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1. Souhrnné vyhodnocení 
Trvalým hlavním úkolem Moravskoslezské vědecké knihovny 
v Ostravě je poskytování knihovnických a informačních služeb dle 
požadavků jednotlivých i institucionálních uživatelů, zřizovatele 
a spolupracujících knihoven.   

 
Za nejvýznamnější posun v poskytovaných službách považujeme 
zpřístupňování vzdálených elektronických informačních zdrojů 
z domova či studentských kolejí. Jedná se o službu pro naše 

registrované uživatele zahájenou v říjnu 2010. Následující tabulka shrnuje využívání 
v posledním čtvrtletí.    

 

 

Databáze Celkem Z toho externí 
přístupy 

Poznámka 

EBSCO 454 300  
Emerald 231 205 až od 1. 12. 2010 
GMID 261 244  
OCLC FirstSearch 72 45  
OCLC Wordlcat 204 188  
ScienceDirect 427 382  
SpringerLink 246 230  
Web of Knowledge 187 173  
 2082 1767  

 
Licencovaný přístup k výše uvedeným databázím si MSVK zajistila konsorciální 
účastí v projektech podpořených programem MŠMT VZ – INFOZ:  
• „ISI Web of Knowledge – vstup do bibliografického a citačního zdroje Web of 

Science a Journal Citation Reports“. (Konsorcium řídí Knihovna Akademie věd 
ČR.)  

• „Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro 
výzkum, vývoj a inovace“. Zdroje EBSCO, OCLC. (Konsorcium řídí Národní 
knihovna ČR.) 

• „Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních 
věd pro výzkum“. Zdroje Science Direct, SpringerLink. (Konsorcium řídí Národní 
technická knihovna.) 

• „Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum“. 
Zdroje GMID, EconLit. (Konsorcium řídí Vysoká škola ekonomická v Praze.) 

   
Některé databáze zahrnují také tzv. e-books. Zájem o nákup cizojazyčných 
elektronických knih si MSVK ověřovala anketou na webových stránkách. Pro nákup 
se vyjádřilo 79 % z 684 respondentů.  
 
Dalším vstřícným krokem knihovny vůči uživatelům byla příprava nových webových 
stránek. Softwarová část byla podpořena dotací z Nadace OKD, analýzu a obsahové 
přepracování provedli zaměstnanci MSVK. Stránky pracují s kalendářem akcí, umějí 
vyhledávat v obsahu www stránek, v katalogu ALEPH a přes Google, nabízejí 
možnost anket, moderované diskusní fórum, statistiky využití zpřístupňovaných 
databází, RSS kanály apod. Podporují dle potřeb svých návštěvníků kompatibilitu 
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mezi prohlížeči (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera), standardy Web 2.0, mají 
mapu webu a jsou tzv. Bliend friendly. 
 
Počet registrovaných uživatelů překročil po mnoha letech 10 000, stoupl také celkový 
počet výpůjček dokumentů na 504 406, přičemž významný počet z toho (168 831) činí 
prolongace výpůjček. Meziknihovní výpůjčky knih z fondu MSVK také stouply na 
3 931 knih, dle očekávání však opět klesla cirkulace periodik. (Službu z finančních 
důvodů odřekly některé nemocnice.)   
Virtuální návštěvníci, z nichž se následně rekrutovali fyzičtí, se díky vylepšeným 
stránkám jen hrnuli, počet meziročně vzrostl o téměř 110 000 na 404 895 osob.  
 
Graf č. 1: Virtuální návštěvníci 
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Ke zlepšení služeb přispěla též automatizace meziknihovní výpůjční služby, při níž již 
mohou žadatelé sledovat vyřizování požadavků na svém kontě. 
 
Zajištění aktuálního knihovního fondu znamenalo v loňském roce pořízení 29 656 
dokumentů, z toho 18 658 knih.  
 
Graf č. 2: Složení knihovního fondu 
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Vzhledem k tomu, že z účelové dotace původně určené na nákup, musely být loni 
poprvé hrazeny také licence k elektronickým zdrojům, bylo nakoupeno o 318 knih a o 
402 zvukových záznamů méně. Stále se však jedná o solidní meziroční přírůstek. Stav 
knihovního fondu MSVK k 31. 12. 2010: 1 071 144 k. j.  
 
