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OsnovaOsnova

�� Středočeský krajStředočeský kraj
�� RF do roku 2006RF do roku 2006
�� „nová“ středočeská koncepce od 1.1.2006„nová“ středočeská koncepce od 1.1.2006�� „nová“ středočeská koncepce od 1.1.2006„nová“ středočeská koncepce od 1.1.2006
�� plusy a mínusy RF po téměř 4 letechplusy a mínusy RF po téměř 4 letech
�� závěry závěry –– inovace,východiska,návrhyinovace,východiska,návrhy



Středočeský krajStředočeský kraj



Středočeské knihovnyStředočeské knihovny

�� 825 knihoven 825 knihoven 
�� 1 krajská (SVK Kladno)1 krajská (SVK Kladno)
�� 107 profesionálních knihoven107 profesionálních knihoven�� 107 profesionálních knihoven107 profesionálních knihoven
�� 717 neprofesionálních knihoven717 neprofesionálních knihoven



RF do 1.1.2006RF do 1.1.2006

�� standardní situace standardní situace –– okresy, okresní metodiky okresy, okresní metodiky 
(občasné výjimky) (občasné výjimky) 

�� 15 PK 15 PK –– xxx pracovních úvazkůxxx pracovních úvazků
různorodé členění pracovních úvazků různorodé členění pracovních úvazků �� různorodé členění pracovních úvazků různorodé členění pracovních úvazků 
(nedefinován např. úvazek (nedefinován např. úvazek 
ekonoma,ředitele,řidiče …..)ekonoma,ředitele,řidiče …..)

�� samostatné nákupy knihovních fondůsamostatné nákupy knihovních fondů
�� výrazně respektovány místní podmínky výrazně respektovány místní podmínky 
jednotlivých PKjednotlivých PK



zlomový rok 2005zlomový rok 2005

�� rozpočtové určení danírozpočtové určení daní
�� iniciativa kraje o zcela nové pojetí RFiniciativa kraje o zcela nové pojetí RF
�� základní požadavky:základní požadavky:�� základní požadavky:základní požadavky:

�� sjednocení postupu při výkonu RFsjednocení postupu při výkonu RF
�� vyrovnání rozdílů v kvalitě služeb vyrovnání rozdílů v kvalitě služeb 
�� zvýšení efektivity vynakládaných prostředkůzvýšení efektivity vynakládaných prostředků
�� kvalitní systém věcné a finanční kontrolykvalitní systém věcné a finanční kontroly
�� hodnocení výsledků a přínosů hodnocení výsledků a přínosů 



�� Přímo v koncepci : Přímo v koncepci : 
�� ….navržený systém podpory knihoven ve ….navržený systém podpory knihoven ve 
Středočeském kraji  nerespektuje Středočeském kraji  nerespektuje Středočeském kraji  nerespektuje Středočeském kraji  nerespektuje 
ministerskou metodiku v její deklarované ministerskou metodiku v její deklarované 
snaze, je středočeský, protože důsledně snaze, je středočeský, protože důsledně 
vychází z podmínek Středočeského kraje. vychází z podmínek Středočeského kraje. 
Jde i nad její rámec…..Jde i nad její rámec…..



zásadní změny…zásadní změny…

�� redukce PKredukce PK
�� změna financování RFzměna financování RF
�� snížení počtu pracovních úvazkůsnížení počtu pracovních úvazků�� snížení počtu pracovních úvazkůsnížení počtu pracovních úvazků
�� zvýšení počtu knihoven na 1 metodikazvýšení počtu knihoven na 1 metodika
�� centralizace nákupucentralizace nákupu
�� vytvoření dotačního titulu pro knihovnyvytvoření dotačního titulu pro knihovny
�� povinnosti obce při příjmu dotacepovinnosti obce při příjmu dotace



