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1. Souhrnné vyhodnocení 

K mimořádným úkolům roku 2013 patřilo partnerství s Moravskoslezským krajem na 

projektu Digitalizace a ukládání dat („e-Government Moravskoslezského kraje [II.-VI. 

část výzvy])“, který byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj 

prostřednictvím Integrovaného operačního programu. V rámci projektu byla v říjnu 

ukončena část týkající se digitalizace 306 000 stran dokumentů z 19. a 1. poloviny 

20. století pojednávajících o hospodářské, politické, sociální a kulturní problematice 

vztahující se k našemu kraji. V závěru roku se realizovala druhá část projektu týkající 

se nového vybavení digitalizačního pracoviště v MSVK. Byl pořízen výkonný skener, 

server, PC, software pro popis digitalizovaných objektů a instalována nová verze 

softwaru ke zpřístupňování digitalizovaných publikací. Podrobnější informace 

k projektu lze nalézt v kapitole 6. Digitalizace.  

 

Foto Mgr. Jana Leparová: Publikace přivezené do knihovny ke kompletaci titulů 
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Foto Ing. Jana Turková: Prezentace projektu Digitalizace a ukládání dat na 

Světu knihy v Praze 

 

 

 

Jedním z pramenů k vytipovávání dokumentů jsou regionální databáze, zejména 

retrospektivní regionální bibliografie. V roce 2013 byly aktualizovány databáze 

Ostravska (původně uzavřeno v roce 2008) a Karvinska (do roku 2000) o nové 

záznamy z katalogu MSVK a byla zahájena průběžná aktualizace. Dalším významným 

informačním zdrojem se stala retrospektivní regionální bibliografie Frýdek-Místek, 

která byla během roku obohacena o 2 702 záznamů, čímž celkový počet stoupl na 

7 264 záznamů. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-b-0&local_base=frmi&CON_LNG=CZE 

 

K vylepšení služeb došlo nastartováním výstupů projektu „S jedním průkazem do více 

knihoven“, podpořeného Nadací OKD, který zpříjemňuje život vlastníkům studentské 

ISIC karty. Tato je od ledna akceptována i ve funkci čtenářského průkazu.  

 

Kladné ohlasy se objevily také u jiné novinky MSVK, a sice u skenování obálek 

a obsahů regionálních knih se záměrem propojovat tyto obrázky s katalogem. Obálky 

jsou součástí katalogu již od listopadu, propojování obsahů se záznamy o publikacích 

bude spuštěno letos. Do konce roku se jednalo o 137 publikací. 

 

 

 

 

 

 

 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-b-0&local_base=frmi&CON_LNG=CZE
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Foto archiv MSVK: Ukázka naskenovaných obálek knih v katalogu MSVK 

 

 

 

MSVK přišla s nápadem usnadnit veřejnosti přístup k informacím z obcí a rozhodla se 

uložit plné texty elektronických obecních zpravodajů na svůj server. K 31. 12. 2013 

bylo uloženo 121 titulů, což je cca polovina vycházejících. Jejich ukládání je vázáno 

na souhlas obcí a právě získání souhlasu se stalo k velkému překvapení krajské 

knihovny v řadě případů problematickým. Knihovna přes opakované oslovování dosud 

(za půl roku této aktivity) nezískala souhlas od poloviny obcí.  

 

Foto archiv MSVK: Ukázka obecních zpravodajů z webové stránky MSVK 

 

 

 

Nově nabízenou službou se stalo elektronické dodávání dokumentů (spuštěno 

k 1. březnu), díky němuž mohou uživatelé získat digitální kopie dokumentů z fondu 

knihovny nebo Digitální knihovny Moravskoslezského kraje, které jsou chráněny 

autorským majetkovým právem. Tímto způsobem jsou poskytovány kopie částí knih 

nebo sborníků v max. rozsahu 20 stran na jednu objednávku a kopie článků z periodik 
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v pdf formátu. MSVK vystaví požadovanou digitální kopii do uživatelského 

(čtenářského) konta, do něhož uživatel vstoupí po svém přihlášení v online katalogu. 

Odtud si lze kopii stáhnout. 

V oblasti vzdělávání se MSVK může pochlubit přípravou 24 seminářů a školení pro 

701 účastníků z knihoven Moravskoslezského kraje. Některé akce byly organizovány 

za podpory programu VISK Ministerstva kultury, některé z dotačních prostředků 

Moravskoslezského kraje určených na regionální funkce knihoven. 

 

Foto Mgr. Radim Fryč: Obálka publikace Knihovny Moravskoslezského kraje v novém 

 

 

 

 

K propagaci knihovnictví v našem kraji byla 

v úzké spolupráci s KÚ MSK připravena 

publikace Knihovny Moravskoslezského kraje 

v novém, která prezentovala nové 

a rekonstruované objekty 28 knihoven. Obecní 

knihovny byly též posuzovány krajskou komisí 

v soutěži Vesnice roku. Vítěz – Místní 

knihovna v Žabni – pak získala zvláštní cenu 

a diplom Ministerstva kultury v soutěži 

Knihovna roku 2013.  

 

 

 

 

 

Pro veřejnost bylo připraveno 46 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1 683 osob. 

K mimořádným akcím pro veřejnost je možno zařadit účast na Ostravské muzejní 

noci, při níž MSVK nabídla „Sfárání za vědomostmi“ do skladů knihovního fondu 

v suterénu Nové radnice, kombinované s ukázkami nejzajímavějších knih (nejstarších, 

největších, s nejvzdálenějším místem vydání apod.). Nevšední akcí knihovny byla též 

účast na Ostravském knižním veletrhu, kde MSVK zajistila společný stánek 

informující o službách a novinkách krajské knihovny, ale rovněž o nabídce služeb 

muzeí v našem kraji včetně prodeje publikací.  
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Foto Mgr. Jana Leparová: Muzejní noc 

 

 

 

Foto Mgr. Jana Leparová: Sfárání za vědomostmi  
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MSVK se snažila dále podporovat zpřístupňování staré regionální literatury. K této 

činnosti zvolila jako v předchozím roce kombinaci nové technologie – čteček e-knih 

a děl regionálních autorů, které knihovnice převedly do podoby e-knih. Poprvé byla 

sledována statistika přístupů do regionálních e-knih - 680 přístupů. Nejčastěji byly 

žádány tituly Povídky a črty z Těšínska autora F. Slámy, Frenštát a Radhošť od 

J. Bělohlava, Kresby ze Slezska autora J. Vyhlídala. 

 

Statistické ukazatele vypovídající o činnosti krajské knihovny jsou uvedeny v příloze 

č. 2. Knihovní fond stoupl na 1 125 593 dokumentů. Knihovna poskytla celkem 

543 125 výpůjček, přičemž zajímavý nárůst byl zaznamenán u časopisů a novin, a to 

o 3 354. Počet virtuálních návštěvníků hledajících informace v databázích budovaných 

či zpřístupňovaných knihovnou vrostl o 152 957 na 646 786. Pokles fyzických 

návštěvníků (půjčovny, studovny, půjčovny OSF, multimediální studovny a veřejného 

internetu) o 6 293 na 160 735 lze přisuzovat především absenci vhodného prostředí 

včetně navazujících služeb, které všechny ostatní krajské knihovny běžně nabízejí. 

S každodenními stížnostmi a povzdechy klientů na prostorové podmínky a absenci 

základního sociálního zázemí se MSVK musela potýkat další (již šedesátý druhý) rok. 

Knihovníci i ostatní zaměstnanci se přes velký diskomfort pracovního prostředí snažili 

o co nejvlídnější poskytování informačních a kulturních služeb. Výsledek se dostavil 

mj. prvním místem v Anketě společenské odpovědnosti v kategorii vzdělávacích 

zařízení.  

 

Foto archiv MSVK: Předání ceny za 1. místo v Anketě společenské odpovědnosti 
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2. Služby uživatelům 

Krajská knihovna nabízela pestrou paletu služeb, z nichž základní službou stále 

zůstávaly různé formy výpůjček knihovního fondu. Kromě celkového nárůstu 

výpůjčních služeb, který je níže zachycen graficky, byla více žádána periodika a došlo 

k nárůstu prezenčních výpůjček o 16 339 jednotek. Statisticky nejsou podchyceny 

výpůjčky aktuálních časopisů, které jsou volně k dispozici ve schránkách studovny. 

