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1. Vyhodnocení �innosti  
 Naléhavost pot�eby nové budovy se v uplynulém roce projevila 

v mnoha aspektech, z nichž zjevn� nejd�ležit�jším bylo 
vy	erpání prostorové kapacity skladu knihovního fondu. Díky 
pochopení z�izovatele a vedení Vyšší odborné školy 
zdravotnické byly MSVK zap�j	eny prostory v budov� dílen 
školy. Jedná se již o pátý sklad, ze kterého budou každodenn� 
p�epravovány dokumenty pro 	tená�e.  

 
P�íprava novostavby spo	ívala v roce 2007 p�edevším 
v zajiš
ování investic. Moravskoslezský kraj rozhodl 

o vícezdrojovém financování výstavby s p�edstavou financování ze státního rozpo	tu, 
Regionálního opera	ního programu a rozpo	tu kraje. Výstavba MSVK je nyní 
zamýšlena sou	asn� s výstavbou parkovacího objektu, který na knihovnu 
bezprost�edn� navazuje. 
 
Mimo�ádná pozornost naší krajské knihovny byla v�nována vzd�lávací a osv�tové 
	innosti s ekologickou problematikou. Realizace projektu Rozvoj sít� 
environmentálních poradenských a informa	ních center Moravskoslezského kraje, 
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státem a krajem, výrazn� 
p�ed	ila o	ekávání. V r�zných knihovnách kraje zorganizovala MSVK 48 
vzd�lávacích akcí, které navštívilo 1.202 osob.  
 
Obr. �. 1: Beseda „Ochrana a zne�iš�ování životního prost�edí“ v M	stské 

knihovn	 v P�íbo�e 
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Obr. �. 2: Beseda „Odpady a odpadové hospodá�ství“ v Obecní knihovn	  
ve Št	pánkovicích 

 

 
 
�innost ekocentra zahrnovala také 5 p�ednášek pro knihovníky. Knihovnické 
mimoškolní vzd�lávání – viz p�íloha 	. 1 – v rozsahu 42 akcí pro 641 knihovník� bylo 
výrazn� dotováno v rámci 3 projekt� krajské knihovny, které usp�ly v programu 
Ministerstva kultury. 
 
Nákup dokument� probíhal poprvé po mnoha letech plynule, a to díky p�edem známé 
ú	elové dotaci z�izovatele. Celkový p�ír�stek knihovního fondu 	inil 30.241 
knihovních jednotek, p�i	emž veškeré nové knihy již byly ozna	eny 	ipy 
a ochrannými páskami. Krajská knihovna se stala v lo�ském roce milioná�kou, po	et 
knihovních jednotek 	inil 1.011.573. Jelikož MSVK zajiš
uje informa	ní pot�eby 
regionu, který tíží ekologické problémy v	etn� existence brownfields a jiných 
ekologických zát�ží, rozhodlo vedení knihovny p�edevším s ohledem na dopl�ování 
zahrani	ních informa	ních zdroj� o budoucí specializaci knihovny na oblasti 
zne	išt�ní a poškození životního prost�edí a jeho ochranu. V roce 2007 bylo 
zakoupeno 63 zahrani	ních knih z oboru environmentalistika. Je však z�ejmé, že 
sou	asné finan	ní zdroje knihovny neumož�ují pokrývat specializaci v pot�ebném 
rozsahu.  
 
„Moravskoslezský krajský plán vyrovnání p�íležitostí pro ob	any se zdravotním 
postižením na léta 2006–2008“ obohatil též sbírky MSVK. V zájmu dopl�ování 1.513 
jednotek speciálního fondu pro zrakov� a sluchov� postižené uživatele byla navázána 
spolupráce s producenty speciálních typ� dokument� v	etn� Knihovny a tiskárny pro 
nevidomé K. E. Macana. V záv�ru roku pak MSVK zaslala speciální nabídku služeb 
organizacím sdružujícím handicapované spoluob	any.   
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Obr. �. 3: Publikace pro zrakov	 handicapované  
 

 
 
 
Graf �. 1: Skladba knihovního fondu k 31. 12. 2007 
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Digitalizace vzácných dokument� Moravskoslezského kraje pokra	ovala tempem 
odpovídajícím necelému pracovnímu úvazku. Celkem bylo oskenováno 17.322 
p�edloh r�zných titul�. Archivní kopie digitalizovaných publikací z�stávají v archivu 
MSVK, uživatelská verze je v souladu s autorským zákonem zp�ístup�ována po 
internetu nebo alespo� ve studovnách knihovny. Je však z�ejmé, že bez mimo�ádného 
finan	ního posílení bude digitální knihovna Moravskoslezského kraje napl�ována 
velmi pomalu. K zlepšení situace je p�ipraven projektový zám�r. 
 
Regionální funkce, které byly t�etí rok financovány z krajského rozpo	tu, zajiš
ovalo 
spole	n� s krajskou knihovnou 16 pov��ených knihoven – viz p�íloha 	. 4. 
Obsluhováno bylo 384 knihoven, p�i	emž meziro	ní navýšení o 4 knihovny vzniklo 
znovuotev�ením knihovny v Ludvíkov�, otev�ením nové pobo	ky Nový Dv�r ve 
St�bo�icích a knihoven v Dolní Lhot� a T�ebomi. Z rozhodnutí obce Hnojník bohužel 
došlo k ukon	ení regionálních funkcí knihovny. Všechny knihovny, které byly 
knihovnou Hnojník obsluhovány, budou v roce 2008 spadat pod M�stskou knihovnu 
T�inec.   
Na p�ání poskytovatele dotace byly p�ipraveny podklady pro nové Zásady zajišt�ní 
výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji, které byly 22. 11. 2007 
schváleny zastupitelstvem. Z ohlasu uživatel� malých knihoven je možno potvrdit, že 
krajská podpora systémem financování regionálních funkcí již p�inesla své ovoce. 
Distribuce vým�nných soubor�, odborné zpracovávání literatury pro obecní knihovny, 
p�ístup internetizovaných knihoven do souborných katalog�, doškolování knihovník�, 
pomoc p�i revizích fondu a další systematická práce v terénu postupn� zlepšují ve�ejné 
knihovnické a informa	ní služby v kraji a vyrovnávají jejich dostupnost bez ohledu na 
lokalitu knihovny. Situaci velmi pomohlo též státem dotované p�ipojování knihoven 
k internetu. V Moravskoslezském kraji z�stala bez internetu (a bez žádosti o p�ipojení) 
jen jedna knihovna. Detailn�jší p�ehled o regionálních funkcích nabízí Ro	ní zpráva 
hodnocení výkon� regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2007, která je 
dostupná na webových stránkách MSVK.  

 
Rozbor díl	ích 	inností MSVK následuje v dalších kapitolách výro	ní zprávy. 
Statistické ukazatele 	innosti MSVK v roce 2007 – viz p�íloha 	. 3. 
Stoupající návšt�vnost knihovny (o 5,9 %), stoupající po	et návšt�v našich webových 
stránek (o 15 %) a stoupající absen	ní výp�j	ky (o 2 %) nekorespondují s poklesem 
registrovaných uživatel�, který je ve srovnání s lidnatostí kraje i m�sta Ostravy 
skute	n� velmi nízký (7.523 osob). Doufejme, že je tento jev jen p�ímým odrazem 
prostorové situace knihovny a že i Moravskoslezská v�decká knihovna Ostrav� bude 
brzy nabízet p�íjemné prost�edí s atraktivními službami.   
 
Lea Prchalová 
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2. Služby uživatel
m 
V b�žných knihovnických a informa	ních službách MSVK dochází každoro	n� 
k drobným 	i zásadním zm�nám, v nichž se odráží nap�. zavedení nových metod 
a použitých technologií, dopl�ování atraktivních nosi	� informací do sbírek knihovny 
	i zlepšení prostor sloužících ve�ejnosti. V MSVK se projevily zm�ny v po	tech 
výp�j	ek vyplývající ze zlepšeného dopl�ování fondu, ale též z internetové 
dostupnosti naskenovaných patentových spis� 	i ukon	ení systematického získávání 
firemní literatury. K tomuto kroku p�istoupila MSVK po vyhodnocení sou	asné 
situace. V�tšina informací obsažených ve firemní literatu�e je totiž ve�ejn� dostupná 
v elektronické podob�.  
Absen	ní výp�j	ky stouply o 6.070 jednotek, p�i	emž výrazný nár�st (o 107 %) 
zaznamenaly absen	ní výp�j	ky zvukových dokument�. Po	et vyp�j	ených knih 
stoupl o 3.485. Naopak prezen	ní výp�j	ky poklesly u všech typ� publikací vyjma 
seriál�. Ke studiu dokument� v knihovn� je však nutno podotknout, že skute	ný po	et 
užívaných publikací je výrazn� vyšší. Návšt�vnost studovny s volným výb�rem 1.100 
titul� periodik 	iní 24.624 osob, z nichž si každá vyp�j	í minimáln� jeden informa	ní 
materiál, zpravidla však n�kolik.  
 
