
 

OBSAH 

1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ ................................................................................................ 2 

2. SLUŽBY UŽIVATEL ŮM .......................................................................................................... 7 

3. SLUŽBY KNIHOVNÁM ......................................................................................................... 10 

3.1. PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST......................................................................................... 10 
3.2. PŘÍPRAVA KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA LÉTA 2013–2016....................................................................... 11 
3.3. KOORDINAČNÍ ČINNOST, SBĚR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH........................................ 12 
3.4. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST .................................................................................................................... 13 

4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU....... ................ 14 

4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU ....................................................................................................... 14 
4.2. REVIZE A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU........................................................................................ 16 

5. BIBLIOGRAFICKÁ A KATALOGIZA ČNÍ ČINNOST...................................................... 16 

5.1. ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU.................................................................................................. 16 
5.2. BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST.............................................................................................................. 17 

6. DIGITALIZACE....................................................................................................................... 17 

7. AUTOMATIZACE ................................................................................................................... 17 

8. ROZVOJOVÉ PROJEKTY..................................................................................................... 18 

8.1. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT (SOUČÁST MULTIPROJEKTU E-GOVERNMENT 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE)....................................................................................................... 18 
8.2. OBOHACENÍ ZÁZNAMŮ ČLÁNKŮ ZOBRAZENÝCH V ANL+ O VYBRANÁ JMENNÁ A VĚCNÁ METADATA ... 18 
8.3. E-KNIHY ANEB NOVÁ VÝZVA PRO KNIHOVNY .................................................................................. 18 
8.4. S JEDNÍM PRŮKAZEM DO VÍCE KNIHOVEN........................................................................................ 19 
8.5. EXPERTNÍ KURZY-ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.................. 19 
8.6. KONSORCIÁLNÍ PROJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘÍSTUP K LICENCOVANÝM ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÍM 

ZDROJŮM ......................................................................................................................................... 19 

9. PUBLIKA ČNÍ ČINNOST........................................................................................................ 19 

10. VZTAHY K VE ŘEJNOSTI..................................................................................................... 22 

11. VÝBĚR ČLÁNK Ů O MORAVSKOSLEZSKÉ V ĚD. KNIHOVN Ě V OSTRAVĚ ........... 24 

12. ČLENSTVÍ KNIHOVNY......................................................................................................... 25 

12.1. ČLENSTVÍ KNIHOVNY ...................................................................................................................... 25 
12.2. ÚČAST ODBORNÍKŮ MSVK V PORADNÍCH ORGÁNECH, ODBORNÝCH SEKCÍCH A KOMISÍCH............ 25 

13. PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLAD Ů ...................................................................................... 26 

14. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM................................................................................................ 27 

15. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MSVK......................................................................................... 27 

16. ZAM ĚSTNANCI, ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ..................... .......................................... 27 

17. SEZNAM ZAM ĚSTNANCŮ K 31. 12. 2012 .......................................................................... 28 

 
PŘÍLOHY:  
Příloha č. 1: Plnění plánu významných číselných ukazatelů 
Příloha č. 2: Statistické ukazatele činnosti MSVK 
Příloha č. 3: Přehled vzdělávacích akcí MSVK pro knihovníky 
Příloha č. 4: Přehled vzdělávacích akcí MSVK pro veřejnost 



2   

1. Souhrnné vyhodnocení 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se v průběhu roku podílela na řešení 
několika projektů, při čemž jedním z rozsáhlých témat byly elektronické knihy. Do 
31. 3. 2012 byl řešen projekt E-knihy aneb nová výzva pro knihovny, který získal 
finanční podporu Nadace OKD v rámci programu Pro radost. Projekt pomohl 
nastartovat aktivity, které dále pokračovaly i po jeho ukončení. Jednalo se o:  

• 55 výpůjček čteček elektronických knih, 

• 11 vzdělávacích akcí (především prezentace e-čteček a konzultace k e-knihám na 
základních a středních školách pro pedagogy a školní knihovníky v Ostravě-
Porubě, Hrabové, Hrabůvce, Zábřehu ...), 

• vydání tištěné brožury E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky,  

• vydání 37 e-knih (10 titulů v různých formátech). Kromě metodické brožury šlo 
o autorsky volné regionální knihy z Digitální knihovny MSK ve formátech pdf, 
pdf pro čtečky, ePub, mobi a výběrovou bibliografii ke 100. výročí narození Josefa 
Strnadela.  

 
Foto č. 1: Seminář MSVK k e-knihám v Orlové  
 

 
 
 
MSVK se zapojila také do projektu E-knihy do každé knihovny, který pod patronací 
Městské knihovny v Praze spojuje knihovny a nakladatele. Díky projektu MSVK 
může prezenční formou zpřístupňovat cca 100 českých titulů.  
 
Digitální knihovna Moravskoslezského kraje čítající k 31. 12. 2012 38 titulů 
periodik o 99 274 snímcích a 630 monografií o 85 777 snímcích zaznamenala výrazný 
nárůst přístupů, a to o 41 % oproti předchozímu roku. Celkem se jednalo o 5 109 
přístupů (590 interních a 4 519 externích). Nárůst návštěvnosti v Digitální knihovně 
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jistě souvisí nejen s rozšiřující se nabídkou dokumentů, ale také s faktem, že 
digitalizovaná díla jsou propojována se záznamy v katalogu MSVK.    
 
Projekt Digitalizace a ukládání dat – součást multiprojektu e-Government MSK – 
znamenal v loňském roce rozsáhlou aktivitu, kterou se kromě projektových manažerů 
na krajském úřadě zabývali čtyři zástupci MSVK, např.: 

• Doplňování a připomínkování podkladů pro veřejné zakázky, zodpovídání dotazů 
uchazečů, aplikace nových standardů pro digitalizaci, posuzování nabídek při 
veřejných zakázkách. 

• Posuzování kontrolních vzorků digitalizovaného dokumentu poskytnutých 
dodavatelskou firmou. Úkol byl velmi složitý, protože pro zrušení soutěže 
k realizaci Krajské digitalizační jednotky nebyla knihovna vybavena vhodným 
softwarem a testování probíhalo z velké části v Moravské zemské knihovně v Brně 
s osobní účastí zaměstnanců MSVK. 

• Průběžné konzultace v oblastech, kdy není standardy stanoven jednoznačný 
postup, přípravy žádostí o čísla čnb u monografií a žádostí o ISSN u periodik. 

• Stahování záznamů ze Souborného katalogu ČR do katalogu MSVK a zajištění 
jmenné katalogizace dokumentů z muzeí, jež dosud neměly záznam v Souborném 
katalogu ČR. 

• Přípravu dvou předávek dokumentů, a to z fondu MSVK, Ostravského muzea, 
Archivu města Ostravy a Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Konkrétně se jednalo 
o přípravu elektronických průvodek a předávacích protokolů, kontrolu fyzického 
stavu dokumentů, atd. 

 

Další skupina projektových aktivit se týkala tradičního vzdělávání knihovníků 
a konsorciální účasti krajské knihovny zajišťující státem dotovaný přístup 
k elektronickým informa čním zdrojům: databázi EBSCO, OCLC FirstSearch, 
OCLC WorldCat, NewtonMedia a ASPI – garant Národní knihovna ČR, ekonomicko-
statistické databáze GMID a EconLit – garant Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Science Direct, SpringerLink – garant Národní technická knihovna, Web of 
Knowledge – garant Knihovna Akademie věd ČR.  

U následujících dvou projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
dotovaných z evropských fondů šlo loni o období, kdy byly doplňovány podklady 
a projekty byly dolaďovány. Databáze jsou v MSVK k dispozici od ledna 2013. 

• „SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR“. Informační zdroje EBSCO-
Academic Search Complete. (Konsorcium řídí Západočeská univerzita v Plzni.) 

• „STMFull: plnotextové databáze pro podporu výzkumu a vývoje.“ Informační 
zdroje ProQuest STM. (Konsorcium řídí Univerzita T. Bati ve Zlíně.) Vstup do 
kolekce s environmentální problematikou, zdravotnickými tématy, 
technologickými databázemi.  

 
Vzhledem k absenci článkové bibliografie dříve zpracovávané Národní knihovnou se 
krajské knihovny včetně MSVK zapojily do kooperativního projektu „Obohacení 
záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata“.  

 

Služby knihovny se loni vylepšily hned třikrát. Jednalo se pořízení externího 
Biblioboxu k vracení dokumentů, což bylo určeno zejména pro situaci, kdy byla 
knihovna uzavřena, ale využívání předčilo představu. Zadruhé byly zavedeny čipové 
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čtenářské průkazy s tím, že jsou akceptovány též studentské čipové průkazy. Třetí 
novinkou bylo zajištění wi-fi technologie k zpřístupnění internetu ve studovně 
a půjčovně. V závěru roku byl pořízen software ke čtvrtému zlepšení služeb, a sice 
uživatelským kontům, na které budou vystavovány digitální objekty. Uživatel si bude 
moci články, příp. kapitoly z knih stáhnout pro potřeby dalšího studia a knihovna bude 
mít přesnou evidenci k úhradě poplatků kolektivním správcům autorských práv. 

