KOMENTÁŘ
KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN

Název knihovny:

Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o.
Moravskoslezský kraj

období:

rok 2013

počet obsluhovaných knihoven
počet pracovníků zajišťující výkon RF

26
2,16

Výkon regionálních služeb je zajišťován 2 plnými pracovními úvazky + 0,16 úvazku
vyčleněného na pomocné knihovnické práce a pro pracovníky zajišťující ekonomickou
agendu.

1. Poradenská a konzultační činnost
Počet obsloužených knihoven
Celkem poskytnuto konzultací
Metodické návštěvy

26
54
37

Konzultace
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. V některých individuálních případech jsme
pomáhali sestavit výkaz přímo v místě knihoven.
Další konzultace souvisejí se zaznamenanou metodikou, kterou stačilo touto metodou
doplňovat, nebo se jednalo o méně složitější problematiku (viz. metodické návštěvy).

Metodické návštěvy

ObK BRUZOVICE

-

knihovna sestěhována do soukromých prostor paní knihovnice z důvodu
rekonstrukce OÚ Bruzovice
několik osobních návštěv souvisejících s vkládáním KF (rekatalogizace KF), přímá
výpomoc s aktualizací fondu, opravy chyb a vkládání fondu do databáze
vyřazování KF (832 sv.)
zajištění krabic pro převoz stávajícího fondu do nových prostor doplnění KF o
nové knihy formou dlouhodobé zápůjčky z fondu RF, celkem 36 výměnných
souborů o počtu 1 804 sv. knih v celkové hodnotě 417.915,50 Kč., zajištění jeho
převozu
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-

-

během srpna jsme vybudovali zcela novou knihovnu – na základě nového
vybavení nábytkem jsme vytvořili stavění KF a jeho rozmístění včetně popisků,
odpočinkové zóny pro nejmenší uživatele apod.
v září byla do knihovny přijata nová pracovnice, s tímto souviselo několik
zaškolovacích návštěv a metodiky
při jednáních s panem starostou Bruzovic se podařilo navýšit mnohé z ukazatelů
standardů VKIS:
výpůjční doba ze 2 hodin pro veřejnost na 8 hodin (v roce 2014 se již bude jednat o
16 hodin, čímž se stane další profesionální knihovnou. Naplňuje i počet
internetových stanic v počtu 2 počítačů, počet studijních míst 6, má novou
webovou prezentaci knihovny (pomoc ze strany RF), wifi připojení v prostorách
knihovny, OPAC na internetu a bezbariérový přístup pro své uživatele.

MK BAŠKA
-

-

metodické návštěvy týkající se stanovení priorit před rekatalogizací KF
nutnost v první řadě aktualizovat fond, tzn. průběžně vyřazovat
následně procházet knihu po knize v rukou, doplňovat čárový kód, označit takto
zpracovaný pro rozlišení od ostatních, knihy nezpracované knihy začít
rekatalogizovat
časově lze nesnadno odhadnout délku všech prací, důvodem je nesystematičnost
dosavadních úkonů, proběhly ještě před existencí RF
dalším omezujícím faktorem je průběh prací za chodu knihovny
prozatím práce probíhají v AKS LANius (konzultováno se servisním
pracovníkem), poté přechod na Clavius REKS (získáno z dotace VISK)

MK BAŠKA – pobočka HODOŇOVICE
-

přechod na Clavius REKS
zaškolení pracovníka v novém systému
pomoc při vkládání nových titulů

MK DOLNÍ DOMASLAVICE
-

diskuse o budoucnosti vývoje knihovny, jejím automatizování, rozšíření provozu
apod.
prozatím obec nechystá větší změny k lepšímu vzhledem k personálnímu obsazení
a možnostem knihovny
na základě statistiky lze vypozorovat menší zlepšení vykazovaných služeb - v roce
2012 jsme zde provedli celkovou aktualizaci KF, reorganizaci rozmístění vybavení
knihovny a nové přehlednější stavění fondu.

ObK HORNÍ BLUDOVICE
-

neustále doporučujeme aktualizovat KF, prozatím bez odezvy
pracovní vztahy mezi knihovníkem zástupcem obce ne zrovna ideální
v roce 2014 se chystá rekonstrukce OÚ, kde se nachází i knihovna
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-

pokusíme se o vyjednání lepších podmínek pro knihovnu
v případě kladné odezvy doporučíme přechod na Clavius REKS

ObK KAŇOVICE
-

nejmenší obec i knihovna v našem regionu, knihovnu jsme před pár lety
aktualizovali, uspořádali její stavění KF, i po letech stále udržovaná
prozatím není zájem ze strany obce (307 obyvatel) investovat do AKS vzhledem k
malému provozu, výhledově s pomocí dotace VISK3 možná situaci přehodnotí