Za velmi pozitivní považuje MSVK stoupající procento uspokojených požadavk�, 
které 	inilo v odd�lení služeb 	tená��m 97,1 a znamená, že se zájemci o dokumenty 
nejprve o jejich dostupnosti p�esv�d	ili v elektronickém katalogu.  

 
Tabulka �. 1: Výp
j�ky bez MVS v letech 2005–2007 (v k. j.) 
 

 2005 2006 2007 
celkové výp
j�ky 411 791 405 483 399 212 
absen�ní 294 095 290 333 296 403 
monografie, kartografické 
dokumenty, hudebniny     267 838 272 010 275 495 

seriály 13 098 7 671 4 337 
firemní literatura 1 516 838 347 
elektronické zdroje 3 857 2 092 1 887 
patenty 759 1 038 591 
zvukové záznamy 6 305 6 607 13 726 
audiovizuální záznamy 30 7 20 
kopie 692 70 0 
prezen�ní 117 696 115 150 102 809 
monografie, kartografické 
dokumenty, hudebniny 21 284 21 767 17 403 

seriály 34 493 32 128 34 947 
firemní literatura 22 702 25 434 21 386 
normy 11 923 12 411 11 612 
audiovizuální záznamy 0 0 1 
patenty 27 294 23 410 17 460 
% uspokojených požadavk
   
v odd. služeb 	tená��m 

89,6 96,3 97,1 

% uspokojených požadavk
  
v odd. speciálních fond� 

98,2 97,9 98,5 
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Pom�rn� objemná meziknihovní výp�j	ní služba m�že být jednou ze zp�tných vazeb 
internetizace knihoven, jejichž uživatelé nyní rychle a jednoduše zjistí, kde se 
pot�ebný dokument nachází. Propad v cirkulaci je dán pozastavením této služby u již 
nežádané firemní literatury.  
 
Tabulka �. 2: Meziknihovní výp
j�ní služba v letech 2005–2007 (v k. j.) 
 

   2005 2006 2007 
MVS –  výp�j	ky jiným knihovnám 

bez cirkulace  5 665 6 142 5 755 

MVS – cirkulace 11 492 10 516 7 212 
MVS – výp�j	ky z jiných knihoven 1 863 1 579 1 536 
MMVS – výp�j	ky jiným knihovnám 141 118 224 
MMVS – výp�j	ky z jiných knihoven 128 102 201 

 
 
Dle o	ekávání stoupl v MSVK zájem o p�ístup k ve�ejnému internetu, o který m�lo 
v lo�ském roce zájem 11.522 osob. Vzrostl po	et návšt�vník� i virtuálních 
návšt�vník�. 
 
Graf �. 2: Virtuální návšt	vy v letech 2004–2007 
 

107 672

130 521

151 228

173 939

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2004 2005 2006 2007

 
Knihovníky pot�šil také nár�st zájmu o zpracování rešerší, jejichž po	et 310 je 
v m��ítku krajských knihoven nebývalý. Pravd�podobným d�vodem úsp�šné rešeršní 
	innosti je krom� odborné p�ipravenosti knihovník� dostupnost kvalitních 
plnotextových elektronických zdroj�. P�evážná 	ást p�ístupových licencí je dosud pro 
MSVK dotována v rámci programu MŠMT. Jedná se nap�. o OCLC FirstSearch, Web 
of Knowledge, DSI Full Campus Solution, EconLit, Express Exec a EIU ViewsWire, 
databáze producent� Wiley, Elsevier 	i Springer Verlag. 
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Za zmínku rovn�ž stojí individuální konzultace k formálním úpravám diplomových 
prací (p�edevším citace dle ISO normy 690), které byly poskytovány v odd�lení 
bibliografie a konzultace k seminárním 	i záv�re	ným pracím z oboru knihovnictví, 
které zajiš
ovalo odd�lení služeb knihovnám. 
 

 
Tabulka �. 3: Rozbor vypracovaných rešerší podle obor
 v roce 2007 
 
Spole	enské v�dy 122 
Ekonomie 26 
P�írodní v�dy 33 
Životní prost�edí, léka�ství, hygiena 44 
Technika 18 
Um�ní, literatura, historie, sport 47 
Ochranné známky a informace o firmách 20 
Celkem 310 

3. Zvláštní služby knihovnám, regionální funkce 
3.1. Zm	na pravidel pro výkon regionálních funkcí 

Jak již bylo zmín�no v první kapitole, v�novala se MSVK detailn� požadované 
zm�n� Zásad zajiš
ování výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském 
kraji. Krajská knihovna p�ipravila p�es 30 variant propo	t� dotace odrážejících 
zm�ny systému. Výsledná podoba Zásad, na níž se shodli zástupci 
poskytovatele dotace a krajské knihovny, je založena na následujících 
principech:   
• Stejná pravidla pro celý kraj – ze systému již není vy�ato žádné m�sto. 
• Dotace zohled�uje po	et obyvatel i knihoven obsluhovaného regionu, a to 

v pom�ru 45 : 55, obyvatelé ku knihovnám. 
�� Obyvatelé – zapo	ítává se maximáln� 40.000 obyvatel u Frýdku–

Místku, Haví�ova, Karviné, Opavy a Ostravy. 
�� Knihovny – zapo	ítávají se všechny obsluhované knihovny v	etn� 

pobo	ek knihoven pov��ených i obsluhovaných.  
• Zp�esn�ná charakteristika jednotlivých regionálních funkcí. 
• Zp�esn�ná charakteristika uznatelných náklad�. 
• Zavedení sankcí p�i zneužití dotace. 
• Zrušení povinnosti dokládat p�i vyú	tování kopie všech ú	etních doklad�. 

 
Zásady byly poprvé použity p�i výpo	tu dotace pro rok 2008. 

3.2. Poradenská a konzulta�ní �innost 
Odd�lení služeb knihovnám poskytlo 52 základních a 363 obsáhlých 
konzultací a zpracovalo 42 písemných metodických doporu	ení a analýz. Nap�. 
pro MK Smilovice byla provedena analýza výkon� a jejich porovnání 
s knihovnami v odpovídající kategorii. 
V pr�b�hu roku 2007 prob�hlo 29 metodických návšt�v zam��ených na pln�ní 
smlouvy s krajskou knihovnou a na pln�ní standardu VKIS.  
K zajiš
ování služeb byly sledovány nové, resp. novelizované normy, zákony 
a p�edpisy z oblastí týkajících se knihoven a byla dopl�ována p�íru	ní 
knihovna sloužící knihovník�m i student�m knihovnictví.  
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3.3. Sb	r a vyhodnocování dat o knihovnách, koordina�ní �innost  
Celoro	n� byly sledovány a aktualizovány informace o knihovnách 
a informa	ních pracovištích Moravskoslezského kraje. Pr�b�žn� byl 
aktualizován Adresá� knihoven Moravskoslezského kraje – viz 
http://www.svkos.nativa.info/, který v sou	asné dob� obsahuje 668 záznam� 
o knihovnách všech typ�. Data o 	innosti ve�ejných knihoven byla 
sumarizována a dále zpracována do materiálu „Rozbor 	innosti vybraných 
knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2006“. 
K posouzení výkonu regionálních funkcí byla sestavena „Ro	ní zpráva 
hodnocení výkonu regionálních funkcí za rok 2006 – Moravskoslezský kraj“ 
a dle zvyklostí byly po prvním pololetí 2007 shromážd�ny a vyhodnoceny 
pololetní statistické výkazy v	etn� komentá�� z pov��ených knihoven.  
Mimo�ádn� byl proveden pr�zkum zájmu o mimoškolní vzd�lávání 
knihovník�, který se stal podkladem pro p�ípravu projektu do opera	ního 
programu Lidské zdroje a zam�stnanost. 
K zajišt�ní koordinace postup� v rámci pln�ní regionálních funkcí byly 
svolány 2 porady �editel� a pracovník� pov��ených knihoven MS kraje.  

3.4. Vzd	lávací �innost 
V roce 2007 probíhal další z rekvalifika	ních kurz� pro pracovníky knihoven, 
jehož sou	ástí byla exkurze do Univerzitní knihovny OU a do školní knihovny 
St�ední školy v Haví�ov�–Prost�ední Suché.  
Vzd�lávací akce pro knihovníky – viz p�íloha 	. 1. Z d�vodu nezájmu ze strany 
pov��ených knihoven neprob�hlo plánované školení pro pracovníky 
neprofesionálních knihoven. Školení pro pracovníky školních knihoven bylo 
též zrušeno pro malý zájem. Naopak byl za�azen zážitkový seminá� 
Muzikoterapie, 	ty�ikrát seminá� Trénování pam�ti, t�ikrát Novinky 
v katalogizaci a školení Možnosti internetu. 
Plánovaná p�ednáška o n�mecké literatu�e byla p�esunuta na za	átek roku 
2008. 