 
MSVK se loni podařilo připravit pro Letní knižní veletrh společný stánek s muzei, 
kde byly mj. nabízeny k prodeji propagační publikace muzeí a na notebooku běžela 
smyčka s virtuální prohlídkou krajské knihovny. Veletrhu předcházel celostátní 
akviziční seminář pořádaný sekcí SDRUK pro akvizici a Moravskoslezskou vědeckou 
knihovnou. Doprovodnou akcí byl slavnostní večer na Slezskoostravském hradě 
včetně pořadu LiStOVáNí s L. Hejlíkem a A. Novotným. 

 

Velká pozornost byla věnována přípravě Koncepce rozvoje veřejných 
knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2013–
2016. Teze i následně celá Koncepce byly zpracovány v MSVK, ale do přípravy byly 
zapojeny managementy knihoven různých typů, a výsledný materiál lze považovat za  
společné vyjádření  představy dalšího rozvoje knihovnických služeb v našem kraji. 

 

Foto č. 2: Porada v MSVK k přípravě Koncepce  
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Foto č. 3: Celostátní akviziční seminář sekce SDRUK pro akvizici a MSVK 
 

 
 
Foto č. 4: Mgr. Filipová z MSVK se svým příspěvkem na celostátním semináři 
 

 
 
 
V knihovně se loni zaregistrovalo 11 192 uživatelů (o 351 více než v předchozím 
roce), stoupl též počet virtuálních návštěvníků, a to na 493 829. Návštěvníci 
objednávající služby knihovny či takoví, kteří přímo čerpali informace z webových 
stránek, ocenili jejich kvalitu. (MSVK se umístila na třetím místě v celostátní soutěž 
Biblioweb.) Počet fyzických návštěvníků klesl zejména ve studovně, pravděpodobně 
proto, že při delším pobytu v knihovně je obzvláště citelné nepohodlí návštěvníků 
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(zcela nevyhovující sociální zařízení, k občerstvení jen několik nápojů z automatu). 
V tomto směru se ani v loňském roce situace nezlepšila.  

Výpůjčky za rok činily 540 210, z toho cca 100 000 byly výpůjčky prezenční a cca 
8 000 meziknihovní. Knihovna zpracovala přes 400 rešerší a uskutečnila celkem 
51 exkurzí pro 996 studentů a 74 prezentací a přednášek pro 1 373 účastníků.  

Rozsah knihovního fondu činil 1 110 656 publikací.  

Statistické ukazatele činnosti jsou uvedeny v příloze č. 2. O službách uživatelům, 
o přípravě zázemí pro jejich poskytování, jakož i o regionálních funkcích knihoven je 
detailněji pojednáno v následujících kapitolách této zprávy.  
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2. Služby uživatelům 
Při poskytování služeb musela krajská knihovna také v loňském roce překonávat 
problémy související s nedostatečnými a nevhodnými prostory. Na jaře se v důsledku 
staré a poddimenzované kanalizace vytlačila splašková voda do skladu v pravém 
křídle Nové radnice (viz foto), v levém křídle spadla ve skladu část podmáčené zdi. 
Knihovní fond byl naštěstí ihned přestěhován a očištěn a nedošlo ke ztrátám.  

 

Foto č. 5: Promáčené zdi na jaře 2012 
 

 
 

Uživatelům byly připravovány publikace ze 6 skladů, z pomocných skladišť (mimo 
budovu půjčovny) bylo přivezeno 98 545 publikací. Jako každoročně bylo zapotřebí 
přestěhovat knihovní fond, aby byly pod půjčovnou novější knihy. Stěhovalo se 
zejména v letních měsících, a to z místního skladu, kde se následně knihovní fond 
posunoval, do skladu na Cihelní ulici. Rovněž bylo zapotřebí přesunout deníky ze 
skladu na Macharově ulici do skladu na Cihelní tak, aby se uvolnil prostor pro nové 
ročníky časopisů. Naštěstí lze objednávat potřebné dokumenty po internetu, a tudíž 
zájemci pociťují nepraktičnost roztříštěných skladů pouze tím, že mají požadavky ze 
skladů mimo Novou radnici vyřízené až následujícího pracovního dne. 

Celkové výpůjčky mimo meziknihovní služby vykazují potěšitelný nárůst. Při vracení 
publikací ocenili čtenáři možnost umístit knihy do externího Biblioboxu, a to nejen 
mimo provozní dobu knihovny. (Překvapením pro zaměstnance byly četné publikace 
z fondu Univerzitní knihovny Ostravské univerzity.)   

 

 

 



8   

Foto č. 6: Bibliobox k vracení dokumentů  
 

 
 

 

Graf č. 1: Výpůjčky 
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Meziknihovní služby vzrostly o 309 výpůjček, z čehož v 235 případech šlo o výpůjčky 
periodik při cirkulační službě. Z jiných knihoven bylo realizováno o 224 výpůjček  
méně, a to 425.  

Knihovna se neustále snažila o získávání nových uživatelů. Nabízela exkurze, 
instruktáže, prezentace k využívání informačních zdrojů i k jiným tématům. Oddělení 
služeb knihovnám připravilo a realizovalo přednášky pro veřejnost s tématy: Toulky 
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Ostravou, Necituješ, vyletíš, Od rukopisů k digitalizaci, Informační zdroje, E-books 
a Za tajemstvím písma a knihy. Těchto přednášek se zúčastnilo 1 272 osob. 

Také umožnění užívání notebooků s internetem díky zavedení wifi technologie ve 
studovně a půjčovně zvýšilo atraktivitu služeb. Ve srovnatelných knihovnách je 
přístup k internetu ve všech veřejných prostorách samozřejmostí, ale v MSVK to 
nebylo vzhledem k omezením budovy, resp. stavu a kapacity sítí možné a internet byl 
dosud veřejnosti přístupný jen na několika PC.  

V loňském roce navštívili knihovnu na exkurze, ke shlédnutí prezentací či k oběma 
účelům následující školy: 

AHOL – Střední odborná škola, Ostrava–Vítkovice 

Gymnázium Fr. Živného Bohumín 

Gymnázium Olgy Havlové Ostrava 

Gymnázium Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek–Místek 

Janáčkova konzervatoř Ostrava 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava–Poruba 

Lingva - soukromé gymnázium, Ostrava 

Matiční gymnázium, Ostrava 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava–Mariánské Hory 

Podnikatelská škola Opava 

Soukromé šestileté gymnázium Ostrava-Hrabůvka  

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Odry 

Střední průmyslová škola a gymnázium, Ostrava–Vítkovice 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, Kratochvílova 

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium Ostrava–
Zábřeh  

Střední průmyslová škola technická a dopravní Ostrava–Vítkovice  

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba 

Střední škola společného stravování, Ostrava–Hrabůvka 

Střední škola teleinformatiky, Ostrava-Poruba 

Střední zahradnická škola, Ostrava-Hulváky 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava–Vítkovice 

Střední zdravotnická škola, Ostrava–Mariánské Hory 

Vyšší odborná škola Sokrates, Ostrava–Hrabůvka 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava–Poruba 

Základní škola logopedická Ostrava–Hrabůvka 

Základní škola, Ostrava–Svinov 
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Počet registrovaných čtenářů stoupl na 11 192 osob, počet virtuálních návštěvníků na 
493 829.  

 

Tabulka č. 1: Virtuální návštěvníci 
 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

294 973 404 895 482 249 493 829 

 
Návštěvníci vstupovali především do elektronického katalogu knihovny, do Digitální 
knihovny MSK, do regionálních bibliografických databází a adresáře knihoven MSK. 
Vstupy do licencovaných elektronických zdrojů byly využívány jak vzdáleně 
registrovanými uživateli, tak knihovnicemi při přípravě 414 rešerší. Do rešerší bylo 
zařazeno 17 814 záznamů.  

 
Tabulka č. 2: Oborové složení rešerší 
 

 Počet % 

Společenské vědy 168 41 

Ekonomika   27 7 

Přírodní vědy   16 4 

Životní prostředí   18 4 

Medicína 101 24 

Technika   10 2 

Umění, literatura, historie, sport   74 18 

Celkem 414 100 

 

Kromě oddělení bibliografie poskytovalo poradenskou činnost též bibliograficko-
informační pracoviště oddělení služeb čtenářům a oddělení služeb knihovnám, kam se 
obraceli studenti vysokých škol (Slezská univerzita, Ostravská univerzita, Vysoká 
škola báňská – TUO) s žádostí o odbornou pomoc při vyhledávání informací zejména 
k diplomovým bakalářským a magisterským pracím. Byly jim poskytovány potřebné 
informace a podklady (např. statistiky, rozborové dokumenty) a konzultace.  

3. Služby knihovnám 
3.1. Poradenská a konzultační činnost 
V obsluhovaných i pověřených knihovnách, jakožto též ve školních, muzejních 
a galerijní knihovně se loni uskutečnilo 85 metodických návštěv a knihovnám bylo 
poskytnuto 245 odborných konzultací. Témata metodických návštěv se týkala 
především plnění standardů VKIS1. Vždy byla věnována pozornost též  kvalitě 
webových stránek navštívené knihovny. MSVK se snažila, aby byl při metodických 
návštěvách přítomen též zástupce místní samosprávy a zasílala zápisy z metodických 
                                                 
1 Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních 
služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České 
republiky. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf . 
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návštěv vedení obce. Dále byly konzultovány grantové programy pro knihovny, 
nabídka e-knih v knihovnách, přijímání knižních darů do fondu knihovny, e-
learningový kurz MSVK a problematika výkonu jednotlivých regionálních funkcí2 dle 
potřeb konkrétní knihovny.  

