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KKoommeennttáářř  kkee  SSttaatt iiss tt iicckkéémmuu  vvýýkkaazzuu  vvýýkkoonnuu  rreeggiioonnáállnníícchh  ffuunnkkccíí  
ppoovvěěřřeennýýcchh  kknniihhoovveenn  

 
Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
   Moravskoslezský kraj 
 
období:  rok 2010 
 
 
počet obsluhovaných knihoven 29 
počet pracovníků zajišťující výkon RF 2,32 
 
Výkon regionálních služeb je zajišťován 2 plnými pracovními úvazky + 0,2 úvazku, který je 
vyčleněn na pomocné knihovnické práce, zejména na balení knihovního fondu. Navíc jsou 
zde začleněny dva malé pracovní úvazky 2 x 0,06 pro pracovníky zajišťující ekonomickou 
agendu. 
 
 

1. Poradenská a konzulta ční činnost 
 
Počet obsloužených knihoven 29 
Celkem poskytnuto konzultací 40 
Metodické návštěvy 31 
 
 
Konzultace a metodické návšt ěvy 

 

Na počátku roku se tradičně konzultovala problematika vykazování celoroční statistiky 
činnosti knihoven KULT. Jednalo se především o konzultace telefonické a týkaly se asi 
poloviny našich obsluhovaných knihoven. Mnohé z těchto konzultací jsme z časových 
důvodů neevidovali. V některých individuálních případech jsme pomáhali sestavit výkaz 
přímo v místě knihoven.   

Další obecně konzultované téma se týkalo webových stránek knihoven a to na základě 
doporučení metodického pokynu MSVK v Ostravě.  

V současnosti se zaměřujeme zejména na diskusi ohledně standardů VKIS, benchmarkingu 
knihoven, jejich smyslu a využití v praxi. 

Při návštěvě každé z knihoven je na základě statistických dat získaných z KULTu 
vypracován přehled plnění standardů VKIS a rovněž grafické znázornění vybraných 
ukazatelů činnosti knihoven (registr. uživatelé, počet návštěvníků a počet výpůjček 
sledovaného roku). 

Některé z metodických návštěv a konzultací: 

MK Sedliště – na několika pracovních schůzkách byla řešena otázka muzejního fondu, jeho 
odborného zpracování a následného zpřístupnění. Jedná se zhruba o 2 500 svazků, přičemž 
rukopisy tvoří asi jednu desetinu této sbírky (J. Vochala a A.F. Stříž). Z důvodu odborného 
posouzení byla navázána spolupráce s muzeoložkou Mgr. J. Veselskou.  
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MK Bruzovice – jednání s p. starostou ohledně spolupráce v rámci sestavení žádosti o dotaci 
z fondů EU. Z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se obci podařilo získat 
více než 8 milionů korun na výstavbu Kulturně-sportovního centra obce Bruzovice. (viz. 
Porady) 

MK Lučina – prostory bývalé služebny městské policie byly využity pro přestěhování 
knihovny do větších prostor. Výhodou je i poloha v centru obce. Ve spolupráci s obcí Lučina 
jsme knihovně nabídli starší, ale zachovalé knižní regály. U příležitosti jejího slavnostního 
otevření jsme čtenářům přivezli dva soubory knih (100 svazků) a rozšířili tak její nabídku o 
další nové knižní přírůstky. (viz http://fm.denik.cz/zpravy_region/knihovna-zacala-slouzit-
lidem20100915.html). 

MK Baška a Hodoňovice – v souvislosti s nástupem nového pracovníka knihovny 
v Hodoňovicích se uskutečnilo několik pracovních návštěv. Probírala se veškerá 
problematika, jež souvisí s knihovnickou činností a praxí. Současně s tím bylo nutné 
naplánovat revizi, aktualizaci a další podrobnosti týkající se knihovního fondu. Revize 
probíhala v červenci, po jejím dokončení jsme na podzim započali retrokatalogizaci KF, 
protože fond staršího vydání (asi do r. 1992) není ještě do AKS LANius vložen.  

MK Šenov & Šenovské muzeum – konzultace k chystanému stěhování knihovny do 
rekonstruovaných prostor staré školy 

MK Kozlovice – schůzka ohledně možností nabídky vypracovaných besed a knihovnických 
lekcí pro žáky základní školy. 