redukce PKredukce PK



změna financování…změna financování…
Středočeský kraj

Výkon z řizovatelské funkce 
k Středočeské vědecké 

knihovn ě v Kladn ě

Podpora knihoven z řizovaných obcemi

Přímá 
( institucionální)podpora

A

Nepřímá podpora- podpora veřejné 
služby

BA B

A 1
Dotační program pro obce 
zřizující základní knihovny 

nepověřené 
výkonem RF

A 2
Účelová dotace pro pověřené 

knihovny 

B 1
Podpora prostřednictvím 
výkonů krajské regionální 

funkce SVKK

B 2 Podpora prostřednictvím 
systému výkonu regionálních 

funkcí zajišťovaných 5 PK



Finance,pracovní úvazky…Finance,pracovní úvazky…

�� Od 1.1.2006 nepokrácen, ale ani Od 1.1.2006 nepokrácen, ale ani 
nenavýšen původní příspěvek na výkon RFnenavýšen původní příspěvek na výkon RF

�� 19 860 000,19 860 000,--19 860 000,19 860 000,--

�� Počet pracovních úvazků Počet pracovních úvazků 
�� původně 32 úvazkůpůvodně 32 úvazků
�� nyní 21 úvazkůnyní 21 úvazků



Počty obsluhovaných knihoven v jednotlivých regionech 
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financefinance

Pověřená Pověřená 
knihovnaknihovna

Počet Počet 
obsluhovaných obsluhovaných 
nepr. knihovennepr. knihoven

návrh přepočt. návrh přepočt. 
stavu stavu 
zaměstnancůzaměstnanců

Mzdové nákladyMzdové náklady Provozní režieProvozní režie

BenešovBenešov 105105 2,32,3 615 000615 000 250 000250 000

KladnoKladno 167167 3,73,7 984 000984 000 400 000400 000

Kutná Kutná 
HoraHora

176176 3,93,9 1 039 0001 039 000 450 000450 000

Mladá Mladá 
BoleslavBoleslav

136136 33 800800 300 000300 000

PříbramPříbram 126126 2,92,9 772772 300 000300 000



Centralizace nákupuCentralizace nákupu

�� akvizice z SVK Kladno   (výborná kolegyně akvizice z SVK Kladno   (výborná kolegyně 
Zikánová Zikánová ☺☺))
zvýšení počtu nakoupených knihovních zvýšení počtu nakoupených knihovních �� zvýšení počtu nakoupených knihovních zvýšení počtu nakoupených knihovních 
jednotek (vyšší rabat)jednotek (vyšší rabat)
�� rok 2005 všemi PK nakoupeno (včetně rabatu) za rok 2005 všemi PK nakoupeno (včetně rabatu) za 
4 947 402,4 947 402,-- KčKč

�� Od roku 2006 nakoupeno (včetně rabatu) za Od roku 2006 nakoupeno (včetně rabatu) za 
8 382 400,8 382 400,-- KčKč



Dotační titul pro knihovnyDotační titul pro knihovny

�� 2006   …..3,5 mil Kč         …..82 knihoven2006   …..3,5 mil Kč         …..82 knihoven
�� 2007   …..3,5 mil Kč         ..114  knihoven2007   …..3,5 mil Kč         ..114  knihoven
�� 2008   …..3,640 mil Kč     ….143 knihoven 2008   …..3,640 mil Kč     ….143 knihoven �� 2008   …..3,640 mil Kč     ….143 knihoven 2008   …..3,640 mil Kč     ….143 knihoven 

�� Mobiliář, PC, software….Mobiliář, PC, software….
�� …10% spoluúčast obce…10% spoluúčast obce

�� přínos občas negován zdlouhavým vyřizováním „papírů“ přínos občas negován zdlouhavým vyřizováním „papírů“ 
ohledně získané dotace (na krajském úřadě)ohledně získané dotace (na krajském úřadě)



Podmínky příjmu RF (pro obce)Podmínky příjmu RF (pro obce)

�� Knihovna je zřizovaná dle platné legislativyKnihovna je zřizovaná dle platné legislativy
�� Rozpor  …  evidovaná x obsluhovanáRozpor  …  evidovaná x obsluhovaná