4. Dopl�ování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 
4.1. Dopl�ování knihovního fondu 

Plynulý nákup literatury možný díky p�edem známé ú	elové dotaci z�izovatele 
p�inesl zklidn�ní na úseku dopl�ování knihovního fondu. Bylo zakoupeno 
15.313 	eských monografií1 za pr�m�rnou cenu 237 K	2. Dále bylo po�ízeno 
6093 zahrani	ních publikací, p�i	emž byla podstatn� dopln�na literatura 
k výuce jazyk� v	etn� 59 titul� cizojazy	né beletrie.  
63 titul� zahrani	ních dokument� z oboru environmentalistika posílilo nov� 
stanovenou specializaci knihovny na zne	išt�ní, poškození a ochranu životního 
prost�edí. Z hlediska klasifikace MDT se jedná o znaky 502 „Životní prost�edí 
a jeho ochrana“, 504 „Ohrožení a zne	išt�ní životního prost�edí, 614.7 
„Hygiena vzduchu, vody, p�dy, zne	išt�ní“, 628.2/.4 „Odpadní vody, odpady, 
stoky“ a 	áste	n� 628.5 „Pr�myslová hygiena“.   
Finan	ní zdroje knihovny zatím neumož�ují pokrývat specializaci v pot�ebném 
rozsahu, knihovna však zahájila (ve spolupráci s odborníky Institutu 

                                                 
1 V	etn� elektronických zdroj� (85 k. j.) 
2 Pr�m�rná cena je po	ítána bez publikací zakoupených z dotace pro fond pro postižené (1.055 k. j.). 
3 V	etn� elektronických zdroj� (2 k. j.) 
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environmentálního inženýrství VŠB–TU Ostrava) systematické sledování 
relevantních informa	ních pramen� v	etn� oborových databází.    

 
Obr. �. 4: Ukázka specializovaného knihovního fondu 

 

 
 

Povinným výtiskem získala MSVK 1.5684 k. j. (210 k. j. 	inil p�evis ze 
záv�ru roku 2006). Vydavatelé byli urgováni 7 písemnými urgencemi na 69 
titul� (u nakladatelství Fantom Print vyurgováno 55 titul�) a 20 telefonickými 
urgencemi na 30 titul�.  
Darem bylo získáno 2.4165 neperiodických publikací, z toho 2.208 	eských 
dokument� a 208 zahrani	ních. Významným p�ír�stkem byl dar 66 publikací 
z Goethe–Institutu, za zmínku stojí dále nap�. dar 23 titul� v esperantu. 
Z projektu �eská knihovna bylo objednáno 26 titul� a do fondu bylo do konce 
roku zaevidováno 20 titul�. 
K zajišt�ní knih bylo zasláno 205 objednávek na 1.704 titul� a 16 celoro	ních 
objednávek vysokým školám. (Celkem bylo proplaceno 507 faktur.) 
V roce 2007 docházelo do knihovny 3.461 titul� novin a 	asopis�, z toho 2.991 
tuzemských (z toho 309 firemních) a 470 zahrani	ních (z toho 310 firemních). 
Mezi seriály bylo zahrnuto 673 pokra	ujících zdroj� d�íve zpracovávaných 
jako monografie (periodické sborníky, ro	enky, aktualizace, apod.) a 251 
výro	ních zpráv. Bylo vyhotoveno 483 záznam� na nové tituly (týká se pouze 
vyhotovených katalogiza	ních záznam�, nikoliv seriál� s nejasným 
docházením, u kterých se vytvá�í pouze prozatímní záznam), ukon	eno bylo 
378 titul�. Zasláno bylo 360 urgencí na nedodaná 	ísla 	asopis�. Pr�b�žn� byly 
p�ipravovány k archivaci objednávky na ukon	ené ro	níky jednotlivých titul�.  

                                                 
4 V	etn� elektronických zdroj� (61 k. j.) 
5 V	etn� elektronických zdroj� (17 k. j. 	eských a 3 k. j. zahrani	ní) 
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V celostátních evidencích seriál�: Souborný katalog �R, katalog léka�ských 
	asopis� MEDVIK a VPK byl aktualizován odb�r zahrani	ních 	asopis�. 
V roce 2007 za	alo OSF s nákupem dokument� pro zrakov� a sluchov� 
postižené uživatele, a to z ú	elové dotace Moravskoslezského kraje. Byli 
vyhledáni a kontaktováni jednotliví producenti speciálních typ� dokument�. 
Nezvyklý p�ír�stek 	inily mapy pro nevidomé, které nepoužívají klasické 
mapové barvy a symboly, ale plastové reliéfy. Celkem bylo do fondu získáno 
1.513 k. j. – viz tabulka 	. 4. V záv�ru roku nabídla MSVK speciální služby 
t�mto organizacím: �eská unie neslyšících Ostrava, Základní organizace 
nedoslýchavých Ostrava–Poruba, Ostravský spolek neslyšících, Sportcentrum 
neslyšících Ostrava, Speciáln� pedagogické centrum pro sluchov� postižené 
d�ti a mládež Ostrava–Poruba, Tyfloservis Ostrava, TyfloCentrum Ostrava, 
St�edisko rané pé	e Ostrava, SONS �R oblastní pobo	ka Ostrava, KAFIRA 
sdružení Ostrava, Charita Opava – D�m sv. Cyrila a Metod�je – pro zrakov� 
postižené. 

 
Tab. �. 4: P�ír
stek dokument
 pro handicapované (v k. j.) 
 
Zvukové záznamy 376 
Audiovizuální záznamy 78 
Kartografické dokumenty 9 
Monografie 
  z toho knihy v Braillov� písmu 
  z toho odborná literatura 

1 014 
962 

52 
Elektronické zdroje 36 
Celkem 1 513 

 
Výrazný nár�st p�ír�stku knihovního fondu se projevil u monografií, a to jak 
v po	tu exemplá��, tak v po	tu titul�, dále u zvukových dokument� a norem. 
Skute	nost, že celkový p�ír�stek nezaznamenal skokový nár�st, je dána 
pozastavením náboru firemní literatury. U tohoto druhu dokumentu byly do 
fondu za�azovány pouze p�ír�stky, které MSVK obdržela z iniciativy firem.  
 
Tab. �. 5: P�ír
stek podle druhu dokumentu v letech 2005–2007 (v k. j.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P�ír�stek      2005     2006     2007 
Monografie tuzemské  13 151 15 822 18 880 
Monografie tuzemské (p. j.) 8 773 8 985 11 775 
Monografie zahrani	ní  829 761 785 
Monografie zahrani	ní (p. j.) 717 643 715 
�asopisy, noviny tuzemské  3 245 2 149 3 269 
�asopisy, noviny zahrani	ní  354 422 196 
Ostatní seriály v	. integr. zdroj�  572 891 703 
Normy 2 277 1 857 2 708 
Patenty 1 504 1 564 1 179 
Firemní literatura 6 000 6 000 686 
Kartografické dokumenty 168 143 149 
Elektronické zdroje 65 94 168 
Zvukové záznamy 10 851 1 416 
Zvukov�–obrazové dokumenty 0 0 89 
Hudebniny 3 1 13 
Celkem 28 168 30 662 30 241 
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Obr. �. 5: �ipování p�ír
stku knihovního fondu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Revize a ochrana knihovního fondu 
Bylo zrevidováno 104.519 knihovních jednotek, což p�edstavuje 10,3 % 
knihovního fondu. Jednalo se o 52.532 knih a kartografických dokument� 
a 51.987 norem. Rovn�ž prob�hla aktualizace knihovního fondu signatury 
2.000 E–5.132 E (1.078 k. j.). Výsledky byly zaznamenány v protokolech 
o revizi norem, revizi a superrevizi knihovního fondu signatury G 1–G 100.000 
a v protokolu o aktualizaci knihovního fondu. Z d�vodu neopravitelného 
poškození bylo vy�azeno 12 k. j. a 108 k. j. ztracených uživateli. Odepsány 
byly také publikace dle superrevizního protokolu. V roce 2007 bylo již možno 
využít k odpisu publikací s p�ír�stkovým 	íslem za	ínajícím „264“ p�ímo 
systém T Series. U starších publikací byl odpis zaznamenán v p�ír�stkovém 
lístkovém nebo svazkovém seznamu a v místním seznamu.  
Do vazby bylo p�ipraveno 4.449 k. j. seriál� a 889 k. j. knih, v reprografické 
díln� byla provedena provizorní vazba u 1.435 k. j. Do lístkového seznamu 
bylo v�azeno 4.168 p�ír�stkových lístk� a byl proveden p�ípis svázaných 
seriál� do místního seznamu. 

