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1 Benešov / / 15 93 108 15 61 76   8 
Poradenská a konzultační činnost, VF a jeho cirkulace, semináře a porady pro knihovníky, vzdělávání,  MVS, statistika, revize a 

aktualizace KF, zaškolování  knihovníků, bibliografické a informační služby (včetně informací o cestovním ruchu), tvorba 

regionálních databází, ediční činnost (Zpravodaj knihoven okresu BN) 

551.522 

2 Beroun / / 10 76 86  ?  ?  ?   3 
Poradenská a konzultační činnost, výměnný fond a jeho cirkulace,  semináře a porady,  vzdělávání, statistika, tvorba regionálního 

fondu, pomoc při revizi a aktualizaci KF 

80.000 

3 Kladno / / 10 64 74 10 50 60   2 
Poradenská a konzultační činnost, výměnný fond a jeho cirkulace, semináře a porady, vzdělávání, MVS, statistika, tvorba 

regionálního fondu a  databází, revize a aktualizace KF, zaškolování  knihovníků, bibliografické a informační služby (včetně 

informací o cestovním ruchu), rozborová činnost 

1,202.500 

4 Kolín /  11 82 93 10 82 92   4 
Poradenská a konzultační činnost,  výměnný fond a jeho cirkulace, vzdělávání, MVS, statistika, distribuce knihovnických tiskopisů 

a pomůcek, tvorba regionálního fondu a databází  

200.000 

5 Kutná Hora /   6 56 62  6 ? ?   6 
Poradenská a konzultační činnost, výměnný fond a jeho cirkulace, semináře a porady, vzdělávání, MVS, statistika, tvorba 

regionálního fondu a  databází 

0  

6 Mělník /   4 60 64  4 60 64   1 
Poradenská a konzultační činnost, výměnný fond a jeho cirkulace, MVS, statistika, revize a aktualizace KF, tvorba regionálního 

fondu, pomoc při nákupu a zpracování KF, zaškolování knihovníků, bibliografické informační služby, zpracování metodických 

materiálů 

? 

7 
Mladá 

Boleslav 
/   9 100 109  9 39 46   1 

Poradenská a konzultační činnost, výměnný fond a jeho cirkulace, MVS, statistika, rozborová činnost, tvorba regionálního fondu a 

databází, pomoc při nákupu a zpracování KF, bibliografické a informační služby (včetně informací o cestovním ruchu), 

automatizované zpracování záznamů okresní katalogizace 

2,600.000 

8 Nymburk    4 64 68  4 64 68   1 
Porad. a konzul.. činnost, VF a cirkulace, semináře a porady, MVS, statistika, pomoc při revizi a Tabulka 1Seznam knihoven, 

se kterými bude krajská knihovna v Kladně uzavírat smlouvy na výkon RF k 31. 7. 2001 

aktualizaci KF 

0  

9 Lysá n.L  /  2 10 12  2 10 12   1 Porad. á a konzult. činnost, VF a jeho cirkulace, semináře a porady,statistika, distribuce tiskovin, regionální akce 298.200 

10 Poděbrady  /  1  17 18  1 17 18   1 Poradenská a konzultační činnost, výměnný fond a jeho cirkulace, semináře a porady, statistika 160.000 

11 
Praha-v 

(Říčany) 

/  10 76 86 10 69 79   3 
Porad. a konzult. činnost, tvorba VF a jeho cirkulace, semináře a porady, MVS, vzdělávání, statistika, tvorba reg. fondu a 

databází, BIS, Pomoc při nákupu KF, výplata mzdy a zaměstnancům neprof. knihoven  

2,750.000 

12 
Jílové P-z 

 

/  11 45 56 11 21 32   1 
Poradenská a konzultační činnost, tvorba výměnného fondu a jeho cirkulace, semináře a porady, MVS, statistika, revize a 

aktualizace knihovních fondů, distribuce knihovnických tiskopisů a pomůcek 

518.939 

13 Příbram     7 51 58   3 10 13   3 
Poradenská a konzultační činnost, tvorba VF a jeho cirkulace, MVS, statistika, porady a semináře, vzdělávání, zaškolování 

knihovníků, revize a aktualizace KF, tvorba regionálního fondu a databází 

0 



 

Příl. č.  2 



 

Příl. č.  3 

Regionální funkce  

( specifikace dle 

metodického pokynu  

MK ČR) uplatňováno do 

r. 2005 

Systém do r. 2005 

Regionální funkce 

(specifikace dle 

Koncepce podpory 

knihoven SK v r. 2006) 

