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ÚVOD
Městská knihovna v Praze (dále MKP) je zřizována hlavním městem Praha jako veřejná
knihovna s univerzálním fondem pro oblast Prahy. Zároveň plní roli krajské knihovny v
samosprávním územním celku kraje Praha ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 257/2001 Sb.
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb
(Knihovní zákon).
Z toho vyplývá pro MKP v souladu s „Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění
výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky“ úkol
zajišťovat základním knihovnám poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budovat a
poskytovat výměnné soubory a vykonávat další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji
knihoven v kraji.
Městská knihovna v Praze v rámci výkonu své regionální funkce usiluje v souladu se Strategií
MKP zejména o dostupnost služeb veřejných pražských knihoven pro širokou veřejnost.
Tento cíl naplňuje zejména projekt „Metropolitní knihovna“, který se zabývá kooperací
knihoven napříč jejich různými zřizovateli. V projektu jsou zapojeny knihovny z Prahy i
blízkého okolí.

ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI HL. M. PRAHA
Městská knihovna v Praze obsluhovala v rámci výkonu regionálních funkcí v roce 2018 40
místních veřejných knihoven. Z toho 21 knihoven profesionálních a 18 knihoven
s dobrovolným pracovníkem. Tyto služby MKP rovněž poskytovala i veřejné knihovně se
speciálním fondem zaměřeným na oblast hospicové péče a paliativní medicíny, „Knihovně
Cesty domů“.
Všechny obsluhované místní veřejné knihovny (MVK) jsou evidovány u Ministerstva kultury
jako knihovny základní. Místní veřejné knihovny jsou zřizovány jednotlivými městskými
částmi hlavního města. „Knihovna Cesty domů“ je zřizována hospicovým občanským
sdružením Cesta domů.
Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Městské knihovny v Praze. MKP stejně
jako v minulých letech obdržela na výkon regionálních funkcí v roce 2018 prostředky od
svého zřizovatele, kterým je Hlavní město Praha. Tyto finanční prostředky jsou součástí
neinvestičního příspěvku do rozpočtu MKP. Každoročně je na poskytování podpory
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knihovnám v kraji Praha přidělena částka přesahující dva miliony korun. V roce 2018 činily
celkové náklady na výkon RF v kraji Praha 2 457 216,- Kč.
Agenda regionálních funkcí je zajišťována 2,51 pracovními úvazky. Výkon regionálních funkcí
MKP patří do kompetence Oddělení metodiky služeb. v rámci tohoto oddělení se
regionálními funkcemi zabývá krajská metodička (0,75 úv.) a metodička pro RF a výměnné
soubory (0,5 úv.).
Kromě těchto pracovníků poskytují konzultace metodikům pro RF i místním knihovnám také
jiní zaměstnanci MKP, kteří jsou dle svého profesního zaměření v případě potřeby žádáni o
pomoc či konzultaci nad konkrétními agendami. Jedná se zejména o pracovníky oddělení
informačních technologií, odboru knihovních fondů, úseku vzdělávání, právního oddělení aj.

OBLASTI A CÍLE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI HL. M. PRAHA
Hlavním cílem výkonu regionálních funkcí v hl. m. Praha je zajištění dostupnosti veřejných
knihovnických a informačních služeb v celém kraji Praha. MKP soustavně usiluje nejen o
zkvalitnění služeb a vyrovnávání rozdílů mezi sítí poboček MKP a místními veřejnými
knihovnami, ale také o zpřehlednění a zjednodušení jejich poskytování pro širokou veřejnost.
Neméně důležitým cílem je snaha o propojení knihoven zřizovaných různými subjekty a
vytvoření metropolitního systému, ve kterém poskytují knihovny vybrané služby i mimo
svoje vlastní provozovny.
MKP jakožto krajská a zároveň pověřená knihovna, zajišťuje v systému RF jak krajské funkce,
tak také činnosti pověřené knihovny. V kraji Hl. m. Praha není žádná z profesionalizovaných
veřejných knihoven pověřena krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, takže tyto
funkce jsou vykonávány výhradně Městskou knihovnou v Praze.
Pomoc místním knihovnám v rámci plnění regionálních funkcí je v souladu se Standardem
pro výkon regionálních funkcí knihoven definovaným jako součást Metodického pokynu
Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na
území České republiky a soustřeďuje se do následujících oblastí:


Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy



Statistika knihovnických činností



Vzdělávání knihovníků, semináře a porady



Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a
aktualizace
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Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů



Pomoc při automatizaci místních veřejných knihoven



Další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a
informačních služeb

HODNOCENÍ STANDARDŮ PRO VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
Nejvyužívanější oblastí metodické pomoci místním knihovnám jsou poradenské a konzultační
činnosti. Ke konzultacím byla nejčastěji místními knihovnami i krajskou knihovnou využívána
e-mailová nebo telefonická komunikace.
Zásadní roli ale hrály zejména metodické návštěvy pracovníků MKP v místních knihovnách.
V řadě knihoven byl na schůzce přítomen také zástupce zřizovatele. Z každé metodické
návštěvy byl vypracován podrobný zápis, včetně doporučení. Tento zápis obdržela jak
obsluhovaná knihovna, tak také její zřizovatel.
Kromě toho zaslala MKP všem zřizovatelům místních knihoven v Praze také povolební dopis
s nabídkou služeb poskytovaným místním knihovnám v rámci regionálních funkcí. Nabídku
užší spolupráce a osobního setkání řada zřizovatelů využila a proběhlo několik schůzek
metodiček a ředitele MKP se starosty místních částí. Převážně byla diskutována možnost
zřízení nových knihoven či jejich rekonstrukce nebo revitalizace.
V roce 2018 bylo metodičkami vykonáno v místních knihovnách 93 metodických návštěv.
K návštěvám byl využíván služební automobil MKP, kterým bylo ujeto celkem 2 547 km.
Společně s metodickými návštěvami byly knihovnám dováženy i výměnné soubory či
technika k zapůjčení. Každá knihovna byla metodiky MKP navštívena minimálně 2x ročně.
Knihovny, které potřebovaly konzultaci nad náročnějšími tématy, byly navštíveny i vícekrát.
Metodické návštěvy v místních knihovnách se zaměřovaly zejména na předávání nových
informací z oblasti knihovnictví (nové metodické pokyny, novinky ve službách atd.) a
související legislativy. V roce 2018 bylo nejdiskutovanější oblastí tzv. GDPR. Metodičky
konzultovaly s místními knihovnami zejména aktualizace závazných dokumentů, knihovní
řád, přihlášky čtenáře a soulad knihovních systémů s touto směrnicí.
Kromě konzultace s metodiky pro regionální funkce poskytovala MKP také konzultace
s odbornými pracovníky Městské knihovny například v právních otázkách nebo v oblasti
personalistiky. V loňském roce bylo místím knihovnám poskytnuto 168 konzultací. Mezi
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nejčastěji konzultovaná témata patřila automatizace knihoven, legislativa, modernizace
služeb a prostor knihoven, kulturní a vzdělávací akce, elektronické služby knihoven a
statistika knihovnických činností. MKP poskytovala také konzultace ke grantovým žádostem
v dotačním programu Ministerstva kultury ČR Informační centra veřejných knihoven v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3). Metodičky RF pomáhaly s přípravou
žádosti i se závěrečnou kontrolou před jejím podáním.
Dalším komunikačním kanálem je web pro místní knihovny (region.mlp.cz), který MKP
provozuje a pravidelně aktualizuje. Kromě adresáře místních knihoven se zde nachází další
zajímavé nebo důležité internetové odkazy a články z oboru. O aktuálním dění jsou knihovny
informovány zejména e-mailovou komunikací a každá obsluhovaná knihovna také dostává
měsíčník pro knihovny Čtenář.

Statistika knihovnických činností
Každoroční sběr statistických údajů místních veřejných knihoven regionu Praha proběhl
v souladu s pokyny Národní knihovny ČR a Národního poradenského střediska pro kulturu
(NIPOS), které je pověřeno celostátním sběrem statistických dat knihoven.
V rámci své krajské funkce zajistila Městská knihovna v Praze aktualizaci pokynů a instrukcí
pro vyplnění statistického výkazu. Pro neprofesionální knihovny byl připraven zjednodušený
návod. Sběr dat z obsluhovaných knihoven proběhl pomocí online formuláře. Tento způsob
výrazně zkrátil sběr a následnou sumarizaci dat krajskou knihovnou.
Po shromáždění údajů od knihoven provedla MKP kontrolu vyplněných online výkazů a
zajistila vložení statistických dat do aplikace pro elektronický sběr na stránkách NIPOSu.
Touto cestou se podařilo odevzdat statistiky za všech 40 knihoven včas a v podobě
odpovídající požadavkům.

