
Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2012 

 

     Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že 

došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro něž byla organizace zřízena, ale také k 

dalšímu rozvoji výše zmíněné instituce. 

     Pokud jde o opravy a údržbu budov, došlo např. k finančně nákladnější výměně střešních 

oken v budově ústřední knihovny. Také byl zakoupen nový plynový kotel (pobočka Místek). 

V této souvislosti je nutné znovu konstatovat, že v důsledku stáří nemovitého majetku, 

svěřeného naší organizaci do správy, se budou množit menší i rozsáhlejší opravy, které si 

vyžádají relativně značný objem finančních prostředků. 

     Nová výpočetní technika v hodnotě cca 94 tis. Kč zkvalitnila služby městské knihovny 

vzhledem k uživatelům, ale také usnadnila práci zaměstnancům. 60 tis. Kč bylo v této 

souvislosti získáno z grantového řízení VISK 3 Ministerstva kultury ČR. Z ministerských 

prostředků jsme také zakoupili software (protokol Z 39.50) pro oddělení katalogizace, a to za 

účelem zkvalitnění zpracování knihovního fondu. V knihovně provozujeme pro veřejnost 

celkem 28 internetových stanic, přičemž 11 z výše uvedeného počtu je určeno pro potřeby 

dětí. Zlepšený hospodářský výsledek činí za rok 2012 částku cca 48 tis. Kč. 

     Klademe rovněž důraz na prezentaci našich aktivit v rámci webových stránek, Zpravodaje 

Rady města Frýdku-Místku i dalších relevantních periodik (např. Frýdecko-Místecký a 

Třinecký deník, Naše Frýdecko-Místecko). 

 

Výpůjční činnost 

 

     Městská knihovna zaznamenala v roce 2012 ve srovnání s předchozími lety obdobný počet 

registrovaných čtenářů. V této souvislosti nás také těší, že si po Opavě vedeme v našem kraji 

nejlépe v pořadí dle procenta registrovaných uživatelů knihoven z počtu obyvatel okresních 

měst a statutárního města Havířova. Ukazatelé výpůjční činnosti se pohybují na úrovni 

několika posledních let a kopírují trend většiny veřejných knihoven v zemi. 

     Hudební oddělení pobočky Místek navštívilo 10 573 posluchačů, kteří si vypůjčili 32 222 

hudebních nosičů, knih a periodik. Uskutečnilo se zde celkem 18 lekcí pro 369 účastníků 

(např. základní školy, Stacionář Pržno a Centrum Žirafa). 

     V domě s pečovatelskou službou si 157 návštěvníků vypůjčilo 1 158 dokumentů. 

Zaměstnankyně knihovny zde půjčuje každou třetí středu, knižní fond je obnovován průběžně. 

I zde bylo realizováno několik besed. 



     Městská knihovna rovněž poskytuje i tzv. meziknihovní výpůjční službu (MVS). V roce 

2012 bylo z ostatních knihoven pro naše uživatele zprostředkováno vypůjčení 447 

dokumentů, jiným knihovnám jsme zapůjčili 442 dokumentů. 

  

Kulturní a vzd ělávací činnost 

 

     Pro děti i dospělé bylo v roce 2012 uspořádáno 604 literárních besed, soutěží, literárních a 

hudebních večerů, exkurzí i vzdělávacích přednášek. Nejvíce akcí bylo realizováno pro děti a 

mládež ve spolupráci s mateřskými, základními i středními školami. Školám jsou na začátku 

školního roku nabídnuta témata literárních besed pro rozličné věkové skupiny a učitelé si 

posléze vyberou, o která témata mají zájem.  

     V březnu proběhla v dětském oddělení místecké pobočky za značného ohlasu dětských 

čtenářů Noc s Andersenem. Realizovala se také dlouhodobá etapová soutěž Velké 

knihovnické putování. Oblibu mezi dětmi i učiteli si získalo Pasování prvňáčků na čtenáře, 

které se už také zařadilo mezi tradiční akce, jež knihovna pořádá. Obě dětská oddělení také 

celý rok propagovala akci „Celé Česko čte dětem“, a to jak prostřednictvím propagačních 

materiálů, tak i skrze rozličné besedy apod. Za významnou akci lze považovat mezinárodní 

polsko – česko – slovenskou literární soutěž pro děti ,,Tvoříme vlastní vydavatelství“. 

Slavnostní vyhodnocení mezinárodního kola proběhlo v květnu v partnerské knihovně 

v Polsku (Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej). Oddělení pro děti a mládež se zapojila do 

akce „Prázdniny ve městě“, jež proběhla za značného ohlasu dětí. Bylo připraveno velké 

množství soutěží, kvizů, výtvarných dílen apod.      

 

     Již 19. ročníku literární soutěže „Můj svět“ se zúčastnilo 29 autorů. V roce 2012 se nám 

podařilo doplnit Cambridge Corner, tedy cambridgeský jazykový koutek, který vznikl 

koncem roku 2011, o další anglické knihy a učebnice v hodnotě celkem 27 tis. Kč. 

