KOMENTÁŘ
KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN

Název knihovny:

Městská knihovna Frýdek-Místek
Moravskoslezský kraj

období:

rok 2014

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
X
X

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 mnoha případech jsme pomáhali sestavit výkaz přímo v místě
knihoven.Výhodou je rostoucí počet knihoven, které pracují v AKS REKS, což umožňuje zpracovat
KULT přes vzdálenou plochu. V závěru se konzultace zaměřovaly zejména na pomoc s vypracováním
žádostí o dotace (VISK3).
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
-

Seznámení s novými standardy VKIS, jejich aplikace na ObK Bruzovice.
Pokyny pro vyplňování Ročního výkazu o knihovně.
Nabídka besed a knihovnických lekcí s využitím spolupráce s ZŠ a MŠ.
Problematika s půjčováním e-čtečky.
Metodika ohledně tvorby webové stránky knihovny s pomocí šablony „knihovna.info“
z Regionální knihovny v Karviné.
Nabídka různých možností dalšího odborného vzdělávání.

1

MK Baška + pobočka Hododňovice
-

-

Stále je jako primární řešena rekatalogizace, zároveň probíhá obsáhlá aktualizace KF,
jeho vyřazování, převážení do MěK Frýdek-Místek a další zpracování. Vlastní
rekatalogizace je ztížena tím, že do nově zpracovaných knih nebyly lepeny čárové kódy,
ani se nijak navenek neoznačovaly, což podstatně znesnadňuje práci. Výhledově by se
mohla knihovna plně automatizovat v pololetí roku 2015.
Pobočka v Hodoňovicích je s rekatalogizací téměž hotova, funguje zde již i
automatizovaný výpůjční protokol.
V obou knihovnách zároveň vyřazujeme KF (asi 2500 – 3000 sv.), které nebyly nikdy
počítačově zpracovány a tudíž je tato práce o to časově náročnější.

MK Dolní Domaslavice

-

-

Konzultovány výměnné soubory, možnost výběru knih do stálého fondu z knih RF, které
již docirkulovaly.
Problematika podání žádosti o VISK3, konkrétně o Clavius REKS a započetí rekatalogizace
fondu, bude nutná výpomoc regionálního oddělení, vše nutno probrat se zastupitelstvem
po volbách 2014.
Knihovně jsme nabídli možnost vytvoření vlastní webové stránky knihovny s použitím
webové šablony zdarma, bude ještě řešeno spolu s možností žádosti o VISK3.
Na základě schůzky se starostou obce byla s naší pomocí vypracována žádost o dotaci
z VISK3 na pořízení AKS Clavius REKS.

ObK Horní Bludovice
-

Celý Obecní úřad v Horních Bludovicích prochází celkovou rekonstrukcí a prozatím není
známo, jak bude naloženo s knihovnou.

-

Snažíme se o vyjednání lepších podmínek pro knihovnu.

-

Předběžně máme souhlas OÚ o přechod AKS knihovny na Clavius REKS.
Při další schůzce bude konkrétně vyhodnocena situace knihovny a její další budoucnost,
nebrání se i žádosti o dotaci pro knihovnu z programu VISK3.

MK Krásná – pobočka Dolní Krásná
-

-

Paní knihovnici byla nabídnuta možnost účastnit se vzdělávacích akcí MSVK v Ostravě. Její
hlavní zaměstnání jí to bohužel neumožňuje. Vzhledem k vícero takovýchto dobrovolných
knihovníků zvažujeme v příštím roce tyto zaměstnance školit individuálním způsobem a tedy
přizpůsobit se jejich možnostem.
Konzultovány výměnné soubory, možnost výběru knih do stálého fondu z knih RF, které již
docirkulovaly.
Díky zaměstnání (učitelka v MŠ Raškovice) paní knihovnice úspěšně spolupracuje s místní MŠ.
V budoucnu se nabízí celou knihovnu automatizovat, paní knihovnice je tomu nakloněna,
nejdříve bude nutná aktualizace KF.
Knihovna v Krásné-Mohelnici (OÚ Krásná) stále v rekonstrukci.
Po dokončení bude probíhat jednání o možném automatizování knihoven s možností pomoci
obci získat dotaci z programu VISK3.
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ObK Kaňovice
-

-

Konzultovány výměnné soubory, možnost výběru knih do stálého fondu z knih RF, které již
docirkulovaly.
Problematika podání žádosti o VISK3, konkrétně o Clavius REKS a započetí rekatalogizace
fondu, bude nutná výpomoc regionálního oddělení, vše nutno probrat se zastupitelstvem po
volbách 2014.
Knihovně jsme nabídli možnost vytvoření vlastní webové stránky knihovny s použitím
webové šablony zdarma, bude ještě řešeno spolu s možností žádosti o VISK3.

ObK Kozlovice
-

Konzultovány výměnné soubory, možnost výběru knih do stálého fondu z knih RF, které již
docirkulovaly.
Předání publikace Knihovny Moravskoslezského kraje v novém, na které se knihovna
spolupodílela.
Řešení různé problematiky v souvislosti s AKS Clavius.
Výborná spolupráce se ZŠ i MŠ (Pasování prvňáčků, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven
apod.).