3.2. Příprava Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních 
služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2013–2016 

Krajská koncepce vychází z celostátního materiálu Koncepce rozvoje knihoven ČR na 
léta 2011–2015 včetně internetizace knihoven3. Je shodně strukturovaná 
a rozpracovává ty části celostátní Koncepce, které se týkají knihoven v MSK. Tam, 
kde to bylo reálné, jsou také uvedeny náklady potřebné k realizaci stanovených cílů. 
Období k realizaci Koncepce bylo nastaveno shodně s volebním obdobím krajského 
zastupitelstva. 

Na přípravě tezí krajské koncepce se kromě knihovnic oddělení služeb knihovnám 
podílela ředitelka a náměstkyně pro odborné záležitosti. Teze byly rozeslány 
k připomínkování do knihoven v kraji a následně byla sestavena pracovní skupina 
čítající 20 zástupců různých typů knihoven, která diskutovala nad tezemi na poradě 
30. 10. 2012. V závěru roku byly teze rozpracovány do Koncepce a ta nyní prochází 
dalším kolem připomínkování v krajském měřítku. 

 

Foto č. 7: Pracovní skupina na poradě ke koncepci 
 

 
 

 

 

                                                 
2 O výkonu regionálních funkcí pojednává Roční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí 
v Moravskoslezském kraji – viz bod  1.3.3 
3 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven. Dostupné z: 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_deklarace.htm . 
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Foto č. 8:  Ing. Prchalová při předávání medaile Z. V. Tobolky PhDr. Halině 
Molinové 

 

 
 

3.3. Koordinační činnost, sběr a vyhodnocování dat o knihovnách 
Během roku byly sledovány a aktualizovány informace o knihovnách a informačních 
pracoviších MSK. Průběžně je aktualizován Adresář knihoven Moravskoslezského 
kraje , který je přístupný na webu MSVK4. V současné době adresář obsahuje 668 
záznamů. Adresář knihoven je velmi využíván knihovnickou veřejností; v roce 2012 
zaznamenal celkem 103 233 externích přístupů.  

Na základě statistických sumářů a komentářů zpracovaných pověřenými knihovnami 
kraje za své obsluhované knihovny byl zpracován a do knihoven kraje expedován 
Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském 
kraji v roce 2011, který je dostupný také v elektronické formě na webu MSVK5. 

Byla zpracována Roční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí 
v Moravskoslezském kraji za rok 2011, která byla odeslána na MK ČR, do Národní 
knihovny, pověřeným knihovnám MSK a také je dostupná v elektronické podobě na 
webu MSVK6. 

                                                 
4 Adresář knihoven kraje. Dostupné z: http://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/adresar-knihoven-
kraje/. 
5 Rozbor činnosti vybraných knihoven v Moravskoslezském kraji v roce 2011. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/soubory/2011_rozborvkis_msk-1.pdf  
6 Roční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011. Dostupné 
z: http://www.svkos.cz/data/soubory/2011_zpravarf_msk-2.pdf.  



13   

3.4. Vzdělávací činnost 
V roce 2012 připravilo a realizovalo OSK celkem 14 vzdělávacích akcí pro 
knihovníky – a to v rámci programu VISK 2, školení hrazených z dotace na výkon 
regionálních funkcí a knihovnických kurzů. 

V rámci programu VISK 2 se uskutečnily 3 kurzy počítačové gramotnosti (MS Word 
ve službách PR knihovny, Zvyšování kompetencí v oblasti elektronických služeb 
a Google je více než jen vyhledávač).  

Dále bylo realizováno 7 školení a seminářů: Školení katalogizačních pravidel, 
Odborný text a jeho úskalí I a II, Image knihovny a knihovníka, Statistiky v praxi 
veřejných knihoven, Devět životů (nejen) Arnošta Lustiga, Práce s dětmi předškolního 
věku v knihovnách. Kurzů ICT a seminářů se celkem zúčastnilo 280 knihovníků 
a studentů knihovnictví.  

 

Foto č. 9: Účastníci semináře Devět životů (nejen) Arnošta Lustiga 
 

 
 

V roce 2012 se uskutečnily také 4 kurzy: E-learningový kurz Knihovnické minimum 
4 a 5, Knihovnický kurz se specializací na práci informačních a studijních center ZŠ 
a SŠ a Rekvalifikační knihovnický kurz. Knihovnických kurzů se zúčastnilo celkem 
167 knihovníků.  

Oddělení speciálních fondů připravilo 2 akce, a to E-knihy a e-čtečky a Prezentace 
databází World eBook Library a GMID.  
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4. Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 
4.1. Akvizice knihovního fondu 
Přírůstek knihovního fondu činil 26 071 jednotek, úbytek 6 507 (z toho 6 000 firemní 
literatura), stav knihovního fondu vzrostl o 19 564 na 1 110 656 jednotek. 

 

Graf č. 2: Složení knihovního fondu 
 

patenty; 284 635

kartografické dokumenty; 6 199 hudebniny; 256

audiovizuální záznamy; 512

zvukové záznamy; 10 748 normy; 64 139

monografie; 609 085

smíšené dokumenty; 7

elektronické zdroje; 2 335
seriály; 128 577

firemní literatura; 4 163

 
 

Celkově bylo doplněno o 675 k. j. méně neperiodických publikací než v roce 2011. 
Pokles se týká především tištěných monografických publikací, a to o 876 k. j., naopak 
elektronických zdrojů bylo zaevidováno o 201 k. j. více než v loňském roce. Částečně 
je pokles tištěných monografií způsoben přesunutím tzv. iterací z monografického 
zpracování pod seriálové (cca 250 k. j.).  

Povinným výtiskem bylo získáno 1 346 k. j., (z toho 240 elektronických zdrojů), což 
je o 120 k. j. více než v roce 2011. Za navýšením stojí vyšší počet elektronických 
zdrojů, a to o 158 k. j., především skript vysokých škol.   

Zakoupeno bylo 12 093 českých dokumentů (z toho 112 elektronických zdrojů, což je 
o 725 k. j. méně než v roce 2011. Průměrná cena české knihy v roce 2012 činila 
241 Kč - nepatrně nižší než v roce 2011 (245 Kč). Pro srovnání: v roce 2010 byla 
průměrná cena 256 Kč, v roce 2009 činila 278 Kč. Nakupováno bylo s rabaty od 15 do 
30 %. 

Celkově bylo nakoupeno 487 zahraničních publikací (o 122 méně než v roce 2011 
a dokonce o 567 k. j. méně než v roce 2010). Z oboru environmentalistiky bylo však 
získáno 82 svazků. Při objednávání bylo využíváno veletržních slev od 20 % do 50 % 
(akční nabídka vydavatelství Springer). Kromě knih z oboru environmentalistiky byly 
nakupovány především jazykové učebnice a výběrově slovenské publikace 
(vysokoškolské učebnice, publikace zaměřené na slovenské reálie). 
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Nákupem v antikvariátech bylo doplněno 34 starších regionálních dokumentů 
v hodnotě 18 960 Kč. 

V roce 2012 bylo doplněno darem 2 559 k. j. (z toho 133 elektronických zdrojů). 
2 423 k. j. tvoří české dary a 136 k. j. dary zahraničních publikací. Počet darů se již 
třetím rokem pohybuje okolo 2 500 svazků – v roce 2011 (2 504 k. j.) a v roce 2010 
(2 580 k. j.).  

Z projektu Česká knihovna bylo pro rok 2012 objednáno 25 publikací, zpracováno do 
konce roku bylo 20 dokumentů. 

K významným dárcům (nad 20 titulů) patřili: 

• pro zahraniční publikace – 41 k. j. Goethe-Institut,  
• české publikace – MOBA – 362 k. j., Univerzita Palackého – 189 k. j., Ostravská 

univerzita – 116 k. j., Západočeská univerzita – 105 k. j., A.M.I.M.S – 62 k. j., 
Slezská univerzita – 62 k. j., Masarykova univerzita – 48 k. j., Národní ústav 
odborného vzdělávání – 44 k. j., František Kobza – 37 k. j., Lipka – 35 k. j., Český 
statistický úřad – 34 k. j., Barrister & Principal – 32 k. j., De Agostini – 29 k. j., 
Technická univerzita Liberec – 27 k. j., Univerzita Karlova – 26 k. j., Kraj 
Vysočina – 22 k. j., Pražská vydavatelská společnost – 22 k. j., Národní divadlo – 
21 k. j., Crew – 20 k. j. 

 

V roce 2012 docházelo do knihovny 3 774 časopisů a novin (bez firemních), 3 642 
českých a 132 zahraničních. Zapsáno bylo 28 857 jednotlivých čísel a zasláno 303 
urgencí na nedodaná čísla.  

Knihovna odebírala 489 titulů firemních časopisů - 304 českých a 185 zahraničních. 

