knihoven. Avšak nesmím opomenout jejich přínos pro obce, plní důležitou a nezastupitelnou
roli v životě obyvatel obce. Spolupráce knihovny a obecního úřadu při pořádání kulturních
akcí ať už pro děti nebo dospělé, je místem setkávání obyvatel, v případě, že poskytuje
uživatelům připojení k internetu plní i funkci informační především u občanů jejichž pohyb
do větších měst je omezen. Tímto zde opět narážím na problematiku seniorů, ať již v roli
knihovníka nebo uživatele. A nejde ani opomenout fakt, že ne všechny knihovny nabízí
přístup k internetu zde je velmi pravděpodobné, že ty knihovny, které připojení k internetu
nemají nyní, nebudou je mít ani v budoucnu. K tomuto tvrzení se přikláním z důvodu, že
v ČR velký rozmach internetu již odezněl a také z faktu, že v dnešní době, beru v potaz i
ekonomickou krizi, je pro obecní úřady problém vyčleňovat peníze z rozpočtu na věci, bez
kterých se doposud uživatelé tzv. obešli. Dalším aspektem v této problematice je poptávka
uživatelů po této službě. Např. pokud do knihovny dochází 15 uživatelů je možné, že všech

15 má internet doma a službu, proto nemají zájem. V potaz je nutné vít i prostorová omezení
knihoven, zpravidla je jim vymezena 1 místnost a stůl s PC se do ní nevejde.
Ač jsou knihovníci nadšeni pro svou práci dotýkají se jich mnohá omezení.
Především je pro ně komplikované zúčastňovat se porad a vzdělávacích akcí pořádaných RC
MěK Benešov. Tyto komplikace vyplývají ze zdravotního stavu knihovníka, dovolím si říci,
že i z fyzické kondice, špatným dopravním spojením z obce. A tím následně ze špatné
informovanosti o novinkách z oboru, chybí jim kontakt z ostatními knihovníky, přichází o
inspiraci vyplývající z těchto setkání. Dá se namítnout, že v době internetu a mobilních
telefonů, by neměl být přenos informací problémem avšak ne vždy je knihovník proškolen
v používání nových technologií. Školení se sice pořádají, ale odpověď ohledně jejich
návštěvnosti vyplývá z výše uvedeného. Zřizovatelé by měli pomoci zabezpečit komunikaci
mezi RC a knihovníky a mám tím nyní namysli např. odvoz do MěK Benešov za účelem
školení nebo porady. Jen tak dosáhnou zkvalitnění služeb jimi zřizované knihovny, kvalitní
služby jsou zárukou návštěvnosti a navýšení podvědomí obyvatel o knihovně a jejím přínosu
pro obyvatele obce.

6.3.profesionální knihovny - shrnutí
Jelikož bez dotačních programů by některé činnosti knihoven nemohly být
zrealizovány, zkvalitněny natož provozovány, dovolím si nejdříve zhodnotit zapojení se
knihoven do dotačních programů. Nejvíce se knihovny (zřizovatelé knihoven) zapojují do
dotačního programu SK pro obecní knihovny.
Tabulka č. 4

Počty profesionálních knihoven zapojených do dotačního programu SK

v jednotlivých letech
rok

počet knihoven

2006

11

2007

10

2008

6

2009

11

Program VISK podprogram VISK3 začíná nabývat na oblibě až v letošním roce
( zapojilo se 9 knihoven ). V předchozích letech 2006-2008 byla účast velmi nízká či dokonce
žádná.

Naopak projekt Česká knihovna a projekt Internetizace se setkal s velkou odezvou a
zapojily se do nich všechny knihovny.
Všechny knihovny využívají AKS. Celkově se dá říci, že v budoucnu bude
využíván pouze AKS Clavius. AKS LANius nyní používá pouze 7 knihoven. Ostatní již
používají Clavius nebo jsou v období přechodu z LANia na Clavius.
Velkým mínusem knihoven jsou webové stránky. Pouze 2 mají vytvořeny své
vlastní stránky, 6 dle šablony Web pro malé knihovny. Čtyři knihovny jsou zmíněny na
stránkách svých zřizovatelů. Informace o jejich činnosti jsou dostačující. Naopak další 4
knihovny ač jsou dohledatelné na stránkách zřizovatelů, informace o nich jsou nedostačující,
nepodstatné nebo nepřehledné. O třech knihovnách není možné z internetu zjistit nic. Pouze
jedna knihovna připravuje v současné době spuštění webových stránek.
Poskytované služby jednotlivými knihovnami jsou vyrovnané. Nejsou mezi nimi
velké rozdíly.
Služeb knihovny mohou čtenáři využívat ve stanovenou otevírací dobu pro
veřejnost. Pouze o jedné knihovně ( MěK Votice ) se podařilo zjistit, že přístup k internetu je
možný, po domluvě, i v jiném čase. Otevírací dobu pro veřejnost jsem posuzovala dle
standardů veřejných knihovnických a informačních služeb, ve standardu jsou doporučeny tyto
hodnoty :
Tabulka č. 5 Doporučená hodnota provozní doby pro veřejnost
počet obyvatel

hodnota hodiny standardu

1-500

5-10

500-1001

10-15

1001-3000

15-20

3001-5000

20-25

5001-10000

25-30

10001-20000

35-45

Tento standard je splněn ( či dokonce převýšen )15 knihovnami. Pět knihoven
standard nesplňuje.

