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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 2011  
 
 
počet obsluhovaných knihoven      28 
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      28 
Celkem poskytnuto konzultací      57 
Metodické návštěvy        37 
 
 
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.  

Nejvíce konzultací bylo spojeno s problematikou projektu PIK, kdy mnohým obcím hrozilo, že  
tento program přestane být státem dotován.  

Některé z metodických návštěv a konzultací: 

MK Bruzovice  – příprava na celkovou rekonstrukci budovy OU Bruzovice, probíhala řada 
konzultací spojených s vizemi nové knihovny jako informačního a kulturního centra v obci. 
V loňském roce jsme spolupracovali na tvorbě žádosti o dotaci EU na Kulturně sportovní 
centrum obce. Projekt byl úspěšný a nyní probíhají jednotlivé etapy rekonstrukce.  

MK Sedlišt ě – dokončení první fáze zpracování muzejního knihovní fondu, jedná se o 
databázi v textovém dokumentu, který umožňuje případným zájemcům jeho dohledání přímo 
na místě. Garantem odborné muzejní spolupráce je Mgr. Jiřina Veselská.  

MK Lučina  – v březnu zde probíhal tzv. Den otevřených dveří, kterého jsme se zúčastnili. 
Mimo jiné oceňujeme výbornou spolupráci s paní knihovnicí Cecílií Pochtiolovou, která nám 
pomáhá se získáváním krabic zvaných „banánovek“, jichž využíváme k transportu 
výměnných souborů knih.  

MK Lhotka  – v rámci soutěže Vesnice roku 2011 byla hodnocena i obecní knihovna. Na 
základě zápisu poroty z návštěvy knihovny a po vzájemné konzultaci se zástupcem obce 
Lhotka s paní R. Kopčákovou jsme se dohodli na jednotlivých krocích, které pomohou 
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odstranit nedostatky v knihovně, na které byli upozorněni. V průběhu měsíců září a říjen 
jsme zde provedli obsáhlou aktualizaci a vyřazování KF, dále technickou úpravu fondu, 
opravy věcného a jmenného zpracování a nakonec i nové stavění KF. 

MK Baška, Mk Bruzovice, MK Lhotka  – řada metodických návštěv a konzultací spojených 
s pomocí při sepsání žádostí o dotace z VISK3, konkrétně s pořízením licence tzv. 
zjednodušené varianty Clavius REKS, kdy počítáme s napojením knihovny na regionální 
knihovní systém REKS provozovaného pověřenou Městskou knihovnou Frýdek-Místek a její 
plnou automatizaci. 

MK Kun čice pod Ond řejníkem  – metodika i konzultace spojené se slučováním dvou 
knihoven v jednu centrální, která byla přestěhována na obec. Většina návštěv byla spojena 
s obsluhou AKS Clavius – aktualizace, vyřazování, revize a stavěni KF.  
 
MK Šenov  – dokončení stěhování knihovny do rekonstruovaných prostor bývalé školy, 
proběhla zde revize, kterou si knihovna zajistila plně svými pracovními úvazky i výpomocí 
dobrovolníků.  
 
MK Hodo ňovice  – pokračování retrokatalogizace KF, v tomto roce jsme vložili celkem 1 278 
svazků knih. 
 
MK Nová Osada (naše pobo čka) – v důsledku rušení této knihovny jsme operativně zajistili 
stažení a převoz zapůjčených výměnných souborů. 
 
 

2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12.01 
 
Počet obsloužených knihoven      28 
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  jak 
v elektronické podobě, tak i v podobě tištěné. Všem automatizovaným knihovnám posíláme 
alespoň tzv. „Závazné definice sledovaných položek“, které jsou důležité pro jejich 
vykazování.   
 
 

3. Vzdělávání knihovník ů, seminá ře  
 
Počet obsloužených knihoven      5 
Počet všech vzdělávacích akcí      1 
Počet akcí v rámci RF       1 
Počet všech účastníků       5 
Počet účastníků v rámci RF       5 
Počet všech vyučovacích hodin      3 
Počet hodin v rámci RF       3 

V dubnu se v Městské knihovně ve Frýdku-Místku konalo tradiční Regionální setkání 
uživatelů systémů Clavius, na němž se mimo jiných sešli i knihovníci námi obsluhovaných 
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knihoven (celkem 5). Na programu byly novinky v systému Clavius – především ve 
výpůjčním protokolu, jmenné zpracování dokumentů, WWW katalog a jeho nové možnosti a 
další zajímavosti.  

E-learningový kurz knihovnické angličtiny e-LKA úspěšně v březnu absolvovala V. Pěsnová.  

V červnu se konal Letní knižní veletrh na Výstavišti Černá louka v Ostravě, za regionální 
oddělení Městské knihovny Frýdek-Místek se jej zúčastnila V. Pěsnová.  

V září získala V. Pěsnová certifikát o absolvování ECDL – European Computer Driving 
Licence v rámci kurzu projektu UZS.  

12. a 13. říjen 2011 v Plzni byl ve znamení setkání pracovníků regionálních funkcí celé 
České republiky, protože právě v těchto dnech se konal celostátní seminář Regionální 
funkce knihoven. Účastnily se ho obě pracovnice RF – L. Trefná a V. Pěsnová. 

Během listopadu 2011 se konaly prostřednictvím MSVK v Ostravě semináře nazvané „E-
knihy aneb nová výzva pro knihovny“ a „Školení katalogizačních pravidel“, obou se 
zúčastnila L. Trefná. 