�� obec zajistí zpracování statistického sumářeobec zajistí zpracování statistického sumáře
�� Umožnění knihovníkovi absolvovat kurz Knihovnického  minimaUmožnění knihovníkovi absolvovat kurz Knihovnického  minima
�� Obec předá knihovníkovi eObec předá knihovníkovi e--poštu, jestliže nejsou dosud vytvořeny poštu, jestliže nejsou dosud vytvořeny 

podmínky v knihovně přímopodmínky v knihovně přímo
�� Obec předá knihovníkovi eObec předá knihovníkovi e--poštu, jestliže nejsou dosud vytvořeny poštu, jestliže nejsou dosud vytvořeny 

podmínky v knihovně přímopodmínky v knihovně přímo
�� Knihovna projedná možnost zavedení registračního poplatku, není Knihovna projedná možnost zavedení registračního poplatku, není ––

li zavedenli zaveden
�� Obec(knihovna) zajistí na svých (knihovních) www informace o Obec(knihovna) zajistí na svých (knihovních) www informace o 

knihovně i zveřejnění faktu, že je obec příjemcem podpory od knihovně i zveřejnění faktu, že je obec příjemcem podpory od 
Středočeského kraje a dále odkaz na příslušnou PKStředočeského kraje a dále odkaz na příslušnou PK



Povinnosti všech PKPovinnosti všech PK

�� Rozvozy souborůRozvozy souborů –– doporučení Koncepce…. doporučení Koncepce…. 
minimálně 2 x ročně soubor minimálně 2 x ročně soubor 
o 50 knížkách  (různorodost rozvozů i počtu o 50 knížkách  (různorodost rozvozů i počtu 
knížek od 50 do 200 v souboru) knížek od 50 do 200 v souboru) knížek od 50 do 200 v souboru) knížek od 50 do 200 v souboru) 

�� Vzdělávání,semináře, poradyVzdělávání,semináře, porady (SVK a PK)(SVK a PK)
�� 4 hodiny / 1 rok pro neprofi4 hodiny / 1 rok pro neprofi
�� 10 hodin/ 1 rok pro profi 10 hodin/ 1 rok pro profi 

�� Možnost „dovozu do terénu“ Možnost „dovozu do terénu“ –– Kutná Hora, Nymburk, Kutná Hora, Nymburk, 
Kolín, Benešov, Mladá Boleslav atd.Kolín, Benešov, Mladá Boleslav atd.



Konkrétní popis jedné PKKonkrétní popis jedné PK
-- Kutná HoraKutná Hora

�� 4 pracovní úvazky4 pracovní úvazky
�� 3 metodici3 metodici
�� katalogizátor, pomocné práce  katalogizátor, pomocné práce  

�� absence řidiče (absence řidiče (plusplus pružnost, operativnost a úspora finančních prostředků, pružnost, operativnost a úspora finančních prostředků, 
mínus mínus časová zaneprázdněnost, fyzicky těžká práce časová zaneprázdněnost, fyzicky těžká práce –– „tahání beden“)„tahání beden“)

�� 176 neprofi  a 22 profi knihoven176 neprofi  a 22 profi knihoven�� 176 neprofi  a 22 profi knihoven176 neprofi  a 22 profi knihoven
�� rozvážíme soubory rozvážíme soubory „na míru“„na míru“ x „x „definovaný soubor“definovaný soubor“

�� ( 2006 ( 2006 -- 2008 zpracováno cca 31 000 svazků)2008 zpracováno cca 31 000 svazků)
�� 2008 2008 –– 473 souborů473 souborů
�� soubory pro profíkysoubory pro profíky

�� Porady, vzdělávání Porady, vzdělávání 
�� respektování dojezdových vzdáleností knihovníkůrespektování dojezdových vzdáleností knihovníků
�� dobrá spolupráce s profesionálními knihovnami (Nymburk, Poděbrady, dobrá spolupráce s profesionálními knihovnami (Nymburk, Poděbrady, 

Kolín), dopolední i odpolední termíny porad atd.)Kolín), dopolední i odpolední termíny porad atd.)
�� dovoz lektora dovoz lektora 





plusy dnešních RF….plusy dnešních RF….