Stoupl rovněž zájem o regionální literaturu, možná také díky větší pozornosti, kterou 

MSVK věnuje jejímu mapování a digitalizaci.  

Logický pokles výpůjček lze zaznamenat u patentových spisů vzhledem k jejich volné 

dostupnosti na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Pokles 

absenčních výpůjček zvukových dokumentů odráží možnosti redukovaného nákupu 

(čtenáři vyžadují především novinky) a také dlouhodobý trend. 

 

Graf: Výpůjčky kromě MVS 

 

 

Realizaci výpůjček velmi komplikovalo umístění knihovního fondu na šesti místech, 

způsobené nedostatečnou kapacitou skladů v Nové radnici. Objem publikací 

dovážených do knihovny stále stoupá. V letech 2010–2013 bylo ze čtyř odkládacích 

skladů dovezeno 59 478, 86 749, 98 545, 105 564 titulů. Bylo nutno rovněž fond 

stěhovat tak, aby se nejnovější publikace nacházely v podzemních skladech přímo pod 

knihovnou. Nejrozsáhlejší stěhování proběhlo v létě, kdy se stěhovaly knihy 

z místního skladu do skladu na Cihelní ulici, kam byla rovněž umísťována periodika 

ze skladu na Macharově ulici. V místním skladu se po stěhování nacházejí knihy 

s vročením 2007 a novější. 

 

Pro studenty středních škol připravila MSVK 58 exkurzí, jichž se zúčastnilo 992 osob. 

Pokračovaly rovněž prezentace s názvy „Necituješ, vyletíš“, „Za tajemstvím písma 

a knihy“, „Od rukopisu k digitalizaci“, „EBSCO – Academic Search Complete“, 

„STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj“ a další. Společně se speciálními 

semináři o dopadech klimatických vlivů a monitoringu havarijního znečištění vod, 

které obsahově zajistila společnost Scientia, proběhlo v knihovně 46 vzdělávacích akcí 

pro 1 683 studentů a účastníků z řad veřejnosti. 
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V roce 2013 se do knihovny dostavily třídy z 18 následujících škol: 

 AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice 

 Gymnázium, Karviná 

 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh 

 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba 

 Janáčkova konzervatoř, Ostrava 

 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba 

 Matiční gymnázium, Ostrava  

 Moravskoslezská obchodní akademie, Ostrava 

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

 Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě (Přírodovědné gymnázium Ostrava - 

PRIGO) 

 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, Kratochvílova 

 Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, 

Ostrava-Zábřeh 

 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava-Zábřeh 

 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba 

 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba 

 Střední zdravotnická škola, Ostrava-Mariánské Hory 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava-Vítkovice 

 Vyšší odborná škola Sokrates, Ostrava 

 

Mezi tradiční služby knihovny patřilo i v roce 2013 zpracování rešerší v celkovém 

počtu 382 titulů, do nichž bylo zařazeno 16 451 záznamů. Oborový záběr rešerší se 

dlouhodobě nemění, převažují společenské vědy a lékařství – viz následující tabulka. 

 

Tabulka: Oborové složení rešerší 

 

 Počet % 

Společenské vědy 136 36 

Lékařství 109 28 

Umění, literatura, historie, sport   66 17 

Ekonomie   30 8 

Životní prostředí  19 5 

Technika   14 4 

Přírodní vědy 8 2 

Celkem 382 100 
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Uživatelé knihovny si však často vyhledávali informace v elektronických 

informačních zdrojích také samostatně, přičemž počet vstupů do databází meziročně 

vzrostl o 30 828 na 149 397. 

 

Tabulka: Zahraniční licencované elektronické informační zdroje 

 

 Interní přístupy Externí přístupy Celkem 

EBSCO 472 2 115 2 587 

Emerald 56 818 874 

ProQuest 391 1 073 1 464 

ScienceDirect 236 1 197 1 433 

SpringerLink 93 874 967 

Web of Knowledge 77 811 888 

World eBook Library 59 1 138 1 197 

 1 384 8 026 9 410 

 

Celkový počet konzultací k informačním zdrojům i v rámci jiných služeb 

poskytovaných v MSVK či jejím prostřednictvím stoupl ze 7 824 v roce 2012 na 9 000 

v loňském roce.  

Knihovna pokračovala ve své účasti v projektu E-knihy do každé knihovny, který pod 

patronací Městské knihovny v Praze spojuje knihovny a nakladatele. Díky projektu 

může prezenční formou zpřístupňovat cca 100 českých titulů. Počet přístupů do těchto 

e-knih - 195. 

Díky účelové dotaci Moravskoslezského kraje mohly být dále rozvíjeny služby 

opírající se o fond zvukových záznamů pro slabozraké, filmů s titulky pro neslyšící, 

ale též monografií. Zrakově znevýhodněným byl pořízen software ZoomText, který 

integruje dvě technologie ke zpřístupnění počítače - zvětšování obrazovky a odečítání 

z ní. Licence jsou umístěny na oddělení speciálních fondů a v multimediální studovně. 

Služby uživatelům zajišťovalo oddělení služeb čtenářům, které se v září rozvětvilo na 

oddělení knihovních služeb a ústřední půjčovnu, dále oddělení bibliografie a oddělení 

speciálních fondů.  

3. Služby knihovnám 

Knihovny MSK si vyžádaly 234 konzultací a obsáhlých informací. Písemná 

doporučení a prezentace pro knihovny se v roce 2013 týkala především problematiky 

výzkumů v knihovnách (předneseno v Karviné, Knihovně města Ostravy, Hradci nad 

Moravicí), pracovních náplní vedoucího městské knihovny (např. pro Hradec nad 

Moravicí), povinností při předávání funkce vedoucího knihovny (např. pro Bystřici), 

informačního vzdělávání v knihovnách (pro krajský seminář v Orlové), standardu pro 

dobrou knihovnu. Při metodických návštěvách, o nichž bylo písemně informováno též 

vedení příslušné obce, se především sledovalo naplňování standardu veřejných 

knihovnických a informačních služeb. Velký důraz byl kladen na úroveň webových 

stránek knihovny a stav katalogu, resp. existenci jeho elektronického zpřístupňování. 

Kromě metodických návštěv se knihovnice aktivně účastnily porady obsluhovaných 

knihoven v pověřených knihovnách v Brušperku, Karviné, Dobré a Třinci.     

Pro 701 knihovnic a knihovníků v kraji bylo připraveno 24 vzdělávacích akcí. Jednalo 

se o 2 e-learningové kurzy knihovnického minima, rekvalifikační kurz, knihovnický 

kurz pro školní knihovníky, školení s problematikou informačních technologií (např. 
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rešeršní strategie a volně dostupné zdroje, šablona webu pro malé knihovny, grafický 

program Zoner Photo Studio, Word ve službách P. R.) a následující semináře na téma: 

 tendence současné světové prózy, 

 trendy v českém knihovnictví, 

 svitky od Mrtvého moře (ve spolupráci s Židovskou obcí), 

 psychologie barev, 

 práce s dospělým čtenářem, 

 kapitoly z dějin Těšínského Slezska (ve spolupráci se Slezským zemským 

muzeem), 

 lektorské dovednosti, 

 databáze českých a zahraničních deníků, 

 realizace koncepce rozvoje knihoven v ČR a centrální portál, 

 práce s loutkou pro dětské čtenáře, 

 řízení knihovny zohledňující věk zaměstnanců. 

  

O výkonu v rámci regionálních funkcí knihoven, které v kraji garantuje MSVK a které 

jsou dotovány Moravskoslezským krajem, bude pojednáno v samostatné roční zprávě.  

Služby knihovnám zajišťovalo oddělení služeb knihovnám, které bylo od 1. 9. 2013 

začleněno do nového útvaru - oddělení knihovních služeb. Akce sloužící vzdělávání 

knihovníků organizovalo též oddělení speciálních fondů. 

4. Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 

4.1. Akvizice knihovního fondu 

Přírůstek knihovního fondu činil 25 449 jednotek, což znamenalo nejnižší přírůstek od 

roku 2004. Došlo také k poklesu při doplňování tištěných monografií (o 637 publikací) 

i neperiodických elektronických zdrojů (o 153). Důvodem bylo krácení příspěvku na 

nákup při současném mírném nárůstu průměrné ceny knihy (především vzhledem 

k zvýšení DPH) a rovněž ekonomická krize, která se projevila mj. menším počtem 

vydávaných knih. Nákup zahraničních publikací se opět orientoval na environmentální 

problematiku (82 svazků), jazykové učebnice, požadované slovenské vysokoškolské 

učebnice, publikace zaměřené na slovenské reálie.   

Povinný výtisk obdržela MSVK u 1 213 monografií. Snížení o 133 publikací způsobil 

především nižší počet skript VŠB-TUO vydaných na CD.  

Darem bylo do MSVK doplněno 2 214 českých neperiodických publikací a 342 

zahraničních. Za vyšší počet zahraničních darů lze poděkovat Goethe-Institutu 

(111 knih), The Nippon Foundation (27 knih) a několika anonymním dárcům. 

Následující výčet uvádí české dárce, kteří krajské knihovně poskytli více než 

20 publikací:  

 Univerzita Palackého (286 k. j.),  

 MOBA (233 k. j.),  

 Západočeská univerzita (124 k. j.), 

 Ostravská univerzita v Ostravě (89 k. j.), 

 Tappa pro De Agostini (64 k. j.),  

 Národní ústav odborného vzdělávání (35 k. j.), 
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 Technická univerzita Liberec (28 k. j.), 

 Český statistický úřad (27 k. j.), 

 Tvořivá škola (22 k. j.), 

 Národní divadlo (21 k. j.), 

 VŠB-TUO (20 k. j.). 

 

Pokud se týká časopisů a novin, došlo ke snížení počtu na úroveň roku 2009. Kromě 

firemních docházelo do MSVK 3 121 českých a 129 zahraničních. (Zaevidováno 

celkem 26 067 čísel.) Firemní periodika byla odebírána v počtech 326 českých a 147 

zahraničních. Do knihovního fondu přibylo 1 211 ostatních seriálů.  

Od ledna 2013 bylo zahrnuto mezi seriály i 39 titulů místních časopisů – zpravodajů 

obcí Moravskoslezského kraje, které dosud časopisy neposílaly. 

Další dokumenty byly nakupovány v obvyklém rozsahu s výjimkou zvukových 

s poklesem o 162 jednotek. Šlo však především o hudební CD, která nejsou prioritou 

doplňování, a částka na jejich nákup byla redukována. 

Fond pro zrakově a sluchově handicapované uživatele mohl být díky dotaci 

Moravskoslezského kraje aktualizován v dostatečném rozsahu. 

 

Tabulka: Složení přírůstku speciálního fondu 

 

Zvukové záznamy  487 k. j. 

Audiovizuální záznamy (filmy s titulky pro neslyšící) 20 k. j. 

Monografie 

      z toho bodové knihy 

      z toho odborná literatura 

244 k. j. 

231 k. j. 

13 k. j. 

Elektronické zdroje (výuka znakového jazyka apod.) 2 k. j. 

Celkem 753 k. j. 

 

4.2. Revize, obsahová aktualizace a ochrana knihovního fondu 

Revizí prošlo 132 599 publikací, z toho 65 050 norem. Dále se jednalo o revizi 

a superrevizi dokumentů ve studovně a dokončení superrevize časopisů signatury 

T 1 – 3070. Pracným počinem byla aktualizace starého fondu zahraniční literatury 

(převážně technického a politického charakteru) signatury G 1 – G 30 000. Po 

několikastupňovém prověření bylo vyřazeno 6 150 publikací. Vyřazen byl též zbylý 

fond firemní literatury – 4 163 jednotek.  

Ochrana fondu zahrnovala kromě opatřování nového fondu elektromagnetickými 

páskami vazbu ročníků periodik - 5 778 knihovních jednotek a opravy knih 

v reprografické dílně MSVK v počtu 2 150 publikací (o 712 více než v roce 2012). 

O doplňování, uchovávání a ochranu knihovního fondu pečovalo oddělení akvizice 

knihovního fondu a oddělení speciálních fondů. 
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Graf: Složení knihovního fondu 

 

 

5. Bibliografická a katalogizační činnost 

5.1. Zpracování knihovního fondu 

Veškerý nový fond byl průběžně zpracováván. Došlo ke srovnání jmenné a věcné 

katalogizace a doba od akvizice přes kompletní zpracování publikace činila 14–21 dnů 

(dle případných nemocenských katalogizátorů). MSVK často zpracovává záznam jako 

první v ČR a není tudíž možno stahovat záznamy vytvořené v systému CLUSTER. 

Tato skutečnost vyžaduje více času k validování polí.  Průběžně stále probíhala 

harmonizace starších jmenných autorit s národními autoritami. Do báze národních 

jmenných autorit bylo exportováno 616 záznamů nových autorit a pro bázi národních 

formálních autorit byly zasílány deskriptory pro beletrii. 

I v loňském roce vycházela knihovna vstříc zájemcům o nové publikace a přednostně 

zpracovávala publikace objednané čtenáři – denně cca 15 titulů.  

Novinkou od ledna 2013 byla při věcném zpracování průběžná kontrola regionálních 

monografií vůči katalogu regionálních bibliografií, kam byly chybějící záznamy 

duplikovány. Za rok se jednalo o 151 záznamů.    

Poměrně pracnou záležitostí bylo též průběžné doplňování údajů o změně statutu 

z monografie na seriály, konkrétně na pokračující zdroje (iterace, sborníky 

z pravidelných konferencí).  

V souvislosti s rozsáhlým stěhováním časopisů zajistili katalogizátoři též změnu 

lokace v katalogu MSVK. Definitivně bylo ukončeno 167 titulů nedocházejících 

periodik.  

Retrospektivní konverze pokračovala u naskenovaných katalogizačních lístků, z nichž 

bylo celkem jmenně zpracováno 2 863 a věcně 1 922 záznamů. Pro potřeby Digitální 

knihovny MSK bylo zkatalogizováno 108 záznamů dokumentů z jiných paměťových 

institucí.  

zvukové záznamy; 
11750 

audiovizuální 
záznamy; 516 

seriály; 134 303 

kartografické 
dokumenty; 6336 

hudebniny; 303 

normy; 66 356 

monografie; 618 089 

smíšené 
dokumenty; 7 

patenty; 285 266 

elektronické zdroje; 
2667 
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Zpracování fondu probíhalo na oddělení zpracování knihovního fondu a oddělení 

speciálních fondů. 

5.2. Bibliografická činnost 

Během roku bylo vytvořeno 2 384 bibliografických záznamů článků z regionálních 

tištěných periodik a 552 záznamů z celostátních periodik v projektu VISK 9 – viz 

kapitola 7. Z hlediska retrospektivní bibliografie byla prioritou databáze Frýdek-

Místek, v níž došlo k obohacení o 2 702 záznamů na 7 264 záznamů. Do databáze byly 

ukládány též záznamy nových regionálních publikací – viz kapitola 5.1.  

Tuto činnosti zajišťovalo oddělení bibliografie. 

6. Digitalizace 

6.1. Digitalizace 

Digitalizační pracoviště věnovalo pozornost především realizaci projektu Digitalizace 

a ukládání dat (součást multiprojektu e-Government Moravskoslezského kraje), 

v němž byla knihovna partnerem Moravskoslezského kraje. V roce 2013 proběhly tyto 

hlavní činnosti: 
 

a) část Digitalizace knihovního fondu 

 příprava předávek dokumentů - příprava předávacích protokolů, elektronických 

a tištěných průvodek, kontrola fyzického stavu dokumentů atd., 

 dohledávání chybějících ročníků a čísel periodik, domluva a zprostředkování 

zápůjček ve Vědecké knihovně v Olomouci, Moravské zemské knihovně 

a Moravském zemském archivu, 

 zodpovídání dotazů dodavatelské firmy, vyjasňování a konkretizování postupů, 

k nimž standardy neposkytují jednoznačné pokyny (např. otázka (ne)skenování 

vazeb, popisu příloh, pojmenování balíčků, podoby anotací apod.), 

 prezentace projektu na veletrhu Svět knihy v Praze. 