Přírůstek seriálů činil 5 530 jednotek, z toho bylo zaevidováno 1 224 k. j. ostatních 
seriálů (z toho 212 duplikátů), což je o 418 k. j. více než v roce 2011. K nárůstu došlo 
především díky tomu, že se jako seriálové publikace začaly zpracovávat tzv. iterace.  

Bylo vydáno (a tedy i získáno) méně norem (o 88 k. j.) a patentů (o 60 k. j.), tedy 
dokumentů, které MSVK doplňuje v úplnosti. Dle údajů Úřadu průmyslového 
vlastnictví stojí za trvalým poklesem vydaných národních patentů stále častější 
evropské patenty validované i pro Českou republiku, roste také počet udělených 
užitných vzorů (jednodušší forma ochrany oproti patentům). 

Bylo doplněno také méně zvukových dokumentů (o 245 k. j.) - zde jde především 
o pokles v množství zvukových knih vydávaných Knihovnou a tiskárnou pro 
nevidomé K. E. Macana (ty MSVK nakupuje v úplnosti s výjimkou dětských knih 
a příbalových letáků léků).  
  
V roce 2012 byl speciální fond opět rozšiřován díky účelové dotaci 
Moravskoslezského kraje. Zakoupeno bylo dohromady 810 publikací. Vzhledem 
k omezenému množství speciálních dokumentů dostupných na trhu byla část účelové 
dotace využita se souhlasem zřizovatele i na jiné aktivity, zmíněné v kapitole Vztahy 
k veřejnosti.  

Větší využívání speciálního fondu přinesla nová spolupráce s Domovem Duha Nový 
Jičín - začala být poskytována zásilková služba zvukových knih pro klienty se 
zrakovým postižením. 
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Tab. č. 3: Složení přírůstku speciálního fondu  
 

zvukové záznamy  508 k. j. 
audiovizuální záznamy (filmy s titulky pro 
neslyšící) 

36 k. j. 

monografie 
      z toho bodové knihy 
      z toho odborná literatura 

263 k. j. 
229 k. j. 
  34 k .j. 

elektronické zdroje (výuka znakového 
jazyka apod.) 

2 k. j. 

seriály 1 k. j. 
celkem 810 k. j. 

 

4.2. Revize a ochrana knihovního fondu 

Bylo zrevidováno 63 589 monografií a seriálů. Byla dokončena revize signatury 
G 259.000 – G 338.99 a zahájena revize periodik.  
Dle plánu proběhla pravidelná revize norem i obsahová aktualizace norem a firemní 
literatury, takže celkový počet činil 126 321 zrevidovaných knihovních jednotek, 
tj.11,4 % knihovního fondu.  

Do vazby bylo připraveno 5 530 k. j. seriálů a 144 knih. V reprografické dílně byla 
provedena provizorní vazba 1 474 k. j. knih. Poklesl sice počet knih předaných ke 
knihaři k pevné vazbě o 130 k. j., naopak vzrostl počet knih opravených přímo 
v knihovně o 449. 

5. Bibliografická a katalogizační činnost 
5.1. Zpracování knihovního fondu 
Jmenně a věcně byl zpracován veškerý nově získaný knihovní fond a sdíleny jmenné 
i věcné autority MSVK s národními autoritami. MSVK podala do NK ČR 481 
záznamů nových jmenných autorit a návrhy nových geografických autorit pro věcné 
zpracování.  

Byly akceptovány avizované změny v bázi národních autorit a průběžně byly záznamy  
kontrolovány. Při zpětné kontrole správnosti překlopených údajů byly zjištěny drobné 
nesrovnalosti v určitých polích nebo lokálních bázích v rámci věcného zpracování. 
Vše bylo ve spolupráci s oddělením automatizace a s NK ČR odstraněno.   

Od ledna 2012 došlo ke změně zpracování iterací - původně evidovány jako 
monografie, nyní pokračující zdroje. V rámci Souborného katalogu ČR převedena část 
starších seriálů, které byly evidovány a zpracovávány jako monografie, na seriálové 
zpracování. Za rok 2012 bylo nově zpracováno cca 130 nových titulů seriálů, jedná se 
především o iterace.  

Definitivně bylo ukončeno 192 titulů nedocházejících periodik.  

V týdenních intervalech byly poskytovány katalogizační záznamy do databáze České 
národní bibliografie a do Souborného katalogu. Neprodleně byly také odstraňovány 
duplicity či chyby zjištěné automatickou kontrolou. Chybovost našich záznamů činila 
cca 1 %. Individuální doplňování záznamy vyloučenými z exportu bylo od února 
omezeno na vícesvazková díla a odlišné zpracování monografií.  

Zcela mimořádně bylo zpracováno 62 publikací z Ostravského muzea, Muzea Beskyd, 
Muzea v Bruntále a v Českém Těšíně, které byly vybrány pro digitalizaci a dosud 
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nezkatalogizovány. MSVK, která je v projektu e-Government  MSK partnerem MSK, 
garantuje přípravu, ať se jedná o vlastní fond nebo dokumenty z muzeí zapojených do 
projektu. 

5.2. Bibliografická činnost 
V roce 2012 bylo vytvořeno 4 708 bibliografických záznamů, a to 2 797 analytických  
záznamů z regionálních periodik a monografií a 1 911 záznamů do retrospektivní 
regionální bibliografie Frýdek-Místek, která nyní obsahuje přes 4 500 záznamů. 
Záznamy regionální produkce lze prohlížet v samostatných databázích Frýdku-Místku, 
Karviné, Ostravska a Novojičínska (zatím jen okrajově), ale též ve společné regionální 
databázi.    

6. Digitalizace 
V roce 2012 bylo naskenováno a popsáno metadaty celkem 20 507 stran vzácných 
regionálních dokumentů. Nově byla zahájena spolupráce s Knihovnou města Ostravy, 
díky níž byla digitalizována např. některá díla Františka Sokola Tůmy, A. C. Nora či 
Františka Slámy. 

V souvislosti se 100. výročím narození Josefa Strnadela a pořádaným seminářem 
Regionální literatura v kontextu digitálních technologií bylo zdigitalizováno 13 knih 
tohoto autora.  

Velká pozornost byla věnována realizaci projektu Digitalizace a ukládání dat (součást 
multiprojektu e-Government Moravskoslezského kraje). V průběhu roku byla vybrána 
dodavatelská firma Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. pro zajištění 
digitalizace významných monografií a periodik uložených v paměťových institucích 
Moravskoslezského kraje. Jedná se kromě MSVK o knihovní fond Ostravského 
muzea, Muzea v Bruntále, Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, Slezského zemského 
muzea v Opavě, Archivu města Ostravy, Muzea Novojičínska a Muzea Těšínska. 
Naopak veřejná zakázka na vybavení krajské digitalizační jednotky (skener, server, 
SW atd.) byla zrušena a byla precizována pro opakování v roce 2013. 

7. Automatizace 

• Byla provedena konverze báze autorit MSVK podle požadavků poskytovatelů 
národních autorit sladěných s projektem INTERPI do formátu požadovaného 
NK ČR. Předpokládaným výsledkem projektu Interoperabilita paměťových 
institucí (řešeno v letech 2011–2015) je základ znalostního modelu kulturního 
dědictví zohledňující sémantickou interoperabilitu, a to na základě ověření 
knihovnami, muzei a galeriemi. Projekt je podporován v rámci programu NAKI 
vyhlášeným Ministerstvem kultury. Připravovaný znalostní model bude využíván 
při zpracování a zpřístupnění objektů kulturního dědictví ve všech typech 
paměťových institucí, bude využit pro strojové odhalování skrytých znalostí 
a bude do značné míry schopen automatizovat zpracování kulturních objektů, ať už 
primárně digitálních či digitalizovaných. V paměťových institucích tak budou 
vznikat data pro sémantický web.7 

• V AKS Aleph byla zavedena nová logická báze „Rego – jen regionální literatura“, 
a to se záznamy z knihovního fondu MSVK. Na základě požadavků čtenářů byla 

                                                 
7 Národní autority ČR [online]. Praha: Národní knihovna ČR. [Cit. 2012-02-05]. Dostupné z 
http://autority.nkp.cz/interpi/interoperabilita-v-pametovych-institucich-interpi/o-projektu/popis-
projektu/ 
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dále vytvořena logická báze Regionální bibliografie, zahrnující komplexně 
záznamy dosud zpracovávaných regionálních bibliografií Moravskoslezského 
kraje. 

• Byl zajišťován provoz systému Aleph a dalších automatizovaných knihovnických 
agend.  

• Pro projekt „S jedním průkazem do více knihoven“ bylo provedeno výběrové 
řízení na dodavatele techniky - vybrána firma Speedcard, s.r.o. Byl navržen vzhled 
nového průkazu – čipové karty a čtenářské průkazy zaměstnanců byly převedeny 
na čipové karty. Ověřeno bylo též využití identifikačních čipových průkazů 
studentů ostravských vysokých škol pro potřeby MSVK.   

• Systémy Fenix (účetnictví) a Vema (mzdy a personalistika) byly převedeny z PC 
na server v datovém centru MSVK, proběhla serverová instalace a přenos dat. 
Zajišťována byla údržba obou systémů.  