Naplnění statistických ukazatelů je uvedeno v příloze č. 1. Z plánovaných statistických 
ukazatelů nebyly realizovány pouze 2 hodnoty – již zmíněná cirkulace periodik 
a tvorba bibliografických záznamů. V prvním případě byla příčinou knihovnou 
neovlivnitelná ekonomická situace v nemocnicích. Pokles výkonu na bibliografickém 
oddělení byl způsoben mimořádnou absencí v objemu 157 pracovních dnů. Oddělení 
muselo i při absencích zajistit všechny služby, a to částečně na úkor retrospektivní 
regionální bibliografie. Ostatní plánované ukazatele byly významně překročeny. 
 
V uplynulém roce řešila MSVK 5 projektů z programu ministerstva kultury Veřejné 
informační služby knihoven. Jednalo se o 2 projekty ke knihovnickému vzdělávání, 
dva projekty týkající se digitalizace (celkem 29 000 stran) a projekt harmonizace 
autorit katalogu MSVK s národními autoritami.  
 
Knihovna dále pracovala na dvou projektech podpořených Nadací OKD, a to na 
projektu nových webových stránek a na projektu týkajícím se podpory obnovitelných 
zdrojů energie, v němž byla vydána publikace a proběhlo 20 vzdělávacích akcí pro 
414 osob, např. v Městské knihovně v Novém Jičíně, v Místní knihovně v Žabni, 
v Místní knihovně v Bystřici. 
Vzdělávání uživatelů byla věnována zvláštní pozornost také při přípravě prezentací. 
Během roku se uskutečnilo 19 prezentací vzdělávacího programu pro střední školy 
nazvaného Od rukopisů k digitalizaci, který byl připraven knihovníky MSVK a je 
zaměřen na paměťové instituce, vývoj knihy a záchranu kulturního dědictví. Studenty 
zajímala též praktická ukázka digitalizace a vyhledávání digitalizovaných dokumentů 
na internetu.    
 
V oblasti regionálních funkcí došlo k naplnění plánovaných aktivit, pokračovaly též 
akce k celoživotnímu vzdělávání knihovníků. Zde je třeba opět podtrhnout zejména 
organizaci e-learningového kurzu knihovnického minima, který MSVK připravila 
a provozuje. První cyklus absolvovalo 37 knihovníků, druhý bude ukončen v únoru 
2011. Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky – viz příloha č. 2. 
 
Největší problém knihovny – nevyhovující a malé prostory – se nepodařilo vyřešit ani 
v roce 2010. Přestože zastupitelstvo MSK rozhodlo 17. 2. 2010 o pokračování 
přípravy novostavby Černá kostka (v redukované variantě) a v květnu také vyšlo 
vládní usnesení potvrzující účast státního rozpočtu na stavbě až do výše 490 mil. Kč, 
nastal v srpnu nečekaný zvrat. Nový ministr kultury MUDr. Jiří Besser zamítl státní 
pomoc a předložil do vlády materiál o zrušení přislíbené státní dotace, který byl 
vládou 15. 9. 2010 schválen.  
 
K zajištění činnosti bylo proto kromě neustálého překonávání problémů s přetíženou 
elektrickou sítí, absencí volného výběru dokumentů, nedostatečnou kapacitou šaten, 
sociálního zařízení a dalšího nutno rozšířit alespoň skladové kapacity. Pět dosavadních 
skladů již bylo přeplněno. Dalším provizoriem se stal sklad na Cihelní ulici, kam byl 
průběžně od jara stěhován knihovní fond tak, aby alespoň nejnovější přírůstky mohly 
zůstat v suterénu Nové radnice – čtenářům „po ruce“.  
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2. Služby uživatelům 
Služby uživatelům MSVK byly v roce 2010 nabízeny na 4 odděleních – bibliografie, 
služeb čtenářům, speciálních fondů a služeb knihovnám. 
Za oddělení služeb čtenářům lze uplynulý rok hodnotit jako úspěšný. Výrazně se 
zvýšily výpůjčky, v nichž se zúročily nové vlastnosti automatizovaného knihovního 
systému a zlepšené doplňování knihovního fondu. Stouply jak absenční výpůjčky 
monografické literatury a seriálů, tak prezenční výpůjčky (v OSČ z 51 415 v roce 
2009 na 81 100 v roce 2010). Došlo sice celkově k poklesu počtu návštěvníků 
půjčovny, je to však s největší pravděpodobností opět dáno možností sjednat si různé 
služby on-line z pohodlí domova. 
Počet registrovaných čtenářů stoupl na 10 090 (+1 057), stoupl i počet nově 
zaregistrovaných čtenářů na 3 446. 
 
