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1. Souhrnné vyhodnocení 

K tolik potřebnému a očekávanému posunu v řešení nového sídla MSVK bohužel ani 

v roce 2015 nedošlo. Poté, co byl stanoven limit na celkovou výši nákladů projektu, 

který by se ucházel o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, na 

5 mil. eur, práce na přípravě projektu nepokračovaly. Krajská knihovna zůstává ve 

zcela nevyhovujících podmínkách bez perspektivy dohledného řešení. 

Alarmující nedostatek skladovacích prostor vyřešila MSVK dočasně dalším 

provizoriem v Průmyslovém centru v Ostravě-Kunčičkách, které by mělo pokrýt 

potřeby knihovního fondu nejméně na 6 let. Současně byl vyklizen problematický 

sklad na Cihelní ulici, z něhož bylo přestěhováno přes 100 000 publikací. Fond 

knihovny je celkově uchováván na 6 místech, z nichž jsou denně dokumenty 

dováženy. 

Zcela novým počinem se stalo zahájení vydávání edice Regionální audioknihy pro 

nevidomé a slabozraké. Jako první titul bylo vybráno Dědictví autorky Evy Tvrdé. 

Tato aktivita byla umožněna dotací MSK. Audiokniha byla zdarma distribuována do 

zvukových knihoven v ČR a ostravských organizací pro nevidomé a slabozraké a je 

poskytována při registraci uživatelů s tímto znevýhodněním. Kromě vydání zvukové 

knihy pokračovala MSVK ve vydávání e-knih. V loňském roce byly vydány 3 tituly 

u příležitosti 70. výročí ostravsko-opavské operace. Šlo o publikace autorů, kteří se 

stali oběťmi nacistické okupace. Další 2 tituly byly připraveny k vydání, ale vzhledem 

k autorským právům budou vydány až letos. V krajské knihovně byla vydána rovněž 

e-kniha pro knihovny o komunikaci za výpůjčním pultem.  

V roce 2015 byla poprvé vyhlášena Knihovna Moravskoslezského kraje v soutěži K2. 

 

Foto Archiv MSK: Předávání ceny vítězi Knihovnické K2 – Městské knihovně Krnov 

 

 

 

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo 

školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve 

škole.                             (J. A. KOMENSKÝ) 
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Knihovnická K2 je cenou, v níž budou jednou za rok střídavě odměňováni 

knihovník/knihovnice a knihovna MSK. Soutěž mohla být spuštěna díky pochopení 

a podpoře vedení MSK. Vítěznou knihovnou se v roce 2015 stala Městská knihovna 

Krnov řízená Mgr. Petrem Cestrem. 

Služby pro veřejnost byly rozšířeny o hrazení poplatků prostřednictvím platebního 

terminálu; lepší informovanost o novém fondu byla zajištěna skenováním obálek 

i obsahů regionálních publikací zpřístupňovaných v online katalogu MSVK. 

Kvalita doplňování knihovního fondu, který je společně s dobrým softwarem 

základem pro objemově nejrozsáhlejší služby – výpůjční, byla prověřována 

uživatelským průzkumem. Odpovědi 570 respondentů byly zohledněny v akvizici 

publikací. 

 

Tabulka: Výsledky oborového šetření 

 

PŘEDMĚTOVÉ KATEGORIE 
POČET 

VÝSKYTU 
V 

PROCENTECH 

Beletrie 116 11,04 % 

Psychologie 78 7,42 % 

Ekonomické vědy, obchod 67 6,37 % 

Lékařství 66 6,28 % 

Jazyk, lingvistika, literární věda 63 5,99% 

Historie a pomocné vědy, biografie 62 5,90 % 

Výchova, vzdělávání 62 5,90 % 

Sociologie 60 5,71 % 

Umění, archeologie, muzeologie 59 5,61 % 

Právo 55 5,23 % 

Filozofie a náboženství 53 5,04 % 

Výpočetní technika 44 4,19 % 

Technika, technologie, inženýrství 39 3,71 % 

Biologické vědy 29 2,76 % 

Divadlo film, tanec 24 2,28 % 

Geografie, geologie, vědy o Zemi 24 2,28 % 

Politické vědy 21 2,00 % 

Literatura pro děti a mládež 20 1,90 % 

Tělesná výchova a sport, rekreace 19 1,81 % 

Antropologie, etnografie 18 1,71 % 

Knihovnictví, informatika, všeobecné, 
referenční literatura 

14 1,33 % 

Zemědělství 13 1,24 % 
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Matematika 12 1,14 % 

Fyzika a příbuzné obory  11 1,05 % 

Hudba 11 1,05 % 

Chemie, krystalografie, mineralogické vědy 11 1,05 % 

Celkem 1 051 100,00 % 

 

Software pro Digitální knihovnu MSK byl v závěru minulého roku upgradován, 

konkrétně software Kramerius na verzi 5, jelikož došlo k aktualizaci standardů pro 

digitalizaci, zejména pro metadatový popis. K 31. 12. zahrnovala DK MSK 1 257 

titulů monografií a 82 titulů periodik. Navýšení počtu zdigitalizovaných děl proběhlo 

vlastními silami a dále díky dotaci z programu Ministerstva kultury VISK 7. 

Mezi velmi žádané služby se také v roce 2015 řadilo zpracování rešerší, a to v počtu 

399, přičemž oborově nejčetnější se zabývaly medicínou a společenskými vědami. 

Potěšitelný je nárůst zájmu o přístup do zahraničních databází, a to meziročně o 37 %. 

Knihovna pokračovala v získávání souhlasu obecních úřadů k vystavení zpravodajů 

obcí na serveru MSVK, kde je nyní k dispozici cca 90 % těchto periodik 

i s retrospektivou. (U některých obcí i přes opakovanou žádost MSVK souhlas udělen 

nebyl.) 

Z knihovnického hlediska došlo v loňském roce kromě upgradu kompletního 

automatizovaného knihovního systému Aleph na verzi 22 ke změně pravidel 

katalogizace knihovního fondu. Anglo-americká katalogizační pravidla byla v souladu 

s vývojem knihovnictví v mezinárodním kontextu nahrazena pravidly RDA (Resource 

Description and Access). V praxi tato změna znamenala rozsáhlá školení nejen našich 

katalogizátorů, ale MSVK zajišťovala i proškolení a konzultace pro knihovny MSK. 

Přestože knihovna působí ve zcela nevyhovujících a nedostatečných prostorech, které 

velmi omezují pořádání akcí pro veřejnost, bylo zorganizováno 29 vzdělávacích 

a kulturních akcí. Krajská knihovna uspořádala akce pro Březen – měsíc čtenářů, 

v němž mj. vyhlásila Čtenáře roku (Pavla Motlocha). Dále se MSVK podílela na 

Ostravském knižním veletrhu, kde připravila stánek společně pro knihovnu i muzea 

působící v MSK, zúčastnila se Ostravské muzejní noci a připravila řadu akcí pro 

Týden knihoven. Knihovna se také zapojila do celostátního projektu podporujícího 

čtení Kniha do vlaku a instalovala knihovničku ve stanici Ostrava hlavní nádraží. 

Knihovničku je třeba doplňovat minimálně jednou týdně. Poprvé byly nabízeny 

zajímavé publikace z knihovního fondu a znalostní kvízy pro děti i dospělé na Dni 

otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Ke službám veřejnosti patří pomoc při zakládání knihovny v hospici Ondrášek včetně 

softwarového vybavení a lze k nim zcela jistě přičíst také účast v potravinové sbírce 

a sbírku ošacení pro obecně prospěšnou společnost Moment. 

Ve čtvrtém čtvrtletí připravila MSVK Koncepci rozvoje Moravskoslezské vědecké 

knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace na léta 2015-2020 (výhled do roku 2025), 

která bude součástí materiálu o předpokládaném rozvoji kulturních organizací 

zřizovaných Moravskoslezským krajem. 

Velká pozornost byla věnována průběžnému velmi častému informování médií 

o novinkách v činnosti i fondu knihovny. 

Plnění plánovaných významných výkonnostních ukazatelů je uvedeno v příloze č. 1, 

přehled celostátně sledovaných statistických ukazatelů v příloze č. 2. 
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Foto Jana Leparová: Kniha do vlaku 

 

 

 

 

Foto Hana Papežová: Literární čtení s Evou Kotarbovou a jejími hosty 
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2. Služby uživatelům 

Mimořádně pozitivní posun ve službách zaznamenala MSVK ve využívání 

zahraničních databází. Meziroční nárůst v přístupech činil 37 %. 

 

Tabulka: Počty přístupů do databází 

 

 Interní 

přístupy 

Externí 

přístupy 

Celkem 

2015 

Poznámka Celkem 

2014 

EBSCO
1
 615 3 010 3 625  3 224 

Emerald 50 2 533 2 583  574 

ProQuest 

STM  

173 792 965 v r. 2015 nepředplacen 

ProQuest Central 

709 

ScienceDirect 279 1 124 1 403  1 211 

SpringerLink 176 855 1 031  668 

Web of 

Knowledge 

33 794 827  593 

World eBook 

Library 

0 0 0 v r. 2015 

nepředplacena 

653 

 1 326 9 108 10 434  7 632 

 

Velmi žádanou službou bylo nadále zpracovávání rešerší, jejichž oborové členění je 

zachyceno v tabulce. Celkový počet rešerší činil 399 (celkově 17 142 záznamů), 

přičemž ve 36 případech šlo o rešerše průběžné. Tyto rešerše byly zpracovávány pro 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (3 témata), Galerii výtvarného umění 

v Ostravě, Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, Antikvariát a klub Fiducia. 

Nejrozsáhlejší rešerše se týkala osobností a institucí Moravskoslezského kraje a také 

událostí, na jejichž uskutečnění se kraj podílel ve všech oblastech života, a to od 

vzniku krajů po současnost. Knihovna připravila k vybraným záznamům primární 

dokumenty (noviny a časopisy) a zástupci krajského úřadu si vybrali články, které 

byly po grafické úpravě nalepeny na sloupy v přízemí budovy úřadu. 

