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1. Souhrnné zhodnocení 
Život knihovny v roce 2001 byl vskutku hektický. Tato informační a kulturní instituce fungující 
ve veřejném zájmu především změnila zřizovatele, oslavila padesátiny a stala se partnerskou 
knihovnou Goethe-Institut Prag, což knihovně již přineslo významné obohacení knihovního 
fondu (181 kvalitních publikací) a přísliby širší spolupráce v dalších letech.  
K 1. 7. 2001 byla knihovna rozhodnutím ministra kultury převedena pod zřizování 
Moravskoslezského kraje a 27. 9. byla krajským zastupitelstvem schválena nová zřizovací 
listina, která stvrdila přejmenování knihovny na Moravskoslezskou vědeckou knihovnu 
v Ostravě. Knihovna užívá novou zkratku MSVK.  
Padesátiny se konaly 21. 2. 2001 ve velmi slavnostní atmosféře velké zasedací síně Magistrátu 
města Ostravy. Mezi gratulanty přivítala knihovna pana hejtmana Tošenovského, pana primátora 
Vlčka, zástupce Ministerstva kultury ČR, ředitele všech vědeckých knihoven v ČR a 
významných knihoven v kraji, představitele knihovnických vysokých škol, knihovnických 
organizací a další hosty. U příležitosti 50. výročí se konala výstavka nejstarších fondů knihovny 
a byl vydán sborník1/. Slavnost byla zaznamenána na videokazetu.   
Vedení knihovny usilovalo po celý rok o posun v řešení prostorové situace. U ministerstva 
kultury však knihovna získala pouze morální podporu. Potřebnost nové budovy byla posuzována 
krajskou komisí pro kulturu a památkovou péči a v závěru roku také krajským zastupitelstvem, 
které schvalovalo rozvojový program kraje a potvrdilo potřebu výstavby knihovny jako prioritní. 
Poslaneckou iniciativou byly k tomuto účelu získány 4 mil. Kč. Aktuálnost řešení problému 
neustále stoupá, neboť knihovna již prakticky nemá skladovací prostory, ve stávajících skladech 
je přes trvalé užívání odvlhčovacích přístrojů vysoká vzdušná vlhkost. 44 míst jediné všeobecné 
studovny již dávno nestačí, není prostor k volnému výběru literatury, neúnosná je i hygienická 
situace - čtenáři i převážná část pracovníků mají k dispozici jediné sociální zařízení, atd. 
Knihovna se zejména v posledním čtvrtletí roku připravovala na naplňování nového knihovního 
zákona v oblasti regionálních funkcí, kdy byly společně s partnery v jednotlivých okresech 
připravovány koncepce zajišťování knihovnických činností včetně personálního a materiálního 
zajištění tak, aby v lednu 2002 mohlo dojít k uzavření smluv mezi krajskou knihovnou a 14 
knihovnami pověřenými výkonem regionálních činností.  
I v loňském roce byla knihovna řešitelkou výzkumných úkolů a zpracovatelkou projektů. Za 
hlavní přínos pro české knihovnictví lze v tomto směru považovat podíl na standardizaci 
automatizovaného zpracování článkové bibliografie včetně možnosti konverze záznamů ze 
softwaru T-Series, v němž pracují desítky českých knihoven, do formátu UNIMARC. Přínos je 
pro MSVK o to cennější, že právě od roku 2001 se stala garantem za zpracování článkové 
bibliografie Moravskoslezského kraje.  
Kooperativní projekty společně s Národní knihovnou ČR,  Státní technickou knihovnou, 
Knihovnou Akademie věd ČR a dalšími významnými institucemi přinesly MSVK přístupy 
k cenným elektronickým informačním zdrojům (databáze OCLC, WoS, Springer, Elsevier, 
Wiley atd.), pomohly také k pořízení softwaru.  
Nepřehlédnutelnou vzdělávací roli knihovny lze charakterizovat počtem vzdělávacích akcí. Na 
59 akcích se proškolilo 874 účastníků. Díky existenci Regionálního výukového centra byl 
v knihovně zahájen grantově financovaný tříletý cyklus vzdělávání k informačním a 
komunikačním technologiím určený pracovníkům knihoven Moravskoslezského kraje. Smyslem 
akce je umožnit uživatelům každé knihovny plnohodnotný přístup k informačním zdrojům 
nabízeným po Internetu včetně odborné pomoci při zpracování těchto informací.      
 
 
1/ PRCHALOVÁ, L. a HRAZDIL, A. Státní vědecká knihovna v Ostravě 1951 – 2001 : sborník  
   k jubileu Ostrava : Státní vědecká knihovna v Ostravě, 2001. 125 s.    
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Zpestřením služeb knihoven bylo konání výstavek „Německé firmy včera a dnes“ a „Významné 
osobnosti německé vědy a kultury“, které proběhly v září při Dnech SRN v Ostravě.  
Nepodařilo se změnit zcela nedostatečné doplňování knihovního fondu, naopak vzhledem 
k minimálnímu příspěvku na činnost musel být nákup dále omezen, přestože byly i k tomuto 
účelu získány sponzorské dary. Omezení tentokrát nepostihlo pouze zahraniční literaturu, jejíž 
doplňování je dlouhodobě ostudné. Výrazně redukován byl také nákup norem a tuzemských 
odborných publikací. Šest rezervací na jednu publikaci není bohužel v knihovně výjimkou. 
Nové dokumenty byly operativně zpracovávány do on-line katalogu knihovny, retrospektivně 
byl k 31. 12. 2001 uložen fond knih, kartografických dokumentů a hudebnin do roku 1982 
včetně, dále je okamžitě ukládána do on-line katalogu každá zažádaná neperiodická publikace z 
fondu, periodika všechna. O kvalitě záznamů svědčí také jejich přebírání Českou národní 
bibliografií. Do národního souborného katalogu bylo v roce 2001 exportováno celkem 78 412 
záznamů. 
Statistické ukazatele činnosti jsou uvedeny v příloze č. 1, přehled výnosů a nákladů MSVK v 
příloze č. 4. 