5. Po�izování bibliografických záznam
 (v�etn	 katalogiza�ních) 
5.1. Zpracování knihovního fondu 

Nové p�ír�stky byly katalogizovány a záznamy monografií týdn� zasílány do 
databáze �eské národní bibliografie a Souborného katalogu �R. Aby byly 
záznamy ze systému T Series použitelné pro celostátní databáze, došlo 
k rozší�ení jejich úrovn� o správný zápis ceny, údaj o výšce h�betu a další 
údaje uvád�né za ISBN. Jmenné autority, které sdílí MSVK se souborem 
Národních jmenných autorit p�es Z39.50 gateway, byly pr�b�žn� 
harmonizovány, a to v po	tu 3.239 záznam�. Autority pro rody, rodiny, 
unifikované názvy, formální deskriptory, geografické názvy a skupiny 
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Konspektu byly sdíleny 	áste	n� (p�ímo p�i katalogizaci, dávkov� nebo 
v režimu oprav). V�cné (tematické) autority byly sdíleny fakultativn�. 
V katalogu dále probíhaly koncep	ní opravy unifikovaných názv� literárních, 
filmových, televizních a jiných d�l, byly harmonizovány autoritní názvy 
a odkazy pro Bibli a její 	ásti. Revidovaly se též názvy smluv a dohod, 
harmonizovaly se názvy válek, bitev a revolucí podle v�cných autorit Národní 
knihovny �R. 
Krom� 3.646 katalogiza	ních záznam� tišt�ných seriál� bylo vytvo�eno 234 
stru	ných provizorních záznam� pokra	ujících zdroj�, jejichž další existence 	i 
vydavatelská úprava byla nejistá.  
Retrospektivní konverze knihovního fondu probíhala ve dvou liniích. 
V pr�b�žné konverzi byly zpracovány záznamy krásné literatury signatury 
K 9.600 až K 21.100, tj. vydané v letech 1972–1984. Druhou 	ástí byla 
retrokonverze žádané monografické literatury, p�i	emž celkov� bylo do on-line 
katalogu uloženo 11.181 záznam�. Pracovníci v�cné katalogizace p�evedli 
3.643 tišt�ných hesel do výraz� �ízeného slovníku.  

5.2. Po�izování bibliografických záznam
 
V lo�ském roce dále pokra	ovala tvorba bibliografických záznam� nových 
informa	ních pramen� z našeho kraje a v rámci retrospektivní regionální 
bibliografie záznam� mapujících literární d�dictví Ostravska. Do databáze, 
která je dostupná na adrese http://www.svkos.cz/eknihovna/eostrava.html, 
p�ibylo 1.988 záznam�. Retrospektivní regionální bibliografie Novoji	ínska 
a Retrospektivní regionální bibliografie Frýdecko–Místecka nebyly 
dopl�ovány a pro minimální rozsah záznam� ani zp�ístup�ovány po internetu. 
Odd�lení bibliografie zajiš
ující zárove� rešeršní a  informa	ní služby nemá 
vzhledem ke stoupajícímu zájmu uživatel� o rešerše dostatek pracovních 
kapacit na 	asov� a odborn� náro	nou práci na regionálních databázích. 
Záznamy excerpované pro soub�žnou 	lánkovou bibliografii byly 
v dohodnutém rozsahu m�sí	n� p�edávány NK �R. V systému kooperativní 
	lánkové bibliografie byly harmonizovány geografické a jmenné autority 
a p�ipomínkovány koncep	ní materiály. Pro celostátní kolokvium byl p�ipraven 
referát „Ludmila Ho�ká národopisn� o Hlu	ínsku“. 

5.3. Digitalizace 
Celkem bylo v pr�b�hu roku oskenováno 17.322 p�edloh, z nichž bylo 
metadaty popsáno 17.238 snímk�. Jednalo se o tituly Streissler´s Adressbuch, 
Adressbuch und Branchenbuch 1941 a 1943, Adresá� ve�ejných podnik�, 
Ilustrovaný adresá� a p�edevším Opavský týdeník 1870–1899. K digitalizaci 
byl vytipován soubor ostravik a další vzácné dokumenty Moravskoslezského 
kraje. V souladu s autorským zákonem jsou n�které z digitalizovaných 
dokument� vystaveny v systému Kramerius na adrese 
http://camea.svkos.cz/kramerius/Welcome.do. Dokumenty p�edstavují základ 
Digitální knihovny Moravskoslezského kraje, která navazuje na Národní 
digitální knihovnu. 

6. Automatizace 
Odd�lení automatizace zajiš
ovalo technické zázemí digitalizace a p�ipravilo 
specifikaci pro modernizaci vybavení a datové úložišt�. Spolupracovalo na vydání 
pravidelné bibliografie o Moravskoslezském kraji. Pravideln� exportovalo záznamy 
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z on–line katalogu a m�sí	n� vystavovalo záznamy o novinkách monografických 
i seriálových dokument�.  
 
Automatizace spolupracovala s odd�lením služeb knihovnám na pln�ní projekt� 
VISK 2 programu MK. 
 
Jako každoro	n� byl zajiš
ován rutinní provoz automatizovaných systém�: 
• akvizice a zpracování monografické literatury, 
• akvizice a zpracování firemní literatury, 
• akvizice a zpracování seriál�, 
• 	lánkové bibliografie, 
• výp�j	ního protokolu, 
• statistického sledování výkon� ve�ejných knihoven v kraji, 
• statistického sledování výkon� MSVK. 
Byl zajiš
ován provoz sít� Ultranet a zp�ístup�ování nových CD–ROM v MSVK. 
Byl zajiš
ován provoz a aktualizace údaj� systému PC Info. 
Byla zajiš
ována údržba a provoz systému VEMA – mzdy a personalistika. 
Byla zajiš
ována údržba a provoz systému FENIX – ú	etnictví. 
Byla technicky zajiš
ována dle možností údržba výpo	etní techniky a sí
ových 
za�ízení v	etn� provozu školicího st�ediska. 
Administrátorsky byl zajiš
ován chod vnit�ní a vn�jší 	ásti sít� v	etn� technických 
za�ízení, zajiš
ována bezpe	nost sít�. 
Byla provád�na pr�b�žná aktualizace www stránek. 
 
Byl p�ipravován p�echod 	inností knihovny na nový automatizovaný systém, prob�hlo 
n�kolik návšt�v institucí používajících odlišné systémy. 

7. Ú�ast na rozvojových programech 
Knihovna samostatn� �ešila t�i projekty programu Ministerstva kultury „Ve�ejné 
informa	ní služby knihoven“ týkající se vzd�lávání knihovník� (odpov�dná Bc. Šedá) 
a p�sobila jako partner Moravskoslezského kraje v projektu „Rozvoj sít� 
environmentálních poradenských a informa	ních center Moravskoslezského kraje“ 
zam��eného na vzd�lávání ve�ejnosti, školení knihovník� a poskytování poradenství 
v ekocentru MSVK (odpov�dná Mgr. Bc. Oravová). Tento projekt byl financován 
Evropským sociálním fondem, státním rozpo	tem �eské republiky 
a Moravskoslezským krajem. Kvalitní elektronické informa	ní zdroje zajistila MSVK 
díky státní podpo�e a programu VISK 8 Ministerstva kultury a následujícím projekt�m 
v rámci programu 1N „Informa	ní infrastruktura výzkumu“ MŠMT: 
• 1N04033 „Informa	ní zdroje pro ekonomický výzkum“. (Odpov�dná Bc. Dagmar 

Smékalová). 
• 1N04144 „Multilicence na vstup do Web of Knowledge“. (Odpov�dná PhDr. 

Alena Hrazdilová). 
• 1N04167 „OCLC FirstSearch Service“. (Odpov�dná PhDr. V�ra Svozilová). 
• 1N04124 „Primární elektronické informa	ní zdroje z oblasti technických 

a aplikovaných p�írodních v�d pro v�du a výzkum“. (Odpov�dná Ing. Drahomíra 
Tošenovská). 

• 1N04129 „Databáze EBSCO – zdroj v�deckých informací pro humanitní 
a spole	enské obory“. (Odpov�dná PhDr. Alena Hrazdilová). 
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8. Vydané publikace 
• Prchalová, Lea. Výro	ní zpráva 2006. ISBN 978–80–7054–114–2. 
• Galejová, Petra a Slaninová, Milena. Rozbor 	innosti vybraných knihoven 

poskytujících VKIS v MSK. ISBN 978–80–7054–115–9. 
• Moravskoslezský kraj v roce 2006 : soub�žná regionální bibliografie. ISBN 978–

80–7054–116–6. 

9. Výb	r �lánk
 o knihovn	 
• Archaické recepty ožily na peká	i. Blesk, 2007, ro	. 16, 	. 74, s. 5. 
• Bohumínské ženy pekly nane	isto m�síc dop�edu. Karvinsko, 2007, ro	. 11, 	. 13, 

s. 1. 
• Bohumínští pat�ili na festivalu k nejlepším. Karvinsko, 2007, ro	. 11, 	. 14, s. 5. 
• Centrum poradí s životním prost�edím. Mladá fronta Dnes, 2. 3. 2007, ro	. 18, 
	. 52, s. 1. 

