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1. Souhrnné vyhodnocení 
 Zajištění průběžných i nových úkolů si vzhledem ke zcela 

nevyhovující prostorové situaci knihovny, která se ještě 
v průběhu roku zhoršila, vyžádalo řadu kroků náročných po 
finanční stránce i z hlediska času zaměstnanců knihovny, který 
by byl za normálních okolností věnován odborné činnosti.  
Uskutečnily se desítky přesunů knihovního fondu do externích 
skladů tak, aby v budově Nové radnice stále zůstávaly 
nejnovější publikace. V suterénním skladu levého křídla 
radnice s vlhkostí dosahující 90 % se trvale vysoušelo a ve 
skladu pravého křídla jsme opakovaně řešili prosakující 
kanalizaci. Jelikož stávající kapacita pěti skladů byla již opět 

na hranici vyčerpání, shánělo vedení knihovny další provizorium a v závěru roku byla 
uzavřena smlouva na nájem šestého skladu na Cihelní ulici. Pro sklad byly také 
vybrány pevné regály. Jelikož MSVK nemůže zajistit běžný standard srovnatelných 
knihoven – operativní dostupnost alespoň novější části fondu – objíždí skladníci v 
pracovních dnech všechny sklady a chystají požadované publikace s denním 
zpožděním. 
 
V listopadu se knihovna musela vyrovnat s dalším velkým prostorovým problémem, 
jelikož Magistrát města Ostravy rozhodl o úpravách budovy Nové radnice s novým 
průchodem v místnostech, kde sídlila účtárna knihovny a pracoviště zpracování 
časopisů. V důsledku to pro MSVK znamenalo přesun datového centra mimo budovu 
na Prokešovo nám. 2 vedle oddělení automatizace. Bývalý sklad bylo nutno 
přebudovat dle požadavků na centrální datové centrum (včetně přesunu klimatizační 
jednotky), přemístit počítačové sítě, posílit některé síťové prvky ke komunikaci na 
větší vzdálenost, atd. Jedna z místností, které užívá knihovna v Nové radnici, byla 
přebudována na účtárnu, vybavení pracoviště periodik je provizorně třetí měsíc 
umístěno ve studovně a knihovnice stále pracují na chodbě, jelikož stavební práce se 
opozdily. Knihovna přišla o jedinou sprchu a jedno ze dvou společných sociálních 
zařízení pro zaměstnance. 
 
Po změnách v organizaci služeb MMO, který nyní zajišťuje práce v oblasti 
informačních technologií outsourcingem, byly změněny komunikační uzly pro 
propojení MMO s internetem i napojení jednotlivých počítačových sítí. Tento krok se 
také promítl do činnosti MSVK, která musela v návaznosti investovat do vynucených 
změn síťového propojení, a přesto se dosud vyrovnává s přetížením sítí na 
pracovištích levého křídla Nové radnice. 
 
Po odborné stránce patřil rok 2009 k přelomovým, neboť knihovna mohla konečně 
jako poslední krajská knihovna opustit – díky částečné účelové dotaci zřizovatele – již 
dávno morálně zastaralý software T Series (užíván od roku 1994). Jednalo se o 
mimořádně náročnou činnost zahrnující jak hardwarovou výměnu, tak především 
instalaci a ověření nového softwaru, do něhož byly konvertovány databáze s objemem 
statisíců záznamů. Testování funkčnosti softwaru se týkalo nejen oddělení 
automatizace, ale všech knihovnických pracovišť (s výjimkou oddělení služeb 
knihovnám). Výměnu systému za Aleph 500 se podařilo v porovnání se zkušeností 
řady knihoven provést v extrémně krátkém čase, a to v květnu až srpnu, přičemž 
z toho dva měsíce fungovaly oba systémy paralelně. Pracovníci se museli během této 
doby také vyškolit. Školení probíhala v několika rovinách, a to v systémové, 



3 

v záležitostech aplikace knihovního systému, ale také v novém formátu pro zpracování 
dokumentů MARC 21, který je v Alephu užíván a umožňuje za cenu vyšší pracnosti 
při katalogizaci dokumentů snazší sdílení dat v souborných katalozích. O některých 
hlavních výhodách systému je pojednáno v kapitole 2. Služby uživatelům.  
 
Hlavní úkoly uvedené v Plánu činnosti na rok 2009 MSVK splnila. Došlo pouze 
k posunům v doplňování a zpracování knihovního fondu, který je plně odůvodnitelný 
aktivitami souvisejícími s implementací nového automatizovaného knihovního 
systému.  
 
Pokud se týká projektů uvedených v plánu, byly připraveny, schváleny a realizovány 
následující: 
• do programu VISK 2 Ministerstva kultury 
� Vzdělávání pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje v kurzech 

informační gramotnosti,  
� Knihovnické minimum (e-learning),  
� Expertní kurzy práce s elektronickými informačními zdroji. 

• do programu VISK 7 Ministerstva kultury 
� Ochranné reformátování významných regionálních monografií Moravsko-

slezského kraje,  
� Ochranné reformátování významných periodik Moravskoslezského kraje. 

 
Zejména e-learningový kurz knihovnického minima patří ke zcela mimořádným 
projektům s celostátním dopadem. Na přípravě se mj. podílelo 6 knihovníků MSVK.   
Digitalizační projekty umožnily zachránit řadu titulů vzácných dokumentů 
paměťových institucí Moravskoslezského kraje, přičemž v současné době je 
v Digitální knihovně MSK k dispozici cca 60 000 stran periodik a 27 000 stran 
monografií. 
Projekt Nové webové stránky MSVK podaný do programu VISK 3 nebyl schválen pro 
nedostatek finančních prostředků MK, ale byl aktualizován a úspěšně se ucházel 
o podporu Nadace OKD. Jeho realizace probíhá a bude ukončena v roce 2010. 
Projekt Obnovitelné zdroje energie v MSVK, který se ucházel o grant u ČEZ Prodej, 
s.r.o. schválen nebyl, ale byl aktualizován a uspěl v programu Pro budoucnost Nadace 
OKD. Jeho realizace probíhá a bude ukončena v roce 2010. 
 
Regionální funkce byly zajišťovány kromě MSVK stejně jako v roce 2008 
15 pověřenými knihovnami – viz příloha č. 3. Význam této krajské dotace stoupl 
vzhledem k ekonomické krizi a také problémům, které musely řešit mnohé obce po 
povodních. Díky účelovým prostředkům kraje tak mohly být zajištěny také tam 
základní knihovnicko-informační služby.  
 
MSVK zorganizovala 25 akcí pro 422 knihovníků – viz příloha č. 1, a to včetně 
rekvalifikačního knihovnického kurzu akreditovaného MŠMT. 
 
Po pěti letech realizace byl vyhodnocen strategický materiál týkající se rozvoje 
knihovnictví v MSK a výsledky byly shrnuty do zprávy Naplňování koncepce rozvoje 
veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 
2004–20081 a v návaznosti byl zpracován materiál „Koncepce rozvoje knihovnických 
a informačních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2009–2012“.2 

                                                 
1 Dostupné z: http://www.svkos.cz/h2004_2008.pdf 
2 Dostupné z: < http://www.svkos.cz/konc2009.pdf> 
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2. Služby uživatelům 
Rešeršní činnost, která dlouhodobě patří k vyhledávaným službám krajské knihovny 
Moravskoslezského kraje, opět zaznamenala nárůst. Celkový roční počet již dosáhl 
415 rešerší, což je hodnota zcela mimořádná i ve srovnání s dalšími krajskými 
knihovnami. Rešerše se společenskovědní tematikou opět obsadily první příčku, 
požadavky na další skupiny jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 1: Přehled zpracovaných rešerší  
 
Skupiny oborů Počet rešerší 
Společenské vědy 175 
Umění, literatura, historie, sport 78 
Ekonomie 48 
Lékařství, hygiena 43 
Technika 31 
Environmentalistika 23 
Přírodní vědy 17 
Celkem 415 

 
Obsáhlé informace a konzultace byly poskytovány v počtu 7 985, což představuje 
meziroční pokles o 2 470. Důvodem je pravděpodobně fakt, že MSVK vzhledem 
k opožděnému vyhlášení nového programu k zajištění vzdálených informačních zdrojů 
ze strany MŠMT neměla po značnou část roku k dispozici některé zahraniční databáze 
(např. z ekonomických oborů). Právě poradenství při vyhledávání z databází vykázalo 
největší propad. V této souvislosti je třeba podotknout, že tyto konzultace a zpracování 
rešerší probíhají na stejném pracovišti, takže došlo k přesunu výkonů do jiné oblasti.  
 
Do poskytování základních informací (23 593) nebyly v loňském roce většinou 
zahrnuty instruktáže k užívání nového automatizovaného systému, které poskytovaly 
pracovnice bibliograficko-informační služby průběžně od září do konce kalendářního 
roku.  
 
Na OSK a OB se průběžně obraceli studenti knihovnictví s požadavky na odbornou 
pomoc při vyhledávání informací ke studiu a získávání informačních zdrojů 
k sestavování diplomových prací. Byly jim poskytovány potřebné dokumenty ze stále 
se rozrůstající příručky odborné literatury (nyní s 398 knihovními jednotkami) a také 
publikované informace k rozborům a statistikám knihoven kraje z předchozích období. 
 