 
 

 
 
 

Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský u příležitosti 50. výročí založení 
knihovny. 
Foto: O. Hučíková 
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2. Služby  

2.1. Služby všem uživatelům 

Přes prostorové problémy, s nimiž se knihovna na každém kroku potýká, bylo začátkem 
loňského roku osamostatněno pracoviště registrace uživatelů knihovny. Bibliograficko-
informační službě (poradně), která do té doby registraci  prováděla, bylo tímto umožněno, 
aby sloužila naplno svému účelu - poskytování poradenské a konzultační činnosti. Ke 
zodpovídání faktografických dotazů a provádění exkurzí  přibylo poradenství především 
k práci s on-line katalogem knihovny. Pracoviště také zajišťovalo narůstající 
elektronickou poštu od uživatelů, především předávalo a vyřizovalo požadavky výpůjček, 
prolongací či rezervací knihovního fondu.  
Novinkou pro zájemce o služby knihovny bylo vytvoření a zprovoznění stránek pro WAP 
komunikaci.   
Celkově lze konstatovat, že si uživatelé výpůjčních služeb osvojili výhody OPAC stanic, 
případně TinWeb katalogu na Internetu Prvním přínosem byl obnovený zájem o starší 
literaturu, jejíž záznamy byly konvertovány (digitalizovány) do on-line katalogu. Zde 
došlo k lepšímu vyhledání díky navigačním možnostem SW T-Series. Dalším kladným 
efektem byl významný pokles požadavků na nedostupné publikace, neboť nebyly marně 
požadovány vypůjčené exempláře. 
 
Tabulka č. 1: Požadavky na výpůjčky dokumentů v oddělení služeb čtenářům 
                           (kromě MVS) 

 

 
Automatizovaný výpůjční systém "vycvičil" zájemce o literaturu v knihovně také 
v uživatelské kázni, která se projevila poklesem upomínek z 24 767 v roce 2000 na  
19 127 v roce 2001.  
Potěšitelný je rovněž nárůst uspokojených výpůjček v MVS. Při vyřizování požadavků  
(v tabulce jsou uvedeny požadavky na výpůjčku originálu či dodání kopie souhrnně) se 
však objevil problém s požadavky na digitální kopie článků, zejména v rámci Virtuální 
polytechnické knihovny. MSVK dosud není vybavena kvalitními skenery, které by 
zabránily poškozování vazeb při digitalizaci.  
 
Tabulka č. 2: Požadavky na MVS v oddělení služeb čtenářům  

 
Rok Požadováno (p. j.) Uspokojeno (p.j.) % 
1999 4 267 2 944 69.0 
2000 3 608 2 446 67.8 
2001 4 126 3 186 77.2 

 
V knihovně narostl počet poskytnutých obsáhlých informací a konzultací  z 4 051 na  
4 357, základní informace byly podány 25 680-krát především na oddělení služeb 
čtenářům, speciálních fondů a bibliografie. Zpracování rešerší pokračovalo v počtu 167. 

Rok Požadováno (p.j.) Uspokojeno (p. j.) % 
1999 357 293 243 399 68.1 
2000 316 300 231 305 73.1 
2001 284 496 232 221 81.6 
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Samostatné zpracovávání rešerší uživateli knihovny není statisticky podchycováno a 
projevuje se pouze v návštěvnosti oddělení bibliografie, která činila 2 506 zájemců.     

 
 

Tabulka č. 3: Oborový přehled rešerší  
 

ekonomie  6 
přírodní vědy  5 
technika 33 
společenské vědy 51 
umění, literatura, historie, sport 24 
životní prostředí, hygiena, lékařství 28 
celkem 167 

 
Výpůjčky v celkovém objemu 426 083 zaznamenaly mírný pokles, u monografií (tj. 
neperiodických publikací) a kartografických dokumentů o 2,4 %, u norem naopak 
výpůjčky narostly (o 10% prezenční, o 2,3% absenční výpůjčky).  
Počet registrovaných uživatelů vzrostl z 8 412 v předchozím roce na 9 108. Reálný počet 
skutečných uživatelů je však pravděpodobně vyšší, neboť jsou stále zaznamenávány 
snahy o užívání služeb knihovny na cizí čtenářský průkaz. 
Elektronické informa ční databáze, jimiž je krajská knihovna díky státním dotacím 
zahrnuta, jsou užívány v narůstající míře. Uživatelská poptávka po zahraničních zdrojích, 
např. EIFLDirect EBSCO, ProQuest, PCI, OCLC FirstSearch, Web of Science, Link 
Springer však stále není adekvátní kvalitě a rozsahu nabídky, přestože knihovna podnikla 
propagační kampaň. Nad důvody této situace je třeba zamyšlení v širším kontextu.  
 
 

 
Nový výpůjční pult v oddělení služeb čtenářům. (Zhotovila firma Bergenia, spol. s .r.o., 
Nový Jičín). 
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Graf č.1: Výp ůjčky (krom ě MVS, MMVS, cirkulace)
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2.2. Speciální služby knihovnám  

2.2.1. Poradenská a konzultační činnost 

V rámci konzultační činnosti bylo pracovnicemi oddělení služeb knihovnám 
poskytnuto 156 odborných informací včetně písemných doporučení a analýz, 
průběžně byly zpracovávány také připomínky k materiálům nadřízených orgánů.  
Na vyžádání byly poskytnuty 4 metodické návštěvy.  
Byly sledovány normy a předpisy z oblasti knihovnictví a souvisejících oborů, 
příručka oddělení byla aktualizována a využívána studujícími knihovníky. 

2.2.2. Koordinační činnost 

V roce 2001 byla svolána porada ředitelů městských knihoven s regionální funkcí 
k zajištění postupů v oblasti výkonu regionálních funkcí a ke způsobu zpracování 
statistiky za rok 2001. Koordinace přípravy podkladů ke koncepci regionálních 
funkcí v kraji probíhala po e-mailu.  

2.2.3. Sběr a vyhodnocování dat o knihovnách 

V souvislosti se zpracováním Analýzy současného stavu veřejných knihoven 
v kraji a Koncepce výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji byly 
ověřeny a upřesněny počty a umístění knihoven v okresech. Zejména  v okrese 
Opava bylo nutno kontaktovat starosty obcí a ověřovat existence knihoven. Byly 
připraveny materiály s obsahem: 
• finanční propočty dle navrhovaných standardů pro okresy a pověřené 

knihovny,  
• přehledy počtu obyvatel jednotlivých obvodů města Ostravy a knihoven 

s provozní dobou do 15 hodin týdně,  
• přehledy počtu obyvatel v okresech a obcích, počtů knihoven, analýza nákladů 

knihoven na regionální funkce, 
• propočty rozdělení částky 92 mil. Kč podle počtu obyvatel a počtu knihoven 

v relacích 70:30, 60:40, 30:70, 55:45,  a to vždy ve variantách s krajskými 
městy, bez krajských měst, s pobočkami a bez poboček, 

• porovnání propočtů dle standardů, dle vládního nařízení a dle požadavků 
okresů. 

Průběžně byl aktualizován adresář všech typů knihoven v kraji.  
Zpracovány byly krajské statistické sumáře a komentáře k nim, byl proveden 
rozbor činnosti knihoven.  