• Ekocentrum v Moravskoslezské v�decké knihovn�. Jitrocel : zpravodaj ekologické 
výchovy v Ostrav�, 2007, b�ezen, s. 9. 

• Ekocentrum v�decké knihovny. Listy moravskoslezské, 2007, ro	. 2, 	. 9, s. 7. 
• Oravová, Monika, Prchalová, Lea. Environmentální vzd�lávání v Moravskoslezské 

v�decké knihovn� v Ostrav�. Ikaros [online]. 2007, ro	. 11, 	. 5 [cit. 1. 2. 2008]. 
Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4067>. ISSN 1212–
5075.  

• Evropa dotuje ekologii : centra pom�žou vzd�lávání a osv�t� v oblasti životního 
prost�edí i nezam�stnaným. Moravskoslezský kraj, 2007, ro	. 5, 	. 1, s. 1, 6. 

• Informace o životním prost�edí. Moravskoslezský deník, 6. 3. 2007, ro	. 7, 	. 55, 
s. 3. 

• Adamec, Petr. Kniha – nedílná sou	ást života. Grand Biblio, 2007, ro	. 1, 	. 9, 
s. 25. 

• Knihovna má ekocentrum. Moravskoslezský kraj, 2007, ro	. 5, 	. 3, s. 3. 
• Knihovna otev�ela ekocentrum. Moravskoslezský deník, 15. 2. 2007, ro	. 7, 	. 39, 

s. 6. 
• Knihovna otev�ela ekocentrum. Týdeník Ostrava, 2007, ro	. 9, 	. 8, s. 3. 
• Knihovny tento týden 	tená��m ud�lí amnestii. Mladá fronta Dnes, 2. 10. 2007, 

ro	. 18, 	. 229, s. 6. 
• Prchalová, Lea. Knihovny v Moravskoslezském kraji. Grand Biblio, 2007, ro	. 1, 
	. 9, s. 24–25. 

• Kraj bude hospoda�it se schodkem. Mladá fronta Dnes, 2007, ro	. 18, 	. 300, s. 2. 
• Kraj chce rozvoj, m�sta zábavu. Mladá fronta Dnes, 2007, ro	. 18, 	. 153, s. 2. 
• Ožana, Jaroslav. Lidé uvidí Knižní špíz i best celer. Mladá fronta Dnes, 25. 1. 

2007, ro	. 18, 	. 21, s. 2. 
• Lidem radí nové ekocentrum. Moravskoslezský kraj, 21. 5. 2007, ro	. 5, 	. 5, s. 6. 
• Veselá, Eva. Moravskoslezská v�decká knihovna v Ostrav�. Místní kultura, 2007, 

ro	. 17, 	. 1 / 2, s. 7–8. 
• Nové ekocentrum. Haló noviny, 19. 2. 2007, ro	. 17, 	. 42, s. 6. 
• Oko, chobotnice, ementál a zelená knihovna. Týden, 2007, ro	. 14, 	. 11, s. 102. 
• Ju�enová, Lenka. Prokešovo nám�stí : místo, kde stojí Nová radnice. Moje 

Ostrava, 2007, ro	. 7, 	. 275, s. 1. 
• Kli	ka, Jan. Regiony dostanou 120 miliard z fond� EU. Opavský a hlu	ínský 

deník, 2007, ro	. 7, 	. 289, s. 9. 
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• Prchalová, Lea. Rozvoj služeb krajské knihovny. Grand Biblio, 2007, ro	. 1, 	. 9, 
s. 26–27. 

• Adamec, Petr. Zlepšujeme služby v sociálních za�ízeních. Moravskoslezský kraj, 
2007, ro	. 5, 	. 12, s. 1. 

• Nejezchlebová, Jana, Pojerová, Kate�ina, Skolková, Linda. Zpráva z konference 
Knihovny sou	asnosti 2007. Ikaros [online]. 2007, ro	. 11, 	. 10 [cit. 10. 1. 2008]. 
Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/4349>. ISSN 1212–
5075. 

10. Propagace �innosti knihovny 
MSVK se úsp�šn� prezentovala v 	. 9 	asopisu Grand Biblio, které bylo v�nováno 
Moravskoslezskému kraji. Další 	lánky v tisku se nejvíce v�novaly vzniku a 	innosti 
ekocentra. 
Hlavní propagací MSVK jsou samoz�ejm� její služby, které jsou avizovány na 
	eských, anglických a n�meckých webových stránkách. Nov� byly p�ipraveny stránky 
také v polštin�.  
Krajská knihovna nabízí široké spektrum služeb st�edoškolským student�m, kte�í 	asto 
získávají první zkušenosti s MSVK p�i exkurzi. Jelikož po	et st�edních škol, které 
využívají exkurze v MSVK, stále neodpovídá po	tu škol existujících, oslovilo vedení 
MSVK �editele st�edních škol. Po	et exkurzí se tak v záv�ru roku výrazn� zvýšil. 
Uvážíme–li však, že by krajskou knihovnu m�la b�hem studia navštívit každá t�ída, je 
po	et 27 exkurzí ro	n� velmi zarážející. 
 
P�ehled st�edních škol, které MSVK navštívily: 
• Gymnázium, Ostrava–Hrab�vka 
• Gymnázium, Volgogradská 6a, Ostrava–Záb�eh  
• Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava–Poruba 
• Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava–Poruba 
• Mati	ní gymnázium, Ostrava 
• Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava 
• Wichterlovo gymnázium, Ostrava–Poruba 
• 1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium 
• LINGVA – soukromé gymnázium 
• Janá	kova konzervato� v Ostrav� 
• St�ední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava 
• St�ední škola elektrotechnická, Ostrava 
• St�ední škola spole	ného stravování, Ostrava–Hrab�vka 
• St�ední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava 
• St�ední škola teleinformatiky, Ostrava 
• St�ední pr�myslová škola, Ostrava–Vítkovice 
• Iuventas – Soukromé gymnázium a St�ední odborná škola 
• Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava 
• AHOL – St�ední odborná škola 
• AHOL – St�ední škola gastronomie, turismu a láze�ství 
 

16. �íjna se v knihovn� uskute	nila exkurze slovenských knihovník� ze Žilinského 
kraje. Sou	ástí akce byl referát �editelky o knihovnictví v Moravskoslezském kraji 
a beseda s vedoucími odd�lení.    
Ve vozidlech MHD byly vylepeny letáky propagující MSVK, bohužel bez zvláštní 
odezvy.  
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Po ukon	ení pravidelných výstavek firemní literatury sice klesl ro	ní statistický 
ukazatel vystavovaných exponát�, knihovna však naplno využila skromných 
prostorových možností k propagaci literatury. Jednalo se o výstavky Internet 
informuje, baví a pomáhá, Literární recepty aneb v kuchyních vašich hrdin� 
(s kucha�skými recepty z krásné literatury), Der Andere Blick (s publikacemi n�mecky 
píšících autor�, pro n�ž n�m	ina není mate�ským jazykem), Jaro v zahrad�, Sportujte 
venku, Kouzlo Vánoc a Menu nových služeb v nabídce MSVK (s dokumenty pro 
handicapované uživatele). 
MSVK se zapojila do akce Týden knihoven (zpracováním nabídky nových služeb 
a výstavkou) i do kampan� B�ezen – m�síc internetu, pro kterou p�ipravila na www 
stránkách internetovou sout�ž o znevýhodn�ných skupinách obyvatel a uspo�ádala 
první výše zmín�nou výstavku. 

11. �lenství knihovny, ú�ast v poradních orgánech 
11.1. �lenství knihovny 

MSVK byla v roce 2007 	lenkou Sdružení knihoven �R (SDRUK), Svazu 
knihovník� a informa	ních pracovník� �R (SKIP), Virtuální polytechnické 
knihovny (VPK) a Asociace evropských v�deckých knihoven LIBER. 

11.2. Ú�ast odborník
 MSVK v poradních orgánech, odborných sekcích 
a komisích 
• Úst�ední knihovnická rada �R – p�edsednictvo (Ing. Prchalová). 
• Rada Sdružení knihoven �R (Ing. Prchalová). 
• Rada pro katalogiza	ní politiku (PhDr. Hrazdil). 
• Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih (pí Holbergová). 
• Pracovní skupina pro elektronické zdroje (pí Holbergová). 
• Pracovní skupina pro kartografické dokumenty (pí Holbergová). 
• Pracovní skupina pro seriály (pí Skibová). 
• Pracovní skupina pro v�cné zpracování (PhDr. Hrazdil). 
• Pracovní skupina pro Souborný katalog �R (PhDr. Hrazdil). 
• Pracovní skupina pro statistiku knihoven (Bc. Šedá). 
• SKIP – sekce vzd�lávání (Mgr. Krej	í). 
• SKIP 10 – výkonný výbor regionální pobo	ky Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje (Bc. Šedá). 
• Sekce pro bibliografii p�i SDRUK �R (PhDr. Hrazdilová). 
• Pracovní skupina zpracovatel� kooperativní národní bibliografie (PhDr. 