Některé knihovny uvádějí dvojí počet otevíracích hodin pro veřejnost, a to pro
dospělé uživatele a pro děti. Při porovnávání se standardem jsem vycházela z hodin určených
pro dospělé.
Celkově jsou profesionální knihovny na dobré úrovni.

6.4. zhodnocení činnosti RC Benešov
Při tomto hodnocení se budu snažit vyhnout všem doporučením a standardům. Již
byly uvedeny v jiných kapitolách. Myslím, že největším nedostatkem RC je málo
zaměstnanců. Požadavek na navýšení počtu zaměstnanců v RC byl již ze strany pracovnic
RC vznesen, ale nebylo mu vyhověno. Dle mého názoru by stačilo zaměstnat osobu na
poloviční úvazek s tím, že náplní její práce by bylo balení knih. Ač se to může zdát až
úsměvné myslím, že právě tato činnost „zdržuje“ pracovnice od jiných specializovanějších
činností, které za ně nikdo jiný vykonat nemůže.
Z nového systému výkonu RF ve SK vyplynula i další skutečnost, která ubírá
pracovnicím čas. Jelikož obsluhuje mnoho knihoven a nejsou to pouze knihovny v okolí
Benešova, zaberou cesty do obsluhovaných knihoven mnohem více času. Pro ilustraci uvedu
počet ujetých km v roce 2005 ( 2 639 ) a v roce 2008 (5 669 ). Samozřejmě, že tím úměrně
vzrostl i počet obsloužených knihoven, avšak stejně si myslím, že opět je jasně viditelné, že
obsluhovat tolik knihoven ve dvou lidech může být nadlidským úkolem.
Pokud tedy pominu nevyváženost systému RF co se počtu obsluhovaných knihoven
a pracovnic určených k této práci týče. Myslím si a je zcela určitě patrné, že pracovnice
odvádějí kvalitní práci a pokud se objeví nedostatky je to právě z výše zmíněných důvodů. To
jak je jejich činnost efektivní vyplývá ze zjištěních o obsluhovaných knihovnách.
Všechny knihovny plní svou funkci. Některé na úrovni až výborné, jiné lehce
„pokulhávají“. Po prostudování činnosti RC uvádím návrhy jak zlepšit činnost obsluhovaných
knihoven.

Z posouzení všech knihoven vyplývá, že by bylo potřeba zorganizovat seminář
týkající se tvorby webových stránek. Především u profesionálních knihoven je v dnešní době
očekávatelné, že o své činnosti budou informovat touto cestou. Dá se předpokládat, že
v následujících letech se toto změní a budou mít své webové stránky všechny knihovny a to
především z důvodu prezentace fondů pomocí online katalogů. Co se týče neprofesionálních
knihoven mělo by se apelovat na zřizovatele, aby základní informace zveřejňovali na svých
stránkách. Možná zlepšení v propagaci knihoven přinese vzdělávací akce naplánovaná na
tento rok, která se týká tvorby propagačních materiálů pomocí MS Word.
Dále bych se zaměřila na práci s dětmi. Hlavně neprofesionální knihovny nemají
čtenáře z řad dětí. Proto by bylo vhodné se na tento problém více zaměřit a za předpokladu, že
v dané obci se nacházejí potencionální dětští čtenáři, měly by se knihovníci z těchto obcí
proškolit v dané oblasti a pokusit se čtenáře získat.
Bylo by i efektivní zaměřit se na takové kategorie čtenářů, které se do větších měst
nedostanou. Zjistila jsem, že nejvíce jsou neprofesionální knihovny využívány seniory. Další
kategorií obyvatelstva, na kterou by se dalo zaměřit jsou ženy na mateřské dovolené.
Doporučila bych průzkum obyvatelstva z tohoto pohledu a následně vymyslet, jak tyto ženy
do knihoven přilákat. Ať už pro ně zajímavými tituly v nabídce výměnných souborů nebo
pořádáním nejrůznějších akcí a setkáních.
Jak již bylo uvedeno, je pro knihovníky velmi obtížné zúčastňovat se porad či
vzdělávacích akcí. Tento problém se opět týká neprofesionálních knihoven. Stálo by za
zvážení vydávání informačních letáků, které by se do knihoven rozesílaly prostřednictvím
České pošty a jejich periodicita by záležela na frekvenci aktualit. Avšak je možné, že by tento
způsob informování nebyl možný kvůli vysokým nákladům. Pak bych navrhovala rozesílat je
jen do těch knihoven v kterých pracují knihovníci, pro které je používání internetu a
informačních kanálů s ním spojených obtížné. Pro knihovníky, kteří „ovládají“ prostředí
internetu bych zřídila internetovou konferenci, na které by bylo možné diskutovat o
problémech a novinkách oboru. Odkaz na tuto konferenci by byl umístěn na webových
stránkách Městské knihovny Benešov.