2.2.4. Vzdělávací činnost 

Přehled vzdělávacích akcí je uveden v příloze č. 2. 
Oddělení služeb knihovnám uspořádalo 5 exkurzí a zajistilo praxi pro studentku 
Institutu rozvoje podnikání.  
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3. Doplňování, zpracování a ochrana knihovního fondu 

3.1. Akvizice knihovního fondu 

 

Z grafu zcela zřejmě vyplývá, že částka, již knihovna může vydat na pořízení fondu, má  
v posledních letech bohužel sestupnou tendenci a doplňování MSVK zůstává na varující  
úrovni. 
Finanční kompenzace ztraceného práva povinného výtisku činila v loňském roce  
1 034 tis. Kč, které byly součástí celkové částky vydané na nákup knihovního fondu. 
Ačkoliv se výše kompenzace v posledních letech téměř neměnila, bylo v důsledku 
zvyšování cen knih možno pořídit stále méně publikací. V roce 1999 bylo takto 
nakoupeno  5 275 publikací, v roce 2000 již jen 4 595 knih a loni 4 004.  
Při akviziční činnosti  byly pravidelně sledovány  Nové knihy, O.K., Knihy 2001, ediční 
plány, nabídkové seznamy, oznámení vydavatelů atd. V závěru roku se situace velmi 
zkomplikovala tím, že přestaly vycházet Nové knihy. Na neperiodické publikace byly 
vyhotovovány objednávky u místních knihkupců nebo přímo u vydavatelů. Celkem bylo 
odesláno 469 objednávek, nevyřízeno zůstalo 6.  
Z příspěvku na činnost knihovny bylo pořízeno jen 918 českých multiplikátů a pouze 205 
zahraničních titulů. Ze sponzorského daru věnovaného naší knihovně Podnikem 
výpočetní techniky Praha bylo zakoupeno 106 titulů české naučné literatury v ceně  
30 000,- Kč a z daru Severomoravské energetiky 164 titulů české naučné literatury ve 
výši 50 000,- Kč.  
Průběžně byla věnována velká pozornost aktualizaci adresáře moravských vydavatelů, od 
nichž získala knihovna povinným výtiskem 4 083 publikací. Urgováno bylo 115 
nedodaných titulů, z nichž 35 urgencí nebylo v závěru roku vyřízeno.   

 

Graf č. 3: Finan ční prost ředky na nákup knih. fondu v letech
 1996 - 2001
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Tabulka č. 4: Způsob nabytí tuzemských monografií, kartografických a 
elektronických dokumentů a hudebnin v roce 2001 

 
povinným výtiskem 4 083 
náhradou za mimomoravský povinný výtisk 4 004 
koupí 1 112 
výměnou        0 
darem    567 
náhradou za ztráty    170 
celkem (k.j.) 9 936 

 
Tabulka č. 5: Způsob nabytí zahraničních monografií, kartografických a 
elektronických dokumentů a hudebnin v roce 2001 

   
koupí 205 
výměnou   42 
darem 431 
náhradou za ztráty   10 
celkem (k.j.)  966 

 
Ve 2. čtvrtletí byly v souvislosti s organizačními změnami zaškoleny dvě pracovnice odd. 
akvizice knihovního fondu k akvizici a evidenci seriálů. 
V roce 2001 docházelo do knihovny 2 119 titulů nefiremních periodik, z toho 192 
zahraničních. Bylo  vyhotoveno 408 objednávek na nové tituly, 148 titulů bylo 
definitivně zrušeno, 547 chybějících čísel bylo urgováno.  
Průběžně byla prováděna archivace objednávek nově svázaných ročníků (v databázi). 
Přírůstkový seznam byl pro seriály doplňován v lístkové podobě, pro monografie, 
kartografické dokumenty a hudebniny byl měsíčně tištěn jako databázový výstup. 
 
Tabulka č. 6: Rozbor seriálů docházejících do knihovny v roce 2001 

 
 ČR 

(tituly/exempláře) 
zahraničí 

(tituly/exempláře) 
Firemní seriály 75 / 75 196 / 196 
Ostatní seriály 1 927 / 1 955 192 / 192 
Celkem 2 002 / 2 030 388 / 388 

 
Při práci s firemní literaturou bylo rozesláno 2 744 náborových dopisů (z toho 1 264 
elektronicky), došlo 2 032 zásilek. Děkovné dopisy byly zasílány již jen u větších zásilek 
a firemních katalogů. V oddělení jsou trvale uchovávány výroční zprávy. Oddělení 
speciálních fondů získalo 196 titulů zahraničních a 75 titulů tuzemských firemních 
periodik, čímž došlo k výraznému nárůstu. V roce 1999 bylo získáno 194 titulů, pak 221 
a v loňském roce 271 titulů.    
U norem naopak došlo z finančních důvodů k velkému omezení nákupu, v posledních 
třech letech bylo zakoupeno 4 541, 3 088 a 1 767 norem. 
Doplňování patentovými spisy kolísá kolem 1 600 knihovních jednotek, v roce 2001 
zaslal Úřad průmyslového vlastnictví 1 648 patentových spisů. Vítanými informačními 
zdroji, které MSVK průběžně od ÚPV získává ke své funkci regionálního střediska 
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patentových informací, jsou databáze ESPACE-PRECES s plnými texty patentových 
spisů ze zemí střední a východní Evropy a databáze ochranných známek.  
 
Tab č. 7: Knihovní fond k 31. 12. 2001 
 
Druh dokumentu Počet knihovních jednotek 
Monografie (včetně habilitačních a disertačních 
prací) a kartografické dokumenty  

 
449 673 

Hudebniny          98 
Seriály   85 441 
Elektronické zdroje        235 
Patentové spisy 287 525 
Normy   43 157 
Firemní literatura   36 677 
Audiovizuální záznamy          52 
Zvukové dokumenty        948 
Celkem 903 806 

 
 

3.2. Tvorba bibliografických a dokumentačních záznamů 

Nové dokumenty byly operativně zpracovávány do on-line katalogu knihovny a 
vystavovány po Internetu. Retrospektivně jsou nyní uloženy záznamy o fondu knih, 
kartografických dokumentů a hudebnin do roku 1 982 včetně, dále publikace z příručních 
knihoven, regionální literatura a nejstarší část knižního fondu. V on-line katalogu jsou 
zpracovány všechny seriály na úrovni titulů. 
Od 2. čtvrtletí byla integrována katalogizace a retrokonverze seriálů do oddělení 
zpracování knihovního fondu, což umožnilo účinnější konzultace, příp. revize věcného 