Hrazdilová). 
• Komise vedoucích pracovník� bibliografických a rešeršních odd�lení 

v�deckých, technických a specializovaných knihoven (PhDr. Svozilová). 
• Organiza	ní výbor Sdružení uživatel� T Series (Ing. Tošenovská). 
• Komise pro služby p�i Národní knihovn� �R (Mgr. Sisková). 
 

12. Poskytování informací podle zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném 
p�ístupu k informacím 
V MSVK nebyla v roce 2007 podána žádost ve smyslu výše citovaného zákona. 
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13. Organizace a �ízení MSVK 
Rok 2006 byl vyhodnocen, jak po stránce ekonomické, tak po stránce odborných 
aktivit a zdokumentován ve Zpráv� o 	innosti Moravskoslezské v�decké knihovny 
v Ostrav� za rok 2006 (p�edevším ekonomické ukazatele) a ve Výro	ní zpráv� 2006 
(p�edevším odborná 	innost), která je vystavena na webových stránkách MSVK. 
Zvláštní pozornost z hlediska �ízení knihovny byla v roce 2007 v�nována 
zpracovávání �ízené dokumentace. Veškeré sm�rnice MSVK jsou nyní zapracovány 
v jednotném systému v	etn� definované a související dokumentace. Evidence sm�rnic 
je vedena elektronicky.   
�innost knihovny byla pravideln� 	tvrtletn� vyhodnocována. P�i hodnocení 	innosti 
vycházeli vedoucí pracovníci z hodnot statistických ukazatel�, které jsou ukládány na 
každém odd�lení MSVK. Výsledky 	innosti a plánované 	i nové úkoly byly 
diskutovány na 10 poradách vedoucích pracovník� a následn� na poradách odd�lení. 
Vedoucí odd�lení prodiskutovávali jednotliv� s �editelkou dopad úkol� na lidské 
zdroje a navrhovali úpravy v odm��ování pracovník�. Limit plat� však neumožnil 
odm��ování zam�stnanc� MSVK adekvátn� pln�ní náro	ných úkol�. 
 
Obr. �. 6: Celoknihovní setkání zam	stnanc
 ve studovn	 MSVK 
 

   

14. Vzd	lávání pracovník
 
Dva zam�stnanci pokra	ovali v navazujícím magisterském studiu a jedna knihovnice 
v bakalá�ském studiu knihovnictví na Slezské univerzit� v Opav�. Jedna pracovnice 
pokra	ovala v bakalá�ském knihovnickém studiu na Masarykov� univerzit� v Brn�.  
Rekvalifika	ní kurz v MSVK absolvoval jeden pracovník p�j	ovny.   
Pr�b�žné mimoškolní vzd�lávání odborných zam�stnanc� prob�hlo v rozsahu 1.114 
hodin. Knihovníci se školili 553 hodin na kurzech v MSVK a 291 hodin extern� 
a ostatní odborní pracovníci 85 hodin v MSVK a 185 extern�. Pr�m�rný po	et hodin 
u knihovník� 	inil 18,2 a u ostatních odborných pracovník� 41,5 hodin.   
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15. Seznam pracovník
 MSVK 
74 osob. 69,64 p�epo�tených úvazk
. 
 
�editelka 
Ing. Prchalová Lea 
 
Sekretariát 
Št�pánová Eva 
 
Odd	lení ekonomiky a provozu (OEP) 
Ing. Kotová Kv�toslava – vedoucí odd�lení, zástupce statutárního orgánu 
Benešová Zde�ka 
Beranová Ludmila 
Fischerová Marie 
Hošková Eliška – do 29. 12. 2007 
Karkošková Jana 
Kro	a Milan 
K�ižáková Lenka 
Marmorovi	ová Kristina 
Pala Ji�í 
Paloncová Jarmila – od 13. 6. 2007 
Pincová Lydie 
Spurná Miroslava 
Szentiványiová Marie 
Šev	íková Emília 
Štrohalmová Ludmila 
Vojtášková Ester 
 
Odd	lení akvizice knihovního fondu (OAK) 
Mgr. Filipová Gabriela – vedoucí odd�lení 
Csabolová Sv�tluše 
Nekolová Lenka 
Nováková Jindra 
Schindlerová Eva 
Špoková Alena 
Uhlí�ová Sultana 
Zoubková Milena 
 
Odd	lení automatizace (OA) 
Ing. Tošenovská Drahomíra – vedoucí odd�lení 
Mgr. Vojtková Blanka 
Ing. Zavilová Magda 
 
Odd	lení služeb �tená�
m (OS�) 
Mgr. Sisková Kate�ina – vedoucí odd�lení 
Anto�áková Miluše   
Bambušková Helena   
Bá�ová Judita    
Byloková Kate�ina, DiS – do 30. 9. 2007 
Fedorová Anna   
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Fojtíková Eva 
Mgr. Chromcová Jitka 
Kleinová Danuše 
Kuzníková Anna 
Machá	ová Lada 
Mencnerová Dagmar 
Mervart Tomáš – od 15. 10. 2007 
Mervartová V�ra 
Podešvová Dana 
Rev
áková Dagmar 
Ron	ková Jarmila 
Seberová Radmila 
Slonková Irena 
Štrimpfl Marek 
Štverka Bohuslav 
 
Odd	lení služeb knihovnám (OSK) 
Bc. Šedá Marie – zast. vedoucí odd�lení 
Byloková Kate�ina – od 1. 10. 2007 
Mgr. Galejová Petra – do 30. 4. 2007 
Bc. Kožušníková Simona – od 1. 6. do 31. 8. 2007 
Mgr. Krej	í Radka – od 1. 5. 2007 
 
Odd	lení bibliografie (OB) 
PhDr. Hrazdilová Alena – vedoucí odd�lení 
Mgr. Galejová Petra – od 1. 5. 2007 
Mgr. Krej	í Radka – do 30. 4. 2007 
Bc. Smékalová Dagmar  
Bc. Sovadinová Marcela  
PhDr. Svozilová V�ra 
 
Odd	lení speciálních fond
 (OSF) 
Mgr. Bc. Oravová Monika – vedoucí odd�lení 
Hu	íková Olga 
Mgr. Sklená�ová Dana 
Ing. Št�pánová Radka 
Tomášová Marcela 
 
Odd	lení zpracování knihovního fondu (OZK) 
PhDr. Hrazdil Aleš – vedoucí odd�lení 
Mgr. Drahotušský Aleš 
Mgr. Grossmannová Jana 
Holbergová Pavla 
Bc. Hrušková Kate�ina 
Hurníková Dagmar 
Bc. Kozelský Michal  
Krá	marová Marie – od 1. 6. do 31. 12. 2007 
Kazíková Jana 
Skibová Nad�žda 
Urbancová Irena 
Wiesnerová Petra – do 30. 6. 2007 
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16. Dárci MSVK v roce 2007 
Více než 15 knih darovali : 
• nakladatelství MOBA (334 knih) 
• Goethe–Institut Prag (66 knih)  
• nakladatelství ANAG Olomouc (52 knih) 
• Univerzita Palackého Olomouc (49 knih) 
• nakladatelství HOST Brno (48 knih)  
• Sdružení polské knihy (38 knih) 
• nakladelství ERA (36 knih) 
• Ministerstvo životního prost�edí (32 knih) 
• CDK – Centrum pro studium demokracie a kultury (30 knih) 
• Didaktis (30 knih) 
• Spole	nost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal (25 knih) 
• Ministerstvo obrany (25 knih) 
• Pražská vydavatelská spole	nost (24 knih) 
• Klub 	eských filatelist� (23 knih) 
• Kv�toslava Mí	ková (23 knih) 
• Vít Hin	ica (23 knih) 
• Policejní akademie (18 knih) 
• pan K�ikala (16 knih) 
 