ObK Kunčice pod Ondřejníkem
-

Konzultovány výměnné soubory, možnost výběru knih do stálého fondu z knih RF, které již
docirkulovaly.
Knihovna má hezkou tradici spolupráce se Základní školou v Kunčicích p. O., spoluorganizuje
tak veřejné čtení žáků, které je v obci velmi oblíbené.
Knihovně jsme nabídli možnost vytvoření vlastní webové stránky knihovny s použitím
webové šablony zdarma, bude ještě řešeno spolu s možností žádosti o VISK3.
Knihovně nabízíme pomoc s dalším vyřazováním KF, přestože velká aktualizace zde proběhla
při rekatalogizaci fondu.

MK Lhotka
-

praktická pomoc s vyplňováním Ročního výkazu o knihovně KULT
dohledávání chybějících nevrácených knih starších výměnných souborů
zhodnocení stavu rekatalogizace fondu, mnohé záznamy bude nutno opravit
převoz nevložených knih do MěK Frýdek-Místek, kde budou zkatalogizovány a poté odvezeny
zpět do ObK ve Lhotce
předběžná příprava knih na vyřazení z fondu
probírka brožur k vyřazení a vložení do AKS REX

MK Lučina
-

-

Nabídka možnosti knihovnu automatizovat s využitím dotace z VISK3 – konkrétně
prostřednictvím Clavius REKS, nutno probrat po volbách do zastupitelstva v říjnu 2014,
nabízíme i možnost jakési exkurze do pověřené knihovny, aby si paní knihovnice mohla
udělat vlastní představu o tomto systému.
Knihovna nám nabídla zdarma „Harlequiny“, o které už není zde zájem, výměnou jsme nabídli
některé z tiskopisů pro knihovnu.
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MK Morávka
-

Knihovna přestěhována do nových prostor OÚ Morávka.
Výborná spolupráce se Základní školou Morávka i MŠ.
Snadný přístup pro méně mobilní čtenáře (bezbariérový přístup).
Knihovna jako informační centrum obce.
Rozšířená půjčovní doba.
V rámci regionálních služeb jsme nabídly posílení knihovního fondu a to formou převodu KF,
který již oběhl všechny obsluhované knihovny a dále možnost vlastního výběru z knihovního
fondu RF.
Po konzultaci s paní knihovnicí a zástupcem obce jsme se dohodli na spolupráci při
žádosti o VISK3, konkrétně se jedná o pořízení modulu WWW katalog pro dokumenty.
Chceme využít další možnosti tohoto automatizovaného systému a vyjít tak vstříc svým
uživatelům a zpřístupnit prostřednictvím ON-LINE databázi dokumentů knihovny na síti
Internet.

MK Raškovice
-

-

Konzultace se týkaly zejména průběhu revize knihovního fondu, v průběhu revize bylo nutno
provést rozsáhlou aktualizaci KF, což termín dokončení revize značně oddálilo. Vyřadili jsme
celkem 3 300 sv.
Dále revizi znesnadnily špatně vložené signatury a tím nutnost je na místě opravovat, bohužel
se objevuje i nesprávně označené MDT a tím celé stavění knihovního fondu.
Revizí prošlo celkem 12 500 svazků včetně periodik a brožur.
Stavění naučné literatury bude nutno opravit nejen fyzicky na hřbetech knih, ale rovněž v AKS
Clavius. Výhledově se tak bude jednat asi o 10 pracovních dní.
Doporučujeme přejít na Clavius REKS, ovšem až po konzultaci s p. Nalepovou a odd.
katalogizace – problém se slovníky autorit (výhledově r. 2015-2016).

MK Sedliště
-

-

Konzultace se týkaly vykazování roční statistiky KULT 2013 a proběhlé loňské revize KF (14 dní
zavřeno). Došlo k poklesu návštěvníků i výpůjček. Kromě revize zde loni probíhaly zednické
práce a tudíž opět omezení provozu knihovny.
Obec zvažuje zkrácení půjčovní doby!
Nakonec došlo pouze k její úpravě, ale ne na úkor počtu otvíracích hodin knihovny.
Knihovna nám umožnila převést čtyři své svazky do majetku MěK Frýdek-Místek, jednalo se o
cestopisná díla Hanzelky a Zikmunda.

ObK Staré Město
-

Konzultovány výměnné soubory, možnost výběru knih do stálého fondu z knih RF, které již
docirkulovaly.
Nabízíme možnost využít dotace z VISK3 na zakoupení WWW katalogu pro dokumenty,
budeme ještě konzultovat na podzim, kdy budou dotační programy vyhlášeny.
Knihovna je plně automatizována, byla by škoda nenabídnout svým uživatelům tento AKS
plně využít .
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Knihovna & Muzeum Šenov
-

Knihovna byla provizorně přestěhována do budovy Městského úřadu v Šenově. Důvodem
jsou pokračující stavební práce na budově, kde knihovna sídlí.
Jedná se o přechodnou dobu asi na půl roku. Prostory jsou velmi stísněné. Byla sem
převezena jen malá část kmenového fondu, po dohodě jsme raději nabídli nové knihy
regionu.