 

b) část Krajská digitalizační jednotka 

 připomínkování zadávací dokumentace pro 3. kolo veřejné zakázky na pořízení 

krajské digitalizační jednotky, posuzování podaných nabídek, 

 testování nově dodaného SW a HW vybavení (skener, SW Limb, SW Procyon), 

připomínkování nedostatků, příprava podkladů pro konverzi záznamů z Krameria 

v. 3 do Krameria v. 4, příprava zadání pro nastavení uživatelského prostředí 

v Krameriovi v. 4, kontrola, příprava podnětů pro opravy chyb v nových verzích 

Krameria v. 4 atd. 
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Foto Mgr. Jana Leparová: Krajská digitalizační jednotka v MSVK 
 

 

 

Kromě projektu bylo naskenováno a popsáno metadaty celkem 18 178 stran vzácných 

regionálních dokumentů, a to především knihy z Knihovny města Ostravy.  

Do registru digitalizace byly zpětně doplňovány záznamy o titulech, které v minulosti 

MSVK zdigitalizovala. Tato činnost obnášela vytvoření nebo stažení katalogizačního 

záznamu do katalogu MSVK, podání žádosti o přidělení čČNB, doplnění údajů 

o digitalizaci do záznamu a jeho odeslání do registru, které probíhalo od března 2013 

automatizovaně exportem z Alephu. (Dříve bylo nutno zasílat rozsáhlé tabulky 

v Excelu.) V roce 2013 bylo takto do registru zasláno 307 titulů. 

6.2. Regionální e-knihy 

Byly připraveny a vydány 3 regionální e-knihy. Oproti roku 2012 jde sice o méně 

titulů, ale v roce 2013 byly voleny rozsáhlejší publikace, jejichž příprava byla časově 

náročnější (2013 - celkem 836 stran, 2012 - celkem 578 stran). 

Vydané tituly (autorsky volné regionální knihy z DK MSK ve formátech pdf, pdf pro 

čtečky, ePub, mobi): 

Sláma, František - Povídky a črty z Těšínska, svazek I. Ze zápisků soudce; 

Sláma, František - Povídky a črty z Těšínska, svazek II. Zvoňte na mraky a jiné črty; 

Sokol Tůma, František - Z deníku samotáře. 

Poprvé byla sledována statistika přístupů do regionálních e-knih - 680 přístupů (pdf 

403, pdf pro čtečky 96, epub 104, mobi 77). Nejčastěji byly žádány tituly Povídky 

a črty z Těšínska 1 (88), Frenštát a Radhošť (75), Kresby ze Slezska (75). 

Vydáváním e-knih se zabývalo oddělení akvizice knihovního fondu a oddělení 

speciálních fondů. 
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7. Rozvojové projekty 

7.1. Digitalizace a ukládání dat 

Součást multiprojektu e-Government Moravskoslezského kraje (II.–VI. část 

výzvy).  

Řešitelé: Mgr. Drahotušský, Mgr. Bc. Oravová, Ing. Prchalová, Ing. Zavilová. 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 

Integrovaného operačního programu.  

Hlavním smyslem krajských projektů, které běžely či teprve běží ve všech krajích, je 

zajistit větší efektivitu veřejné správy s využitím komunikačních a informačních 

technologií. V Moravskoslezském kraji byla do projektu kromě krajské digitální 

spisovny a digitálního úložiště zahrnuta též obnova digitalizačního pracoviště 

v krajské knihovně a digitalizace externí firmou. MSVK se stala partnerem kraje se 

zodpovědností za vhodný výběr dokumentů a jejich kvalitní zpracování. Letošní část 

aktivit byla stručně popsána v kapitole 6.1. Celkově bylo pro účely digitalizace 

vybráno cca 1 420 000 stran, z čehož 22 % (306 000 stran) bylo digitalizováno 

v projektu. Jednalo se o publikace ohrožené degradací kyselého papíru, vydané 

v 19. a 1. polovině 20. století, o které je zájem badatelů i veřejnosti. K digitalizaci tak 

byly vybrány např. monografie Staré pověsti slezské (1924), Legendy ostravských ulic 

(1934), Slezské svatební pěsničky ze Sedlišť a okolí (1924) či rozsáhlé noviny Duch 

času (1899-1938) a Ostrauer Zeitung (1889-1939). Publikace jsou součástí fondu 

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, ale i dalších paměťových institucí, 

které zřizuje Moravskoslezský kraj, např. Muzea v Bruntále, Muzea Těšínska, Muzea 

Beskyd Frýdek-Místek a Muzea Novojičínska. Pro digitalizaci byly vybrány též fondy 

ze sbírek dalších subjektů, např. Archivu města Ostravy, Slezského zemského muzea 

v Opavě a Ostravského muzea.  

Podklady pro veřejnou zakázku byly připravovány od začátku roku 2011, ale 

vzhledem ke složité administraci rozsáhlého projektu došlo k realizaci zakázky, v níž 

vyhrála firma Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. (se 

subdodavatelem scanservice a. s.) až v období 1. 10. 2012-30. 9. 2013. Mezitím došlo 

k aktualizaci standardů, což způsobilo zpracovatelům značné komplikace a pro 

knihovnu to znamenalo permanentní konzultace a ověřování. Metodicky i věcně se 

mohla MSVK opřít především o digitalizační pracoviště MZK v Brně. Zde také byly 

testovány zkušební vzorky, protože došlo dvakrát ke zrušení veřejné zakázky na 

technologie Krajské digitalizační jednotky v MSVK a v Ostravě nebylo na čem vzorky 

ověřovat. Tato část projektu (převybavení pracoviště) proběhla až v závěru roku 2013.  

V prosinci převzala MSVK od MSK PSP balíčky s digitalizovanými objekty o rozsahu 

cca 6 TB, které jsou nyní postupně kontrolovány a implementovány do Krameria 4. 

7.2. VISK 2. Modernizace vzdělávacího centra MSVK 

Řešitel: Ing. Tošenovská.  

Ve školicí místnosti bylo vyměněno všech 14 PC za nové, bylo modernizováno 

softwarové vybavení učebny pro kurzy instalací licencí SW Zoner Photo Studio 15 

(školní multilicence) a instalací nové verze Microsoft Office 2010. Dále byl pořízen 

nový zálohovací software HP OpenView Data Protector a došlo k rozšíření počtu 

možných míst pro práci s notebooky. Stávající síť wi-fi byla rozšířena na prostory 

učebny. 
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7.3. VISK 2. Expertní kurzy počítačové gramotnosti 

Řešitel: Mgr. Krejčí.  

V průběhu roku se uskutečnilo 5 expertních kurzů v celkovém rozsahu 60 vyučovacích 

hodin:  

 Word ve službách PR knihovny 

 Word ve službách PR knihovny – pokračovací kurz 

 Šablona webu pro malé knihovny 

 Práce s grafickým programem Zoner Photo Studio 

 Volně přístupné zdroje a rešeršní strategie 

Účast činila 79 zájemců z celkem 38 knihoven Moravskoslezského kraje, z tohoto 

počtu úspěšně kurzy zakončilo 73 absolventů.  

7.4. VISK 8/B. Programové rozšíření knihovního systému Aleph pro potřeby 

integrace s Centrálním portálem 

Řešitel: Ing. Tošenovská.  

Projekt jednak rozšířil konektivitu knihovního systému ALEPH používaného v MSVK 

o Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (protokol OAI-PMH), 

aby bylo možno přispívat bibliografickými a autoritními údaji do libovolného 

discovery systému, který bude používán v Centrálním portálu knihoven. Zadruhé 

projekt umožnil instalaci technologie Shibboleth (Identity Provider, Service Provider), 

která bude sloužit jednotnému přihlašování koncových uživatelů. 

