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Abstrakt (česky)
Diplomová práce se zabývá Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové.
Knihovna se v roce 2008 přestěhovala do nově postavené budovy, která byla
navržena jako sídlo knihovny.
Práce pojednává o budově knihovny a její architektuře z knihovnického pohledu.
Jsou popsány prostory nové knihovny, organizační struktura a činnost jednotlivých
oddělení. Zmíněno je také financování knihovny. Zmíněny jsou regionální funkce a
služby knihovnám. Vybrané parametry jsou srovnány s předchozím stavem.
Největší část je věnována službám. Součástí práce je také dotazník pro uživatele,
který se týkal nabízených služeb a případných návrhů na jejich zlepšení. Pojednáno
je také o propagaci knihovny, mimo jiné o projektu Kreativní knihovna, do kterého
jsou zapojeni dobrovolníci. Představeny jsou také akce pro veřejnost.
V závěru jsou nastíněny vize knihovny a plány do budoucna. [Autorský abstrakt]
Abstract (in English)
The thesis deals with The Research Library in Hradec Králové. In 2008, the library
moved into a newly built building, which was designed as the seat of the library.
The work is concerned with the library building and its architecture from the view of
the librarian. The new library facilities, organizational structure and activities of each
department are described. Financial conditions of the library are mentioned too. The
regional functions and services for other libraries are presented there. Selected
parameters are compared with the previous situation.
The largest part is devoted to services. The work also includes a questionnaire for the
users, concerning the services offered and any suggestions for its improvement. The
thesis is also about promoting the library, including “The Creative Library“ project in
which volunteers take part. Public events are also discussed.
In conclusion, a vision and future plans are outlined. [Author‘s abstract].
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Předmluva
Pro svou diplomovou práci jsem si jako téma vybrala Studijní a vědeckou
knihovnu v Hradci Králové. Pocházím totiž z Kostelce nad Orlicí, který leží
v Královéhradeckém kraji. Tohoto regionu se týkala už moje bakalářská práce
s názvem „Analýza současného stavu školních knihoven v Královéhradeckém kraji“.
V regionálním tisku jsem sledovala zprávy o výstavbě nové budovy a v srpnu
2008 jsem byla v SVK na brigádě. Prostředí této knihovny mě zaujalo natolik, že
jsem se rozhodla zvolit si tuto knihovnu za téma své diplomové práce. Začala jsem se
zajímat též o architekturu knihoven, o níž jsem napsala studijně-rozborovou práci
k předmětu Rešeršní strategie. Získané informace jsem použila i v diplomové práci a
pokusila jsem se na jejich základě popsat architekturu SVK HK z knihovnického
pohledu. Tato podkapitola je součástí kapitoly Projekt a výstavba nové knihovny.
Dále jsem popsala organizační strukturu knihovny, personální zabezpečení a způsob
financování.
Nejdůležitější „složkou“ dobré knihovny jsou podle mého názoru nabízené
služby. K jejich zajištění jsou však potřeba také vhodné prostory. Některé vize
knihoven (blízké) budoucnosti uvažují o tom, že by mohly být všechny služby
uživatelům nabízeny virtuálně, zatím se tak ale nestalo. Knihovny sice nabízejí
služby typu elektronické dodávání dokumentů, oznamování novinek pomocí RSS,
komunikují s uživateli prostřednictvím sociálních sítí, kvůli některým službám je
však stále ještě nutné do knihovny zajít. Většina dokumentů je totiž k dispozici
pouze v papírové podobě, ani uspořádanou výstavu nebo konferenci nelze zatím
zhlédnout prostřednictvím internetu (a je otázka, zda by to byl krok správným
směrem). Návody pro vyhledávání v databázích nejsou tak srozumitelné jako
„školení“, kterého se člověk zúčastní osobně, kurzy trénování paměti získávají další
významný rozměr při práci ve skupině. Knihovny jsou v současné době místem, kde
se setkávají lidé se společnými zájmy. Velká část mé práce je proto věnována
službám, hlavně těm pro SVK HK specifickým (Literární dílny, Pojďme si povídat) a
těm, které byly zavedeny v poslední době.
Zajímalo mě, jak jsou uživatelé spokojeni se službami, na které dříve nebyli
zvyklí a které jim knihovna nyní nabízí – počínaje volným výběrem a konče
samoobslužnými zařízeními na půjčování dokumentů (self-checky).
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Rozhodla jsem se tedy provést průzkum mezi čtenáři. Zvolila jsem formu
jednoduchého dotazníku. S přípravou otázek a následnou distribucí formulářů mi
pomohla především náměstkyně a vedoucí odboru služeb Mgr. Lenka Málková.
Průzkum byl proveden v květnu 2009. Nejdříve jsem uvažovala o cílové skupině
studentů, nakonec nebyl vzorek respondentů nijak omezen. Ve snaze oslovit co
nejširší skupinu uživatelů – i těch, kteří nenavštěvují knihovnu příliš často osobně –
jsem požádala o umístění dotazníku také na webové stránky. Dotazník se nachází
v příloze diplomové práce. Výsledky průzkumu s komentářem jsou součástí kapitoly
o službách. Čísla otázek byla zachována tak, jak byly položeny v dotazníku, jejich
pořadí se však liší. Kvůli logice a přehlednosti práce jsou totiž jednotlivé otázky
přiřazeny vždy do té podkapitoly, kam tematicky patří.
Práce se dále zabývá službami pro knihovny a propagací knihovny.
Největší množství informací bylo čerpáno z výročních zpráv a webových
stránek knihovny. Teoretické poznatky byly doplněny vlastními zkušenostmi
získanými během brigády a především rozhovory s paní ředitelkou a se zaměstnankyněmi knihovny.
Citace v textu jsou zapsány metodou označovanou jako tzv. Harvardský
systém - pomocí prvního údaje záznamu a data vydání. Bibliografické záznamy
citovaných zdrojů byly vytvořeny v souladu s mezinárodními normami ISO 690 a
ISO 690-2.
Za odborné konzultace a cenné připomínky děkuji vedoucí práce PhDr.
Mileně Černé, ředitelce knihovny Mgr. Evě Svobodové, vedoucí služeb Mgr. Lence
Málkové a všem zaměstnancům za ochotu a vstřícnost při provádění průzkumu i
zodpovídání otázek týkajících se činnosti knihovny a jejich práce.
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1 Charakteristika knihovny
„Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je veřejnou univerzální
knihovnou. Svými službami a knihovními fondy zaručuje knihovna právo všech
občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.
Knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné,
informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti ve
smyslu

platných

právních

předpisů

upravujících

provozování

veřejných

knihovnických a informačních služeb.“ [Studijní a vědecká knihovna, 2007b]
Od roku 2002 plní funkci krajské knihovny Královéhradeckého kraje.

1.1 Historie
V roce 1896 vzniklo v Hradci Králové samostatné Městské průmyslové
muzeum. Jeho součástí se stala i knihovna s vlastní čítárnou. Knihovna byla postupně
vybavována naučnou literaturou. Od počátku byla přístupná nejen odborníkům, ale i
- alespoň částečně - širší veřejnosti.V roce 1941 byla muzejní knihovna přeměněna
na veřejnou Městskou studijní knihovnu v Hradci Králové, předchůdkyni dnešní
SVK. Fond knihovny byl předán státu a v roce 1949 byla otevřena Státní studijní
knihovna. O jejím ustavení bylo rozhodnuto na zasedání vlády 12. dubna 1949. Nově
zřízená knihovna byla podřízena správě ministerstva školství, věd a umění jako
veřejná vědecká knihovna. Měla sloužit vědeckému bádání a vzdělání veřejnosti a
být pomocným vědeckým ústavem pro lékařskou a pedagogickou fakultu v Hradci
Králové. Druhou složku fondu nově vzniklé instituce tvořily knihy a časopisy
Lékařské knihovny, která byla v Hradci Králové založena v roce 1946. Tato část
fondu se však stala v roce 1952 základem knihovny nově zřízené Vojenské lékařské
akademie v Hradci Králové.
Současný název Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové nese knihovna
od roku 2001. Jejím hlavním úkolem je, už od 50. let 20. století, budovat univerzální
fond naučné literatury a poskytovat všechny odpovídající odborné služby v rámci
celého východočeského regionu.
Prakticky v průběhu celého svého vývoje se knihovna potýkala s problémem
nedostatečných a nevyhovujících prostor. Od roku 1953 sídlila na Eliščině nábřeží,
později získala další prostory na zámku v Hrádku u Nechanic a v Sendražicích.

3

Koncem 60. let se podařilo odkoupit značně zchátralou budovu bývalé
židovské synagogy na dnešní Pospíšilově třídě, která byla postupně upravována a
v roce 1971 zde zahájila svou činnost půjčovna. Dalšími rekonstrukcemi a
dostavbami v průběhu 70. a 80. let zde bylo vytvořeno hlavní pracoviště SVK, kde
bylo umístěno i ředitelství, ekonomický odbor, odbor doplňování a zpracování fondů,
oddělení knihovnictví a automatizace. Další potřebné prostory k uložení fondu
získala knihovna v 80. letech - velkokapacitní sklad v Hradci Králové - Pouchově a
budovu bývalého panského sídla ve Stračově. V 90. letech byly na Pouchově
dostavěny další dva sklady. Nadále však byly nedostatečné prostory pro uživatele,
především v půjčovně. V roce 1997 byl otevřen ve vestibulu studovny SVK na
Eliščině nábřeží Internet Club. [Studijní a vědecká knihovna, 2007a; X, roč. 2, č. 2]
Problémy plynoucí z nevyhovujících prostor objasňuje ředitelka SVK
v časopise U Nás: „Pokud sídlí knihovna v prostorách, které nejsou pro tento účel
původně určeny, často se stává, že se spojují úseky, které spolu nesouvisí. To je i
případ SVK, která provozovala služby uživatelům v budově na ul. Československé
armády a na Eliščině nábřeží. Kvůli od sebe vzdáleným budovám byly začleněny do
dvou samostatných provozních útvarů, čímž se mezi nimi ztížila komunikace. Navíc
tyto dva útvary v sobě z organizačního důvodu zahrnovaly i úseky, které do nich
logicky nepatřily. Odbor speciálních služeb obsahoval kromě internet klubu,
studovny periodik, informační a rešeršní služby též oddělení služeb knihovnám a
oddělení bibliografie.“ [Svobodová, 2008a]
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2 Projekt a výstavba nové knihovny
2.1 Postup prací
Rozhodnutí o výstavbě nové budovy
Usnesením vlády č. 138/1994 a č. 280/1994 bylo schváleno převedení budovy
bývalé synagogy z majetku SVK do majetku pražské židovské obce. Pro knihovnu se
nenaskytla žádná odpovídající nemovitost, kam by se mohla přestěhovat. Dalším
důvodem, proč postavit novou budovu, bylo nevyhovující provozování knihovny ve
třech od sebe vzdálených objektech, což prodražovalo provoz a prodlužovalo dobu,
za kterou byly čtenářům poskytovány dokumenty a informace. Přes veškeré úpravy
byly prostory knihovny malé a bez odpovídajícího hygienického zázemí.
[Svobodová, 2003, s. 71]
Projekt a výstavba
V roce 1998 byl vypracován první investiční záměr k výstavbě nové budovy
knihovny a s firmou S projekt plus, a.s. Zlín byla vypracována zastavovací studie.
V usnesení č. 1324 Poslanecké sněmovny z 5.12.2000 bylo schváleno na výstavbu
8,5 mil. Kč. Dne 2.5.2001 bylo uspořádáno setkání představitelů kraje, města a
vysokých škol k podpoře výstavby nové budovy. Dne 31.7.2001 byl vydán
Registrační list projektu s názvem „Knihovnicko-informační centrum U Přívozu“
s celkovým rozpočtem 394,5 mil. Kč. Investorem stavby se stala SVK zastoupená
ředitelem Josefem Vlčkem, o půl roku později ho ve funkci nahradila Eva
Svobodová. Ministerstvo kultury jako poskytovatel dotace schvalovalo veřejné
zakázky, smlouvy s dodavateli a dávalo povolení k proplácení faktur. [Svobodová,
2008c]
Z důvodu nedostatku financí byla výstavba o rok prodloužena. Změna DPH
v roce 2004 z pěti na devatenáct procent (asi 40 mil. Kč) nebyla ve státní dotaci
kompenzována. „Úspornými opatřeními a především včasným zásahem při zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy došlo ke zmenšení stavby, se podařilo
udržet rozpočet v přijatelných mezích.“ [Svobodová, 2008c, s. 8]
Budova je z finančních důvodů a na doporučení poroty proti původnímu
návrhu o jedno patro nižší a jeho křídla jsou kratší. Tím došlo k dispozičním
změnám, je zde méně studoven a konferenční sál byl vložen do posledního podlaží.
[Vinšová, 2009]
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Anonymní architektonickou soutěž vyhrála firma Projektil architekti s.r.o.
Praha. Vítězný tým získal už dříve první cenu za architektonický návrh nové budovy
Státní technické knihovny, SVK HK byla ale jejich první velkou uskutečněnou
stavbou. V projektu se objevilo, jak píše paní ředitelka, „několik nerealizovatelných
prvků (membránové světlíky, nedělené velkoformátové prosklené stěny, venkovní
látkové žaluzie a kruhová okna s jedním pantem), které byly reklamovány jako vady
projektu a nakonec vyřešeny správcem stavby po konzultaci s generálním
dodavatelem“. [Svobodová, 2008c, s. 8-9]
S architekty nebyla uzavřena smlouvu na autorský dozor na interiérové
vybavení. Oproti návrhu došlo ve vnitřním vybavení k drobným změnám.
Stavební práce prováděla firma VCES. Na stavbě se třikrát kompletně
vystřídal management. Odpovědnost za přípravu a realizaci stavby převzala v roce
2003 firma LIVING. [Svobodová, 2008c, s. 10]
Základní údaje nové budovy SVK v Hradci Králové
Uživatel

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Zřizovatel

Královéhradecký kraj

Investor

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
Ministerstvo kultury ČR

Zdroje financování

Státní rozpočet

Dotace

394,5 mil. Kč

Náklady

404,5 mil. Kč

Architekti

Projektil architekti s.r.o. Praha (Roman Brychta, Adam
Halíř, Petr Lešek)

Projektant stavby

Sdružení PRO KIC (Deltaplan, Praha + Projektil
architekti Praha)

Projektant interiéru

Projektil architekti s.r.o. Praha

Koordinátor projektu a správce stavby
Ing. Libuše Vortelová LIVING Hradec Králové
Zhotovitel stavby

VCES, a.s., Praha

Zhotovitel interiéru

PFD Praha, spol. s.r.o.
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Základní data
1994-2001

Prosazování stavby, tvorba investičních záměrů a
stavebních programů

1998

Zpracování zastavovací studie

31.7.2001

Registrace projektu na Ministerstvu kultury ČR

28.1.2002

Podepsána smlouva o pronájmu pozemku

24.10.2002

Vyhlášen vítěz architektonické soutěže

2003 – červen 2004

Projekční práce

16.9.2004

Položení základního kamene stavby

15.7.2008

Kolaudace stavby

Září 2008

Zahájení provozu

Parametry
Zastavěná plocha

2 920 m2

Obestavěný prostor

57 303 m3

Podlahová plocha objektu

13 233 m2

Čistá užitková plocha knihovny

11 232 m2

Podlahová plocha prostorů pro veřejnost

6 214 m2

Podlahová plocha skladů

2 433 m2

Podlahová plocha administrativy

1 573 m2

Kapacity
Skladovací kapacita knižního fondu

20 500 bm

Volný výběr

120 tis. k.j.

Studovny

20 tis. k.j.

Sklady v nové budově

700 tis. k.j.

Depozitář Pouchov

800 tis. k.j.

Počet studijních míst

440

Počet počítačů

224

Uživatelé

1 000 denně

Zaměstnanci

80
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Porovnání vybraných parametrů roku 2007 a 2008
Parametry

2007

Počet registrovaných uživatelů

2008
6 600

10 000

500

1 000

1 233 730

1 247 730

13 800

14 000

Počet studijních míst

100

440

Počet PC

133

224

- z toho PC pro čtenáře

42

124

Počet zaměstnanců

75

80

Prostory pro veřejnost v m2

597

6 214

- z toho plocha studoven v m2

168

1 033

0

1 618

619

2 433

3 143

3 143

0

101

Počet návštěvníků/den
Knihovních jednotek
Roční přírůstek

- z toho plocha volného výběru v m2
2

Plocha skladu v budově knihovny v m

Plocha skladu v depozitáři na Pouchově v m2
Parkoviště, počet stání
Tabulka č. 1 Porovnání parametrů [Svobodová, 2008c]

Tabulka č. 1 poukazuje na rozdíly ve vybraných parametrech mezi rokem
2007, kdy sídlila knihovna v původních prostorách, a rokem 2008, ve kterém byla
přestěhována do nové budovy. Více než desetinásobně se zvětšila plocha pro čtenáře.
Zřejmě největší změnou je zavedení volného výběru. Výrazně se zvětšila plocha
skladu, studoven a s tím související počet studijních míst a PC pro uživatele. Další
výhodou, kterou nyní knihovna nabízí, je možnost parkování.
Po přestěhování do nové budovy jsou všechny prostory pro zaměstnance i
návštěvníky na jednom místě. Díky tomu, že jsou téměř všechny knihy v jedné
budově, se zkrátila doba, za kterou jsou pro čtenáře knihy připraveny. Ze skladu na
Pouchově, kde je ještě uložena část fondu, především historicky cenné dokumenty,
se přivážejí objednané knihy 1x denně.
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Stěhování a zahájení provozu
Bývalá knihovna se pro veřejnost uzavřela 21. července 2008. Stěhování
fondu probíhalo od 28. července do září. Během prázdnin byly knihy nejen
přestěhovány a uloženy do skladů a řazeny do volného výběru, ale také kódovány,
polepovány stavěcími znaky a informace o nich se ukládaly do katalogu. Vše bylo
možné stihnout také díky dvousměnnému provozu. Způsob stěhování a následného
řazení volného výběru se řešil dlouho dopředu. Zatímco ve skladech byly dokumenty
řazeny podle signatur, volný výběr měl být postaven podle oborů vyjádřených znaky
MDT. Přepravu knih do nové budovy zajišťovala stěhovací firma. V každém nákladu
se stěhovaly souběžně vždy dva paprsky signatur, které se ukládaly do různých pater.
Bylo třeba přestěhovat více než milion knihovních jednotek. [Studijní a vědecká
knihovna, 2008a, s. 6]
Po přestěhování do nového objektu Studijní a vědecká knihovna vrátila
studovnu na Eliščině nábřeží městu a synagogu na Pospíšilově třídě Pražské židovské
obci.
Dne 25. 9. 2008 proběhl den otevřených dveří. Od 13 do 17 hod. prošlo
knihovnou přes 2 500 návštěvníků, pro které byly uspořádány komentované
prohlídky. Provoz pro veřejnost byl zahájen 29. 9. 2008. Počet návštěvníků je v nové
knihovně zaznamenáván na vstupních detekčních branách. Dále se nerozlišuje,
kterých služeb tito návštěvníci využili. V období od 29. září do 31. prosince 2008
prošlo branami 57 430 návštěvníků.
Celkový počet návštěvníků:

Počet registrovaných uživatelů:

Rok

Celkem

Rok

Celkem

2007

126 826

2007

6 600

2008

139 564

2008

8 260

[Výroční zpráva, 2008, s. 9]
Ocenění
Budova Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové získala titul Stavba
roku 2009. Stala se jednou z pěti vítězných budov v této celorepublikové
architektonické soutěži. Porota knihovnu ocenila za nevšední architektonické řešení,
práci s pohledovým betonem a vnitřní prostorové uspořádání. Získala i Grand Prix
architektů. Porotu zaujala svou vnitřní atmosférou a půdorysným tvarem písmene X.
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Probojovala se také do finálové jedenáctky národní soutěže Knihovna roku v kategorii významný informační počin. [Jak šel rok, 2010; Vědecká knihovna boduje,
2009]

2.2 Poloha a vnější vzhled knihovny
Objekt je umístěn nedaleko historického centra města blízko nábřeží řeky
Orlice. Budova knihovny se nachází také v centru akademického života. V blízkosti
sídlí Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, směrem na
jihovýchod je Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, naproti knihovně sídlí
Střední průmyslová škola, přes řeku Orlici je možné vidět Biskupské gymnázium
Bohuslava

Balbína,

na

východ

od

budovy

knihovny

působí

Střední

uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Vyšší odborná škola a
Střední odborná škola podnikatelská.
Půdorys knihovny má tvar písmene X (obr. viz příloha č. 2). Plášť budovy je
z litého betonu, autoři stavbu připodobňují k „odlité liteře“. Podle původního záměru
architektů měl být oranžovo-červený, technologie probarveného betonu se ale
ukázala jako neproveditelná. Uvažovalo se také o červeno-oranžovém nátěru
pohledového betonu. „Nakonec komise renomovaných architektů usoudila, že kvalita
venkovního pohledového betonu je velmi vysoká a zaslouží si, aby ji kolemjdoucí
obdivovali v její šedé přirozenosti.“ [Svobodová, 2008c, s. 9].
V obvodovém plášti jsou dřevěná kruhová okna. Hlavní prostory pro uživatele zakončují velká prosklená okna, která sahají přes pět pater.
Otevřený parter v místě hlavního vstupu do objektu umožňuje volné
propojení Hradecké ulice s nábřežím řeky Orlice i s blízkým univerzitním kampusem
a rozptýlení současné vysoké frekvence pěších i cyklistů. Nabízí též kryté stání kol
pro návštěvníky knihovny. V oddělených prostorách jsou situovány literární kavárna
a galerie U Přívozu. [Brychta, 2003, s. 74; Kulhánek, 2009]
Na jižní straně pozemku se nachází venkovní polozapuštěné parkoviště, které
zakrývá místo střechy pouze systém nerezových sítí pro popínavé rostliny. Přechod
parkoviště směrem k areálu univerzity tvoří dřevěná lávka v úrovni korun stromů.
Záměrem architektů bylo vytvořit parkoviště, které nebude působit jako „povrchové
stání typické pro příměstská obchodní centra“. Návštěvníci mají možnost parkovat na
venkovním parkovišti nebo v suterénu pod budovou. Celkem je pro ně určeno sto
parkovacích míst. Vjezd do parkoviště je chráněn bezpečnostní rolovací mříží.