 

Tabulka: Oborové členění rešerší 

 

  Počet V procentech 

Historie 3 1 

Lékařství 178 45 

Přírodní vědy 7 2 

Společenské vědy 125 31 

Technika, technologie, IT 14 4 

Umění, divadlo, hudba, literatura 30 8 

Výchova a vzdělávání, sport 42 11 

Celkem 399 100 

 

Pokud se týká výpůjčních služeb, projevilo se na jejich snížení několik faktorů. Roli 

hrálo dovážení publikací z detašovaných skladů až následující den, dvojí rozsáhlé 

stěhování knihovního fondu (230 m během roku a s pomocí externí firmy cca 100 000 

                                                 
1
 Zahrnuje databáze Academic Search Complete, Business Source Complete, Central & Eastern 

European Academic Source a eBook Public Library Collection. 
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jednotek na podzim), kdy musela být knihovna uzavřena, nevhodné podmínky 

k prezenčnímu studiu, absence volného výběru knih, který je ve všech velkých 

knihovnách samozřejmostí, praktická nedostupnost sociálního zařízení a další. 

Skutečností také je globální pokles absenčních výpůjček v celorepublikovém 

i mezinárodním měřítku. Pokles absenčních výpůjček zvukových dokumentů byl 

způsoben jednak menším doplňováním novinek (z finančních důvodů) a jednak 

klesajícím zájmem veřejnosti o CD. Prezenční poslech v příjemném prostředí bohužel 

naše knihovna nemohla z prostorových důvodů nabídnout. 

Půjčování českých odborných e-knih prostřednictvím platformy Levná knihovna bylo 

po ročním zkušebním provozu pro malý zájem ukončeno. Příčinou byly 

pravděpodobně časté technické poruchy a složité ověřování identity zájemce. Naopak 

vzrostl zájem o české tituly, které knihovna nabízí v rámci projektu E-knihy do každé 

knihovny. Projekt pod patronací Městské knihovny v Praze spojuje knihovny 

a nakladatele a v roce 2015 umožňoval prezenční přístup k 135 e-knihám. 

V případě regionálních e-knih převládal zájem o formáty pdf (292 zájemců), dále ePub 

(106 zájemců), pdf pro čtečky (99) a mobi (70).  

Ve službách pro nevidomé a slabozraké šlo kromě vydání audioknihy a obohacení 

speciálního fondu především o přípravu služeb, které budou realizovány v roce 2016, 

např. beseda o handicapech určená středoškolákům, nová sekce na webu MSVK 

„Služby bez bariér“, exkurze klientů Tyflocentra apod. 

Knihovna průběžně poskytla 6 918 obsáhlých informací a konzultací a zorganizovala 

vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost – viz příloha č. 4. U vzdělávacích akcí pro 

veřejnost došlo k poklesu vzhledem k tomu, že klesl počet tříd, které měly zájem 

o prezentace. Hlavním důvodem je fakt, že se v případě pedagoga, který mládež 

doprovází, jedná o volnočasovou aktivitu. Pro studenty středních škol bylo uspořádáno 

22 přednášek s 561 účastníky. Nejoblíbenější přednáška „Necituješ – vyletíš“ se 

konala celkem 19krát. Z důvodu havárie vodovodního řádu se vzdělávací akce od září 

konaly přímo ve školách (14 přednášek). 

Pro širokou veřejnost se konala 1 přednáška. Emeritní biskupka Československé 

církve husitské Mgr. Jana Šilerová vystoupila s přednáškou s názvem Jan Hus. 

 

Foto Jana Leparová: Přednáška Jan Hus 
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Počet kulturních akcí pro veřejnost stoupl, přičemž významnou měrou se na zájmu 

veřejnosti o kulturní akce podílela Ostravská muzejní noc a Týden knihoven. 

Zájmu veřejnosti se těšilo také 7 výstav s názvy: 

 Božena Němcová – zakladatelka české moderní prózy,  

 70. výročí konce 2. světové války na území Československa, 

 Nejsou jen severské detektivky, 

 Jan Hus 1415-2015, 

 Počasí, meteorologie, klimatologie, 

 Voskovec + Werich a Osvobozené divadlo, 

 Vzpomínka na mistry exlibris. 

MSVK v roce 2015 pokračovala v aktivitách zaměřených na středoškolskou mládež. 

Exkurzí, jejichž počet vzrostl o 32 na 86, se zúčastnilo 1 425 studentů z následujících 

škol: 

 1st. International School of Ostrava, 

 AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice,  

 Gymnázium Ostrava-Zábřeh, 

 Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, 

 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba,  

 IUVENTAS – SŠ Ostrava,  

 Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, 

 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, 

 Matiční gymnázium, Ostrava, 

 Obchodní akademie, Ostrava-Mariánské Hory, 

 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, 

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Sv. Anežky České, Odry, 

 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, 

 Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně, Ostrava, 

 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 

 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava, 

 Střední škola společného stravování, Ostrava, 

 Střední zahradnická škola, Ostrava, 

 Střední zdravotnická škola, Ostrava-Mariánské Hory, 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava-Vítkovice. 

3. Služby knihovnám 

V uplynulém roce bylo navštíveno všech 15 pověřených knihoven, celkově 

absolvovaly knihovnice v rámci regionálních funkcí 43 metodických návštěv. Konaly 

se 3 porady ředitelů a pracovníků knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí 

v MSK v Regionální knihovně v Karviné, Knihovně Petra Bezruče v Opavě a MSVK. 

Ve spolupráci s MSK, odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury, byla 

iniciována změna Zásad pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

v Moravskoslezském kraji. Materiál byl schválen usnesením zastupitelstva kraje 

č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2015 s účinností od 1. 7. 2015. O průběhu a výsledcích 

regionálních funkcí v roce 2015 bude připravena samostatná zpráva. 

Mimořádnou akcí byl celostátní odborný seminář s názvem Knihovna pro všechny 

konaný v květnu ve spolupráci s Městskou knihovnou v Havířově. Výstupem z tohoto 

semináře byl sborník se stejnojmenným názvem, který byl pokřtěn na slavnostním 
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setkání knihovníků MSK při příležitosti udělení ceny K2. Kmotry sborníku se stali 

RSDr. Slavomír Recman, náměstek hejtmana MSK, Ing. Lea Prchalová, ředitelka 

MSVK, Ing. Hana Klemšová za MěK Havířov a PhDr. Marie Šedá za MSVK. 

 

Foto Jana Leparová: Seminář Knihovna pro všechny 

 

 
 

Pracoviště služeb knihovnám v roce 2015 poskytlo 146 obsáhlých informací, 

konzultací a odpovědí na elektronické dotazy. Pro knihovníky bylo připraveno 37 

vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 732 účastníků/730 absolventů. Rovněž se 

konal Kurz pro školní knihovníky a uskutečnily se 2 běhy e-learningového kurzu 

Knihovnické minimum 10 a 11 (136 účastníků/105 absolventů). Výčet akcí pro 

knihovníky je uveden v příloze č. 3. 

4. Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 

4.1. Akvizice knihovního fondu 

V roce 2015 činil přírůstek knihovního fondu 24 521 jednotek, což je o 864 publikací 

více než v roce 2014. (R. 2013: 25 449 knihovních jednotek.) Jelikož však 

pokračovala rozsáhlá aktualizace knihovního fondu, vzrostl knihovní fond o 18 106 

dokumentů na 1 155 658. Výrazný vzestup přírůstku nastal u seriálů, a to o 1 014, 

mírný pokles naopak nastal u českých i zahraničních publikací včetně elektronických 

zdrojů. 

Ze zahraničních knih je třeba zmínit doplnění 34 publikací z oboru 

environmentalistiky, dále byly nakupovány jazykové učebnice a doplňkově 

cizojazyčná beletrie a slovenské publikace (vysokoškolské učebnice, dokumenty 

zaměřené na slovenské reálie a okrajově beletrie). 

V roce 2015 byl vyhodnocen dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo 570 

respondentů, a na základě výsledků byla upravena směrnice o doplňování knihovního 

fondu. Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 
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na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní či zájmové obory 

uživatelé preferují. Průzkum potvrdil, že krajská knihovna je vnímána jako knihovna, 

která by měla poskytovat nejen odbornou literaturu, ale také beletrii (z hlediska žánrů 

je nejpreferovanější detektivní literatura, následována fantasy) a v určité míře 

i literaturu pro děti, a to konkrétně beletrii pro děti. MSVK tudíž začala beletrii pro 

děti výběrově doplňovat. 

 

Tabulka: Pořadí předmětových kategorií – výsledky průzkumů v letech 

 2014 a 2005 

 
PŘEDMĚTOVÉ KATEGORIE 2014 2005 

Beletrie 1 0 

Psychologie 2 4 

Ekonomické vědy, obchod 3 2 

Lékařství 4 14 

Jazyk, lingvistika, literární věda 5 1 

Historie a pomocné vědy, biografie 6 5 

Výchova, vzdělávání 7 12 

Sociologie 8 20 

Umění, archeologie, muzeologie 9 7 

Právo 10 15 

Filozofie a náboženství 11 6 

Výpočetní technika 12 10 

Technika, technologie, inženýrství 13 3 

Biologické vědy 14 11 

Divadlo, film, tanec 15 16 

Geografie, geologie, vědy o Zemi 16 9 

Politické vědy 17 18 

Literatura pro děti a mládež 18 0 

Tělesná výchova a sport, rekreace 19 8 

Antropologie, etnografie 20 19 

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 21 24 

Zemědělství 22 23 

Matematika 23 17 

Fyzika a příbuzné obory  24 22 

Hudba 25 13 

Chemie, krystalografie, mineralogické vědy 26 21 

Oproti staršímu průzkumu z r. 2005  si výrazně polepšily kategorie Lékařství 

a Sociologie, zjevný důsledek založení Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií 

Ostravské univerzity. 

Z analýzy dílčích oborů vyplynulo, že nejžádanějšími jsou psychologie (69 

respondentů), historie (58), obecné právo (44), filozofie (38), programové vybavení 

(37), angličtina (36), ekonomie (36), náboženství (32), psychopatologie (32), výchova 

a vzdělávání (32), životopisná literatura (32), architektura (31), manželství, rodina, 

vztahy (31), sociologie (31), management (28), sociální služby (28), umění všeobecně 

(27), finance (26), malířství (24), školství (24), všeobecné lékařství (24), geografie 

(21), trestní právo (21), výchova a vzdělávání (21) a alternativní lékařství (20). 
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Výsledky průzkumu jsou shrnuty ve zprávě – k dispozici: 

http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/knihovni fond/clanek/vyhodnoceni-

dotazniku-k-doplnovani/ 

Publikace byly v roce 2015 získávány nákupem, povinným výtiskem a darem. 