MSVK se stala členem České akademické federace identit eduID.cz pro následné 

ověřování přístupu uživatelů k licencovaným zdrojům a Katalogu MSVK.   

7.5. VISK 9. Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná 

jmenná a věcná metadata 

Řešitel: PhDr. Svozilová.  

Zpracovatelé vytvářeli nové originální bibliografické záznamy článků z dohodnutých 

titulů periodik vydaných v roce 2012 (v případě nutnosti zachování kontinuity 

a komplexnosti excerpce i starších) stejným způsobem jako záznamy z vlastní 

excerpce tak, aby byl v nejvyšší možné míře eliminován výpadek záznamů v této bázi 

za rok 2012.  

Na projektu pracovali 3 pracovníci, a to v období březen až říjen 2013. Dva ze 

zpracovatelů byli na tuto práci sjednáni na dohodu o provedení práce dotované 

z VISKu, třetí pracovník zpracovával záznamy v rámci spoluúčasti MSVK.  

Přidělené tituly periodik nestačily ke splnění našeho závazku, proto nám byly 

k původnímu seznamu přidány další 4 tituly. Do ANL jsme v rámci projektu dodali 

1 761 záznamů (oproti našemu závazku o 33 záznamů navíc). 

Přínosem projektu beze sporu je, že se pro rok 2012 (články se zpracovávaly za 

minulý rok) udržela kontinuita ve zpracování dokumentů pro databázi ANL, která má 

dlouhou tradici, pro knihovníky a rešeršéry byla často informačním zdrojem první 

volby a zajišťovala kvalitní vyhledávací služby pro uživatele knihoven v České 

republice.  
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7.6. S jedním průkazem do více knihoven  

Spolufinancováno Nadací OKD. 

Řešitel: Mgr. Tomášová. 

Projekt byl dokončen a v úvodu roku se zahájilo akceptování studentských ISIC karet 

a užívání nových čipových karet pro registraci čtenářů. 

7.7. Konsorciální projekty zajišťující licence pro uživatele MSVK 

Garant: Mgr. Bc. Oravová. 

MSVK využila různé finanční zdroje, aby mohla dále zajišťovat kvalitní informační 

zdroje. Aktuální zaměření licencovaných zdrojů je uvedeno na 

http://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/clanek/licencovane-zdroje/. 

 Projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR. Podpora Operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 3, výzva 4.3. 

Konsorcium řídí Západočeská univerzita v Plzni. Projekt zajišťuje elektronický 

informační zdroj EBSCO Academic Search Complete. 

 Projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj. Podpora OP 

VaVpI, prioritní osa 3, výzva 4.3.   

Konsorcium řídí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Projekt zajišťuje elektronický 

informační zdroj Proquest STM Package. 

 Projekt Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře 

informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání. Podpora programu MŠMT 

Informace - základ výzkumu. Projekt přinesl licence k databázi ScienceDirect 

a plnotextové verzi publikací SpringerLink. 

 Konsorcium řízené Národní knihovnou ČR zajišťuje přístup do databáze Business 

Source Complete fy EBSCO. Podpořeno programem MŠMT Informace - základ 

výzkumu.  

 Konsorciální licence podpořena státní dotací přes program MK VISK 8. 

Konsorcium, které přináší licence k databázi právních informací ASPI a plným 

textům novin, časopisů, přepisů rozhlasových a televizních relací Anopress, vede 

Národní knihovna ČR. 

 Konsorcium, řízené Knihovnou Akademie věd ČR, v. v. i., zajišťuje informační 

zdroje v rámci Web of Knowledge.  

8. Automatizace 

Rozvojové projekty, na nichž se podílelo oddělení automatizace, byly zmíněny výše –

v kapitolách 7.1, 7.2, 7.4. a 7.6. K dalším novým činnostem roku 2013 patřilo: 

 Úprava báze autorit MSVK v návaznosti na změny v autoritách v NK ČR. 

 Zprovoznění nové funkcionality knihovního systému Aleph - plnotextové 

zpřístupňování obecních zpravodajů ze serveru MSVK, na němž byla zavedena 

adresářová struktura pro jednotlivé tituly.   

 Zavedení systému elektronického dodávání dokumentů prostřednictvím 

čtenářského konta. K novému druhu výpůjček byl instalován program pro tvorbu 

vodoznaku do naskenovaných dokumentů, připraven uživatelský manuál 

a vyškoleni pracovníci.  

 Instalace programové podpory pro ukládání naskenovaných obálek v systému 

obalkyknih.cz. 
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 Zavedení nové antivirové ochrany datových souborů a e-mailů (software ESET) 

a zprovoznění zálohování a obnov počítačů pro čtenáře.  

 Instalace programu ZoomText pro nevidomé čtenáře na dvou pracovních stanicích.  

 Testování rozsáhlého dotazníku pro zjištění stavu ICT služeb v organizacích 

Moravskoslezského kraje (na požádání KÚ).   

K pravidelným činnostem oddělení patřilo: 

 Zajišťování provozu automatizovaného knihovního systému Aleph.  

 Měsíční vystavování novinek knihovního fondu na www. 

 Týdenní export katalogizačních záznamů do národních databází. 

 Provoz systému mezd a personalistiky – VEMA. 

 Provoz systému účetnictví – FENIX. 

 Provoz vnitřní a vnější počítačové sítě, zajišťování bezpečnosti. 

 Zajišťování údržby a obnovy výpočetní techniky včetně provozu školicího 

střediska.  

9. Publikační činnost 

Tištěné publikace  

 Knihovny Moravskoslezského kraje v novém. Redakční zpracování Jana 

LEPAROVÁ. Ostrava: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad a Moravskoslezská 

vědecká knihovna v Ostravě, 2013. ISBN 948-80-87503-39-3 (MSK), 948-80-

7054-188-3 (MSVK).  

 ŠEDÁ, Marie. Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí, 

Moravskoslezský kraj 2012. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7054-174-6.  

 ŠEDÁ, Marie. Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS 

v Moravskoslezském kraji v roce 2012. Ostrava: Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7054-175-3.  

 Výroční zpráva 2012. Redaktor Lea PRCHALOVÁ. Ostrava: Moravskoslezská 

vědecká knihovna v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7054-173-9.  

Elektronické publikace 

 Koncepce rozvoje VKIS v MSK na léta 2013–2016 [online]. Ostrava, 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2013 [cit. 2014-02-13]. Dostupné 

z: http://www.svkos.cz/data/soubory/koncepce-2013-2016-def.pdf 

 ŠEDÁ, Marie. Hodnocení koncepce rozvoje veřejných knihovnických 

a informačních služeb v MSK na léta 2009-2012 [online]. Ostrava, 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2013 [cit. 2014-02-13]. Dostupné 

z: http://www.svkos.cz/data/soubory/hodnoceni_koncepce-vkis_2009-2012-2-.pdf 

 ŠEDÁ, Marie. Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí, 

Moravskoslezský kraj 2012 [online]. Ostrava, Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7054-174-6 [cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 

http://www.svkos.cz/data/soubory/2012_rocnizpravarf.pdf 

 ŠEDÁ, Marie. Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS 

v Moravskoslezském kraji v roce 2012 [online]. Ostrava, Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7054-175-3 [cit. 2014-02-13]. Dostupné 

z: http://www.svkos.cz/data/soubory/2012_rozbor-cinnosti-1.pdf 

http://www.svkos.cz/data/soubory/koncepce-2013-2016-def.pdf
http://www.svkos.cz/data/soubory/hodnoceni_koncepce-vkis_2009-2012-2-.pdf
http://www.svkos.cz/data/soubory/2012_rocnizpravarf.pdf
http://www.svkos.cz/data/soubory/2012_rozbor-cinnosti-1.pdf
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 Výroční zpráva 2012 [online]. Redaktor Lea PRCHALOVÁ. Ostrava: 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7054-173-9. 