Graf č. 3: Registrovaní čtenáři 
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Největším problémem plynulého zajišťování služeb byl dovoz publikací z 6 skladů, 
potřeba průběžného stěhování fondů, z nichž nejobjemnější proběhlo v letních 
měsících, kdy bylo přestěhováno cca 800 m regálů knih.  
 
Velmi poptávanou službou byly i v loňském roce rešerše zpracované oddělením 
bibliografie, a to v následujícím složení. 

 
 Rok 2010 

Společenské vědy 128 
Ekonomie 48 
Přírodní vědy 21 
Životní prostředí 17 
Medicína 84 
Technika 11 
Umění, literatura, historie, sport 65 
 374 
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Při zpracování rešerší i poskytování obsáhlých informací knihovníci využívali řadu 
velmi kvalitních elektronických informačních zdrojů, např. ENVIROnetBASE, 
GMID, EBSCO, SingerLink či ScienceDirect. Jejich zpřístupnění koncovým 
uživatelům ve vzdáleném režimu se dle očekávání stalo velmi žádanou službou.  
 
Oddělení speciálních fondů se vyrovnalo s poklesem výpůjček již nedoplňované 
firemní literatury stále rostoucími výpůjčkami jazykových učebnic, jazykových 
i hudebních zvukových nahrávek, prezenčními výpůjčkami regionálního 
konzervačního fondu a dalších dokumentů. (Konzervační fond je umístěn 
z prostorových důvodů právě pod OSF.) 

 
OSF a OAK připravily nový vzdělávací program pro studenty středních škol nazvaný 
„Od rukopisů k digitalizaci“, který je zaměřen na tato témata: paměťové instituce, 
vývoj knihy, záchrana kulturního dědictví. Součástí je také praktická část - předvedení 
postupu digitalizace vzácných regionálních publikací přímo na pracovišti digitalizace 
a ukázka vyhledávání digitalizovaných dokumentů na internetu. Během roku 2010 se 
uskutečnilo celkem 20 prezentací pro žáky základních a studenty středních škol. 
Pořádání programu převzalo ve druhém pololetí oddělení služeb knihovnám, které se 
tak stalo čtvrtým oddělením realizujícím vzdělávací služby pro veřejnost.  
Ve školicím centru dále na podzim proběhlo 8 vzdělávacích akcí s názvy „Toulky 
Ostravou“ a „Necituješ, vyletíš“. Výčet vzdělávacích akcí pro veřejnost je uveden 
v příloze č. 2. 
 
Pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením byly kromě výpůjček poskytovány 
další služby:  
• výstavka „Viděno hmatem a sluchem“ - interaktivní výstavka fondu a pomůcek 

pro zrakově postižené, při níž si mohli návštěvníci vše sami vyzkoušet 
(7. 10. 2010), 

• tisk propagačních letáků v Braillově písmu (distribuce např. na hmatových 
výstavách společnosti Nová Akropolis), 

• zapůjčení bodových knih zabývajících se astronomií pro Hvězdárnu a planetárium 
Johanna Palisy v Ostravě (tábor pro nevidomé děti). 

 
Obr. č. 1: Výstavka „Viděno hmatem a sluchem“ 
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Proběhla též mimořádná koordinační schůzka se zástupci Knihovny města Ostravy 
a Univerzitní knihovny Ostravské univerzity, na níž byl dohodnut společný postup při 
propagaci a využívání fondu a služeb pro zrakově i sluchově postižené uživatele.  

3. Služby knihovnám, regionální funkce 
3.1. Poradenská a konzultační činnost  
Oddělení služeb knihovnám vykonalo 39 metodických návštěv a poskytlo 
167 obsáhlých konzultací, jejichž témata byla různorodá, často se však týkala obsahu 
i formy webových stránek, pohybu knihovního fondu, statistického vykazování akcí, 
aplikace autorského zákona apod. Samostatnou kapitolou konzultací a především 
velkým problémem byla velmi špatná organizace vzdělávacího projektu realizovaného 
Unii zaměstnavatelských svazů – nejasnosti ohledně účastnických knihoven, neustálé 
odsuny termínů, změny v počtech i výčtech připravovaných akcí atd., atd. 

