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Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2013 

 

     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 realizaci opravy podokapové římsy 

(pobočka Místek). V této souvislosti je potřeba 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 58 tis. Kč zkvalitnila služby městské knihovny vzhledem k uživatelům, ale také 

usnadnila práci zaměstnancům. V knihovně provozujeme pro veřejnost celkem 30 

internetových stanic, přičemž 12 z výše uvedeného počtu je určeno pro potřeby dětí a mládeže. 

Zlepšený hospodářský výsledek činí za rok 2013 částku cca 165 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 2013 ve srovnání s předchozími lety obdobný počet 

registrovaných čtenářů, a to 8 507. Ukazatelé výpůjční činnosti se pohybují na úrovni několika 

posledních let a kopírují trend většiny veřejných knihoven v zemi (návštěvníci: 191 364, 

výpůjčky: 432 353). Hudební oddělení pobočky Místek navštívilo 10 190 posluchačů, kteří si 

vypůjčili 29 498 hudebních nosičů, knih a periodik. Uskutečnilo se zde celkem 17 lekcí pro 305 

účastníků (např. základní školy, Stacionář Pržno a Centrum Žirafa). V domě s pečovatelskou 

službou si 165 návštěvníků vypůjčilo 1 241 dokumentů. Zaměstnankyně knihovny zde půjčuje 

každou třetí středu, knižní fond je obnovován průběžně. 

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

2013 bylo z ostatních knihoven pro naše uživatele zprostředkováno vypůjčení 474 dokumentů, 

jiným knihovnám jsme zapůjčili 523 dokumentů. 

 

 

 



 2 

Kulturní a vzd ělávací činnost 

 

     Pro děti i dospělé bylo v roce 2013 uspořádáno 624 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 dubnu proběhla v dětském oddělení centrální knihovny za značného ohlasu dětských 

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

putování, tentokráte na téma Putování českou zemí aneb Jak znám svou vlast. 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 

červnu v partnerské knihovně na Slovensku (Krajská knižnica v Žilině). 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. Koncem roku 2013 byl na 

pobočce na 11. ZŠ zahájen čtenářský kroužek. Je určen pro žáky ve věku 10 až 12 let. Děti si 

v něm, spolu s knihovnicí, povídají o knihách, přispívají do čtenářského deníku a hrají hry 

zaměřené na rozvíjení čtenářských dovedností. 

      

 

     I v roce 2013 se uskutečnila literární soutěž Můj svět, která 20. výročí své existence oslavila 

vydáním sbírky. Obsahuje vítězné práce všech ročníků a je možné si ji vypůjčit v oddělení 

beletrie nejen ve Frýdku, ale také v Místku a na pobočce na 11. ZŠ. 

     Dobrým nápadem bylo i zřízení TEEN ZONE, která je součástí hudebního oddělení a je 

určena naší mládeži. Jsou zde knihy, časopisy a deskové hry jim určené. TEEN ZONE se stala 

místem, kde mohou mladí lidé aktivně trávit svůj volný čas. 

     Nejen v Modrém salonku místecké pobočky bylo uskutečněno několik desítek besed, 

přednášek, koncertů etc. Spolu s portálem www.zbeskyddodsveta.cz pokračujeme v cyklu 

cestovatelských besed. Tyto besedy patří k nejnavštěvovanějším akcím. V loňském roce jsme 

společně navštívili např. Norsko, Jihoafrickou republiku nebo Ekvádor. Společně s Centrem na 

podporu integrace cizinců jsme uspořádali čtyři setkání s již zaběhlým názvem Na skok do… 
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Od cizinců žijících u nás jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z Číny, Ruska, Ukrajiny 

a Kolumbie. Za jednu z nejúspěšnějších akcí pro veřejnost lze nepochybně také považovat 

koncert písničkáře Jamese Harriese. 

     Partnery naší knihovny jsou i Książnica Beskidzka v Bielsku-Białej a Krajská knižnica 

v Žilině. V roce 2013 jsme se stali partnerem polské knihovny v projektu financovaném 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika-Polsko 2007-2013. V Bielsku-Białej bylo otevřeno České 

informační a vzdělávací centrum, které vzniklo v pobočce knihovny ve Złotych Łanach. Toto 

centrum shromažďuje a poskytuje dokumenty a informace o České republice především se 

zaměřením na oblast našeho regionu. Propaguje celou řadu aktivit pro turisty, informuje 

o aktuální nabídce kulturních a vzdělávacích akcí a pořádá vzdělávací kurzy. Hlavním cílem 

projektu je posílit česko-polskou spolupráci. Součástí projektu byl také Festival české kultury 

v Bielsku-Białej a naše knihovna uspořádala Dny polské kultury. Na slavnostním večeru si 

hosté poslechli autorské čtení poezie Franciszka Nastulczyka a Jerzyho Kronholda s hudebním 

doprovodem Beaty Bocek. Součástí večera byla také ochutnávka tradiční polské kuchyně a 

vernisáž fotografií mladých polských fotografů Wędrowanie. 

     V roce 2013 jsme začali spolupracovat se Svazem důchodců ČR ve Frýdku-Místku, se 

kterým pořádáme kurzy práce na PC pro začátečníky i pokročilé. Knihovnice pravidelně 

navštěvují a čtou knihy v pečovatelském domě. Nejen pro seniory jsme uspořádali kurzy 

trénování paměti s naší akreditovanou lektorkou. Velký zájem byl také o jednorázové 

přednášky týkající se trénování paměti. Naši dlouholetí návštěvníci a čtenáři se pravidelně 

potkávají v Klubu přátel knihovny.  

 

 

Doplňování a revize knihovního fondu 

 

     V roce 2013 bylo nakoupeno 4114 knih, zpracováno bylo 5315 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 2013 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 2013 jsme od čtenářů obdrželi dary v hodnotě 

přibližně 153 tis. Kč. Městská knihovna také zpracovává analytické popisy článků pro 
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celostátní databázi periodik. V roce 2013 bylo zpracováno 127 záznamů z tří vybraných 

periodik. 

     V letech 2012 a 2013 byla v knihovně realizována revize knihovního fondu, kterou je 

povinna naše organizace provádět jednou za deset let.  

 

 

Činnost regionálního oddělení 

 

     V rámci výkonu regionálních funkcí městská knihovna v roce 2013 obsluhovala 26 

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

Moravskoslezským krajem, nakoupeno 1 283 knih. Současný stav výměnného knižního fondu 

regionálního oddělení činí 21 173 svazků. V průběhu roku bylo rozvezeno do příslušných 

knihoven 157 souborů o celkovém rozsahu 7 862 svazků. Zaměstnankyně oddělení průběžně 

poskytovaly konzultace a realizovaly metodické návštěvy, revize knižního fondu byla 

provedena ve dvou knihovnách (Bruzovice a Sedliště). 

 

 

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 rozličných oblastech. Využili 

jsme také možnost zapojení se do projektu TRISIA a. s. Třinec ,,Vzdělávací program pro 

kulturní pracovníky“, v rámci kterého se vzdělávají dvě knihovnice. Celkem se zaměstnanci 

knihovny vzdělávali 686 hodin. Přes poměrně omezené finanční možnosti byla Městská 

knihovna Frýdek-Místek, p. o. i v roce 2013 rozvíjející se kulturní a vzdělávací institucí, která 

již více než 20 let slouží občanům a důstojně reprezentuje statutární město Frýdek-Místek.      

                                                                            

PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek v. r. 

  ředitel Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o.  