Pro usnadnění provozu RC bych navrhla ještě zlepšení týkající se výměnných
souborů. Již bylo v práci uvedeno, že pracovnice sestavují výměnné soubory jednotlivým
knihovnám tzv. na míru. Myslím, že by nebylo od věci, udělat si určité skupiny knihoven
( např. se zájmem o romány pro ženy, o historickou literaturu atd. ) a takto uzpůsobené
soubory nechat mezi knihovnami cirkulovat. Určitě se najde více knihoven, které o určitý typ
literatury projevují zvýšený zájem. Pracovnice by vyhověly požadavkům knihovníkům
z obsluhovaných knihoven a zároveň by ušetřily čas.
Na úplný závěr mé práce bych chtěla podotknout, že pracovnice RC vykonávají
povolání nesnadné, vyžadující ochotu a porozumění. Knihovníci z obsluhovaných knihoven
jsou lidé všech věkových kategoriích, všech kategorií vzdělání. Je rozdíl, když poskytují
konzultaci seniorovi, který za svůj život mnohé prožil a ze své životní zkušenosti vychází
oproti poskytování pomoci člověku mladému, svým způsobem nezkušenému. Ztotožnila bych
se zde se slovy, která jsem zaslechla na počátcích mého zájmu o knihovnictví. „Knihovník
občas funguje jako psycholog.“ Nejsou to slova nějakého velikána českého knihovnictví, ale
od člověka, jak se říká z praxe a já se s nimi plně ztotožňuji. A bez toho, aby knihovníci
respektive pracovnice RC takto chápaly své povolání, by nemohly svou práci vykonávat.
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Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 1.
Místní knihovna Blaženice
Zřizovatel: obec Rabyně
Počet obyvatel v obci: 203
Počet knihovních jednotek: 1 185
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 34
z toho čtenáři do 15 let: 10
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=13726

Obecní knihovna Čestlice
Zřizovatel: obec Čestlice
Počet obyvatel v obci: 358
Počet knihovních jednotek: 2 142
Počet odebíraných periodik:
Počet registrovaných čtenářů: 29
z toho čtenáři do 15 let: 10
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.cestlice-obec.cz/

Obecní knihovna v Borovnici
Zřizovatel: obec Borovnice
Počet obyvatel v obci: 90
Počet knihovních jednotek: 855
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 18
z toho čtenáři do 15 let: 6
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.zelivka.cz/place.asp?place_id=4

Obecní knihovna Dobřejovice
Zřizovatel: obec Dobřejovice
Počet obyvatel v obci: 751
Počet knihovních jednotek: 998
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 22
z toho čtenáři do 15 let: 7
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.dobrejovice.eu/

Obecní knihovna Březí
Zřizovatel: obec Březí
Počet obyvatel v obci: 350
Počet knihovních jednotek: 3 286
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 36
z toho čtenáři do 15 let: 12
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.obecbrezi.cz/

Obecní knihovna v Doubku
Zřizovatel: obec Doubek
Počet obyvatel v obci: 198
Počet knihovních jednotek: 757
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 30
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.obecdoubek.cz/

Místní knihovna Bukovany
Zřizovatel: obec Bukovany
Počet obyvatel v obci: 674
Počet knihovních jednotek: 4 042
Počet odebíraných periodik: 11
Počet registrovaných čtenářů: 27
z toho čtenáři do 15 let: 13
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.obec-bukovany.cz

Knihovna Drahňovice
Zřizovatel: obec Drahňovice
Počet obyvatel v obci: 60
Počet knihovních jednotek: 188
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 4
z toho čtenáři do 15 let: 1
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.drahnovice.cz/

Obecní knihovna Heřmaničky
Zřizovatel: obec Heřmaničky
Počet obyvatel v obci: 705
Počet knihovních jednotek: 1 449
Počet odebíraných periodik: 3
Počet registrovaných čtenářů: 28
z toho čtenáři do 15 let: 3
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.hermanicky.cz/

Obecní knihovna Hrusice
Zřizovatel: obec Hrusice
Počet obyvatel v obci: 332
Počet knihovních jednotek: 3 265
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 23
z toho čtenáři do 15 let: 2
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.obec-hrusice.cz/

Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 2.
Obecní knihovna Hvězdonice
Zřizovatel: obec Hvězdonice
Počet obyvatel v obci: 315
Počet knihovních jednotek: 880
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 19
z toho čtenáři do 15 let: 3
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.hvezdonice.cz

Obecní knihovna Jankov
Zřizovatel: obec Jankov
Počet obyvatel v obci: 914
Počet knihovních jednotek: 2 983
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 51
z toho čtenáři do 15 let: 7
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.obecjankov.cz/

Místní lidová knihovna Chleby
Zřizovatel: obec Chleby
Počet obyvatel v obci: 65
Počet knihovních jednotek: 1 127
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 5
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.obcecr.cz/chleby/

Místní knihovna Javorník
Zřizovatel: obec Javorník
Počet obyvatel v obci: 133
Počet knihovních jednotek: 604
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 14
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2