10

V okolí knihovny i parkoviště jsou vysázeny stromy. [Brychta, 2003, s. 73 -74;
Kulhánek, 2009]

2.3 Vnitřní uspořádání
Knihovnu lze rozdělit na několik „částí“, které slouží různému účelu.
V suterénu nejsou z bezpečnostních důvodů (hladina spodní vody) záměrně
umístěny sklady a depozitáře. Původně zde měla být knihařská dílna se samostatným
přístupem pro zákazníky. Vlastní dílna by se ale v současné době nevyplatila, prostor
je tedy zatím využíván jako tělocvična pro zaměstnance. Další provozy jsou
technologické a skladovací s návazností údržbářské dílny. Ve druhé části suterénu
(JZ rameno) je parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance. Zaměstnanci mohou projít
suterénem do služební části, návštěvníci vystoupí po schodišti do zádveří knihovny
(schodiště je vybaveno vozíčkářskou plošinou, výtah na jedno patro by byl
neekonomický) nebo únikovým schodištěm mimo objekt knihovny. V návrhu byla
také grafická dílna, která je zatím využívána jako sklad. V budoucnu by zde mohlo
v případě potřeby vzniknout vlastní digitalizační pracoviště. [Brychta, 2003, s. 74]
Všechna nadzemní patra i suterén jsou propojena pomocí výtahů –
služebních, nákladních (evakuačních), knihovnických. Ve služebním – administrativním (SZ) křídle jsou knihovnické výtahy a požární schodiště, které je používáno i
pro krátké propojení mezi patry v kancelářské části. Na západní straně budovy je
umístěna zásobovací rampa, která ústí do suterénu. [Brychta, 2003, s. 74]
Pět nadzemních podlaží budovy lze rozdělit na čtyři křídla (viz příloha č. 1).
Návštěvníkům knihovny je určeno především SV a JV křídlo a centrální prostor,
který propojuje všechna křídla. V prvních dvou podlažích objektu z pohledu
návštěvníka, který se nachází uvnitř budovy, „chybí“ SV a JV křídlo. Pouze
v oddělených „nohách“ se samostatným vchodem z ulice je umístěn výstavní sál (SV
křídlo) a literární kavárna (JV křídlo).
V JZ křídle jsou ve všech pěti podlažích umístěny sklady. V 1. NP a v části 2.
NP je depozitář s kompaktními regály a v části 2. NP klimatizovaný sklad. Sklady ve
2. NP až 5. NP jsou regálové. Ve 4. NP jsou – v návaznosti na studovnu periodik
v témže podlaží – umístěny časopisy, v ostatních patrech jsou uchovávány knihy.
Všechny sklady jsou přímo napojeny na nákladní a knihovnické výtahy. [Brychta,
2003, s. 75]
Čtvrté (SZ) křídlo je převážně administrativní. Pouze v 1. a 5. NP slouží
zaměstnancům i uživatelům. V 1. NP je umístěn služební vchod s vrátnicí, únikové
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schodiště a služební výtah. Za vrátnicí jsou prostory pro velín, technické, skladové a
rezervní prostory. Druhá část, přístupná z vestibulu návštěvníkům, zahrnuje toalety a
šatnu. V 5. NP SZ křídla je umístěn konferenční sál a učebny. Jsou přístupné jak ze
služební, tak z veřejné části budovy. [Brychta, 2003, s. 75]
„Rozmístění služeb v jednotlivých podlažích je řešeno tak, aby návštěvníci
nemuseli zbytečně procházet všemi podlažími, když potřebují například vrátit knihu
nebo získat základní informaci.“ [Málková, 2008]
1. podlaží (obr. viz příloha č. 1a)
Do vestibulu se dá vejít dvěma vstupy. Mezi nimi je plocha vyčleněná pro
prezentaci knihovny. Vestibul je dvoupodlažním centrálním prostorem. Je „prosvětlen kruhovým atriem s hlavním schodištěm (obr. viz příloha č. 2), které prochází
celou budovou až ke střešnímu světlíku“. Ramena schodiště jsou v každém podlaží
pootočena o 90°. Ve vestibulu jsou dva výtahy, po levé straně od vstupu je umístěn
pult ostrahy.
V zadní části centrálního prostoru (za schodištěm) se v každém patře nachází
knihovní pult, který odděluje veřejný prostor od služebního (obr. viz příloha č. 2).
Pult v 1. NP slouží pro zřízení čtenářského průkazu, vracení knih, prodloužení
výpůjček, k dobíjení karet ke kopírkám, pro poskytnutí základních informačních
služeb a k vyrovnání pohledávek u pokladny.
Pro uživatele jsou k dispozici terminály s přístupem k online katalogu a
stolky s křesílky a židlemi. Pro osoby na invalidním vozíku je připraven počítač
s přístupem k internetu a k online katalogu, umístěný na speciálním stojanu. Přímo u
vstupu jsou umístěny nástěnky s informacemi o otevírací době knihovny, o možnosti
parkování, s pozvánkami na nejbližší akce (např. program filmového klubu),
s novinkami ve službách (např. Herbie box na vracení knih, vzdálený přístup
do databází, Facebook). Další propagaci zajišťují prosklené vitríny, kam je možné
instalovat drobnou výstavu předmětů nebo propagačních materiálů a publikací
vydaných knihovnou. K občerstvení slouží automat na tekutiny. Od hlavního pultu
vpravo je centrální šatna s obsluhou i uzamykatelnými skříňkami. Mezi centrální
halou a šatnou jsou po levé straně umístěny toalety. [Brychta, 2003, s. 74-75;
Málková, 2008]
2. podlaží
Veřejnosti jsou v centrální hale k dispozici terminály s přístupem ke katalogu.
V tomto patře mohou využít také služeb Internet klubu, kde je umístěno 27 míst
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s počítači, nebo se posadit u stolků s židlemi a křesílky a občerstvit se u automatu
s nápoji a sušenkami.
V 2. NP SZ (administrativního) křídla, jsou umístěny kanceláře vedení SVK
(ředitel, náměstci, vedoucí provozu, public relations, regionální funkce). [Brychta,
2003, s. 75; Málková, 2008]
3. podlaží
„Třetí nadzemní podlaží slouží k absenčnímu půjčování knih. Čtenáři si knihy
buď sami vyberou ve volném výběru obsahujícím 100 000 svazků naučné literatury,
nebo si je objednají prostřednictvím online katalogu ze skladu. Knihy jsou ve volném
výběru stavěny podle oborů na základě tříd MDT. Uvnitř jednotlivých tříd jsou
řazeny podle signatur. Každá z devíti základních tříd má barevné označení, což by
mělo pomoci při udržování správného řazení knih. Vybranou knihu si čtenáři
odnesou k pultu, kde jim bude načtena do výpůjček. K dispozici je také výpůjční
automat pro ty, kteří dávají přednost samoobslužnému půjčování.“ [Málková, 2008]
Výpůjční pult, automat na půjčování knih, dva informační pulty a terminály
pro přístup ke katalogu, samoobslužné multifunkční zařízení (pro kopírování,
skenování, tisk, které funguje na karty) a automat na dobíjení kreditu na karty jsou
umístěny v centrálním (kruhovém) prostoru. Hlavní prostory volného výběru se
nacházejí v SV a JV křídle. V JV křídle je vložená střední galerie 4. NP. Prostor je na
obou koncích otevřen přes všechna tři patra knihovny s oknem na celou výšku.
Na sever na Staré Město a na jih, odcloněn dřevěnými lamelami, na Nový Hradec.
Na koncích obou křídel jsou ve 3. až 5. podlaží situovány stoly se židlemi nebo
křesílky.
Prostor je po obvodu přisvětlen kruhovými okny, která se nacházejí ve dvou
výškách (obr. viz příloha č. 2). Mezi stoly jsou rozmístěny pulty pro odkládání knih.
V centrální hale je za výtahem ve 3., 4. i 5. NP připraven dětský koutek vybavený
stolkem se židličkami, pastelkami a boxem na hračky. Praktické jsou nákupní
košíčky, do kterých si může čtenář cestou mezi regály naskládat vybrané knihy.
V administrativní části je umístěn odbor služeb čtenářům. [Brychta, 2003, s. 75]
4. podlaží
Ve 4. NP jsou v JV křídle pro čtenáře k dispozici klasické lístkové katalogy –
jmenný a předmětový. Za katalogy a požárním schodištěm jsou „ukryta“ další
studijní místa. Tento prostor není návštěvníky příliš využíván, protože v budově je
dostatek jiných míst určených k práci i odpočinku. V centrální hale jsou uživatelům
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k dispozici terminály s přístupem do online katalogu, multifunkční kopírovací
zařízení, dva informační pulty. Centrální výpůjční pult slouží k prezenčnímu
půjčování periodik ze skladu, k objednávání kopií článků prostřednictvím MVS a
jako pokladna pro placení za parkování (v systému Aktion je registrováno celkem
1750 uživatelů, z toho aktivních je 1364) a kopírování. V SV křídle je situována
otevřená studovna periodik (obr. viz příloha č. 2) s volným výběrem časopisů a novin
v regálech umístěných po obvodu studovny (téměř 2 000 titulů). Periodika jsou –
podobně jako knihy – řazena oborově, uvnitř skupin pak abecedně podle názvu.
Uprostřed studovny periodik jsou velké stoly, vejde se sem až 84 uživatelů. Pracovní
místa jsou příjemně osvětlena pomocí stropních světlíků denním světlem. Ve
služebním SZ křídle sídlí odbor doplňování a zpracování fondů. Ve skladu jsou
v tomto patře zcela logicky umístěny starší ročníky svázaných periodik, která se dají
objednat prostřednictvím online katalogu. [Brychta, 2003; Málková, 2008; Studijní a
vědecká knihovna, 2010, s. 12]
„Periodika z volného výběru si může ve studovně přečíst každý návštěvník,
bez ohledu na to, zda je registrovaným čtenářem či nikoliv. Pokud si chce
neregistrovaný čtenář objednat cokoli ze skladu, musí se dostavit k pultu a objednat
si prostřednictvím službu konající knihovnice. Při prezenční výpůjčce do studovny
předloží neregistrovaný návštěvník občanský průkaz nebo pas a vyplní formulář
o výpůjčce. Neplatí však žádné poplatky.“ [Málková, 2008]
5. podlaží (obr. viz příloha č. 1b)
V 5. NP jsou pro veřejnost zpřístupněna tři křídla. Z ochozů v severovýchodním křídle je vidět do otevřené studovny periodik ve 4. NP, na ochozech je
volný výběr 20 000 svazků beletrie, které je možné půjčit absenčně, registraci
výpůjček je však třeba provést ve 3. NP.
V centrální hale jsou uživatelům k dispozici terminály s online katalogy,
u centrálního pultu jsou přijímány objednávky na rešerše a meziknihovní výpůjčky.
Kvalifikovaná služba zodpovídá faktografické a bibliografické dotazy. [Málková,
2008]
V jihovýchodním křídle jsou po obvodu umístěny stoly se židlemi a osm
uzavíratelných studijních boxů. Prostor je přisvětlen kruhovými membránovými
světlíky s rozptýleným světlem. V individuálních boxech si mohou registrovaní
uživatelé ponechat studijní materiály až několik dní a nerušeně zde pracovat.
V prostřední části se nachází příručka studovny se zhruba 6 000 svazky naučné
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literatury (obsahuje encyklopedie a základní díla z jednotlivých vědních oborů) a
volný výběr regionální literatury (regionální badatelna) se 6 000 svazky. Uživatelům
je v tomto patře ve studovně umožněn přístup k databázím a k MS Office. Knihy,
databáze i textové editory jsou přístupné zdarma i neregistrovaným uživatelům. Vše
je určeno výhradně k prezenčnímu studiu. [Brychta, 2003; Málková, 2008; Studijní a
vědecká knihovna, 2007h]
Konferenční sál (v administrativním křídle) je dobře technicky vybaven
(dataprojektor, diapromítačka, mixážní pult, mikrofony, počítač s WiFi připojením,
DVD a VHS přehrávač). Okna vyzdvižená nad úroveň střechy se dají pomocí
ovladače automaticky zatáhnout, poté je místnost vhodná také pro promítání.
Všechny židle je možné vystěhovat, čímž vznikne variabilně využitelný volný
prostor. Za konferenčním sálem se nacházejí dvě učebny - jedna malá, která může
sloužit samostatně nebo jako zázemí pro konferenční sál při konání akcí, druhá,
počítačová (obr. viz příloha č. 2), je vybavena kopírkou a scannerem. Probíhají tu
školení práce s počítačem, kurzy trénování paměti apod. V konferenčním sále a
v učebnách se konají kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost i knihovníky, jsou také
nabízeny k pronájmu. [Málková, 2008]

2.4 Zásady dobré architektury a jejich uplatnění v SVK HK
Zásady pro hodnocení architektonického řešení lze podle M. Masáka rozdělit
do následujících kategorií:
1. požadavky městotvorné, urbanistické (architektura, poloha, okolí)
2. sociologické požadavky (komunitní role, dostupnost, služby)
3. psychologické požadavky (příjemné prostředí, barvy)
4. fyziologické požadavky (ergonomie, nábytek, hluk, teplota, vzduch)
5. estetické požadavky (barvy, tvary, materiály)
6. provozní požadavky (návaznost, rozdělení provozů)
7. ekologické požadavky (odpady, úspora energií)
8. technické požadavky (stavba, rozvody)
9. ekonomické požadavky (investiční a provozní náklady)
Vybrané zásady budou dále rozebrány z pohledu knihovníka a bude
pojednáno o jejich uplatnění v případě stavby SVK HK.
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Urbanistické a sociologické požadavky
Komunitní role knihovny
V souladu s doporučeními pro architekturu knihoven je budova SVK HK
umístěna v centru města a studentského života. Splňuje i požadavek na její snadnou
dostupnost pro uživatele (podle materiálů IFLA a metodického pokynu Ministerstva
kultury ČR do 15 min. pěšky nebo prostředky hromadné dopravy).
Prostorně a příjemně by mělo působit také okolí knihovny. Na jižní straně
objektu je vybudován „klidový prostor“ s lavičkami. Návštěvníkům je k dispozici
parkoviště pro automobily i stojany pro kola.
Vstup a bezbariérový přístup
Do objektu lze vstoupit hlavním vchodem nebo po schodišti vedoucím
z podzemního parkoviště do zádveří budovy. Zaměstnanci vcházejí služebním
vchodem nebo projdou od parkoviště suterénem přímo do služební části objektu.
K dispozici mají i služební výtah. V parkovacím prostoru je umístěna také plošina
pro osoby s omezenou pohyblivostí.
Bezbariérový přístup do budovy z podzemního parkoviště umožňuje plošina,
uvnitř knihovny výtahy, které se nacházejí hned u hlavního vchodu. V blízkosti
vstupu je vybudováno nezbytné zázemí pro uživatele - šatna, toalety, informační
pult, automat na pití, ve 2. NP je zajištěn přístup na Internet.
Šatna, centrální hala
V šatně jsou návštěvníci povinni odložit svrchní oděv a veškerá zavazadla.
Využít mohou i dostatečně velké uzamykatelné skříňky. Pro vyhledávání v online
katalogu slouží terminály, v centrální hale si mohou návštěvníci zdarma přečíst denní
tisk.
Složení čtenářů
Knihovna slouží různým skupinám obyvatel, čtenářem se může stát každý,
kdo dosáhl věku 15 let. Prostory knihovny se skládají z rušných částí určených pro
setkávání lidí (1. a 2. NP) a z klidových míst určených pro studium (studovny ve 3. a
4. NP a především 5. NP s individuálními studijními boxy).
Psychologické a fyziologické požadavky
Knihovna má vytvořit optimální podmínky pro studium. Mezi nepříznivé
faktory patří hluk, nerovnoměrnost nebo nízká intenzita světla, nedostatek denního
světla.
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Světlo
Přístup denního světla zajišťují kruhová okna nepravidelně rozmístěná podle
vnitřních prostor. V rameni, kde se nacházejí sklady, je oken méně. Některá jsou
pevně zasklená, jiná se dají otevřít. Okna jsou umístěna ve dvou parapetních
výškách, níže umístěná slouží k osvětlení studijních míst rozložených podél vnějších
stěn budovy, výše umístěná umožňují přístup denního světla do prostoru s volným
výběrem knih. Hlavní knihovnické prostory na koncích SV a JV ramene u Hradecké
ulice zakončují velké prosklené „stěny“, které sahají přes všechna podlaží. Studovny
v posledním patře jsou prosvětleny membránovými kruhovými světlíky. Strop
konferenčního sálu je vyzdvižen nad úroveň střechy budovy. Tím je dosaženo
možnosti horního osvětlení sálu. [Brychta, 2003, s. 74]
Studijní místa
Studijní místa by měla poskytovat ticho a klid na práci bez ohledu na to,
jedná-li se o samostatnou studovnu, o individuální boxy nebo jen o vyčleněná
studijní místa v rámci knihovny.
Studijní místa v SVK jsou vybavena pohodlným funkčním nábytkem a
lokálním nastavitelným osvětlením, většina z nich umožňuje i připojení na internet.
Klid a soukromí poskytují individuální studijní boxy záměrně umístěné do
nejvyššího podlaží. Studijní boxy v roce 2009 využilo 275 návštěvníků, tj. průměrně
23 za měsíc.
Nábytek
Nábytek je odolný, pulty správně vysoké, aby nevytvářely bariéru mezi
personálem a uživateli, horní police regálů snadno dosažitelné, regály označené
informačními tabulemi.
Barvy
Při volbě barev v interiéru je třeba dbát na jejich psychologické působení,
preference barev je však i individuální záležitostí a souvisí s věkem. Barev lze využít
také k usnadnění orientace, v SVK je v každém patře jinak barevná podlaha. Kromě
nástěnné malby zajišťují barevnost interiéru výrazná červená křesla.
Zeleň
Živá zeleň slouží k pročištění ovzduší, má estetickou funkci, může tvořit
optickou clonu. Pohled do zeleně uleví unaveným očím. Je však třeba zvolit správné
druhy rostlin a starat se o ně. V Královéhradecké knihovně je živé zeleně málo,
rostliny umístěné ve veřejných prostorech jsou darované, v budoucnu se počítá
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s nákupem dalších. Ve služební části jsou květiny pouze na k tomu předem
vymezených místech.
Fyziologické požadavky
Orientační systém
Fyziologické a psychologické požadavky spolu úzce souvisejí. K příjemnému
pocitu uživatelů výrazně přispívá dobře graficky ztvárněný a vhodně rozmístěný
informační/orientační systém.
„Vzhledem k tomu, že ve volném výběru včetně studoven je vystaveno kolem
140 000 dokumentů, byl zvolen čtyřstupňový informační systém, který pomáhá
návštěvníkům v orientaci.
První úrovní jsou tabule umístěné před každým křídlem s barevnými
schématy rozmístění jednotlivých oborů. Barvy na schématu odpovídají barevným
kolečkům, kterými jsou polepeny knihy. Druhá úroveň orientačního systému je
řešena praporky v uličkách nad regály. Praporky s příslušným nápisem označují
začátek oborů - hlavních tříd MDT. Třetí úroveň tvoří rámečky na bočních stěnách
regálů, kde jsou vypsány třídy nacházející se na regálu z obou stran. A konečně
čtvrtou úrovní jsou magnetické pásky s názvy oborů a podoborů, umístěné přímo na
policích.
Ve studovnách a volném výběru knih a periodik jsou vždy přítomni
informační pracovníci, kteří poradí a pomohou.“ [Málková, 2008]
Na tvorbě orientačního systému spolupracuje SVK se specializovanou
firmou. V každém patře je vedle výtahu umístěn skleněný panel s informacemi
o nabízených

službách.