• Webové stránky SDRUK byly odděleny od stránek MSVK, byly upraveny 
všechny odkazy, proběhla úprava webových stránek podle standardů Blind 
Friendly. Všechny úpravy byly otestovány. 

• Měsíčně byly vystavovány na www záznamy o novinkách monografických 
dokumentů a hudebních CD.  

• Týdně byly poskytovány katalogizační záznamy o monografiích, seriálových 
dokumentech a článcích do Souborného katalogu ČR. 

• Oddělení automatizace spolupracovalo s příslušnými odděleními knihovny na 
plnění projektů podaných za MSVK pro rok 2012. 

• Technicky byla zajišťována dle možností údržba výpočetní techniky a síťových 
zařízení včetně provozu školicího střediska.  

• Administrátorsky byl zajišťován chod vnitřní a vnější části sítě včetně technických 
zařízení, byla zajišťována bezpečnost sítě. 

8. Rozvojové projekty 
8.1. Digitalizace a ukládání dat (součást multiprojektu e-Government 

Moravskoslezského kraje)  
Viz výše a v kapitole 1. Pracovníci MSVK – členové řešitelského týmu: 
Mgr. Drahotušský, Mgr. Bc. Oravová, Ing. Prchalová. 

8.2. Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná 
a věcná metadata 

Kooperativní projekt, jehož smyslem bylo aktualizovat a doplňovat metadata 
u vybraných titulů digitalizovaných periodik. Došlo k rozdělení nejžádanějších 
digitalizovaných časopisů mezi krajské knihovny a k analytickému bibliografickému 
zpracování. Realizace projektu byla velmi náročná, protože digitalizované články 
nebyly k dispozici včas, až do konce roku chyběla některá čísla, příp. články v číslech 
a dále se teprve průběžně dolaďoval software, který sloužil k jejich vyhledávání 
a zobrazování. Projekt byl podpořen podprogramem VISK 9. Řešitel: PhDr. 
Svozilová. 

8.3. E-knihy aneb nová výzva pro knihovny 
Projekt podpořený Nadací OKD, který byl zahájen v roce 2011 a pokračoval do 
31. 3. 2012. O aktivitách je pojednáno v 1. kapitole. Řešitel: Mgr. Bc. Oravová. 
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8.4. S jedním průkazem do více knihoven 
Projekt podpořený Nadací OKD, který má usnadnit přístup k více než milionu 
publikací odborné literatury i beletrie. Studenti díky nově zavedené technologii 
a softwarovým úpravám mohou jako čtenářské průkazy používat ISIC karty nebo 
plastové průkazy. Čtenářské průkazy jsou postupně vyměňovány za čipové 
s fotografií. Projekt bude ukončen 28. 2. 2013. Řešitel: Bc. Tomášová. 

8.5. Expertní kurzy-zvyšování kompetencí v oblasti informačních technologií 
Jednotlivé kurzy podpořené programem MK VISK 2 – viz příloha č. 2. Řešitel: 
Mgr. Krejčí. 

8.6. Konsorciální projekty zajišťující přístup k licencovaným elektronickým 
informačním zdrojům  

Výčet dotovaných databází a garanti konsorcií jsou uvedeni v 1. kapitole této zprávy. 
Odpovědná osoba za MSVK: Mgr. Bc. Oravová. 

9. Publikační činnost 

• HRAZDILOVÁ, Alena. Josef Strnadel: výběrová bibliografie. Ostrava: 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7054-136-4. 

• ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. E-knihy aneb první pomoc pro 
začátečníky. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012. ISBN 
978-80-7054-142-5.  

• PRCHALOVÁ, Lea. Výroční zpráva 2011. Ostrava: Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7054-131-9.  

• ŠEDÁ, Marie. Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v MSK za rok 
2011. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012.  

• ŠEDÁ, Marie. Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v MSK 
v roce 2011. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012. ISBN 
978-80-7054-151-7.  

Autorsky volné regionální knihy z DK MSK ve formátech pdf, pdf pro čtečky, 
ePub, mobi 

• BĚLOHLAV, Josef. Frenštát a Radhošť [online]. ISBN 978-80-7054-143-2. 
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Frenstat_a_Radhost.pdf  

• BĚLOHLAV, Josef. Frenštát a Radhošť [online]. ISBN 978-80-7054-144-9. 
Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Frenstat_a_Radhost_1.pdf 

• BĚLOHLAV, Josef. Frenštát a Radhošť [online]. ISBN 978-80-7054-145-6. 
Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Frenstat_a_Radhost.epub 

• BĚLOHLAV, Josef. Frenštát a Radhošť [online]. ISBN 978-80-7054-146-3. 
Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Frenstat_a_Radhost.mobi  

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Polská Ostrava a okolí [online]. ISBN 978-80-
7054-156-2. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Polska_Ostrava_a_okoli.pdf  

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Polská Ostrava a okolí [online]. ISBN 978-80-
7054-157-9.Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Polska_Ostrava_a_okoli_1.pdf  
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• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Polská Ostrava a okolí [online]. ISBN 978-80-
7054-158-6. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Polska_Ostrava_a_okoli.epub  

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Polská Ostrava a okolí [online]. ISBN 978-80-
7054-159-3. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Polska_Ostrava_a_okoli.mobi 

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Slezské báje a pověsti národní [online]. ISBN 
978-80-7054-132-6.Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Slezske_baje.pdf   

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Slezské báje a pověsti národní [online]. ISBN 
978-80-7054-133-3. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Slezske_baje_1.pdf  

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Slezské báje a pověsti národní [online]. ISBN 
978-80-7054-134-0. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Slezske_baje.epub  

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Slezské báje a pověsti národní [online]. ISBN 
978-80-7054-135-7. 
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Slezske_baje.mobi  

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Vlastenecké čtení pro mládež [online]. ISBN 
978-80-7054-160-9. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Vlastenecke_cteni_pro_mladez.pdf  

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Vlastenecké čtení pro mládež [online]. ISBN 
978-80-7054-161-6. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Vlastenecke_cteni_pro_mladez_1.p
df   

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Vlastenecké čtení pro mládež [online]. ISBN 
978-80-7054-162-3. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Vlastenecke_cteni_pro_mladez.epub  

• BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Vlastenecké čtení pro mládež [online]. ISBN 
978-80-7054-163-0.Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Vlastenecke_cteni_pro_mladez.mob
i 

• HRNČÍŘ, František. Ze slezských poutí [online]. ISBN 978-80-7054-147-0. 
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Ze_slezskch_pouti.pdf  

• HRNČÍŘ, František. Ze slezských poutí [online]. ISBN 978-80-7054-148-7. 
Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Ze_slezskych_pouti_1.pdf  

• HRNČÍŘ, František. Ze slezských poutí [online]. ISBN 978-80-7054-149-4. 
Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Ze_slezskych_pouti.epub  

• HRNČÍŘ, František. Ze slezských poutí [online]. ISBN 978-80-7054-150-0. 
Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Ze_slezskych_pouti.mobi  

• JIČÍNSKÝ, Vilém. Cesta Ostravana do Ameriky leta Páně 1893 [online]. ISBN 
978-80-7054-169-2. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Cesta%20Ostravana%20do%20Ame
riky.pdf   
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• JIČÍNSKÝ, Vilém. Cesta Ostravana do Ameriky leta Páně 1893 [online]. ISBN 
978-80-7054-170-8. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Cesta_Ostravana_do_Ameriky_1.pd
f  

• JIČÍNSKÝ, Vilém. Cesta Ostravana do Ameriky leta Páně 1893 [online]. ISBN 
978-80-7054-171-5. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Cesta_Ostravana_do_Ameriky.epub  

• JIČÍNSKÝ, Vilém. Cesta Ostravana do Ameriky leta Páně 1893 [online]. ISBN 
978-80-7054-172-2. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Cesta_Ostravana_do_Ameriky.mobi  

• Vrah Šimák [online]. ISBN 978-80-7054-164-7. 
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Vrah_Simak.pdf  

• Vrah Šimák [online]. ISBN 978-80-7054-165-4. 
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Vrah_Simak_1.pdf  

• Vrah Šimák [online]. ISBN 978-80-7054-166-1. 
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Vrah_Simak.epub  

• Vrah Šimák [online]. ISBN 978-80-7054-167-8. 
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Vrah_Simak.mobi  

• VYHLÍDAL, Jan. Kresby ze Slezska [online]. ISBN 978-80-7054-152-4. 
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Kresby_ze_Slezska.pdf  

• VYHLÍDAL, Jan. Kresby ze Slezska [online]. ISBN 978-80-7054-153-1. Dostupné 
z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Kresby_ze_Slezska_1.pdf  

• VYHLÍDAL, Jan. Kresby ze Slezska [online]. ISBN 978-80-7054-154-8. Dostupné 
z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Kresby_ze_Slezska.epub  

• VYHLÍDAL, Jan. Kresby ze Slezska [online]. ISBN 978-80-7054-155-5. Dostupné 
z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/Kresby_ze_Slezska.mobi  

Ostatní vydané e-knihy 

• HRAZDILOVÁ, Alena. Josef Strnadel [e-kniha]. ISBN 978-80-7054-137-1. 

• ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. E-knihy aneb první pomoc pro 
začátečníky [online]. ISBN 978-80-7054-138-8. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy_text_pdf.pdf  

• ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. E-knihy aneb první pomoc pro 
začátečníky [online]. ISBN 978-80-7054-139-5. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy_ctecky_pdf.pdf  

• ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. E-knihy aneb první pomoc pro 
začátečníky [online]. ISBN 978-80-7054-140-1. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy.epub  

• ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. E-knihy aneb první pomoc pro 
začátečníky [online]. ISBN 978-80-7054-141-8. Dostupné z: 
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy.mobi  
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10. Vztahy k veřejnosti 
Pro kampaň Březen - měsíc čtenářů přišla MSVK s novinkou zavedení wi-fi přístupu 
k internetu ve studovně a půjčovně knih. Rozsáhlou aktivitou při této příležitosti byly 
prezentace o e-knihách určené studentům středních škol, seminář Regionální literatura 
v kontextu digitálních technologií a konzultace k e-čtečkám pro školní knihovny 
MSK.   

K propagaci knihovního fondu MSVK i výročí některých osobností byly ve vstupních 
prostorách MSVK organizovány během roku následující výstavy:  

• Rudolf II. 

• Jiří Trnka – 100 let od jeho narození 

• Leonardo da Vinci  

• 100 let českého skautingu 

• Z dějin letních olympijských her 

• Čti, žij zdravě – k Týdnu knihoven 

• Ilja Hurník a jeho hudební rodina 

• Velehory 
 

V rámci spolupráce s Goethe-Institutem proběhla v prostorách dětského oddělení 
KMO výstava Pohádky bratří Grimmů a tato výstava byla 3. 5. 2012 doprovázena 
uměleckým čtením z pohádek.    

 
Foto č. 10: Čtení z knihy Pohádky bratří Grimmů 
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Foto č. 11: Čtenáři při poslechu 
 

 
 

Propagace výuky německého jazyka podpořena projektem Šprechtíme se konala na 
Jiráskově náměstí v Ostravě 17. 5. 2012. Jednalo se o pestrý program kombinující 
zpívání písniček a divadelní vystoupení, do něhož byly zakomponovány služby 
krajské knihovny orientované na výuku němčiny. 

 
Foto č. 12: Mgr. Krej čí „šprechtí“ s moderátorem 
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K říjnovému Týdnu knihoven s mottem Čti, žij zdravě připravila MSVK výše 
zmíněnou stejnojmennou výstavku, pak anketu, orientovanou na informační zdroje 
určené laické veřejnosti k péči o zdraví a  prezentaci pro veřejnost Za tajemstvím 
písma a knihy.  

 

Na podzim došlo k dalšímu vylepšení webových stránek knihovny, a to ve prospěch 
osob se zrakovým handicapem. Stránky prošly auditem přístupnosti pro osoby se 
zrakovým postižením (dle metodiky Blind Friendly Webu zpracovalo TyfloCentrum 
Brno, o.p.s.). Následně byly upraveny dle výsledků auditu, např. změnami ve 
strukturování webu pomocí nadpisů a položek seznamu, doplněním informací o 
velikostech a typech cílových souborů, definováním záhlaví sloupců a řádků v 
tabulkách, změny v barevnosti webu apod. 

 

Ve 4. čtvrtletí byla na webu MSVK zprovozněna databáze Akce knihoven v kraji, 
s níž byly seznámeny veřejné knihovny MSK. Smyslem databáze je informovat 
veřejnost na webu krajské knihovny o všech akcích konaných v knihovnách MSK.  

11. Výběr článků o Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě 

• BIDZINSKI, Petr. Černá kostka v Ostravě: bude, či nebude? 5+2 dny. 2012, roč. 
1, č. 7, s. 1, 3.  

• HARTMAN, Ivan. E-knihy: růst o stovky procent, ale malé peníze. Hospodářské 
noviny. 2012, roč. 56, č. 101, s. 14. ISSN 0862-9587.  

• [Kolem e-knih dnes panuje ...]. Dějiny a současnost. 2012, roč. 34, č. 6., s. 6. ISSN 
0418-5129. 

• KNITL, Martin. Moravskoslezský kraj dluží vědecké knihovně důstojné sídlo. In: 
Český rozhlas [online]. 19.9.2012 [cit. 10.1.2013]. Dostupný z: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/moravskoslezsky-kraj-dluzi-
vedecke-knihovne-dustojne-sidlo--1112247 

• KRUMPHOLZOVÁ, Tereza. Studenti marně shánějí povinnou četbu k maturitě. 
Třeba na Moliera mohou čekat až deset měsíců. Moravskoslezský deník. 2012, roč. 
12, č. 44, s. 1. ISSN  1213-5577. 

• Moravskoslezský kraj digitalizuje historické regionální publikace. Regiony24.cz 
[online]. 11.10.2012, ©2003-2011 [cit. 8.1.2013]. Dostupný z: 
http://www.regiony24.cz/11-165174-moravskoslezsky-kraj-digitalizuje-historicke-
regionalni-publikace 

• Ostrava patří knihám, spisovatelům a čtenářům. Denik.cz [online]. 15.6.2012 [cit. 
10.1.2013]. Dostupný z: http://www.denik.cz/ostatni_kultura/ostrava-bude-patrit-
kniham-spisovatelum-a-ctenarum-20120614-m6qd.html 

• Ostravská vědecká knihovna bodovala v soutěži o nejlepší web. Moravskoslezský 
deník. 2012, roč. 12 , č. 81, s. 2. ISSN  1213-5577. 

• Plynojemu už chybí jen nové jméno. Lidové noviny. 2012, roč. 25, č. 103, s. 4. 
ISSN 1213-1385. 

• RÁBLOVÁ, Romana. Školní knihovny – přežitek nebo potřeba. Řízení školy. 
2012, roč. 9 , č. 4 , s. 38. ISSN 1214-8679. 

• Seminář představil digitalizované knihy. Novojičínský deník. 2012, roč. 12, č. 70, 
s. 8. ISSN 1213-5577. 
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• TESAŘÍK, Bohumil. E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky. Elektrotechnika 
v praxi. 2012, roč. 22, č. 5-6, s. 80. ISSN 0862-9730. 

• Vědecká knihovna v Ostravě není pod čarou. In: Události regionu. Český Rozhlas 
Ostrava. 16.11.2012. 

• Významné knihy budou v elektronické podobě. Právo. 2012, roč. 20, č. 245, s. 12. 
ISSN 1211-2119. 

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 (Ing. Prchalová). 

Rada Sdružení knihoven ČR (předsedkyně Ing. Prchalová). 

Sekce SDRUK pro akvizici (Mgr. Filipová). 

Sekce SDRUK pro bibliografii (Mgr. Szöke). 

Sekce SDRUK pro regionální funkce (Mgr. Šedá). 

Sekce SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů (Mgr. Leparová). 

Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih (pí Holbergová). 

Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (pí Holbergová). 

Pracovní skupina pro seriály (Bc. Badošková). 

Pracovní skupina pro věcné zpracování (Mgr. Kozelský). 

Pracovní skupina zpracovatelů kooperativní národní bibliografie (PhDr. Hrazdilová). 
SKIP. Sekce vzdělávání. (Mgr. Krejčí). 

SKIP 10 – výkonný výbor regionální pobočky Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje (Mgr. Šedá). 

Komise pro služby při Národní knihovně ČR (Bc. Tomášová). 

Krajská komise soutěže Vesnice roku (Mgr. Šedá). 

Pracovní skupiny (PS) k realizaci Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015: 

• PS k vytvoření jednotného rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování 
všech nabízených služeb z každé knihovny (Mgr. Bc. Oravová, Ing. Prchalová). 

• PS k zabezpečení dostupnosti EIZ pro širokou veřejnost (Mgr. Bc. Oravová). 

• PS k podpoře schopnosti efektivně využívat knihovny ve školských vzdělávacích 
programech a v koncepci celoživotního učení (Mgr. Leparová). 