Obr. �. 7: Ozna�ování knihovního fondu ochrannými páskami 
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17. P�ehled výnos
 a náklad
 roku 2007 v K� 
Ú�et – položka  Upravený rozpo�et �erpání rozpo�tu 
602 – tržby z prodeje služeb 2 420 000 2 727 220,50 
644 – úroky  40 000 57 652,11 
645 – kurzové zisky  777,86 
648 – zú	tování fond�   28 687,00 
649 – jiné ostatní výnosy 31 000   44 874,00 
691 – provozní dotace 31 348 548 31 348 548,00 
Z toho: p�ísp�vek na provoz 21 641 528 21 641 528,00 
             p�ísp. ú	el. od z�iz. 9 556 020 9 556 020,00 
             p�ísp. ú	el. ze SR   151 000   151 000,00 
Výnosy celkem 33 839 548 34 207 759,47 
501 – spot�eba materiálu 6 553 032 6 749 644,88 
Z toho: ú	el. prost�. knih. fond 5 850 000 6 056 650,70 
             ú	el. prost�. RF 5 900  5 900,00 
             ú	el. prost�. EU 6 132 6 132,00 
             ú	el. prost�. VISK 17 000 17 000,00 
502 – spot�eba energie 856 000 916 571,80 
511 – opravy a udržování 140 000 172 802,20 
Z toho: použití IF  24 633,00 
512 – cestovné 154 247 201 466,82 
Z toho: ú	el. prost�. RF 10 000 10 000,00 
             ú	el. prost�. EU 4 247 4 247,00 
513 – náklady na reprezentaci 17 000 6 573,20 
518 – ostatní služby 2 554 000 2 262 072,45 
Z toho: ú	el. prost�. VISK 134 000 134 000,00 
             ú	el. prost�. RF 17 000 17 044,00 
             ú	el. prost�. vazby 450 000 243 349,30 
521 – mzdové náklady 14 962 536 14 956 990,00 
Z toho: platy 14 874 536 14 878 590,00 
             z toho: ú	el. prost�. RF 557 000 557 000,00 
                         ú	el. prost�. EU 167 536 167 536,00 
                         FO  4 054,00 
            OON 88 000 78 400,00 
             z toho: ú	el. prost�. RF 33 000 33 000,00 
                         ú	el. prost�. EU 2 000 2 000,00 
524 – zákonné soc. pojišt�ní 5 206 633 5 214 134,00 
Z toho: ú	el. prost�. RF 195 000 194 956,00 
             ú	el. prost�. EU 58 633 58 633,00 
527 – zákonné soc. náklady 790 100 863 291,00 
Z toho: ú	el. prost�. RF 11 100 11 100,00 
528 – ostatní soc. náklady  10 000  13 056,49 
538 – ostatní dan� a poplatky 20 000 16 556,40 
545 – kurzové rozdíly    49,95 
549 – jiné ostatní náklady 370 000 356 417,55 
551 – odpisy 2 206 000 2 188 472,00 
Náklady celkem 33 839 548 33 918 098,74 
Výsledek hospoda�ení 0 289 660,73 
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P�íloha �. 1: P�ehled vzd	lávacích akcí pro knihovníky 
 

��Kurzy po�íta�ové gramotnosti  

Termín konání: b�ezen – listopad  
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Ú	ast:   161 osob 
 
V pr�b�hu roku prob�hly tyto kurzy:   Po	et kurz� (celkem 335 hod.): 

a) Používání PC a správa soubor�     1 
b) Textový editor (MS Word)      3 
c) Tabulkový kalkulátor (MS Excel)     3 
d) Elektronická prezentace (MS PowerPoint)    2 
e) Grafické možnosti PC (MS FrontPage, Zoner Callisto)  3 
f) Možnosti internetu + Internet a el. pošta    5 
g) Kurz pro správce PC sítí      1 
h) Tvorba a publikování knihovních dokument� (MS Publisher) 1 

 

��Cyklus literárních p�ednášek pro pracovníky ve�ejných a školních knihoven 
Moravskoslezského kraje  

Téma:    Sou	asná 	eská poezie  23. 04. 2007 
    Kapitoly z moderního dramatu 18. 10. 2007 
    Ruská literatura   19. 11. 2007 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK, Knihovna m�sta Ostravy 
Ú	ast:   88 osob 

 

��Trénování pam	ti – cesta ke zvýšení sebev	domí (za�áte�níci i pokro�ilí) 

Termín konání: 9. 5. 2007, 16. 5. 2007, 24. 10. 2007, 31. 10. 2007 
Místo konání:  Ostravské muzeum, M�stská knihovna T�inec 
Ú	ast:   84 osob 
 

��Služby knihoven ve sv	tle novely autorského zákona  

Termín konání: 1. 2. 2007 
Místo konání:  Knihovna m�sta Ostravy 
Ú	ast:   40 osob 
 

��Souborný katalog  

Termín konání: 5. 6. 2007  
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 
Ú	ast:   16 osob 
 

��Public relations – prezentace knihovny v médiích 

Termín konání: 30. 5. + 6. 6. 2007  
Místo konání:  Ostravské muzeum 
Ú	ast:   33 osob 
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��Novinky v katalogizaci – AACR2 – jmenné zpracování 

Termín konání: 5. 11. 2007, 12. 11. 2007, 20. 11. 2007 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 
Ú	ast:   62 osob 
 

��Muzikoterapie 

Termín konání: 5. 12. + 6. 12. 2007 
Místo konání:  Knihovna m�sta Ostravy 
Ú	ast:   22 osob 
 

��Rekvalifika�ní kurz pro pracovníky knihoven a informa�ních institucí bez 
knihovnického vzd	lání 

Termín konání: listopad 2006 – b�ezen 2007 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Po	et ú	astník�: 18 osob 
 

��Odpady, obaly a odpadové hospodá�ství 

Termín konání: 23. 2. 2007 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Po	et ú	astník�: 14 osob 
 

��Ochrana životního prost�edí 

Termín konání: 13. 4. 2007 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Po	et ú	astník�: 11 osob 
 

��Ekologie a životní prost�edí 

Termín konání: 13. 6. 2007 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Po	et ú	astník�: 10 osob 
 

��Odpady a hospoda�ení s odpady 

Termín konání: 27. 6. 2007 
Místo konání:  M�stská knihovna T�inec  
Po	et ú	astník�: 15 osob 
 

��Ochrana vod 

Termín konání: 21. 9. 2007 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Po	et ú	astník�: 7 osob 
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P�íloha �. 2: P�ehled vzd	lávacích akcí ekocentra pro ve�ejnost 
 

��Dostupné zdroje informací MSVK pro studenty VŠB–TU Ostrava 

Termín konání: 10. 1. 2007 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Ú	ast:   11 osob 
 

��Odpady a odpadové hospodá�ství 

(4 besedy) 
Termín konání: 2. 3. 2007 
Místo konání:  Obecní knihovna Št�pánkovice 
Ú	ast:   111 osob 
 

��Ochrana životního prost�edí 

Termín konání: 7. 3. 2007  
Místo konání:  Kulturní d�m Št�pánkovice 
Ú	ast:   34 osob 
 

��Fauna a flóra Beskyd 

Termín konání: 13. 3. 2007  
Místo konání:  Knihovna Hnojík 
Ú	ast:   22 osob 
 

��Dostupné zdroje informací MSVK pro studenty VŠB–TU Ostrava 

Termín konání: 10. 4. 2007 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 
Ú	ast:   6 osob 
 

��Odpady a odpadové hospodá�ství 

(4 besedy) 
Termín konání: 4. 6. 2007 
Místo konání:  Knihovna Hnojník 
Ú	ast:   94 osob 
 

��Odpady a odpadové hospodá�ství 

(4 besedy) 
Termín konání: 4. 6. 2007 
Místo konání:  Regionální knihovna Karviná 
Ú	ast:   65 osob 
 

��Životní prost�edí Nového Zélandu 

Termín konání: 7. 6. 2007 
Místo konání:  M�stská knihovna Haví�ov 
Po	et ú	astník�: 22 osob 
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��Fauna a flóra Beskyd 

Termín konání: 17. 9. 2007 
Místo konání:  Místní knihovna T�anovice 
Po	et ú	astník�: 47 osob 
 

��Zvlášt	 chrán	ná území �R 

Termín konání: 1. 10. 2007 
Místo konání:  Místní knihovna Paskov 
Po	et ú	astník�: 9 osob 
 

��Zvlášt	 chrán	ná území �R 

Termín konání: 2. 10. 2007 
Místo konání:  Místní knihovna �epišt� 
Po	et ú	astník�: 5 osob 
 

��CHKO Beskydy 

(3 besedy) 
Termín konání: 3. 10. 2007 
Místo konání:  Místní knihovna Mosty u Jablunkova 
Po	et ú	astník�: 153 osob 
 

��Ochrana a zne�iš�ování životního prost�edí 

(3 besedy) 
Termín konání: 15. 10. 2007 
Místo konání:  M�stská knihovna P�íbor 
Po	et ú	astník�: 57 osob 
 

��Vliv zm	n životního prost�edí na organismy v n	m žijící 

(2 besedy) 
Termín konání: 19. 10. 2007 
Místo konání:  M�stská knihovna P�íbor 
Po	et ú	astník�: 42 osob 
 

��Odpady a t�íd	ní odpad
 

(3 besedy) 
Termín konání: 23. 10. 2007 
Místo konání:  Regionální knihovna Karviná 6–Nové M�sto 
Po	et ú	astník�: 76 osob 
 