Systém v roce 2006 

Poradenská a 

konzultační činnost, 

metodické návštěvy, 

plány, rozbory 

Zajišťovalo 15 PK 

RF č. 1  

Poradenská a 

konzultační činnost, 

plánovací a rozborová 

činnost  

Zajišťuje 5 PK, přísný dohled 

nad efektivitou 

Statistika knihovnických 

činností 
Zajišťovalo 15 PK 

Zajišťuje 5 PK, ale systémem 

metodického vedení, nikoli 

plnění povinnosti obce 

Pomoc při revizi a 

aktualizaci knihovních 

fondů 

Zajišťovalo 15 PK 

Vzdělávání knihovníků, 

semináře, porady 

Zajišťovalo převážně 15 

PK a SVKK 

RF č. 2 

Vzdělávání knihovníků, 

semináře, porady 

Zajišťuje SVKK za spolupráce 

s 5 PK 

Tvorba výměnných 

knihovních fondů, jejich 

cirkulace a distribuce 

 

Nákup knih zajišťován  

15 PK z poskytnuté 

dotace, nakoupené 

výměnné fondy 

zpracovávány 15 PK, 

stávaly se majetkem 

obce 

RF č. 3 

Nákup (akvizice), 

zpracování výměnného 

fondu SK 

Nákup a zpracování zajišťuje 

SVKK za spolupráce 5 PK. 

Výměnný fond je majetkem 

SK   

RF č. 4 

Práce s fondem SK 

5 PK zajišťuje tvorbu 

výměnných souborů a jejich 

cirkulaci ve vymezeném 

regionu 

Nákup a zpracování 

knihovních fondů 

pořízených z prostředků 

provozovatele (obce) a 

jejich distribuce 

RF realizovaná pouze  

ve 2 z 15 PK   

= nesystémové 

Nákup a zpracování 

knihovních fondů 

pořízených z prostředků 

provozovatele (obce) a 

jejich distribuce     

Snaha o rozšíření systému 

pro jeho efektivitu (pro 

konečného příjemce), 

v případě zájmu o jeho  

rozšíření podniknout kroky 

k jeho realizaci a financování 

Servis 

automatizovaného 

knihovního systému 

Praktikováno 

nesystémově pouze 1 

bývalou PK 

Servis 

automatizovaného 

knihovního systému  

Není hrazeno v rámci RF 

 



Příl. č.  4 

Průzkum výkonu regionálních funkcí v letech 2011 - 2012 ve Středočeském 

kraji 

Cílem průzkumu je zjistit, jakým způsobem snížení finančních prostředků na poskytování regionálních 

služeb v letech 2011 -2012 ovlivnilo činnost obsluhovaných (profesionálních i neprofesionálních) 

knihoven. Tyto služby zajišťuje SVK Kladno a níže uvedené pověřené knihovny. Průzkum je zcela 

anonymní a bude součástí diplomové práce na téma Výkon regionálních funkcí ve Středočeském kraji 

v letech 2001 - 2012. Děkuji za vaše odpovědi.  

 

1. Knihovna *Zaškrtněte typ knihovny (profesionální =pracovní úvazek nad 15 hodin týdně, 

neprofesionální =do 15 hodin týdně) 

 Profesionální knihovna 

 Neprofesionální knihovna 

2. Velikost obce, v níž knihovna působí *Vyberte kategorii dle počtu obyvatel vaší obce. 

 1 - 500 

 501 - 1 000 

 1 001 - 3 000 

 3 001 - 5 000 

 5 001- 10 000 

 10 001 - 20 000 

 více než 20 000 

3. Pověřenou knihovnou je: *Pověřenou knihovnou je myšlena profesionální knihovna, která 

poskytuje poradenskou službu, soubory knih,,... 

 Benešov 

 Kladno 

 Mladá Boleslav 

 Kutná Hora 



 Příbram 

4. Snížení finančních prostředků na výkon RF se v letech 2011-2012 se projevilo: *Cílem otázky je 

zjistit, jakým způsobem  nedostatek finančních prostředků ovlivnil činnost obsluhovaných knihoven. 

Můžete vybrat více možností. 

 snížením počtu souborů knih získaných od pověřené knihovny 

 snížením počtu svazků v souborech 

 obsahem souborů (méně nových knih) 

 snížením počtu konzultací a metodických návštěvu v knihovně 

 snížením délky trvání konzultací a metodických návštěv 

 nedostatečnou informovaností o novinkách v knihovnictví 

 omezenou pomocí při zpracování statistických výkazů 

 neprojevilo se 

5. Máte vlastní náměty či připomínky k problematice vlivu snížení finančních prostředků na 

výkon RF na činnost vaší knihovny?  