Velkou změnou v poskytování služeb MSVK se stala možnost automatizované 
rezervace dokumentů po internetu. Předchozí software totiž neposkytoval dostatečné 
záruky zabezpečení databází, a tak byla veřejnosti zpřístupňována jen kopie, která 
odrážela aktuální stav pouze ráno při otevření knihovny. Nyní si lze dokumenty 
objednat a nechat přivézt do půjčovny, případně, jsou-li vypůjčeny, rezervovat. 
Systém je v provozu nepřetržitě, takže uživatelé knihovny nejsou při objednávání 
omezováni otvírací dobou. Nastalo též zrychlení při vyřizování požadavků, protože 
byl zrušen klasický výpůjční protokol a evidence výpůjček probíhá pouze 
v databázové podobě. 
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Nový software má také další výhodu – logické rozdělení databází, a tak si zájemci 
mohou rychle vyhledávat přímo v regionální literatuře, speciálním environmentálním 
fondu, v databázi německé literatury (ve vazbě na dary Goethe-Institutu) apod. Stejný 
vyhledávací systém je také možno aplikovat na databáze s bibliografickými záznamy o 
Ostravsku a Karvinsku. Existuje-li plnotextová digitální podoba dokumentu, je tato 
skutečnost v katalogu označena a záznamy jsou propojeny s dokumenty.  
V katalogu k možnosti automatizované objednávky přibyl kompletně fond zvukových 
a audiovizuálních dokumentů i firemních časopisů a výročních zpráv jednotně 
zpracovaný ve formátu MARC 21. Všechny dokumenty si lze objednat v celkovém 
počtu 20 jednotek. Neméně důležitá je novinka spočívající v možnosti objednat si 
dokumenty i v případě, že zájemce ještě není v knihovně registrován.  
 
Výpůjčky dokumentů (bez meziknihovní služby) poklesly meziročně o 20 825 na 
352 867. Ačkoliv pokles výpůjček je již několik let celospolečensky diskutovaným 
fenoménem, předpokládáme, že důvodem v MSVK byly počáteční problémy se 
zaváděním nového systému a pak plánovaný útlum doplňování firemní literatury, která 
již prakticky přestává být půjčována. V kategorii meziknihovních služeb se projevil 
pokles zájmu o cirkulaci firemních a částečně i lékařských periodik. Odběratelé této 
placené služby zdůvodnili své odstoupení finančními problémy organizací.  
 
Zavedení nového systému a s ním spojených lepších služeb se pravděpodobně 
projevilo v nárůstu registrovaných uživatelů o 1 082 na 9 033 a enormním nárůstem 
virtuálních návštěvníků, tj. takových, kteří vstupují na webové stránky knihovny, 
z nichž přímo čerpají informace nebo si objednávají služby. Počet 294 973 
návštěvníků je o 110 849 vyšší než v loňském roce.   
 
Nepříjemný pokles fyzických návštěvníků o 30 482 odráží jednak skutečnost, že lze 
dokumenty objednat předem elektronicky, ale zcela jistě také fakt, že knihovna 
nenabízí komfortní prostředí, ba naopak pobyt v ní je omezen značným nepohodlím. 
 
Graf č. 1: Vývoj počtu virtuálních návštěvníků v letech 2005–2009 
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3. Služby knihovnám, regionální funkce 
3.1. Poradenská a konzultační činnost 
Pracovnice oddělení služeb knihovnám se při poskytování konzultační činnosti 
zabývaly mj. tématy likvidace knihovních fondů po záplavách, kompetencemi 
školního knihovníka, návrhy knihovního a výpůjčního řádu pro VŠSS v Havířově a ve 
školní knihovně v ZŠ v Ostravě–Hrabůvce. Celkem bylo poskytnuto 20 základních 
a 177 obsáhlých odborných konzultací a vypracováno 7 písemných metodických 
doporučení a analýz. Do celostátní soutěže „Knihovna roku“ byl zpracován a zaslán 
návrh na ocenění knihovny v Soběšovicích.  
V průběhu roku 2009 proběhlo 48 metodických návštěv jak v knihovnách pověřených 
výkonem regionálních funkcí, tak i v knihovnách obsluhovaných. Návštěvy byly opět 
zaměřeny na plnění smluvních podmínek (u knihoven pověřených), na plnění 
standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (hrozba snižování 
provozních hodin a snížení úvazků) a na problémové okruhy ve výkonu regionálních 
funkcí, zejména změny ve statistickém vykazování výkonů.   

3.2. Aktualizace informací o knihovnách, koordinační činnost 
Adresář knihoven Moravskoslezského kraje – viz http://www.svkos.nativa.info/, 
který naplňuje OSK, obsahuje v současné době 676 záznamů o knihovnách všech typů 
v kraji především s kontaktními údaji o knihovnách včetně jejich zřizovatelů, 
s propojením na webové stránky knihoven, existují-li, a čím dál tím více 
s fotografiemi interiéru či exteriéru knihoven. Tato databáze je hojně navštěvována, 
v roce 2009 bylo registrováno celkem 74 365 vstupů.  
Jako každoročně byl v roce 2009 zpracován na základě statistických sumářů 
a komentářů „Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS 
v Moravskoslezském kraji v roce 2008“.3 
Pravidelnou záležitostí byla též příprava „Roční zprávy hodnocení výkonu 
regionálních funkcí za rok 2008 – Moravskoslezský kraj“ ,4 která byla odeslána na 
MK, MSK a do NK ČR. Po prvním pololetí 2009 analyzovala MSVK průběh 
regionálních funkcí na základě statistických výkazů výkonu RF obdržených 
z pověřených knihoven.  
K projednání aktualit plnění regionálních funkcí a přípravy pro další rok byla svolána 
porada ředitelů a pracovníků pověřených knihoven Moravskoslezského kraje, které se 
zúčastnilo 28 knihovníků. 

3.3. Vzdělávací činnost 
MSVK připravila společně s NK ČR odborný program celostátní akce „Regionální 
funkce knihoven 2009“, který probíhal v rámci sekce SDRUK pro regionální funkce 
16. a 17. 9. 2009 v Pardubicích. Akce se zúčastnilo 170 osob. 
 
OSK v průběhu roku 2009 dále zorganizovalo 22 vzdělávacích akcí – viz příloha. 
Účastníky byli prioritně zaměstnanci knihoven MSK, ale také knihovníci z jiných 
krajů a studenti univerzit v MSK. 
 
Dle dosavadní praxe byl na jaře ukončen rekvalifikační kurz pro pracovníky knihoven 
a na podzim otevřen další běh kurzu. Pro jeho frekventanty byly zajištěny exkurze, 
a to do MSVK, Univerzitní knihovny Ostravské univerzity a Ostravského 
informačního centra. 

                                                 
3 Dostupné z: <http://www.svkos.cz/rozbor08.pdf> 
4 Dostupné z: <http://www.svkos.cz/vykony_2008.pdf> 
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Obr. č. 1:  RNDr. Tomáš Řehák a moderátorka Ing. Lea Prchalová na 
celostátním semináři „Regionální funkce knihoven 2009“ 
v Pardubicích 

 

 
 
V roce 2009 OSK organizovalo odborné praxe pro 3 studenty knihovnictví. 
 
Významnou akcí roku 2009 byl seminář „Jednání se specifickými skupinami 
uživatelů,“ který byl zaměřen na jednání s handicapovými uživateli. Seminář proběhl 
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a centrem Náš svět. Akce 
se konala v multifunkční kapli centra v obci Pržno. 
(V roce 2009 z důvodu nemoci spisovatele neproběhla plánovaná beseda s prof. 
Arnoštem Lustigem.) 
Kromě plánovaných akcí však MSVK připravila seminář Hry ke zlepšení komunikace 
s tzv. „problémovými dětmi“ vedený lektorem Mgr. MgA. Zdeňkem Šimanovským 
a seminář „Nebojte se interpretace aneb jak interpretovat neinterpretovatelné“ s Mgr. 
Jiřím Pokorným. Ve spolupráci s MěK Frenštát pod Radhoštěm byl na prosinec 
zajištěn seminář knihovníků MSK „Dny Josefa Kaluse“. 
S velkým zájmem se setkal inovační kurz pro knihovníky připravený pro pracovníky 
MěK Havířov, MěK Orlová a MěK Bohumín. Byla zde prezentována témata „české 
a zahraniční databáze v MSVK“, „digitalizace knihoven a autorské právo“, „knihovny 
na Facebooku“, „o čem by měl knihovník vědět“, „statistiky v roce 2010“, „Creative 
Commons“ a „výzkum spokojenosti uživatelů“. 
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Obr. č. 2:  Seminář v multifunk ční kapli centra v obci Pržno – „Jednání se 
specifickými skupinami uživatelů“ 

 

 
 
Obr. č. 3:  Bc. Marie Šedá a moderátor PhDr. Vít Richter na celostátním 

semináři „Regionální funkce knihoven 2009“ v Pardubicích 
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4. Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 
4.1. Doplňování knihovního fondu 
 
Graf č. 2: Přírůstek knihovního fondu   
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Přechod na nový AKS znamenal pro oddělení akvizice knihovního fondu i oddělení 
speciálních fondů, v nichž k doplňování dokumentů dochází, výraznou proměnu 
činností. Oproti předchozímu systému je nyní využíván akviziční modul, kde je pro 
každou přírůstkově evidovanou monografickou publikaci vytvářena samostatná 
objednávka. Každá kniha je fakturována včetně hypotetických faktur na povinné 
výtisky a dary, a díky tomu je pak možno jednoduše sledovat objem vynaložených či 
ušetřených finančních prostředků. 
 
Při zpracování neperiodických publikací akvizitér využije stávající bibliografický 
záznam (vytvořený v MSVK nebo stažený z jiné knihovny) či vytvoří zjednodušený 
katalogizační záznam v modulu Katalogizace. V akvizičním modulu pak sestaví pro 
tento záznam objednávku, kterou je možno zaslat dodavateli. Po dodání dokumentu je 
doplněno přírůstkové číslo, čárový kód a typ dokumentu a je zpracována faktura. 
V Alephu na rozdíl od T Series pracuje akvizitér méně s katalogizačním záznamem, 
více s objednávkou. 
 