Originálním

informačním

prvkem

je

pruh

látky

s informacemi zavěšený nad schodištěm a procházející všemi poschodími (viz
příloha č. 2). V 1. a 3. NP je vedle centrálního pultu umístěna plazmová obrazovka,
která návštěvníky informuje o nejbližších akcích. V každém patře je navíc digitální
panel s informacemi o službách.
Pro nevidomé
Pro nevidomé je k dispozici akustický systém a Braillovo písmo ve výtahu.
Nevidomí však navštěvují hlavně Knihovnu města Hradce Králové (tj. městskou
knihovnu), která nabízí speciální služby, tzv. „zvukovou knihovnu pro nevidomé a
slabozraké“. Ta je pobočkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
v Praze. [Knihovna města, 2010]
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Estetické požadavky
Vzhled, vnitřní výzdoba
Hodnocení estetického provedení knihovny je hlavně individuální záležitostí.
Vnější vzhled i interiér budovy by měly být kvalitně výtvarně provedené,
s respektováním psychologických zákonitostí působení na člověka.
Vnitřní výzdobu knihovny tvoří nástěnná malba nazvaná „Evoluce forem“.
Její autorkou je Martina Novotná. Malba pokrývá především stěny u požárních
východů (JV křídlo) ve 3. až 5. NP, objevuje se ale i v dalších částech knihovny
(např. na stěně Internet klubu). Výtvarné dílo má představovat tři světy - nerostný,
rostlinný a svět volných forem, tedy myšlenek. Základním prvkem je šestihran
v mnoha variacích, který se dále dělí na trojúhelníky. [Vinšová, 2009]
Provozní požadavky
Vnitřní uspořádání
V knihovně je dodržena zásada, že se nemají křížit cesty pro pohyb
dokumentů, zaměstnanců a uživatelů. Budova Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové je rozčleněna na několik relativně samostatných úseků: veřejné prostory,
sklady, knihovnické zázemí a technické provozy.
Dvě celá křídla přilehlá k Hradecké ulici jsou určena pro návštěvníky,
ve třetím křídle je veřejnosti poskytnut prostor v prvním a pátém nadzemním podlaží,
kde jsou umístěny doplňkové služby, jako je šatna, konferenční sál a učebny. Studijní
prostory jsou situovány do nejvyššího patra, zde se předpokládá klidová zóna a
maximum denního osvětlení. K relaxaci slouží pohovky v centrální hale a Literární
kavárna. Knihovnické zázemí je od veřejného prostoru odděleno v každém podlaží
centrálními pulty, prostor za nimi slouží též jako spojnice pro přesun fondů z úseku
zpracování do skladů. Depozitář je umístěn v pěti podlažích jihozápadního křídla.
Knižní výtahy jsou přístupné jak z prostorů centrálních pultů, tak ze skladových hal.
Tím je zajištěna jednoduchá a rychlá přeprava dokumentů. [Svobodová, 2008a]
Bezpečnostní opatření
Knihovna stojí naproti sídlu Hasičského záchranného sboru. Budova je
napojena na pult požární ochrany, využívá zabezpečovacího a kamerového systému,
proti zcizení knih jsou u východů instalovány bezpečností brány. Na vše dohlíží
fyzická ostraha objektu. Fasáda knihovny je opatřena antigrafiti nátěrem a nejvyužívanější výpočetní technika má antivandal úpravu. [Svobodová, 2008a]
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Technické požadavky
Konstrukce
Technické požadavky se zabývají stavební problematikou. Dobře konstrukčně
řešen má být hlavně plášť budovy, fasáda a střecha.
SVK HK je příkladem uzavřené struktury stavby. Její nevýhodou je nižší
flexibilita vnitřního uspořádání než v případě budov s otevřenou strukturou stavby,
která bývá charakterizována jako prázdná, dobře fungující bedna. [Masák, 2003]
Objekt se nachází v místech bývalého slepého ramene Orlice. Základové
konstrukce jsou řešeny pomocí pilotů zhotovených ze speciální betonové směsi.
Hydroizolace chrání proti podzemní vodě a také proti radonu. [Kulhánek, 2009]
Z betonu a železobetonu jsou zhotoveny všechny nosné konstrukce budovy,
centrální schodiště i stěny místností v interiéru, které nejsou kryty obkladem.
Veškeré koncové prvky, jako jsou např. svítidla, reproduktory, sprinklery (zařízení
pro hašení požáru), jsou přímo zakomponovány do nosných konstrukcí. [Brychta,
2003; Kulhánek, 2009]
Technická zařízení, rozvody
Ústředním bodem knihovny je velín (technický provoz je řízen počítačem).
Přívod elektrického proudu zajišťuje diesel agregát, cirkulaci vzduchu vzduchotechnika. V budově není klimatizace (až na část skladu ve 2. NP), příznivé klima
zabezpečuje tzv. aktivace betonového jádra. Tato technologie v zimě budovu ohřívá
a v létě ji chladí. Celý dům je protkán strukturovanou sítí, přes elektrické rozvody až
po místní rozhlas a internet. [Svobodová, 2008a]
Budova knihovny se však v prvních letech provozu nevyhnula technickým
problémům. Byla nutná oprava části rozvodů poškozených z důvodu „roztahování“
betonu, celý rok se zkouší optimální nastavení vzduchotechniky a topení tak, aby
byly na všech pracovištích přijatelné podmínky pro zaměstnance i dokumenty.
Podařila se vyřešit teplota ve vstupní hale, kterou se nedařilo dostatečně vytopit.
Problém s přehříváním studovny v 5. podlaží byl zmírněn zastíněním některých
střešních světlíků. Pozornost bude nadále věnována teplotě ve skladech, kde jsou
z důvodu přílišného přehřívání v letních měsících nainstalovány teploměry, které
v průběhu celého roku měří aktuální teplotu. Údaje jsou přenášeny pomocí intranetu
a vyhodnocovány. Prozatím byly ve snaze o snížení tepelných zisků vyměněny
zářivky a bylo zrušeno automatické rozsvěcení světel na pohybové čidlo ve všech
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prostorách skladu najednou. Betonová stavba s nízkými stropy výborně zabraňuje
úniku tepla, v zimě tady není potřeba topit, v létě je to však nevýhoda
Ekonomické a ekologické požadavky
Provozní náklady
Ekonomické náklady zahrnují investiční a provozní náklady. Požadavky
ekologické úzce souvisí s technickými a ekonomickými. Spočívají mimo jiné ve
snaze o nízkou spotřebu energie při stavbě a provozu knihovny. Snaha o finanční
úspory vede ke stavbě nízkoenergetických (pasivních) domů, které ke svému
provozu nepotřebují klimatizaci. Využívá se také správného rozmístění provozů
vzhledem ke světovým stranám. Energeticky úsporná budova potřebuje ke svému
provozu minimum technických zařízení.
Budova SVK HK je navržena „s výraznou snahou po úsporách energie, díky
kvalitním obalovým konstrukcím je klasifikována v kategorii C – energeticky úsporná.“ [Brychta, 2003; Kulhánek, 2009]
„Budova SVK s nízkými energetickými náklady drží stabilní teplotní klima
uvnitř budovy. K tomu přispívají i malá kulatá okna, která zejména v létě
minimalizují tepelné zisky.“ [Svobodová, 2008b]
Energie pro vytápění a chlazení i pro přípravu teplé vody jsou získávány
pomocí dálkového rozvodu tepla. Ve snaze minimalizovat nepříznivý vliv provozu
budovy na životní prostředí jsou „dešťové vody ze zastřešení budovy separátně
vypouštěny do řeky Orlice a naopak venkovní parkoviště je napojeno na kanalizaci
přes odlučovač ropných látek“. [Kulhánek, 2009]
Velké prosklené plochy jsou často problematické z hlediska tepelné a
zvukové izolace. Prosklená stěna v jižní části budovy je proto krytá pevnými
dřevěnými lamelami, které mají zabránit přehřívání interiéru slunečními paprsky.

21

3 Organizačně-funkční struktura

Obr. č. 1 Struktura knihovny. Převzato z WWW: <http://www.svkhk.cz/strukturaknihovny>.
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Organizační struktura knihovny (obr. č. 1) je poměrně složitá. Pod přímé
vedení ředitelky spadá útvar ředitelky, odbor informačních technologií, náměstek pro
ekonomickou činnost, náměstkyně pro služby, odbor správy fondu a odbor
doplňování a zpracování fondů.
Odbor informačních technologií zajišťuje funkčnost hardwarového a
softwarového vybavení knihovny, chod knihovního systému a připojení na Internet.
Knihovna používá automatizovaný knihovní systém Aleph. Software byl
v roce 2009 převeden z verze 16 na verzi 18. Nově byl zahájen tisk čtenářských
průkazů a přihlášek přímo z Alephu. Byla vytvořena procedura pro tvorbu databáze
regionálních výročí, navržen pracovní postup pro generování, úpravu dat a vystavení
záznamů na webu. Byla zavedena možnost zadávat rezervace na půjčená periodika
ve studovně periodik a na dokumenty půjčené ve studovně.
Záznamy OPACu byly obohaceny o skeny obálek a obsahů a o plné texty
elektronických časopisů dostupných přes JIB. Při vyhledávání pomocí klíčových slov
jsou prohledávány také naskenované obsahy, které často nesou významnou
obsahovou informaci. [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 30]

3.1 Finanční a personální zdroje
Ekonomické a finanční hospodaření
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je příspěvkovou organizací,
jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Činnosti, které realizuje, jsou
financovány především z rozpočtu zřizovatele.
Knihovna

získává

finance

z pronájmu

literární

kavárny,

galerie,

konferenčního sálu a učeben. Vlastní výnosy jsou investovány zpět do provozu
(včetně akvizice dokumentů a elektronických zdrojů).
„Podíl vlastních výnosů z celkových příjmů představuje 6,7 %, což dokazuje
vzrůstající aktivitu knihovny v této oblasti po přestěhování do nové budovy. Růst
zaznamenal především příjem z pronájmu nemovitého majetku, ale stoupaly i příjmy
od návštěvníků knihovny, tzv. tržby z prodeje služeb. Na druhou stranu je nutno
konstatovat, že první úplný rok hospodaření SVK HK v nové budově přinesl i
očekávaný nárůst nákladů, což se projevilo i ve výši příspěvku na provoz, který
například ve srovnání s rokem 2007 je vyšší o 55 %.“ Hospodaření knihovny podrob-
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ně zachycuje tabulka č. 2 [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 32; Studijní a
vědecká knihovna, 2008a, s. 25]
Poskytnutá dotace od krajského úřadu na rok 2010 je z důvodu krize o 3,5 %
nižší než v minulém roce, na rok 2011 je předpokládán pokles dokonce o 5 % oproti
roku 2009. Vedení knihovny se snaží vynaložit vždy nejméně 2 mil. Kč na akvizici.
Nejvyšší položkou v rozpočtu jsou náklady na spotřebu energií, byla proto přijata
úsporná opatření – např. automatické vypínání počítačů po předem stanovené době,
kdy se s nimi nepracuje.
Další peníze, tzv. investiční, jsou získávány z odpisů majetku (budovy).
Z této částky je však 60 % vráceno do rozpočtu kraje, na provoz knihovny je možné
využít zbývajících 40 %. Plán investic musí být oznámen kraji. Nejbližším záměrem
je namontování plošiny pro handicapované do dvoupodlažní Galerie U Přívozu.
Ukazatel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tržby (vlastní)
Ostatní výnosy (vlastní)
Příspěvek zřizovatele (krajského
úřadu) na činnost
Příspěvek zřizovatele na regionální
funkce
Příjmy ze státního rozpočtu (dotace na
granty – provozní)
Výnosy celkem
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
Daně a poplatky
Odpisy nehmot. a hmot. investičního
majetku
Ostatní náklady
Náklady celkem
Výsledek hospodaření (ř. 6 – ř. 18)

Výsledek
Výsledek
hospodaření
hospodaření
v Kč za rok 2009 v Kč za rok 2007
2 358 656,12
1 437 212
1 288 815,41
273 877,48
49 348 000
31 435 000
1 160 000

1 065 000

178 000

517 069

54 333 471,53
1 126 479,96
4 265 700, 70
4 294 138, 47
6 806 030, 96
21 486 788
20 788 710
698 078
7 028 557

34 728 158,48
346 060,50
2 887 497,30
1 094 627,06
2 952 442,90
17 330 297
16 799 393
530 904
6 045 374

0
8 215 832,30

0
3 261 317,30

1 103 577,11
54 327 104,50
6 367,03

806 174,74
34 723 790,80
4 367,68

Tabulka č. 2 Ekonomické a finanční hospodaření. Převzato z Výročních zpráv za rok
2009, s. 33 a 2007, s. 25.
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„Byly splněny všechny specifické ukazatele plánu, tj. nedošlo k překročení
limitu mzdových prostředků, průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a výdajů
na pohoštění a dary. Rovněž byly splněny závazné ukazatele plánu, knihovna
hospodařila se schváleným ročním příspěvkem na činnost včetně regionálních funkcí
ve výši 50 508 000 Kč a odvod z investičního fondu ve prospěch zřizovatele ve výši
6 360 000 Kč byl realizován ve stanovených termínech. Na nákup knihovních
jednotek bylo z rozpočtu včetně regionálních funkcí uvolněno 3 038 655,41 Kč.“
[Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 34]
„Oblast dotací je podrobně dokumentována v následujícím přehledu.
Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo kultury České republiky (údaje jsou
uvedeny v Kč).“
Ukazatel
A. neinvestiční dotace celkem
v tom:
VISK 7 - Kramerius
VISK 9 – Rozvoj souborného katalogu
CASLIN
Knihovna 21. století
B. investiční dotace celkem

Poskytnutá Čerpání
dotace
dotace
178 000
178 000

Zůstatek

68 000
90 000

68 000
90 000

0
0
0
0

20 000
0

20 000
0

0
0

Tabulka č. 3 Přehled dotací. Převzato z Výroční zprávy za rok 2009, s. 34.
Rozvojové projekty
Z dotací Ministerstva kultury
 Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění
prostřednictvím digitálních kopií (VISK 7), dotace 68 000 Kč, digitalizace
Pochodně 1981-1983.
 Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové (VISK 9), dotace 90 000 Kč, celkem zpracováno 9 600
autoritních záznamů.
 Ochranné obaly na dokumenty (Knihovna 21. století), dotace 20 000 Kč,
nakoupeny ochranné obaly na 325 svazků dokumentů.
 Nákup nekomerčních titulů české literatury a literární vědy (Česká knihovna),
nakoupeny dokumenty v hodnotě 5 000 Kč.
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Z vlastních zdrojů
 Retrokonverze záznamů generálního lístkového katalogu, 312 606 Kč, zpětně
uloženo 17 204 tisíc záznamů, rekatalogizováno 1 335 záznamů a opraveno 7 849
regionálních polí v záznamech.
 Opravy článků konvertovaných z článkové databáze do systému Aleph,
100 374 Kč, bylo opraveno 3 965 bibliografických záznamů článků a vytvořeno
1 196 autoritních záznamů.
 Kreativní knihovna. Projekt byl realizován ve spolupráci se studenty a byl zaměřen
na komunitní aktivity (besedy, přednášky, veřejné produkce a streetartové akce).
Cílem bylo přiblížit knihovnu části veřejnosti, která ji běžně nenavštěvuje.
[Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 24]
Účast v národních projektech
 Česká národní bibliografie – články (odesláno 963 záznamů ze 16 periodik).
 Biografický slovník českých knihovníků. Projekt je organizován Sdružením
knihoven ČR. Za SVK HK bylo v roce 2009 zpracováno 10 záznamů knihovníků,
celkově bylo do databáze posláno 85 záznamů, podíl knihovny na tvorbě databáze
byl tímto splněn.
 Zasílání záznamů do Souborného katalogu CASLIN - 9 669 záznamů.
Účast na konsorciálních projektech
 Knihovna participovala na konsorciálních projektech zpřístupňujících tyto báze:
SpringerLink, OCLC First Search, Infobanka ČTK, databáze TamTam,
EBSCOhost, EZB - Elektronická knihovna časopisů a ProQuest. Z důvodu
nedostatku finančních prostředků byla ukončena účast v projektu OCLC. [Studijní
a vědecká knihovna, 2010, s. 25]
Počet zaměstnanců
Celkový počet zaměstnanců
- z toho ženy
muži
- v tom zaměstnanci odborní
- VŠ knihovnického směru
- VŠ ostatní
- SŠ knihovnického směru
- SŠ ostatní
- zaměstnanci ostatní
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

84
74
10
74
18
10
24
24
10
79,98

Tabulka č. 4 Počet zaměstnanců a jejich struktura k 31.12. 2009. Převzato z Výroční
zprávy za rok 2009, s. 36.
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Při porovnání počtu zaměstnanců v roce 2007, kdy sídlila knihovna ještě
v původních prostorách, s rokem 2010 není na první pohled patrný rozdíl. Paní
ředitelka totiž počítala předem s nutným navýšením pracovních úvazků a přijímala
pracovníky průběžně už od roku 2001. Do roku 2008 se počet zaměstnanců zvýšil
z 60 na plánovaných 80. Tento počet byl stanoven studií jako optimální, což se
potvrdilo i v praxi.
Práce se bude dále zabývat oddělením služeb knihovnám a Public
Relations, které patří do útvaru ředitelky, odborem služeb, který řídí náměstkyně pro
služby, odborem správy fondu a odborem doplňování a zpracování fondů.