Vzdělávání knihovníků
Městská knihovna nabízí pracovníkům místních knihoven zejména kurzy informačních a
komunikačních technologií, inovativní semináře, přednášky a dílny. V roce 2018 bylo
nabídnuto místním knihovnám v rámci výkonu regionálních funkcí 25 vzdělávacích akcí.
Těchto akcí se zúčastnilo 112 pracovníků z 21 místních knihoven. Hlavními tématy byly
zejména knihovní systémy, bezpečnost knihoven v online prostředí, ale také například téma
sociálních inovací nebo semináře na téma výstavba a rekonstrukce knihoven. Dále MKP
uspořádala pro pracovníky MVK také několik odborných exkurzí do poboček MKP i dalších
pražských knihoven.
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Kromě toho se mohli pracovníci MVK zúčastnit i dalších vzdělávacích akcí, které pořádala
v roce 2018 Městská knihovna v Praze. Celkem uspořádala MKP 583 vzdělávacích akcí, z
čehož byla značná část přístupna jak zaměstnancům MKP, tak i knihovníkům z knihoven
obsluhovaných regionálními funkcemi. Mezi hlavní témata vzdělávacích akcí patřily zvyšování
informační a počítačové gramotnosti, kurzy osobnostního rozvoje nebo orientace v literatuře
a knižní produkci. V roce 2018 proběhla také již tradiční knihovnická konference o kreativitě
v knihovnách s názvem „Do černého“.
Proběhlo také každoroční Setkání pracovníků místních veřejných knihoven kraje Praha.
Setkání se uskutečnilo v klubovně Ústřední knihovny a zúčastnilo se ho 32 knihovníků z 25
místních veřejných knihoven. Pro účastníky byl připraven pestrý program i bohaté
občerstvení.
Setkání zahájil RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze a kromě zhodnocení
činnosti místních knihoven za rok 2018 byla diskutována i další aktuální témata jako zavádění
nových technologií v MKP i místních knihovnách (RFID, regionální systém), centrální
katalogizace, GDPR, propagace a PR knihoven. Odpolední program byl věnován příkladům
dobré praxe z MKP i místních knihoven a proběhly workshopy o pořádání besed pro školy i
veřejnost. Součástí setkání bylo také představení úspěšné Únikové hry v knihovně i možnost
jejího praktického vyzkoušení.

Tvorba výměnných souborů, jejich cirkulace a distribuce
Využívání výměnných souborů je mezi místními knihovnami stále žádanější službou, o čemž
svědčí i meziroční nárůst počtu obsloužených knihoven, expedovaných souborů i knihovních
jednotek. V uplynulém roce se zvýšil zejména počet expedovaných souborů a knihovních
jednotek. Kromě VS knih jsou nabízeny i výměnné soubory mluveného slova na CD. O tyto
soubory je velký zájem. MKP také knihovnám poskytuje export bibliografických záznamů
dokumentů z výměnných souborů do jejich knihovních systémů Clavius, Tritius a Koha.
Knihovní fond, ze kterého si mohou místní knihovny vybírat, obsahuje necelých 30 000
svazků, z čehož převážnou část tvoří zejména aktuální tituly beletrie pro děti i dospělé,
populárně naučná literatura a nahrávky s mluveným slovem na CD nosičích. Knihovní fond VS
je pravidelně aktualizován, v roce 2018 došlo také k rozsáhlejší probírce fondu a bylo
vyřazeno 4 569 opotřebovaných a obsahově zastaralých knihovních jednotek.
Novinky do fondu výměnných souborů jsou pořizovány každý týden. Průměrný přírůstek do
knihovního fondu výměnných souborů je 15 knih za týden. V roce 2018 bylo zakoupeno do
fondu výměnných souborů 2688 knihovních jednotek.
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Výměnný soubor je možné si nechat připravit pracovníkem výměnných souborů nebo si
knihy vybrat ze seznamu knih uveřejněném na regionálním webu, případně při osobní
návštěvě na pracovišti výměnných souborů. Zapůjčený soubor dokumentů je v místní
knihovně k dispozici jejím uživatelům obvykle po dobu půl roku. Distribuci fondu mezi
místními knihovnami a skladem MKP zajišťuje MKP svými služebními vozidly.