3.2. Koordinační činnost, sběr a vyhodnocování dat o knihovnách 
K zajištění koordinace postupů v rámci plnění regionálních funkcí byly svolány 
2 porady ředitelů a pracovníků pověřených knihoven MS kraje, kterých se zúčastnilo 
54 kolegů z knihoven. 
Byly sledovány a aktualizovány informace o sítích knihoven a informačních 
pracovištích v Adresáři knihoven Moravskoslezského kraje – viz 
http://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/adresar-knihoven-kraje/. S převodem na 
nové webové stránky MSVK byly do databáze doplněny i odkazy na jednotlivé on-line 
katalogy knihoven. 
Krajská knihovna sumarizovala statistická data o činnosti veřejných knihoven pomocí 
programu STAT-EXCEL. Na základě statistických sumářů a komentářů k nim byl 
zpracován „Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS 
v Moravskoslezském kraji v roce 2009“.1 
V březnu roku 2010 byla zpracována „Roční zpráva hodnocení výkonu 
regionálních funkcí za rok 2009 – Moravskoslezský kraj“.   

3.3. Vzdělávací činnost 
Byly zahájeny 2 běhy e-learningového kurzu knihovnického minima pro pracovníky 
knihoven.2 První běh (12. 4.–30. 8.) absolvovalo 37 knihovníků, druhý běh byl otevřen 
4. 10. 2010, ukončen bude 27. 2. 2011. 
 
Rekvalifikační kurz, pořádaný MSVK absolvovalo 18 knihovníků. 
 
Celoživotní vzdělávání knihovníků však mělo širší tematický záběr než prohlubování 
znalostí knihovnických technik. Proběhly již dlouhodobě pořádané kurzy počítačové 
gramotnosti, literární semináře, proškolena byla problematika služeb pro zrakově 
handicapované, semináře pro pracovníky dětských oddělení, školních knihoven apod. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dostupné z: <http://www.svkos.cz/data/soubory/2009_rozbor-cinnosti_msk3.pdf> 
2 Dostupný z: <http://elearning.svkos.cz/> 
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Obr. č. 2: Seminář pro pracovníky dětských oddělení 

 

 
 
 
Obr. č. 3: Účastnice rekvalifikačního kurzu 2009/2010 
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4. Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 
4.1. Doplňování knihovního fondu 
V roce 2010 bylo získáno do fondu MSVK 19 004 k. j. monografií, kartografických 
dokumentů, hudebnin a elektronických zdrojů (18 658 k. j. monografií a 346 
elektronických zdrojů). Monografií bylo doplněno o 625 k. j. méně než v roce 2009, 
elektronických zdrojů pak o 152 více než v předchozím roce (především díky nákupu 
e-knih z produkce Digibooks – 56 k. j. a slovníků Jednoty tlumočníků a překladatelů 
33 k. j.). 
Nákupem bylo získáno 13 977 českých dokumentů (z toho 171 elektronických 
zdrojů), tj. o 1 021 méně než v předchozím roce. Průměrná cena české knihy v roce 
2010 činila v MSVK 256 Kč, což je meziroční snížení o 8 % (v roce 2009 byla 
278 Kč, v roce 2008 pak 257 Kč, v roce 2007 – před zvýšením DPH – 237 Kč ). 
Zahraniční dokumenty byly nakoupeny v počtu 1 054 (4 elektronické zdroje) za 
průměrnou cenu 868 Kč. Ačkoliv celkový počet zakoupených zahraničních 
dokumentů je na úrovni roku 2009, vynaloženo bylo o cca 260 000 Kč více, což je 
zapříčiněno nákupem 219 knih z oboru environmentalistika (šlo o dražší tituly), které 
byly vybrány na základě analýzy titulů v databázi ENVIROnetBASE. Oproti roku 
2009 se jedná o téměř dvojnásobný počet dokumentů. Mezi další významné nákupy 
zahraniční literatury patřily: encyklopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart 
(29 svazků) a devítisvazková publikace o koncentračních táborech Der Ort des 
Terrors : Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Dále byly 
zakoupeny publikace týkající se českých dějin a dějin Slezska. Rovněž byly 
nakupovány jazykové učebnice – především publikace zjednodušených textů 
v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině. Také byly výběrově 
nakupovány slovenské publikace (vysokoškolské učebnice, publikace zaměřené na 
slovenskou historii, literaturu a reálie). 
V roce 2010 pokračoval nákup regionálních dokumentů z antikvariátů – 41 knih 
a 1 ročník časopisu. 
Povinným výtiskem bylo získáno 1 341 k. j. (z toho 73 elektronických zdrojů), což je 
vzestup oproti roku 2009 o 181 k. j. Nicméně do přírůstku letošního roku byl 
započítán i převis 200 k. j. z roku 2009. Zdá se, že dochází k poklesu nakladatelské 
produkce – např. 5 největších nakladatelů kraje vydalo v meziročním srovnání o cca 
15 titulů méně.  
Bylo zasláno 14 písemných urgencí na 18 titulů a 20 telefonických na 23 titulů.  
V roce 2010 bylo doplněno darem 2 580 k. j. (z toho 96 elektronických zdrojů), 2 376 
k. j. tvoří české dary a 204 k. j. jsou dary zahraniční. Získáno bylo o 372 k. j. více než 
v roce 2009.  
Z projektu Česká knihovna bylo pro rok 2010 objednáno 13 publikací, dodáno bylo 
7 dokumentů z roku 2010 a tři z objednávky roku 2009. 
Významní dárci (nad 20 titulů): 
• zahraniční publikace – Sdružení polské knihy 50 k. j., Goethe-Institut Prag 47 k. j., 