Průměrná cena, za niž MSVK nakupuje české knihy, se již 5 let pohybuje v rozmezí 

240 až 245 Kč. Snížení DPH od začátku roku se bohužel do snížení cen nepromítlo 

(možná proto, že knihovna dlouhodobě nakupuje s významnými rabaty). Pečlivým 

sledováním regionální produkce v antikvariátech bylo do fondu doplněno 257 

publikací. 

Následující tabulky uvádějí souhrn počtu publikací získaných v minulých pěti letech 

nákupem a povinným výtiskem. 

 

Tabulka: Nákup monografií, kartografických dokumentů, hudebnin 

a elektronických zdrojů 

 

Rok 

Celkový 

počet 

České 

dokumenty 

Zahraniční 

dokumenty 

2011 13 427 12 818 609 

2012 12 580 12 093 487 

2013 11 914 11 404 510 

2014 12 190 11 779 411 

2015 12 022 11 680 342 

 

 

Tabulka: Povinný výtisk 

  

Rok 

Celkový 

počet 

Tištěné 

dokumenty 

Elektronické 

zdroje 

2011 1 226 1 144 82 

2012 1 346 1 106 240 

2013 1 213 1 126 87 

2014 1 231 1 073 158 

2015 1 170 1 032 138 

 

Mírně stoupl počet publikací doplněných do knihovny darem na 2 420 k. j. (z toho 113 

elektronických zdrojů). Významným obohacením knihovního fondu MSVK bylo 

zaevidování 58 regionálních publikací vydaných převážně v 1. pol. 20. stol., které 

knihovna získala převodem z fondu Městské knihovny v Orlové. Z projektu Česká 

knihovna bylo získáno do fondu knihovny 28 publikací současných českých autorů. 

Další významní dárci (nad 20 titulů): 

 zahraniční publikace – Goethe-Institut (88 k. j.), 

 české publikace – Univerzita Palackého (327 k. j.), MOBA (262 k. j.), Technická 

univerzita Liberec (128 k. j.), Gaudeamus – Univerzita Hradec Králové (114 k. j.), 

Západočeská univerzita (107 k. j.), Ostravská univerzita (63 k. j.), Slezská 

univerzita (29 k. j.), Repronis (25 k. j.), Pražská vydavatelská společnost (23 k. j.), 

Národní divadlo moravskoslezské (22 k. j. – divadelní programy), Výzkumný 

ústav veterinárního lékařství (22 k. j.), Moravské zemské muzeum (21 k. j.), 

Univerzita Karlova (21 k. j.). 
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Tabulka: Dary  

Rok 

Celkový počet 

darů 

České 

dokumenty 

Zahraniční 

dokumenty 

2011 2 504 2 135 369 

2012 2 559 2 423 136 

2013 2 557 2 215 342 

2014 2 341 2 118 223 

2015 2 420 2 267 153 

 

Norem bylo dodáno o 230 více než v předchozím roce. Jelikož knihovna odebírá 

v jednom exempláři veškeré české normy, byly náklady proti očekávání o cca 

70 000 Kč vyšší a nedostatek finančních prostředků byl jednou z příčin menšího 

nákupu zvukových dokumentů. Do MSVK docházelo 315 českých a 105 zahraničních 

firemních časopisů; počet zahraničních klesl o 38, poněvadž přešly pouze na online 

verzi nebo bylo tištěné vydání zpoplatněno.  

Krom firemních časopisů docházelo do knihovny 3 257 titulů periodik (časopisů 

i novin), z toho 123 zahraničních. 

MSVK se dalším rokem podílela na naplňování databáze na celostátním obálkovém 

serveru, kam bylo po naskenování uloženo 916 obálek regionálních publikací. Zvláštní 

pozornost je věnována regionálním obecním zpravodajům, z nichž bylo již na server 

MSVK uloženo 199 titulů, tj. cca 90 % zpravodajů vydávaných v MSK.  

 

Graf: Složení knihovního fondu  

 

 

Speciální fond pro zrakově a sluchově postižené byl díky účelové dotaci MSK opět 

obohacen, a to o 492 publikací. Nebyl sice splněn plán, jelikož nabídka vydavatelů 

byla nižší (Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana ukončila systematický 

převod dříve vydaných audiokazet do formátu mp3), ale v MSVK došlo 

zvukové záznamy; 
13563 

seriály; 144 688 kartografické 
dokumenty; 6 535 

normy; 70 446 

audiovizuální 
dokumenty; 574 

monografie; 
 630 703 

hudebniny; 400 

patenty; 285 389 

elektronické zdroje; 
3 360 
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k významnému počinu, a sice vydání audioknihy pro nevidomé a slabozraké. Jednalo 

se o titul Dědictví autorky Evy Tvrdé. Audiokniha byla zdarma distribuována do 

zvukových knihoven v ČR (cca 60 knihoven) a ostravských organizací pro nevidomé 

a slabozraké. Audioknihu také dostávají stávající uživatelé MSVK se zrakovým 

handicapem a bude i bonusem při registraci pro nové slabozraké či nevidomé čtenáře. 

Audioknihu vyrobilo sdružení Mluvící kniha a načetla Šárka Vondrová. Slavnostní 

křest proběhl dne 26. 11. 2015 za účasti 24 osob. 

 

Tabulka: Přírůstek speciálního fondu  

  

zvukové dokumenty  378 k. j. 

audiovizuální dokumenty  15 k. j. 

monografie 

z toho bodové knihy a knihy ve zvětšeném písmu 

   z toho odborná literatura 

99 k. j. 

93 k. j. 

  6 k. j. 

celkem 492 k. j. 

 

4.2. Revize, obsahová aktualizace a ochrana knihovního fondu 

V knihovně pokračovala rozsáhlá aktualizace knihovního fondu se zaměřením na 

zastaralé zahraniční publikace, při níž bylo vyřazeno 5 984 jednotek. Jednalo se 

o signatury G 60.000 – G 75.000.  

Revizí seriálů signatury Z a revizí elektronických zdrojů byl ukončen šestý revizní 

cyklus, tj. revize a superrevize celého fondu MSVK. Sedmý revizní cyklus začal revizí 

příručních knihoven a knih signatury H 1 a výše. Celkově bylo v roce 2015 

zrevidováno 68 556 knih a seriálů a 69 063 norem – celkem 137 619 jednotek, tj. 

12,1 % knihovního fondu.  

Do vazby bylo připraveno 5 729 k. j. seriálů a pouze 1 kniha. V  reprografické dílně 

pak bylo opraveno celkem 1 587 knih a 146 seriálů.  

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, průběžně byly kontrolovány nové 

jmenné autority, opravovány a harmonizovány s národními byly starší jmenné 

autority, exportováno celkem 479 nových autorit. Využívány byly rovněž věcné 

národní autority. Úsek věcné katalogizace podával především návrhy nových 

geografických autorit, popř. nových korporací (převážně v souvislosti s katalogizací 

digitalizovaných dokumentů). 

Doba, po kterou pobývá publikace (monografie, kartografický či elektronický 

dokument) na lince zpracování, činila cca 14-21 dnů. Přednostně byl dále zpracováván 

knihovní fond na základě požadavků čtenářů, průměrný počet činil 15 knih denně 

(klesající tendence v období prázdnin a stoupající v lednu, v září, ve zkouškovém 

období, v období vánočních svátků a v pondělí). 

Záznamy o fondu byly do 20. 11. 2015 týdně zasílány do databází Souborného 

katalogu ČR. Od 21. 11. 2015 došlo ke změně a záznamy jsou denně sklízeny Národní 

knihovnou ČR přes OAI. Do Souborného katalogu ČR byly dále doplněny údaje 

o nepřipsaných seriálech a dílových publikacích za rok 2015. Probíhaly pravidelné 
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kontroly importů zasílaných do SK ČR a případné opravy. Podle provedené kontroly 

kvality záznamů exportovaných do SK ČR je za rok 2015 98,8% úspěšnost 

u zaslaných monografií a speciálních dokumentů a 95,9% úspěšnost u periodik. 

Dále pokračovala průběžná kontrola u regionálních monografií, zda existuje záznam 

v regionálním katalogu regionálních bibliografií za daný okres. Pokud ne, proběhlo 

následné vytvoření duplicitního záznamu pro příslušné RRB při věcném zpracování. 

Celkový počet duplikovaných záznamů za rok 2015 je 173 záznamů. Kontrola 

pokračuje. 

Zpětně byla prováděna kontrola zpracování digitalizovaných dokumentů a v případě 

chybějícího popisu byla data doplněna. (V roce 2015 šlo o 50 záznamů.) Celým 

jmenným i věcným popisem byly dokatalogizovány staré regionální dokumenty 

v počtu 102 záznamů.  

Velkým knihovnickým soustem byl přechod na nová katalogizační pravidla RDA. 

V lednu byli proškoleni členové celostátní pracovní skupiny pro jmenné zpracování. 

V březnu proběhla 4 školení pro 73 katalogizátorů knihoven MSK a také školení 

autorit v Olomouci. Průběžně připravovalo oddělení automatizace definice nových 

polí, vytvářelo rejstříky a další potřebné změny v automatizovaném knihovnickém 

systému Aleph. Byly zpracovány nové šablony a implementovány potřebné skripty. 

V březnu byli rovněž proškoleni katalogizátoři seriálů a článků s analytickým 

popisem. Následně se proškolila akvizice a 1. května byl zahájen ostrý provoz. 

5.2. Bibliografická činnost 

Na konci 1. čtvrtletí 2015 byla ukončena intenzivní práce na doplňování retrospektivní 

regionální bibliografie okresu Frýdek-Místek, celkový počet záznamů v této databázi 

k 31. 12. 2015 byl 9 604. 

Další retrospektivní regionální databáze byly v uplynulém roce rozšířeny o 2 208 

záznamů. V rámci celého roku byla doplňována především RRB Nový Jičín, která 

obsahovala k 31. 12. 2015 2 410 záznamů knih a článků z celé oblasti Novojičínska. 

Do všech regionálních (vč. retrospektivních) databází přispívalo průběžně i oddělení 

zpracování knihovního fondu. Současně byly pracovnicemi bibliografie doplňovány 

všechny regionální databáze dle výskytu v regionálních tiscích. 