ObK KOZLOVICE
-

profi knihovna, která využívá mnohé z našich doporučení (pasování prvňáčků,
besedy, lekce, Týden knihoven, Březen měsíc čtenářů, MVS
výborná spolupráce nejen s knihovníkem, ale i s obcí
knihovna je již několik let přestěhována v nových rekonstruovaných prostorách ZŠ
Kozlovice a plní tak částečně i funkci školní knihovny

MK KRÁSNÁ + pobočka

-

v případě kladné odezvy doporučíme přechod na Clavius REKS
knihovna na obci přestěhována do provizorních prostor z důvodu rekonstrukce
po dokončení bude probíhat jednání o možném automatizování knihoven
s možností pomoci obci získat dotaci z programu VISK3

ObK KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

-

knihovna po sloučení s pobočkou a přestěhováním na obec funguje 2 týdně
funguje zde velmi dobrá spolupráce s ZŠ, MŠ i některými občanskými sdruženími.
knihovně vycházíme vstříc i žádanou tématickou skladbou KF.
plně automatizovaný provoz (AKS Clavius)

MK LHOTKA
-

knihovna prochází rekatalogizací v AKS REKS, pracovnice zaškolena servisním
pracovníkem Clavius, nutné přeškolení pracovníkem RF
po tomto školení zvážíme, zda knihovní fond nedovkládáme a opravíme sami

MK LÍSKOVEC
-

zaškolování nového pracovníka knihovny, zejména práce s výměnnými soubory
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MK LUČINA

-

-

výborná spolupráce s výměnou KF
předávání zkušeností při práci se čtenáři různých věkových kategorií, snaží se řešit
problém se sníženým zájmem mládeže o četbu i internet (většinou se stává běžnou
výbavou domácností dnešních rodin)
výhledově zvažujeme možné zapojení knihovny do systému REKS naší pověřené
knihovny

MK METYLOVICE
-

prozatím standardní výkon knihovny, pracovník knihovny ani obec neprojevují
zájem o zlepšení služeb

MK MORÁVKA
-

knihovna pracuje v AKS Clavius, fond zpracován, snažíme se přesvědčit o
vhodnosti pořízení OPACu a jeho zveřejnění na internetu
zvážíme i možnost přechodu na REKS, výhoda získání on-line katalogu i
snadnějšího zpracovávání nakoupených knih

ObK PRAŽMO
-

knihovna provizorně přestěhována na obec
nutná aktualizace po dohodě s knihovníkem a obcí
další nabídky služeb a možností knihovny rovněž zvážíme po konzultacích s obcí

MK RAŠKOVICE
-

-

výborná spolupráce s profi knihovnou
na rok 2014 plánována revize KF na základě žádosti OÚ Raškovice
pomoc při sestavování žádosti o dotaci z programu VISK3 na obnovení
technického vybavení počítačů, které slouží uživatelům jako internetové stanice,
OPAC i výuka základů práce na počítači
pomoc s přípravou akce u příležitosti 100. výročí knihovny
spolupráce s aktualizováním nových webových stránek knihovny, které spravuje
v rámci RF

MK SEDLIŠTĚ

-

přípravné práce související s řádně plánovanou revizí KF
pomoc s vyřazováním KF
vkládání KF
metodika související s novými webovými stránkami
pomoc s dotačním programem Česká knihovna
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-

vyhodnocování standardu VKIS
problematika muzejního fondu (zatím pouze výhledově)

MK STARÉ MĚSTO
-

standardní spolupráce
práce knihovníka kumulována s prací účetní a jiných potřebných prací
souvisejících s chodem OÚ, knihovna se tak bohužel dostává do pozadí
přes naše doporučení, aby si knihovna pořídila OPAC (knihovna již roky
automatizována v AKS Clavius), žádost neakceptuje
nutno znovu prodiskutovat s knihovnou a obcí

MK ŠENOV
-

jedná se o profi knihovnu, v posledních letech se neustále potýká se stěhováním do
provizorií, v příštím roce údajně dlouhodobě naposledy
domluva na posílení fondu o nové knihy z důvodu malých provizorních prostor,
než bude budova opravena

ObK VÁCLAVOVICE

-

prozatím standardní výkon knihovny, pracovník knihovny ani obec neprojevují
zájem o zlepšení služeb, přesto se zde neprojevuje snížený zájem uživatelů
výhledově nabídnout pomoc se získáním AKS REKS

ObK VYŠNÍ LHOTY

-

knihovna plně automatizována, AKS REKS
nutno znovu přeškolit ohledně katalogizačních záznamů, přestože bylo
uskutečněno servisním pracovníkem
nutná konzultace s obcí ohledně dalších vizí a možností rozvoje knihovny

2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12.01
Počet obsloužených knihoven
Počet zpracovaných výkazů

26
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
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obsluhovaných knihoven. Knihovnám bez AKS nabízíme Deník veřejné knihovny jak
v elektronické podobě, tak i v podobě tištěné. Všem automatizovaným knihovnám posíláme
tzv. „Závazné definice sledovaných položek“, které jsou důležité pro jejich vykazování.