V závěru roku 2011 (30.listopad 2011) jsme měli možnost být účastníky Dne knihovníků 
2011 SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, který se konal v Knihovně Petra 
Bezruče v Opavě.  

 

4. Porady 
 
Počet obsloužených knihoven      3 
Počet akcí         1 
Počet účastníků        4 
 
Jednalo se o poradu tří zúčastněných obecních knihoven a starostů těchto obcí, kteří 
projevili zájem o dotaci z VISK3 na pořízení licence knihovního automatizovaného systému 
Clavius REKS, což by jim umožnilo připojení na náš server.  

Únor 2011 MěK Brušperk – účast L. Trefné na poradě knihovníků obsluhovaných knihoven 
regionu Brušperk. Velice zajímavou byla beseda zaměřená na osudy přistěhovalců, 
konkrétně žen Ukrajinek. 

 

 
5. Pomoc p ři revizi a aktualizaci KF 
 
Počet obsloužených knihoven      2 
Počet revidovaných k.j.       6 749 
Počet revidovaných knihoven      1 
 
V důsledku spojení dvou knihoven v obci Kunčice pod Ondřejníkem v jednu obecní knihovnu 
bylo nutné provést velmi rozsáhlou aktualizaci knihovního fondu. Vyřazovaly se duplicitní a 
zastaralé dokumenty (celkem 3 891 svazků), část jich byla darem věnována místní ZŠ.  
Další knihovnou, která prošla zásadní aktualizací KF, vyřazováním, opravami ve jmenném a 
věcném zpracování (štítky na hřbetech knih) a závěrečnou úpravou stavění knihovního 
fondu, byla Místní knihovna Lhotka. Jednalo se celkem o 3 699 k.j. Celková práce si 
vyžádala celkem 16 pracovních dní (většinou obou pracovnic RF).  
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6. Nákup a zpracování KF z prost ředků obcí 
 
Počet obsloužených knihoven      2 
Počet nakoupených knihovních jednotek     0 
Počet zpracovaných knihovních jednotek     1 384 
 
K této činnosti nejsme smluvně zavázáni, přesto se snažíme pomáhat alespoň touto 
výpomocí. 
Mezi zpracovanými svazky jsou zahrnuty knihy z MK Hodoňovice (retrokatalogizace) a nové 
knihy z MK Sedliště. 
 
 
 
7. Výměnný fond, cirkulace VF 
 
Stav výměnného fondu k 31. 12. 2011 celkem  21 710 k.j. (18 646 knih + 3 064 čas.) 
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011)    1 291 (knihy) 
Zakoupeno z dotace na RF       1 291 (knihy 
Zakoupeno z prostředků obcí      0 
Zakoupeno z jiných zdrojů       0 
 
Započali jsme s větším vyřazováním zastaralých a opotřebovaných periodik a brožur. 
 
 
 
 
8. Cirkulace VF 
 
Počet obsloužených knihoven      28 
Počet expedovaných souborů      147 
Počet svazků v souborech celkem      7376 
Průměrný počet svazků v 1 souboru      50,18 
 
Na jednu z obsluhovaných knihoven se v průměru dovezlo 5,25 výměnných souborů knih 
s celkovým počtem asi 264 svazků. 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. Celkový počet souborů (o 3 více) i svazků v nich (plus 160 
sv.) v tomto roce tak daleko převyšuje naše smluvní závazky, což je ze strany 
obsluhovaných knihoven a jejich zřizovatelů hodnoceno jako velice přínosné. Zejména 
v době, kdy neustále rostou finanční nároky na pořizování knihovního fondu, je tato funkce 
považována za jednu ze stěžejních. 
 
 
9. Servis výpo četní techniky 
 
Počet obsloužených knihoven      8 
Počet akcí         34 
 
Pro obsluhované knihovny zajišťujeme základní servis automatizovaných knihovních a 
informačních systému LANius  a Clavius Jednalo se především o AKS servis knihoven 
v Kunčicích pod Ondřejníkem (včetně revize KF), které se slučovaly v jednu knihovnu a dále 
o knihovnu v Šenově, která přecházela na AKS Clavius včetně revize fondu.  
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10.   Doprava v rámci výkonu RF 
 
Počet obsloužených knihoven      28 
Počet ujetých km              1672 
 
V rámci výkonu regionálních služeb je využíváno služební vozidlo, popřípadě veřejná 
hromadná doprava, občas vozidlo obecního úřadu nebo soukromá doprava. 
 
 
 
 
11. Internetizace knihoven, zapojení knihoven do so ciálních 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. Na začátku srpna probíhala nesčetná jednání ohledně možného ukončení 
projektu PIK. O jeho další pokračování projevilo zájem celkem 16 našich obsluhovaných 
knihoven. 

12.  Automatizace knihoven 
 
Viz. samostatná příloha. 
 
 
 
13. Ostatní 
 
Pokud nemá Vaše knihovna na http://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/adresar-knihoven-
kraje/ fotografii, případně logo, zašlete prosím, přidáme (případně i zkontrolujte informace 
o knihovnách  Vašeho regionu). 
 
 
14. Závěr 
 
Jakékoliv další poznatky uveďte zde.  
 
 
Přílohy:  
 
1x tabulka – statistický výkaz výkonu RF za rok 2011 
1x stav automatizace knihoven 2011 
fotografie z MK Lhotka  
 
 
Ve Frýdku-Místku dne 20. ledna 2011. 
 
Zpracoval(a):  Mgr. Luďka Trefná 
Odsouhlasil(a): PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek 