Graf č. 4: Knihovní fond k 31.12.2001
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popisu.  V součinnosti s vedoucí oddělení akvizice knihovního fondu byla dořešena 
katalogizace problémových titulů seriálů docházejících povinným výtiskem.  
Průběžně byly prováděny opravy chyb a duplicit zjištěných automatickou revizí 
elektronického katalogu, koncepčně byly opravovány zejména názvy korporací a akcí  
v souboru věcných i jmenných autorit. Jmenné autority byly opravovány podle národní 
báze AUJ. Prověřen byl také download autoritních záznamů osobních jmen z on-line 
katalogu Univerzity Karlovy – konvertovaných záznamů AUJ NK ČR. Účelem byla 
příprava na uvažované sdílení autorit.  
Ve spolupráci oddělení zpracování knihovního fondu a oddělení speciálních fondů byla 
zvažována možnost sbližování věcné katalogizace firemní literatury a monografií. 
Rozdíly v užívaných tabulkách MDT a autoritních záznamech korporací jsou dosud velmi 
výrazné.   
Neperiodická firemní literatura byla katalogizována v softwaru CDS/ISIS, záznamy 
firemních seriálů (46 titulů)  byly uloženy do systému T-Series.  

 
Tabulka č. 8: Rozsah katalogizace a retrospektivní konverze v roce 2001 

   
Jmenná katal. monogr., kart. dok., hud., el. dok. (k. j.) 11034 
Jmenná katal. monogr., kart. dok., hud., el. dok. (p. j.) 9395 
Věcná katal. monogr., kart. dok., hud., el. dok.  (p. j.) 9037 
Jmenná katalogizace seriálů (k. j.) 2849 
Věcná katalogizace seriálů (p. j.) 404 
Jmenná i věcná katalogizace speciálních fondů (p. j.) 5400 
Retrospektivní konverze katalogizačních záznamů knih 7939 
Retrokonverze hesel na výrazy tezauru 7203 

 
MSVK garantovala prvním rokem zpracování průběžné regionální bibliografie za šest 
okresů Moravskoslezského kraje. Oddělení bibliografie vyexcerpovalo k tomuto účelu  
1 909 záznamů. Záznamy, které byly připraveny v prvním pololetí, nebyly uloženy do 
databáze v plném rozsahu, protože teprve v prosinci byl ukončen experimentální provoz 
článkové bibliografie v systému T-Series a doladěna problematika věcného zpracování. 
(Jejich ukládání je nyní dokončováno.) 
Velké úsilí bylo věnováno dohledávání informačních pramenů vydaných v  okrese 
Karviná s tím, že pro rok 2002 se předpokládá uzavření excerpce s časovým záběrem od 
nejstarších dob po rok 2000 včetně a uložení vystavení celé databáze po Internetu  
(viz kapitola Výzkumná činnost). 

 
Tabulka č. 9: Tvorba bibliografických záznamů v roce 2001 

 
Pro ČNB 1 574 
Z českých zdrojů – pro regionální databázi    335 
Z českých zdrojů – pro retrospektivní reg. bibliografii 1 451 
Z českých zdrojů – na žádost uživatele    970 
Z cizojaz. zdrojů – pro databázi z pedagogiky      21 
Z cizojaz. zdrojů – pro retrospektivní reg. bibliografii     970 
Z cizojaz. zdrojů – na žádost uživatele    129 
Celkem 5 450 
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3.3. Revize a ochrana fondu 

Podle harmonogramu revizního cyklu byla zahájena revize seriálů, při níž bylo 
zrevidováno 57 243 dokumentů. Byla provedena revize všech seriálů signatury  -„T“ (1 T  
až 1 470 T) a část signatury „U“. Vyhotoveny byly protokoly z revize a superrevize 
signatury „T“ . U této signatury probíhala současně aktualizace knihovního fondu, při níž 
bylo navrženo k vyřazení 1 372 neúplných a silně opotřebovaných starších časopisů.  
Z důvodu zjištění skutečného stavu fondu seriálů za období 1951 – 1994 (později přesná 
evidence známa z on-line katalogu) byla provedena prověrka lístkového přírůstkového 
seznamu. Současně s ručním počítáním jednotlivých přírůstků byly na časopisecké 
přírůstkové lístky doplňovány chybějící signatury  (vyřešeno 1 042 nesrovnalostí). 
V knihovním fondu bylo zainventováno celkem 70 790 periodik. 
Pravidelnou revizí procházelo též 40 000 jednotek firemní literatury a 42 307 norem. 
Aktuálnost norem byla dle zvyklostí knihovny průběžně sledována. Zrušeno bylo 725 
norem, které však zůstávají v knihovním fondu, protože se praxí ověřilo, že i tyto normy 
bývají požadovány.   
 
Do vazby bylo připraveno 2 478 seriálů a 53 knih a ostatních dokumentů. Kvalitní vazba 
dokumentů, zaručující jejich uchovávání příštím generacím, však nebyla z finančních 
důvodů v podstatě prováděna, periodika byla „vázána“ pouze do desek. Vzhledem 
k tomu, že knihovna je povinna trvale uchovávat řadu dokumentů, je tento způsob zcela 
nedostatečný. 

4. Výzkumná činnost 
Všechny samostatně řešené projekty a jejich výsledky jsou popsány v hodnotících zprávách, 
které jsou k dispozici ve spisovně knihovny. 
Knihovna řešila následující projekty: 
• „Zavedení článkové bibliografie v systému T-Series“. Řešitelka: PhDr. Hrazdilová.   Jednalo 

se o 18-ti měsíční projekt s výsledkem standardizovat, otestovat a zavést rutinní provoz 
článkové bibliografie v systému T-Series včetně konverze do formátu UNIMARC a databáze 
České národní bibliografie.  

• „Retrospektivní regionální bibliografie okresu Karviná: automatizované zpracování a 
vystavení databáze v síti Internet“, dvouletý programový projekt MK ČR. Řešitelka: PhDr. 
Hrazdilová.  V prvním roce řešení byla definována struktura databáze v systému CDS/ISIS a  
po otestování uloženo 3 500 záznamů o literatuře, která byla vydána od nejstarších dob po 
rok 1999. Projekt pokračuje testováním software k vystavení databáze po Internetu, excerpcí 
a ukládáním dalších dat. 

• „Vzdělávání pracovníků knihoven Ostravského kraje v kurzech informační gramotnosti“. 
Zodpovědnost: Bc. Švrčinová. Z grantových prostředků programu Veřejné informační služby 
knihoven (VISK) MK ČR bylo umožněno proškolení 466 pracovníků knihoven 
Moravskoslezského kraje ve 38 kurzech. Kurzy se týkaly základů informační gramotnosti, 
používání PC, správy souborů, služeb informační sítě, MS Word, Power Point, MS Excel, 
MS Access.  