• PS k podpoře vytváření knihovních fondů (Mgr. Filipová). 
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13. Přehled výnosů a nákladů 
Účet – položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 
602 – výnosy z prodeje služeb 2 654 000 2 661 380,50 
604 – výnosy z prodaného zboží  2 364,00 
646 – výnos z prodeje DHM 60 000 60 000,00 
648 – čerpání fondů 0 163 509,00 
649 – jiné ostatní výnosy 142 000  135 200,99 
662 – úroky  60 000 75 976,58 
663 – kurzové zisky  53,11 
672 – provozní dotace 35 432 000  35 432 000,00 
Z toho: příspěvek na provoz 26 260 000  26 259 948,00 
             přísp. účel. od zřiz. 9 082 000 9 082 052,00 
             přísp. účel. ze SR   90 000   90 000,00 
Výnosy celkem 38 348 000 38 530 484,18 
501 – spotřeba materiálu  6 090 000  5 931 985,68 
Z toho: účel. prostř. knih. fond 5 250 000 5 357 706,63 
             účel. prostř. postižení 150 000 119 600,00 
             účel. prostř. RF 4 000 4 331,00 
             projekt Nadace OKD  121 615,20 
502 – spotřeba energie 1 300 000 1 311 981,34 
504 – prodané zboží  10 798,78 
511 – opravy a udržování 200 000 141 281,20 
512 – cestovné 100 000 145 373,28 
Z toho: účel. prostř. RF 10 000 13 296,00 
             projekt Nadace OKD        580,00 
513 – náklady na reprezentaci 20 000 7 612,53 
518 – ostatní služby 3 375 000 3 666 621,66 
Z toho: účel. prostř. VISK 0 0 
             účel. prostř. RF 14 000 15 549,73 
             účel. prostř. vazby 150 000 92 232,00 
             účel. prostř. databáze 600 000 669 661,37 
             účel. prostř. EBSCO, MED. 157 000 157 000 
             projekt Nadace OKD  61 094,60 
521 – mzdové náklady 18 077 000 17 706 635,00 
Z toho: platy 17 937 000 17 491 762,00 
             z toho: účel. prostř. RF 657 000 615 293,00 
            OON 140 000 140 200 
             z toho: účel. prostř. RF 20 000 20 000 
                         účel. prostř. VISK 90 000 90 000 
                      projekt Nadace OKD  1 500 
524 – zákonné soc. pojištění 6 098 000 5 947 868,00 
Z toho: účel. prostř. RF 223 000 209 200,34 
525 – jiné sociální pojištění Kooper.  49 103,00 
527 – zákonné soc. náklady 765 000 761 361,35 
Z toho: účel. prostř. RF 7 000 6 152,93 
528 – ostatní soc. náklady 10 000 15 559,24 
538 – ostatní daně a poplatky 20 000 19 819,10 
548 – tvorba fondů 60 000 60 000,00 
551 – odpisy 1 840 000 1 840 052,00 
557 – nákl. z odepsaných pohled.   4 700,00 
558 – náklady z DDHM 326 000 537 075,68 
563 – kurzové ztráty       84,81 
569 – jiné ostatní náklady 67 000 23 108,98 
Náklady celkem 38 348 000 38 181 021,63 
Výsledek hospodaření 0 349 462,55 
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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 neobdržela  
v roce 2012 žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 

15. Organizace a řízení MSVK 
Řízení organizace probíhalo v návaznosti na úkoly stanovené v ročním plánu činnosti 
a aktuální požadavky zřizovatele. K průběžné analýze činnosti sloužilo především 
19 porad vedoucích a oddělení služeb knihovnám, které přešlo v únoru pod přímé 
řízení ředitelkou knihovny. Tématy porad byl především stav řešených projektů, 
příprava koncepce rozvoje knihoven v MSK, výkonnostní ukazatele, propagace 
činnosti a samozřejmě také provozní problémy vyplývající z nevhodných prostor 
a personálních absencí. Samostatná porada za účasti ředitelek paměťových institucí se 
konala k přípravě stánku pro Letní knižní veletrh.  

Na jednotlivých odděleních byla analyzována rizika a výsledek se stal podkladem pro 
plán kontrolní činnosti. O interní kontrolní činnosti existuje samostatný zápis. V rámci 
řídicí dokumentace bylo přepracováno 11 směrnic. Knihovní řád byl měněn několikrát 
při zavedení nových služeb pro změny v ceníku.  

16. Zaměstnanci, zvyšování kvalifikace 
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 činil 72 osob, přepočtený stav zaměstnanců 69,48 
úvazků.  
Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců ke dni 31. 12. 2012 činil 26,27 ( z toho 
jedna zaměstnankyně je t. č. v mimoevidenčním stavu na rodičovské dovolené), 
středoškoláků s maturitou působilo v knihovně 31,04 (z toho jedna zaměstnankyně je 
t. č. v mimoevidenčním stavu na rodičovské dovolené), v počtu 14,17 jsou zahrnuti 
ostatní zaměstnanci s výučním listem nebo základním vzděláním. Z počtu 69,48 
úvazků bylo THP knihovníků 46,17, THP ostatních 6,75, dělníků 16,56. 
Průměrný plat z celkových prostředků na platy, tj. včetně regionálních funkcí, činil 
Kč 20 979.  
V tomto roce pokračovala úspěšně v magisterském studiu Bc. Tomášová na Slezské 
univerzitě v Opavě, další 4 kolegyně pokračují v bakalářském studiu na stejné 
univerzitě.  

 
Graf č. 3: Rozdělení kvalifikace zaměstnanců 
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17. Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2012 
Ředitelka 
Ing. Prchalová Lea 
 
Sekretariát 
Štěpánová Eva 
 
Oddělení ekonomiky a provozu (OEP) 
Ing. Lázničková Ivana – vedoucí oddělení 
Benešová Zdeňka 
Beranová Ludmila 
Fischer Karel 
Karkošková Jana 
Kolinkeová Jarmila 
Křižáková Lenka 
Motáková Vladimíra 
Nociar Martin 
Pincová Lydie 
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 
 

Oddělení služeb čtenářům (OSČ) 
Bc. Tomášová Marcela – vedoucí oddělení 
Antoňáková Miluše – do 11. 5. 2012 
Csabolová Veronika 
Fedorová Anna   
Fojtíková Eva 
Hanskeová Marcela – do 31. 8. 2012 
Mgr. Chromcová Jitka 
Jakimovová Edita – od 1. 9. 2012 
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Jílková Veronika 
Kleinová Danuše 
Kolářová Šárka  
Křížová Judita  
Kuzníková Anna 
Mencnerová Dagmar 
Mervartová Věra 
Nitschová Eva 
Bc. Podešvová Dana 
Revťáková Dagmar 
Slonková Irena 
Starková Miluše 
Svobodová Jaroslava – od 17. 12. 2012 
Štrimpfl Marek 
Štverka Bohuslav 
 
Oddělení služeb knihovnám (OSK) 
Mgr. Šedá Marie  
Mgr. Krejčí Radka 
Mgr. Leparová Jana 
 
Oddělení bibliografie (OB) 
Mgr. Pavlína Szöke – vedoucí oddělení – od 5. 3. 2012  
PhDr. Hrazdilová Alena – do 31. 3. 2012 
Mgr. Byloková Kateřina, DiS. 
Bc. Seberová Radmila 
Mgr. Sisková Kateřina 
PhDr. Svozilová Věra 
 
Oddělení speciálních fondů (OSF) 
Mgr. Bc. Oravová Monika – vedoucí oddělení, zástupce statutárního orgánu 
Bc. Adamčíková Michaela 
Mgr. Drahotušský Aleš 
Hučíková Olga 
Rončková Jaroslava 
Mgr. Sklenářová Dana 
 
Oddělení zpracování knihovního fondu (OZK) 
Mgr. Smékalová Dagmar – vedoucí oddělení  
Bc. Badošková Martina 
Mgr. Grossmannová Jana 
Holbergová Pavla 
Bc. Hrušková Kateřina 
Hurníková Dagmar 
Mgr. Kozelský Michal  
Bc. Kazíková Jana 
Urbancová Irena 
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Příloha č. 1: Plnění plánu významných číselných ukazatelů 
 
 
         Plán  Skutečnost 
 
Přírůstek knihovního fondu ( k. j.) 21 000  26 071 
Z toho:  monografie, kartografické dok., elektronické dok. 15 000 16 018 

 seriály  3 000 5 530 
 normy 2 000 2 231 
 patentové spisy 600 600 
 zvukové dokumenty  400 1 165 

   
Dokumenty pro sluchově a zrakově postižené  600 810 
(Ve statistikách nejsou uvedeny samostatně.) 
 
Katalogizace jmenná (k. j.) - celkem 19 000 22 562 
Z toho: monografie, kartografické dok., elektronické dok. 15 000 15 685 

 seriály 3 000 4 732 
 zvukové dokumenty  400 1 685 
 další 600 460 

 
Dokumenty pro sluchově a zrakově postižené  600 810 

 
Revize knihovního fondu (k. j.) 120 000 126 321 

 
Vazby knihovního fondu (k. j.) 3 500  5 674 

 
Bibliografické záznamy (kromě katalogizačních) 3 700  4 708 

 
Registrovaní uživatelé  9 500 11 192 
 
Výpůjčky (krom ě cirkulace a MVS)-celkem 456 000 532 175 

v OSČ (monografie a seriály) 410 000 484 881 
v OSF (speciální fondy) 46 000 47 294 
 

Cirkulace a MVS 7 000 8 035 
 
Vzdělávací akce pro knihovníky 12 17 

 
Vzdělávací akce pro veřejnost  40 74 
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Příloha č. 2: Statistické ukazatele činnosti MSVK 
 
Popis Roční pln ění

Přírůstek knihovního fondu (k.j.) 26071

monografie, kartogr. dok., hudebniny 16018

monografie tuzemské 15011

monografie zahraniční 604

kartografické dokumenty tuzemské 350

kartografické dokumenty zahraniční 19

hudebniny 34

seriály 5530

seriály tuzemské 4832

seriály zahraniční 698

normy 2231

patenty 600

firemní literatura 0

zvukové záznamy 1165

audiovizuální záznamy 42

elekronické zdroje 485

smíšené dokumenty 0

Úbytek knihovního fondu (k.j.) 6507

monografie 161

hudebniny 0

kartografické dokumenty 2

seriály 5

normy 323

patenty 0

firemní literatura 6000

zvukové záznamy 15

audiovizuální záznamy 0

elekronické zdroje 1

smíšené dokumenty 0

Rozdíl p řírůstku a úbytku  knihovního fondu (k.j.) 19564

Stav knihovního fondu 1110656

monografie 609085

kartografické dokumenty 6199

hudebniny 256

seriály 128577

normy 64139

patenty 284635

firemní literatura 4163

zvukové záznamy 10748

audiovizuální záznamy 512

elekronické zdroje 2335

smíšené dokumenty 7  
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Revize knihovního fondu (k.j.) 126321