 

Tabulka: Přehled aktuálního počtu záznamů v databázích retrospektivní 

bibliografie 

 

Databáze 
Úplnost 

k datu 

Počet záznamů 

k 31. 12. 2015 

RRB Bruntál   290 

RRB Frýdek-Místek 31. 12. 2010 9 604 

RRB Karviná 31. 12. 2000 9 254 

RRB Nový Jičín 

 

2 410 

RRB Ostrava 31. 12. 2008 16 300 

RRB Opava   253 

 

Bibliografické záznamy byly též vytvářeny ze současně vycházejících tištěných 

regionálních periodik a monografií – 2 565 záznamů; z toho bylo uloženo v rámci 

projektu ANL 394 záznamů z celostátních periodik. V rámci projektu VISK 9 ANL 
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bylo externisty uloženo a exportováno do NK ČR 1 202 záznamů z celostátních 

periodik. 

S nezvyklým požadavkem se na MSVK obrátila Police ČR. Pro potřeby vydání 

publikace Policejní příběhy pro seniory vyhledalo oddělení bibliografie plné texty 

článků (týkajících se seniorů) z rubriky Černá kronika v rozmezí 30.-80. let.  

5.3. Digitalizace 

Vlastními silami bylo v roce 2015 kompletně zdigitalizováno 20 302 stran (219 

monografií a 4 seriály). Jednalo se o dokumenty z fondu MSVK, Univerzitní knihovny 

Ostravské univerzity, Matičního gymnázia, České televize (studio Ostrava), Městské 

knihovny Orlová a obce Stará ves nad Ondřejnicí. 

V roce 2015 byl realizován další projekt Digitalizace významných dokumentů 

Moravskoslezského kraje, který získal dotaci z programu Ministerstva kultury VISK 7. 

V rámci projektu bylo zdigitalizováno 8 839 stran z fondu MSVK (6 monografií a 4 

seriály), přičemž z projektu bylo uhrazeno skenování, grafická úprava a OCR. Ostatní 

fáze digitalizačního procesu zajišťovala MSVK vlastními silami formou spoluúčasti. 

 

Foto Jana Leparová: Pracoviště digitalizace 

 

 
 

Celkově tak bylo zdigitalizováno 29 141 stran, což je o 11 684 více než v roce 2014 

(o 67 % více). Kromě vykázaného počtu digitalizovaných stran bylo ještě navíc pouze 

naskenováno a graficky upraveno 3 984 stran pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 241 

stran pro Městskou knihovnu ve Frenštátě pod Radhoštěm a 458 stran pro Matiční 

gymnázium (neknihovní dokumenty - fotografie apod.); celkem 4 683 snímků.  

V roce 2015 proběhl upgrade metadatového editoru Procyon - v nové verzi byly 

aplikovány změny ve standardech Národní digitální knihovny. Byla také instalována 

nová verze zpřístupňovacího SW Kramerius (verze 5). 
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Bylo evidováno 9 318 přístupů do Digitální knihovny Moravskoslezského kraje (529 

interních a 8 789 externích), což je o 1 234 méně než v předchozím roce. V této 

statistice jsou však evidovány pouze přístupy do celé digitální knihovny, nejsou 

zahrnuty odkazy na konkrétní dokumenty (např. z katalogu MSVK či Souborného 

katalogu ČR). 

V průběhu 3. čtvrtletí bylo zprovozněno Krajské digitální úložiště na serverech 

Moravskoslezského kraje, do nějž jsou postupně kopírovány archivní kopie 

dokumentů digitalizovaných z projektů IOP a VISK 7 (zatím nahrána data v objemu 

cca 2,1 TB). Tyto kopie budou sloužit jako záloha. 

5.4. Regionální e-knihy 

Připraveny a vydány byly 3 elektronické knihy, každá z nich ve formátech pdf, pdf pro 

čtečky, ePub, mobi. Připraveny byly dále dvě publikace, které vzhledem k autorským 

právům budou vydány a zpřístupněny v lednu 2016. Ve všech případech se jednalo 

o díla autorů – obětí nacistické okupace.  

Vydána byla ve formátu pdf také e-kniha pro knihovníky. 

Půjčování e-knih je zmíněno v kapitole 2. 

5.5. Skenování obálek i obsahů 

V reprografické dílně bylo naskenováno a odesláno na obálkový server 916 obálek 

a obsahů publikací, které knihovna získává povinným výtiskem. 

6. Rozvojové projekty 

6.1. VISK 2. Kurzy počítačové gramotnosti  

Řešitel: Mgr. Petra Ševčíková 

V průběhu roku se uskutečnily 4 expertní kurzy v celkovém rozsahu 60 vyučovacích 

hodin. Jednalo se o témata tvorby propagačních materiálů, e-dotazníků v knihovnách, 

moderních prezentačních metod a multimediální prezentace. Zúčastnilo se 50 

knihovníků z celkem 22 knihoven, z tohoto počtu úspěšně kurzy zakončilo 48 

absolventů (2 účastníci nedokončili kurz z důvodu nemoci). 

6.2. VISK 7. Digitalizace významných dokumentů Moravskoslezského kraje 

Řešitel: Mgr. Aleš Drahotušský 

V rámci projektu bylo zdigitalizováno 8 839 stran významných regionálních 

dokumentů, a to 6 monografií a 4 seriály. Jedná se o dokumenty ve vlastnictví 

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Digitalizované dokumenty jsou 

v souladu s autorským zákonem zpřístupněny veřejnosti v Digitální knihovně 

Moravskoslezského kraje (http://camea2.svkos.cz/search/). 

6.3. VISK 9. Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 

Řešitel: PhDr. Věra Svozilová. 

MSVK se zavázala v r. 2015 vytvořit v rámci projektu 1 500 originálních záznamů 

článků z přidělených celostátních periodik do databáze ANL. Na projektu pracovali 

dva zpracovatelé na dotovanou dohodu o provedení práce. Třetí pracovník pak 

zpracovával záznamy v rámci spoluúčasti MSVK. Plán byl překročen o 96 záznamů, 

aby byly přidělené ročníky časopisů vyexcerpovány kompletně. 
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6.4. Konsorciální projekty zajišťující licence pro uživatele MSVK 

Garant: Mgr. Bc. Monika Oravová. 

Dotován byl přístup do elektronických informačních zdrojů MSVK, a to díky účasti 

v následujících konsorciálních projektech: 

 Projekt Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře 

informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání. Podpora programu MŠMT 

Informace – základ výzkumu. Konsorcium řídí Národní technická knihovna. 

Projekt přinesl licence k databázi ScienceDirect a plnotextové verzi publikací 

SpringerLink. 

 Projekt Národní knihovna ČR - rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro 

humanitní obory. Dotace z programu MŠMT Informace – základ výzkumu. 

Konsorcium řídí Národní knihovna ČR. Projekt zajišťuje přístup do databáze 

Business Source Complete společnosti EBSCO. 

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

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

Konsorcium řídí Západočeská univerzita v Plzni. Projekt zajišťuje elektronické 

informační zdroje EBSCO Academic Search Complete a Central & Eastern 

European Academic Source. Indikátor požadující stažení 2 301 plných textů byl 

překročen, jelikož bylo staženo 5 069 textů. 

 Projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj. Dotace z OP VaVpI, 

prioritní osa 3, výzva 4.3. Konsorcium řídí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 

Projekt zajišťuje elektronický informační zdroj Proquest STM Package. Indikátor 

požadující stažení 650 plných textů byl překročen, jelikož bylo staženo 1 204 

textů. 

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

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

Národní knihovna ČR. Konsorciální licence byla podpořena státní dotací přes 

program MK VISK 8. 

7. Automatizace 

Do plného provozu byl uveden systém propojení platební brány GPE a čtenářského 

účtu v automatizovaném knihovním systému Aleph pro možnost placení poplatků 

kreditní kartou. 

Zastaralé servery (databázový a webový) byly vyměněny za nové, instalované ve 

virtuálním prostředí. 

AKS Aleph byl převeden na novou verzi 22, proběhla konverze dat a následně bylo 

pracovníky oddělení upravováno lokální nastavení systémových tabulek, tiskových 

a webových šablon podle požadavků v MSVK. 

Bylo zprovozněno denní přispívání do Souborného katalogu ČR prostřednictvím 

sklízení dat protokolem OAI-PMH. Pro tuto funkci bylo kompletně nastaveno 

publikování v systému Aleph, zahrnující úpravu systémových tabulek pro výběr 

dokumentů k publikování, včetně úprav dodávaných záznamů podle požadavků 

Národní knihovny ČR. Sklízení katalogizačních záznamů ze strany NK ČR nahradilo 

týdenní zasílání těchto záznamů krajskou knihovnou. 

Měsíčně byly vystavovány na webových stránkách záznamy o novinkách 

monografických dokumentů a hudebních CD. 
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Byl zajišťován provoz automatizovaného knihovního systému, systému VEMA (mzdy 

a personalistika), systému FENIX (účetnictví). 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 a zajišťována bezpečnost sítě. 

 

Foto Jana Leparová: Seminář Digitální propast 

 

 
 

8. Publikační činnost 

Tištěné publikace (všechny byly zároveň vydány i v elektronické podobě): 

LEPAROVÁ, Jana a Marcela TOMÁŠOVÁ. Rozbor činnosti vybraných knihoven 

poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2014. Ostrava: Moravskoslezská 

vědecká knihovna v Ostravě, 2015. ISBN 978-80-7054-207-1. Dostupné z: 

http://www.svkos.cz/data/soubory/2014_rozborvkis.pdf 

ORAVOVÁ, Monika a Lea PRCHALOVÁ. Výroční zpráva 2014. Ostrava: 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2015. ISBN 978-80-7054-204-0. 

Dostupné z: http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/vyrocnizpravy/clanek/ 

vyrocni-zprava-2014/ 

Roční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí Moravskoslezský kraj 2014. 

Zpracovala Marie ŠEDÁ. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 

2015. ISBN  978-80-7054-205-7. Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/ 

soubory2014_zpravarf.pdf 

ŠEDÁ, Marie. Knihovna pro všechny: sborník ze semináře konaného ve dnech 12.–13. 

5. 2015 v Městské knihovně Havířov. Ostrava, Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2015. ISBN 978-80-7054-220-0. Dostupné z: http://www.svkos.cz/ 

data/soubory/2015_knihovnaprovsechny.pdf 
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Knihovnická e-kniha (zdarma ke stažení ve formátu pdf): 

FOBEROVÁ, Libuše. Knihovník/knihovna/komunikace: dosáhněte co nejlepší 

komunikace za výpůjčním pultem knihoven [online]. Ostrava: Moravskoslezská 

vědecká knihovna v Ostravě, 2015. ISBN 978-80-7054-206-4. Dostupné z: 

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

Regionální e-knihy (autorsky volné tituly ve formátech pdf, pdf pro čtečky, ePub 

a mobi): 

Stibor, Oldřich – Město bez minulosti 

Třenecký, Ladislav – Muži v černém 

Třenecký, Ladislav – Nákaza 

E-knihy jsou k dispozici k bezplatnému stažení na http://www.svkos.cz/elektronicke-

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

Regionální audiokniha (pro nevidomé a slabozraké): 

TVRDÁ, Eva. Dědictví [audiokniha]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2015. 5h 47 min., 1 CD. Formát MP3. 