STATISTIKA VS
Počet obsloužených knihoven
Počet expedovaných souborů
Počet expedovaných KJ

2016
20
26
4 480

2017
25
45
5 248

2018
26
56
6 501

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Zlepšení stavu knihovních fondů v místních knihovnách je i nadále prioritou výkonu
regionálních funkcí MKP. Každá z knihoven byla podrobně seznámena s obsahem Standardu
pro dobrý knihovní fond a parametry pro optimální obsah, rozsah a kvalitu knihovního
fondu. V roce 2018 pokračovali pracovníci MKP v souladu s tímto standardem v rozsáhlé
aktualizaci knihovních fondů, zejména v těch místních knihovnách, které vykazovaly v této
oblasti největší nedostatky.
Knihovní fond byl aktualizován v 7 místních veřejných knihovnách (MVK Dolní Chabry, MVK
Dolní Počernice, MVK Dubeč, MVK Kunratice, MVK Lysolaje, MVK Suchdol, MVK Šeberov).
Celkem bylo aktualizováno 52 557 KJ, vyřazeno bylo přes 12 500 opotřebovaných a obsahově
zastaralých knihovních jednotek.
Revize knihovních fondů v místních knihovnách byly prováděny dle platného harmonogramu
revizí na rok 2018. Knihovní fond byl revidován v 8 místních knihovnách (MVK Ďáblice, MVK
Horní Počernice, MVK Kbely, MVK Klánovice, MVK Koloděje, MVK Přední Kopanina, MVK
Satalice, MVK Řepy). Celkem bylo zrevidováno 92 128 KJ. Pro snadnější provedení revize
nabízela MKP místním knihovnám k zapůjčení bezdrátové revizní skenery. Tuto možnost
využily 4 revidované knihovny.
MKP také nabízela místním knihovnám pomůcky pro značení a řazení fondů. Knihovny mohly
využít nabídky abecedních polepek knih, tematických piktogramů nebo rozřaďovačů
knihovních fondů.
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Pomoc při automatizaci místních veřejných knihoven
V rámci regionu Praha jsou nyní zastoupeny 3 knihovní systémy. Ze 40 obsluhovaných
knihoven je automatizováno 35 (22 profesionálních, 13 neprofesionálních). Pět knihoven je
dosud neautomatizováno. Jedná se výhradně o knihovny neprofesionální. Nejvíce je v kraji
Praha zastoupen automatizovaný knihovní systém Clavius, který v minulosti využívaly
všechny automatizované místní veřejné knihovny v regionu Praha. Momentálně tento
systém využívá 21 místních knihoven. Druhým nejčastějším systémem je open source systém
Koha (8 knihoven) a nástupce Clavia systém Tritius (6 knihoven).

Stav automatizace 2018
5

Clavius

Tritius

8
21

KOHA
Neautomatizované
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V roce 2018 byly automatizovány 4 neprofesionální knihovny (MVK Královice, MVK Lochkov,
MVK Lysolaje, MVK Přední Kopanina). Všechny tyto knihovny zvolily knihovní systém Koha.
Na nový automatizovaný knihovní systém (AKIS) přešly 3 profesionální knihovny. Dvě
knihovny zvolily systém Tritius (MVK Vinohrady, MVK Vinoř) a jedna knihovna přešla na
knihovní systém Koha (MVK Újezd nad Lesy).
Dvě knihovny se rozhodly pořídit si online katalog ke knihovnímu systému Clavius (MVK
Dolní Počernice, MVK Satalice).
V oblasti automatizace poskytuje MKP konzultace ke grantovým žádostem v dotačním
programu Ministerstva kultury ČR Informační centra veřejných knihoven v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven (VISK3). MKP pomáhá s přípravou žádosti i se
závěrečnou kontrolou před podáním žádosti. V roce 2018 žádalo o grant z programu VISK3 4
místní knihovny (MVK Březiněves, MVK Královice, MVK Lochkov, MVK Lysolaje). Kromě
automatizace knihovny žádaly také o další techniku (dataprojektor, plátno).
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Výpočetní techniku k zapůjčení nabízí také Městská knihovna v Praze. V roce 2018 bylo
zakoupeno pro využití v místních knihovnách 12 nových PC sad. Celkově využívá techniku a
software zapůjčený z MKP 25 místních knihoven. Jedná se zejména knihovnické systémy,
počítače, monitory, tiskárny či čtečky čipových karet.