Na oddělení akvizice knihovního fondu bylo v roce 2009 získáno do fondu MSVK 
19 078 monografií, 199 kartografických dokumentů, 6 hudebnin a 194 elektronických 
zdrojů. 
Monografií, kartografických dokumentů a hudebnin bylo doplněno o 2 256 k. j. více 
než v roce 2008, čímž se přírůstek přibližuje roku 2007 (19 827 k. j.). U popisných 
jednotek došlo k nárůstu o 680 k. j. (12 870 v roce 2009), u duplikátů pak o 1 032 k. j. 
(5 381 k. j. v roce 2008, 6 413 k. j. v roce 2009). 
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Nákupem bylo získáno 14 998 českých dokumentů (z toho 51 elektronických zdrojů) 
za celkovou částku 4 167 360,03 Kč. Zakoupeno bylo tedy o 2 217 k. j. více než v roce 
2008. Průměrná cena české knihy v roce 2009 činila 278 Kč, což je meziroční 
navýšení o 8 %. 
Celkově bylo nakoupeno 1 025 zahraničních publikací (1 elektronický zdroj) 
v celkové částce 655 271 Kč za průměrnou cenu 639 Kč. Oproti roku 2008 tak bylo 
zakoupeno o 375 k. j. více. 
Z oboru environmentalistika byl získán dvojnásobek zahraničních dokumentů oproti 
roku 2008 – 115 k. j. v hodnotě 325 120,30 Kč. Zároveň byly tyto dokumenty 
nakoupeny výhodněji než v roce 2008. V roce 2009 byla průměrná cena publikací 
2 827 Kč, a to díky nabízeným slevám, které se pohybovaly od 5 % až do 50 %.  
Dále bylo zakoupeno 48 zahraničních publikací týkajících se Slezska a encyklopedie 
Kindlers Literatur Lexikon (18 svazků). Rovněž byly nakupovány jazykové učebnice 
– kromě angličtiny a němčiny byl nákup směřován na španělštinu a polštinu. Také 
byly zakoupeny slovenské publikace zaměřené na slovenskou historii, literaturu a 
reálie. 
V roce 2009 pokračoval nákup 26 regionálních dokumentů z antikvariátů.  
Povinný výtisk se pohyboval na úrovni předchozího roku, i když ve statistice figuruje 
číslo 1 160 k. j. (z toho 97 elektronických zdrojů), což je pokles oproti roku 2008 
o 276 k. j. Důvodem je cca 200 k. j. povinného výtisku, jejichž evidence a zpracování 
se přesunulo do ledna.   
Bylo zasláno 44 písemných urgencí na 59 titulů a vyřízeno 17 telefonických na 
25 titulů.  
V roce 2009 bylo doplněno darem 2 228 monografií, kartografických 
a elektronických dokumentů a hudebnin, z toho 1 689 k. j. představují české dary 
a 539 k. j. jsou dary zahraniční. Získáno bylo o 671 k. j. méně než v roce 2008, ale 
k tomu cca 500 darovaných publikací čeká na zpracování v roce 2010.   
Z projektu Česká knihovna bylo pro rok 2009 objednáno 12 publikací, dodáno bylo 
10 dokumentů z roku 2009 a dva z objednávky roku 2008. 
 
Významní dárci (nad 20 titulů): 
• zahraniční publikace – 397 k. j. darovalo Velvyslanectví USA, 48 k. j. Sdružení 

polské knihy, 44 k. j. (z toho 6 audioknih) daroval Goethe-Institut Prag, (zatím 
ještě nebyla dodána avizovaná zásilka německých publikací DaF – 28 knih), 
28 k. j. věnovala De Agostini Polska, 

• české publikace – 267 k. j. darovalo nakladatelství Moba, 47 k. j. Host, 36 k. j. 
Univerzita Palackého v Olomouci, 36 k. j. VŠE Praha, 31 k. j. Univerzita Karlova, 
23 k. j. Statutární město Ostrava, 23 k. j. Ing. Lednický, 20 k. j. Didaktis Brno. 

 
Při zpracování seriálu je nyní nutné vyhotovit předplatné seriálu, vytvořit tzv. 
parametry vydávání, na základě kterých se vytváří přehled očekávaných čísel. 
Evidence jednotlivých čísel je pak obdobná jako u T Series. 
 
V roce 2009 docházelo do knihovny 3 644 časopisů a novin (3 301 českých a 343 
zahraničních) a 443 ostatních pokračujících zdrojů. Zapsáno bylo 42 372 jednotlivých 
čísel a zasláno 296 urgencí na nedodaná čísla. Pokles docházejících titulů o 67 může 
být dán ekonomickou situací.  
V celostátních databázích byl aktualizován odběr zahraničních časopisů (Souborný 
katalog ČR, MEDVIK a VPK). 
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Také na oddělení speciálních fondů došlo v souvislosti s implementací systému Aleph 
k zásadním změnám týkajícím se akvizice. Při objednávání a evidenci zvukových 
a audiovizuálních dokumentů i při správě firemních časopisů je využíván akviziční 
modul.  

 
Celkový přírůstek knihovního fondu na oddělení speciálních fondů vzrostl oproti roku 
2008 o 627 k. j. (tj. 13 %). Kromě audiovizuálních záznamů (získávaných převážně 
darem) zaznamenaly vzestup všechny ostatní druhy dokumentů, přičemž nejvýraznější 
nárůst (o 658 k. j., 52 %) byl u zvukových dokumentů (na jejich nákup bylo možno ve 
4. čtvrtletí využít finance ušetřené díky zlevnění norem). 
K 1. 1. 2009 došlo k významným změnám ve vydávání a distribuci českých 
technických norem. Byl zrušen Český normalizační institut, ČSN jsou nyní vydávány 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a distribuovány 
soukromými firmami. MSVK tak normy nakupuje u společnosti Normservis s.r.o., 
která knihovně poskytla nejvýhodnější podmínky. Oproti roku 2008 průměrná cena 
normy poklesla o 73 Kč (z 298 Kč na 225 Kč).  
Přírůstek patentových spisů zůstal v podstatě na úrovni roku 2008. 

 
Díky účelové dotaci Moravskoslezského kraje „Rozvoj fondu pro zrakově a sluchově 
postižené“ bylo v roce 2009 zakoupeno 862 k. j. speciálního fondu. 
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Tab. č. 2: Nový fond pro uživatele se speciálními potřebami   
 
zvukové záznamy  774 k. j. OSF 
audiovizuální záznamy  5 k. j. OSF 
monografie 
            z toho bodové knihy 

z toho odborná literatura 

78 k. j. 
          76 k. j. 
           2 k .j. 

OAK 

elektronické zdroje  5 k. j. OAK 
celkem 862 k. j.  

 
Největší (a také nejvyužívanější) část tohoto fondu tvoří zvukové knihy vydávané 
Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana ve formátu mp3. V roce 2009 
došlo ke změně v distribuci těchto dokumentů. Od srpna již MSVK nenakupuje nosiče 
s nahrávkou, ale zvukové knihy si z digitální knihovny KTN sama stahuje a ukládá na 
CD. Tato změna s sebou přinesla finanční úsporu (ze 150 Kč na 130 Kč za 1 CD), ale 
také daleko větší časovou náročnost. 
 
Graf č. 3: Složení knihovního fondu MSVK k 31. 12. 2009 
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4.2. Revize a ochrana knihovního fondu 
Bylo zrevidováno 60 333 k. j. monografií a kartografických dokumentů, tj. 11 % 
z knihovního fondu. Výsledky byly zaznamenány v protokolech o revizi a superrevizi 
knihovního fondu signatury G 100.000–G 185.000 a v protokolu o aktualizaci 
knihovního fondu. 
U 20 000 k. j. starých zahraničních vícesvazkových publikací byla provedena 
aktualizace knihovního fondu (signatury 3000 G–5999 G, 2000 H–4499 H).   
Podle protokolu o superrevizi knihovního fondu bylo navrženo k odpisu 607 k. j., 
podle protokolu o obsahové aktualizaci pak 3 526 k. j. Oddělení služeb čtenářů 
navrhlo k vyřazení 298 poškozených a neúplných dokumentů a 73 k. j. ztrát uživatelů. 
Na základě prověrky fondu DaF (němčina jako cizí jazyk) jazykovým oddělením 
Goethe-Institutu Prag bylo vyřazeno 12 k. j. 
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V oddělení speciálních fondů byly zrevidovány jako každoročně veškeré normy 
a proběhla obsahová aktualizace norem i firemní literatury. 
Do vazby bylo připraveno 3 381 k. j. seriálů a 360 knih. Provizorní vazba 
v reprografické dílně byla provedena u 1 272 k. j. (zvýšení o 788 k. j.). 
U 17 knih nejstaršího fondu byla provedena kvalitní převazba do kožené vazby. 
Faksimile Mattioliho herbáře (signatura B 112) byla zrestaurována v Ateliéru 
restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů při Univerzitě Pardubice.  
 
Obr. č. 4: Mattioliho herbář před opravou 
 

 
 
Obr. č. 5: Mattioliho herbář po opravě 
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Ochrana knihovního fondu čipováním a páskováním probíhala také v roce 2009. 
Kromě označování přírůstku se pokračovalo v retrospektivní ochraně knihovního 
fondu. Díky účelové dotaci zřizovatele bylo ošetřeno 366 909 k. j., čímž bylo čipování 
a páskování celého fondu monografií a seriálů knihovny téměř dokončeno, zbývá 
pouze cca 500 k. j. novin. 