3.2 Odbor doplňování a zpracování fondů
Odbor doplňování a zpracování fondů
Odbor zajišťuje akvizici a katalogizaci dokumentů, které tvoří knihovní
fond SVK. Tento fond má univerzální charakter se specializací na literaturu
východních Čech a lužicko-srbskou literaturu. Lze zde najít dokumenty ze společenských, přírodních a technických věd, výběrově je doplňována i beletrie.
Zpracovávají se zejména knihy a periodika, vytvářejí se také záznamy článků
z regionálního tisku.
Záznamy jsou dostupné přes internet v knihovním katalogu na adrese
<http://wwwopac.svkhk.cz>. Katalog je budován od roku 1992, od roku 1994
probíhá také retrokonverze záznamů z generálního lístkového katalogu. V katalogu je
uložena většina záznamů dokumentů z fondu knihovny.
Odbor má 23 zaměstnanců a skládá se ze 4 oddělení:
Oddělení akvizice
Získávají se a evidují všechny druhy dokumentů (včetně norem, patentů,
databází). Knihovna je příjemcem povinného výtisku literatury vydané v Královéhradeckém kraji. Ročně nakoupí publikace za přibližně 2,5 mil. Kč. Při výběru
dokumentů pro akvizici pomáhá akviziční komise složená z vedoucích jednotlivých
oddělení knihovny.
V posledních dvou letech byly kromě odborné literatury dokoupeny další
exempláře často půjčovaných titulů, naučná CD a DVD i kolekce filmů ze Zlatého
fondu české kinematografie. Podle možností byla doplňována také literatura pro
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národnostní menšiny žijící v ČR. [Studijní a vědecká knihovna, 2009, s. 17; Studijní
a vědecká knihovna, 2010, s. 26]
„Průměrná cena 1 knihovní jednotky monografií v roce 2008 činila 408,90 Kč
(v roce 2007 to bylo 232,83 Kč, v roce 2009 srovnatelných 250,94 Kč). „Výrazný
nárůst přepočtené ceny 1 monografie zakoupené do SVK byl způsoben jednak
zvýšeným nákupem zahraničních publikací, jednak možností nakoupit i dražší
publikace české provenience.“ [Studijní a vědecká knihovna, 2009, s. 17, Studijní a
vědecká knihovna, 2010, s. 26]
V roce 2009 bylo získáno a zaevidováno celkem 19 450 knihovních jednotek,
včetně patentů, kartografických dokumentů, elektronických zdrojů a audiovizuálních
dokumentů. Odepsáno bylo celkem 120 knihovních jednotek, převážně ztracené
a poškozené exempláře. V posledních několika letech ubylo mezinárodních výměn a
náhrad za ztráty. [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 25]
Byly zakoupeny aktualizace (nebo on-line vstupy) 7 databází, vstup do 9 databází byl poskytován zdarma. Dvě databáze byly hrazeny částečně (zbývající část
byla poskytována z grantů). Nově se knihovna finanční spoluúčastí podílí na projektu
VZ09015 programu INFOZ – přístup do databáze ProQuest Central. Od 1.1.2009
byla zajištěna nová licence na přístup do elektronické databáze norem (navázalo se
tak na grant LI 200011). Pokračovala spolupráce s Úřadem patentového vlastnictví
při doplňování patentové literatury.
V letech 2004 až 2008 byly vynaloženy velké finanční obnosy na nákup
norem. Zatímco se finanční prostředky na nákup monografií a seriálů za posledních
7 let změnily jen nepatrně, náklady na databáze a předplacené vstupy výrazně
vzrostly.
V závěru roku byly zakoupeny 2 elektronické čtečky, které jsou absenčně
půjčovány uživatelům. Ke každé čtečce obdrží čtenář paměťovou kartu, na které jsou
uloženy texty téměř 900 volně (bezplatně) dostupných elektronických knih
z projektu Gutenberg a z fondu Městské knihovny v Praze, dále pak regionální
literatura. Uživatelé zatím vracejí přístroje nepoškozené. [Studijní a vědecká
knihovna, 2010, s. 27]
Návrhy na dokoupení titulů
Čtenáři mohou navrhnout zakoupení určitých titulů do fondu knihovny.
Formulář

je

k dispozici

na

webových

stránkách

knihovny

na

adrese

<http://www.svkhk.cz/zadanka.asp?co=dokoupeni_titulu>. S návrhy na dokoupení
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titulů mají knihovníci dobré zkušenosti. Uživatelé, mnohdy odborníci v určitém
oboru, je často upozorní na zajímavou literaturu. Navrhované publikace jsou
získávány do fondu podle finančních možností SVK a v souladu se schváleným
Akvizičním programem. [Studijní a vědecká knihovna, 2007h]
Oddělení jmenného zpracování
Oddělení se zabývá jmenným zpracováním dokumentů, retrokonverzí
lístkových záznamů do elektronického katalogu a tvorbou autoritních záznamů.
Dokumenty jsou od roku 1996 zpracovávány podle AACR2, záznamy jsou vytvářeny
ve formátu MARC21 a jsou přístupné v Souborném katalogu CASLIN.
Oddělení věcného zpracování
K věcnému popisu dříve sloužila klíčová slova. Dnes jsou přebírána
předmětová hesla z Národní knihovny. Vlastní klíčová slova jsou používána pouze
v případech, kdy není schváleno odpovídající předmětové heslo (např. „beletrie
cizojazyčná“). Dále jsou používány třídníky MDT, znaky konspektu, autoritní
záznamy osob, korporací a akcí a geografická hesla. Pro regionální dokumenty se
navíc používá vlastní pole 967, kam jsou ukládána podrobnější geografická hesla.
Zpracovávají se i staré tisky z fondu knihovny.
Elektronický

katalog

obsahoval

na

konci

roku

celkem

674

465

bibliografických záznamů všech druhů dokumentů v celkovém počtu 945 318
exemplářů. Z toho je 565 059 záznamů monografií (s 714 210 evidovanými
jednotkami) a 24 148 záznamů seriálů (s 220 417 evidovanými jednotkami).
V rámci jmenné i věcné katalogizace je budováno několik řízených
přístupových souborů.
· Databáze personálních autorit má 239 469 záznamů, z toho 15 301 regionálních.
· Databáze korporativních autorit má 33 797 záznamů, z toho 6 087 regionálních.
· Databáze nakladatelů a vydavatelů má celkem 45 646 záznamů.
· Databáze míst vydání má 3 479 záznamů. [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 27]
V roce 2009 pokračovala úzká spolupráce s Národní knihovnou při tvorbě
celostátní databáze geografických autorit, byly zasílány návrhy předmětových hesel
(zejména týkajících se regionu), byly vytvářeny a zasílány návrhy nových autorit
z věcného i analytického zpracování. Zvláštní pozornost je věnována regionálním
personálním autoritám. Úsek věcného zpracování se podílí na tvorbě databáze
Regionální výročí, pro kterou připravuje podklady, kontroluje, opravuje a doplňuje
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autoritní záznamy jednotlivých regionálních osobností na dané období. [Studijní a
vědecká knihovna, 2010, s. 28]
Oddělení bibliografie
V tomto oddělení jsou excerpována regionální periodika a vytvářejí se
bibliografické záznamy článků s regionální tematikou. Záznamy jsou součástí
elektronického katalogu knihovny, výběrově jsou zasílány do souborné databáze
článků ANL.
Oddělení spravuje Soubornou bázi regionálních seriálů Královéhradeckého
kraje za léta 1800 – 1965 a buduje archiv ediční činnosti SVK HK. Příležitostně
sestavuje tematické i personální bibliografie s regionálním zaměřením. [Studijní a
vědecká knihovna, 2007e]
Excerpcí ze 138 titulů regionálních deníků, periodik a sborníků bylo během
roku 2009 vytvořeno 3 534 bibliografických záznamů článků. Celkem je v bázi
uloženo již 76 322 bibliografických záznamů regionálních článků.
Byla navázána spolupráce s J. Valentou na tvorbě Databáze českého
amatérského divadla (http://www.amaterskedivadlo.cz), v rámci které je zasílán
přehled článků o amatérském divadle. Celkem bylo posláno 7 záznamů. Průběžně
probíhaly práce na bibliografii Marie Kubátová. Pokračovala spolupráce na projektu
Slovník českých knihovníků a příslušné databázi. [Studijní a vědecká knihovna, 2010,
s. 29]

3.3 Odbor správy fondu
Odbor správy fondu
Odbor zabezpečuje vyhledávání dokumentů ve skladech podle požadavků
čtenářů a jejich zpětné ukládání do fondu. Provází revize a superrevize fondu,
zabezpečuje ochranu knihovního fondu, připravuje seriály do vazby. Provádí
signování a zabezpečení dokumentů určených pro volný výběr.
Odbor má 9 pracovníků. [Studijní a vědecká knihovna, 2007g]
Dokumenty jsou uchovávány v pěti podlažích skladů. Řazeny jsou podle
signatur, způsob stavění fondu je formátově-pořadový. Část knihovního fondu
(hlavně periodika ale i vzácné tisky, mikrofiše) je uložena ve skladech na Pouchově,
odkud se denně přivážejí dokumenty objednané čtenáři.
Knihy jsou zabezpečeny proti krádeži pomocí elektromagnetických pásek.
Dokumenty určené do volného výběru, studovny a regionální badatelny jsou
opatřovány stavěcími znaky, signaturami, barevným označením tříd a čipy (RFID
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technologie), které umožňují jejich samoobslužné půjčování. Dokumenty jsou baleny
do fólie.
Za rok 2009 bylo vyřízeno 131 323 požadavků od čtenářů, z toho 2 340 pro
prezenční výpůjčky do studovny v 5. NP a 16 090 do studovny periodik ve 4. NP.
[Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 29]

3.4 Odbor služeb
Odbor služeb
Odbor poskytuje absenční výpůjční služby registrovaným čtenářům,
prezenční výpůjčky periodik, norem a dalších dokumentů registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Zajišťuje reprografické služby, přístup k internetu a do
elektronických databází Zpracovává rešerše, poskytuje referenční služby. Skládá se
ze dvou oddělení a má 32 pracovníků.
Oddělení absenčních služeb
Náplní práce zaměstnanců je registrace uživatelů, poskytování absenčních
služeb, prodlužování výpůjčních lhůt, vyřizování objednávek a rezervací dokumentů,
zprostředkovávání meziknihovních výpůjčních služeb. Pracovníci mají na starosti
také volný výběr knih a podílejí se na zabezpečení informační služby ve volném
výběru. V oddělení je zaměstnáno 18 pracovníků.
Oddělení prezenčních služeb
Oddělení je rozčleněno na úsek informačních a rešeršních služeb (IRS),
úsek periodik a úsek internet klubu.
„Úsek IRS zajišťuje stálou informační službu v celé budově knihovny.
Doplňuje fond určený k prezenčnímu studiu ve studovně v 5. NP, včetně fondu
regionální literatury. Umožňuje uživatelům přístup k databázím. Lektorsky zajišťuje
školení uživatelů v práci s elektronickým katalogem knihovny a s databázemi.
Připravuje i další kurzy a školení pro veřejnost. Zpracovává písemné rešerše na
základě požadavků uživatelů. Zodpovídá písemné i telefonické faktografické a
bibliografické dotazy.“ [ Studijní a vědecká knihovna, 2007f]
„Úsek periodik zprostředkovává uživatelům noviny, časopisy a další druhy
dokumentů k prezenčnímu studiu ve studovně periodik ve 4. NP. Doplňuje a
organizuje volný výběr periodik běžného roku, kompletuje starší ročníky periodik
k dalšímu zpracování. Provádí kopírování objemnějších nebo složitějších zakázek.
Elektronicky dodává kopie článků z novin a časopisů smluvním organizacím.
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Úsek internet klubu zajišťuje přístup k internetu ve 2. NP.
Oddělení prezenčních služeb má 13 pracovníků.“ [Studijní a vědecká
knihovna, 2007f]

3.5 Útvar ředitelky (Služby knihovnám, PR)
Oddělení služeb knihovnám
Oddělení vykonává regionální funkce ve znění § 11 knihovního zákona
v rámci Studijní a vědecké knihovny jako krajské knihovny. S přestěhováním do
nové budovy bylo oddělení organizačně začleněno do přímé kompetence ředitelky
SVK.
Oddělení vykonává a koordinuje regionální služby. Provádí metodické
návštěvy v knihovnách regionu. Na výkonu regionálních funkcí se podílejí pověřené
knihovny.
Poskytuje ústní a elektronické konzultace nejen knihovnám z regionu, ale
také Krajskému úřadu, knihovnám v jiných krajích a dalším spolupracujícím
organizacím. Podává informace pro knihovny prostřednictvím sekce „Pro knihovny“
na webových stránkách. Organizuje porady k odborným knihovnickým činnostem a
vzdělávací aktivity pro knihovníky. Vydává čtvrtletní knihovnicko-informační
zpravodaj U nás, který je určen knihovnám Královéhradeckého kraje a vychází
s podporou kraje. Informuje o dění ve všech městských knihovnách v kraji.
Oddělení shromažďuje a analyzuje statistické údaje o činnosti knihoven
v kraji. Zpracovává statistické, analytické a koncepční materiály.
Podílí se na zajišťování odborné praxe studentů knihovnictví a exkurzí
odborné veřejnosti. [Studijní a vědecká knihovna, 2009, s. 11; Studijní a vědecká
knihovna, 2008a, s. 16; Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 15]
Public Relations
Oddělení pro styk s veřejností (PR) se stará o propagaci knihovny,
zabezpečuje chod galerie U Přívozu, zprostředkovává prohlídky konferenčního sálu a
výstavních prostor, podává informace o možnostech pronájmu prostor knihovny
a galerie, pořádá pravidelné přednášky v rámci cyklu Pojďme si povídat a Literárních
dílen. Vydává občasník X – informační zpravodaj pro uživatele a širokou veřejnost.
[Studijní a vědecká knihovna, 2007j]
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4 Činnost a služby knihovny
Některé činnosti (akvizice, katalogizace, tvorba bibliografických soupisů,
správa fondu atd.) byly představeny v předchozí kapitole. Další část práce se bude
věnovat především službám, pořádání akcí pro veřejnost a propagaci knihovny.
DOTAZNÍKY
V rámci diplomové práce byl proveden průzkum, který byl zaměřen na
spokojenost uživatelů s vybranými službami. Uživatelé knihovny ho mohli vyplnit
v papírové podobě v budově SVK HK nebo elektronicky prostřednictvím formuláře
vystaveného na webových stránkách knihovny. Průzkum probíhal v květnu 2009.
Nová budova knihovny byla v tu dobu otevřena pro veřejnost téměř 9 měsíců.
Dotazník je přílohou diplomové práce (příloha č. 3). Vyhodnocení jednotlivých
otázek je součástí této kapitoly.
Respondenti
tištěné
muži
ženy

elektronické
44
24
93
53

celkem
68
31,8%
146
68,2%

Tabulka č. 5 Složení respondentů podle pohlaví

studenti
studentky
pracující muži
pracující ženy
muži na mateřské dovolené
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní muži
nezaměstnané ženy
muži v domácnosti
ženy v domácnosti
důchodci
důchodkyně

tištěné
24 17,5%
65 47,4%
12
8,8%
17 12,4%
0
0,0%
3
2,2%
1
0,7%
2
1,5%
0
0,0%
1
0,7%
7
5,1%
5
3,6%

elektronické
13 16,9%
36 46,8%
8 10,4%
15 19,5%
0
0,0%
1
1,3%
0
0,0%
1
1,3%
0
0,0%
0
0,0%
3
3,9%
0
0,0%

Tabulka č. 6 Kategorie a počet respondentů
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studenti
studentky
pracující muži
pracující ženy
muži na mateřské dovolené
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní muži
nezaměstnané ženy
muži v domácnosti
ženy v domácnosti
důchodci
důchodkyně

celkem
37 17,3%
101 47,2%
20
9,3%
32 15,0%
0
0,0%
4
1,9%
1
0,5%
3
1,4%
0
0,0%
1
0,5%
10
4,7%
5
2,3%

Tabulka č. 6 Celkový počet respondentů
Dotazníky vyplnilo celkem 214 respondentů – 137 (44 mužů a 93 žen) jejich
tištěnou formu, 77 (24 mužů a 53 žen) elektronický formulář vystavený na webových
stránkách knihovny. Podíl žen, které se zúčastnily ankety, je 68% (u tištěné i
elektronické verze dotazníků), mužů odpovídalo 32%.
Nejpočetnější skupinu respondentů tvoří studenti (37, z toho jeden uvedl, že
zároveň pracuje) a studentky (101, pět z nich má zaměstnání). Pracujících mužů
odpovědělo 20, žen 32 (dvě z nich při zaměstnání studují), dále 4 ženy na mateřské
dovolené (dvě z nich současně studují), jeden nezaměstnaný muž a 3 nezaměstnané
ženy, jedna žena v domácnosti. Mezi respondenty je také 10 důchodců (z toho tři
vyplnili elektronickou formu dotazníku) a 5 důchodkyň.

4.1 Služby pro uživatele
4.1.1 Registrace uživatelů
Registrace čtenářů
Uživatelem se může stát občan ČR i cizí státní příslušník, také právnická
osoba se sídlem v ČR. Registrace probíhá u pultu v 1. podlaží budovy. Byly
zavedeny čtenářské průkazy s integrovaným RFID čipem, které umožňují uživatelům
také parkování nebo placení za reprografické služby. Výše registračních poplatků je
uvedena v příloze č. 4.
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4.1.2 Výpůjční služby
Výpůjční služby
Výpůjční služby se řídí Výpůjčním řádem SVK HK. Absenční půjčování
probíhá u výpůjčního pultu ve 3. NP, prezenční ve studovně periodik ve 4. NP a
u výpůjčního pultu studovny v 5. NP. Dokumenty z volného výběru si může uživatel
absenčně vypůjčit sám pomocí výpůjčního automatu umístěného na výpůjčním pultě
ve 3. NP, kde načte knihy pomocí čipů do svého čtenářského konta. Dokument
z volného výběru nelze objednat prostřednictvím elektronického katalogu. Je možné
udělat na něj rezervaci, pokud je momentálně vypůjčen. Dokumenty uložené
ve skladech se objednávají výhradně prostřednictvím elektronického katalogu. Pouze
dokumenty, které ještě nejsou počítačově zpracované, se objednávají pomocí
tištěných žádanek. Výpůjční lhůta u absenčních výpůjček je zpravidla jeden měsíc,
u prezenčních 14 dní. Při vrácení knihy po uplynutí výpůjční lhůty platí čtenář
poplatky z prodlení. [Studijní a vědecká knihovna, 2007h]
Otázka č. 1 Orientace v knihovně
První otázka dotazníku byla zaměřena na orientaci uživatelů ve volném
výběru, který byl v SVK HK nově zaveden. Cílem bylo zjistit, zda jsou schopni najít
knihy a periodika, o která se zajímají.
elektronicky
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
bez odpovědi

knihy
19 24,7%
39 50,6%
15 19,5%
4
5,2%
0
0,0%

časopisy
23 29,9%
37 48,0%
12 15,6%
2
2,6%
3
3,9%

Tabulka č. 8 Orientace v knihovně – odpovědi na dotazník vystavený na webových
stránkách
tištěné
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
bez odpovědi

knihy
42 30,7%
71 51,8%
19 13,9%
4
2,9%
1
0,7%

časopisy
49
36%
44
32%
10
7%
3
2%
31
23%

Tabulka č. 9 Orientace v knihovně – odpovědi na dotazník v tištěné podobě
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celkem
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
bez odpovědi

knihy
61 28,5%
110 51,4%
34 15,9%
8
3,7%
1
0,5%

časopisy
72 33,6%
81 37,9%
22 10,3%
5
2,3%
34 15,9%

Tabulka č. 10 Orientace v knihovně – souhrn

Graf č. 1 Orientace v knihovně – souhrn
Otázka č. 1
Většina respondentů se ve volném výběru orientuje, ve volném výběru
periodik o něco lépe než ve volném výběru knih. Z rozložení odpovědí nevyplývá, že
by měly některé skupiny čtenářů (např. důchodci nebo respondenti, kteří odpovídali
prostřednictvím elektronického formuláře, ženy) větší potíže s nalezením dokumentů
než jiné skupiny. Podotázku 1B nezodpovědělo celkem 34 respondentů. Dva z nich
uvedli do poznámky „nevyužívám“. Lze tedy předpokládat, že zatímco ve volném
výběru knih se pohybují téměř všichni návštěvníci knihovny, oddělení periodik
někteří nevyužívají vůbec a to mohl být důvod pro ponechání této části otázky bez
odpovědi.
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Otázka č. 3 Půjčovaná periodika
elektronicky
a) noviny
5
b) aktuál. dění
5
c) společenské
4
d) odborné
32
e) žádná
30
bez odpovědi
1

tištěné

celkem
12
21
16
71
38
3

17
26
20
103
68
4

Tabulka č. 11 Půjčovaná periodika

Graf č. 2 Půjčovaná periodika
Otázka č. 3
Respondenti byli požádáni, aby uvedli konkrétní tituly periodik, které si
půjčují. Pro případ, že si jich půjčují větší množství, popř. z různých oborů, byli
vyzváni k vypsání oblasti svého zájmu. Z dotazníků bylo někdy složité určit, zda
měli na mysli konkrétní titul nebo obecně obor. Lišil se také pohled čtenářů na
zařazení některých titulů do určité kategorie (např. časopis „Epocha“ se vyskytuje
u časopisů o aktuálním dění stejně jako mezi společenskými periodiky). Počet
zvolených možností nebyl omezen na jednu, někteří respondenti tedy např. uvedli, že
si půjčují kromě odborných časopisů také noviny nebo časopisy o aktuálním dění.
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Respondenti, kteří odpovídali na elektronickou verzi dotazníku, si půjčují
v knihovně periodika méně - možná také knihovnu tak často osobně nenavštěvují.
Dotazovaní čtenáři čtou nejčastěji odborná periodika.
Možnost, že si nepůjčují žádná periodika, uváděly výrazně častěji studentky
než studenti. Obě skupiny volily většinou „odborné časopisy“, velkou roli v jejich
výběru zřejmě hraje obor, který studují. Ze získaných odpovědí vyplývá, že pracující
ženy čtou periodika méně než studenti nebo pracující muži.
Důchodci si v knihovně častěji než ostatní skupiny respondentů půjčují
noviny. V ranních hodinách je v přízemí knihovny velký zájem o denní tisk, který si
mohou čtenáři odnést zdarma. Je možné, že tato specifická skupina návštěvníků
knihovny další služby nevyužívá.
Bez rozdílu věku respondenti uváděli mezi periodiky převážně MF Dnes,
Hradecký deník, Reflex, Respekt, 21. století, Epochu, Instinkt.
Mezi odbornými časopisy se objevily nejrůznější obory a oblasti:
ekonomie, management, hospodářství
politologie, mezinárodní politika, mezinárodní vztahy
technika, počítače, informační technologie
humanitní a sociální vědy (psychologie, sociologie, sociální práce, demografie,
religionistika)
přírodní vědy
historie, archeologie
pedagogika – u studentek
lékařství – u žen
stavitelství, architektura, umění
kultura – u studentek
vojenská tematika – u mužů
Na rozhraní mezi odbornými a zájmovými časopisy leží oblast životního
stylu, turistiky a bydlení, které byly také často uváděny.
Self-checky (Samoobslužná zařízení na registraci výpůjček)
Jedním ze samoobslužných přístrojů, které mohou uživatelé samostatně
používat, jsou automaty na půjčování knih. Cílem další otázky bylo zjistit, zda by
měli čtenáři zájem o rozšíření této služby. V době, kdy byl průzkum prováděn, bylo
v knihovně pouze samoobslužné zařízení na půjčování knih ve 3. podlaží. Vedení
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knihovny se rozhodovalo, zda instalovat další zařízení do 5. NP a zařízení na vracení
knih před budovu SVK HK.
Otázka č. 9 Potřeba dalších samoobslužných boxů
elektronicky
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
bez odpovědi