 

Foto Jana Leparová: Křest audioknihy Dědictví 
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9. Vztahy s veřejností 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě věnovala v roce 2015 budování svého 

dobrého obrazu zvýšenou pozornost. Bylo realizováno několik zásadních aktivit, které 

pozměnily dosavadní styl propagační činnosti. 

Public relations má od dubna 2015 nově v kompetenci asistentka ředitelky, která 

věnuje této problematice zhruba polovinu pracovního úvazku. Činnosti, které dříve 

zajišťovali různí zaměstnanci, tak byly centralizovány a systemizovány - komunikace 

s médii, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost, kontakt s neziskovými 

organizacemi apod. Konkrétně došlo k oživení a rozšíření spolupráce s místními 

organizacemi pro slabozraké a nevidomé, navázání pravidelného kontaktu 

s charitativní organizací Moment o.p.s. (zaměstnanecká sbírka oblečení a domácích 

potřeb, získání knih do knihobudky), Potravinovou bankou v Ostravě (potravinová 

sbírka), Mobilním hospicem Ondrášek (metodická pomoc při zakládání knihovny), 

knihovna spolupracovala také s  Policií ČR, Krajským ředitelstvím Policie 

Moravskoslezského kraje na propagaci a distribuci Policejních pohádek do 

moravskoslezských knihoven a poskytnutí článků o kriminalitě týkající se ohrožení 

seniorů (určeno k vydání další publikace). 

 

Foto Jana Leparová: Policejní pohádky 

 

 

 

K průběžné aktualizaci informací na webu a Facebooku knihovny přibylo začlenění 

knihovny do sociální sítě Google +.  

Významným krokem pro posílení dobrého image MSVK a vnímání její značky bude 

zavedení jednotného vizuálního stylu. V listopadu 2015 byla vyhlášena veřejná 

zakázka na vytvoření nového loga knihovny a také manuálu vizuálního stylu. 

I přes stávající problémy s nedostatečnými prostory k uskutečňování akcí pro 

veřejnost bylo realizováno 86 exkurzí a nabídnuta řada akcí cílených na širokou 

veřejnost - besedy, křty knih, literární setkávání, výstavy (viz příloha č. 4). Pro 

Muzejní noc jsme zvolili téma „Zločin v knihovně“. V detektivním duchu byl 
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připraven znalostní kvíz a knihovnice vystupovaly v rolích známých detektivů - viz 

fotografie na obálce této zprávy. Mezi akcemi je třeba vyzvednout zapojení knihovny 

do geocachingu, zážitkové geohry. MSVK umístila „kešku“ ve svých prostorách 

a využívá ji také k propagaci služeb krajské knihovny.  

 

Foto Jana Leparová: Knihovnická keška 

 

 

 

Foto Jana Leparová: Ostravská muzejní noc 
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Foto Jana Leparová: Ostravská muzejní noc 

 

 

 

10. Výběr článků a reportáží o Moravskoslezské vědecké knihovně 

v Ostravě 

BARTÍKOVÁ, Petra. Další díl bitvy názorů o centrum Ostravy: kam s knihovnou? 

Mladá fronta Dnes. Moravskoslezský. 8. 4. 2015, roč. 26, č. 82, s. B1. ISSN 1210-

1168. 

BARTÍKOVÁ, Petra. Knihovna u pece? Spolek je proti, architekt Dolní oblast hájí. 

Mladá fronta Dnes. Moravskoslezský. 27. 4. 2015, roč. 26, č. 98, s. B1. ISSN 1210-

1168. 

BARTÍKOVÁ, Petra.  Kraj tlačí knihovnu do Dolní oblasti. Primátora a starostku 

nápad nenadchl. Mladá fronta Dnes. Moravskoslezský. 22. 5. 2015, roč. 26, č. 118. 

ISSN 1210-1168. 

BARTÍKOVÁ, Petra.  Prožijte noc v muzeu nebo v knihovně. Mladá fronta Dnes. 

Moravskoslezský. 11. 6. 2015, roč. 26, č. 135, s. 3. ISSN 1210-1168. 

BARTÍKOVÁ, Petra. První vizualizace vědecké knihovny u vysoké pece. Spory zatím 

neutichly. In: iDnes.cz [online]. 8. 5. 2015, č. 128 [cit. 12. 5. 2015]. Dostupné z: 

http://ostrava.idnes.cz/vedecka-knihovna-dolni-oblast-vitkovice-ostrava-fuw-/ostrava-

zpravy.aspx?c=A150427_2158721_ostrava-zpravy_jog 

Beseda s ostravskou autorkou Evou Kotarbovou. Moravskoslezský deník. 8. 10. 2015, 

roč. 15, č. 235, s. 7. ISSN 1213-5577. 

Cestující si mohou půjčit na nádraží knihu. Právo. Severní Morava a Slezsko. 8. 10. 

2015, roč. 25, č. 235, s. 15. ISSN 1211-2119. 

Černé kostce propadlo povolení. Bude řešením pro knihovnu vysoká pec? CT24.cz 

[online]. 28. 1. 2015 [cit. 30. 1. 2015]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ 
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ct24/regiony/299787-cerne-kostce-propadlo-povoleni-bude-resenim-pro-knihovnu-

vysoka-pec/ 

DAŇKOVÁ, Kateřina a Simona BARTOŠOVÁ. Černá kostka v Ostravě nebude. Na 

nové sídlo vědecké knihovny nejsou peníze. In: Český rozhlas [online]. 24. 2. 2015 

[cit. 25. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zprávy/regiony/_zprava/1459402 

Dědictví uzavřela Pandořina skříňka. Moravskoslezský deník. 18. 12. 2015, roč. 15, č. 

294, s. 7. ISSN 1213-5577. 

Eknihy. Jsou konkurencí papírových knížek? Moravskoslezský deník. 2. 3. 2015, roč. 

15, č. 51, s. 4. ISSN 1213-5577. 

HOCHMANNOVÁ, Jana. Můžete hádat dvakrát - je to sklad na bomby nebo skleník 

na saláty? In: Blog.iDNES.cz [online]. 30. 9. 2015 [cit. 10. 12. 2015]. Dostupné z: 

http://hochmannova.blog.idnes.cz/c/478759/muzete-hadat-dvakrat-je-to-sklad-na-

bomby-nebo-sklenik-na-salaty.html?ref=rss 

HRŮZOVÁ, Lenka. Léto a knihy k sobě neodmyslitelně patří. Moravskoslezský deník. 

18. 8. 2015, roč. 15, č. 192, s. 17. ISSN 1213-5577. 

JIROUŠEK, Martin. Knihu Dědictví si mohou poslechnout i nevidomí. Mladá fronta 

Dnes. Moravskoslezský. 18. 12. 2015, roč. 26, č. 294, s. 18. ISSN 1210-1168. 

Knihovny se podílejí na rozvoji vzdělávání. Haló noviny. 8. 10. 2015, roč. 25, č. 235, 

s. 4. ISSN 1210-1494. 

KOŘISTKA, Tomáš. Nová vědecká knihovna do Dolní oblasti Vítkovic? In: Polar - 

Moravskoslezská regionální televize [online]. 7. 12. 2015 [cit. 10. 12. 2015]. 

Dostupné z: http://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/19353/nova-vedecka-knihovna-

do-dolni-oblasti-vitkovic  

MATĚJKA, Ivan. Knihy na Černé louce. Literární noviny [online]. 6. 3. 2015 [cit. 

9. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.literarky.cz/literatura/recenze/19428-knihy-na-

cerne-louce  

MOTTÝL, Ivan a Eva TVRDÁ. Spisovatelka Eva Tvrdá: Při psaní Pandořiny skříňky 

mi začalo být jedno, kdy vyjde. In: Ostravan.cz [online]. 22. 12. 2015 [cit. 4. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www.ostravan.cz/27831/spisovatelka-eva-tvrda-pri-psani-

pandoriny-skrinky-mi-zacalo-byt-jedno-kdy-vyjde/ 

MUŠÁLKOVÁ, Iva. Audiokniha pro nevidomé. Moravskoslezský deník. 25. 11. 2015, 

roč. 15, č. 274, s. 10. ISSN 1213-5577.  

MUŠÁLKOVÁ, Iva. "Když něco sbírám, tak s tím potřebuji žít," říká největší 

regionální sběratel exlibris. Moravskoslezský deník. 30. 10. 2015, roč. 15, č. 253, s. 12. 

ISSN 1213-5577.  

MUŠÁLKOVÁ, Iva. Vědecká knihovna digitalizovala za deset let přes půl milionu 

stran. Moravskoslezský deník. 13. 7. 2015, roč. 15, č. 161, s. 8. ISSN 1213-5577.  

MUŠÁLKOVÁ, Iva. Začal Týden knihoven. Připraven je projekt Kniha do vlaku, 

čtenářská amnestie a další zajímavé akce. Moravskoslezský deník. 6. 10. 2015, roč. 15, 

č. 233, s. 3. ISSN 1213-5577.  

NOVÁ, Magdalena. Kdo rád čte, tomu to jde ve škole lépe. Dokonce i v matematice. 

Mladá fronta Dnes. Příloha Test Dnes. 12. 5. 2015, č. 18, s. 10. ISSN 1210-1168.  

Nová vědecká knihovna v Ostravě? Snad už v roce 2017. Denik.cz [online] 15. 9. 

2015, č. 258 [cit. 10. 12. 2015]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ moravskoslezsky-

kraj/nova-vedecka-knihovna-snad-uz-v-roce-2017-20150915-4fvt.html  

O vědecké knihovně se v Ostravě jen mluví. Vítkovický plán ale budí odpor. In: 

CT24.cz [online]. 21. 5. 2015 [cit. 22. 5. 015]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/_osoba/2646
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http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/312352-o-vedecke-knihovne-se-v-ostrave-

jen-mluvi-vitkovicky-plan-ale-budi-odpor/ 

PERDOCH, Jaroslav. Do knihoven v kraji míří stovky Policejních pohádek. 

Moravskoslezský deník [online]. 21. 8. 2015, roč. 15, č. 195, s. 4 [cit. 10. 9. 2015]. 