�� systém do roku 2005 spotřeboval podstatně více systém do roku 2005 spotřeboval podstatně více 
než 50% finančních prostředků pro sebe sama a než 50% finančních prostředků pro sebe sama a 
koncovým uživatelům (obcím) bylo určeno koncovým uživatelům (obcím) bylo určeno 
fakticky jen třetina financí fakticky jen třetina financí –– ZMĚNA!!!!!ZMĚNA!!!!!
nákup knihovních fondůnákup knihovních fondů (téměř dvakrát více)(téměř dvakrát více)�� nákup knihovních fondůnákup knihovních fondů (téměř dvakrát více)(téměř dvakrát více)

�� dotační tituldotační titul (nízká spoluúčast obce , široká škála (nízká spoluúčast obce , široká škála 
možného čerpání)možného čerpání)

�� systematické systematické vzdělávání knihovníkůvzdělávání knihovníků (možnost (možnost 
ovlivnění témat, dovoz lektora na zvolené místo ovlivnění témat, dovoz lektora na zvolené místo 
atd.)atd.)



mínusy dnešních RF…mínusy dnešních RF…

�� Nedostatečné financováníNedostatečné financování mzdových nákladůmzdových nákladů
�� Problematika rozvozůProblematika rozvozů

�� Nutnost úvazku řidiče nebo náklady spojené s rozvozy souborů „ukrajují“ finanční Nutnost úvazku řidiče nebo náklady spojené s rozvozy souborů „ukrajují“ finanční 
prostředky z metodikyprostředky z metodiky

�� vysoké dojezdové vzdálenosti (70 i více km)vysoké dojezdové vzdálenosti (70 i více km)
�� vysoký počet knihoven na 1 metodikavysoký počet knihoven na 1 metodika

nedostatek času na systematickou prácinedostatek času na systematickou práci�� nedostatek času na systematickou prácinedostatek času na systematickou práci

�� Krajská metodikaKrajská metodika
�� Dobrá nabídka vzdělávání, akceptace návrhůDobrá nabídka vzdělávání, akceptace návrhů
�� Funkční web pro knihovnyFunkční web pro knihovny

plnění stávající koncepce bez důrazu na vize „jak dál“plnění stávající koncepce bez důrazu na vize „jak dál“
�� např. oblast automatizace (REKS apod.) např. oblast automatizace (REKS apod.) –– jen některé PK jen některé PK 
�� nedořešená kompatibilita AKS v rámci kraje (technicky dávno možné, nedořešená kompatibilita AKS v rámci kraje (technicky dávno možné, 

prakticky neřešené)prakticky neřešené)
�� tlak z PK na SVK (nemá to být naopak?)tlak z PK na SVK (nemá to být naopak?)



Závěry, inovace…Závěry, inovace…

�� Navýšení částky na RF celkem Navýšení částky na RF celkem –– nyní nereálnényní nereálné
�� Posun v rámci dané částky směrem k mzdovým Posun v rámci dané částky směrem k mzdovým 

prostředkům prostředkům –– projednávání 0,5 úvazku od r. 2010 projednávání 0,5 úvazku od r. 2010 ––
takže reálné takže reálné 

�� Kompatibilita AKS v rámci kraje Kompatibilita AKS v rámci kraje –– v pohodě v pohodě 
�� Oblast vzdělávání Oblast vzdělávání –– jazykové kurzy, participace na jazykové kurzy, participace na 

financování autorských čtení, besed atd.financování autorských čtení, besed atd.
�� Získávání finančních prostředků z jiného než krajského Získávání finančních prostředků z jiného než krajského 

rozpočtu (pro celý kraj)rozpočtu (pro celý kraj)
�� VYTVOŘENÍ MOŽNOSTI VĚTŠÍ PROFESNÍ VYTVOŘENÍ MOŽNOSTI VĚTŠÍ PROFESNÍ 

PROVÁZANOSTI …JISTĚ LZEPROVÁZANOSTI …JISTĚ LZE



MOHLO BY BÝT I HŮŘMOHLO BY BÝT I HŮŘ

�� Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.

�� Gabriela JarkulišováGabriela Jarkulišová

sefova@knihovnasefova@knihovna--kh.czkh.cz
www.knihovnawww.knihovna--kh.czkh.cz
737 243 826 737 243 826 