společnost De Agostini – 29 k. j. 
• české publikace – MOBA – 485 k. j., Univerzita Palackého – 89 k. j., Západočeská 

univerzita – 52 k. j., Univerzita Karlova – 47 k. j., Barrister & Principal – 36 k. j., 
Centrum pro studium demokracie a kultury – 34 k. j., Společnost všeobecného 
lékařství ČLS JEP – 33 k. j., Kraj Vysočina 32 k. j., Pražská vydavatelská 
společnost – 29 k. j., JUDr. Ilona Schelleová – 29 k. j., Didaktis 25 k. j., 
Ministerstvo obrany – 25 k. j., Úřad vlády – 25 k. j., Vysoká škola ekonomická – 
23 k. j., Host – 22 k. j., Ministerstvo životního prostředí – 22 k. j., Národní 
centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – 20 k. j., 
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Sociologický ústav – 20 k. j., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivost – 
20 k. j. 

 
V roce 2010 docházelo do knihovny 3 203 časopisů a novin (bez firemních), 3 052 
českých a 151 zahraničních. Zapsáno bylo 29 945 jednotlivých čísel a zasláno 
270 urgencí na nedodaná čísla.  
Dále bylo zaevidováno 1 025 k. j. ostatních seriálů (z toho 73 duplikátů). 
Docházejících jiných seriálů bylo 834 (včetně firemních). 
V celostátních databázích byl aktualizován odběr zahraničních časopisů (Souborný 
katalog ČR, MEDVIK a VPK). 
Celkový přírůstek knihovního fondu v OSF poklesl oproti roku 2009 o 208 k. j. 
(tj. 4 %).  
Bylo zakoupeno více norem (o 247 k. j.) – kromě průběžně nakupovaných norem 
ČSN, TPG a TNV byly doplněny (i zpětně) také normy PNE (normy řešící distribuci 
a přenos elektrické energie).  
Přírůstek patentových spisů zůstal v podstatě na úrovni roku 2009. 
Bylo doplněno méně zvukových dokumentů (o 402 k. j.) – důvodem je fakt, že na 
nákup CD bylo možno vynaložit méně finančních prostředků než v roce 2009.   
OSF odebíralo 476 titulů firemních časopisů (292 českých a 184 zahraničních). Oproti 
roku 2009 jde o pokles o 44 titulů – mnohé firmy vydávání svých periodik 
z finančních důvodů buď zcela ukončily, nebo převedly pouze do elektronické 
podoby. 
Díky účelové dotaci Moravskoslezského kraje „Rozvoj fondu pro osoby se zrakovým 
a sluchovým postižením“ bylo zakoupeno dohromady 860 k. j. – viz následující 
tabulka. 

 
Zvukové záznamy  716 k. j. 
Audiovizuální záznamy  22 k. j. 
Monografie 

z toho bodové knihy 
           odborná literatura 

107 k. j. 
87 k. j. 
20 k .j. 

Elektronické zdroje  15 k. j. 
Celkem 860 k. j. 

 
Největší (a také nejvyužívanější) část tohoto fondu tvoří zvukové knihy vydávané 
Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana ve formátu mp3 (630 k. j.).  