• „Projekt vzdělávacího centra VISK“. Zodpovědnost: PhDr. Slaninová. Projekt programu 
VISK umožnil dovybavení regionálního výukového centra data-video-projektorem. 

• „Optimalizace připojení SVK v Ostravě k síti Internet". Řešitelka: ing. Tošenovská. Projekt 
programu VISK umožnil vyměnit aktivní prvky sítě, zlepšit stabilitu, rychlost a propustnost 
počítačové sítě.  
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• „Velkoplošná licence na přístup do databáze Web of Science“. Řešitelka“ PhDr. Hrazdilová.  
Kooperativní projekt řízený Knihovnou Akademie věd ČR, který přinesl MSVK grantově 
financovaný přístup k mimořádně cennému informačnímu zdroji WoS.  

• „OCLC First Search Service“. Řešitelka: PhDr. Hrazdilová. MSVK je jedním ze 
spoluřešitelů projektu řízeného NK ČR. Americké databázové centrum bylo využíváno díky 
projektu jako další cenný zdroj při zpracování rešerší i katalogizaci.   

• „Multifunk ční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací a služeb pro 
oblast technických a aplikovaných přírodních věd“. Řešitelka: Mgr. Vojtková. Zcela 
ojedinělý kooperativní projekt řízený Státní technickou knihovnou přinesl uživatelům 
zrychlení meziknihovní služby dočasnou digitalizací požadovaných dokumentů (vybavení 
skenery) a širokou nabídku elektronických informačních zdrojů. Využita byla státní dotace 
MŠMT.   

• Kooperativní projekt „Informační zdroje pro STM (Science, Technology, Medicine) a 
nástroje pro jejich zpřístupňování“ řízený Státní technickou knihovnou poskytl MSVK 
finance na pořízení software Z39.50 k napojení knihovny na Jednotnou informační bránu. 
Smyslem tříletého projektu je vytvořit a implementovat navigační portál pro oblast STM a 
zpřístupnění elektronických informačních zdrojů Wiley. Řešitelka: Ing. Tošenovská. 

Knihovně nebyly přijaty projekty: „Regionální bibliografická databáze“ (projekt přihlášen do 
výběrového řízení statutárního města Ostravy) a „Retrospektivní regionální bibliografie Ostravy“ 
(přihlášen do výzkumného programu MK ČR). První zmíněný se po aktualizaci uchází o dotaci 
Moravskoslezského kraje, druhý  je po aktualizaci přihlášen do programu VISK. 

5. Vnější vztahy 
Webovské stránky sloužily jako aktuální zdroj informací o činnosti knihovny. V oddělení služeb 
knihovnám, které je obsahovým garantem stránek, byl zpracován materiál vymezující 
zodpovědnost jednotlivých pracovníků knihovny za aktuálnost stránek včetně odkazů. Technické 
změny provádělo operativně oddělení automatizace. 
Informace na nástěnkách ve vstupu do budovy byly zejména  v první polovině roku věnovány 
padesátileté existenci knihovny, později byly dle zvyklostí obnovovány  a oznamovaly novinky 
ve službách a informace o změně zřizovatele. 
Propagaci fondů knihovny bylo určeno 11 výstavek probíhajících pravidelně na oddělení 
speciálních fondů a 3 mimořádné výstavy - výstavka z nejstarších fondů knihovny, „Německé 
firmy včera a dnes“, konaná za spolupráce s Ekonomickou fakultou VŠB  TU Ostrava, a 
„Významné osobnosti německé vědy a kultury“. Poslední dvě zmíněné výstavy byly součástí 
Dnů SRN v Ostravě 8. – 12. 10. 2001.    
Do  knihovny se podívalo 60 exkurzí s 1 532 účastníky, zájemcům byly poskytovány  
informativní letáky v české, anglické i německé verzi.  
Zvláštní pozornost byla věnována akci Březen měsíc Internetu, do níž se knihovna zapojila 
souborem mimořádných instruktáží k využívání elektronických informačních zdrojů.   
Činnost knihovny byla propagována v televizním a rozhlasovém vysílání, v denním tisku se 
objevilo 7 článků s problematikou MSVK. 

6. Publikační činnost 
V roce 2001 vydala knihovna následující publikace: 
• PRCHALOVÁ, Lea a HRAZDIL, Aleš. Státní vědecká knihovna v Ostravě 1951 – 2001 : 

sborník k jubileu Ostrava. 125 s. ISBN 80-7054-094-X. 
• SLANINOVÁ, Milena. Rozbor činnosti veřejných knihoven Severomoravského kraje v roce 

2000. ISBN 80-7054-095-8. 
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• SKLENÁŘOVÁ, Dana a TOMÁŠOVÁ, Marcela. Seznam firemních časopisů 2000. ISBN 
80-7054-096-6.  

• VAŠÍČKOVÁ, Miluše a TOŠENOVSKÁ, Drahomíra. Vybraná hudební výročí roku 2001. 
ISBN: 80-7054-093-1.  

• VYKOUKALOVÁ, Blanka. Přehled bibliografií a rešerší za 2. pol. 2000. 7 s.  
• PRCHALOVÁ, Lea. Výroční zpráva 2000. 25 s.  
 
 

 
Vernisáž výstavy Německé firmy včera a dnes spojená s předáním daru SRN do knihovního 
fondu. 
Foto: O. Hučíková 

7. Automatizace knihovny 
Do rutinního provozu bylo uvedeno analytické zpracování článků v systému T-Series a po 
testování konverzního programu „T-Series-UNIMARC“ dodaného ÚVT UK v Praze bylo možno 
v závěru roku úspěšně předat záznamy do celostátní databáze ANL (ČNB).  
Pro automatizované zpracování retrospektivní regionální bibliografie okresu Karviná byla 
připravena databáze v systému CDS/ISIS a v prosinci byl pořízen program firmy M2000 
k vystavení databáze po síti Internet. Na demoverzi databáze probíhalo testování, které pokračuje 
společně s ukládáním dat tak, aby celá databáze o objemu cca 5500 záznamů mohla být během 
roku zpřístupněna. 
Oddělením automatizace byla v rámci programu VISK 3 realizována výměna zbývajících 
aktivních prvků sítě (první část výměny proběhla v roce 2000), čímž se zlepšila stabilita, rychlost 
a propustnost počítačové sítě.  
V souvislosti se změnou zřizovatele byla provedena rozsáhlá aktualizace www stránek knihovny, 
které byly  oddělením automatizace průběžně udržovány.  
Bylo zavedeno zpřístupnění www stránek pro WAP.  
Technicky byla zajišťována údržba výpočetní techniky a síťových zařízení včetně provozu 
školícího střediska. 
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Administrátorsky byl zajišťován chod vnitřní i vnější části sítě, prováděna správa serverů MSVK 
- databázového, ultranetového a www . 
Oddělením byl zajišťován rutinní provoz automatizovaných systémů: 
• akvizice a zpracování monografické literatury 
• akvizice a zpracování seriálů 
• akvizice a zpracování firemní literatury 
• článkové bibliografie 
• automatizovaného výpůjčního protokolu 
• UltraNet   
• dokumentografických databází REOS a Kalendárium 
• evidence zahraničních periodik odebíraných na území severní Moravy 
• statistického sledování výkonů veřejných knihoven Moravskoslezského kraje 
• statistického sledování výkonů MSVK.  