MK Skalice – pomoc s dovozem staršího vybavení pro knihovnu 

MK Dolní Domaslavice – řešení problémů s včasným vracením knižních souborů (vzniká zde 
větší množství pohledávek a nedodržování půjčovních lhůt) 

MK Kaňovice, MK Bruzovice, MK Václavovice – debata o možnosti připojení se na náš 
server jako knihovny REKS (retrokatalogizace a vystavení dat na webovývh stránkách 
knihoven). 

 

 

2. Statistika knihovnických činností dle Kult (MK) 12-01 
 
Počet obsloužených knihoven 29 
Počet zpracovaných výkazů 23 
 
 
Při zpracovávání ročních statistických výkazů o knihovně pomáháme obsluhovaným 
knihovnám především konzultacemi po telefonu, elektronickou poštou nebo přímou 
praktickou výpomocí. Takto sesbíraná a ověřená data zpětně využíváme zejména při 
porovnávání standardu VKIS (veřejné knihovnické a informační služby) v rámci jednotlivých 
obsluhovaných knihoven. Knihovnám bez AKS nabízíme Deník veřejné knihovny  
v elektronické podobě. Všem automatizovaným knihovnám posíláme alespoň tzv. „Závazné 
definice sledovaných položek“, které jsou důležité pro jejich vykazování.   
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3. Vzdělávání knihovník ů, seminá ře – jen po řádané vaší knihovnou!! 
 
Počet obsloužených knihoven 5 
Počet všech vzdělávacích akcí 1 

z toho počet akcí v rámci RF 1 
Počet všech účastníků 5 

z toho počet účastníků v rámci RF 5 
Počet všech vyučovacích hodin 3 

z toho počet hodin v rámci RF 3 

 

V září se uskutečnil menší seminář pro zájemce o problematiku standardů VKIS, pozvání 
využili knihovníci z obcí Sedliště, Lučina, Václavovice, Hodoňovice a Lhotka. 

Dvě pracovnice regionálního oddělení Městské knihovny Frýdek-Místek se zúčastnily 
knihovnické konference Kniha ve 21. století – celkem 8 hod. (Opava, 3.-4. února 2010) a 
semináře  Měření výkonů v knihovnách – celkem 5 hod. (Ostrava, 5. listopad 2010). 

Pracovnice pobočky MěK F-M ve Skalici získala certifikát za E-learningový kurz pro 
pracovníky knihoven. 

 

Další kurzy: 

Základy fundraisingu – Ostrava 9.-10. června 2010, celkem 16 hod. (Trefná L.)  

ELKA  e-learningový kurz výuky angličtiny pro knihovníky (studium začala V. Pěsnová)            

 

4. Porady 
 
Počet obsloužených knihoven 3 
Počet akcí 1 
Počet účastníků 3 
 
Jednalo se o poradu pro obsluhované knihovny (Bruzovice, Kaňovice a Václavovice) 
v souvislosti o možnosti připojení se jako knihovny REKS. 

 

MK Bruzovice – jednání s p. starostou ohledně spolupráce v rámci sestavení žádosti o dotaci 
z fondů EU. Z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se obci podařilo získat 
více než 8 milionů korun na výstavbu Kulturně-sportovního centra obce Bruzovice.  

 

 
5. Pomoc p ři revizi a aktualizaci KF 
 
Počet obsloužených knihoven 1 
Počet revidovaných k.j. 3 877 
Počet revidovaných knihoven 1 
 



4 
 

V MK Hodoňovice byla provedena revize, obsahová prověrka a aktualizace KF. Dále bylo 
nutné u části fondu provést opravu záznamů v databázi AKS LANius a vytvořit nové stavění  
KF. Celkově si tato práce vyžádala 10 pracovních dní a podílelo se na ní v přepočtu asi 3 
pracovních úvazků.  
 
 
 
6. Nákup a zpracování KF z prost ředků obcí 
 
Počet obsloužených knihoven 2 
Počet nakoupených knihovních jednotek 0 
Počet zpracovaných knihovních jednotek 762 
 
K této činnosti nejsme smluvně zavázáni, přesto se snažíme pomáhat alespoň touto 
výpomocí. 
 
V knihovně v Hodoňovicích jsme začali s retrokatalogizací KF do databáze AKS LANius 
(knihy nakupované od r. 1993 jsou pravidelně vkládány do stávající databáze knihovny). 
Stejně tak jsou nové přírůstky knih vkládány do databáze prostřednictvím externího 
pracovníka a hrazeny z dotace RF.  
Knihovna v Sedlištích získala v předešlém roce obsáhlý dar několika stovek knih, které 
vkládáme do AKS Clavius.  
 