6. V případě,že využíváte možnost konzultovat knihovnické problémy s pověřenou knihovnou, 

dáváte přednost: *Cílem otázky je zjistit, jakou formu komunikace knihovníci preferují. Můžete vybrat 

více možností. 

 návštěva metodika v knihovně (metodická návštěva) 

 návštěva knihovníka v profesionální knihovně 

 telefonická konzultace 

 elektronická konzultace (prostřednictvím emailu) 

 společná setkání (porady, semináře,...) 

 Jiné:  

7. Máte další připomínky či náměty k formě komunikace mez pověřenou a obsluhovanou 

knihovnou? 



8. Osobní kontakt s metodiky pověřených knihoven.Tato otázka má zjistit, zda jsou metodici a 

neprofesionální knihovníci v pravidelném osobním kontaktu a jakým způsobem tento kontakt probíhá. 

Můžete vybrat více možností. 

 metodika znám a jsem s ním v pravidelném osobním kontaktu 

 metodika neznám osobně, komunikuji s ním prostřednictvím telefonu či emailu 

 návštěva metodika je vždy spojena s rozvozem souborů 

 soubory nechává metodik na obecním úřadě, nevidíme se 

 metodika znám, ale komunikuji s ním převážně prostřednictvím mailu či telefonicky 

 Jiné:  

9. Jak hodnotíte úroveň, kvalitu a přínos odborné pomoci vaší pověřené knihovny *Cílem otázky 

je zjistit, jak jsou knihovníci spokojeni s poradenskou činností pověřených knihoven. Hodnotíte jako ve 

škole 1=nejlepší, 5= nejhorší. 

Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně 

     

 

10. Máte připomínky či náměty k úrovni odborné pomoci pověřené knihovny vaší knihovně? 

11. Vyhovuje vám počet výměnných souborů? *Cílem otázky je zjistit spokojenost s počtem 

výměnných souborů. 

 ano 

 ne 

 nedostávám 

 Jiné:  

12. Máte připomínky, náměty k počtu výměnných souborů? 

13. Vyhovuje vám obsah výměnných souborů? *Cílem otázky je zjistit spokojenost s obsahem 

výměnných souborů. 

 ano 



 ne 

 nedostávám 

 Jiné:  

14. Máte připomínky či náměty k obsahu výměnných souborů? 

15. Výběr titulů do výměnných souborů mohu ovlivnit: *Otázka je zaměřena na způsob výběru 

knih do výměnných souborů, Můžete vybrat více možností. 

 výběrem konkrétních knih v pověřené knihovně 

 informací metodikovi, o které žánry či témata máte zájem 

 nemohu ovlivnit 

 nedostávám 

 Jiné:  

16. Máte připomínky či náměty k možnosti vybírat tituly do výměnných souborů? 

17. Ohodnoťte zájem čtenářů o knihy ze souborů?Cílem otázky je zjistit, jak jsou knihy z 

výměnných souborů ve vaší knihovně půjčovány. 1 = velký zájem, 5 = nezájem 

1 2 3 4 5 

     

 

18. Účastním se odborného vzdělávání formou: *Cílem otázky je zjistit, zda se knihovníci účastní 

vzdělávacích akcí pořádaných SVK Kladno nebo knihovnami v Benešově, Mladé Boleslavi, Kutné 

Hoře a Příbrami. Můžete vybrat více možností. 

 porad pořádaných pověřenou knihovnou 

 porad pořádaných SVK Kladno 

 seminářů a přednášek pořádaných pověřenou knihovnou 

 seminářů a přednášek pořádaných SVK Kladno 

 nezúčastňuji se 



 Jiné:  

19. Máte připomínky,či náměty k odbornému vzdělávání?  

20. Nezúčastním se vzdělávání z důvodu:Cílem otázky je zjistit důvody, proč knihovníci 

nenavštěvují vzdělávací akce. Můžete zaškrtnout více možností. 

  nedostatek času 

  nemožnost navštěvovat akce (pořádány dopoledne) 

  vzdálenost knihovny, která akci pořádá 

  nezajímavá témata 

  Jiné:  

21. Máte připomínky či náměty k důvodům nevyužívání vzdělávacích aktivit? 

22. Hodnocení úrovně vzdělávání. Cílem otázky je zjistit názory knihovníků na úroveň vzdělávacích 

akcí. Při hodnocení přidělujte známky jako ve škole. 

Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně 

     

 

23. Hodnocení spolupráce s pověřenou knihovnou *Cílem otázky je zjistit spokojenost s činností 

pověřené knihovny (Benešov, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Příbram)) 

Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně 

     

 

24. Hodnocení spolupráce s SVK Kladno. Cílem otázky je zhodnotit spokojenost se službami 

poskytovanými SVK Kladno. 

Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně 

     

 