Obecní knihovna Chlístov
Zřizovatel: obec Chlístov
Počet obyvatel v obci: 300
Počet knihovních jednotek: 2 065
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 53
z toho čtenáři do 15 let: 10
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.chlistov.info/

Obecní knihovna Kamberk
Zřizovatel: obec Kamberk
Počet obyvatel v obci: 170
Počet knihovních jednotek: 1 631
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 28
z toho čtenáři do 15 let: 4
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.kamberk.cz/

Obecní knihovna Chocerady
Zřizovatel: obec Chocerady
Počet obyvatel v obci: 1 070
Počet knihovních jednotek: 8 257
Počet odebíraných periodik: 6
Počet registrovaných čtenářů: 96
z toho čtenáři do 15 let: 68
Počet PC pro uživatele: 2
z toho napojených na internet: 2
Počet půjčovních hodin týdně: 3, 5
http://www.chocerady.cz/

Místní lidová knihovna Kamenný přívoz
Zřizovatel: obec Kamenný přívoz
Počet obyvatel v obci: 1 120
Počet knihovních jednotek: 1 944
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 92
z toho čtenáři do 15 let: 31
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.kamennyprivoz.cz/

Obecní knihovna v Chotýšanech
Zřizovatel: obec Chotýšany
Počet obyvatel v obci: 489
Počet knihovních jednotek: 3 190
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 41
z toho čtenáři do 15 let: 13
Počet PC pro uživatele: 2
z toho napojených na internet: 2
Počet půjčovních hodin týdně: 1, 5
http://www.knihovnachotysany.wz.cz

Obecní knihovna Kondrac
Zřizovatel: obec Kondrac
Počet obyvatel v obci: 460
Počet knihovních jednotek: 1 179
Počet odebíraných periodik: 3
Počet registrovaných čtenářů: 42
z toho čtenáři do 15 let: 19
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.kondrac.cz/knihovna/

Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 3.

Obecní knihovna Kostelec u Křížků
Zřizovatel: obec Kostelec u Křížků
Počet obyvatel v obci: 381
Počet knihovních jednotek: 1 165
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 40
z toho čtenáři do 15 let: 9
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.kostelecukrizku.cz/

Obecní knihovna Křížkový Újezdec
Zřizovatel: obec Křížkový Újezdec
Počet obyvatel v obci: 174
Počet knihovních jednotek: 784
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 17
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.krizkovyujezdec.eu/

Obecní knihovna Krňany
Zřizovatel: obec Krňany
Počet obyvatel v obci: 247
Počet knihovních jednotek: 2 139
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 56
z toho čtenáři do 15 let: 17
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.krnany.cz/

Knihovna Kunice
Zřizovatel: obec Kunice
Počet obyvatel v obci: 700
Počet knihovních jednotek: 1 941
Počet odebíraných periodik:
Počet registrovaných čtenářů: 6
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.kunice.cz/

Místní knihovna Krusičany
Zřizovatel: město Týnec nad Sázavou
Počet obyvatel v obci: 162
Počet knihovních jednotek: 0
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 5
z toho čtenáři do 15 let: 1
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.mestotynec.cz/

Obecní knihovna Kuňovice
Zřizovatel: obec Kuňovice
Počet obyvatel v obci: 80
Počet knihovních jednotek: 630
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 23
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.zelivka.cz/place.asp?place_id=12

Obecní knihovna Křečovice
Zřizovatel: obec Křečovice
Počet obyvatel v obci: 300
Počet knihovních jednotek: 1 016
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 10
z toho čtenáři do 15 let: 1
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.ikrecovice.cz/

Obecní knihovna Ledečko
Zřizovatel: obec Ledečko
Počet obyvatel v obci: 170
Počet knihovních jednotek: 2 423
Počet odebíraných periodik: 4
Počet registrovaných čtenářů: 28
z toho čtenáři do 15 let: 9
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.obecledecko.w1.cz/

Místní lidová knihovna Křivsoudov
Zřizovatel: městys Křivsoudov
Počet obyvatel v obci: 405
Počet knihovních jednotek: 2 283
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 47
z toho čtenáři do 15 let: 11
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.zelivka.cz/place.asp?place_id=11

Místní knihovna v Lešanech
Zřizovatel: obec Lešany
Počet obyvatel v obci: 606
Počet knihovních jednotek: 2 691
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 23
z toho čtenáři do 15 let: 11
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.obeclesany.com/

Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 4.
Obecní knihovna Nespeky
Zřizovatel: obec Nespeky
Počet obyvatel v obci:
Počet knihovních jednotek: 1 814
Počet odebíraných periodik:
Počet registrovaných čtenářů: 45
z toho čtenáři do 15 let: 11
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 0, 5
http://www.nespeky.com/

Místní lidová knihovna Mokrá Lhota
Zřizovatel: město Bystřice
Počet obyvatel v obci: 123
Počet knihovních jednotek: 1 650
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 16
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.bystrice-bn.cz/