Obsahová aktualizace (k.j.) 72895

Vazba knihovního fondu (k.j.) 5674

Počet docházejících periodik (p.j.) 4263

Počet docházejících periodik (exemplá řů) 4281

Aktual. elektron. zdroje (p.j.) 8

Bibliografické a dokumenta ční záznamy 27270

Bibliografické a dokument. záznamy bez katalogizace 4708

Jmenná katalogizace (k.j.) 22562

monografie, kartografické dok., hudebniny 15685

     monografie 15332

     kartografické dok. 326

     hudebniny 27

seriály (tištěné) 4732

firemní literatura 0

zvukové záznamy 1685

audiovizuální záznamy 66

neperiodické elektronické zdroje 303

elektronické seriály 91

smíšené dokumenty 0

Věcná katalogizace (p.j.) 17136

monografie, kartografické dok., hudebniny 14456

     monografie 14039

     kartografické dok. 377

     hudebniny 40

seriály (tištěné) 531

firemní literatura 0

zvukové záznamy 1685

audiovizuální záznamy 66

neperiodické elektronické zdroje 365

elektronické seriály 33

smíšené dokumenty 0

Retrospektivní konverze záznam ů

knih (p.j.) 236

seriálů (p.j.) 0

DB budované v MSVK krom ě OPAC 8

Požadavky na výp ůjčky (p.j.) 398227

požadavky mimo MVS 393401

požadavky MVS, MMVS 4826

MVS - obdržené z jiných knihoven 4321

MVS - jiným knihovnám 450

MMVS - obdržené z jiných knihoven 38

MMVS - jiným knihovnám 17
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Uspokojené požadavky na výp ůjčky (p.j.) 331653

uspokojené požadavky mimo MVS 327047

uspokojené požadavky MVS, MMVS 4606

MVS jiným knihovnám 4130

výpůjčkou originálů 3949

kopiemi 181

MVS z jiných knihoven 423

výpůjčkou originálů 368

kopiemi 55

MMVS jiným knihovnám 35

výpůjčkou originálů 21

kopiemi 14

MMVS z jiných knihoven 18

výpůjčkou originálů 17

kopiemi 1

Výpůjčky (k.j.) 540210

Výpůjčky krom ě MVS, MMVS (k.j.) 532175

Absen ční krom ě MVS (k.j.) 432849

monografie, kartografické dok., hudebniny 213916

seriály 4705

speciální fondy (normy, firemní literatura) 13829

prolongace (k.j.) 200399

Prezenční krom ě MVS, MMVS (k.j.) 99326

monografie, kartografické dok., hudebniny 60947

seriály 21232

speciální fondy (normy, firemní literatura) 17147

Výpůjčky MVS, MMVS (k.j.) 8035

MVS - výpůjčky z fondu MSVK (k.j.) 7577

monografie, kartografické dok., hudebniny 3844

seriály 3517

z toho cirkulace 3447

ostatní dokumenty 35

z toho cirkulace 0

kopie 181

MVS - výpůjčky z jiných knihoven (k.j.) 405

monografie, kartografické dok., hudebniny 344

seriály 6

ostatní dokumenty 0

kopie 55  
MMVS - výpůjčky z fondu MSVK (k.j.) 33

MMVS - výpůjčky z jiných knihoven (k.j.) 20  
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Rešeršní a informa ční činnost, poradenství 7844

základní informace 0

obsáhlé informace, konzultace 7824

písemná metodická doporučení, analýzy 20

rešerše 414

Registrovaní uživatelé 11192

Návšt ěvníci 167028

návštěvníci půjčovny 126891

návštěvníci studovny 18403

návštěvníci půjčovny a studovny OSF 8384

návštěvníci OB 550

návštěvníci OSK 1665

návštěvníci - internet 11135

Virtuální návšt ěvníci 493829

vstupy do OPAC 375784

vstupy do dalších DB budovaných MSVK 110288

ostatní vstupy 7757

Exkurze 51

počet účastníků 996

Výstavy 8

počet exponátů (k.j.) 318

Vzdělávací akce 91

počet účastníků 1857

vzdělávací akce pro knihovníky 17

počet účastníků 484

vzdělávací akce pro uživatele 74

počet účastníků 1373

Tišt ěné publikace (p.j.) 47

bibliografie 1

rešerše 42

ostatní 4

Příspěvky do odborného tisku 9

počet stran 23

Elektronické publikace (p.j.) 39

elektronické neperiodické publikace 39

elektronická periodika 0

Poradní a pracovní orgány 31

počet zaměstnanců 32

Vzdělávání zam ěstnanc ů (školení, seminá ře)

Odborní pracovníci - knihovníci 988

interní vzdělávací akce (počet hodin) 307

externí vzdělávací akce (počet hodin) 681

Odborní pracovníci - neknihovníci 246

interní vzdělávací akce (počet hodin) 59

externí vzdělávací akce (počet hodin) 187  
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Příloha č. 3: Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky 
 

1. – 3. Kurzy počítačové gramotnosti  

Termín konání: květen–prosinec 2012 

Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK + Knihovna města Ostravy 

Účast:  55 

V průběhu roku proběhly tyto kurzy:   Počet kurzů (celkem 80 hod.) 

a) MS Word ve službách Public Relations knihovny  1 
b) Zvyšování kompetencí v oblasti elektronických služeb  1 
c) Google je více než jen vyhledávač    1 
 

4. Školení katalogizačních pravidel 
Termín konání:  7. 2. 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK 

Počet účastníků: 23 

 

5. E-knihy a e-čtečky  
Termín konání:   7. 2. 2012 

Místo konání:   Regionální výukové centrum MSVK 

Počet účastníků:  21 

Poznámka: uspořádáno v rámci projektu E-knihy aneb nová výzva pro knihovny 

 

6. Odborný text I. 
Termín konání:  1. 3. 2012 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy  

Počet účastníků: 48 

 

7. Image knihovny a knihovníka 
Téma:  Vizuální působení knihoven 

Termín konání: 27. 4. 2012 

Místo konání:  Galerie výtvarného umění v Ostravě  

Počet účastníků: 39 

 

8. Statistiky v praxi veřejných knihoven 
Termín konání: 31. 5. 2012 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy  

Počet účastníků: 43 

 

9. Literární seminář „Devět životů (nejen) Arnošta Lustiga“ 
Termín konání: 11. 10. 2012 

Místo konání:  Židovská obec v Ostravě 

Počet účastníků: 42 
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10. Odborný text II. 
Termín konání: 29. 11. 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK  

Počet účastníků: 12 

 

11. Práce s dětmi předškolního věku v knihovnách 
Téma:  Psycho-didaktické kompetence pracovníků knihoven 

Termín konání: 5. 12. + 12. 12. 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK 

Počet účastníků: 18 

 

12. E-learningový kurz Knihovnické minimum 4 
Termín konání: říjen 2011 – únor 2012  

Počet účastníků: 108 

 

13. E-learningový kurz Knihovnické minimum 5 
Termín konání: únor 2012 – červenec 2012 

Počet účastníků: 39 

 

14. Knihovnický kurz se specializací na práci informač. a studijních center ZŠ a SŠ 
Termín konání: 19. + 26. 9. 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK 

Počet účastníků: 9 

 

15. Rekvalifikační knihovnický kurz 
Termín konání: 2. 11. 2011 – 28. 3. 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK 

Počet účastníků: 11 

 

16. Prezentace databází World eBook Library a GMID  
Termín konání:   23. 4. 2012 

Místo konání:   Regionální výukové centrum MSVK 

Počet účastníků:  12 



37   

Příloha č. 4: Přehled vzdělávacích akcí pro veřejnost 
 
1. Toulky Ostravou 

Termín konání: leden – prosinec 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK  

Počet přednášek 7 

Účast:  116 

 

2. Necituješ, vyletíš 
Termín konání: leden – prosinec 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK  

Počet přednášek 30 

Účast:  619 

 

3. Od rukopisů k digitalizaci 
Termín konání: leden – prosinec 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK  

Počet přednášek 4 

Účast:  77 

 

4. Informační zdroje 
Termín konání: leden – prosinec 2012 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  

Počet přednášek 3 

Účast:  36 

 

5. E-books 
Termín konání: leden – prosinec 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK  

Počet přednášek 6 

Účast:  117 

 

6. Regionální literatura v kontextu digitálních technologií  
Termín konání:  14. 3. 2012 

Místo konání:   Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm 

Počet akcí:   1 

Počet účastníků:  47 

 

7. Za tajemstvím písma a knihy 
Termín konání: září – prosinec 2012 

Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK  

Počet přednášek 13 

Účast:  307 
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8. E-knihy a e-čtečky  
Termín konání:   únor-duben 2012 

Místo konání:   školní a lékařské knihovny v Ostravě 

Počet akcí:   10 

Počet účastníků:  54 

 
 

 