ISSN 1213-5577. Dostupný také z: http://moravskoslezsky.denik.cz/ zpravy_ 

region/do-knihoven-v-kraji-miri-stovky-policejnich-pohadek-20150822.html 

POŠTOVÁ, Eva. Názor opozice. Budova Moravskoslezské vědecké knihovny 

v Ostravě. Právo. 20. 6. 2015, roč. 25, č. 143, s. 12. ISSN 1211-2119. 

PRCHALOVÁ, Lea. Knihovnická K2. Čtenář. 2015, roč. 67, č. 11, s. 386-387. 

Problémem jsou čtečky. Moravskoslezský deník. 2. 3. 2015, roč. 15, č. 51, s. 4. ISSN 

1213-5577. 

Registrace do knihovny pod stromeček. Moravskoslezský deník. 14. 12. 2015, roč. 15, 

č. 290, s. 3. ISSN 1213-5577. 

ROZEHNALOVÁ, Ilona. Černá kostka, nebo bludný kruh? In: Artalk.cz [online] 8. 7. 

2015 [cit. 15. 7. 2015]. Dostupné z: http://artalk.cz/2015/07/08/cerna-kostka-nebo-

bludny-kruh/ 

SMEKAL, Jan. Chodí si tam číst, ale potkají tam i ostatní. 5plus2 - Novojičínsko. 

23. 10. 2015, roč. 4, č. 39, s. 1. 

Statisíce knih v šesti skladech. Zvědavci nakoukli do zatuchlého sklepa. In: 

Ostrava.iDNES.cz [online]. 7. 10. 2015 [cit. 10. 12. 2015]. Dostupné z: 

http://ostrava.idnes.cz/prohlidka-vedecke-knihovny-v-ostrave-dw3-/ostrava-

zpravy.aspx?c=A151007_2196844_ostrava-zpravy_mav  

TICHÝ, František. František Tichý: Černá kostka nebude. Český rozhlas [online]. 

28. 2. 2015 [cit. 2. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/ostrava/ 

poznamka/_zprava/frantisek-tichy-cerna-kostka-nebude--1460828 

V knihovně pokřtí audioknihu pro nevidomé. Mladá fronta Dnes. Moravskoslezský. 

14. 11. 2015, roč. 26, č. 266, s. 17. ISSN 1210-1168. 

Vědecká knihovna by se mohla začít stavět v roce 2017. Právo. 11. 9. 2015, roč. 25, 

č. 213, s. 12. ISSN 1211-2119. 

Vědecká knihovna vydala první regionální audioknihu, vybrala si Dědictví Evy Tvrdé. 

In: OSTRAVA ONLINE [online] 13. 12. 2015 [cit. 29. 12. 2015]. Dostupné z: 

http://www.ostrava-online.cz/kultura/vedecka-knihovna-vydala-prvni-regionalni-

audioknihu-vybrala-si-dedictvi-evy-tvrde 

Vlaky se změní v čítárny. Mladá fronta Dnes. Moravskoslezský. 6. 10. 2015, roč. 26, 

č. 233, s. 15. ISSN 1210-1168. 

ZAJÍC, Josef. Ostravská muzejní noc byla noc plná zážitků a objevných překvapení. 

Navštívilo ji 28 500 lidí. In: Novinky.cz [online]. 14. 6. 2015 [cit. 18. 6. 2015]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/1227-31721-

ostravska-muzejni-noc-byla-noc-plna-zazitku-a-objevnych-prekvapeni-navstivilo-ji-

28-500-lidi.html 
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11. Členství knihovny 

11.1. Členství knihovny 

Sdružení knihoven ČR (SDRUK). 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). 

Virtuální polytechnická knihovna (VPK). 

Asociace evropských vědeckých knihoven (LIBER). 

11.2. Účast odborníků MSVK v poradních orgánech, odborných sekcích 

a komisích 

Ústřední knihovnická rada ČR (Ing. Prchalová). 

Rada Sdružení knihoven ČR (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). 

Pracovní skupina pro věcné zpracování (Mgr. Kozelský). 

SKIP. Sekce vzdělávání (Mgr. Ševčíková). 

SKIP 10 – výkonný výbor regionální pobočky Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje (PhDr. Šedá). 

Krajská komise soutěže Vesnice roku (PhDr. Šedá). 
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12. Přehled výnosů a nákladů roku 2015 v Kč  

Účet – položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 

602 – výnosy z prodeje služeb 2 500 000 2  286 752,76 

604 – výnosy z prodaného zboží  1 120,00 

646 – výnos z prodeje DHM 125 000 125 000,00 

648 – čerpání fondů 100 000 280 892,68 

649 – jiné ostatní výnosy 20 000  389 644,88 

662 – úroky  30 000 10 165,66 

663 – kurzové zisky  0,80 

672 – výnosy z transferů 37 118 000  37 117 676,00  

V tom: příspěvek na provoz od zřiz. 27 846 103  27 846 103,00 

             přísp. účel. od zřizovatele 8 870 897 8 870 897,00 

             výnosy z rozpouštěného IT 235 000 234 676,00 

             přísp. účel. ze SR 166 000  166 000,00 

Výnosy celkem 39 893 000 40 211 252,78 

501 – spotřeba materiálu  6 208 000  6 507 900,99 

Z toho: účel. prostř. KF (úz 203) 5 200 000 5 237 867,80 

             účel. prostř. postižení (úz 203) 90 000 71 643,00 

             účel. prostř. RF (úz 345) 0 000 267,00 

502 – spotřeba energie 1 237 000 1 094 212,72 

504 – prodané zboží 3 000 1 711,08 

511 – opravy a udržování 135 000 86 841,20 

512 – cestovné 134 000  96 995,70 

Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 14 000 11 044,00 

513 – náklady na reprezentaci 6 000 16 843,93 

518 – ostatní služby 4 240 000 4 471 218,45 

Z toho: účel. prostř. VISK (úz 34053) 92 000 92 000,00 

             účel. prostř. RF (úz 345) 16 000 15 003,43 

             účel. prostř. vazby (úz 203) 100 000 69 773,00 

             účel. prostř. databáze (úz 203) 600 000  585 066,74 

             účel. prostř. E-knihy (úz 203) 100 000 107 292,46 

521 – mzdové náklady 18 305 000 18 279 834,00 

Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 648 000 644 275,69 

             OON 159 000 198 857,00 

524 – zákonné soc. pojištění 6 110 000 6 126 772,00 

Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 220 000 222 471,21 

525 – jiné sociální pojištění Kooper. 54 000 49 757,69 

527 – zákonné soc. náklady 904 000 908 013,40 

Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 7 000 6 596,67 

538 – ostatní daně a poplatky 20 000 2 644,10 

548 – tvorba fondů 125 000 125 000,00 

549 – ostatní náklady z činnosti 0 292,00 

551 – odpisy 1 048 000 1 044 577,92 

557 – nákl. z odepsaných pohled. 7 000  2 009,00 

558 – náklady z DDM 1 357 000 1 183 925,79 

Z toho:   účel. prostř. pořízení regálů a skladových 

pomůcek.(úz 203) 

957 000 957 000,00 

563 – kurzové ztráty 0  0,10 

569 – jiné ostatní náklady 0 1 179,33 

591 – daň z příjmů 0 1 931,48 

Náklady celkem 39 893 000 40 001 660,88 

Výsledek hospodaření 0 209 591,90 
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13. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace obdržela 

v roce 2015 jednu žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona, kterou 

obratem vyřídila. 

14. Organizace a řízení MSVK 

K hodnocení činnosti proběhlo celkem 10 porad vedoucích pracovníků, z toho dvě 

porady byly monotematické, a to k Ostravské muzejní noci a Týdnu knihoven. Na 

dalších poradách probíhalo vyhodnocování činnosti a rozpracování plánovaných 

i nových úkolů, o jejichž výsledcích pojednává tato zpráva. 

Průběžně byla aktualizována řídicí dokumentace. Jednalo se o tyto směrnice: 

 Organizační struktura. 

 Pracovní řád. 

 Pro využívání výpočetní techniky. 

 Knihovní řád. 

 Vnitřní platový předpis. 

 O cestovních náhradách. 

 O revizi knihovního fondu. 

 O odpisování dlouhodobého majetku. 

 Spisový řád. 

 O doplňování a uchovávání knihovního fondu. 

 Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o PO. 

 Pro poskytování ochranných pracovních prostředků. 

 Osnovy školení zaměstnanců o BOZP. 

 O inventarizaci majetku. 

 Ke zpracování knihovního fondu. 

 K environmentálnímu provozu. 

Řádné plnění úkolů bylo sledováno vedoucími a vedením knihovny, nadstandardní 

činnost zaměstnanců byla (dle finančních možností knihovny) odměňována. 

Hodnocení hospodaření MSVK je obsaženo ve Zprávě o činnosti Moravskoslezské 

vědecké knihovny v Ostravě v roce 2015. Novinkou ke zvýšení hospodárnosti při 

nákupech se staly nákupy přes Nákupní portál MSK.  

15. Zaměstnanci, zvyšování kvalifikace  

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) činil k 31. 12. 2015 68,98 úvazků. Průměrný plat 

(včetně regionálních funkcí) činil 21 843 Kč. 

Odborní pracovníci absolvovali 104 vzdělávacích akcí v rozsahu 951 hodin. 