Nabídka lektorů kulturních a vzdělávacích akcí
Městská knihovna v Praze nabízela v roce 2018 místním knihovnám možnost bezplatného
využití autorů a lektorů kulturních pořadů a besed pro veřejnost. Nabídku využilo 10 místních
knihoven. Z prostředků MKP se uskutečnilo 12 kulturních akcí pro veřejnost.
S podporou MKP uspořádaly místní knihovny tyto akce:












MVK Březiněves – Divadlo Koník – Pohádka podzimní – představení pro MŠ
MVK Ďáblice – Beseda s Jiřím Hájíčkem
MVK Dolní Chabry – Jiří Fixl a Jana Jůzlová – beseda pro ZŠ
MVK Kunratice – Zuzana Frantová – beseda pro ZŠ
MVK Letňany - Klára Andresová – Rok 1618
MVK Přední Kopanina – Saša Ryvolová – cestovatelská beseda
MVK Přední Kopanina – Petr Stančík – beseda pro ZŠ
MVK Řepy - Klára Andresová – Rok 1618
MVK Suchdol – Zuzana Frantová – beseda pro ZŠ – 2x
MVK Újezd nad Lesy – Petr Stančík – beseda pro ZŠ
MVK Vinohrady – Beseda s Věrou Noskovou

ZMĚNY V KNIHOVNÁCH
Rok 2018 se nesl zejména ve znamení navazování nových kontaktů v rámci komunit. Nejen
pracovníci knihoven, ale také zřizovatelé začali vnímat knihovny jako prostor pro trávení
volného času, což značně napomohlo k jejich přeměně. Přispělo k tomu také budování
nových komunitních center, které se staly buď součástí knihoven, nebo s knihovnami úzce
spolupracují.
Některé knihovny se neomezily pouze na vnitřní prostory, ale své prostory rozšířily i do
exteriéru. V místní knihovně v Horních Počernicích tak vznikl venkovní dvorek s lavičkami,
který mohou využívat návštěvníci knihovny i přilehlého komunitního centra. Revitalizací
prošel také prostor před místní knihovnou ve Slivenci, kde byla vysázena nová zeleň a
umístěno posezení. Součástí komunitního centra v Satalicích je venkovní sad.
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Změn doznaly i interiéry knihoven. Prostory některých knihoven byly revitalizovány a
proběhly zde dílčí změny v interiérech. Tyto změny se týkaly zejména výmalby, pořízení
nového mobiliáře a IT techniky (MVK Dolní Chabry, MVK Kunratice, MVK Suchdol).
V řadě dalších knihoven byly zavedeny nové služby. Jednalo se především o půjčování nových
druhů dokumentů, jako jsou CD mluveného slova, deskové hry nebo didaktické pomůcky.
Vznikají také nové knihobudky, do kterých mohou lidé odkládat nevyužité knihy a některé
knihovny nabízejí donáškovou služby dokumentů pro seniory.
V uplynulém roce došlo k několika personálním obměnám na pozicích vedoucích knihoven.
Nové vedoucí knihoven nastoupily v 5 místních knihovnách. Další změny proběhly na pozici
knihovnic. Pozitivní je, že v žádné knihovně nedošlo ke krácení pracovních úvazků
pracovníků. Ve dvou knihovnách (MVK Letňany, MVK Dolní Chabry) byl dokonce počet
pracovních úvazků navýšen. Otevírací doba byla rozšířena v 2 knihovnách (MVK Březiněves,
MVK Újezd nad Lesy).