vracení
39 50,6%
16 20,8%
12 15,6%
9 11,7%
1
1,3%

půjčování
33 42,8%
15 19,5%
20 26,0%
8 10,4%
1
1,3%

Tabulka č. 13 Potřeba dalších samoobslužných boxů – odpovědi na dotazník vystavený na webových stránkách
tištěné
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
bez odpovědi

vracení
55 40,1%
29 21,2%
22 16,1%
23 16,8%
8
5,8%

půjčování
38 27,7%
24 17,5%
37 27,0%
23 16,8%
15 11,0%

Tabulka č. 14 Potřeba dalších samoobslužných boxů – odpovědi na dotazník v tištěné
podobě
celkem
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
bez odpovědi

vracení
94 43,9%
45 21,0%
34 15,9%
32 15,0%
9
4,2%

půjčování
71 33,2%
39 18,2%
57 26,6%
31 14,5%
16
7,5%

Tabulka č. 15 Potřeba dalších samoobslužných boxů – souhrn
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Graf č. 3 Potřeba dalších samoobslužných boxů – souhrn
Otázka č. 9
Box na vracení knih, který by byl umístěn před budovou knihovny, by uvítalo
44,9% respondentů. Naopak 15% uvedlo, že by ho nevyužilo. Zájem o box na
půjčování knih v 5. podlaží byl o něco nižší, využilo by ho 33,2% lidí, kteří se
zúčastnili ankety.
Prostřednictvím výpůjčního automatu bylo v roce 2009 uskutečněno 27%
výpůjček z volného výběru.
Od 1. září 2009 přibyl box na vracení knih Herbie, který je umístěn před
budovou knihovny a zpřístupněn uživatelům v době, kdy je knihovna uzavřena.
Nepotvrdily se obavy ze znečišťování kontejneru odpadky. Stává se však, že do nich
lidé omylem vhodí i knihy zapůjčené z jiných knihoven. Nejčastěji to jsou knihy
patřící univerzitní knihovně, která sídlí nedaleko, knihy jsou předány přímo jejím
zaměstnancům. Do konce roku bylo prostřednictvím automatu vráceno 1 370 knih.
[Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 10; Málková, 2009]
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MVS
Objednávky na MVS jsou přijímány u pultu v 5. NP. V roce 2009 bylo pro
čtenáře SVK HK vypůjčeno z jiných knihoven 514 dokumentů (pro srovnání: r. 2008
– 377 dokumentů, r. 2007 - 496 dokumentů), z toho 481 dodáním knihy, 36 dodáním
kopie. Pro čtenáře ostatních knihoven (242, z toho 44 regionálních), bylo realizováno
4 524 výpůjček (pro srovnání: v r. 2008 – 3 816, r. 2007 – 4 433 kladně vyřízených
žádostí). [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 11; Studijní a vědecká knihovna,
2009, s. 9]
Bylo přijato 24 požadavků na mezinárodní meziknihovní výpůjčky od
uživatelů SVK HK (pro srovnání: v r. 2008 – 12, v r. 2007 – 23), kladně bylo
vyřízeno 18 (16 knihou, 2 kopií). [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 11; Studijní
a vědecká knihovna, 2009, s. 9]
4.1.3 Reprografické služby
Reprografické služby
V centrální hale 3., 4. a 5. NP jsou umístěna multifunkční zařízení umožňující
samoobslužné kopírování, skenování a tisk. Přístroj je aktivován na čipový čtenářský
průkaz, který je vydáván u pokladny v 1. podlaží. V systému SafeQ na používání
multifunkčních zařízení je celkem zaregistrováno 1064 uživatelů. Kredit si mohou
uživatelé nechat dobít u pultu nebo si ho uloží v automatu ve 3. podlaží. Kopírování
složitějších zakázek má na starost služba u pultu ve 4. NP. Pro návštěvníky, kteří
nemají zájem pořizovat si kartu, ale chtějí okopírovat jednorázově pouze několik
stránek, je ve 4. podlaží nabízena možnost zapůjčení servisní karty, na kterou se
dobije kredit potřebný k okopírování určitého počtu stránek. [Málková, 2008]
Otázka č. 8 Spokojenost se způsobem kopírování, scanování, tisku

a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
e) nevyužívám
bez odpovědi

elektronicky
24 31,2%
8 10,4%
7
9,1%
3
3,9%
34 44,1%
1
1,3%

tištěné
47 34,3%
19 13,9%
7
5,1%
1
0,7%
62 45,3%
1
0,7%

Tabulka č. 16 Spokojenost se způsobem kopírování
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a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
e) nevyužívám
bez odpovědi

celkem
71 33,2%
27 12,6%
14
6,5%
4
1,9%
96 44,9%
2
0,9%

Tabulka č. 17 Spokojenost se způsobem kopírování – celkem

Graf č. 4 Spokojenost se způsobem kopírování
Otázka č. 8
Se způsobem, jakým lze v knihovně kopírovat, tisknout a skenovat, je
spokojeno 33,2% respondentů, spíše spokojeno 12,6%. 44,9% uživatelů uvedlo, že
tuto službu nevyužívá. Doplňující komentáře, ve kterých respondenti uvádějí důvod,
proč službu nevyužívají, nebo proč jsou s ní nespokojeni, lze shrnout do několika
kategorií:
-

nepotřebují nic kopírovat nebo kopírují jinde (doma, ve škole), používají digitální
fotoaparát

-

nevědí o této službě

-

nemají kartu

-

raději se nechají obsloužit personálem

-

dřívější systém na mince jim vyhovoval lépe

-

není ihned vystaven daňový doklad

-

kopírování je drahé – navrhovaná cena: 1-1,50 Kč (odpověď jednoho respondenta)
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4.1.4 Elektronické dodávání dokumentů
Elektronické dodávání dokumentů
Tato služba je koncovým uživatelům poskytována pouze prostřednictvím
zprostředkující knihovny. Ta musí mít se SVK uzavřenou smlouvu. Služba
elektronického dodávání dokumentů je určena všem knihovnám, které chtějí urychlit
dodání kopií dokumentů, především článků z novin a časopisů, kapitol z knih (do 25
str. předlohy) a statí ze sborníků, svým koncovým uživatelům. Pro knihovny je
připravena ke stažení nápověda k EDD.
S knihovnou mělo v roce 2008 smlouvu uzavřeno 65 knihoven, z nichž 31
službu v daném roce využilo. Celkem bylo v roce 2008 elektronicky objednáno a
dodáno 467 článků, tj. 1620 stran. Oproti roku 2007 je to nárůst o 95 článků, tj. 174
stran, přestože vzhledem ke stěhování knihovny byla služba poskytována pouze 10
měsíců. [Studijní a vědecká knihovna, 2009, s. 9]
Otázka č. 5 Dodávání kopií dokumentů
Tato otázka byla položena ještě před zavedením nových pravidel pro
elektronické dodávání dokumentů, stanovených na základě kolektivní smlouvy
knihoven s agenturou DILIA. Cílem bylo zjistit, zda by uživatelé nadále využívali
službu dodávání elektronických kopií dokumentů (netištěných), popř. jakou cenu by
byli ochotni zaplatit oproti navrhované ceně (18 Kč).

a) e-mailem
b) za nižší cenu
c) poštou
d) vůbec
bez odpovědi

elektronicky
11 14,3%
27 35,0%
7
9,1%
31 40,3%
1
1,3%

tištěné
35 25,6%
38 27,7%
7
5,1%
53 38,7%
4
2,9%

Tabulka č. 18 Dodávání kopií dokumentů

a) e-mailem
b) za nižší cenu
c) poštou
d) vůbec
bez odpovědi

celkem
46 21,5%
65 30,4%
14
6,5%
84 39,3%
5
2,3%

Tabulka č. 19 Dodávání kopií dokumentů – souhrn
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průměrná cena

elektronicky
5,48 Kč

tištěné
7 Kč

Tabulka č. 20 Dodávání kopií dokumentů – průměrná navrhovaná cena

Graf č. 5 Dodávání kopií dokumentů
Otázka č. 5
Nejméně by službu elektronického dodávání dokumentů využili senioři,
celkově nemá o tuto službu zájem 39,3% respondentů.
Uživatelé by uvítali dodávání dokumentů elektronicky na e-mail, cena 18 Kč
se jim však často zdála vysoká. Sami navrhovali cenu za 1 stranu v rozmezí od 2 do
10 Kč (výjimkou je 0 a 0,10 Kč/str., navrhovaným opačným „extrémem“ je 15
Kč/str.). Průměrná cena navrhovaná uživateli, kteří odpovídali na dotazník vystavený
na webových stránkách, se pohybuje mezi 5 a 6 Kč/str. Uživatelé, kteří vyplnili
papírový formulář, navrhovali průměrně 7 Kč/str.
„Koncem roku 2008 byla mezi knihovnami zastoupenými Národní knihovnou
a agenturou DILIA uzavřena kolektivní smlouva, která ukládá poskytovatelům
služby EDD povinnost vybírat za poskytnuté kopie autorské poplatky a ty následně
odvádět agentuře DILIA. Zvýšila se také administrativní náročnost poskytování
služby. V případě dodání kopie elektronicky musí mít zprostředkující knihovna
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uzavřenu

se

SVK

HK

Smlouvu

o

uživatelském

kontě

<http://www.svkhk.cz/soubory/edd/smlouva-o-uziv-konte-edd-2009.pdf> a s každým
koncovým uživatelem Smlouvu o poskytování služby elektronického dodávání
dokumentů koncovému uživateli <http://www.svkhk.cz/soubory/edd/smlouva-s-koncuzivatelem-edd-2009.pdf>.
Od dubna, kdy byla služba poskytována podle nových pravidel, uzavřelo
novou smlouvu 6 knihoven. Vzhledem k výši autorského poplatku 15 Kč/str. (max.
100 Kč za 1 objednávku, tedy za kopii nejvýše 25 stran z jedné publikace) však byly
přijaty pouze 3 objednávky na elektronické dodání dokumentu. Většina požadavků
tak byla vyřízena poštovní zásilkou.“ [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 12]
Způsob
1. pololetí
2. pololetí
Celkem za rok
dodání
články strany články strany články strany
Elektronicky
133
424
3
31
136
455
Poštou
94
512
229 1527
323 2039
Celkem
227
936
232 1558
459 2494
Tabulka č. 21 Způsob dodání dokumentů. Převzato z Výroční zprávy za rok 2009, s.
12.
SVK HK zajistila pro své čtenáře v roce 2009 dodání 85 článků z Virtuální
polytechnické knihovny, přičemž 9 článků bylo dodáno elektronicky a 76 poštou.
Z Národní knihovny bylo dodáno 136 článků, z toho 8 elektronicky a 128 poštou.
Z jiných knihoven bylo poštovní zásilkou dodáno 105 článků. [Studijní a vědecká
knihovna, 2010, s. 12]
„Z výše uvedených výsledků vyplývá, že zavedení autorského poplatku za
kopie dodávané elektronicky zcela zlikvidovalo do té doby slibně se rozvíjející
službu.“ [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 12]
4.1.5 Informační a referenční služby
Informační služby
Základní informace o provozu knihovny a službách v jednotlivých podlažích
získá návštěvník u výpůjčního pultu v 1. podlaží. Ve 3. NP jsou poskytovány
informace o umístění knih ve volném výběru a konzultace k používání online
katalogu, ve 4. NP ve studovně periodik k volnému výběru novin a časopisů a
k možnosti jejich objednávání. Informační služba ve studovně 5. NP zodpovídá
dotazy bibliografického i faktografického charakteru, vznesené v ústní, telefonické
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i písemné podobě, které se týkají informačních zdrojů, práce s databázemi a ostatními elektronickými zdroji informací. [Studijní a vědecká knihovna, 2007h]
Otázka č. 2 Spokojenost s prací personálu
elektronicky
1
2
3
4
5
bez odpovědi
průměr

ochota odbornost
49
44
19
22
7
5
1
4
1
0
0
2
1,52
1,58

rychlost
41
20
8
5
1
2
1,73

Tabulka č. 22 Spokojenost s prací personálu - odpovědi na dotazník vystavený na
webových stránkách
tištěné
1
2
3
4
5
bez odpovědi
průměr

ochota odbornost
118
100
12
23
2
5
1
1
3
3
1
5
1,22
1,36

rychlost
85
39
8
0
2
3
1,47

Tabulka č. 23 Spokojenost s prací personálu - odpovědi na dotazník v tištěné podobě
průměr celkem

1,37

1,47

1,6

Tabulka č. 24 Spokojenost s prací personálu – průměr
Otázka č. 2
V hodnocení schopností personálu obstála nejlépe jejich ochota, respondenti
ji ohodnotili známkou 1,37. Za odbornost byli zaměstnanci oceněni průměrnou
známkou 1,47. Nejhorší známku obdrželi za rychlost – 1,6. Knihovníci si vysloužili
vesměs dobré hodnocení od respondentů ze všech kategorií. Shovívavější byli ve
všech aspektech hodnocení uživatelé, kteří odpovídali na tištěné dotazníky přímo
v knihovně (asi o 0,25 stupně).
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Referenční služby
Elektronické dotazy jsou zasílány na adresy Ptejte se knihovny, Aleph
Account a inform@svkhk.cz. Od přestěhování do nové knihovny jsou přesměrovány
na inform@svkhk.cz také e-maily došlé na adresu knihovna@svkhk.cz.
Celkem bylo za rok 2009 zodpovězeno 34 807 (opravdu) ústních a
telefonických a 1455 e-mailových dotazů uživatelů, z toho prostřednictvím služby na
Ptejte se knihovny 104, přes on-line katalog (Aleph Account) 229. Počet dotazů
v roce 2008 je obdobný. [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 13]
Rešeršní služby
Čtenář

vyplní

žádanku

o

vypracování

rešerše

(viz

http://www.svkhk.cz/zadanka.asp?co=rsrs), kterou zašle elektronicky, poštou nebo ji
podá osobně ve studovně v 5. NP. Termín vypracování rešerše se stanovuje
individuálně po domluvě. Poplatky za vypracování rešerše viz příloha č. 4.
V roce 2009 bylo zpracováno o 25 (o 19 %) rešerší více než v roce 2008.
Počet objednaných rešerší vzrostl od roku 2000 ze 70 na 160. Výrazně převládají
rešerše ze společenských věd, k poklesu došlo u rešerší z oborů umění a literatura.
Vysoký je podíl rešerší objednávaných pro diplomové a jiné odborné práce. [Studijní
a vědecká knihovna, 2009, s. 10; Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 13 - 14]
4.1.6 Databáze knihovny a související služby
Databázové služby
SVK HK nabízí přístup k bibliografickým a plnotextovým databázím a
dalším zdrojům na internetu nebo na CD. Vyhledávání v databázích je bezplatné, za
vytištěné výstupy se platí dle ceníku (viz příloha č. 4). Databázové služby jsou
přístupné ve studovně v 5. NP. Pomoci čtenářům s vyhledáváním je připravena
informační služba. [Studijní a vědecká knihovna, 2007h]
Bibliografické zdroje
Na stránkách knihovny <http://www.svkhk.cz/izdroje.asp?co=biblio> naleznou uživatelé seznam bibliografických zdrojů (tabulka č. 25), včetně volně
dostupných na internetu nebo těch, které jsou součástí informačních portálů
(oborových bran). Knihovna nabízí čtenářům pomoc při získávání plného textu
dokumentu, jehož záznam si uživatel vyhledal v bibliografické databázi.
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Název

Obsah

ANL
Články v českých periodikách (NK ČR)

Články v českých novinách, časopisech a sbornících od
roku 1990/1991. Články týkající se královéhradeckého
regionu (druh dokumentu = regionální články) jsou k
dispozici v online katalogu SVK HK.

BMČ
Bibliographia Medica
Čechoslovana (NLK)

Veškerá odborná produkce z oboru lékařství a
zdravotnictví vydávaná na území České republiky a
práce českých autorů vydané v zahraničí od roku 1947.

ČNB
Česká národní bibliografie
(NK ČR)

Záznamy dokumentů české provenience: knihy,
periodika, grafika, hudebniny, mapy, elektronické
dokumenty, ... Velký časový záběr (např. záznamy knih
jsou postupně doplňovány k roku 1801).

Dějiny
(AV ČR)

Databáze Historického ústavu Akademie věd ČR.
Přehled literatury z oboru historie od r. 1990 a
bibliografie Českého časopisu historického.

EZB
Elektronische
Zeitschriftenbibliothek *

Přehled zahraničních časopisů dostupných v SVK v
rámci různých databází (EBSCOhost, ProQuest,
SpringerLink). Návaznost i na plné texty dokumentů.

Hudba

Oborová brána MUS – Musica <http://mus.jib.cz/>.

JIB
Jednotná informační brána

Portál umožňující souborný přístup k různým
informačním zdrojům mnoha oborů.

Knihovnictví

Oborová brána KIV z oboru knihovnictví a informační
vědy.

Literatura (AV ČR)

Česká literární věda od roku 1770. Bohemistika
<http://isis.ucl.cas.cz/>.

Normy

Přehled českých technických norem na stránkách Úřadu
pro technickou normalizaci, měření a státní
zkušebnictví. Plné texty těchto norem jsou přístupny
pouze ve studovně SVK v 5. podlaží v databázi ČSN
online.

Pedagogika

Databáze Národní pedagogické knihovny Komenského:
pedagogika, didaktika, školství a související obory.

Technika

Oborová brána TECH z oblasti vědy a techniky
<http://tech.jib.cz/>.

Uměni, architektura
WorldCat

Oborová brána ART <http://art.jib.cz/>.
Souborný světový katalog všech typů dokumentů.
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Záznamy dokumentů z oboru zemědělství, potravinářství a příbuzných oborů
<http://www.knihovna.uzpi.cz/default.asp>.

Zemědělství

Tabulka č. 25 Bibliografické zdroje nabízené SVK HK. Převzato z WWW:
<http://www.svkhk.cz/izdroje.asp?co=biblio> a upraveno.
* Elektronický katalog časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = EZB, více informací na
http://ezb.nkp.cz/) umožňuje jednotný a snadný přístup k elektronickým časopisům dané instituce z
jednoho místa. EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Účastní se ho více
než 490 univerzitních a odborných knihoven převážně z německé jazykové oblasti. Z České republiky
je zatím zapojeno 30 knihoven.

Faktografické a plnotextové zdroje
Přístup k faktografickým a plnotextovým zdrojům je většinou možný pouze
z počítačů ve studovně v 5. podlaží. Registrovaným uživatelům SVK HK je od ledna
2010 nabízen také vzdálený přístup do placených databází EBSCOhost, Library
Press Display, ProQuest Central a SpringerLink. Z možných řešení byla vybrána
varianta s přístupem přes proxy server (EZProxy) a ověřováním uživatelů oproti
systému Aleph - kdo má účet v Alephu, platný čtenářský průkaz a vyrovnány
všechny závazky, může ho využít ke vzdálenému přístupu. Počet prohlédnutých
plných textů dokumentů se po umožnění vzdáleného přístupu výrazně zvýšil (tabulka
č. 26, graf č. 6). [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 30]
EBSCOhost
Library
Press
ProQuest
SpringerLink
Celkem:

2009
290

2010
504

223
157
35
705

469
225
296
1494

Tabulka č. 26 Porovnání počtu prohlédnutý plných textů.
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Graf č. 6 Porovnání počtu prohlédnutých textů
Knihovna měla v roce 2009 přístup do 10 databází:
ČSN

Library Press Display

ASPI

OCLC - Wilson Select

Manuscriptorium

ProQuest Central

EBSCOhost

SpringerLink

Infobanka ČTK

TamTam

S koncem roku byla ukončena účast v projektu OCLC First Search. Pro další
období se knihovna bude účastnit projektů EBSCOhost, ProQuest a SpringerLink
(finanční spoluúčast). [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 14]
Název

Obsah

ASPI
Automatizovaný
systém právních
informací

Plné texty všech právních předpisů ČR od r. 1918,
výběrově i starší, evropské právo, vyhlášky měst a obcí,
komentáře a výklady k předpisům, judikatura atd.
Omezený přístup do systému je možný volně na internetu
<http://sbirka.aspi.cz>.