MK Václavovice

-

-

Konzultovány výměnné soubory, možnost výběru knih do stálého fondu z knih RF, které již
docirkulovaly.
V současnosti knihovna funguje stále formou lístkového systému, o automatizovaném
systému budeme diskutovat po zvolení nového zastupitelstva na podzim, výhledově v roce
2015.
Paní knihovnici byla nabídnuta možnost účastnit se vzdělávacích akcí MSVK v Ostravě. Její
hlavní zaměstnání jí to bohužel neumožňuje. Vzhledem k vícero takovýchto dobrovolných
knihovníků zvažujeme v příštím roce tyto zaměstnance školit individuálním způsobem a tedy
přizpůsobit se jejich možnostem. Díky svému umístění knihovna tradičně spolupracuje
s místní ZŠ.

MK Vyšní Lhoty
-

-

-

Konzultovány výměnné soubory, možnost výběru knih do stálého fondu z knih RF, které již
docirkulovaly.
Řešili jsme problematiku AKS REKS, který knihovna používá. Nabízíme možnost provést v roce
2015 další větší aktualizaci knihovního fondu a umožnit tak volný prostor doplnit naším
cirkulačním fondem.
Paní knihovnici byla nabídnuta možnost účastnit se vzdělávacích akcí MSVK v Ostravě. Její
hlavní zaměstnání jí to bohužel neumožňuje. Vzhledem k vícero takovýchto dobrovolných
knihovníků zvažujeme v příštím roce tyto zaměstnance školit individuálním způsobem a tedy
přizpůsobit se jejich možnostem.
Díky svému umístění knihovna tradičně spolupracuje s místní MŠ.

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 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.
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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

8
2
2
8
8
8
8

Prostřednictvím pracovníka RF se uskutečnilo třetí pracovní setkání knihovníků v rámci tvorby
webových stránek knihovny, jednalo se o MK Sedliště, MK Raškovice a 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.
Luďka Trefná
Veronika Pěsnová

úvazek 1,0
58 hodin
úvazek 1,0
85 hodin

4. Porady
Počet obsloužených knihoven
Počet akcí
Počet účastníků

5
1
5

Jednalo se o poradu pěti obecních knihoven (MK Bruzovice, MK Sedliště, MK Lučina, MK Horní
Bludovice, MK Václavovice). Řešili jsme časté opakované chyby při vyplňování celoroční statistiky
knihovny a knihovnám bez vlastních webových stránek byla předvedena prezentace, jak si s pomocí
šablony knihovna.info z Regionální knihovny v Karviné mohou takovéto stránky vybudovat. Výhodou
je šablona zdarma a její vytvoření i aktualizace zajišťuje sama pověřená knihovna MěK Frýdek-Místek.
Poté následovala exkurze v hostitelské knihovně v Bruzovicích, která je po nedávné rekonstrukci.

5. Pomoc při revizi a aktualizaci KF
Počet obsloužených knihoven
Počet revidovaných k.j.
Počet revidovaných knihoven

6
13 714
3

Dle plánu proběhly řádné revize KF v MK Raškovice a ObK Lhotka. Kromě těchto plánovaných byla
uskutečněna mimořádná revize v MK Morávka z důvodu přestěhování knihovny do nových prostor.
Aktualizaci fondu jsme provedli v těchto knihovnách - MK Baška, MK Bruzovice, MK Sedliště, MK
Raškovice, MK Morávka a ObK Lhotka. Celkem jsme vyřadili 6 977 k. j.
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6. Nákup a zpracování KF z prostředků obcí
Počet obsloužených knihoven
Počet nakoupených knihovních jednotek
Počet zpracovaných knihovních jednotek

4
0
1 868

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

7. Výměnný fond, cirkulace VF
Stav výměnného fondu k 31. 12. 2014 celkem

22 401

Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)
Zakoupeno z dotace na RF
Zakoupeno z prostředků obcí
Zakoupeno z jiných zdrojů
Odpisy KF

1 298
1 298
0
0
70

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

26
138
6920
50

9. Servis výpočetní techniky
Počet obsloužených knihoven
Počet akcí

10
29

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
1448
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11. Automatizace knihoven
Plánujeme zavedení AKS Clavius REKS na základě podaných žádostí o VISK3 pro rok 2015
v knihovnách MK Pražmo a MK Dolní Domaslavice. Další žádosti o tyto dotace se týkají
zprovozněním www katalogů knihoven na internetu, konkrétně se jedná o MK Morávka a
MK Staré Město.
Stav automatizace AKS viz. samostatná příloha.

12. Ostatní
V příloze posíláme fotografie nově přestěhované Místní knihovny v Morávce. Nachází se v budově
obecního úřadu a má bezbariérový přístup.

Přílohy:
1 x tabulka – statistický výkaz výkonu RF za rok 2014
1 x stav automatizace knihoven v roce 2014
1 x fotografická příloha Místní knihovny v Morávce

Ve Frýdku-Místku dne 5. února 2015
Zpracoval(a):
Odsouhlasil(a):

Mgr. Luďka Trefná
PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek
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