��Chrán	né ekosystémy 

(3 besedy) 
Termín konání: 24. 10. 2007 
Místo konání:  M�stská knihovna P�íbor 
Po	et ú	astník�: 59 osob 
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��Zvlášt	 chrán	ná území �R 

Termín konání: 7. 11. 2007 
Místo konání:  Místní knihovna Horní Datyn� 
Po	et ú	astník�: 6 osob 
 

��Životní prost�edí Islandu a Antarktidy 

Termín konání: 8. 11. 2007 
Místo konání:  M�stská knihovna Haví�ov 
Po	et ú	astník�: 33 osob 
 

��Ochrana a zne�iš�ování životního prost�edí 

(3 besedy) 
Termín konání: 14. 11. 2007 
Místo konání:  M�stská knihovna P�íbor  
Po	et ú	astník�: 58 osob 
 

��CHKO Beskydy 

(2 besedy) 
Termín konání: 20. 11. 2007 
Místo konání:  Místní knihovna Byst�ice 
Po	et ú	astník�: 136 osob 
 

��Odpady a t�íd	ní odpad
 

(2 besedy) 
Termín konání: 23. 11. 2007 
Místo konání: M�stská knihovna Horní Benešov 
Po	et ú	astník�: 48 osob 
 

��Zvlášt	 chrán	ná území �R 

Termín konání: 28. 11. 2007 
Místo konání:  M�stská knihovna Vratimov 
Po	et ú	astník�: 7 osob 
 

��Ochrana lesa 

(4 besedy) 
Termín konání: 13. 12. 2007 
Místo konání:  Školní knihovna St�ední školy kpt. Jasioka Haví�ov–Prost�ední Suchá 
Po	et ú	astník�: 101 osob 
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P�íloha �. 3: Statistické ukazatele �innosti MSVK 
 

 

Popis Ro�ní pln	ní
P�ír
stek knihovního fondu (k.j.) 30241

monografie, kartogr. dok., hudebniny 19827
monografie tuzemské 18880
monografie zahrani	ní 785
kartografické dokumenty tuzemské 115
kartografické dokumenty zahrani	ní 34
hudebniny 13

seriály 4168
seriály tuzemské 3955
seriály zahrani	ní 213

normy 2708
patenty 1179
firemní literatura 686
zvukové záznamy 1416
audiovizuální záznamy 89
elekronické zdroje 168
smíšené dokumenty 0

Úbytek knihovního fondu (k.j.) 6272
monografie 704
hudebniny 0
kartografické dokumenty 9
seriály 0
normy 256
patenty 0
firemní literatura 5300
zvukové záznamy 1
audiovizuální záznamy 0
elekronické zdroje 2
smíšené dokumenty 0

Rozdíl p�ír
stku a úbytku  knihovního fondu (k.j.) 23969
Stav knihovního fondu 1011573

monografie 530191
kartografické dokumenty 5344
hudebniny 169
seriály 104248
normy 53765
patenty 279836
firemní literatura 33563
zvukové záznamy 3516
audiovizuální záznamy 171
elekronické zdroje 767
smíšené dokumenty 3
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Revize knihovního fondu (k.j.) 104519
Obsahová aktualizace (k.j.) 39412
Vazba knihovního fondu (k.j.) 5338
Po�et docházejících seriál
 (p.j.) 3461
Po�et docházejících periodik (exemplá�
) 3511
Aktual. elektron. zdroje (p.j.) 5
Bibliografické a dokumenta�ní záznamy 31002

Bibliografické a dokument. záznamy bez katalogizace 4583
Jmenná katalogizace (k.j.) 26419

monografie, kartografické dok., hudebniny 20615
     monografie 20441
     kartografické dok. 143
     hudebniny 31
seriály (tišt�né) 3646
firemní literatura 686
zvukové záznamy 1257
audiovizuální záznamy 75
neperiodické elektronické zdroje 137
elektronické seriály 2
smíšené dokumenty 1

V	cná katalogizace (p.j.) 13436
monografie, kartografické dok., hudebniny 10693
     monografie 10527
     kartografické dok. 137
     hudebniny 29
seriály (tišt�né) 606
firemní literatura 686
zvukové záznamy 1257
audiovizuální záznamy 75
neperiodické elektronické zdroje 117
elektronické seriály 1
smíšené dokumenty 1

Retrospektivní konverze záznam

knih (p.j.) 11181
seriál� (p.j.) 0

DB budované v MSVK krom	 OPAC 4
Požadavky na výp
j�ky (p.j.) 276229

požadavky mimo MVS 271318
požadavky MVS, MMVS 4911

MVS - obdržené z jiných knihoven 4423
MVS - jiným knihovnám 421
MMVS - obdržené z jiných knihoven 43
MMVS - jiným knihovnám 24



30   

 
 
 
 
 
 

Uspokojené požadavky na výp
j�ky (p.j.) 269457
uspokojené požadavky mimo MVS 264402

uspokojené požadavky MVS, MMVS 5055
MVS jiným knihovnám 4404
výp�j	kou originál� 3869
kopiemi 535
MVS z jiných knihoven 589
výp�j	kou originál� 476
kopiemi 113
MMVS jiným knihovnám 43
výp�j	kou originál� 33
kopiemi 10
MMVS z jiných knihoven 19
výp�j	kou originál� 9
kopiemi 10

Výp
j�ky (k.j.) 414140
prolongace (k.j.) 114529

Výp
j�ky krom	 MVS, MMVS (k.j.) 399212
Absen�ní krom	 MVS (k.j.) 296403
monografie, kartografické dok., hudebniny 275495
seriály 4337
speciální fondy (normy, firemní literatura) 16571
Prezen�ní krom	 MVS, MMVS (k.j.) 102809
monografie, kartografické dok., hudebniny 17403
seriály 34947
speciální fondy (normy, firemní literatura) 50459

Výp
j�ky MVS, MMVS (k.j.) 14928
MVS - výp
j�ky z fondu MSVK (k.j.) 12967
monografie, kartografické dok., hudebniny 3811
seriály 6440
z toho cirkulace 6402
ostatní dokumenty 810
z toho cirkulace 810
kopie 1906
MVS - výp
j�ky z jiných knihoven (k.j.) 1536
monografie, kartografické dok., hudebniny 470
seriály 6
ostatní dokumenty 1
kopie 1059
MMVS - výp
j�ky z fondu MSVK (k.j.) 224
MMVS - výp
j�ky z jiných knihoven (k.j.) 201
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Rešeršní a informa�ní �innost, poradenství 41300
základní informace 32584
obsáhlé informace, konzultace 8685
písemná metodická doporu	ení, analýzy 31
rešerše 310

Registrovaní uživatelé 7523
Návšt	vníci 218429

návšt�vníci p�j	ovny 172571
návšt�vníci studovny 24624
návšt�vníci p�j	ovny a studovny OSF 8100
návšt�vníci OB 1414
návšt�vníci OSK 198
návšt�vníci - internet (OB, OS�) 11522

Virtuální návšt	vníci 167318
vstupy do OPAC 167318
vstupy do dalších DB budovaných MSVK 0
ostatní vstupy 0

Exkurze 27
po	et ú	astník� 630

Výstavy 7
po	et exponát� (k.j.) 247

Vzd	lávací akce 91
po	et ú	astník� 1852
vzd	lávací akce pro knihovníky 42

po	et ú	astník� 641
vzd	lávací akce pro uživatele 49

po	et ú	astník� 1211
Tišt	né publikace (p.j.) 69

bibliografie 1
rešerše 66
ostatní 2

P�ísp	vky do odborného tisku 10
po	et stran 26

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

Poradní a pracovní orgány 30
po	et zam�stnanc� 32

Vzd	lávání zam	stnanc
 (školení, seminá�e)
Odborní pracovníci - knihovníci 844

interní vzd�lávací akce (po	et hodin) 553
externí vzd�lávací akce (po	et hodin) 291

Odborní pracovníci - neknihovníci 270
interní vzd�lávací akce (po	et hodin) 85
externí vzd�lávací akce (po	et hodin) 185
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P�íloha �. 4: P�ehled pov	�ených knihoven 
 
M	sto Název knihovny Po�et obsluh. knihoven 
Bruntál M�stská knihovna 56 
Brušperk M�stská knihovna 9 
Dobrá  Místní knihovna 7 
Frýdek–Místek M�stská knihovna 29 
Frýdlant nad Ostravicí M�stská knihovna 6 
Haví�ov M�stská knihovna 15 
Hnojník Knihovna Hnojník 8 
Holasovice Místní knihovna P. K�ížkovského 23 
Hradec nad Moravicí M�stská knihovna 19 
Karviná Regionální knihovna 28 
Nový Ji	ín M�stská knihovna 78 
Opava Knihovna Petra Bezru	e 49 
Ostrava Knihovna m�sta Ostravy 12 
T�inec M�stská knihovna 25 
Vítkov M�stská knihovna 15 
Vratimov M�stská knihovna 5 
Celkem  384 

 
 
 

 
 

 