ČSN online

Databáze "Významná

Plné texty všech platných českých technických norem.
Báze je průběžně aktualizována a je přístupná na dvou
stanicích ve studovně SVK v 5. podlaží. Volně na internetu
lze vyhledávat pouze bibliografické záznamy norem na
stránkách <http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx>.
Faktografická databáze vybraných regionálních osobností,
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regionální výročí"

EBSCO-HOST

ESPACE PRECES

EZB
Elektronische
Zeitschriftenbibliothek

Infobanka ČTK

Knovel

Kramerius

Kramerius 2

Library PressDisplay

Manuscriptorium

ProQuest

které slaví v aktuálním roce kulaté nebo půlkulaté výročí
narození nebo úmrtí. Databáze je vytvářena v SVK HK.
Plné texty článků především z oblasti humanitních a
společenských věd. Postupně jsou zařazovány i další obory.
Několik tisíc titulů časopisů, novin a dalších dokumentů.
Retrospektiva přibližně od roku 1991, výběrově až od roku
1965. Další informace.
Plné texty patentů středoevropských zemí včetně ČR od
roku 1993. Přístup pouze z 1 počítače ve studovně SVK
HK v 5. podlaží.
Elektronická knihovna časopisů. Umožňuje ověřit zadáním
jediného dotazu, zda konkrétní zahraniční časopis je
obsažen alespoň v jedné z těchto databází: EBSCOhost,
Kluwer, SpringerLink a ProQuest Central, a následně se do
časopisu "prokliknout".
Elektronická databáze zpravodajského typu. Obsahuje
fakta, fotografie, grafy: Česká republika a jednotlivé kraje,
Evropská unie, země světa, významné osobnosti moderní
doby, aktuální zpravodajství. Infobanka je čtenářům
přístupná ve studovně v 5. podlaží. K dispozici je český
manuál pro vyhledávání.
Soubor zdrojů zaměřených na chemii a fyziku, který
zahrnuje kromě textových informací i značný tabulkový
aparát. <http://why.knowel.com/>
Digitální knihovna, do níž přispívá ze svých fondů i SVK
HK. Plné texty mnoha regionálních novin a časopisů
staršího období. Přístupné z počítačů studovny v 5. podlaží.
Digitální knihovna, do níž přispívá ze svých fondů i SVK
HK. Plné texty Národních listů (ale i dalších periodik) a
desítek regionálních knih staršího období. Lze nejen
prohlížet, ale i prohledávat texty dokumentů. Přístupné z
počítačů studovny v 5. podlaží.
Kolem tisíce titulů novin z 80 zemí (včetně ČR) v téměř 40
jazycích. Originální formát včetně obrázků, tabulek apod.
U vybraných titulů možnost okamžitého překladu do
několika světových jazyků. Denně aktualizováno. Archiv
až 60 dnů. Další informace na
http://www.newspaperdirect.cz/.
Plné texty několika tisíc digitálních kopií rukopisů, starých
tisků a map. Jen malá část je volně přístupná na internetu,
celek je přístupný jen ze studovny SVK HK v 5. podlaží.
Plné texty z tisíců zahraničních časopisů, disertací a dalších
dokumentů. Široký záběr oborů - humanitní, přírodovědné,
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technické. Další informace na
http://infozdroje.cz/pomucky.php?produkt=735.
Plné texty několika set zahraničních titulů časopisů,
sborníků atd. z přírodovědných, technických i humanitních
oborů.

SpringerLink

Databanka firmy ANOPRESS IT. Plné texty ze stovek
českých produktů včetně regionálních: noviny, časopisy,
televizní a rozhlasové relace, elektronické časopisy. Zpětný
časový záběr až k roku 1996.

TAM-TAM

Tabulka

č.

27

Faktografické

a

plnotextové

zdroje.

Převzato

z WWW:

<http://www.svkhk.cz/izdroje.asp?co=fulltext> a upraveno.
V nové verzi systému Kramerius (v tabulce č. 27 označeno jako Kramerius 2)
pro správu digitalizovaných dokumentů lze fulltextově vyhledávat i exportovat
dokumenty do formátu pdf. Do systému byly na základě smlouvy s NKP replikovány
Národní listy 1861-1941 a z lokálních zdrojů importována Pochodeň 1966-83 a více
než 90 různých monografií. Stará verze Krameria (v tabulce č. 27 jako Kramerius)
zůstane v provozu do té doby, než z ní budou do nové verze převedeny všechny
dokumenty. [Studijní a vědecká knihovna, 2010]
Regionální literatura
Regionální literatura byla nejdříve součástí ostatního knihovního fondu.
Od roku 1986 byly vždy jeden exemplář regionálního dokumentu vyčleněn a umístěn
k prezenčnímu půjčování do studovny na Eliščině nábřeží. Tento fond byl
zpřístupňován pouze zprostředkovaně prostřednictvím knihovníků. Teprve v roce
2002 byla ve studovně otevřena v samostatné místnosti regionální badatelna
s volným výběrem. V nové budově je regionální badatelna umístěna v 5. podlaží.
[Procházková, 2008]
Fond regionální literatury obsahuje:
1. Tištěné dokumenty (k prezenčnímu studiu ve volném výběru ve studovně)
o Vlastivědné informace - historie, památky, přírodní krásy, hospodářství, kultura
regionu
o Regionální osobnosti - informace o jejich životě a díle
o Knihy o vlastivědě regionu a regionálních osobnostech
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o Skripta vysokých škol působících na území regionu, především Univerzity
Hradec Králové, ale i Univerzity Pardubice a Lékařské fakulty UK sídlící
v Hradci Králové
o Divadelní a hudební programy
o Mapy
2. Regionální databáze <http://www.svkhk.cz/izdroje.asp?co=regional>
Knihovna budovala od 60. let do roku 1992 regionální bibliografii (od 70. let
souběžnou) formou lístkové kartotéky, která obsahovala bibliografické záznamy
článků z regionálního periodického tisku. Později byly záznamy ukládány do
systému CDS-ISIS, od roku 2007 do software Aleph. Záznamy v systému Aleph už
netvoří samostatnou databázi, ale jsou součástí on-line katalogu (při vyhledávání je
nutno vybrat druh dokumentu – regionální články). Záznamy článků z vybraných
periodik jsou každý měsíc zasílány do celostátní souborné databáze článků ANL,
kterou spravuje Národní knihovna ČR. V současné době excerpuje knihovna
prostřednictvím povinného výtisku asi 140 regionálních periodik a nepravých
periodik. Plné texty lze získat ve studovně periodik ve 4. NP.
Oddělení bibliografie se podílí společně s oddělením jmenného a věcného
zpracování na tvorbě autoritní databáze regionálních osobností. Při práci vychází
z databáze jmenných autorit NK ČR. Záznamy z databáze jmenných autorit jsou
využívány mimo jiné k tvorbě aplikace Významná regionální výročí (viz tab. 27,
regionální databáze jsou vyznačeny kurzívou).
Regionální seriály – souborný katalog všech zjištěných periodik, která
vycházela na území Královéhradeckého kraje v letech 1800-1965. Některá jsou
zachycena až do současnosti. V každém záznamu v databázi jsou uvedeny instituce,
ve kterých je periodikum přístupné.
V souborné databázi regionálních seriálů (a zároveň i v katalogu knihovny)
jsou zachyceny i elektronické verze některých regionálních periodik, k nimž vypršela
autorská práva. Plné texty těchto zdigitalizovaných periodik jsou dostupné v databázi
Kramerius ve studovně knihovny.
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Otázka č. 4 Spokojenost s nabídkou databází

a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
e) nevím
bez odpovědi

elektronicky
45 58,4%
11 14,3%
1
1,3%
0
0,0%
18 23,4%
2
2,6%

tištěné
90 65,7%
12
8,7%
3
2,2%
2
1,5%
26 19,0%
4
2,9%

Tabulka č. 28 Spokojenost s nabídkou databází

a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
e) nevím
bez odpovědi

celkem
135 63,1%
23 10,7%
4
1,9%
2
0,9%
44 20,6%
6
2,8%

Tabulka č. 29 Spokojenost s nabídkou databází – celkem

Graf č. 7 Spokojenost s nabídkou databází
Otázka č. 4
Při vyhodnocování odpovědí na tuto otázku se ukázalo, že několik čtenářů
nepochopilo otázku tak, jak byla zamýšlena - někteří posuzovali spíše tzv. uživatelskou přívětivost rozhraní pro vyhledávání v knihovním katalogu popř. kvalitu fondu.
Mezi

využívanými

databázemi

uváděli

„Aleph“

nebo

„on-line

katalog“.

V odpovědích se také vyskytly stížnosti na vyhledávání v katalogu. Vyhledávání se
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zdá některým uživatelům složité, výsledky neodpovídající jejich požadavkům. Část
čtenářů se raději obrátí s dotazem na personál.
Jednomu respondentovi chybí „nově vydané knihy“. Objevila se také
poptávka po zdrojích zaměřených na úzce specializovaná témata – moderní architekturu, grafiku, textilní materiály.
Přes tato drobná nedorozumění uvedlo 63,1% respondentů, že jsou
s nabídkou databází spokojeni, dalších 10,7% je spíše spokojeno. Mezi využívanými
databázemi byly uvedeny: Kramerius, ČNB, EBSCO, Tam-tam, bibliografické
databáze obecně. Databáze nevyužívá 20,6% respondentů.
4.1.7 Internet klub
Internetové služby
Pod tímto názvem se skrývá možnost přístupu na internet v Internet klubu
ve 2. podlaží.
Internet může využívat každý občan. Uživatel platí za započatou minutu
práce. Provoz Internet klubu se řídí provozním řádem, který je přílohou knihovního
řádu. [Studijní a vědecká knihovna, 2007h]
7. Internet - 1 hodina
registrovaní čtenáři

15,- Kč

držitelé průkazu ZTP

zdarma

ostatní uživatelé

30,- Kč

tištěný výstup - 1 strana A4 2,- Kč

Tabulka č. 30 Ceny za internet
Otázka č. 6 Využití Internet klubu

a) ano
b) ne
bez odpovědi

elektronicky
1
1,3%
75 97,4%
1
1,3%

tištěné
12
8,8%
124 90,5%
1
0,7%

Tabulka č. 31 Využití Internet klubu

55

důvod
Internet využívám jinde
nevím o něm
vysoká cena
jiné důvody

elektronicky
57
8
1
6

tištěné
110
7
1
6

Tabulka č. 32 Důvody nevyužívání Internet klubu
Otázka č. 6
Internet klub využívají podle odpovědí na dotazník pouze studenti a pracující,
celkem 13 respondentů (6%). Patnáct respondentů uvedlo, že o existenci této služby
neví, pouze dvěma se zdá příliš vysoká cena. Většina uživatelů využívá Internet jinde
než v knihovně. Dva respondenti uvedli, že internet neovládají.
V nové knihovně je internet poskytován v Internet klubu ve 2. NP. Za období
celého roku 2008 bylo evidováno celkem 12 528 přístupů k internetu. V roce 2009
byl počet počítačů navýšen z 5 na 18. Tato kapacita není plně využívána, a proto je
trvale spuštěno 10 počítačů. Přístupu k internetu v roce 2009 využilo 8 181 uživatelů.
Veřejný, neplacený přístup k internetu je umožněn na dvou počítačích v 1. NP (jeden
z nich je určen pro handicapované osoby). Zde se počty návštěvníků nesledují.
Ke konci roku 2009 byla změněna smlouva o připojení SVK k internetu
z přímé (Cesnet) na nepřímou (HKNET). V důsledku toho vzrostla smluvní rychlost
připojení z původních 10Mbit/s na 100Mbit/s, v rámci hradecké metropolitní sítě
dokonce na 1Gbit/s. [Studijní a vědecká knihovna, 2009, s. 11; Studijní a vědecká
knihovna, 2010, s. 13]
4.1.8 Akce pro veřejnost

Kulturní akce pro veřejnost
Z toho:
Pojďme si povídat – cyklus přednášek
Výstavy
Ostatní
Vzdělávací akce pro veřejnost
Exkurze pro uživatele celkem

Počet akcí
49
15
15
19
83
119

Počet návštěvníků
4 218
745
3 177
296
3 509
2 615

Tabulka č. 33 Přehled konaných akcí pro veřejnost. Převzato z Výroční zprávy za rok
2009, s. 17.
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Školení pro čtenáře
Školení s názvem Internet pro úplné začátečníky se skládá ze šesti
devadesátiminutových lekcí. Kurz se konal na podzim roku 2009, poplatek činil 100
Kč.
Trénink paměti
Kurzy trénování paměti pořádané Studijní a vědeckou knihovnou vycházejí
z koncepce České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging
<http://www.trenovanipameti.cz>, jejímž cílem je, aby (nejen) senioři byli schopni
využít techniky a strategie pro lepší zapamatování v jejich každodenním životě a zároveň měli možnost setkávat se se stejně motivovanými vrstevníky a odreagovat se
od každodenního stereotypu.
Podnětem k uspořádání kurzu trénování paměti bylo absolvování základního
semináře pro certifikované trenéry paměti dvěma zaměstnanci knihovny v roce 2006.
V době konání semináře byly kurzy úspěšně rozšířené v mnoha sociálních
zařízeních, domovech pro seniory, denních stacionářích apod., avšak nabídka kurzů
pro „aktivní“ veřejnost, které by působily především v rovině preventivní, zdaleka
nenaplňovala poptávku. Prostředí knihoven, jako příjemných a klidných míst pro
setkávání lidí, k podobným typům akcí přímo vybízelo, a proto se kurzy postupně
začaly rozšiřovat také do veřejných knihoven po celé České republice. [Fialová,
2009]
První dvanáctihodinový kurz (šest lekcí po dvou vyučovacích hodinách)
proběhl na podzim roku 2006 ve spolupráci s organizátorem Univerzity volného času
v Hradci Králové, společností Profit klub. Jako cílová skupina uživatelů byli osloveni
senioři. Další kurzy byly z organizačních důvodů uskutečněny až po roční odmlce
v roce 2008, kdy pro velký zájem veřejnosti proběhly tři cykly „Trénování paměti
aneb Duševně fit do stovky“ - v jarním a podzimním období dva kurzy trénování
paměti pro „aktivní“ seniory a v podzimním období navíc jeden kurz pro dospělé
v produktivním věku. [Fialová, 2009]
Také v roce 2008 se kurzy skládaly ze šesti na sebe navazujících lekcí a z důvodu zachování kvality byly určeny pouze omezenému počtu účastníků (max. 12
osob) a dvěma cílovým skupinám účastníků (senioři, dospělí v produktivním věku).
Kurzy se konaly pravidelně jednou týdně (v dopoledních hodinách pro seniory a
v odpoledních pro dospělé) v učebně s možností využití obrazových i zvukových
technologií. Všechny cykly trénování paměti byly vedeny jedním lektorem a
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především prakticky, záměrem bylo sestavit jednotlivé lekce tak, aby byly tematicky
jednotné. Lekce byly zároveň doplněny o seznamy doporučené literatury a dalšími
cvičeními pro rozvoj tvořivosti, koncentrace, postřehu, logického i abstraktního
myšlení tak, aby účastníci zapojovali pokud možno co nejvíce smyslů (zrak, sluch,
hmat, atd.) a byli nuceni využívat možností pravé i levé mozkové hemisféry.
[Fialová, 2009]
Na jaře roku 2010 probíhal kurz Trénování paměti a mozkový jogging pro
dospělé v produktivním věku. Procvičovány byly jednotlivé paměťové techniky
(např. zapamatování pomocí příběhu, strategie zapamatování čísel, tváří a jmen).
Lekce byly doplněny dalšími cvičeními zlepšujícími koncentraci, postřeh, kreativitu
a motivaci účastníků. Cena kurzu byla 250 Kč.
V budoucnosti by kurzy mohly být dále rozpracovány a přizpůsobeny pro
potřeby dalších cílových skupin uživatelů, které nějakým způsobem spojuje společný
věk, životní situace nebo handicap. Přínosným by mohl být zejména kurz trénování
paměti pro studenty, kteří se často potýkají s potížemi při vstřebávání rozsáhlého
množství učiva ke zkouškám a testům, či pro maminky na mateřské dovolené.
[Fialová, 2009]
Díky pozitivnímu ohlasu ze strany účastníků kurzů jsou v plánu i tzv. pokračovací kurzy trénování paměti, které by volně navazovaly na kurz základní a získané
dovednosti dále prohlubovaly. [Fialová, 2009]
Besedy a přednášky
Bylo uspořádáno 15 besed z cyklu Pojďme si povídat, ostatních besed dle
aktuální nabídky se konalo 20. Ke všem byly zhotoveny doprovodné materiály a rešerše vypracované oddělením IRS nebo oddělením PR. Od ledna do prosince
proběhly čtyři Literární dílny.
Literární dílny
„Literární dílny je cyklus volně navazujících přednášek a besed o literatuře
s významnými osobnostmi působícími jak v regionu východních Čech, tak i mimo
něj. Nejedná se pouze o spisovatele, básníky, literární historiky a kritiky,
překladatele a redaktory, ale i o výtvarníky, knihovníky, učitele nebo další osobnosti,
pro které se literatura stala celoživotním zájmem.
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Posluchači přednášek a besed o literatuře se rekrutují jednak z řad studentů
zejména humanitně zaměřených oborů Univerzity Hradec Králové, jednak z řad
čtenářů studijní a vědecké knihovny i všech ostatních zájemců o literaturu. Literární
dílny navštěvují všechny generace. Přednášky jsou zdarma. Ke každé přednášce
připravuje knihovna tištěný materiál s bibliografií a základními údaji o přednášeném
tématu, který je každému návštěvníkovi přednášky k dispozici rovněž zdarma. Tyto
metodické listy knihovna archivuje a každé dva roky vydává jejich souborné vydání
jako interní publikaci, do které je možné nahlédnout v regionální badatelně nebo si ji
lze vypůjčit domů v půjčovně SVK.“ [Dragounová, 2009a]
Historie literárních dílen
„Kořeny literárních dílen sahají do roku 1996, kdy se ve studovně tehdy ještě
Státní vědecké knihovny v Hradci Králové uskutečnily ve spolupráci s doc. PhDr.
Janem Dvořákem, CSc. z Katedry českého jazyka a literatury pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové dva večery věnované literatuře: 23. dubna 1996
přednáška doc. Jana Dvořáka o hradeckém rodáku Jaroslavu Durychovi, 21. května
1996 pak přednáška PhDr. Nely Mlsové též z katedry českého jazyka a literatury
zasvěcená psychologické próze Jaroslava Havlíčka. Knihovna k oběma přednáškám
připravila výstavky prací těchto autorů spolu s bibliografickými soupisy jejich děl.
Na základě pozitivního ohlasu na tyto dva večery se tehdejší vedoucí odboru
speciálních služeb SVK paní PhDr. Vlasta Hamplová rozhodla po dohodě s docentem Janem Dvořákem ve vzájemné spolupráci pokračovat a dát jí ucelenou formu.
V roce 1997 začaly pravidelné přednášky a besedy, zpravidla pětkrát do roka, vždy
tři v období únor až květen a dvě v období říjen až prosinec. Literární dílny se konají
vždy v úterý večer. Dramaturgii těchto večerů zajišťoval do roku 2004 pan doc.
PhDr. Jan Dvořák, po jeho odchodu do důchodu paní dr. Nela Mlsová, a to tak, aby
se na nich vystřídaly osobnosti zaměřené na rozličné oblasti literárního života a
přednášky a besedy byly dostatečně pestré.
V roce 2009 proběhly 4 Literární dílny. Minulé literární dílny (pořádané ještě
ve staré budově) jsou zaznamenány na WWW: <http://www.svkhk.cz/literarnidilny.asp?vyber=prehled>.“ [Dragounová, 2009a]
Pojďme si povídat
„Od podzimu roku 2002 organizuje SVK HK volný cyklus povídání o:
cestování, životním stylu, literatuře a všem, co zajímá obyvatele. Setkání se
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konají v období září - květen od 17:30 hodin. Většinou se uskuteční jedna akce do
měsíce.
Účastníci mají možnost se setkat s lidmi, kteří jim dokáží přiblížit zajímavá
témata z poněkud netradiční stránky a jsou ochotni zodpovídat případné otázky
přítomných. Pro zájemce je vždy připraven doprovodný materiál plný doplňkových
informací, doporučující literatury a internetových odkazů. Materiály z akcí konaných
od ledna 2004 jsou k dispozici v podkapitole Přehled setkání na webových stránkách
knihovny <http://www.svkhk.cz/pojdmesp.asp?vyber=prehled>.
Cyklus rozšiřuje nabídku Literárních dílen, které knihovna organizuje od roku
1996, o další témata.“ [Dragounová, 2009a]
Výstavy
Informace

o

uspořádaných

výstavách

jsou

zveřejněny

na

WWW:

<http://www.svkhk.cz/akce.asp>. V roce 2009 bylo realizováno 10 výstav v galerii
U Přívozu. Ke všem byla uspořádána vernisáž. Pět výstav se uskutečnilo v galerii
Automat ve 2. NP knihovny, dvě z nich byly zahájeny vernisáží.
Galerie U Přívozu
24.11. – 8.1. Karel Čapek – Cesta k dnešku
12.1. – 30.1. Autogramy významných osobností z literárního a kulturního života
2.3. – 13.3. Ladislav Fišer – Cyklus fotografií (Ocel a sklo; Rodinný houslařský
ateliér Pilař 1978)
18.3. – 10.4. TŘI: J. Drahorád, M. Janák, M. Vočadlo
16.4. – 30.4. ZUŠ na Střezině: Proměny
6.5. – 28.5. Elektrárna Opatovice – historie a současnost /výstava k 50.výročí vzniku
firmy/
3.8. – 31.8. Kontakt Foto
16.9. – 9.10. Studentský design výstava SUPŠ HNN
26.10. – 13.11. Listování minulostí /výstava k 60. výročí založení SVK HK/
25.11. – 31.12. Ohlédnutí: Fotografická skupina Setkání
Galerie Automat
4.3. – 31.3. ZUŠ Na Střezině: Práce žáků ZUŠ Na Střezině
7.4 . – 1.4. Jan Kratochvíl: III. odboj v Československu
19.10 - 27.10. Americké centrum velvyslanectví USA: Abraham Lincoln: výstava
ke 200. výročí narození A. Lincolna
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2.11. – 30.11. MgA. Martina Novotná: Z papíru na beton
1.12. – 30.12. Amnesty International před rokem 1989
Exkurze
Exkurze jsou nabízeny zdarma skupinám zájemců (i mimohradeckým). Jsou
vhodné zejména pro střední školy, ale navštěvují je i vyšší ročníky základních škol a
vysokoškoláci. Náplň exkurze je upravován s ohledem na věk a obor účastníků.
Účastníci mohou zhlédnout prezentaci knihovny a jejích služeb, která může
být podle přání doplněna nácvikem práce s elektronickým katalogem, ukázkami
dokumentů a doporučením elektronických databází, které se vztahují k jejich oboru.
Exkurzi lze objednat telefonicky, osobně u pultu v 5. NP nebo e-mailem.
[Studijní a vědecká knihovna, 2007h]
V roce 2008 se uskutečnilo 85 exkurzí, kterých se zúčastnilo 2 196 účastníků
z řad studentů a ostatní veřejnosti. Z toho do 18.7.2008 to bylo 10 akcí a 209
účastníků. V roce 2009 proběhlo celkem 119 exkurzí pro uživatele, kterých se
zúčastnilo 2 615 návštěvníků. [Studijní a vědecká knihovna, 2009, s. 11; Studijní a
vědecká knihovna, 2010, s. 17]
Filmový klub
Od září 2009 zahájil svou činnost Filmový klub, pro veřejnost v pozdních
odpoledních hodinách, nabídka pro školy v dopoledních hodinách se nesetkala
s žádnou odezvou. V rámci FK bylo promítnuto celkem 8 filmů. Jeden film (mimo
FK) byl promítnut začátkem roku, a to v rámci připomínky výročí úmrtí Karla
Čapka. [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 17]
Otázka č. 7 Návštěva akcí

a) ano
b) ne
bez odpovědi

elektronicky
13 16,9%
63 81,8%
1
1,3%

tištěné
27 19,7%
107 78,1%
3
2,2%

Tabulka č. 34 Návštěva akcí
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a) ano
b) ne
bez odpovědi

celkem
40 18,7%
170 79,4%
4
1,9%

Tabulka č. 35 Návštěva akcí – celkem

Graf č. 8 Návštěva akcí
Otázka č. 7
Akce pro veřejnost navštěvuje 18,7% respondentů, hlavně studenti a důchodci.
Uživatelé navštěvují nejvíce přednášky a besedy (zeměpisné a cestopisné, dějepisné,
o kultuře, Literární dílny), výstavy, promítané filmy. Pracující ženy uvedly také
„vzdělávací a kulturní akce“, důchodci „čtení“.
V komentářích se objevilo několik kladných ohlasů na nabídku výstav a
přednášek. Respondenti však uváděli, že se jich nemohou zúčastnit kvůli nedostatku
času.
Čtenáři by měli podle průzkumu zájem o:
- diskuze o aktuálních dílech, třeba i s autory, autorská čtení (i neznámých autorů,
prózy i poezie; jedna čtenářka uvedla konkrétně, že by se ráda setkala se
„současnými autory povídek – Balabán, Dousková, Svěrák“), křty knih, besedy
o novinkách a o nejčtenějších knihách
- akce o významných událostech českých dějin a obecně o historii
- akce na téma filozofie, lidských práv, Evropské unie, „problémů postmoderní
doby“, médií, vědeckého a technického pokroku, kultury, hudby, alternativní
medicíny, psychoterapie
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- přednášky osobností o důležitých tématech (EU,…)
Další přání respondentů:
- koncerty
- výtvarně zaměřené výstavy nebo přednášky – design, architektura, malířství, dějiny
umění, dějiny odívání
- více informací o knihovně
- semináře tvůrčího psaní, interpretace textu
- výstavy fotografií z Hradce Králové
- přednášky v cizím jazyce, besedy s rodilými mluvčími
- promítání dokumentů a nezávislých filmů
- školení na práci s počítačem
Konferenční sál knihovny se stal atraktivním místem pro pořádání seminářů a
konferencí, je rezervován na několik měsíců dopředu. Zájem je také o galerii U Přívozu, která je díky příznivé ceně dostupná i mladým začínajícím umělcům.

4.2 Služby pro knihovny
Služby pro knihovny
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plní funkci krajské knihovny,
která se také realizuje formou poskytování regionálních služeb knihovnám
Královéhradeckého kraje.
V roce 2009 se uskutečnily následující vzdělávací akce pro knihovníky:


Základní knihovnický kurz (30 hodin, 6 výukových dnů, 22 účastníků).



Celostátní seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách (13 hodin, 2
dny, 82 účastníků), pořádaný ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou
v Brně.



Kurz Digitální fotografie (10 hodin, 2 výukové dny, 16 účastníků).



Celostátní konference s mezinárodní účastí Krajská knihovna a její úloha
v systému knihoven (5 hodin, 74 účastníků).
V roce 2009 byla vypracována a schválena Koncepce rozvoje knihoven

Královéhradeckého kraje na léta 2009 -2013. [Studijní a vědecká knihovna,
2008a, s. 16; Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 15]
V roce 2007 se rozšířila spolupráce s muzejními a školními knihovnami a
speciálně zaměřenými pracovišti (Biskupská knihovna, Knihovna Krajského soudu).
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V oblasti spolupráce se školními knihovnami v kraji byla vykonána
metodická návštěva ve školní knihovně Gymnázia a SPŠ v Nové Pace. Dále byla
zpracována stať o školních knihovnách kraje pro publikaci Veřejné knihovny
Královéhradeckého kraje v roce 2008 a připravuje se podrobná zpráva o zjištěném
stavu školních knihoven v kraji.
O službách pro knihovny se mohou zájemci informovat na stránkách
knihovny v sekci „Pro knihovny“ na adrese <http://www.svkhk.cz/knihovny.asp>.
Naleznou zde
•

informace o vzdělávacích akcích

•

zápisy z porad ředitelů pověřených knihoven Královéhradeckého kraje, metodiků
aj.

•

sekci dokumenty (zprávy o výkonu regionálních funkcí, koncepce rozvoje a
spolupráce veřejných knihoven Královéhradeckého kraje, zprávy týkající se činnosti knihoven v kraji, knihovnických akcí a projektů apod.)

•

odkaz na knihovnický zpravodaj Královéhradeckého kraje „U nás“

•

sekci Knihovny v tisku (záznamy článků připravuje oddělení bibliografie na
základě databáze záznamů článků excerpovaných z regionálních periodik ENAL,
záznamy jsou rozděleny podle regionů – bývalých okresů – v kraji, dále chronologicky, kopie článků je možné objednat v rámci elektronického dodávání
dokumentů)

•

odkazy na další WWW stránky (knihovnické organizace aj. instituce, elektronické knihovnické časopisy)

•

adresář knihoven Královéhradeckého kraje a dalších knihoven v ČR

•

odkaz na Slovník českých knihovníků <http://sck.sdruk.cz>

•

informační vzdělávání – zahrnuje rešerše vypracované SVK HK na témata:
počítačová gramotnost, informační gramotnost, informační výchova a informační
potřeby

•

MVS – knihovnám Královéhradeckého kraje a krajským knihovnám ČR je
služba poskytována zdarma, ostatním za 60 Kč (poštovné a balné) za zásilku
dodávání kopií článků (EDD) – zasílány poštou v tištěné podobě nebo elektronicky, poplatky viz ceník EDD <http://www.svkhk.cz/soubory/edd/cenik-edd2009.pdf >
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•

služba zasílání obsahů nových čísel časopisů (current contents), které se nachází
ve fondu SVK, poskytována zdarma registrovaným uživatelům a knihovnám na
základě objednávky
Službu current contents využívá 20 uživatelů, nechávají si zasílat obsahy z 38
časopisů.

Krajské výukové centrum
V krajských knihovnách již několik let fungují krajská výuková centra pro
vzdělávání knihovníků. Vzdělávání knihovníků je také jednou z činností vykonávaných v rámci regionálních funkcí. Vycházelo se z toho, že knihovny tohoto typu
mají zkušenosti v oblasti vzdělávání, disponují lektory z vlastních řad a mají
i kontakty na externí spolupracovníky.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové prováděla např. školení
základních modulů ICT pro profesionální knihovníky městských a obecních
knihoven. Knihovníci mohli získat mezinárodně uznávaný certifikát ECDL.
V současné době jsou nabízena nadstavbová školení a specializované kurzy (práce
s digitální fotografií, novinky v ICT atd.). Knihovnická školení jsou zaměřena hlavně
na dodržování standardů v knihovnických procesech (katalogizační pravidla,
souborné katalogy, tvorba a využívání databází a národních licencí apod.). Jako
lektoři jsou přizváváni odborní pracovníci NK ČR a dalších institucí. Školení se
účastní také pracovníci odborných knihoven (muzejní knihovny). Důležitou oblastí,
která se v nabídce vzdělávání knihovníků nevyskytuje často, je marketing,
management, ekonomika a právní informace. V plánu jsou i semináře pro rozvoj
osobnosti, které mají knihovníkům pomoci nabízet služby, oslovit veřejnost.
Na pomezí mezi institucionálním a mimoškolním vzděláváním stojí
rekvalifikační kurzy. Akreditaci může vydat jen MŠMT, a proto i rekvalifikační kurz
Odborný knihovník – informační pracovník musí splňovat přísné podmínky. Jednou
z nich je i délka trvání kurzu – 160 hodin. Obsahové zaměření je celostátně koordinováno. V Hradci Králové je pořadatelem vzdělávací agentura Profit klub, v.o.s.
Hradec Králové, lektory jsou odborní knihovníci a další specialisté. Účastníky jsou
pracovníci knihoven bez knihovnického vzdělání, zájemci o práci v knihovnách
i nezaměstnaní evidovaní na úřadech práce. Kurz je nabízen všem zájemcům, kteří si
chtějí doplnit kvalifikaci. Zvláštností rekvalifikačního kurzu v Hradci Králové je, že
probíhá o víkendech.
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Pro pracovníky knihoven bez knihovnického vzdělání jsou organizovány
základní knihovnické kurzy v rozsahu 20-30 hodin. Ve 4-6 výukových dnech, jednou
za týden, podávají základní informace o práci v knihovně.
Člověk se učí také dalšími formami. Jednou z nich jsou i exkurze na jiná
knihovnická pracoviště. Předávání zkušeností získaných na vzdělávacích akcích
probíhá stále více v pověřených i městských knihovnách. Zpravidla se jedná
o individuální přístup a konzultace, kdy pracovník větší knihovny proškoluje
v dovednostech knihovníky menších a obecních knihoven – a tato služba je
hodnocena jako velmi přínosná. I pracovníci SVK Hradec Králové se podílejí
na seminářích pro dobrovolné knihovníky „Internet v knihovnické praxi“, které jsou
organizovány ve spolupráci s pověřenými knihovnami v jednotlivých oblastech.
Požadavky na náplň vzdělávacích aktivit je možné směřovat prostřednictvím svých
metodiků krajské knihovně. [Součková, 2007; Dragounová, 2009]

4.3 Propagace knihovny
Publikační činnost
„Knihovna vydává dvě periodické publikace, obě v papírové i online verzi.
První je občasník X (pojmenovaný podle tvaru nové budovy SVK HK),
informační zpravodaj pro uživatele a širokou veřejnost, který vychází 3x až 4x ročně.
První ročník se začal vydávat v roce 2008. SVK v něm uvádí novinky týkající se
knihovny, ať už se jedná o knihovnické služby, informace ohledně výstavby nového
knihovnicko-informačního centra, či o pořádané akce. Jeho cílem je usnadnění
komunikace mezi čtenáři a knihovnou. Druhou je čtvrtletník U Nás.
Knihovna sestavuje také tematické rešerše a bibliografie, např. Tipy na výlety
po našem kraji – seznam map a průvodců, které jsou ve fondu SVK HK.“
[Dragounová, 2009a]
Webové stránky
Webové stránky jsou umístěny na adrese <http://www.svkhk.cz>. Byly vytvořeny v roce 2003. Na stránkách jsou všechny potřebné informace pro registrované
i potencionální uživatele a pro knihovníky.
Užitečný je průvodce knihovnou a informacemi – pdf dokument s plány
jednotlivých podlaží a informacemi o nabízených službách. Je zde umístěn mimo
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jiné odkaz na portál Bibliohelp, který nabízí přehled knih vhodných pro
biblioterapeutickou praxi.
Uživatelé mohou využít zasílání novinek pomocí kanálů RSS v oblastech:
novinky, pořádané akce, informace pro knihovny, zpravodaj U nás, nové tituly
v katalogu SVK. Uvedena je nápověda, jak si službu zřídit. Viditelně je uveden také
odkaz na Facebook.
Anglická verze stránek obsahuje informace o otevírací době, kontaktech a
nabízených službách. Přeložen je i statut a historie knihovny.
K dispozici je také sekce „Pro média“, která obsahuje např. výroční zprávy
ve formátu pdf nebo tiskové zprávy k pořádaným akcím.
Orientace na webu je však poměrně obtížná, návštěvník se musí vyznat
ve velkém množství odkazů, a tedy pečlivě číst, kam se může z aktuální strany
dostat. Je vhodné nejdříve využít mapu stránek. Také grafická úprava stránek už není
v současné době dostačující. Praktickou záležitostí je tzv. rychlá nabídka: on-line
katalog, konto čtenáře, otevírací doba, ceník, kde nás najdete, kontakty, MVS.
V množství dalších záložek je naopak skryt odkaz na možnost prohledávání stránek
pomocí zadaného výrazu.
Od poloviny září by měly být v provozu nové stránky. Náhled starých a
nových webových stránek je dispozici v příloze č. 6.
Průzkumy uživatelských potřeb
Na webu byly v průběhu roku 2009 vystaveny a vyhodnoceny dvě ankety.
První se týkala vzdáleného přístupu do elektronických databází, 97 % odpovědí bylo
pro zavedení této služby. Ve druhé anketě se čtenáři vyjadřovali k tomu, zda by měli
zájem o půjčení čtečky elektronických knih. Pro tuto službu se vyslovilo 55 %
respondentů. Obě služby byly zavedeny. [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 23]
Oslavy 60. výročí založení SVK HK
V roce 2009 slavila SVK HK 60. výročí založení. Dne 8. října proběhlo
setkání pamětníků, u příležitosti oslav byla v galerii U Přívozu uspořádána výstava
mapující historii knihovny s názvem Listování minulostí. V 2. NP knihovny byly
vystaveny kresby malířky Martiny Novotné, autorky nástěnných maleb v budově
SVK. Vernisáž byla spojena se křtem knihy a s následnou prohlídkou knihovny
s autorkou maleb v roli průvodkyně.
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Konala se také konference s názvem „Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven“. Na závěr byl uspořádán ohňostroj, přes 500 zájemců se poté zúčastnilo noční prohlídky knihovny. [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 5-7; Blažková,
2009]
K Březnu měsíci internetu a měsíci knihy byla v 1. NP propagována plnotextová databáze ProQuest a obálky nových knih z fondu SVK. K databázi ProQuest
proběhl seminář.
V Týdnu knihoven 5. – 9. 10. byly uspořádány dvě akce: 7.10. přednáška
Mgr. Ilony Füzékové Trabantem po Albánii a 8. 10. veřejná akce Setkání pamětníků.
Knihovna podpořila akci Kniha mého srdce, upoutávka byla realizována
na panelu v 1. NP, hlasovat bylo možno prostřednictvím tištěných lístků
do připravené hlasovací schránky nebo přímo online na počítačích ve 3. NP. K této
akci se knihovna připojila výstavou s výkresy dětí ze ZŠ Milady Horákové s názvem
Kniha dětského srdce, kterou měli návštěvníci knihovny možnost zhlédnout v 1. NP.
Knihovna se zúčastnila rovněž akce Knihovna mého srdce. K této příležitosti byl
vyhotoven panel a uživatelé byli vyzváni, aby zaslali fotografii své oblíbené
knihovny. [Studijní a vědecká knihovna, 2010, s. 20]
Projekt kreativní knihovna
Kreativní knihovna je název pro dlouhodobý projekt SVK HK, jehož účelem
je „plně využít prostory a možnosti knihovny a zároveň zapojit a přilákat i mladé
návštěvníky“.
Hlavním iniciátorem projektu je Jaroslav Novotný, student, externí spolupracovník SVK HK. Do projektu se od začátku roku 2010 aktivně zapojilo 11
dobrovolníků (středoškoláků a vysokoškoláků) a několik desítek podporovatelů.
Uchazeči o studium na UHK obdrželi 30 bodů za své dobrovolnictví. Dalšími
navrhovanými výhodami do budoucna je bezplatná registrace pro rok 2011 a
aktivace parkovací karty, volný vstup na Filmový klub a jiné pořady, zvýhodněné
kopírování apod. Projekt je zatím zaměřen na mladé lidi. Jsou pro ně pořádány např.
soutěže o CD nebo vstupenky. Dobrovolníci se scházejí v knihovně, k domluvě mezi
sebou používají Google Groups, s knihovnou (hlavně s oddělením Public Relations)
komunikují prostřednictvím e-mailu.
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Jednou z akcí je např. Čtení ve Fakultní nemocnici. Studenti – dobrovolníci
se sami nabídli, že budou předčítat pacientům, kteří budou mít o tuto službu zájem.
V plánu je také čtení v Domově pro seniory. Do knihovny si mohli v rámci projektu
přijít zájemci třeba zahrát deskové hry. Akce s názvem Kniha – černá pasažérka
spočívala v rozdávání knih vyřazených z fondu nebo věnovaných dobrovolníky a
zaměstnanci na autobusových zastávkách. Seznam konaných akcí viz níže.
8.1. Tisková konference,
Rozbalujeme
dobrovolníci a zaměstnanci SVK HK
100 Kč
38 lidí
20.1. Deskové hry
dobrovolníci
0 Kč + náklad na ostrahu
44 lidí
1.3. Státní správa se představuje...
ČOI
Ing. Karel Nohejl
0 Kč
8 lidí
3.3. AFO45 - Představení film.
festivalu
Matěj Dostálek, Tomáš Jirsa
0 Kč
18 lidí
12.3. Poezie v betonu - akce Frozen
Motion
dobrovolníci + 70 podporovatelů
0 Kč
osloveno 200 kolemjdoucích
22.3. Den vody
dobrovolníci, Královéhradecká
provozní, a.s.
0 Kč
osloveno 2000 kolemjdoucích
14.4. Majálesové deskovky
dobrovolníci
0 Kč
40 lidí