Obecní knihovna Louňovice pod Blaníkem
Zřizovatel: obec Louňovice pod Blaníkem
Počet obyvatel v obci: 660
Počet knihovních jednotek: 4 274
Počet odebíraných periodik: 4
Počet registrovaných čtenářů: 44
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 6
http://www.lounovicepodblanikem.cz/

Obecní knihovna Mrač
Zřizovatel: obec Mrač
Počet obyvatel v obci: 680
Počet knihovních jednotek: 1 040
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 45
z toho čtenáři do 15 let: 25
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.mrac.cz/cz/

Obecní knihovna Maršovice
Zřizovatel: obec Maršovice
Počet obyvatel v obci: 708
Počet knihovních jednotek: 1 858
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 25
z toho čtenáři do 15 let: 8
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1, 5
http://www.obecmarsovice.cz

Obecní knihovna Mukařov
Zřizovatel: obec Mukařov
Počet obyvatel v obci: 1 746
Počet knihovních jednotek: 2 497
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 194
z toho čtenáři do 15 let: 49
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2, 5
http://www.3in.biz/pls/acm/acmif_felay.frm

Obecní knihovna Měchnov
Zřizovatel: městys Divišov
Počet obyvatel v obci: 105
Počet knihovních jednotek: 3 531
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 19
z toho čtenáři do 15 let: 3
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.divisov.cz/

Knihovna Nechyba (Radvanice)
Zřizovatel: obec Úžice
Počet obyvatel v obci: 99
Počet knihovních jednotek: 1 566
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 45
z toho čtenáři do 15 let: 13
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.obecuzice.cz/

Obecní knihovna Mirošovice
Zřizovatel: obec Mirošovice
Počet obyvatel v obci: 781
Počet knihovních jednotek: 2 976
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 25
z toho čtenáři do 15 let: 4
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://mirosovice.cz/

Místní lidová knihovna Nesvačily
Zřizovatel: město Bystřice
Počet obyvatel v obci: 330
Počet knihovních jednotek: 1 137
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 23
z toho čtenáři do 15 let: 16
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.bystrice-bn.cz/

Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 5.
Místní lidová knihovna Netvořice
Zřizovatel: městys Netvořice
Počet obyvatel v obci: 1 103
Počet knihovních jednotek: 2 639
Počet odebíraných periodik: 5
Počet registrovaných čtenářů: 53
z toho čtenáři do 15 let: 20
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.netvorice.cz

Obecní knihovna v Pavlovicích
Zřizovatel: obec Pavlovice
Počet obyvatel v obci: 188
Počet knihovních jednotek: 1 778
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 24
z toho čtenáři do 15 let: 4
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.pavlovice.wz.cz

Místní lidová knihovna Olbramovice
Zřizovatel: obec Olbramovice
Počet obyvatel v obci: 700
Počet knihovních jednotek: 1 966
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 43
z toho čtenáři do 15 let: 7
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 5
http://www.olbramovice.cz/

Místní knihovna Pecerady
Zřizovatel: město Týnec nad Sázavou
Počet obyvatel v obci: 444
Počet knihovních jednotek: 2 456
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 29
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.mestotynec.cz/

Základní knihovna Ondřejov
Zřizovatel: obec Ondřejov
Počet obyvatel v obci: 1 080
Počet knihovních jednotek: 3 363
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 26
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.obecondrejov.cz/

Místní knihovna Petroupim
Zřizovatel: obec Petroupim
Počet obyvatel v obci: 298
Počet knihovních jednotek: 1517
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 30
z toho čtenáři do 15 let: 20
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.chopos.cz/obec.asp?place=6

Obecní knihovna Ostředek
Zřizovatel: obec Ostředek
Počet obyvatel v obci: 345
Počet knihovních jednotek: 880
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 7
z toho čtenáři do 15 let: 1
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.chopos.cz/obec.asp?place=13

Obecní knihovna Petříkov
Zřizovatel: obec Petříkov
Počet obyvatel v obci: 384
Počet knihovních jednotek: 797
Počet odebíraných periodik: 4
Počet registrovaných čtenářů: 21
z toho čtenáři do 15 let: 10
Počet PC pro uživatele: 2
z toho napojených na internet: 2
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.obecpetrikov.cz/

Místní lidová knihovna Ouběnice
Zřizovatel: město Bystřice
Počet obyvatel v obci: 111
Počet knihovních jednotek: 1 077
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 15
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.bystrice-bn.cz/

Místní knihovna v Podělusích
Zřizovatel: město Týnec nad Sázavou
Počet obyvatel v obci: 171
Počet knihovních jednotek: 702
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 22
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.mestotynec.cz/

Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 6.
Místní knihovna Podveky
Zřizovatel: obec Podveky
Počet obyvatel v obci: 210
Počet knihovních jednotek: 1 755
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 41
z toho čtenáři do 15 let: 3
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.podveky.cz/

Obecní knihovna Přestavlky
Zřizovatel: obec Přestavlky
Počet obyvatel v obci: 260
Počet knihovních jednotek: 3 791
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 17
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 3

Obecní knihovna Popovice
Zřizovatel: obec Popovice
Počet obyvatel v obci: 272
Počet knihovních jednotek: 1 855
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 20
z toho čtenáři do 15 let: 7
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.chopos.cz/obec.asp?place=4