 
Budování databáze s evidenčními údaji o zahraničních periodikách na severní Moravě bylo 
zastaveno z několika důvodů. Jednak bylo prověřeno, že naprostá většina účastnických knihoven 
zasílá svá data do celostátní evidence zahraniční literatury a za druhé, fondy univerzitních a 
krajských knihoven s největším počtem odebíraných titulů jsou vystavovány po Internetu, 
přičemž převážnou část těchto fondů lze procházet současně (např. prostřednictvím Tinweb).  
Nynější systém evidence je ochuzen pouze o periodika pořizovaná informačními pracovišti 
soukromých firem. Nutno však připustit, že tento informační zdroj obecně není součástí 
veřejných informačních služeb.  

8. Odborné komise, souborné katalogy 

8.1. Členství knihovny 

MSVK je členkou Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR), Asociace knihoven České 
republiky, členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), Virtuální 
polytechnické  knihovny (VPK), New York Academy of Sciences. 

8.2. Odborné komise a poradní orgány 

Odborníci z MSVK působili v roce 2001 v elektronických konferencích KNIHOVNA, 
KATPOL, REGION a  následujících poradních a pracovních orgánech: 
• Ústřední knihovnická rada ČR (ing. Prchalová) 
• Rada pro katalogizační politiku (PhDr. Hrazdil) 
• Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih (pí Holbergová) 
• Pracovní skupina pro elektronické zdroje (pí Holbergová) 
• Pracovní skupina pro kartografické dokumenty (pí Holbergová) 
• Pracovní skupina pro seriály (pí Skibová) 
• Pracovní skupina pro věcné zpracování (PhDr. Hrazdil) 
• Pracovní skupina pro Souborný katalog ČR (PhDr. Hrazdil, Ing. Tošenovská) 
• SKIP - sekce vzdělávání - výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků  

(Bc. Švrčinová) 
• Český komitét Modrý štít (PhDr. Slaninová) 
• Sekce pro bibliografii při SDRUK ČR (PhDr. Hrazdilová) 
• Pracovní skupina zpracovatelů kooperativní národní bibliografie (PhDr. Hrazdilová) 
• Komise vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, 

technických  a specializovaných knihoven (Bc. Badošková)  
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• Rada Sdružení knihoven ČR (ing. Prchalová) 
• Organizační výbor Sdružení uživatelů T-Series (ing. Tošenovská) 
• Hodnotitelská komise programu VISK 3 (ing. Tošenovská) 
• Komise pro služby při Národní knihovně ČR (pí Stratilíková) 
• Správní rada Nadace knihoven (ing. Prchalová) 

9. Souborné katalogy 
Do Souborného katalogu  ČR Caslin bylo v roce 2001 exportováno celkem 78 412 záznamů.  
Do ČNB poslala MSVK 1 574 záznamů článkové bibliografie.  
Pro Národní lékařskou knihovnu byl připraven soupis periodik docházejících do MSVK 
v Ostravě v roce 2001 a objednaných na rok 2002.  
Souborný Katalog Virtuální polytechnické knihovny byl doplněn o zahraniční tituly, které 
knihovna odebírala v roce 2001 a objednala na rok 2002. 

10. Vzdělávání knihovníků 
Jedna knihovnice pokračovala v magisterském studiu knihovnictví na Univerzitě Karlově. 
Rekvalifikační kurz v MSVK ukončily v roce 2001 dvě kolegyně.  
Kurzy informačních technologií v různém rozsahu absolvovalo celkem 46 pracovníků knihovny, 
z toho 1. modulu 14 pracovníků, 2. modulu 22, 3. modulu 21, 4. modulu 17, 6. modulu 5,  
7. modulu 33. (Názvy modulů viz příloha č. 2.) 

11. Organizace a řízení MSVK  
V knihovně proběhla reorganizace, při níž v intencích budoucího jednotného doplňování a 
zpracování knihovních fondů bylo k 31. 3. 2001 zrušeno oddělení periodik a jeho činnosti  byly 
přiděleny do dvou oddělení, akvizice knihovního fondu a zpracování knihovního fondu.  
Druhým reorganizačním krokem bylo uvolnění odborných pracovníků bibliograficko-informační 
služby od provádění registrace uživatelů, která byla převedena na samostatné pracoviště oddělení 
služeb čtenářům.  
Za třetí byla osamostatněna pokladní činnost (0,5 úvazku), která byla dříve prováděna na 
sekretariátu ředitelky. 
MSVK působila v roce 2001 s devíti a od 1. 4. s osmi odděleními. Plánovaný přepočtený počet 
pracovníků činil 73. Skutečný evidenční počet 70, přepočtený 67, z toho 34 % vysokoškoláků a 
46 % středoškoláků.  
Přes úsporu 6 pracovníků dosáhl  průměrný plat v minulém roce 11 086,- Kč (celostátní 
průměrný plat  činil 14 642,- Kč).  
 
Přehled oddělení:  
• oddělení akvizice knihovního fondu, ved. pí  Jitka Šindlerová 
• oddělení automatizace, ved. Ing. Drahomíra Tošenovská 
• oddělení bibliografie, ved. PhDr. Alena Hrazdilová 
• oddělení ekonomiky a provozu, ved. Ing. Květoslava Kotová 
• oddělení periodik, ved. PhDr. Milada Štěpánková do 31. 3. 2001 
• oddělení služeb čtenářům, ved. pí Marta Stratilíková 
• oddělení služeb knihovnám, ved. PhDr. Milena Slaninová 
• oddělení speciálních fondů, ved. Mgr. Lidmila Březinová do 31. 8. 2001, od 1. 9. 2001 Mgr. 