3. Vzdělávání knihovníků, semináře
Počet obsloužených knihoven
Počet všech vzdělávacích akcí
Počet akcí v rámci RF
Počet všech účastníků
Počet účastníků v rámci RF
Počet všech vyučovacích hodin
Počet hodin v rámci RF

3
1
1
3
3
4
4

Prostřednictvím pracovníka RF se uskutečnilo druhé pracovní setkání knihovníků v rámci
tvorby webových stránek knihovny, kromě MK Sedliště, MK Raškovice přibyla i MK
Bruzovice. Tyto nové www stránky jsou již k praktikovány a aktualizovány.
Dále někteří knihovníci námi obsluhovaných knihoven využívají pestrou nabídku školení a
seminářů, kterou pro ně organizuje Oddělení knihovních služeb MSVK v Ostravě. Zde je také
vedena jejich evidence.
V listopadu se naše Městská knihovna Frýdek-Místek stala hostitelkou konající se krajské
porady knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí.

Školení a kurzy absolvované pracovníky RF v roce 2013:
Luďka Trefná

úvazek 1,0

31 hodin

Veronika Pěsnová

úvazek 1,0

58 hodin

4. Porady
Počet obsloužených knihoven
Počet akcí
Počet účastníků

7
2
7

Jednalo se o poradu pracovníků pěti malých obecních knihoven (Horní Bludovice, Lučina,
Dolní Domaslavice, Bruzovice a Sedliště. Knihovníci si měli možnost navzájem předávat své
zkušenosti, zároveň se od nás dozvěděli o novinkách v oboru. Setkání se konalo
v příjemném prostředí nové knihovny v Bruzovicích.
Další porada se týkala práce v automatizovaném systému Clavius REKS – týkala nově
připojovaných knihoven (MK Lhotka a MK Hodoňovice).
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5. Pomoc při revizi a aktualizaci KF
Počet obsloužených knihoven
Počet revidovaných k.j.
Počet revidovaných knihoven

3
7147
2

Dle plánu proběhla revize fondu v ObK Sedliště – jednalo se o řádnou revizi a to na žádost
OÚ Sedliště.
Další revize v ObK Bruzovice byla mimořádná – knihovnu jsme stěhovali do nových
rekonstruovaných prostor a jelikož měla za sebou rekatalogizaci, bylo vhodné (po dohodě
s OÚ Bruzovice) provést revizi s pomocí revizního modulu AKS Clavius.
Původně plánovanou revizi v obci Krásná jsme na žádost obce prozatím přeložili na další
možný termín, důvodem je rekonstrukce obce a přestěhování knihovny do provizorních
prostor.

6. Nákup a zpracování KF z prostředků obcí
Počet obsloužených knihoven
Počet nakoupených knihovních jednotek
Počet zpracovaných knihovních jednotek

4
0
1309

K této činnosti nejsme smluvně zavázáni, přesto se snažíme pomáhat alespoň touto
výpomocí.
Mezi zpracovanými svazky jsou zahrnuty knihy z MK Sedliště, MK Bruzovice a MK
Hodoňovice (retrokatalogizace).

7. Výměnný fond, cirkulace VF
Stav výměnného fondu k 31. 12. 2013 celkem
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013)
Zakoupeno z dotace na RF
Zakoupeno z prostředků obcí
Zakoupeno z jiných zdrojů

21 173
1 283
1 283
0
0

8. Cirkulace VF
Počet obsloužených knihoven
Počet expedovaných souborů
Počet svazků v souborech celkem
Průměrný počet svazků v 1 souboru

26
157
7862
50
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9. Servis výpočetní techniky
Počet obsloužených knihoven
Počet akcí

8
22

Pro obsluhované knihovny zajišťujeme základní servis AKS LANius, AKS Clavius a AKS
REKS.
Součástí jsou i zaškolování nových knihovníků obecních knihoven pracujících v tomto
systému.

10. Doprava v rámci výkonu RF
Počet obsloužených knihoven
Počet ujetých km

26
1039

V rámci výkonu regionálních služeb je využíváno služební vozidlo, popřípadě veřejná
hromadná doprava, občas vozidlo obecního úřadu nebo soukromá doprava.

11. Automatizace knihoven
V obsluhovaných knihovnách našeho regionu přibyly OPACy těchto knihoven:
MK Bruzovice
MK Baška
MK Lhotka
MK Vyšní Lhoty
Stav automatizace viz. samostatná příloha.

12. Ostatní
V příloze posíláme fotografie nově zrekonstruované knihovny v ObK Bruzovice.

Přílohy:
1x tabulka – statistický výkaz výkonu RF za rok 2013
1 x stav automatizace knihoven v r. 2013
1 x fotografická příloha Obecní knihovna Bruzovice

Ve Frýdku-Místku dne 4.2.2014.

Zpracoval(a):
Odsouhlasil(a):

Mgr. Luďka Trefná
PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek
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