Bakalářské studium knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě úspěšně ukončila 

J. Rončková. 
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16. Seznam zaměstnanců 

Ředitelka 

Ing. Prchalová Lea 

Zástupkyně ředitelky (statutárního orgánu) 

Mgr. Bc. Oravová Monika 

Sekretariát 

Štěpánová Eva – do 31. 5. 2015 

Ing. Stehlíková Marcela – od 27. 4. 2015 

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 bibliografie (OB) 

Mgr. Szöke Pavlína – vedoucí oddělení  

Mgr. Kašná Kateřina – do 22. 11. 2015 

Mgr. Konvičková Kamila – od 1. 12. 2015 

Bc. Seberová Radmila 

Mgr. Sisková Kateřina 

PhDr. Svozilová Věra 

Oddělení ekonomiky a provozu (OEP) 

Ing. Teichmannová Ivana – vedoucí oddělení 

Benešová Zdeňka 

Beranová Ludmila 

Czenliková Jaroslava  

Fischer Karel 

Jakimovová Edita – od 7. 1. 2015 

Karkošková Jana – do 5. 1. 2015 

Křižáková Lenka 

Motáková Vladimíra 

Nociar Martin 

Pincová Lydie 

Světnická Michaela 

Szentiványiová Marie 

Švarcová Jana 

Vojtášková Ester 
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Oddělení knihovních služeb (OKS) 

Mgr. Tomášová Marcela – vedoucí oddělení 

Fojtíková Eva 

Mgr. Chromcová Jitka 

Krůčková Jana – do 28. 2. 2015 

Kuzníková Anna 

Mgr. Leparová Jana 

Bc. Podešvová Dana 

PhDr. Šedá Marie 

Mgr. Ševčíková Petra – od 1. 2. 2015 

Štrimpfl Marek 

Oddělení speciálních fondů (OSF) 

Mgr. Bc. Oravová Monika – vedoucí oddělení, zástupce statutárního orgánu 

Bc. Adamčíková Michaela 

Mgr. Drahotušský Aleš 

Hučíková Olga – do 30. 6. 2015 

Krůčková Jana – od 1. 7. 2015 

Bc. Rončková Jarmila 

Mgr. Sklenářová Dana 

Ústřední půjčovna (ÚP) 

Jílková Veronika – vedoucí oddělení 

Biolková Helena – od 1. 9. 2015 

Csabolová Veronika 

Fedorová Anna 

Jakimovová Edita – do 6. 1. 2015 

Kleinová Danuše 

Kolářová Šárka  

Bc. Křížová Judita 

Kučerová Marie – od 1. 2. 2015 

Mencnerová Dagmar 

Mervartová Věra 

Nitschová Eva 

Revťáková Dagmar 

Slonková Irena 

Starková Miluše – do 6. 10. 2015 

Štverka Bohuslav 

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.) 21 000 24 521 

monografie, kartografické dokumenty, elektronické dokumenty 14 500 15 547 

hudebniny  79 

seriály  3 500 5 720 

normy 2 000 2 290 

zvukové dokumenty  400 857 

audiovizuální záznamy - 28 

   

Dokumenty pro sluchově a zrakově postižené. 600 492 

Ve statistikách započteny v rámci jednotlivých druhů dokumentů.    

 

Katalogizace (k. j.) 

monografie, kartografické dokumenty, elektronické dokumenty 15 000 15 660 

seriály vč. elektronických 3 000 5 736 

zvukové dokumenty  400 885 

audiovizuální záznamy - 32 

hudebniny - 84 

celkem 18 400 22 397 

 

Revize knihovního fondu (k. j.) 128 000 137 619 

 

Vazby knihovního fondu (k. j.) 3 500  7 463 

 

Bibliografické záznamy (kromě katalogizačních) 3 900  4 773 

 

Registrovaní uživatelé  9 500 9 195 

 

Výpůjčky (kromě cirkulace a MVS) 

v OKS a ÚP (monografie a seriály) 420 000 382 008 

v OSF (speciální fondy) 41 000 38 011 

celkem 461 000 420 019 

 

Cirkulace a MVS 5 000 5 473 

 

Vzdělávací akce pro knihovníky 19 40 

 

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost 80 115 
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Příloha č. 2: Roční výkaz o knihovně za rok 2015 

 

Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury

ČV 141/15 ze dne 31. 10. 2014

11

12

13
14
21
22

23

24

90

5 Nezapočítává se do přírůstků ř. 0116.
6 Nezapočítává se do úbytků ř. 0117.

 Roční výkaz o knihovně
 za rok    2015

 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťov ání na rok 2015. Ochrana dův ěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě,  v e znění 

pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstv a kultury , které odpov ídá za jejich ochranu. Zprav odajská jednotka je pov inna posky tnout v šechny

 Ministerstvo kultury, POB 119

 

 Kult (MK)  12 - 01120 21 PRAHA 2

 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 1. 2. 2016

242
 Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.

 Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb.*

 Adresa  Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb.*

Prokešovo náměstí 9, 702 00 Ostrava  Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb.*

Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.

 požadov ané údaje. Děkujeme za spolupráci.

 Název zpravodajské jednotky
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rá
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dn

ot
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 (
za
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da
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rá
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a)  Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb.*

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.  Organizační složka kraje dle zák. č.  129/2000 Sb.*

 Organizační složka obce dle zák. č.  128/2000 Sb.*

 IČO 00100579 Ev id. č. knihov ny

 Telefon 596 118 881 Jiná (uvést jmenovitě)

 Kraj Moravskoslezský kraj
III. VÝPŮJČKY

 www stránky ZJ w w w .svkos.cz Č.ř. Celkem

 E-mail msvk@svkos.cz
a 1 2

 Výpůjčky  celkem (součet ř. 0302 až 0315) 0301 420 019 Zřizovatel (vyplní se slovně) Moravskoslezský kraj

367 573

 Bezbariérový přístup (označte X) Ano o Ne  krásná literatura dospělým uživ atelům (knihy ) 0303 0

 Velikost obsluhované populace1 291 658

v
 t

o
m

naučná literatura dospělým uživ atelům (knihy )

I. KNIHOVNÍ FOND naučná literatura dětem (knihy )

2

 Stav  knihov ního f ondu celkem k 31. 12. min. roku

0302

0304

0101 1 137 552 v ýpůjčky  periodik 0306

0310

0

Č.ř. Celkem
krásná literatura dětem (knihy ) 0305 0

a 1

28 127

 Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sledovaného roku
2                                                        

(součet ř. 0103 až 0113)
0102 1 155 658 rukopisy 0307 0

v
 t

o
m

naučná literatura 0103 775 391 mikrograf ické dokumenty 0308 0

krásná literatura 0104 0 kartograf ické dokumenty 0309 993

rukopisy 0105 0 tistěné hudebniny 137

kartograf ické dokumenty 0107 6 535 zv ukov ě obrazov é 0312 16

mikrograf ické dokumenty 0106 0 zv ukov é 0311 6 405

821

tištěné hudebniny 0108 400 obrazov é 0313 0

obrazov é 0111 0  Prezenční v ýpůjčky  ev idov ané (z ř. 0301)7 0316 46 983

zv ukov ě obrazov é 0110 574 jiné 0315 15 947

zv ukov é 0109 13 563 elektronické dokumenty 0314

jiné 0113 355 835  Kontrolní součet (ř.0301 až 0317) 0339 1 069 566

elektronické dokumenty 0112 3 360  Prolongace (z ř. 0301)7 0317 182 545

 Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114 3 677 IV. DALŠÍ ÚDAJE

 Počet knihov ních jednotek v e v olném v ýběru 0115 0 Č.ř. Celkem
a 1 2

341

3 189

 Úby tky 4 0117 6 415
počet kladně vyřízených                            

požadavků
0402 3 069

 Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně 
5 0118 0

 Přírůstky 3 0116 24 521
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počet požadav ků 0401

 Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně 
6 0119 0

počet kladně vyřízených                       

požadavků
0404

0405 26
II. UŽIVATELÉ

počet kladně v y řízených 

požadav ků
0406 26Č.ř. Celkem

a

 Kontrolní součet (ř.0101 až 0119) 0139 3 483 481
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z
e
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í

počet požadav ků

1 2

 Registrov aní uživ atelé v e sledov aném období 0201

z
a
s
la

n
é
 

p
o
ž
a
d
a
v
k
y
 

jin
ý
m

 

k
n
ih

o
v
n
á
m počet požadav ků 0403 389

9 195

p
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ž
a
d
a
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k
y
  

  
  

  
  

d
o
 j
in

ý
c
h
 

z
e
m

í počet požadav ků 0407 23

 z toho registrov aní uživ atelé do 15 let 0202 10
počet kladně v y řízených 

požadav ků
0408 16

 Náv štěv níci celkem (ř.0204+ř.0209) 0203 742 183

0409 0

v
 t

o
m

náv štěv níci půjčov en a studov en 0205 131 643

počet sv azků 0410 0
náv štěv níci v y užív ající internet v  knihov ně

 Náv štěv níci knihov ny  (f y zické náv štěv y ) 0204 145 418

V
ý
m

ě
n
n
é
 f

o
n
d
y půjčené jiným 

knihov nám

počet souborů

0206 10 506

půjčené od jiných 

knihov en

počet souborů

Náv štěv níci on-line služeb                                                                   

(virtuální návštěvy z ř. 0505+0507+0511)
0209 596 765

Poradenská a konzultační činnost pro knihov níky                                              

a v  rámci RF
0413 145

náv štěv níci kulturních akcí 0207 1 283

počet sv azků 0412 0náv štěv níci v zděláv acích akcí 0208 1 986

0411 0

Kulturní akce pro v eřejnost (besedy , v ýstav y , aj.) 0415 141 Obsluhovaná populace=počet obyvatel okruhu působnosti knihovny,tj. počet obyvatel samostatné 

obecní resp. městské části, pro jejiž obyvatele je vykazující knihovna zřízena k 31.12. 

(http://web.mvcr.cz/adresa/). Vzděláv ací akce pro v eřejnost (semináře, kurzy , aj.) 0416 108

 Kontrolní součet (ř.0201 až 0209) 0239 1 638 989 Vzděláv ání knihov níků (pro knihov níky  a v  rámci RF) 0414 40

2 V knihovních jednotkách     z toho v oblasti ICT (inform. a komunikačních                     

technologií)
0417 03 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.

4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.

7 Vyplňují všechny knihovny  
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řádek 0601 a pouze mají-li uzavřenou řádnou pracovní smlouvu.

Č.ř.