Obecní knihovna Psáry
Zřizovatel: obec Psáry
Počet obyvatel v obci: 3 000
Počet knihovních jednotek: 13 394
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 136
z toho čtenáři do 15 let: 68
Počet PC pro uživatele: 2
z toho napojených na internet: 2
Počet půjčovních hodin týdně: 8
http://www.psary.cz/cz/

Obecní knihovna Poříčí nad Sázavou
Zřizovatel: obec Poříčí nad Sázavou
Počet obyvatel v obci: 1 054
Počet knihovních jednotek: 3 855
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 43
z toho čtenáři do 15 let: 13
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.poricinadsazavou.cz

Městská knihovna Pyšely
Zřizovatel: město Pyšely
Počet obyvatel v obci: 1 400
Počet knihovních jednotek: 2 998
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 55
z toho čtenáři do 15 let: 3
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.pysely.cz/

Místní lidová knihovna Postupice
Zřizovatel: obec Postupice
Počet obyvatel v obci: 1 115
Počet knihovních jednotek: 4 320
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 110
z toho čtenáři do 15 let: 39
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.chopos.cz/obec.asp?place=2

Místní lidová knihovna Radějovice
Zřizovatel: obec Radějovice
Počet obyvatel v obci: 302
Počet knihovních jednotek: 320
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 76
z toho čtenáři do 15 let: 6
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.radejoviceobec.cz

Obecní knihovna Pravonín
Zřizovatel: obec Pravonín
Počet obyvatel v obci: 539
Počet knihovních jednotek: 1 725
Počet odebíraných periodik: 4
Počet registrovaných čtenářů: 30
z toho čtenáři do 15 let: 8
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.pravonin.cz/

Obecní knihovna Radošovice
Zřizovatel: obec Radošovice
Počet obyvatel v obci: 306
Počet knihovních jednotek: 3 045
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 13
z toho čtenáři do 15 let: 3
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.radosovice.eu/

Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 7.
Místní knihovna Rataje nad Sázavou
Zřizovatel: městys Rataje nad Sázavou
Počet obyvatel v obci: 540
Počet knihovních jednotek: 4 951
Počet odebíraných periodik: 6
Počet registrovaných čtenářů: 28
z toho čtenáři do 15 let: 2
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.obecrataje.cz/

Obecní knihovna Smilkov
Zřizovatel: obec Smilkov
Počet obyvatel v obci: 255
Počet knihovních jednotek: 980
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 22
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=15098

Obecní knihovna Ratměřice
Zřizovatel: obec Ratměřice
Počet obyvatel v obci: 255
Počet knihovních jednotek: 734
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 29
z toho čtenáři do 15 let: 9
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.ratmerice.cz

Obecní knihovna Soběhrdy
Zřizovatel: obec Soběhrdy
Počet obyvatel v obci: 340
Počet knihovních jednotek: 1 217
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 12
z toho čtenáři do 15 let: 6
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.chopos.cz/obec.asp?place=7

Obecní knihovna Řehenice
Zřizovatel: obec Řehenice
Počet obyvatel v obci: 358
Počet knihovních jednotek: 2 524
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 15
z toho čtenáři do 15 let: 6
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.rehenice.cz/

Místní lidová knihovna Stranný
Zřizovatel: obec Stranný
Počet obyvatel v obci: 130
Počet knihovních jednotek: 1 476
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 35
z toho čtenáři do 15 let: 4
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.stranny.xf.cz/

Místní knihovna Strančice
Zřizovatel: obec Strančice
Počet obyvatel v obci: 1 720
Počet knihovních jednotek: 6 440
Počet odebíraných periodik: 14
Počet registrovaných čtenářů: 316
z toho čtenáři do 15 let: 120
Počet PC pro uživatele: 2
z toho napojených na internet: 2
Počet půjčovních hodin týdně: 15
http://www.knihovnastrancice.wz.cz/

Knihovna Strašín
Zřizovatel: město Říčany
Počet obyvatel v obci: 300
Počet knihovních jednotek: 1 020
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 20
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://info.ricany.cz/mesto/mesto-ricany

Veřejná obecní knihovna Senohraby
Zřizovatel: obec Senohraby
Počet obyvatel v obci:
Počet knihovních jednotek: 5 656
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 116
z toho čtenáři do 15 let: 11
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.senohraby.cz/

Místní knihovna Struhařov
Zřizovatel: obec Struhařov
Počet obyvatel v obci: 640
Počet knihovních jednotek: 4 971
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 52
z toho čtenáři do 15 let: 9
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.struharov.cz/

Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 8.
Obecní knihovna Struhařov
Zřizovatel: obec Struhařov u Benešova
Počet obyvatel v obci: 633
Počet knihovních jednotek: 1 133
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 52
z toho čtenáři do 15 let: 16
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.chopos.cz/obec.asp?place=3

Obecní knihovna Šetějovice
Zřizovatel: obec Šetějovice
Počet obyvatel v obci: 70
Počet knihovních jednotek: 623
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 25
z toho čtenáři do 15 let: 2
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.zelivka.cz/place.asp?place_id=18