5. Bibliografická a katalogizační činnost 
5.1. Zpracování knihovního fondu  
Zpracování knihovního fondu prošlo radikálními změnami. 17. srpna byla ukončena 
katalogizace v automatizovaném knihovním systému T Series a 25. srpna bylo 
zahájeno zpracování v systému Aleph 500. Na lince zpracování byl změněn formát na 
MARC 21, čímž se úroveň zpracování dokumentů dále přiblížila tzv. rozšířené 
bibliografické úrovni záznamu, která je optimální pro poskytování záznamů do 
databáze České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR. Zpracování ve 
formátu MARC 21 obsáhlo všechny druhy dokumentů a umožňuje jejich zasílání do 
SK ČR. (Týká se nově např. seriálů, zvukových a audiovizuálních dokumentů.) Ve 
2. pololetí v rámci přípravy databáze katalogu na konverzi do nového systému byly po 
upozornění dodavatele implementační skupiny provedeny mnohé opravy 
katalogizačních údajů a lokálních autorit. Šlo především o zastaralá data pocházející 
z počátků tvorby elektronického katalogu (např. signatury, místa vydání). Pokud jde 
o autority, týkalo se to zejména nedostatků a duplicit v korporacích a osobních 
jménech. Nejrozsáhlejší bylo překlopení geografických názvů (autorit) z Výrazů 
tezauru (nyní Hesel MSVK) do samostatného rejstříku – nyní báze geografických 
autorit. Další hromadné opravy (harmonizace) byly prováděny v nových lokálních 
bázích (rejstřících), kam migrovala data nejen z katalogu T Series, ale také z báze 
článkové bibliografie a retrospektivní regionální bibliografie, šlo zejména o znaky 
MDT. 
 
Před ostrým spuštěním nového systému bylo zapotřebí ověřit správnost překlopených 
údajů, chování jednotlivých polí formátu MARC 21, funkce rejstříků a autoritních 
bází. Samostatnou kapitolou se stalo propojování odkazů na digitalizované dokumenty 
v bibliografických záznamech a přenášení údajů o dokumentech digitalizovaných 
(reformátovaných) v MSVK do Souborného katalogu ČR. Šlo jednak o dodávání 
bibliografických záznamů nebo častěji o přepsání nebo připsání sigly paměťové 
instituce, kde je fakticky zdrojový dokument uložen. Jednak v případě, že dokument 
byl již v SK ČR, o jeho identifikaci, případně opravu v součinnosti s SK ČR a dopsání 
sigly. Ve všech případech bylo nutno dopsat URL na naše www stránky systému 
Kramerius.  
 
Po přechodu do nového AKS byla odzkoušena kvalita konvertovaných i nově 
tvořených záznamů a kvalita a kompatibilita záznamů nových druhů neperiodických 
dokumentů, které nyní Aleph umožňuje zasílat do Souborného katalogu. Současně 
byla zkontrolována úroveň a kvalita záznamů seriálů. Byly zasílány importy do 
Souborného katalogu a operativně se prováděly opravy. Kontrolovala se aktualizace 
vyřazovaných záznamů, za něž byla pořízena náhrada (kopie) s jinou signaturou v SK 
ČR, byly připisovány signatury náhrad k originálnímu titulu. V posledním čtvrtletí 
musely být navíc pravidelně ručně připisovány záznamy, u nichž se nezdařila 
dokonale konverze do nového systému (především u edicí). 
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Od 2. pololetí sdílela MSVK jmenné autority přímo s bází národních jmenných autorit, 
autority z ní stažené se opravují automaticky, nové autority se tvoří za dohledu 
supervizorky přímo do této báze. Všechny věcné autority jsou nyní sdíleny 
(stahovány) z báze věcných autorit NK ČR, kromě toho ještě knihovna používá 
i vlastní (pouze tematická) hesla MSVK z řízeného slovníku, který je budován od 
počátku automatizované katalogizace, a hesla jsou přítomna ve všech věcně 
zpracovaných záznamech. Pouze u MDT jsou kontinuálně používány Vybrané znaky. 
Po zavedení nového AKS byl MSVK povolen přímý přístup do báze národních 
jmenných autorit a po otestování získáno povolení k přímému zasílání autoritních 
záznamů do báze NJA NK ČR systémem dvoustupňové kontroly. Znovu bylo třeba 
otestovat naše katalogizační záznamy i jejich váhu v SK ČR. Bylo vykorespondováno 
ruční zasílání testovacích sérií záznamů klasických monografií, ale i dalších druhů 
dokumentů včetně periodik.  
 
OZK pokračovalo v průběžné retrokonverzi beletrie zahraničních autorů vydané 
v letech 1964-1970 a záznamů literatury vyžádané uživateli. Retrokonverze tištěných 
hesel na výrazy řízeného slovníku (nyní hesla MSVK) byla z časových důvodů 
prováděna pouze u literatury vyžádané uživateli (živé retro). 

5.2. Pořizování bibliografických záznamů 
Součástí přechodu na nový automatizovaný knihovní systém se stala také příprava 
bibliografických databází, při níž bylo upraveno cca 1 000 geografických termínů 
a dále musel být revidován slovník předmětových kategorií. Testována po migraci 
byla také data retrospektivních regionálních bibliografií Ostravska a Karvinska, kde 
však bohužel neúplnost záznamů z pohledu možností formátu MARC 21 a nového 
software neumožňuje návštěvníkům databází stejný komfort jako elektronický katalog 
knihovny. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že zejména databáze Karvinska vznikala 
v polovině devadesátých let ještě formou kartotéky. Záznamy ze systému ISIS, v němž 
do loňského roku existovaly, nemohly být převedeny do T Series, protože systém 
neumožňoval oddělení katalogu a bibliografických záznamů bez vazby na knihovní 
fond. Nicméně okamžitá dostupnost záznamů všech databází v jednotném 
softwarovém prostředí je výhodou natolik nespornou, že byla konverze (byť 
neúplných záznamů) RRBK a RRBO provedena.  
V závěru roku zahájilo OB ukládání do RRBNJ (Novojičínska) a RRBFM (Frýdecko-
Místecka) v počtu 1 775 záznamů.  
Do databáze souběžné článkové bibliografie bylo exportováno 1 379 záznamů 
a dalších 583 záznamů obohatilo regionální databázi.   
Pro účely knihovnického semináře, který se konal u příležitosti Dnů Josefa Kaluse ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, byla připravena komentovaná bibliografie k dílu tohoto 
významného regionálního básníka. 

6. Digitalizace 
Plynule probíhala digitalizace vzácných dokumentů Moravskoslezského kraje. Celkem 
bylo oskenováno na pracovišti MSVK 12 760 předloh (stran) a metadaty celkem 
opatřeno 29 989 snímků. Vedle skenování zajišťovalo pracoviště též reformátování na 
zakázku – viz kapitola 8., přičemž tyto digitalizované dokumenty byly v MSVK 
popsány metadaty. Digitalizované dokumenty je možno prohlížet na adrese 
http://camea.svkos.cz/kramerius/Welcome.do. 
V březnu byly nad rámec plánované činnosti skenovány Literární noviny pro potřeby 
vazby časopisů (doplňování nekompletních čísel – cca 600 s.).  
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Obr. č. 6:  Dokument digitalizovaný v rámci projektu „Ochranné reformátování 
významných periodik MSK“ 

 

 

7. Automatizace 
OA zažilo nejrušnější rok uplynulého desetiletí. Po výběru nového automatizovaného 
knihovního systému Aleph 500 (firmy Ex Libris), který v České republice dodává 
Univerzita Karlova, nastalo hektické období příprav na implementaci včetně cyklu 
školení všech pracovnic oddělení automatizace. Systém byl implementován v období 
květen–září 2009, přičemž 17. srpna byla ukončena práce v T Series a 2. září již 
knihovna otevírala provoz pro veřejnost. Přes počáteční nervozitu a dolaďování 
nedostatků i přes skutečnost, že kvůli mimořádně krátké „náběhové lhůtě“ vznikly 
posuny v doplňování a zpracování dokumentů a částečně na dalších zúčastněných 
úsecích, lze konstatovat, že se zavedení nového systému a s ním očekávaných novinek 
zdařilo.  
 
Jelikož MSVK obdržela mimořádnou účelovou dotaci na přípravu půjčování a vracení 
knihovního fondu pomocí automatů, zajišťovalo oddělení automatizace údržbu 
techniky užívané pro čipování a páskování knihovního fondu, které probíhalo po celý 
rok. 
 
Nečekaně po pokynu majitele budovy muselo OA připravit a realizovat přesun 
databázového centra MSVK z hlavní budovy knihovny na pracoviště oddělení  
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automatizace na Prokešově nám. 2 včetně úprav kabeláže a pořizování nových 
síťových prvků. 
 
Staré zálohovací zařízení pro kopie dat nutných k provozu systémů v knihovně již 
nebylo možno opravit, a proto byla pořízena nová zálohovací knihovna včetně řídícího 
serveru a serveru nahrazujícího nefunkční DePloy server. Zálohovací knihovna i oba 
servery byly zprovozněny v novém datovém centru. 
Do zprovoznění systému Aleph byly jednou měsíčně vystavovány novinky knihovního 
fondu (nyní automaticky) a jednou týdně exportovány záznamy do Souborného 
katalogu.  
 
Po technické stránce byla podporována činnost digitalizačního pracoviště. 
 
Oddělení zajišťovalo provoz interních faktografických databází, např. statistického 
sledování výkonů veřejných knihoven v kraji, externích elektronických zdrojů 
a systémů: 
- PC Info, 
- VEMA – mzdy a personalistika, 
- FENIX – účetnictví. 
 
Probíhala spolupráce na vydání bibliografické ročenky Moravskoslezský kraj v roce 
2008. 
 
Technicky byl zajišťován provoz a údržba výpočetní techniky a síťových zařízení 
včetně provozu školicího střediska. Z finančních důvodů byla realizována výměna 
pouze 5 počítačů. Byly nakoupeny 2 notebooky a tiskárna pro digitalizační pracoviště 
pro potisk CD-ROM a DVD. Byla nainstalována tiskárna pro Braillovo písmo pro 
nevidomé v oddělení speciálních fondů, pořízená koncem roku 2008. 
Administrátorsky byl zajišťován chod vnitřní a vnější části sítě včetně technických 
zařízení a byla zajišťována bezpečnost sítě. 