Komunitní aktivity v MVK Březiněves
Místní část Praha – Březiněves se se svými 1 500 obyvateli řadí spíše k menším částem Prahy.
To ale neplatí o rozsahu služeb poskytovaných místní knihovnou. Místní část se rozhodla
revitalizovat svou knihovnu v roce 2016. MVK byla vybavena novým mobiliářem a došlo k
výrazné aktualizaci knihovního fondu, včetně provedení revize fondu, a k zavedení
automatizovaného knihovního systému Tritius. Zlepšení prostřední knihovny, aktualizace
knihovního fondu i automatizace služeb začala velmi brzy nést své ovoce. Počet čtenářů se
z původních 30 v roce 2016 vyšplhal až k loňským 105.
Knihovna zpočátku nepořádala žádné kulturní akce ani vzdělávací akce, za přispění MČ a také
Městské knihovny se rozhodla s komunitními aktivitami začít. V roce 2018 zde proběhlo 30
akcí, kterých se zúčastnilo 620 návštěvníků. Kromě klasických besed a přednášek pro děti i
dospělé se knihovna aktivně zapojuje do života místní komunity a snaží se nabízet akce, po
kterých je poptávka. Proběhly zde například kurzy šití na šicím stroji, malování, tematické
dny o výchově či dny zdraví. Pro své komunitní aktivity čerpá zejména příspěvky od
zřizovatele, ale také aktivně žádá v dotačních programech VISK3 a K21.
Své služby knihovna neustále zlepšuje. Kromě knih půjčuje i audioknihy na CD, deskové hry a
nově také didaktické pomůcky pro nejmenší. S rozvojem služeb i nabídky akcí knihovna
začíná pociťovat nedostatek místa pro konání všech svých aktivit. I toto by se mělo
v budoucnu změnit.
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Místní část Praha – Březiněves se rozhodla zrekonstruovat chátrající statek a proměnit ho
v centrum sociálních a komunitních služeb. Součástí komplexu tří budov by měl být také sál
pro pořádání společenských a kulturních akcí, společenská místnost s venkovní terasou,
knihovna s galerií, počítačovým zázemím a hernou pro děti a spolkové klubovny.

Nová kulturní a komunitní centra
V uplynulém roce vznikly v řadě pražských místních částí nová kulturní a komunitní centra.
Tato centra jsou často součástí knihoven nebo s místními knihovnami úzce spolupracují
zejména na pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Kulturně komunitní centrum Horní Počernice vzniklo v nově rekonstruované budově Místní
knihovny Horních Počernicích a stalo se její součástí. Cílem centra je vytvářet prostor pro
vzájemné potkávání různých cílových skupin a generací. Centrum realizuje jednak aktivity, jež
podpoří činnost místních spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších
neziskových organizací. Kromě toho jsou součástí centra také osvětové a preventivní
programy, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné
poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a
potřebám místních obyvatel.

Komunitní centrum Na půdě Slivenec bylo zřízeno v budově ÚMČ v nevyužitých prostorách
nad místní knihovnou. Prostor je vybaven kuchyňkou, třemi počítači s připojením na
internet, multifunkční tiskárnou a technikou pro prezentaci fotografií na besedách či filmů.
Centrum slouží jednak jako klubovna pro místní Klub seniorů, ale také jako místo pro
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí místní knihovny. V rámci pravidelného programu
klubu seniorů, ale i jednorázových akcí či besed je hojně navštěvováno.