Kateřina Grafová 
• oddělení zpracování knihovního fondu, ved. PhDr. Aleš Hrazdil 
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K hodnocení činnosti a analýze úkolů knihovny bylo svoláno 13 porad vedoucích a 1 
celoknihovní porada. Rozbor činnosti v jednotlivých odděleních byl prováděn s vedoucími 
oddělení pololetně (individuálně). 
Plnění plánovaných ukazatelů za rok 2001 je uvedeno v příloze č. 3 

12. Sponzoři MSVK v roce 2001 
• pan Rudolf Kubeš 
• Severomoravská energetika, a.s., 709 02 Ostrava, 28. října 152 
• Paní Jitka Šindlerová 
• Paní Marcela Grygarková 
• Hewlett-Packard, s.r.o., 140 21 Praha 4, Vyskočilova 1 
• Paní Naděžda Červinková 
• PVT, a.s., Kovanecká 30, 190 00  Praha 
• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 709 45 Ostrava, 28. října 169 
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Příloha č. 1:  
Statistické ukazatele činností MSVK v roce 2001 

 
 Přírůstek knihovního fondu (k.j.)  21767  
  monografie tuzemské  9655  
  monografie zahraniční  662  
  kartografické dokumenty tuzemské  154  
  kartografické dokumenty zahraniční  19  
  hudebniny  40  
  seriály  2451  
   seriály tuzemské  1903  
   seriály zahraniční  548  
  normy  1767  
  patenty  1648  
  firemní literatura  5277  
  zvukové záznamy  0  
  audiovizuální záznamy  0  
  elektronické zdroje  94  
  multimédia  0  
 Úbytek knihovního fondu (k.j.)  7335  
  monografie, kartogr. dok., hudebniny, 

seriály 
 1775  

  ostatní dokumenty (včetně elektronických)  5560  
 Rozdíl přírůstku a úbytku  knihovního 
fondu (k.j.) 

 14432  
  monografie, kartogr. dok., hudebniny, 

seriály 
 11206  

  ostatní dokumenty (včetně elektronických)  3226  
 Stav knihovního fondu  903806  
  monografie, kartogr. dok., hudebniny, 

seriály 
 535212  

  ostatní dokumenty (včetně elektronických)  368594  
 Revize knihovního fondu (k.j.)  139550  
 Obsahová aktualizace (k.j.)  1985  
 Vazba knihovního fondu (k.j.)  2531  
 Počet docházejících seriálů (p.j.)  2390  
 Aktual. elektron. zdroje (p.j.)  28  
 Bibliografické a dokumentační záznamy  24753  
  Bibl. dokument.zázn. bez katalog.zázn. 5470  
  Jmenná katalogizace (k.j.)  19283  
   monografie, kartografické dok., 

hudebniny 
 10950  

   seriály  2849  
   firemní literatura  5400  
   zvukové záznamy  0  
   audiovizuální záznamy  0  
   elektronické zdroje  84  
   multimédia  0  
 Věcná katalogizace (p.j.)  14841  
   monografie, kartografické dok., 

hudebniny 
 8992  

   seriály  404  
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   firemní literatura  5400  
   zvukové záznamy  0  
   audiovizuální záznamy  0  
   elektronické zdroje  45  
   multimédia  0  
 Retrospektivní konverze záznamů    
   knih (p.j.)  7939  
   seriálů (p.j.)  969  
 Požadavky na výpůjčky (p.j.)  387103  
   požadavky mimo MVS  382124  
   požadavky MVS  4979  
 Uspokojené požadavky na výpůjčky (p.j.)  331227  
   uspokojené požadavky mimo MVS  327330  
   uspokojené požadavky MVS  3897  
 Výpůjčky (k.j.)  449878  
   prolongace (k.j.)  96836  
  Výpůjčky kromě MVS, MMVS (k.j.)  426083  
   Absenční kromě MVS (k.j.)  287227  
   monografie, kartografické dok., 

hudebniny 
 254928  

   seriály  8336  
   ostatní dokumenty  23963  
   Prezenční kromě MVS, MMVS (k.j.)  138856  
   monografie, kartografické dok., 

hudebniny 
 25188  

   seriály  45626  
   ostatní dokumenty  68042  
  Výpůjčky MVS, MMVS (k.j.)  23795  
   MVS - výpůjčky jiným knihovnám 

(k.j.) 
 22577  

   monografie, kartografické dok., 
hudebniny 

 2250  
   seriály  10882  
   z toho cirkulace  10644  
   ostatní dokumenty  5379  
   z toho cirkulace  5314  
   kopie  4066  
   MVS - výpůjčky z jiných knihoven 

(k.j.)  
 648  

   monografie, kartografické dok., 
hudebniny 

 283  
   seriály  115  
   ostatní dokumenty  0  
   kopie  250  
   MMVS - výpůjčky jiným knihovnám 

(k.j.)  
 511  

   MMVS - výpůjčky z jiných knihoven 
(k.j.)  

 59  
 Rešeršní a informační činnost, 
poradenství 

 30066  
   základní informace  25680  
   obsáhlé informace, konzultace  4357  
   písemná metodická doporučení, analýzy  29  
   rešerše  221  
 Uživatelé  9651  
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 Návštěvníci  195261  
   návštěvníci půjčovny  151500  
   návštěvníci studovny  33748  
   návštěvníci půjčovny a studovny OSF  7410  
   návštěvníci OB  2506  
   návštěvníci OSK  97  
 Exkurze  60  
   počet účastníků  1532  
 Výstavy  11  
   počet exponátů (k.j.)  4900  
 Vzdělávací akce  59  
  počet účastníků  874  
  vzdělávací akce pro knihovníky  52  
   počet účastníků  764  
  vzdělávací akce pro uživatele  7  
   počet účastníků  110  
 Publikace  171  
   bibliografie  1  
   rešerše  166  
   ostatní  4  
 Příspěvky do odborného tisku  13  
   počet stran  30  
 Poradní a pracovní orgány  38  
   počet zaměstnanců  28  
 Vzděl. zaměstnanců (školení, semináře)  126  
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Příloha č. 2:  
Přehled vzdělávacích akcí uskutečněných v roce 2001 

 
Seminář  s praktickým cvičením pro pracovníky veřejných knihoven kraje 
Meziknihovní výpůjční služby (elektronické MVS, digitální knihovna, souborný katalog, nové 
trendy)  
Rozsah:    5 vyučovacích hodin 
Počet účastníků:    21 
Místo konání:    Ostrava, Regionální výukové centrum MSVK v Ostravě  
Termín:    5. března  2001 

 
Školení Mezinárodní standardy v české knihovnické praxi  AACR2/UNIMARC 
Rozsah:     54 vyučovacích hodin  
Počet účastníků:    13 
Místo konání:    Ostrava, Regionální výukové centrum MSVK v Ostravě 
Termín:    duben – červen 2001 