[cit. 2014-02-13]. Dostupné z: 

http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/Vyrocni_zprava_2012.pdf  

E-knihy MSVK 

Vydané tituly (autorsky volné regionální knihy z DK MSK ve formátech pdf, pdf pro 

čtečky, ePub, mobi): 

 Sláma, František - Povídky a črty z Těšínska, svazek I. Ze zápisků soudce 

 Sláma, František - Povídky a črty z Těšínska, svazek II. Zvoňte na mraky a jiné 

črty 

 Sokol Tůma, František - Z deníku samotáře 

Odkazy jsou k dispozici na http://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/databaze-

vytvarene-v-msvk/clanek/regionalni-e-knihy/. 

10. Propagace činnosti 

Ve skromných vstupních prostorech krajské knihovny byly instalovány výstavky 

propagující knihovní fond: 

 Miroslav Horníček (10. 11. 1918-15. 2. 2003) 

 Pes, nejlepší přítel člověka 

 90 let – Český rozhlas 

 Nomen omen – s karikaturami autorů s nezvyklými jmény  

 Zámecký park, historické zahrady 

 Mnichovská dohoda 1938 – 75. výročí podpisu 

 Tik tak, tik tak… měříme čas 

 

Ve spolupráci s Goethe-Institutem byla uspořádána výstava německy psaných knih 

pro děti a mládež s názvem Pěkně od začátku/Von allem Anfang an.  

Environmentální výstava z projektu „Quo vadis, scientia?“ se stala součástí obvyklé 

kampaně Březen - měsíc čtenářů, do níž byly dále zařazeny následující akce: 

 Beseda s cestovatelem R. Konkolskim Cesty na kraj světa … a ještě kousek dál. 

 Přednáška RNDr. Přemysla Soldána, Ph.D. a diskuse ke kontinuálnímu 

monitoringu havarijního znečištění vod. 

 Přednáška Ing. T. Mičánika o dopadech klimatických vlivů změn způsobených 

lidskou činností na vodní režim a životní prostředí.  

 Zahájení služby elektronického zasílání dokumentů. 

 

V březnu rovněž proběhla propagace kulturních služeb krajské knihovny a muzeí 

zřizovaných Moravskoslezským krajem, a to na 3. Ostravském knižním veletrhu. 

Stánek organizačně připravila MVSK, která také zajišťovala službu a prodej publikací.  

Činnost krajské knihovny byla v loňském roce prezentována dvakrát na Krajském 

úřadě Moravskoslezského kraje, a to na 6. jednání výboru pro kulturu a památky a na 

setkání starostů obcí. 

Poprvé v historii se krajská knihovna zapojila do Ostravské muzejní noci. Pro akci 

byly připraveny prohlídky podzemí s výkladem o dějinách budovy i knihovny, 

systému stavění knih, cestě knihy z knihkupectví ke čtenáři. Ve studovně byly 

http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/Vyrocni_zprava_2012.pdf
http://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/databaze-vytvarene-v-msvk/clanek/regionalni-e-knihy/
http://www.svkos.cz/elektronicke-zdroje/databaze-vytvarene-v-msvk/clanek/regionalni-e-knihy/
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připraveny zvláštní exempláře knih a dalších kuriozit z knihovního fondu. Nabízena 

byla též informace o Digitální knihovně MSK. 

Zajímavou akcí se stala přednáška prof. S. Urbanové, CSc. na téma sociologické 

aspekty života a díla M. Kundery.   

K Týdnu knihoven bylo připraveno více akcí, přičemž se všechny setkaly s úspěchem.  

70 zájemců se dostavilo na přednášku M. Smrže, viceprezidenta evropského sdružení 

Eurosolar.cz národní sekce evropského sdružení pro obnovitelnou energii. Sedmi 

opakování se dočkaly exkurze veřejnosti do podzemí. A jako každoročně byl 

připraven na webových stránkách soutěžní kvíz, který si sice otevřelo 170 osob, ale 

otázky zodpovědělo jen 27. Tři vylosovaní výherci obdrželi roční registraci do MSVK.   

V rámci mezinárodní spolupráce navštívily knihovnu dvě zahraniční návštěvy. První 

(srpnová) byla z Institutu germanistiky Univerzity ve Wroclavi, a to Mgr. Inž. 

Sławomir Snela a paní Božena Snela. Druhou návštěvou (prosincovou) byl kolega 

Lukasz Dyduch z Biblioteki Głównej AGH v Krakově.  

Přes mimořádně nepříznivé prostorové možnosti knihovna trvale usiluje o přízeň 

uživatelů. V roce 2013 se kromě nárůstu zájmu o výpůjčky projevilo kladné hodnocení 

veřejnosti též 3. místem v soutěži o nejlepší webové stránky Biblioweb a prvním 

místem v kategorii vzdělávacích zařízení Ankety společenské odpovědnosti.  

11. Výběr článků o Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě 

 DAŇKOVÁ, Kateřina. Ostravská muzejní noc nabídne řadu novinek 

a originálních míst k návštěvě. Český rozhlas [online]. [cit. 2013-01-13]. Dostupný 

z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1212227 

 Jachtař Konkolski je v Síni slávy. Mladá fronta DNES. 2013, roč. 24, č. 52, s. 1. 

ISSN 1210-1168. 

 KARBAN, Pavel. Nastala doba, kdy kraj bude žádat o peníze obce. Právo. 2013, 

roč. 23, č. 1, s. 13. ISSN 1211-2119. 

 KARBAN, Pavel. Vědecká knihovna bude, je však otázkou kdy. Právo. 2013, 

roč. 23, č. 31, s. 10. ISSN 1211-2119. 

 Knihovnám se hlásí stále více čtenářů, může za to i krize. Mladá fronta DNES. 

2013, roč. 24, č. 35, s. 1. ISSN 1210-1168. 

 MOTLOVÁ, Žaneta. Poslední. Jako místo pro život Moravskoslezský kraj ve 

výzkumu pohořel. iDnes [online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný z: 

http://ostrava.idnes.cz/jako-misto-pro-zivot-moravskoslezsky-kraj-ve-vyzkumu-

pohorel-p7r-/ostrava-zpravy.aspx?c=A131107_1997116_ostrava-zpravy_jog 

 Muzejní noc udeří již popáté. 5+2 dny. 2013, roč. 2, č. 18, s. 4.  

 Muzejní noc začne happeningem. Mladá fronta DNES. 2013, roč. 24, č. 112, s. 3. 

ISSN 1210-1168.  

 Nebojte se e-knih. Jsou levnější! Pražský deník. 2013, roč. 7, č. 24, s. 11. ISSN 

1802-0755.  

 Novinka v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Moravskoslezský deník. 

2013, roč. 12, č. 33, s. 2. ISSN 1213-5577.  

 Ostravská noc s balónky. Haló noviny. 2013, roč. 23, č. 117, s. 10. ISSN 1210-

1494. 

 Ostravské kalendárium 2012 mapuje uplynulý rok. Moravskoslezský deník. 2013, 

roč. 12, č. 28, s. 3. ISSN 1213-5577. 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1212227
http://ostrava.idnes.cz/jako-misto-pro-zivot-moravskoslezsky-kraj-ve-vyzkumu-pohorel-p7r-/ostrava-zpravy.aspx?c=A131107_1997116_ostrava-zpravy_jog
http://ostrava.idnes.cz/jako-misto-pro-zivot-moravskoslezsky-kraj-ve-vyzkumu-pohorel-p7r-/ostrava-zpravy.aspx?c=A131107_1997116_ostrava-zpravy_jog
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 PLEVA, Martin. Jaká barva má naději na úspěch. Moravskoslezský deník. 2013, 

roč. 12, č. 146, s. 3. ISSN 1213-5577. 

 Počty zkreslují. Akcí máme násobně více. Mladá fronta DNES. 2013, roč. 24, 

č. 259, s. 3. ISSN 1210-1168. 

 Seminář ukáže knihovníkům, jak pracovat s loutkami. Divadlo loutek Ostrava 

[online]. [cit. 2014-01-20]. Dostupný z: http://www.dlo-

ostrava.cz/cz/menu/1/novinky/clanek-678-seminar-ukaze-knihovnikum-jak-

pracovat-s-loutkami/ 

 TELAŘÍKOVÁ, Denisa. Kraj se během týdne ponoří do muzejních nocí. Právo. 

2013, roč. 23, č. 114, s. 13. ISSN 1211-2119. 