Komunitní centrum Jiřího Hubače Satalice vzniklo v nově zrekonstruovaných prostorách
bývalého areálu statku, který se za přispění Magistrátu hlavního města Prahy, Státního fondu
životního prostředí ČR, Evropské unie a mnoha ochotných lidí změnil na komunitní centrum.
Součástí centra je základní umělecká škola, byty pro seniory, výstavní prostory a sad pro
zábavu a relaxaci. Klubovnu komunitního centra nově využívá také místní knihovna pro
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
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ZHODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2018
Výkon regionálních funkcí v kraji Hl. m. Praha byl v roce 2018 ve znamení navázání kvalitní
spolupráce MKP s místními knihovnami a jejich zřizovateli. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout
zejména díky pokračujícím osobním metodickým návštěvám v obsluhovaných knihovnách a
jednáním s pracovníky knihoven i zástupci jejich zřizovatelů.
Klíčová jednání poté proběhla v rámci několika schůzek metodiček a také ředitele MKP
s nově zvolenými starosty místních částí. Převážně byla diskutována možnost zřízení nových
knihoven či jejich rekonstrukce nebo revitalizace. V několika místních částech se o
vybudování nové knihovny aktivně jedná, jinde již projekty na výstavbu knihoven či
komunitních center existují. Snahou MKP bude tyto záměry aktivně podporovat a přispět tak
ke zkvalitnění poskytovaných služeb a vyrovnávání rozdílů mezi sítí poboček MKP a místními
veřejnými knihovnami.
Metodické oddělení zaznamenalo v uplynulém roce ze strany místních knihoven zvýšenou
poptávku po službách poskytovaných v rámci regionálních funkcí. Stále stoupá poptávka po
výměnných souborech a zvyšuje se také počet svazků v nich obsažených. Kromě toho mají
knihovny také zájem o zapůjčení výpočetní techniky. I nově zavedená služba nabídky lektorů
kulturních a vzdělávacích akcí se setkala s kladnou odezvou a pro rok 2019 byl rozpočet na
tuto aktivitu z důvodu velkého zájmu ze strany místních knihoven zdvojnásoben.
Pokračuje také kontinuální práce s knihovními fondy. V souladu se Standardem pro dobrý
knihovní fond jsou prováděny rozsáhlé aktualizace knihovních fondů a pravidelné i
mimořádné revize.
Městská knihovna v Praze také usiluje o pořízení regionálního automatizovaného systému
pro místní veřejné knihovny. Tento systém by výrazně přispěl ke zkvalitnění služeb místních
knihoven i pokračující kooperaci knihoven v regionu.

Zpracovala:
Mgr. Táňa Janáčková
metodik pro regionální funkce MKP

V Praze dne: 23. 2. 2019

RNDr. Tomáš Řehák
ředitel Městské knihovny v Praze
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Seznam zkratek:
AKIS – automatizovaný knihovnicko-informační systém
GDPR - General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
IT – informační technologie
MKP – Městská knihovna v Praze
MVK – místní veřejná knihovna
NK ČR – Národní knihovna České republiky
NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
RF – regionální funkce
VISK – veřejná informační služby knihoven
VS – výměnný soubor

Přílohy:
Statistický výkaz výkonu a financování regionálních funkcí za rok 2018
Adresář místních veřejných (základních) knihoven na území Kraje Praha
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STATISTICKÝ VÝKAZ VÝKONU A FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
1 Kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)
Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven

Rok 2018

Praha
Městská knihovna
v Praze
2,51
40

Poradenská a konzultační činnost

počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv

40
168
93

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů

40
40

Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven

28

počet všech vzdělávacích akcí

583

z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
počet všech účastníků
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
počet všech vyučovacích hodin
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF

25
5014
112
1458
111

Porady

počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků

23
2
49

Pomoc při revizi a aktualizaci KF

počet obsloužených knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
počet revidovaných knihoven

15
92 128
8

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF

počet obsloužených knihoven
počet nakoupených knihovních jednotek

0
0

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek

0
0

Výměnný fond (v knihovních jednotkách)

stav výměnného fondu k 31. 12. 2017
roční přírůstek VF
roční úbytek výměnného fondu
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální
38 funkce
39
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce

28 634

2 688
4 569
2 688
0
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40
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
41 Cirkulace VF
42 počet obsloužených knihoven
43 počet expedovaných souborů
44 počet svazků v souborech
45 Servis automatizovaného knihovního systému

0
26
56
6 501

počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
46 automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km

0
0
40
2 547

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Název knihovny
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

z toho : nákup knihovního fondu
Spotřeba energie (číslo účtu 502)
Opravy a udržování (číslo účtu 511)
Cestovné (číslo účtu 512)
Ostatní služby (číslo účtu 518)
z toho : doprava
z toho : servis AKS
z toho : nákup licence na el. zdroje
z toho : nákup knihovnických služeb
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
z toho : platy zaměstnanců
z toho : ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)

Investiční náklady

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)
Přidělená dotace (krajská)
Vráceno

Rok 2018
Praha
Městská knihovna
v Praze

500 732,80
313 292,00
16 120,20
0,00
2 696,00
366 404,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1 046 618,00
1 046 618,00
0
355 425,00
20 908,00
0,00
0,00
2 457 216,30
0,00
2 457 216,30
2 457 216,30
0,00