 
Seminář  pro pracovníky městských, střediskových knihoven a místních knihoven 
Sociální komunikace v knihovních službách  
Počet účastníků:    37 
Rozsah:     10 vyučovacích hodin 
Místo konání:    Ostrava,  Ústřední knihovna Ostravské univerzity 
Termín:    30. května 2001 

 
Školení pro pracovníky knihoven a informačních institucí 
Vyhledávání odborných informací v databázích   
Úvod do problematiky užívání elektronických informačních zdrojů v knihovnách. 
Rozsah:    5 vyučovacích hodin 
Místo konání:   Ostrava, multimediální studovna MSVK v Ostravě 
Počet účastníků:   20 
Termín:    19. září 2001 

26. září 2001 
 

Seminář pro pracovníky informačních středisek 
MSVK v Ostravě jako moderní informační centrum 
Rozsah:    5 vyučovacích hodin 
Místo konání:    Ostrava,  Regionální výukové centrum MSVK v Ostravě 
Počet účastníků:    19 
Termín:    22. listopadu 2001 

 
Školení praktické práce se souborným katalogem  
Služby CASLIN 
Rozsah:    6 vyučovacích hodin 
Místo konání:   Ostrava, Regionální výukové centrum MSVK v Ostravě 
Počet účastníků:   26 
Termín:    29.11.2001 

     30.11.2001 
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Rekvalifikační kurz pro pracovníky knihoven a informačních institucí bez knihovnického 
vzdělání  
Rozsah:    128 vyučovacích hodin 
Počet účastníků:    16  
Místo konání:    Ostrava, Regionální výukové centrum MSVK v Ostravě 
Termín:    listopad 2001 – březen 2002 

 
Kurzy počítačové gramotnosti probíhaly po celý rok dle zájmu uživatelů v regionálním 
výukovém centru Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a to následovně: 
 
Modul 1 - Základy informačních technologií  4xproškoleno: 57 knihovníků 
Modul 2 - Používání PC a správa souborů  7x proškoleno:  94 knihovníků 
Modul 3 - Textový editor                             9x proškoleno: 103 knihovníků 
Modul 4 - Tabulkový kalkulátor 8x proškoleno: 92 knihovníků 
Modul 5 – Databáze 1x proškoleno: 5 knihovníků 
Modul 6 - Grafické možnosti PC a způsoby a  
                  možnosti elektronické prezentace 2x proškoleno:  23 knihovníků 
Modul 7 - Služby informační sítě 7x proškoleno: 92 knihovníků 
 
CELKEM              38 kurzů 466 knihovníků 

 
 

Těchto kurzů se zúčastnilo 46 pracovníků naší knihovny, z nichž většina absolvovala nejméně  
2 moduly. 



 24

 

 

Plnění plánovaných ukazatelů za rok 2001

Ukazatel Plán Plnění %

Přírůstek knihovního fondu-celkem 22000 21767 98,94%
Monografie, kartogr. dokumenty, hudebniny 10000 10530 105,30%
Seriály 2000 2451 122,55%
Normy, patenty, firemní lit., zvukové a audioviz. 
záznamy, elektronické dokumenty 10000 8786 87,86%
Úbytek knihovního fondu - celkem 8500 7335 86,29%
Monografie, kartogr. dokumenty, hudebniny 0 198 198,00%
Seriály 500 1577 315,40%
Normy,  firemní literatura 8000 5560 69,50%
Revize knihovního fondu - celkem 110000 139550 126,86%
Monografie, kartogr. dokumenty, hudebniny 30000 57243 190,81%
Normy,  firemní literatura 80000 82307 102,88%
Vazby knihovního fondu 2000 2531 126,55%
Katalogizace - celkem 17700 19283 108,94%
Monografie, kartogr. dok., hud.,elektron.dok. 10000 11034 110,34%
Seriály 2300 2849 123,87%
Firemní literatura, zvuk. a audioviz.dok. 5400 5400 100,00%
Bibliografie 1 1 100,00%
Registrovaní uživatelé 8000 9651 120,64%
Výpůjčky (kromě MVS a cirk.) - celkem 389400 426083 109,42%
v oddělení služeb čtenářům 315000 333774 105,96%
v oddělení speciálních fondů 74400 92309 124,07%
Cirkulace - celkem 14700 15958 108,56%
v oddělení služeb čtenářům 9100 10437 114,69%
v oddělení speciálních fondů 5600 5521 98,59%

Příloha č. 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

Příloha č. 4 
Přehled výnosů a nákladů MSVK v roce 2001 v Kč 

 
Účet - položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 
602 – tržby z prodeje služeb 2 315 000 2 386 549,80 
604 – tržby za prodané zboží  1 755,00 
644 – úroky  110 000 111 248,17 
649 – jiné ostatní výnosy 3 370 000 3 449 397,40 
651 – tržby z prodeje majetku 29 000 28 900,00 
691 – provozní dotace 17 451 000 17 451 000,00 
Z toho: příspěvek na provoz 16 853 000 16 853 000,00 
             VaV 434 000 434 000,00 
             VISK 164 000 164 000,00 
Výnosy celkem 23 275 000 23 428 850,37 
501 – spotřeba materiálu 5 150 000 5 151 457,51 
Z toho: VaV 70 000 70 000,00 
502 – spotřeba energie 500 000 474 828,70 
511 – opravy a udržování 1 450 000 1 434 419,60 
512 - cestovné 155 000 149 642,63 
Z toho: VaV 5 000 5 000,00 
513 – náklady na reprezentaci 10 000 5 718,60 
518 – ostatní služby 2 573 000 2 538 282,73 
Z toho: VISK 164 000 164 000,00 
             VaV 73 000 73 000,00 
521 – mzdové náklady 8 862 000 8 968 041,00 
Z toho: platy 8 597 000 8 703 194,00 
            platy VaV 210 000 210 000,00 
            OON, CS 55 000 54 847,00 
524 – zákonné soc. pojištění 3 119 000 3 097 715,00 
Z toho: VaV 73 000 73 000,00 
527 – zákonné soc. náklady 177 000 178 000,00 
Z toho: VaV 3 000 3 000,00 
528 – ostatní soc. náklady 115 000 115 771,60 
538 – ostatní daně a poplatky 2 000 1 546,80 
549 – jiné ostatní náklady 162 000 159 743,65 
551 - odpisy 1 000 000 1 960 771,00 
Náklady celkem 23 275 000 24 235 938,82 
Hospodářský výsledek 0 -807 088,45 
691 – dotace na investice VISK 500 000 500 000,00 

 
 
 
 

 
 
 