 WOJNAR, Petr. Třinec je podle hlasování nejodpovědnější město. 5+2 dny. 2013, 

roč. 2, č. 14, s. 38. 

 ZÁRUBA, Igor. Z podaných 51 českých žádostí prošlo 30. E15. 2013, č. 1351, 

s. 4.  

 Zprávy dne: Nejlepší web má knihovna v Litvínově. Lidové noviny. 2013, roč. 26, 

č. 84, s. 15. ISSN 0862-5921. 

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 (PhDr. Šedá). 

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

Sekce SDRUK pro služby (Mgr. Tomášová). 

Rada Centrálního portálu knihoven (Ing. Prchalová). 

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

 CPK. PS pro informační zdroje (Mgr. Smékalová). 

 CPK. PS pro centrální portál (Mgr. Bc. Oravová). 

 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). 

Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih (pí Holbergová). 

Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (pí Holbergová). 

Pracovní skupina pro seriály (Bc. Badošková). 

http://www.dlo-ostrava.cz/cz/menu/1/novinky/clanek-678-seminar-ukaze-knihovnikum-jak-pracovat-s-loutkami/
http://www.dlo-ostrava.cz/cz/menu/1/novinky/clanek-678-seminar-ukaze-knihovnikum-jak-pracovat-s-loutkami/
http://www.dlo-ostrava.cz/cz/menu/1/novinky/clanek-678-seminar-ukaze-knihovnikum-jak-pracovat-s-loutkami/
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Pracovní skupina pro věcné zpracování (Mgr. Kozelský). 

SKIP. Sekce vzdělávání. (Mgr. Krejčí). 

SKIP 10 – výkonný výbor regionální pobočky Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje (PhDr. Šedá). 

Krajská komise soutěže Vesnice roku (PhDr. Šedá). 
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13. Přehled výnosů a nákladů 

 

Účet – položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 

602 – výnosy z prodeje služeb 2 700 000 2 616 384,50 

604 – výnosy z prodaného zboží  2 605,00 

646 – výnos z prodeje DHM 0 0,00 

648 – čerpání fondů 0 424 918,68 

649 – jiné ostatní výnosy 30 000  18 492,52 

662 – úroky  76 000 56 296,75 

663 – kurzové zisky  39,29 

672 – provozní dotace 35 730 000  35 730 000,00 

Z toho: příspěvek na provoz 26 911 000  26 910 735,00 

             přísp. účel. od zřiz. 8 384 000 8 384 265,00 

             přísp. účel. ze SR 435 000  435 000,00 

Výnosy celkem 38 536 000 38 848 736,74 

501 – spotřeba materiálu  6 061 000  5 993 090,81 

Z toho: účel. prostř. knih. fond 5 250 000 5 223 520,65 

             účel. prostř. postižení 160 000 114 988,00 

             účel. prostř. RF 4 000 3 662,00 

502 – spotřeba energie 1 332 000 1 349 092,79 

504 – prodané zboží  10 171,91 

511 – opravy a udržování 200 000 218 100,58 

512 – cestovné 145 000 156 038,02 

Z toho: účel. prostř. RF 10 000 13 296,00 

513 – náklady na reprezentaci 10 000 5 877,28 

518 – ostatní služby 3 699 000 3 733 286,46 

Z toho: účel. prostř. VISK 120 000 126 000 

             účel. prostř. RF 19 000 19 480,27 

             účel. prostř. vazby 150 000 79 872,10 

             účel. prostř. databáze 600 000 696 607,25 

521 – mzdové náklady 17 804 000 17 781 302,00 

V tom: platy 17 655 000 17 640746,00 

             z toho: účel. prostř. RF 642 000 618 308,00 

            OON 149 000 140 556 

             z toho: účel. prostř. RF 30 000 24 000 

                         účel. prostř. VISK 84 000 78 000 

524 – zákonné soc. pojištění 5 977 000 5 968 653,00 

Z toho: účel. prostř. RF 218 000 210 226,11 

525 – jiné sociální pojištění Kooper. 50 000 48 946,00 

527 – zákonné soc. náklady 833 000 866 955,96 

Z toho: účel. prostř. RF 7 000 6 314,48 

528 – ostatní soc. náklady 10 000 0,00 

538 – ostatní daně a poplatky 20 000 19 848,70 

547 – manka a škody 0 1 623,00 

549 – ostatní náklady 0 54 802,00 

551 – odpisy 1 289 000 1 289 265,00 

557 – nákl. z odepsaných pohled.   6 629,00 

558 – náklady z DDHM 1 082 000 1 228 022,43 

569 – jiné ostatní náklady 24 000 22 550,25 

Náklady celkem 38 536 000 38 754 255,19 

Výsledek hospodaření 0 94 481,55 

 



25   

14. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela 

v roce 2013 žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 

15. Organizace a řízení MSVK 

Krajská knihovna splnila veškeré plánované odborné úkoly. Z důvodu optimalizace 

řízení provozu knihovny došlo k reorganizaci, při níž byla k 1. září vyňata z oddělení 

služeb čtenářům ústřední půjčovna (půjčovna, registrace, sklady) a zbývající 

pracoviště oddělení (poradna, půjčovna seriálů, studovna a meziknihovní výpůjční 

služba) byly doplněny o pracoviště služeb knihovnám a spojeny do oddělení 

knihovních služeb.  

K hodnocení činnosti proběhlo celkem 11 porad vedoucích pracovníků a metodiků, 

z toho 2 porady specializované na statistické vykazování přístupů k elektronickým 

informačním zdrojům a na přípravu publikace Knihovny v novém. Pro hodnocení 

kvantifikovatelných výkonů byl používán statistický software a výstupy byly na 

poradách čtvrtletně rozebírány. Na porady vedoucích navazovaly porady na 

jednotlivých odděleních. 

Průběžně byla aktualizována řídicí dokumentace, do níž spadá 50 směrnic. Pozornost 

byla také věnována posuzování změn v mírách již dříve identifikovaných rizik 

a stanovení rizik nových. Činnosti s vyšší mírou rizika byly zahrnuty do kontrolního 

plánu, který byl v průběhu roku realizován. 

Plnění mimořádných úkolů a nadstandardní činnost zaměstnanců byla individuálně 

projednávána a promítla se do hodnocení pracovníků. 

Hodnocení hospodaření MSVK bude předmětem samostatného materiálu Zpráva 

o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě v roce 2013. 

16. Zaměstnanci, zvyšování kvalifikace 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) činil k 31. 12. 2013 69,63 úvazků, jejichž 

struktura je uvedena v příloze č. 3. 

Průměrný plat (včetně regionálních funkcí) činil 21 112 Kč. 

Magisterské studium ukončila Marcela Tomášová, bakalářské studium Judita Křížová, 

Světlana Csabolová a Dagmar Hurníková, všechny na Slezské univerzitě v Opavě. 

Doktorskou práci obhájila na Žilinské univerzitě v Žilině Marie Šedá. 

V bakalářském studiu dále pokračuje jedna kolegyně. 

17. Seznam zaměstnanců k 31. 12. 2013 

Ředitelka 

Ing. Prchalová Lea 

 

Sekretariát 

Štěpánová Eva 

 

Oddělení ekonomiky a provozu (OEP) 

Ing. Teichmannová Ivana – vedoucí oddělení 

Benešová Zdeňka 
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Beranová Ludmila 

Fischer Karel 

Ježková Petra – od 1. 11. 2013 

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 

Bc. 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 knihovních služeb (OKS) 

Mgr. Tomášová Marcela – vedoucí oddělení - od 1. 9. 2013 

Fojtíková Eva 

Mgr. Chromcová Jitka 

Mgr. Krejčí Radka 

Kuzníková Anna 

Mgr. Leparová Jana 

Bc. Podešvová Dana 

PhDr. Šedá Marie 

Štrimpfl Marek 

 

Ústřední půjčovna (ÚP) 

Jílková Veronika – vedoucí oddělení – od 1. 9. 2013 

Csabolová Veronika 

Fedorová Anna 

Jakimovová Edita 

Kleinová Danuše 

Kolářová Šárka  

Bc. Křížová Judita  

Mencnerová Dagmar 
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Mervartová Věra 

Nitschová Eva 

Revťáková Dagmar 

Slonková Irena 

Starková Miluše 

Štverka Bohuslav 

 

Oddělení bibliografie (OB) 

Mgr. Szöke Pavlína – vedoucí oddělení  

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 

Bc. 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.)  

monografie, kartografické dokumenty, elektronické dokumenty 15 000 15 666 

seriály  3 000 5 758 

normy 2 000 2 316 

patentové spisy 600 631 

zvukové dokumenty  400 1 003 

audiovizuální záznamy 0 28 

hudebniny 0 47 

celkem 21 000 25 449 

   

Dokumenty pro sluchově a zrakově postižené  600 753 

(Ve statistikách nejsou uvedeny samostatně.) 