21.4. Den proti hluku
dobrovolníci
0 Kč
osloveno 150 kolemjdoucích
22.4. Den Země
dobrovolníci, British Council
0 Kč
9 lidí
4.-5.6. Improliga + Workshop
dobrovolníci, divadelní soubor
SNOOP
0 Kč
25 + 5 lidí
16.6. Kniha - černá pasažérka
dobrovolníci a zaměstnanci SVK HK
0 Kč
osloveno 500 kolemjdoucích
21.6. Mezinárodní den trpaslíků
dobrovolníci, Mgr. Vladimír Socha
500 Kč
19 návštěvníků, 97 hlasovacích lístků
+ 63 kvízů
24.6. Svíčka pro Smoljaka
dobrovolníci
0 Kč
60-80 lidí
1.7. Kurz první pomoci
Oblastní spolek ČČK
0 Kč
35 lidí

Seznam akcí. Převzato z Tiskové zprávy o projektu Kreativní knihovna.
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V rámci

projektu

byla

navázána

úspěšná

spolupráce

s organizátory

Hradeckého Majálesu, festivalu Na jednom břehu, s Kulturním centrem Zahrada
z Prahy 11, se kterým se chce podílet na organizaci streetartového festivalu,
Academie Film Olomouc a Oblastním spolkem Českého červeného kříže. Přímo
„pod knihovnou“ proběhnou koncerty připravené ve spolupráci s Filharmonií Hradec
Králové a s taneční skupinou T-BASS. Sponzorem Dne vody se stala Královéhradecká provozní, a.s. Pomoc poskytla Městská policie HK, Biskupství
Královéhradecka a Gymnázium J. K. Tyla. Byly vytvořeny dobré vazby na novináře
z Hradeckého deníku a MF Dnes. Probíhá jednání s T-Mobile o nové službě
„Předplacené modemy“. [Novotný, 2010]
Nepodařilo se uskutečnit spolupráci se společností Student Agency, která
měla např. hradit náklady na cesty nezávislých umělců z jiných měst České republiky
do SVK HK, kde by představili své umění.
Sociální sítě
Knihovna má od konce října 2009 svůj profil na Facebooku. O jeho
aktualizaci se stará Jaroslav Novotný. Zveřejňuje zde pozvánky na akce. Lidé mohou
přes Facebook psát své připomínky a nápady na vylepšení služeb. Facebook v rukou
veřejných institucí slouží hlavně jejich fanouškům – uživatelům. Knihovna má nyní
přes dva tisíce fanoušků. Poměrně nápadný odkaz na Facebook je umístěn přímo na
úvodní stránce webových stránek knihovny. Číst příspěvky vystavené na Facebooku
mohou i uživatelé „zvenčí“, kteří jinak Facebook nepoužívají a nemají vytvořený
vlastní profil.
Facebookový profil SVK HK byl pozitivně hodnocen a doporučen jako
příklad pro další knihovny skupinou greaders.cz (http://www.greaders.cz), která
spravuje řadu návodů a tipů k Facebooku. Vedení profilu dobrovolníkem –
studentem, který má k sociálním sítím na internetu blízko, může být správnou
volbou. [Kašparová, 2009, s. 3; Vaníčková, 2010; Studijní a vědecká knihovna,
2010, s. 21]
Během

června

2010

spuštěn

kanál

SVK

HK

na

Youtube

<http://www.youtube.com/knihovnahk>. Obsahuje 8 videí, využita byla i starší propagační videa knihovny. Za 14 dní bylo zaznamenáno na 830 zhlédnutí. Založeny
byly

i

profily

knihovny

na

Twitter

(twitter.com/svkhk)

a

Foursquare
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(foursquare.com/venue/1728828). Novotný doporučuje je propojení sociálních sítí
s novým webem.
V tiskové zprávě hodnotí projekt ze svého pohledu autor Jaroslav Novotný:
„Projekt dal SVK HK novou mediální tvář; je atraktivní a dynamická, není založena
pouze na „nové budově“. Facebook a Youtube paradoxně zosobnily vztah mezi
knihovnou a uživatelem.“ [Novotný, 2010].
Přínosem projektu Kreativní knihovna je podle mého názoru propagace
knihovny mimo vlastní budovu a snaha zatraktivnit knihovnu, zatím především mezi
mladými. Facebook umožňuje pružnou komunikaci, upozorňování na aktuality a
pořádané akce a sledování potřeb a přání stávajících i potenciálních uživatelů. Mezi
uživateli Facebooku převládají pozitivní reakce a chvála na Kreativní knihovnu i
samotnou SVK HK. Nejčastější výtky se týkají „katastrofálního“ webu, absence
Literární kavárny (hledá se nový nájemce) a pozdního spuštění WiFi. Facebook
slouží také pro novináře – jako podklad pro zpracování článků o knihovně.
Spolupráce s jinými organizacemi
SVK HK spolupracovala v roce 2009 s Muzeem východních Čech a archivem
při vydávání sborníku Královéhradecko. Dále pokračovala spolupráce s rádiem Černá Hora a začala spolupráce s týdeníkem Sedmička, Krajskou hospodářskou komorou a rádiem OK.
7.5. 2009 byla navázána spolupráce se SONS (Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR). V prostorách 1. NP byla umístěna pokladna pro
veřejnost. Výtěžek z pokladny bude věnován na podporu výcviku vodicích psů pro
nevidomé a poskytování služeb zrakově postiženým občanům. [Studijní a vědecká
knihovna, 2010, s. 21]
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Závěr
Cílem diplomové práce bylo popsat prostředí a služby Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové a zhodnotit změny, které byly způsobeny přestěhováním
knihovny do nové budovy.
Prostory knihovny jsou přizpůsobeny potřebám všech skupin uživatelů,
včetně handicapovaných a rodičů s dětmi.
Významnou změnou je zavedení volného výběru. Pro uživatele je velkým
přínosem a úsporou času prohlédnout si knihy a periodika, aniž by si je museli
předem objednávat ze skladu. Omezení front u výpůjčního pultu je zajištěno díky
self-checkům. Obsluha uživatelů byla zrychlena a zefektivněna také navýšením
počtu knihovních a informačních pultů a pracovníků, kteří se mohou uživatelům
věnovat.
Další nově nabízenou službou je využití a „pronájem“ individuálních
studijních boxů umístěných v nejvyšším podlaží. Boxy jsou uzamykatelné, čtenáři si
zde mohou nechat materiály potřebné ke studiu nebo práci včetně vypůjčených knih
a několik dní sem chodit nerušeně pracovat.
Dříve neměla knihovna k dispozici vhodné prostory pro přednášky, všechny
akce se musely konat ve studovně, kterou bylo v době konání akce nutné uzavřít.
V nové budově je kromě studovny a počítačové učebny také konferenční sál a
galerie. Galerie U Přívozu se samostatným vchodem je do jisté míry nezávislá na
provozu knihovny. Výstavy jsou pořádány i na ochozu v 2. podlaží knihovny, čímž
je tento prostor lépe využit oproti původnímu návrhu, kdy měl sloužit pouze pro
vyhledávání v katalogu na terminálech umístěných po jeho obvodu. Na žádost
uživatelů byl v tomto podlaží umístěn také automat na občerstvení.
V knihovně zatím stále funguje Internet klub, který nabízí placený přístup
k internetu. Od letošního roku však mají uživatelé v celé budově možnost
bezdrátového připojení pomocí WiFi, uvažuje se tedy o jiném využití těchto prostor.
Nejpravděpodobnější možností se zatím zdá být jejich přeměna na relaxační
místnost. Uvažovalo se také o tom, že by se zde konaly vernisáže, těch se ale
nepořádá tolik, aby byl prostor po celý rok plně využit.
SVK HK je podle mého názoru dobře fungující institucí. Za poslední dva
roky došlo díky přestěhování do nové budovy, která byla navržena přímo jako
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prostor pro knihovnu, ke zkvalitnění prostředí i služeb. Spokojenost s nabízenými
službami a s prací personálu potvrzuje také provedený průzkum.
SVK HK je jednou z prvních knihoven v ČR, která začala absenčně půjčovat
elektronické čtečky knih. O tuto službu je velký zájem. Knihovna ukládá
elektronické publikace (např. také vysokoškolská skripta, která již v řadě případů
nejsou vydávána v papírové podobě) na svůj server s úmyslem vytvořit vlastní
digitální knihovnu. V současné době se promýšlí její podoba a způsob, jakým bude
zpřístupněna uživatelům.
Na výběru dokumentů, které knihovna zakoupí do fondu, se mohou podílet i
čtenáři. Akviziční oddělení si také nechává zjistit, které tituly uživatelé nejčastěji
vyhledávají v online katalogu a podle toho usuzuje, jaké dokumenty ve fondu
postrádají.
Zaměstnanci oceňují kromě příjemného pracovního prostředí v nové budově
především snadnou a rychlou komunikaci s kolegy z ostatních oddělení. Příkladem je
pružná reakce na připomínky uživatelů, které se v krátkém čase dostanou
k příslušnému oddělení, jež se jimi bude zabývat. Většina důležitých informací je
šířena a projednávána prostřednictvím intranetu.
Potřebám a přáním uživatelů je věnována velká pozornost. Na webových
stránkách jsou průběžně zveřejňovány jednoduché ankety. Na základě jedné z nich
byla výrazně upravena výpůjční doba o prázdninách – místo dosavadních
odpoledních hodin bude nyní knihovna otevřena dvakrát v týdnu dopoledne. Různé
připomínky a návrhy týkající se fungování knihovny přicházejí také prostřednictvím
virtuální referenční služby i při klasické osobní komunikaci. Z důvodu četných
stížností na nutnost odkládat svrchní oděv a veškerá zavazadla v šatně byla
z knihovního řádu tato povinnost uživatelů vypuštěna. U vchodu je nadále tabule
s žádostí o odložení věcí v šatně, záleží ale pouze na uživateli, jestli výzvy
uposlechne. Za rok bude opět provedena revize fondu ve volném výběru. Výsledky i
reakce uživatelů budou jistě zajímavé.
Knihovna chce pokračovat ve zlepšování služeb pro uživatele i nadále. Cíle a
prostředky,

jak

toho

dosáhnout,

jsou

popsány

ve

vizi

knihovny

<http://www.svkhk.cz/nase-vize.html>. Studenti by v budoucnu mohli místo
čtenářského průkazu používat ISIC, obyvatelé Hradce Králové městskou kartu.
Dalším cílem je vytvořit „uživatelsky přívětivé a jednotné rozhraní pro přístup
k různým informačním zdrojům knihovny včetně on-line katalogu“. Už nyní mohou
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uživatelé využít vzdálený přístup do databází. Knihovna připravuje také nové
webové stránky, ty stávající nevyhovují nejen po grafické stránce, ale především
z důvodu nepřehlednosti.
Do propagace knihovny mimo vlastní budovu jsou zapojeni prostřednictvím
projektu Kreativní knihovna také dobrovolníci. Knihovna využívá ke komunikaci
s uživateli i sociální sítě.
Po necelých dvou letech provozu se knihovna ještě potýká s některými
technickými problémy, kterým se nevyhne téměř žádná novostavba. Převládají však
pozitiva, která vyplývají z vytvoření účelného a příjemného prostředí pro
zaměstnance a především pro uživatele.
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Příloha č. 1 Rozvržení vnitřních prostor
1a Plán 1. podlaží

Převzato z Průvodce knihovnou a informacemi, s. 4. Dostupné na WWW:
<http://www.svkhk.cz/soubory/pruvodce-knihovnou-2008.pdf>.
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1b Plán 5. podlaží

Převzato z Průvodce knihovnou a informacemi, s. 12. Dostupné na WWW:
<http://www.svkhk.cz/soubory/pruvodce-knihovnou-2008.pdf>.
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Příloha č. 2 Fotografie knihovny

Pohled na knihovnu a okolí ze severu. Převzato z X, 2009, č. 1.

Pohled na knihovnu z jižní strany

Vstupní hala, výpůjční pult (1. NP)

-4-

Schodiště a orientační systém

Volný výběr a studijní místa (3. NP)

Internet klub (2. NP)

Studovna časopisů (4. NP)

Počítačová studovna (5. NP)

-5-

Příloha č. 3 Dotazník
Anketa pro uživatele knihovny SVK HK
Vážení uživatelé knihovny,
prosíme Vás o zodpovězení několika krátkých otázek, které jsou zaměřeny na
zjištění Vaší spokojenosti se službami knihovny.
Vyplnění ankety umožní zlepšit kvalitu nabízených služeb a lépe je přizpůsobit
Vašim potřebám. Výsledky průzkumu budou zpracovány ve formě diplomové práce
na filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Průzkum je realizován se svolením ředitelky SVK HK.
1. Máte pocit, že se dobře orientujete v knihovně?
Zakroužkujte prosím v každém sloupci jednu variantu (jedno písmeno).
1A. ve volném výběru knih
a) ano
b) spíše ano – s občas. problémy
c) spíše ne – s pomocí personálu
d) ne

1B. ve volném výběru časopisů
a) ano
b) spíše ano – s občas. problémy
c) spíše ne – s pomocí personálu
d) ne

2. Jste spokojen/a s prací personálu - knihovnic a knihovníků?
Ohodnoťte (zakroužkujte) v každém řádku jako ve škole - 1 = nejlepší, 5 =
nejhorší.
a) ochota (vstřícnost)
b) odbornost (přehled, přesnost)
c) rychlost

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

3. Jaká periodika si v knihovně půjčujete?
a) noviny
b) časopisy o aktuálním společenském, kulturním či politickém dění (Respekt,
Reflex,…)
c) společenské časopisy - např. pro ženy, zájmové (Květy, Naše miminko, Maxim,
...)
d) odborné časopisy
Prosím vypište konkrétní tituly nebo jejich zaměření (oblast, tematiku), ať už jste
zvolili kteroukoli z možností a – d.
……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………….....
e) žádná
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4. Jste spokojen/a s nabídkou databází, které knihovna poskytuje?
a) ano, zcela
b) spíše ano – prosím vypište, které databáze využíváte
……………………………………..………………………………...
……………………………………….................................................
c) spíše ne – prosím vypište, které databáze Vám chybí
……………...………………………………..………………………
……………………………………………………………………….
d) ne – proč? Prosím napište.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
e) nevím, databáze nevyužívám
5. Využil/a byste služby dodávání kopií dokumentů (např. článků z časopisů) na
svůj e-mail (18 Kč/str. – autorské poplatky) nebo radši doručení klasickou
poštou (2 Kč/str. + poštovné)?
a) e-mailem, je to pohodlnější
b) e-mailem, ale pouze za nižší cenu – prosím napište za jakou max. cenu za 1
str.: ....... Kč
c) raději poštou
d) tuto službu bych vůbec nevyužil/a
6. Chodíte v knihovně do Internet klubu?
a) ano
b) ne – proč?
internet využívám jinde než v knihovně
nevím o existenci této služby
příliš vysoká cena – jaká by byla pro Vás přijatelná? .... Kč/hod
jiné důvody – prosím vypište jaké
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
7. Navštěvujete nějaké akce knihovny (výstavy, besedy atd.)?
a) ano – prosím vypište jaké
………………………………………….............................................
……………………………………………………………………….
………………………….....................................................................
Jaké další akce byste uvítali? Prosím napište.
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
…………………………...…………………………………………..
b) ne
Měli byste zájem o nějaký typ akcí? Prosím napište o jaký.
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………..………...
……………………………………………………………………….
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8. Vyhovuje Vám kopírování, scanování a tisk pomocí čipových karet?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne, systém je příliš zdlouhavý a složitý
d) ne – z jakého důvodu? Prosím napište.
…………………………………………………………………….....
e) tuto službu nevyužívám - proč? Prosím napište.
.............................................................................................................
9. Využil/a byste další samoobslužný box/zařízení/self-check?
9A. na vracení knih před budovou knihovny (k vracení knih
mimo otevírací dobu knihovny, s
nepřetržitým provozem)
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne

9B. na půjčování knih i v 5.
podlaží (pozn. v současné době
je k zaevidování výpůjčky třeba
donést knihy do 3. podlaží)
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne

Zaměstnání:
student
zaměstnanec/podnikatel
na mateřské dovolené
nezaměstnaný
v domácnosti
v důchodu

Pohlaví:
muž
žena

Děkujeme za Váš čas a vstřícnou spolupráci.
V případě Vašeho zájmu o výsledky průzkumu a návrhy inovací služeb bude
diplomová práce od června 2010 k dispozici k nahlédnutí v knihovně.
Bc. Irena Dragounová, studentka oboru Informační studia a knihovnictví, FF UK Praha
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Příloha č. 4 Ceník
1. Registrace na jeden rok (12 měsíců)
dospělí
120,- Kč
studenti denního studia do 26 let
60,- Kč
senioři nad 60 let
60,- Kč
osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP a ZTP-P)
60,- Kč
kolektivní čtenáři
120,- Kč
2. Aktivace služby pro parkování na 1 rok (12 měsíců)
1 čtenář
120,- Kč
3. Sankční poplatky za nedodržení výpůjční lhůty jsou stanoveny za každou
knihovní jednotku zvlášť. Jednotlivé poplatky se sčítají.
za nedodržení výpůjční lhůty - 1. upomínka
10,- Kč
za nedodržení výpůjční lhůty - 2. upomínka
20,- Kč
za nedodržení výpůjční lhůty - 3. upomínka
50,- Kč
za nedodržení výpůjční lhůty - předžalobní upomínka
120,- Kč
za nedodržení výpůjční lhůty - soudní řízení
200,- Kč
za vystavení duplikátu čtenářského průkazu
60,- Kč
4. Finanční náhrada při ztrátách
kopírování dle bodu 9; á 1 strana
vazba knih - do formátu A5
120,- Kč
vazba knih - formát A4
150,- Kč
vazba knih - formát A3
240,- Kč
5. MVS, MMVS
za zprostředkování výpůjčky z knihoven v ČR (MVS)
40,- Kč
za jednu kladně vyřízenou výpůjčku ze zahraničí – místo vydání Evropa 250,- Kč
mimo VB
za jednu kladně vyřízenou výpůjčku ze zahraničí – místo vydání VB a
450,- Kč
mimo Evropu
za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy (platí pro MMVS)
40,- Kč
6. Placené informační služby
poplatek při zadání rešerše
35,- Kč
1 písemný bibliografický záznam v rešerši
5,- Kč
1 hod. práce rešeršéra u speciálních zakázek
140,- Kč
využívání CD-ROM, elekronických databází
zdarma
7. Internet - 1 hodina
registrovaní čtenáři
15,- Kč
držitelé průkazu ZTP
zdarma
ostatní uživatelé
30,- Kč
tištěný výstup - 1 strana A4
2,- Kč
8. Prodej elektronických médií – 1ks
CD-R - bez obalu
6,- Kč
9. Kopírování elektronických médií pro neziskové organizace
kopírování CD pro neziskové organizace – 1 ks
90,- Kč
kopírování DVD pro neziskové organizace – 1 ks
200,- Kč
10. Reprografické služby
černobíle - jedna strana A4
2,- Kč
černobíle - jedna strana A3
3,- Kč
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barevně - jedna strana A4
barevně - jedna strana A3
11. Předplatné periodik
roční předplatné zpravodaje U nás (4 ks)
obrazová publikace o výstavbě knihovny

20,- Kč
30,- Kč
160,- Kč
560,- Kč

Ceník. Upraveno. Kompletní ceník dostupný na WWW:
<http://www.svkhk.cz/cenik.asp>.
Příloha č. 5 Otevírací doba
Den
Otevírací doba
Pondělí 9.00 - 19.00
Úterý
9.00 - 19.00
Středa 11.00 - 21.00
Čtvrtek 9.00 - 19.00
Pátek
9.00 - 19.00
Sobota
9.00 - 12.00
Neděle zavřeno
Otevírací doba. Převzato z WWW: <http://www.svkhk.cz/oteviraci-doba>.
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Příloha č. 6 Webové stránky
Stará verze – úvodní obrazovka

Převzato z WWW: <http://www.svkhk.cz/>.
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Nové webové stránky

Převzato z intranetu knihovny
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Evidence výpůjček
Prohlášení:
Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým
podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.
V Praze, 12. 8. 2010
Irena Dragounová

Jméno

Katedra / Pracoviště

Datum

Podpis