4.2. Ochrana a revize knihovního fondu 
Ochrana fondu probíhala jeho průběžným čištěním a opravami vazeb. Do vazby bylo 
připraveno 5 312 k. j. seriálů a 312 knih. V reprografické dílně byla provedena 
provizorní vazba 701 k. j., opatřování fondu čipy a magnetickými páskami se týkalo 
již jen přírůstku. 
Bylo zrevidováno 58 976 k. j., tj. 9 % z knihovního fondu (bez speciálních fondů). 
Kromě pokračující revize signatury G–, byla provedena revize příručních knihoven. 
Výsledky této revize byly zaznamenány v protokolech o revizi a superrevizi 
knihovního fondu PK MSVK. 
Podle protokolu o superrevizí knihovního fondu byly navrženy k odpisu 4 k. j.  
Oddělení služeb čtenářů navrhlo k vyřazení 53 k. j. poškozených a neúplných 
dokumentů a 49 k. j. ztrát uživatelů.  
Dle plánu proběhla pravidelná revize norem i obsahová aktualizace norem a firemní 
literatury, která je postupně vyřazována v ročním objemu 6 000 jednotek.  
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5. Bibliografická a katalogizační činnost 
5.1. Zpracování knihovního fondu 
Rok 2010 byl charakteristický (obdobně jako v jiných odděleních) nástupem rutinní 
práce v AKS Aleph. Katalogizátoři všech úseků teprve získávali „zručnost“ a potřebné 
pracovní návyky nutné k plnému pracovnímu výkonu. To se ve jmenné katalogizaci 
a v katalogizaci seriálů již zdařilo, i když práce ve výměnném formátu i signování je 
trvale časově náročnější než v maskách T Series. Úsek věcné katalogizace 
přehodnocoval v průběhu roku svou strategii a hledal způsob, jak maximálně využít 
download záznamů knihoven CLUSTER a racionalizovat vlastní věcné zpracování. 
Průběžně jmenně a věcně byl zpracováván přírůstek knihovního fondu. Od 2. čtvrtletí 
bylo zahájeno „zpracování na objednávku“, kdy každý uživatel obdrží jakoukoli 
publikaci včetně reedic a beletrie do druhého dne od zažádání. Přednostně se tento 
způsob katalogizace týkal 30 až 40 popisných jednotek denně. 
Retrospektivní konverze lístkových záznamů starších dokumentů na vyžádání se již 
týkala jen 9 záznamů. V závěru roku se podařilo dokončit jmennou retrokonverzi 
celého katalogu. Konkrétně šlo o 836 záznamů krásné literatury a 556 jednotek 
vícesvazkové literatury ze 60.–70. let 20. století.  
Průběžně byl budován místní lístkový seznam a vyměňovány neaktuální záznamy, 
především vyměňovány lístky s multiplikáty. Podle plánu roku byla na rok 2010 
posouzena užitečnost lístkového seznamu v souvislosti s užíváním nového 
automatizovaného knihovního systému. Z roku 2010 (z katalogu v AKS Aleph) nebyl 
hledán žádný lístek (záznam). Dá se tedy předpokládat, že řazení lístkového seznamu 
není nadále nutné; a místní seznam byl uzavřen. 
Na oddělení speciálních fondů bylo zkatalogizováno celkem 2 094 k. j. – oproti roku 
2009 jde o nárůst o 650 k. j. (tj. 45 %). Nárůst se týká především zvukových 
dokumentů – v roce 2010 bylo zkatalogizováno 1 895 k. j. (v roce 2009 1 283 k. j.). 
Z tohoto počtu bylo staženo z jiných knihoven 19 % záznamů (360). 

5.2. Bibliografická činnost 
Do databází restrospektivní bibliografie bylo uloženo pouze 1 073 záznamů. Důvodem 
bylo jednak dohledávání deziderát do RRB okresu Ostravy, jednak velmi rozsáhlé 
opravy záznamů v databázi, které si vynutila zejména konverze dat ze starého 
softwaru. Oddělení bibliografie se také potýkalo s dlouhodobou nemocenskou 
(157 dnů). V závěru roku rovněž probíhala analýza záznamů s ohledem na plánované 
vydání knižní podoby bibliografie.  
Další skupinu bibliografických záznamů představovalo 1 963 záznamů článkové 
bibliografie, ať již připravených do celostátní databáze nebo jen pro regionální použití 
v MSVK.  