8. Rozvojové programy 
8.1. Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské vědecké knihovně 

v Ostravě.  
Garant: Mgr. Bc. Oravová 

MSVK v roce 2009 připravila projekt „Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě“, který získal podporu programu Pro budoucnost Nadace 
OKD. Projekt byl zahájen dne 1. 8. 2009 a potrvá do 31. 7. 2010. 
Obsahem projektu je zavedení nových informačních služeb k problematice 
obnovitelných zdrojů energie, a to prostřednictvím pořádání vzdělávacích akcí, 
poskytování poradenství, zpracovávání rešerší, zabezpečení přístupu k novým 
informačním zdrojům a mnoha dalších aktivit. V loňském roce se jednalo 
o následující:   
• Spuštění roční licence k databázi ENVIROnetBASE, kterou mohou využívat 

všichni návštěvníci MSVK. Databáze obsahuje plné texty cca 570 odborných 
zahraničních knih týkajících se ochrany životního prostředí a souvisejících oborů. 

• Uspořádání vědomostní soutěže 9x o zelené energii, ve které si mohli zájemci 
otestovat své znalosti o obnovitelných zdrojích energie. Z těch, kteří správně 
zodpověděli všechny otázky, byli vylosováni 3 výherci, kteří získali výpravnou 
encyklopedii Země. 
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• Vystavení přehledu internetových odkazů k problematice obnovitelných zdrojů 
energie na www stránkách knihovny. 

• Organizaci 7 vzdělávacích akcí (přednášek, besed, prezentací), kterých se 
zúčastnilo celkem 103 osob: 

o Příroda pro nejmenší 
Místo:   Regionální knihovna Karviná (pobočka Nové Město) 
Počet akcí:  3  
Počet účastníků:  55  

o Environmentalismus a globalizace 
Místo:  Městská knihovna Havířov (pobočka Seifertova) 
Počet akcí: 1  
Počet účastníků: 13 

o Prezentace databáze ENVIROnetBASE a dalších zdrojů informací 
o životním prostředí v MSVK 
Místo:   regionální výukové centrum MSVK 
Počet akcí:  3 
Počet účastníků: 35 
 

Obr. č. 7: Prezentace databáze ENVIROnetBASE v MSVK 
 

 
 

8.2. Vzdělávání pracovníků knihoven MSK v kurzech informační gramotnosti. 
Garant: Bc. Byloková, DiS. 

Projekt byl podpořen programem Ministerstva kultury VISK 2.  
Uskutečnilo se 10 kurzů, v nichž se vyškolilo 107 pracovníků z 29 knihoven MSK. 
Obsahovou náplň kurzu činily nadstavby nad MS Word, základy MS Excel, základy 
ICT, základy k textovému editoru a tabulkovému kalkulátoru – MS Office 2007, práce 
s digitální fotografií – základní i nadstavbová část. Mezi účastníky figurovaly např. 
MK Bystřice, ObK Hodslavice, MK Řepiště, ObK Mořkov, ale také specializované 
knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea Těšínska apod. 
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8.3. Expertní kurzy práce s elektronickými informačními zdroji.  
Garant: Bc. Byloková, DiS. 

Projekt byl podpořen programem Ministerstva kultury VISK 2.  
Dva realizované kurzy absolvovalo 38 pracovníků z 22 knihoven MSK, např. MK 
Dolní Lutyně, MK Bystřice, Knihovna Ostravského muzea, Studijní knihovna Muzea 
Beskyd.   

8.4. Kurz „Knihovnické minimum“ (e-learning).  
Garant: Bc. Byloková, DiS. 

Projekt byl podpořen programem Ministerstva kultury VISK 2.  
Kurz byl připraven v softwarovém prostředí LMS Moodle a zahrnuje 10 následujících 
modulů určených ke získání základních knihovnických dovedností: 
• právní rámec knihovnických činností, 
• akvizice knihovního fondu, 
• stavění a ochrana knihovního fondu, 
• zpracování knihovního fondu – jmenná katalogizace, 
• zpracování knihovního fondu – věcná katalogizace, 
• výpůjční služby, 
• referenční a informační služby, 
• elektronické informační zdroje na internetu, 
• statistické výkaznictví, 
• praktické informace. 
Ke kurzu byly připraveny studijní opory, přednášky, testy i hodnotící anketa. 
V prvním čtvrtletí 2010 bude kurz otevřen k testování a pak se předpokládá jeho 
provoz pro potřeby pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání nebo 
jako inovativní pro knihovníky, kteří neměli možnost celoživotního vzdělávání.  

8.5. Ochranné reformátování významných periodik MSK.  
Garant: Mgr. Aleš Drahotušský. 

Projekt byl podpořen programem Ministerstva kultury VISK 7. 
V rámci projektu bylo reformátováno 10 598 stran Novin Těšínských z let 1894–1914 
a Opavského Besedníku z let 1861–1865. Mikrografické zpracování a digitalizace byla 
zajištěna externě, v MSVK byla vytvořena popisná a administrativní metadata.  

8.6. Ochranné reformátování významných regionálních monografií MSK. 
Garant: Mgr. Aleš Drahotušský. 

Projekt byl podpořen programem Ministerstva kultury VISK 7. 
Reformátovány byly monografie v celkovém rozsahu cca 7 000 stran, přičemž se 
jednalo o publikace významné pro regionální dějiny, kulturní vývoj a poznání 
osobností kraje a také zajímavé po vizuální stránce. Stejně jako u předcházejícího 
projektu bylo externě provedeno mikrofilmování a digitalizace a popis metadaty 
proběhl v MSVK. 

8.7. Moderní webová prezentace MSVK.  
Garant: Mgr. Blanka Vojtková 

Projekt byl přijat v programu Pro radost Nadace OKD, plnění je stanoveno na 
polovinu r. 2010. Bylo připraveno výběrové řízení na dodavatele, vybrána firma 
Winternet s.r.o. a uzavřena smlouva o dodávce. 
 
Závěrečné zprávy k ukončeným projektům jsou k dispozici ve spisovně MSVK.  
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9. Vydané publikace 

• PRCHALOVÁ, Lea. Výroční zpráva 2008. ISBN 978-80-7054-120-3. 
• ŠEDÁ, Marie, BYLOKOVÁ, Kateřina. Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytu-

jících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2008. ISBN 978-80-7054-121-0. 
• Moravskoslezský kraj v roce 2008 : souběžná regionální bibliografie. ISBN 978-80-

7054-122-7. 

10. Public relations, media relations 
Krajskou knihovnu navštívilo během roku 42 exkurzí ze středních a základních škol 
s 1 088 účastníky. Přehled škol: 
• AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Ostrava–Vítkovice 
• EDUCA Ostrava 
• Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 
• Gymnázium Ostrava–Zábřeh, příspěvková organizace 
• Janáčkova konzervatoř, Ostrava 
• Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek–Místek, příspěvková 

organizace 
• Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace  
• Lingva – soukromé gymnázium, s.r.o., Ostrava–Poruba  
• Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava–Mariánské Hory, 

příspěvková organizace 
• Obchodní akademie, Ostrava–Poruba 
• Soukromá obchodní akademie, Ostrava–Hrabůvka 
• Střední ekonomická škola, Orlová 
• Střední průmyslová škola, Ostrava–Vítkovice 
• Střední škola společného stravování, Ostrava–Hrabůvka, příspěvková organizace 
• Střední zdravotnická škola, Opava 
• Střední zdravotnická škola, Ostrava–Mariánské Hory  
• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava–

Vítkovice, příspěvková organizace 
• Wichterlovo gymnázium, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace 
• Základní škola Bolatice 
• Základní škola Palkovice 

 
V roce 2009 se MSVK zaregistrovala v síti Facebook.  
 
Velkou pozornost věnovala MSVK propagaci fondu pro uživatele se zvláštními 
potřebami. Na semináři Jednání se specifickými skupinami uživatelů (Pržno, 8. 6.) 
zazněl příspěvek Mgr. Oravové s názvem „Speciální fondy MSVK pro zrakově 
postižené“ stejně jako na semináři Víme o sobě? (Opava, 8.-9. 9. 2009) příspěvek 
„Využijte speciální fondy krajské knihovny“.  
Ve spolupráci se společností Nová Akropolis byly na hmatových výstavách této 
společnosti distribuovány propagační letáky v Braillově písmu o speciálních službách 
pro nevidomé a slabozraké.  
 
Goethe-Institut poskytl knihovně materiály pro úspěšnou knižní výstavu „Spříznění 
volbou – němečtí autoři a jejich čeští čtenáři“, která propagovala nejvíce půjčované 
tituly německých publikací v partnerských knihovnách Goethe-Institutu. 
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Dále proběhly ve vstupních prostorách knihovny výstavky Automobil v proměnách 
času, EU a Česko, Poznejte USA, Nejkrásnější knihovny světa, Dobývejte naše hrady, 
Listopad ´89, Kouzlo Vánoc, celkem 8 výstav s 320 exponáty. Výstavka Nejkrásnější 
knihovny světa byla součástí propagace MSVK v Týdnu knihoven, kdy také proběhla 
environmentalistická soutěž. 
 
Obr. č. 8: Výstava „Automobil v proměnách času“ ve vstupních prostorách 
 

 
 
MSVK přivítala dne 14. 5. 2009 vzácnou zahraniční návštěvu pí chargé d´affaires 
Mary Thompson-Jonesové, kulturního atašé pana Davida Gainera z Velvyslanectví 
USA a zástupce Amerického centra pana Marka Svobody, která souvisela s darem 
téměř 400 amerických publikací americké provenience. Součástí daru je mimo jiné 
více než 150 titulů edice The Library of America, která představuje nejvýznamnější 
díla americké klasické i moderní literatury, dále odborné a populárně naučné 
publikace. Jako příklad je možno zmínit knihy o historii a současnosti USA, 
geografické atlasy, průvodce či obecněji pojaté monografie o životním prostředí 
a filmu. 
 
Dalším zahraničním hostem knihovny byl pan Mgr. Jan Węglowski z Ústřední 
knihovny Wroclawské univerzity zajímající se především o regionální literaturu ve 
vazbě na digitalizaci.  
 