     Dalším z našich cílů je přesvědčit k návštěvám knihovny mladé lidi ve věku od 13 do 18 

let a připravit pro ně takové prostředí, kde by se cítili dobře a služby odpovídající jejich 

potřebám. Proto jsme pro ně v roce 2012 upravili prostory hudebního oddělení (vznik TEEN 

ZONE) a současně rozšířili služby. Kromě audio dokumentů a hudebnin zde půjčujeme 

literaturu určenou této věkové skupině (komiksy, fantasy, sci-fi), ale také například deskové 

hry. Prostory jsou vybaveny vhodným posezením, počítačem s internetem, Xboxem atd. 

TEEN ZONE má svůj vlastní blog na webových stránkách knihovny (http://teen-

zone.blog.cz/). Hudební oddělení plní nadále svou funkci. V současné době mají uživatelé k 



dispozici asi 6000 CD s hudbou i mluveným slovem, publikace s hudební tématikou i jiné 

hudebniny. V Modrém salonku místecké pobočky bylo uskutečněno několik desítek besed, 

přednášek, koncertů etc. Za úspěšné akce lze považovat koncerty těchto kapel či interpretů: 

Café Industrial a Kateřina Kouláková.  

     Knihovna také intenzivně spolupracuje s literárně-dramatickou společností Místecká 

Viola, jež pořádá v prostorách knihovny poetické večery. V loňském roce to byl např. pořad o 

Boženě Němcové s názvem Granátový náhrdelník. Spolupracujeme také s Pobeskydským 

klubem přátel výtvarného umění, který pro nás připravil mimo jiné přednášky o středověkých 

rukopisech. 

 

Doplňování knihovního fondu 

 

     V roce 2012 bylo nakoupeno 3132 knih, zpracováno bylo 5162 svazků. Počet 

nakoupených a zpracovaných knih se liší, jelikož knihy nakoupené na sklonku roku se 

zpracovávají až v následujícím roce. Dále tento údaj zahrnuje i svazky získané jiným 

způsobem, a to např. prostřednictvím darů či náhrad za ztracené knihy. V průběhu celého roku 

2012 jsme realizovali informační kampaň ,,Dopřejte svým knihám nová dobrodružství“, která 

se ukázala být úspěšnou, neboť oproti předchozím letům se nám daří získávat výrazně větší 

množství nejen knih, ale také brožur, časopisů i CD. Za rok 2012 jsme od čtenářů obdrželi 

dary v hodnotě přibližně 150 tis. Kč. Městská knihovna také zpracovává analytické popisy 

článků pro celostátní databázi periodik. V roce 2012 bylo zpracováno 272 záznamů z tří 

vybraných periodik.   

 

 

 

 

Činnost regionálního oddělení 

 

     V rámci výkonu regionálních funkcí městská knihovna v roce 2012 obsluhovala 26 

knihoven v okolních obcích. Ve výše zmíněném roce bylo z dotace, poskytnuté 

Moravskoslezským krajem, nakoupeno 1 306 knih. Současný stav výměnného knižního fondu 

regionálního oddělení činí 19 874 svazků. V průběhu roku bylo rozvezeno do příslušných 

knihoven 139 souborů o celkovém rozsahu 7 039 svazků. Zaměstnankyně oddělení průběžně 



poskytovaly konzultace a realizovaly metodické návštěvy, revize knižního fondu byla 

provedena v Obecní knihovně v Dolních Domaslavicích. 

 

Ostatní činnost 

     Pro další vzdělávání svých zaměstnanců využívá městská knihovna všech dostupných 

možností, které poskytuje Národní knihovna ČR, Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Filozoficko-přírodovědecká 

fakulta Slezské univerzity v Opavě etc. Zaměstnanci se vzdělávali formou odborných 

seminářů, knihovnických dílen, workshopů, ale také formou e-learningu v těchto oblastech: 

management v knihovnách, public relations, kurzy a semináře týkající se práce s dětmi a 

mládeží, práce s novými informačními technologiemi, informační vzdělávání, odborná práce 

v knihovnách (katalogizace, systém Clavius). Vybraní zaměstnanci se zúčastnili konference 

Kniha 21. století, kterou pořádala Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity 

v Opavě a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Tři zaměstnanci získali certifikát 

za ukončený e-learningový kurz Knihovnické minimum, jedna zaměstnankyně ukončila 

bakalářský program v oboru knihovnictví a jedna magisterský program v oboru andragogika. 

     Přes poměrně omezené finanční možnosti byla Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. i 

v roce 2012 rozvíjející se kulturní a vzdělávací institucí, která již 20 let slouží občanům a 

důstojně reprezentuje statutární město Frýdek-Místek. 

  

PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek v. r. 

ředitel Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o.  

 

 

 