6. Digitalizace 
K 1. 1. 2010 bylo pracoviště digitalizace převedeno z OZK do OSF a tento úsek byl 
posílen o 0,5 úvazku.  
Za rok bylo na pracovišti MSVK naskenováno a popsáno metadaty celkem cca 25 000 
stran vzácných regionálních dokumentů. Kromě toho bylo popsáno metadaty dalších 
cca 29 000 snímků – dokumenty skenované v rámci VISK 7. 
 
MSVK získala prostředky na realizaci 2 projektů VISK 7 – „Ochranné reformátování 
významných frakturou tištěných dokumentů“ a „Ochranné reformátování významných 
latinkou tištěných dokumentů“. Celkový objem dokumentů zahrnutých v těchto dvou 
projektech činil cca 29 000 stran.  
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Vzhledem k několikaměsíčnímu pozastavení možnosti čerpání dotace ze strany 
ministerstva kultury vznikl knihovně velký časový stres v podzimních měsících. 
 
Obr. č. 4: Ukázka digitalizovaného dokumentu 
 

 
 
V roce 2010 se MSVK ve spolupráci s MSK podílela na přípravě projektu 
Digitalizace a ukládání dat (součást multiprojektu e-Government 
Moravskoslezského kraje), v jehož rámci budou vyčleněny finanční prostředky i na 
digitalizaci významných monografií a periodik uložených v paměťových institucích 
Moravskoslezského kraje a ohrožených degradací kyselého papíru. Projekt se uchází 
o finanční podporu v rámci výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu Rozvoj 
služeb e-Governmentu v krajích. V rámci tohoto projektu by mělo být zdigitalizováno 
(převážně službou) 306 000 stran, MSVK by dále měla získat nové technické 
a programové vybavení. V roce 2010 probíhaly práce na tipování konkrétních 
dokumentů. 

7. Automatizace 

• Byly připraveny dva projekty do programu VISK ministerstva kultury. Projekt do 
programu VISK 3 „Výměna prvků počítačové sítě“ a projekt do programu VISK 2 
„Expertní kurz jazyka SQL v návaznosti na automatizovaný knihovní systém“. 
Tyto projekty nebyly přijaty. 

• Byla aktualizována síťová připojení v jednotlivých rozvaděčích umístěných 
v budově Magistrátu města Ostravy. 

• Byl nainstalován software EZ Proxy na databázový server. Tento program 
umožňuje registrovaným uživatelům MSVK vzdáleně zpřístupnit elektronické 
informační zdroje. 

• Byl nainstalován a uveden do provozu modul meziknihovní výpůjční služby 
(MVS) automatizovaného knihovního systému Aleph 500. Byly provedeny úpravy 
webových šablon pro modul MVS. 
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• Pro případ fyzického výpadku serveru nebo kritického poškození databáze byl 
připraven a testován mechanismus obnovy AKS Aleph 500 ze záložní kopie 
databáze. 

• Technicky byla podporována digitalizace dokumentů.  
• Měsíčně byly vystavovány záznamy o novinkách monografických dokumentů po 

internetu.  
• Byly poskytovány katalogizační záznamy o monografiích, seriálových 

dokumentech a článcích do Souborného katalogu ČR jednou týdně. 
• Byly vytvořeny a zprovozněny nové webové stránky knihovny. Pracovníci 

knihovny byli vyškoleni v práci s redakčním systémem sloužícím k údržbě 
a aktualizaci nových webových stránek, k práci s fotogaleriemi, formuláři, 
diskuzními fóry, anketami a kalendářem akcí. Administraci provádí oddělení 
automatizace. Byla kompletně nastavena přístupová práva pro správce odpovědné 
za jednotlivé části stránek, včetně jazykových mutací.  

 
Obr. č. 5: Nové webové stránky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Oddělení zajišťovalo rutinní provoz současných automatizovaných systémů: 

o automatizovaný knihovní systém Aleph, 
o statistického sledování výkonů veřejných knihoven v kraji, 
o statistického sledování výkonů MSVK. 

• Oddělení zajišťovalo provoz sítě Ultranet a zpřístupňování CD-ROM v síti 
MSVK, provoz a aktualizace údajů systému PC Info. 

• Oddělení zajišťovalo údržbu a provoz systému VEMA – mezd a personalistiku 
a systému FENIX – účetnictví. 

• Oddělení technicky zajišťovalo dle možností údržbu výpočetní techniky a síťových 
zařízení včetně provozu školicího střediska.  