MSVK uspořádala v dubnu za spolupráce Archivu města Ostravy a Ostravského 
muzea tiskovou konferenci u příležitosti představení Digitální knihovny 
Moravskoslezského kraje, na níž byla prezentována vzácná ostraviensia v klasické 
i digitální podobě.   
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Obr. č. 9:  Tisková konference u příležitosti představení Digitální knihovny 
Moravskoslezského kraje 

 

 
 

11. Výběr článků o MSVK 

• Boj o Černou kostku trvá. Mladá fronta Dnes : kraj Moravskoslezský, 2009, roč. 
20, č. 224, s. 1. 

• BYLOKOVÁ, Kateřina. Zpráva ze semináře Jednání se specifickými skupinami 
uživatelů. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7. [cit. 20100216]. Dostupný z WWW : 
<http://www.ikaros.cz/node/5597>.  

• „Černá kostka“ : začne stavba letos?  Moravskoslezský deník, 2009, roč. 9, č. 69, s. 
24, 25. 

• Černou kostku Ostrava nutně potřebuje, shodli se studenti. Mladá fronta Dnes : 
kraj Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 270, s. 4. 

• ČERNÝ, Jiří. Projekt vědecké knihovny odhalil předražení zakázky. Haló noviny, 
2009, roč. 19, č. 262, s. 11. 

• KARBAN, Pavel. Knihovna bude levnější. Právo : severní Morava a Slezsko, 
2009, roč. 19, č. 136, s. 10.  

• KARBAN, Pavel. Koalice s opozicí svedly bitvu o krajskou vědeckou knihovnu.  
Právo : severní Morava a Slezsko, 2009, roč. 19, č. 141, s. 10. 

• KARBAN, Pavel. Kraj chce postavit knihovnu levněji. Právo : severní Morava a 
Slezsko, 2009, roč. 19, č. 103, s. 8. 

• KARBAN, Pavel. Kraj uložil prioritní stavbu k ledu. Právo : severní Morava a 
Slezsko, 2009, roč. 19, č. 89, s. 12. 

• Knihovna dostane stovky knih z USA. Lidové noviny, 2009, roč. 22, č. 108, s. 6. 
• Knihovna má smůlu. Haló noviny, 2009, roč. 19, č. 46, s. 4. 
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• Knihovna? Odsouvá se : novou soutěž o návrh vědecké knihovny kraj vyhlásí 
později, než sliboval. Mladá fronta Dnes : kraj Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 
27. 10., s. C4. 

• Knihy přiletí až z USA. Metro, 2009, č. 89, s. 4.  
• KOPECKÁ, Laura. Případ Černá kostka odložen. A2, 2009, roč. 5, č. 15, s. 38.  
• Kraj vystavil stopku knihovně. Mladá fronta Dnes : kraj Moravskoslezský, 2009, 

roč. 20, č. 18. 6., s. 2. 
• KRÁL, Jan. Knihovna žije půl století v provizoriu, černá kostka skončila u ledu. 

Sedmička Ostrava, 2009, roč. 1, č. 5, s. 2, 3. 
• Kvůli knihovně vznikla petice. Mladá fronta Dnes : kraj Moravskoslezský, 2009, 

roč. 20, č. 17. 6., s. 2. 
• LAUDER, Silvie. Rudé kraje v roce jedna : regiony sčítají zisky a ztráty z ročního 

vládnutí ČSSD s komunisty. Respekt, 2009, roč. 20, č. 49, s. 16-19. 
• LESKOVÁ, Ivana. Boj o novou knihovnu nekončí. Mladá fronta Dnes : kraj 

Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 146, s. 1. 
• LESKOVÁ, Ivana. Dočká se Ostrava „Černé kostky“? Mladá fronta Dnes : kraj 

Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 146, s. 3. 
• LUKAČÍKOVÁ, Lucie. Lidé bojují za kostku. Metro, 2009, č. 125, s. 3. 
• LUKEŠ, Zdeněk. „Černá kostka“ má stále šanci. Lidové noviny, 2009, roč. 22, č. 

231, s. 32.  
• Ministerstvo kultury ušetří : na Ostravě. Lidové noviny, 2009, roč. 22, č. 45, s. 6. 
• Na knihovně ušetří miliardu : hejtman Palas nechce stavět, knihovnu plánuje 

z nevhodných prostor přestěhovat. Lidové noviny, 2009, roč. 22, č. 24. 4., s. 2. 
• Na knihovnu nejsou peníze. Haló noviny, 2009, roč. 19, č. 89, s. 4. 
• NAVARA, Luděk. Boj o černou kostku. Mladá fronta Dnes : kraj 

Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 30. 6., s. A10.  
• ORAVOVÁ, Monika. Využijte speciální fondy krajské knihovny [online]. Opava : 

Knihovna Petra Bezruče, 9. 9. 2009 [cit. 20100216]. Dostupný z WWW: 
http://www.okpb.cz/web/index.php?set=novinky~cze~false~0&doc=0060_22_09_
2009_KPB_ohlednuti_za_seminare_vime_o_sobe 

• PALAS, Jaroslav. Vědecká knihovna : hejtman reaguje na kritiku opozice. 
Moravskoslezský deník, 2009, roč. 9, č. 6. 3., s. 2. 

• PLEVA, Martin. Boj za Černou kostku neutichá. Moravskoslezský deník, 2009, 
roč. 9, č. 11. 9., s. 1, 2. 

• PLEVA, Martin. Knihovna bude. Ale kdy a jaká? Moravskoslezský deník, 2009, 
roč. 9, č. 220, s. 1, 2. 

• PLEVA, Martin. Lidé šli o víkendu pochod městem za Černou kostku. 
Moravskoslezský deník, 2009, roč. 9, č. 244, s. 2. 

• PLEVA, Martin. Na náměstí postavili knižní kostku. Moravskoslezský deník, 2009, 
roč. 9, č. 224, s. 1, 3. 

• PLEVA, Martin. Zachrání petice Černou kostku? Moravskoslezský deník, 2009, 
roč. 9, č. 18. 6., s. 3 

• PLEVA, Martin. Zažloutlými tisky lze listovat i na internetu. Moravskoslezský 
deník, 2009, roč. 9, č. 79, s. 2. 

• Pořádají procházku za Černou kostku. Mladá fronta Dnes : kraj Moravskoslezský, 
2009, roč. 20, č. 237, s. 5. 

• PRCHALOVÁ, Lea. Die Mährisch-Schlesische Wissenschaftliche Bibliothek in 
Ostrava, die Beitragsorganisation stellt sich vor. [rukopis pro konferenci 
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Ungeteilter Wissenszugang : Schlesische Bibliotheken stellen sich vor.   Ratingen : 
Oberschlesisches Landesmuseum 26. 6. 2009] 

• PRCHALOVÁ, Lea. Výstavba nové knihovny je nutná. Zaps. Denisa Telaříková. 
Mladá fronta Dnes : kraj Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 137, s. B3. 

• PRCHALOVÁ, Lea. Změny v kraji – změny v krajské knihovně. [rukopis, 
předneseno na konferenci Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven. 
Hradec Králové 4. 11. 2009]  

• PRCHALOVÁ, Lea; ŠEDÁ, Marie. Naplňování koncepce rozvoje knihovnických a 
informačních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2004 – 2008 [online]. 
Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna, 2009 [cit. 20100216]. Dostupný z 
WWW: http://www.svkos.cz/. 

• Provizorium už knihovně nestačí. Lidové noviny, 2009, roč. 22, č. 13. 6., s. 6. 
• RADOVÁ, Markéta. Nyní by Černá kostka byla levnější. Mladá fronta Dnes : kraj 

Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 27. 10., s. C5. 
• ŠEDÁ, Marie. Počtvrté v Pardubicích, popáté nad regionálními funkcemi 

knihoven. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10. [cit. 20100210]. Dostupný 
z WWW: http://www.ikaros.cz/node/5726. 

• ŠENKÝŘ, Miloš. I Ostrava se hádá o svůj blob. Lidové noviny, 2009, roč. 22, č. 
160, s. 4. 

• Vědecká knihovna dostala červenou, stát neuvolní peníze. Moravskoslezský deník, 
2009, roč. 9, č. 89, s. 2. 

• Vědecká knihovna : hejtman reaguje na kritiku opozice. Moravskoslezský deník, 
2009, roč. 9, č. 55, s. 8.  

• Vědecká knihovna je v nedohlednu. Naše Ostrava.cz, 2009, roč. 3, č. 5, s. 8. 
• Vědecká knihovna se začne stavět až v roce 2012. Mladá fronta Dnes : kraj 

Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 137, s. B1. 
• Výlet podpoří Černou kostku. Mladá fronta Dnes : kraj Moravskoslezský, 2009, 

roč. 20, č. 239, s. 5. 
• Výstavba krajské vědecké knihovny letos nezačne. Mladá fronta Dnes : kraj 

Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 89, s. C2. 
• Výtvarníci vyzývají k podpoře knihovny. Mladá fronta Dnes : kraj 

Moravskoslezský, 2009, roč. 20, č. 141, s. 5. 
• Za Černou kostku v Ostravě. Projekt, 2009, roč. 13, č. 10, s. 12. 

12. Členství knihovny 

12.1. Členství knihovny 

• Sdružení knihoven ČR (SDRUK). 
• Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). 
• Virtuální polytechnická knihovna (VPK). 
• Asociace evropských vědeckých knihoven LIBER. 