16

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Rok 2018

Náklady za rok
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho: na nákup knihovního fondu

0,00

Mzdové náklady (číslo účtu 521)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

z toho : platy zaměstnanců
z toho: ostatní osobní náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)

Investiční náklady
Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování

*

0,00
0,00
0,00

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2016

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám
98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***

99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)

Rok 2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ADRESÁŘ MÍSTNÍCH (ZÁKLADNÍCH) KNIHOVEN NA ÚZEMÍ KRAJE
PRAHA (stav k 31. 12. 2018)
Místní knihovny s profesionálními pracovníky
Husova knihovna v Modřanech, Komořanská 35/12, 143 00 Praha 12-Modřany
Knihovna na Vinohradech, Vinohradská 69, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Místní knihovna Čakovice, Cukrovarská 1/23, 196 00 Praha 19
Místní knihovna Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha-Dolní Chabry
Místní knihovna Dolní Počernice, Národních hrdinů 5, 190 12 Praha-Dolní Počernice
Místní knihovna Ďáblice, Osinalická 901/30, 182 00 Praha-Ďáblice
Místní knihovna Horní Počernice, Náchodská 754, 193 00 Praha 20
Místní knihovna Kbely, Semilská 43/1, 197 00 Praha 19
Místní knihovna Klánovice, Smržovská 1, 190 14 Praha-Klánovice
Místní knihovna Kolovraty, Mírová 20/54, 103 00 Praha-Kolovraty
Místní knihovna Kunratice, Golčova 24, 148 00 Praha-Kunratice
Místní knihovna Letňany, Rychnovská 651, 199 00 Praha 18
Místní knihovna Petrovice, Edisonova 429, 109 00 Praha-Petrovice
Místní knihovna Radotín, Loučanská 1406, 153 00 Praha 16-Radotín
Místní knihovna Řepy, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17
Místní knihovna Suchdol, Suchdolská 360, 165 00 Praha-Suchdol
Místní knihovna Uhříněves, Nové náměstí 1251, 104 00 Praha-Uhříněves
Místní knihovna Újezd nad Lesy, Staroújezdská 2300, 190 16 Praha 21
Místní knihovna Vinoř, Opočínská 364, 190 17 Praha-Vinoř
Místní knihovna Zbraslav, U Malé řeky 3, 156 00 Praha-Zbraslav
Místní knihovna Zličín, Křivatcová 244, 155 21 Praha-Zličín
Knihovna Cesty domů, Boleslavská 2008/16, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Místní knihovny s dobrovolnými pracovníky
Místní knihovna Běchovice, Za Poštovskou zahradou 479, 190 11 Praha-Běchovice
Místní knihovna Benice, Květnového povstání 21, 103 00 Praha-Benice
Místní knihovna Březiněves, U Parku 140, 182 00 Praha-Březiněves
Místní knihovna Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 Praha-Dubeč
Místní knihovna Chodov, Donovalská 1684, 149 00 Praha 11
Místní knihovna Koloděje, K Jízdárně 9, 190 16 Praha-Koloděje
Místní knihovna Královice, K Nedvězí 66, 104 00 Praha-Královice
Místní knihovna Lipence, K Samoobsluze 500, 155 31 Praha-Lipence
Místní knihovna Lochkov, Cementářská 8, 154 00 Praha-Lochkov
Místní knihovna Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 Praha 6
Místní knihovna Nedvězí, Únorová 15, 103 00 Praha-Nedvězí
Místní knihovna Přední Kopanina, Hokešovo nám. 193, 164 00 Praha-Přední
Kopanina
Místní knihovna Řeporyje, Od Školy 640, 155 00 Praha13-Řeporyje
Místní knihovna Satalice, U Obory 385, 190 15 Praha-Satalice
Místní knihovna Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha-Slivenec
Místní knihovna Šeberov, K Hrnčířům 34, 149 00 Praha-Šeberov
Místní knihovna Štěrboholy, K učilišti 50, 102 00 Praha-Štěrboholy
Místní knihovna Třeboradice, Slaviborské nám. 20, 196 00 Praha 19
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