 

Katalogizace (k. j.) 

monografie, kartografické dokumenty, elektronické dokumenty 15 000 15 752 

seriály vč. elektronických 3 000 4 706 

zvukové dokumenty  400 903 

audiovizuální záznamy 0 27 

hudebniny 0 60 

celkem 18 400 21 448 

 

Dokumenty pro sluchově a zrakově postižené  600 753 

(Ve statistikách nejsou uvedeny samostatně.) 

 

Revize knihovního fondu (k. j.) 124 000 132 599 

 

Vazby knihovního fondu (k. j.) 3 500  5 759 

 

Bibliografické záznamy (kromě katalogizačních) 3 900  5 638 

 

Registrovaní uživatelé  9 500 10 123 

 

Výpůjčky (kromě cirkulace a MVS) 

v OSČ (monografie a seriály) 420 000 489 284 

v OSF (speciální fondy) 46 000 46 081 

celkem 466 000 535 365 

 

Cirkulace a MVS 7 000 7 760 

 

Vzdělávací akce pro knihovníky 11 24 

 

Vzdělávací akce pro veřejnost (exkurze, školení, semináře) 40 46 
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Příloha č. 2: Statistické ukazatele činnosti MSVK 

 
Popis Roční plnění

Přírůstek knihovního fondu (k.j.) 25449

monografie, kartogr. dok., hudebniny 15381

monografie tuzemské 14351

monografie zahraniční 845

kartografické dokumenty tuzemské 130

kartografické dokumenty zahraniční 8

hudebniny 47

seriály 5758

seriály tuzemské 5332

seriály zahraniční 426

normy 2316

patenty 631

firemní literatura 0

zvukové záznamy 1003

audiovizuální záznamy 28

elekronické zdroje 332

smíšené dokumenty 0

Úbytek knihovního fondu (k.j.) 10512

monografie 6192

hudebniny 0

kartografické dokumenty 1

seriály 32

normy 99

patenty 0

firemní literatura 4163

zvukové záznamy 1

audiovizuální záznamy 24

elekronické zdroje 0

smíšené dokumenty 0

Rozdíl přírůstku a úbytku  knihovního fondu (k.j.) 14937

Stav knihovního fondu 1125593

monografie 618089

kartografické dokumenty 6336

hudebniny 303

seriály 134303

normy 66356

patenty 285266

firemní literatura 0

zvukové záznamy 11750

audiovizuální záznamy 516

elekronické zdroje 2667

smíšené dokumenty 7  
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Revize knihovního fondu (k.j.) 132599

Obsahová aktualizace (k.j.) 99315

Vazba knihovního fondu (k.j.) 5759

Počet docházejících periodik (p.j.) 3723

Počet docházejících periodik (exemplářů) 3741

Aktual. elektron. zdroje (p.j.) 10

Bibliografické a dokumentační záznamy 27086

Bibliografické a dokument. záznamy bez katalogizace 5638

Jmenná katalogizace (k.j.) 21448

monografie, kartografické dok., hudebniny 15596

     monografie 15382

     kartografické dok. 154

     hudebniny 60

seriály (tištěné) 4599

firemní literatura 0

zvukové záznamy 903

audiovizuální záznamy 27

neperiodické elektronické zdroje 216

elektronické seriály 107

smíšené dokumenty 0

Věcná katalogizace (p.j.) 13506

monografie, kartografické dok., hudebniny 11917

     monografie 11721

     kartografické dok. 149

     hudebniny 47

seriály (tištěné) 382

firemní literatura 0

zvukové záznamy 903

audiovizuální záznamy 27

neperiodické elektronické zdroje 218

elektronické seriály 59

smíšené dokumenty 0

Retrospektivní konverze záznamů

knih (p.j.) 2863

seriálů (p.j.) 0

DB budované v MSVK kromě OPAC 8

Požadavky na výpůjčky (p.j.) 383504

požadavky mimo MVS 379169

požadavky MVS, MMVS 4335

MVS - obdržené z jiných knihoven 3837

MVS - jiným knihovnám 434

MMVS - obdržené z jiných knihoven 19

MMVS - jiným knihovnám 45  
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Uspokojené požadavky na výpůjčky (p.j.) 320851

uspokojené požadavky mimo MVS 316517

uspokojené požadavky MVS, MMVS 4334

MVS jiným knihovnám 3689

výpůjčkou originálů 3559

kopiemi 130

MVS z jiných knihoven 447

výpůjčkou originálů 379

kopiemi 68

MMVS jiným knihovnám 21

výpůjčkou originálů 9

kopiemi 12

MMVS z jiných knihoven 177

výpůjčkou originálů 34

kopiemi 143

Výpůjčky (k.j.) 543125

Výpůjčky kromě MVS, MMVS (k.j.) 535365

Absenční kromě MVS (k.j.) 419700

monografie, kartografické dok., hudebniny 204360

seriály 4558

speciální fondy (normy, firemní literatura) 13150

prolongace (k.j.) 197632

Prezenční kromě MVS, MMVS (k.j.) 115665

monografie, kartografické dok., hudebniny 74832

seriály 24586

speciální fondy (normy, firemní literatura) 16247

Výpůjčky MVS, MMVS (k.j.) 7760

MVS - výpůjčky z fondu MSVK (k.j.) 7067

monografie, kartografické dok., hudebniny 3522

seriály 3380

z toho cirkulace 3351

ostatní dokumenty 35

z toho cirkulace 0

kopie 130

MVS - výpůjčky z jiných knihoven (k.j.) 495

monografie, kartografické dok., hudebniny 372

seriály 7

ostatní dokumenty 0

kopie 116

MMVS - výpůjčky z fondu MSVK (k.j.) 21

MMVS - výpůjčky z jiných knihoven (k.j.) 177  
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Rešeršní a informační činnost, poradenství 9016

základní informace 0

obsáhlé informace, konzultace 9000

písemná metodická doporučení, analýzy 16

rešerše 382

Registrovaní uživatelé 10123

Návštěvníci 160735

návštěvníci půjčovny 119548

návštěvníci studovny 18994

návštěvníci půjčovny a studovny OSF 7983

návštěvníci OB 465

návštěvníci OSK 1257

návštěvníci - internet 12488

Virtuální návštěvníci 646786

vstupy do OPAC 498216

vstupy do dalších DB budovaných MSVK 138025

ostatní vstupy 10545

Exkurze 58

počet účastníků 992

Výstavy 8

počet exponátů (k.j.) 286

Vzdělávací akce 70

počet účastníků 2384

vzdělávací akce pro knihovníky 24

počet účastníků 701

vzdělávací akce pro uživatele 46

počet účastníků 1683

Tištěné publikace (p.j.) 41

bibliografie 0

rešerše 37

ostatní 4

Příspěvky do odborného tisku 2

počet stran 3

Elektronické publikace (p.j.) 17

elektronické neperiodické publikace 17

elektronická periodika 0

Poradní a pracovní orgány 41

počet zaměstnanců 39

Vzdělávání zaměstnanců (školení, semináře)

Odborní pracovníci - knihovníci 653

interní vzdělávací akce (počet hodin) 152

externí vzdělávací akce (počet hodin) 501

Odborní pracovníci - neknihovníci 142

interní vzdělávací akce (počet hodin) 23

externí vzdělávací akce (počet hodin) 119  
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Příloha č. 3: Roční výkaz o knihovně za rok 2013 
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