Obecní knihovna Střezimíř
Zřizovatel: obec Střezimíř
Počet obyvatel v obci: 320
Počet knihovních jednotek: 2 375
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 15
z toho čtenáři do 15 let: 4
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.strezimir.cz/

Místní knihovna Tehov
Zřizovatel: obec Tehov
Počet obyvatel v obci: 283
Počet knihovních jednotek: 1 952
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 28
z toho čtenáři do 15 let: 10
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.obec-tehov.cz/

Obecní knihovna Stříbrná Skalice
Zřizovatel: obec Stříbrná Skalice
Počet obyvatel v obci: 1 140
Počet knihovních jednotek: 9 588
Počet odebíraných periodik: 24
Počet registrovaných čtenářů: 134
z toho čtenáři do 15 let: 45
Počet PC pro uživatele: 2
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 4, 5
http://www.stribrnaskalice.cz/

Místní knihovna Tehovec
Zřizovatel: obec Tehovec
Počet obyvatel v obci: 350
Počet knihovních jednotek: 1 342
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 20
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.tehovec.cz/

Místní knihovna Světice
Zřizovatel: obec Světice
Počet obyvatel v obci: 970
Počet knihovních jednotek: 6 696
Počet odebíraných periodik: 15
Počet registrovaných čtenářů: 48
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://www.obecsvetice.cz

Obecní knihovna Teplýšovice
Zřizovatel: obec Teplýšovice
Počet obyvatel v obci: 400
Počet knihovních jednotek: 2 367
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 20
z toho čtenáři do 15 let: 4
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.chopos.cz/obec.asp?place=5

Obecní knihovna Svojetice
Zřizovatel: obec Svojetice
Počet obyvatel v obci: 341
Počet knihovních jednotek: 3 608
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 22
z toho čtenáři do 15 let: 9
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.svojetice.cz

Obecní knihovna Tisem
Zřizovatel: obec Tisem
Počet obyvatel v obci: 213
Počet knihovních jednotek: 1 250
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 34
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-16714.htm

Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 9.
Místní lidová knihovna Třebešice
Zřizovatel: obec Třebešice
Počet obyvatel v obci: 88
Počet knihovních jednotek: 1 086
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 16
z toho čtenáři do 15 let: 1
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.chopos.cz/obec.asp?place=15

Obecní knihovna Veliš
Zřizovatel: obec Veliš
Počet obyvatel v obci: 336
Počet knihovních jednotek: 3 207
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 57
z toho čtenáři do 15 let: 16
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.obecvelis.cz/

Místní lidová knihovna Třebsín
Zřizovatel: obec Krňany
Počet obyvatel v obci: 82
Počet knihovních jednotek: 1 241
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 11
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 0, 5
http://www.trebsin.cz/

Obecní knihovna Vlkančice
Zřizovatel: obec Vlkančice
Počet obyvatel v obci: 106
Počet knihovních jednotek: 3 207
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 20
z toho čtenáři do 15 let: 1
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.vlkancice.cz/

Obecní knihovna Třemošnice
Zřizovatel: obec Ostředek
Počet obyvatel v obci: 72
Počet knihovních jednotek: 1 543
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 12
z toho čtenáři do 15 let: 1
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.chopos.cz/obec.asp?place=13

Obecní knihovna ve Vojkově
Zřizovatel: obec Vojkov
Počet obyvatel v obci: 490
Počet knihovních jednotek: 3 543
Počet odebíraných periodik: 4
Počet registrovaných čtenářů: 87
z toho čtenáři do 15 let: 7
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 2

Knihovna Úžice
Zřizovatel: obec Úžice
Počet obyvatel v obci: 572
Počet knihovních jednotek: 728
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 25
z toho čtenáři do 15 let: 2
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.obecuzice.cz/

Obecní knihovna Vracovice
Zřizovatel: obec Vracovice
Počet obyvatel v obci: 376
Počet knihovních jednotek: 1 445
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 30
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 1

Obecní knihovna Václavice
Zřizovatel: obec Václavice
Počet obyvatel v obci: 484
Počet knihovních jednotek: 1 800
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 10
z toho čtenáři do 15 let: 5
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.konopiste.com/vaclavice.html

Obecní knihovna Vrchotovy Janovice
Zřizovatel: městys Vrchotovy Janovice
Počet obyvatel v obci: 950
Počet knihovních jednotek: 4 077
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 130
z toho čtenáři do 15 let: 31
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 4
http://www.mestysvrchotovyjanovice.cz/

Příloha č. 1 Seznam neprofesionálních knihoven část 10.
Obecní knihovna Všestary
Zřizovatel: obec Všestary
Počet obyvatel v obci:
Počet knihovních jednotek: 1 390
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 38
z toho čtenáři do 15 let: 2
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.obec-vsestary.cz/

Místní lidová knihovna Zdebuzeves
Zřizovatel: městys Divišov
Počet obyvatel v obci: 60
Počet knihovních jednotek: 783
Počet odebíraných periodik: 0
Počet registrovaných čtenářů: 5
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.divisov.cz/