12.2. Účast odborníků MSVK v poradních orgánech, odborných sekcích 
a komisích 

Ústřední knihovnická rada ČR – předsednictvo (Ing. Prchalová). 
Rada Sdružení knihoven ČR (Ing. Prchalová). 
Sekce SDRUK pro regionální funkce (předseda Ing. Prchalová, člen sekce Bc. Šedá). 
Sekce SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů (Mgr. Leparová). 
Rada pro katalogizační politiku (PhDr. Hrazdil). 
Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih (pí Holbergová). 
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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). 
SKIP – sekce vzdělávání (Bc. Byloková, DiS.). 
SKIP 10 – výkonný výbor regionální pobočky Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje (Bc. Šedá). 
Sekce pro bibliografii při SDRUK ČR (PhDr. Hrazdilová). 
Pracovní skupina zpracovatelů kooperativní národní bibliografie (PhDr. Hrazdilová). 
Komise pro služby při Národní knihovně ČR (Mgr. Sisková). 
Krajská komise soutěže Vesnice roku (Bc. Šedá).  
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13. Přehled výnosů a nákladů roku 2009 v Kč 

Účet - položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 
602 – tržby z prodeje služeb 2 360 000 2 573 536,50 
644 – úroky  138 000 149 506,82 
648 – zúčt. fondů, zmařená inv.  602 571,80 
649 – jiné ostatní výnosy 15 000   34 124,90 
691 – provozní dotace 41 655 000  41 655 000,00 
Z toho: příspěvek na provoz 23 752 000  23 752 000,00 
             přísp. účel. od zřiz. 17 603 000 17 603 000,00 
             přísp. účel. ze SR   300 000   300 000,00 
Výnosy celkem 44 168 000 45 014 740,02 
501 – spotřeba materiálu 14 517 740 14 638 236,06 
Z toho: účel. prostř. knih. fond 6 800 000 6 841 017,29 
             účel. prostř. postižení 120 000 120 000,00 
             účel. prostř. RF 5 600  5 600,00 
             účel. prostř. čipy 6 727 141 6 759 124,95 
             projekt OKD  11 144,00 
502 – spotřeba energie 1 020 000 1 378 776,13 
511 – opravy a udržování  90 000 156 287,86 
512 – cestovné 150 000 128 197,23 
Z toho: účel. prostř. RF 10 000 10 000,00 
             projekt OKD         298,00 
513 – náklady na reprezentaci 20 000 11 219,77 
518 – ostatní služby 2 390 000 2 488 351,68 
Z toho: účel. prostř. VISK 224 000 224 000,00 
             účel. prostř. RF 16 000 16 000,00 
             účel. prostř. vazby 300 000 258 982,71 
             projekt OKD  68 054,00 
521 – mzdové náklady 17 073 000 17 477 724,00 
Z toho: platy 16 170 000 16 544 899,00 
             z toho: účel. prostř. RF 620 000 620 000,00 
                         FO  116 121,90 
            OON 903 000 932 825,00 
             z toho: účel. prostř. RF 27 000 27 000,00 
                         účel. prostř. čipy 750 000 768 525,00 
                         účel. prostř. VISK 76 000 76 000,00 
                         projekt OKD  7 000,00 
524 – zákonné soc. pojištění 5 726 860 5 552 941,00 
Z toho: účel. prostř. RF 217 000 210 432,00 
             účel. prostř. čipy 222 859 172 107,05 
527 – zákonné soc. náklady 927 400 921 453,34 
Z toho: účel. prostř. RF 12 400 12 400,00 
528 – ostatní soc. náklady  50 000 42 348,03 
Z toho: účel. prostř. RF  6 568,00 
                     účel. prostř. čipy  243,00 
538 – ostatní daně a poplatky 2 000 0,00 
545 – kurzové ztráty   1 722,20 
549 – jiné ostatní náklady 230 000 403 881,72 
Z toho: zmařená investice  189 000,00 
551 – odpisy 1 971 000 1 813 601,00 
Náklady celkem 44 168 000 45 014 740,02 
Výsledek hospodaření 0  0 
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14. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace obdržela 
a vyřídila v roce 2009 dvě žádosti o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 

15. Organizace a řízení MSVK 
Ve Zprávě o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě za rok 2008 
(zaměřené na ekonomické ukazatele) a ve Výroční zprávě 2008 (zaměřené na 
odbornou činnost) byly shrnuty veškeré významné skutečnosti o činnosti krajské 
knihovny.  
 
Činnost knihovny byla v průběhu roku 2009 vyhodnocována na 10 poradách 
vedoucích. Průběžně byly naplňovány statistické ukazatele činnosti 
v automatizovaném systému, které byly čtvrtletně analyzovány na poradách vedoucích 
a poté vedoucími pracovníky na jednotlivých odděleních. V návaznosti na hodnocení 
činnosti byly navrhovány odměny pracovníků, i když bohužel vzhledem k celkové 
finanční situaci knihovny nebylo možno vyčerpat celkový použitelný objem platových 
prostředků. (Bylo použito 23,41 % z povolených 25 %.) Průměrný plat v roce 2009 
činil bez účelových prostředků 19 843 Kč. 
 
Dle plánu byla prováděna kontrolní činnost a prověřována rizika. Vedoucí oddělení 
navrhovali opatření ke snižování míry rizika, bylo-li to možné, a návrhy byly 
prodiskutovány na společné poradě.  
 
Dle potřeby probíhala aktualizace řídicí dokumentace. 
 
Všichni vedoucí pracovníci zkontrolovali popisy pracovních míst ve svých odděleních 
a v případě potřeby navrhli jejich aktualizaci.  

16. Vzdělávání pracovníků 
Vzdělávání pracovníků zaznamenalo skokový vzestup zejména vzhledem k nutnosti 
zvládnout problematiku nového automatizovaného knihovního systému. Odborní 
pracovníci na knihovnických pracovních místech se vzdělávali 1 901 hodin, tj. 
průměrně 40,4 hod./1 pracovníka. 
Odborní pracovníci – neknihovníci se vzdělávali 400 hodin, tj. průměrně 57,1 hod./1 
pracovníka. 
MSVK dlouhodobě podporuje zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců univerzitním 
studiem i v rámci rekvalifikačního kurzu, který loni absolvoval p. Štverka. 
Magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně nastoupila jedna pracovnice, 
magisterské studium na Slezské univerzitě v Opavě také jedna knihovnice, 
v bakalářském studiu na Slezské univerzitě v Opavě pokračují tři kolegyně 
a nastoupily také tři.  
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17. Seznam pracovníků 
 
72 osob, 68,96 přepočtených úvazků. 
 
• z toho 47 odborných pracovníků na knihovnických pracovních místech (z toho 

22 vysokoškoláků a 25 středoškoláků),  
• z toho 7 odborných pracovníků – neknihovníků (z toho 3 s vysokoškolským 

vzděláním), 
• z toho 18 v dělnických profesích. 
 
Ředitelka 
Ing. Prchalová Lea 
Sekretariát 
Štěpánová Eva 
 
Oddělení ekonomiky a provozu (OEP) 
Ing. Kotová Květoslava – vedoucí oddělení, zástupce statutárního orgánu 
Benešová Zdeňka 
Beranová Ludmila 
Danko Jan – do 30. 4. 2009 
Fischer Karel – od 20. 4. 2009 
Fischerová Marie 
Karkošková Jana 
Kolinkeová Jarmila – od 1. 11. 2009 
Kroča Milan 
Křižáková Lenka 
Marmorovičová Kristina – do 30. 9. 2009 
Pincová Lydie 
Spurná Miroslava 
Starková Miluše – od 1. 10. 2009 do 31. 10. 2009 
Szentiványiová Marie 
Ševčíková Emilia 
Štrohalmová Ludmila 
Švarcová Jana 
Vojtášková Ester 
 
Oddělení akvizice knihovního fondu (OAK) 
Mgr. Filipová Gabriela – vedoucí oddělení 
Csabolová Světluše 
Nekolová Lenka 
Nováková Jindra 
Schindlerová Eva 
Špoková Alena 
Uhlířová Sultana 
Zoubková Milena 
 
Oddělení automatizace (OA) 
Ing. Tošenovská Drahomíra – vedoucí oddělení 
Mgr. Vojtková Blanka 
Ing. Zavilová Magda 
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Oddělení služeb čtenářům (OSČ) 
Mgr. Sisková Kateřina – vedoucí oddělení – do 31. 10. 2009 
Tomášová Marcela – vedoucí oddělení – od 1. 11. 2009 
Antoňáková Miluše   
Báňová Judita  
Fedorová Anna   
Fojtíková Eva 
Mgr. Chromcová Jitka 
Kleinová Danuše 
Kolářová Šárka  
Kuzníková Anna 
Macháčová Lada 
Mencnerová Dagmar 
Mervartová Věra 
Nitschová Eva 
Podešvová Dana 
Revťáková Dagmar 
Rončková Jarmila – do 31. 10. 2009 
Bc. Seberová Radmila 
Slonková Irena 
Starková Miluše od 1. 11. 2009 
Svobodová Jaroslava – do 30. 6. 2009 
Štrimpfl Marek 
Štverka Bohuslav 
 
Oddělení služeb knihovnám (OSK) 
Bc. Šedá Marie – zast. vedoucí oddělení 
Bc. Byloková Kateřina, DiS. 
Mgr. Leparová Jana 
 
Oddělení bibliografie (OB) 
PhDr. Hrazdilová Alena – vedoucí oddělení 
Mgr. Sisková Kateřina – od 1. 11. 2009 
Mgr. Smékalová Dagmar  
Bc. Sovadinová Marcela do 31. 12. 2009 
PhDr. Svozilová Věra 
Mgr. Ševčíková Petra 
 
Oddělení speciálních fondů (OSF) 
Mgr. Bc. Oravová Monika – vedoucí oddělení 
Hučíková Olga 
Rončková Jaroslava – od 1. 11. 2009 
Mgr. Sklenářová Dana 
Tomášová Marcela do 31. 10. 2009 
 
Oddělení zpracování knihovního fondu (OZK) 
PhDr. Hrazdil Aleš – vedoucí oddělení 
Bc. Badošková Martina 
Mgr. Drahotušský Aleš 
Mgr. Grossmannová Jana 
Holbergová Pavla 
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Bc. Hrušková Kateřina 
Hurníková Dagmar 
Mgr. Kozelský Michal  
Kazíková Jana 
Skibová Naděžda do 30. 9. 2009 
Urbancová Irena 
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Příloha č. 1: Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky 

� Kurzy počítačové gramotnosti  

Termín konání: duben–prosinec 2009 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Účast:   146 osob 

 

V průběhu roku proběhly tyto kurzy:    Počet kurzů (celkem 205 hod.) 
a) Textový editor + Tabulkový kalkulátor (MS Office 2007)  2 
b) Expertní kurz práce s elektronickými informačními zdroji  2 
c) Grafické možnosti PC (Práce s digitální fotografií)   5 
d) Tabulkový kalkulátor (MS Excel)      1 
e) Základy informačních technologií (Základy ICT)   1 
f) Textový editor (MS Word)      1 

� Informa ční centrum – Jak na to? 