 
 
7. Výměnný fond, cirkulace VF 
 
 
Stav výměnného fondu k 31. 12. 2010 celkem                20 660 k.j. (17 355 knih + 3 305 čas.) 
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010)             1 374 (knihy) 
Zakoupeno z dotace na RF                                                1 374 (knihy) 
Zakoupeno z prostředků obcí                                                    0 
Zakoupeno z jiných zdrojů                                                         0 
 
Od počátku roku 2010 jsme ukončili nákup periodik a to z důvodu vysokých finančních 
nákladů, rychlého zastarávání informací a zároveň malého zájmu o tuto službu. Takto 
ušetřené finance byly použity na nákup knih.  
 
 
 
8. Cirkulace VF 
 
Počet obsloužených knihoven 27 
Počet expedovaných souborů 111 
Počet svazků v souborech celkem 5390 
Průměrný počet svazků v 1 souboru 48,56 
 
 

Cirkulace VF Celkem Knihy Časopisy  

Počet obsloužených knihoven 27 27 2 
Počet expedovaných souborů 111 108 3 
Počet svazků v souborech celkem 5390 5277 113 
Průměrný počet svazků v 1 souboru 48,56 48,86 37,67 
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Na jednu obsluhovanou knihovnu bylo expedováno během roku 2010 v průměru 4,1 
výměnných souborů s celkovým počtem  asi 200 k.j. Výměnné soubory zůstávají 
v obsluhovaných knihovnách po dobu 2 let. 
Na požádání obsluhované knihovny expedujeme i individuální výměnné soubory, např. se 
zaměřením na kategorii čtenářů. 
 
 
 
9. Servis výpo četní techniky 
 
Počet obsloužených knihoven 7 
Počet akcí 26 
 
Pro obsluhované knihovny zajišťujeme základní servis automatizovaných knihovních a 
informačních systému LANius  a Clavius.  
Viz. samostatná příloha č. 1. 
 
 
 
10.   Doprava v rámci výkonu RF 
 
Počet obsloužených knihoven 27 
Počet ujetých km 935 
 
 
V rámci výkonu regionálních služeb je využíváno služební vozidlo, popřípadě veřejná 
hromadná doprava. 
 
 
 
11.   Internetizace knihoven, zapojení knihoven do sociálních sítí (Facebook aj.) 
 
Všechny námi obsluhované knihovny jsou připojeny k internetu. 
Naše knihovna propaguje své služby na Facebooku a odkaz je uveden na našich webových 
stránkách. 
 
 
 
 
12.   Automatizace knihoven 
 
Viz. samostatná příloha č. 2. 
 
 
 
13. Ostatní 
 
Knihovně v Šenově jsme pomohli s vypracováním žádosti o dotaci z programu VISK3 – 
konkrétně se jedná o přechod z AKS Lanius na Clavius. Žádané finanční prostředky ve výši 
112.000,- Kč se podařilo získat a na počátku tohoto roku také aplikovat 
Podle potřeby poskytujeme obsluhovaným knihovnám knihovnické pomůcky. Rovněž se 
staráme o distribuci časopisu Grand Biblio.   
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14. Závěr 
 
Mám-li hodnotit uplynulý rok z hlediska nejžádanějších a nejlépe hodnocených služeb RF, 
vede nepochybně tvorba a cirkulace výměnných souborů. Nedostatek finančních prostředků 
obcí se tak odráží v nákladech na pořizování vlastního KF. Nicméně o to více je tato služba 
právem označována za jednu z nej… 
V blízké budoucnosti bychom se ale rádi zaměřili na automatizaci celého našeho 
obsluhovaného regionu – Clavius REKS – a využili tak jeho potencionál při tvorbě 
regionálního katalogu. 
 
 
 
 
Přílohy:  
 
1x tabulka –Statistický výkaz výkonu RF za rok 2010  
1x Příloha Servis AKS LANius a Clavius  2010 
1x Příloha Stav automatizace knihoven 2010 
1x Příloha fotografií viz. některé z akcí  
 
Ve Frýdku-Místku dne 31.1.2011 
 
 
 
Zpracoval(a):  Mgr. Luďka Trefná 
Odsouhlasil(a): PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek 