Obecní knihovna Všešimy
Zřizovatel: obec Kunice
Počet obyvatel v obci: 63
Počet knihovních jednotek: 587
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 16
z toho čtenáři do 15 let: 2
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.kunice.eu/

Obecní knihovna Zdislavice
Zřizovatel: městys Zdislavice
Počet obyvatel v obci: 530
Počet knihovních jednotek: 2 452
Počet odebíraných periodik: 1 + 5 titulů jako dar
Počet registrovaných čtenářů: 42
z toho čtenáři do 15 let: 17
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.zdislavice.cz/

Obecní knihovna Vysoký Újezd
Zřizovatel: obec Vysoký Újezd
Počet obyvatel v obci: 186
Počet knihovních jednotek: 1 446
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 5
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 1
z toho napojených na internet: 1
Počet půjčovních hodin týdně: 2
http://www.vysokyujezd.com/

Obecní knihovna Zvánovice
Zřizovatel: obec Zvánovice
Počet obyvatel v obci: 383
Počet knihovních jednotek: 1 900
Počet odebíraných periodik: 2
Počet registrovaných čtenářů: 21
z toho čtenáři do 15 let: 3
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 3
http://obeczvanovice.sweb.cz/

Místní knihovna ve Zbořeném Kostelci
Zřizovatel: město Týnec nad Sázavou
Počet obyvatel v obci: 275
Počet knihovních jednotek: 0
Počet odebíraných periodik: 1
Počet registrovaných čtenářů: 13
z toho čtenáři do 15 let: 0
Počet PC pro uživatele: 0
z toho napojených na internet: 0
Počet půjčovních hodin týdně: 1
http://www.mestotynec.cz/

Příloha č. 2 Seznam webových stránek knihoven nebo zřizovatelů profesionálních knihoven
Městská knihovna Bystřice
http://www.bystrice-bn.cz
Obecní knihovna Čechtice
http://www.mestys-cechtice.cz/
Obecní knihovna Čerčany
http://www.knihovnacercany.wz.cz/
Obecní knihovna Dolní Kralovice
http://www.zelivka.cz/
Obecní knihovna v Jesenici u Prahy
http://www.oujesenice.cz/
Kulturní centrum Kamenice – knihovna
http://www.obeckamenice.cz/
Obecní knihovna Krhanice
http://www.obeckrhanice.cz
Obecní knihovna Miličín
http://ceskasibir.cz/milicin/
Jiráskova knihovna v Mnichovicích
http://www.mnichovice.info/
Středisková knihovna Načeradec
http://www.knihovnanaceradec.wz.cz/
Středisková knihovna v Neveklově
http://www.neveklov.cz/
Husova knihovna v Říčanech
http://knihovna.ricany.cz/
Městská knihovna Sázava
http://mesta.obce.cz/sazava
Městská knihovna Sedlec-Prčice
http://www.knihovnasedlecprcice.wz.cz/
Městská knihovna v Trhovém Štěpánově
http://knihovnatrhovystepanov.wz.cz/
Městská knihovna Týnec nad Sázavou
http://knihovnatynecnadsazavou.wz.cz/
Vzorná lidová knihovna ve Velkých Popovicích
http://www.velkepopovice.cz
Městská knihovna Vlašim
http://www.knihovnavlasim.ic.cz/
Městská knihovna Votice
http://www.knihovnavotice.wz.cz/

Příloha č. 3 Městská knihovna Benešov – vstupní prostory

Zdroj: Vlastní fotodokumentace, 2009.

Příloha č. 4 Městská knihovna Benešov – oddělení pro dospělé

Zdroj: Vlastní fotodokumentace, 2009.

Příloha č. 5 Městská knihovna Benešov - oddělení pro děti

Zdroj: Vlastní fotodokumentace, 2009.

Příloha č. 6 Městská knihovna Benešov – studovna

Zdroj: Vlastní fotodokumentace, 2009.

Příloha č. 7 Městská knihovna Benešov – audiovizuální oddělení

Zdroj: Vlastní fotodokumentace, 2009.

Příloha č. 8 Městská knihovna Benešov – regionální centrum

Zdroj: Vlastní fotodokumentace, 2009.

Příloha č. 9 Úvodní stránka webu Městské knihovny Benešov

[Adresa a kontakty] [Informace o knihovně] [Služby knihovny] [Provozní doba] [On-line katalog] [Informační centrum] [Pro
knihovny] [Z historie města Benešov] [Odkazy] [Aktuality] [Informace pro neziskový sektor]
(c) 2001-2007 Městská knihovna Benešov, Dana Vykouková
foto (c) Jaroslav Franta, Z.Veselý
text o historii města (c) ing. Mojmír Chromý
technická podpora (c) Compro spol. s r.o., 1998 - 2007
Poslední aktualizace - Leden 2007 : optimalizace pro 800x600x16 IE4+,NN4+
Počítadlo počítá přístupy od 1.1.2007.Pro celkový počet klikněte na počítadlo.
webmaster:František Popek

Zdroj: Městská knihovna Benešov
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Prohlášení:
Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude
tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.
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