Termín konání: 9. 2. 2009 
Místo konání:   regionální výukové centrum MSVK 
Účast:   18 

� Kurz správného psaní a mluvení 

Termín konání: 9. 3. 2009  
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 
Účast:   14 

� Time Management – Jak eliminovat zátěž v práci? 

Termín konání: 29. 4. 2009 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 
Účast:   14 

� Komunikace ve svízelných situacích 

Termín konání: 3. 6. 2009 
Místo konání:  Knihovna města Ostravy 
Účast:   26 

� Jednání se specifickými skupinami uživatelů 

Termín konání: 8. 6. 2009 
Místo konání:  Náš Svět, Pržno 
Účast:   22 

� Etiketa aneb společenské chování v profesním styku 

Termín konání: 30. 9. 2009 
Místo konání:  Knihovna města Ostravy 
Účast:   53 

� Odraz literatury ve filmu II. 

Termín konání: 11. 11. 2009 
Místo konání:  Dokumentační a správní středisko GVUO 
Účast:   24 
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� Současná francouzská literatura 

Termín konání: 11. 12. 2009 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 
Účast:   22 

� Nebojte se interpretace aneb Jak interpretovat zdánlivě neinterpretovatelné dílo 

Termín konání: 14. 12. 2009 
Místo konání:  Dokumentační a správní středisko GVUO 
Účast:   15 

� Hry pro zlepšení komunikace s tzv. „problémovými dětmi“ 

Termín konání: 16. 12. 2009 
Místo konání:  Knihovna města Ostravy 
Účast:   13 

� Rekvalifikační kurz pro pracovníky knihoven a informačních institucí bez 
knihovnického vzdělání 

Termín konání: říjen 2008–březen 2009 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Počet účastníků: 17 

� Volně přístupné zdroje průmyslově právních informací na internetu 

Termín:   15. 4. 2009 
Místo:    regionální výukové centrum MSVK 
Počet akcí:   1  
Počet účastníků:  9  
Poznámka:   uspořádáno ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 

 
Obr. č. 10: Rekvalifikační kurz pro pracovníky knihoven ve školicím středisku MSVK 
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Příloha č. 2: Statistické ukazatele činnosti MSVK 
 
Popis Roční plnění
Přírůstek knihovního fondu (k.j.) 28452

monografie, kartogr. dok., hudebniny 19283
monografie tuzemské 17522
monografie zahraniční 1556
kartografické dokumenty tuzemské 185
kartografické dokumenty zahraniční 14
hudebniny 6

seriály 3427
seriály tuzemské 3018
seriály zahraniční 409

normy 2397
patenty 1197
firemní literatura 0
zvukové záznamy 1914
audiovizuální záznamy 40
elekronické zdroje 194
smíšené dokumenty 0

Úbytek knihovního fondu (k.j.) 10932
monografie 4491
hudebniny 0
kartografické dokumenty 22
seriály 0
normy 413
patenty 0
firemní literatura 6000
zvukové záznamy 3
audiovizuální záznamy 0
elekronické zdroje 3
smíšené dokumenty 0

Rozdíl přírůstku a úbytku  knihovního fondu (k.j.) 17520
Stav knihovního fondu 1048010

monografie 559497
kartografické dokumenty 5624
hudebniny 177
seriály 112136
normy 57901
patenty 282220
firemní literatura 22163
zvukové záznamy 6681
audiovizuální záznamy 385
elekronické zdroje 1223
smíšené dokumenty 3  
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Revize knihovního fondu (k.j.) 116990
Obsahová aktualizace (k.j.) 48163
Vazba knihovního fondu (k.j.) 3741
Počet docházejících periodik (p.j.) 3644
Počet docházejících periodik (exemplářů) 3674
Aktual. elektron. zdroje (p.j.) 5
Bibliografické a dokumentační záznamy 24861

Bibliografické a dokument. záznamy bez katalogizace 3737
Jmenná katalogizace (k.j.) 21124

monografie, kartografické dok., hudebniny 16528
     monografie 16374
     kartografické dok. 143
     hudebniny 11
seriály (tištěné) 3110
firemní literatura 0
zvukové záznamy 1283
audiovizuální záznamy 43
neperiodické elektronické zdroje 131
elektronické seriály 27
smíšené dokumenty 2

Věcná katalogizace (p.j.) 12229
monografie, kartografické dok., hudebniny 10264
     monografie 10106
     kartografické dok. 139
     hudebniny 19
seriály (tištěné) 530
firemní literatura 0
zvukové záznamy 1283
audiovizuální záznamy 43
neperiodické elektronické zdroje 82
elektronické seriály 26
smíšené dokumenty 1

Retrospektivní konverze záznamů
knih (p.j.) 4186
seriálů (p.j.) 0

DB budované v MSVK kromě OPAC 6
Požadavky na výpůjčky (p.j.) 236534

požadavky mimo MVS 232276
požadavky MVS, MMVS 4258

MVS - obdržené z jiných knihoven 3801
MVS - jiným knihovnám 387
MMVS - obdržené z jiných knihoven 52
MMVS - jiným knihovnám 18 
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Uspokojené požadavky na výpůjčky (p.j.) 224289
uspokojené požadavky mimo MVS 220157

uspokojené požadavky MVS, MMVS 4132
MVS jiným knihovnám 3626
výpůjčkou originálů 3388
kopiemi 238
MVS z jiných knihoven 399
výpůjčkou originálů 358
kopiemi 41
MMVS jiným knihovnám 56
výpůjčkou originálů 33
kopiemi 23
MMVS z jiných knihoven 51
výpůjčkou originálů 15
kopiemi 36

Výpůjčky (k.j.) 367311
prolongace (k.j.) 110083

Výpůjčky kromě MVS, MMVS (k.j.) 355335
Absenční kromě MVS (k.j.) 270610
monografie, kartografické dok., hudebniny 249960
seriály 3138
speciální fondy (normy, firemní literatura) 17512
Prezenční kromě MVS, MMVS (k.j.) 84725
monografie, kartografické dok., hudebniny 29779
seriály 22597
speciální fondy (normy, firemní literatura) 32349

Výpůjčky MVS, MMVS (k.j.) 11976
MVS - výpůjčky z fondu MSVK (k.j.) 10708
monografie, kartografické dok., hudebniny 3347
seriály 5662
z toho cirkulace 5642
ostatní dokumenty 719
z toho cirkulace 719
kopie 980
MVS - výpůjčky z jiných knihoven (k.j.) 1049
monografie, kartografické dok., hudebniny 347
seriály 11
ostatní dokumenty 0
kopie 691
MMVS - výpůjčky z fondu MSVK (k.j.) 166
MMVS - výpůjčky z jiných knihoven (k.j.) 53 
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Rešeršní a informační činnost, poradenství 31588
základní informace 23593
obsáhlé informace, konzultace 7985
písemná metodická doporučení, analýzy 10
rešerše 415

Registrovaní uživatelé 9033
Návštěvníci 186964

návštěvníci půjčovny 146817
návštěvníci studovny 21264
návštěvníci půjčovny a studovny OSF 8183
návštěvníci OB 755
návštěvníci OSK 190
návštěvníci - internet 9755

Virtuální návšt ěvníci 294973
vstupy do OPAC 219845
vstupy do dalších DB budovaných MSVK 74365
ostatní vstupy 763

Exkurze 42
počet účastníků 1088

Výstavy 8
počet exponátů (k.j.) 320

Vzdělávací akce 34
počet účastníků 541
vzdělávací akce pro knihovníky 25

počet účastníků 422
vzdělávací akce pro uživatele 9

počet účastníků 119
Tištěné publikace (p.j.) 98

bibliografie 2
rešerše 94
ostatní 2

Příspěvky do odborného tisku 11
počet stran 39

Elektronické publikace (p.j.) 2
elektronické neperiodické publikace 2
elektronická periodika 0

Poradní a pracovní orgány 27
počet zaměstnanců 31

Vzdělávání zaměstnanců (školení, semináře)
Odborní pracovníci - knihovníci 1901

interní vzdělávací akce (počet hodin) 1454
externí vzdělávací akce (počet hodin) 447

Odborní pracovníci - neknihovníci 400
interní vzdělávací akce (počet hodin) 276
externí vzdělávací akce (počet hodin) 124 

 



37 

Příloha č. 3: Přehled pověřených knihoven  
 

Město Název knihovny Počet obsluh. knihoven 
Bruntál Městská knihovna 57 
Brušperk Městská knihovna 9 
Dobrá Místní knihovna 7 
Frýdek-Místek Městská knihovna 28 
Frýdlant nad Ostravicí Městská knihovna 6 
Havířov Městská knihovna 15 
Holasovice Místní knihovna P. Křížkovského 23 
Hradec nad Moravicí Městská knihovna 19 
Karviná Regionální knihovna 28 
Nový Jičín Městská knihovna 82 
Opava Knihovna Petra Bezruče 49 
Ostrava Knihovna města Ostravy 26 
Třinec Městská knihovna 33 
Vítkov Městská knihovna 15 
Vratimov Městská knihovna 5 

Celkem   402 
 