Základní knihovny         

s neprofesionálními 

pracovníky

b 6

0901 -

0902 -

0903 -

0939 -

VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSYDokončení oddíl IV Č.ř. Celkem

a 1 2 Č.ř. Celkem v Kč

Počet titulů vydaných neperiodických publikací                                                     

dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
0418 4

a 1 2

 Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží 0701 2 287 873
Náklad (počet výtisků v ks) 0419 200

   z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti 0702 2 287 873
Počet titulů vydaného periodického tisku                                                     

dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
0420 0

 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu

1

Náklad (počet v ks) 0423 184  Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0705

0703 166 000

Náklad (počet výtisků v ks) 0421 0

 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje 0704 36 717 000Počet titulů vydaného audiovizuálních děl dle                                                     

zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0422

 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0707 0
Počet studijních míst k 31.12. 0426 118

0

Počet titulů vydaných elekktronických dokumentů včetně internetu 0424 16
 Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů 0706 0

Plocha knihovny pro uživatele v m
2 0425 532

Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0427 26
   z toho z fondů EU 0708 0

     z toho napojených na internet 0428 13

 Dary a sponzorské příspěvky 0709 368 657
Poskytujete uživatelům kopírovací služby 0430  ANO o NE

 Ostatní provozní výnosy výše neuvedené

Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele 0429  ANO o NE

0710 671 723
Počet hodin pro veřejnost týdně

8 0431 54
 Příjmy (výnosy) celkem                                                                             

(ř. 0701 + ř. 0703 až 0707 + ř. 0709 + ř. 0710)
0711 40 211 253Kontrolní součet (ř.0401 až 0428) 0439

0a 1
2

ANO NE

8 480

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY  Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0712 0

Č.ř. Celkem

 Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0713

0

Elektronický katalog knihovny na internetu 0502  o  Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0715 0

 Dotace a granty na investice ze zahraničí 0716

Webová stránka knihovny 0501  o  Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0714

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504 31 118  Dotace a granty na investice celkem                                                         

(součet ř. 0712 až 0716)
0718 0

0
Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované období 0503 586 352

   z toho z fondů EU 0717 0

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu 0505 266 449  Kontrolní součet (ř. 0701 až 0718) 0739 82 710 379

VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                                                     

z prostoru knihovny
0506 8 827

Č.ř. Celkem v Kč

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                                                               

z prostoru mimo knihovnu
0507 160 025

a 1 2

 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0801 12 075 043
Počet vlastních specializovaných databází 0508 8

   z toho nájmy 0802 1 004 821
Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů 0509 14

 Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807) 0803 25 314 619
Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                              

a databází celkem z prostoru knihovny
0510 3 673

v 
to

m

 mzdy (resp. platy) 0804

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 0512 10 899
 zákonné sociální náklady 0807 908 013

18 080 977

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                                     

a databází celkem z prostoru mimo knihovnu
0511 170 291  ostatní osobní náklady 0805 198 857

 náklady na zdravotní a sociální pojištění 0806 6 126 772

Počet e-výpůjček e-dokumentů 0513 567
Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z ř. 0801 včetně 

periodik a pořízení licencí na elektronické zdroje)
10

0808 6 071 507
On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) 0514 1 185

1 137 057

VI. ZAMĚSTNANCI  nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje
10 0810 712 894

Č.ř. Celkem
 Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0811

Kontrolní součet (ř. 0503 až 0514) 0539 1 239 408

z 
to

ho  nákup a předplatné periodik
10 0809

2 644
a 1 2

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)
9 0601 68,97  Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0812 1 931

0813 1 044 578

VŠ ostatní 0603 10,00  Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0814 1 562 846

v 
to

m

od
bo

rn
í

VŠ knihovnického směru 0602 21,00  Odpisy dlouhodobého majetku

SŚ knihovnického směru 0604 9,50
 Výdaje (náklady) celkem                                                                          

(součet ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0811 až 0814)

ostatní 0606 11,08  Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem 0817 910 658

0815 40 001 661

SŠ ostatní 0605 17,39    z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815) 0816 40 001 660

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0608) 0639 137,94  Kontrolní součet (ř. 0801 až 0819) 0839 156 067 196

0818 910 658

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně 0608 0  nehmotný majetek
12 0819 0

Počet
dobrovolných pracovníků 0607 0

v 
to

m  hmotný majetek
11

8 Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou 11Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§26 ZDP)

týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje. 12Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§32a ZDP).
9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují pouze

10 Ř. 0808, ř. 0809 a dle skutečnosti i ř. 0810 vyplňují všechny knihovny i ZKNP.

Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími 

údaji je vítáno.
IX. SÍŤ KNIHOVEN k 31. 12. 2015

Národní 

knihovna 

ČR

Moravská 

zemská 

knihovna v Brně

Krajské 

knihovny

Základní knihovny 

pověřené výkonem 

regionálních funkcí
13

Ostatní základní 

knihovny                   

s profesionálními 

pracovníky

Ostatní knihovny 

evidované dle 

knihovního zákona 

č. 257/2001 Sb.

Knihovny 

celkem

a 1 2 3 4 5 7 8

 Počet knihoven celkem - - 1 - - - 1

- 0

   z ř. 0902 pojízdných x - - - - - -

 Počet poboček x - 0 - -

- 1

13 Základní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávají statistická zjišťování.

 Kontrolní součet                                        

(ř.0901 až 0903)
- - 1 - -

 zprav odajské jednotky : Ing. Lea Prchalová  e-mail: leparova@svkos.cz

 Odesláno dne:  Razítko:  Výkaz v y plnil - jméno (hůlkov ým písmem) a podpis:

10.2.2016 Mgr. Jana Leparová
 Jméno (hůlkov ým písmem) a podpis v edoucího  Telef on: 596 118 812
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Příloha č. 3: Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky 

1. Fundraising a komunikace s médii 

Termín konání: 21. 1. 2015 

Místo konání:   Knihovna města Ostravy 

Účast:   24 

2. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 12. 1. 2015 

Místo konání:   Knihovna města Ostravy 

Účast:   12 

3. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 14. 1. 2015 

Místo konání:   Knihovna města Ostravy 

Účast:   12 

4. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 26. 1. 2015 

Místo konání:   Knihovna města Ostravy 

Účast:   12 

5. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 28. 1. 2015 

Místo konání:   Knihovna města Ostravy 

Účast:   12 

6. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 23. 2. 2015 

Místo konání:   Knihovna města Ostravy 

Účast:   12 

7. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 25. 2. 2015 

Místo konání:   Knihovna města Ostravy 

Účast:   12 

8. E-learningový kurz Knihovnické minimum 10 

Termín konání: ukončen 1. 2. 2015 

Místo konání:   e-learning 

Účast:   58 

9. Ptejte se knihovny 

Termín konání: 18. 2. 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   11 

10. Školení RDA 

Termín konání: 3. 3. 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   15 

11. Školení RDA 

Termín konání: 5. 3. 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   20 
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12. Vývoj čtenářství 

Termín konání: 6. 3. 2015 

Místo konání:  Ostravské muzeum 

Účast:   45 

13. Školení RDA 

Termín konání: 10. 3. 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   18 

14. Školení RDA 

Termín konání: 12. 3. 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   20 

15. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 2. 4. 2015 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   13 

16. Myšlenkové mapy 

Termín konání: 7. 4. 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   13 

17. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 16. 4. 2015 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   13 

18. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 23. 4. 2015 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   13 

19. Sociální dialog a nový Občanský zákoník 

Termín konání: 20. 4. 2015 

Místo konání:  Hotel Harmony Ostrava 

Účast:   15 

20. Boje o osvobození Ostravska 

Termín konání: 29. 4. 2015 

Místo konání:  studovna MSVK 

Účast:   25 

21. Environmentální etika 

Termín konání: 12. 5. 2015 

Místo konání:  Městská knihovna Havířov 

Účast:   73 

22. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 14. 5. 2015 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   13 
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23. Tvorba propagačních materiálů 

Termín konání: 20. + 27. 5. + 3. 6. 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   15 

24. Projektový management knihovny 

Termín konání: 22. 5. 2015 

Místo konání:  Regionální knihovna Karviná 

Účast:   38 

25. E-dotazníky v knihovnách 

Termín konání: 10. 6. 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   14 

26. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 15. 6. 2015 

Místo konání:  Regionální knihovna Karviná 

Účast:   12 

27. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 16. 6. 2015 

Místo konání:  Městská knihovna Nový Jičín 

Účast:   12 

28. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 25. 6. 2015 

Místo konání:  Městská knihovna Frýdek-Místek 

Účast:   12 

29. Prevence násilí na pracovišti 

Termín konání: 26. 6. 2015 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   12 

30. Moderní prezentační metody 

Termín konání: 2. + 9. + 16. 9. 2015 

Místo konání:  Univerzitní knihovna OU 

Účast:   12 

31. Knihovnický kurz pro školní knihovníky 

Termín konání: 21. 9. + 5. 10. 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   19 

32. Multimediální prezentace 

Termín konání: 23. + 30. 9. + 6. 10. 2015 

Místo konání:  Univerzitní knihovna OU 

Účast:   9 

33. Děti a média 

Termín konání: 24. 9. 2015 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   39 
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34. Rétorika a komunikace knihovníka 

Termín konání: 14. 10. 2015 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   13 

35. Digitální propast 

Termín konání: 4. 11. 2015 

Místo konání:  Univerzitní knihovna OU 

Účast:   20 

36. Centrální portál knihoven 

Termín konání: 11. 11. 2015 

Místo konání:  Univerzitní knihovna OU 

Účast:   25 

37. PR a komunikace 

Termín konání: 11. 11. 2015 

Místo konání:  Univerzitní knihovna OU 

Účast:   26 

38. Setkání pracovníků pro dospělé 

Termín konání: 18. 11. 2015 

Místo konání:  Městská knihovna Orlová 

Účast:   40 

39. Pedagogické minimum – Knihovník jako laický pedagog 

Termín konání: 27. 11. 2015 

Místo konání:  Ostravské muzeum 

Účast:   30 

40. E-learningový kurz Knihovnické minimum 11 

Termín konání: červen-prosinec 2015 

Místo konání:  e-learning 

Účast:   59 
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Příloha č. 4: Přehled vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost 

1. Necituješ, vyletíš 

Termín konání:  leden – prosinec 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK, školská zařízení  

Počet akcí:  19 

Účast:   499 

2. Za tajemstvím písma a knihy 

Termín konání:  leden – prosinec 2015 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  

Počet akcí:  3 

Účast:   62 

3. Beseda k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa 

Termín konání:  19. 3. 2015  

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   22 

4. Muzejní noc 

Termín konání:  13. 6. 2015  

Místo konání:  prostory MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   650 

5. Policejní pohádky – předání daru krajského ředitelství Policie ČR a veřejné čtení 

pohádek; ve spolupráci s KMO 

Termín konání:  20. 8. 2015  

Místo konání:  Knihovna města Ostravy, dětské oddělení 

Počet akcí:  1 

Účast:   27 

6. Literární setkání s Evou Kotarbovou a jejími hosty 

Termín konání:  8. 10. 2015  

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   25 

7. Den otevřených dveří KÚ MSK 

Termín konání:  28. 10. 2015  

Místo konání:  KÚ MSK 

Počet akcí::  1 

Účast:   500 

8. Křest audioknihy Dědictví, autor Eva Tvrdá, vydavatel MSVK 

Termín konání:  26. 11. 2015  

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   24 

9. Křest knihy Mýtický otec, autor Christopher Z. Lamec, vydavatel EnFace 

Termín konání:  3. 12. 2015  

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   35 