• Oddělení administrátorsky zajišťovalo chod vnitřní a vnější části sítě včetně 
technických zařízení, zajišťovalo bezpečnost sítě. 
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8. Rozvojové programy 
8.1. Projekt Nadace OKD „Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské 

vědecké knihovně v Ostravě“ 
Garant: Mgr. Monika Oravová 

Hlavní aktivity v roce 2010: 
• Bylo uspořádáno 20 vzdělávacích akcí, kterých se dohromady zúčastnilo 414 

osob. Besedy a přednášky byly určeny různým skupinám obyvatel (žáci základních 
škol, studenti vysokých škol, senioři apod.) a konaly se v jednotlivých knihovnách 
Moravskoslezského kraje (např. Městská knihovna v Novém Jičíně, Místní 
knihovna Žabeň, místní knihovna Bystřice). Některé akce byly tematicky přímo 
zaměřeny na problematiku obnovitelných zdrojů energie (např. Větrné elektrárny, 
biomasa, Alternativní energie pro váš dům, Nízkoenergetické domy aneb kde 
hledat úspory energie), jiné se věnovaly obecněji otázkám životního prostředí 
a jeho ochrany (např. Třídění odpadů, Příroda pro nejmenší).  

• Byla připravena a vydána publikace „Obnovitelné zdroje energie (nejen) pro 
knihovny“. Zájemci v brožurce najdou základní informace o jednotlivých typech 
obnovitelných zdrojů a přehled jejich hlavních předností i záporů. Pozornost je 
věnována i příkladům jejich využití v Moravskoslezském kraji či kontaktům na 
poradenská centra v regionu. Podstatnou část publikace pak tvoří tipy na další 
zdroje, v nichž se lze o problematice dozvědět více – české i zahraniční internetové 
stránky a také dokumenty z fondu knihovny (knihy, časopisy, sborníky), kterých je 
zde uvedeno téměř 100. Brožura byla vydána v nákladu 800 výtisků a byla zdarma 
distribuována do knihoven regionu. 

• Byl poskytován přístup do databáze ENVIROnetBASE, která obsahuje plné texty 
cca 570 odborných zahraničních knih zabývajících se ochranou životního 
prostředí, ekologií a dalšími souvisejícími obory. V závěru trvání projektu bylo ve 
spolupráci s OAK z těchto monografií vybráno zhruba 70 nejzajímavějších titulů, 
které byly (z vlastních prostředků MSVK) do knihovny zakoupeny v tištěné 
podobě. 

• U příležitosti Dne Země (14. 4.–31. 5. 2010) byla ve vstupních prostorách 
knihovny zpřístupněna výstavka o obnovitelných zdrojích energie. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout mimo jiné knihy a časopisy z fondu knihovny, které se věnují 
uvedené problematice. 

• Po celou dobu realizace projektu byla poskytována poradenská a rešeršní činnost 
v oblasti životního prostředí a environmentalistiky. Zároveň byly také 
popularizovány zdroje informací o obnovitelných zdrojích energie – na www 
stránkách knihovny a nástěnkách.  

Původní představy o realizaci projektu byly naplněny v úplnosti, v některých 
aktivitách dokonce výrazně překročily předpokládané hodnoty (počet 
zorganizovaných vzdělávacích akcí, rozsah a výše nákladu publikace aj.).  

8.2. Projekt MK programu VISK 2 „Expertní kurzy práce s grafickým 
editorem Zoner Callisto“ 
Garant: Mgr. Kate řina Byloková, DiS. 

V průběhu roku se uskutečnily 2 expertní kurzy práce s grafickým editorem Zoner 
Callisto v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin. Účast činila 19 pracovníků 
z celkem 14 knihoven Moravskoslezského kraje, z tohoto počtu úspěšně absolvovalo 
18 účastníků. Ke zprávě jsou přiloženy kopie prezenčních listin jednotlivých kurzů. 
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8.3. Projekt MK programu VISK 2 „Expertní kurzy zpracová ní 
audiovizuálních/multimediálních dat a záznamů“ 
Garant: Mgr. Kate řina Byloková, DiS. 

MSVK zorganizovala 2 expertní kurzy zpracování audiovizuálních/multimediálních 
dat a záznamů v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin. Účast činila 20 pracovníků 
z celkem 12 knihoven Moravskoslezského kraje, z tohoto počtu úspěšně absolvovalo 
16 účastníků.  

8.4. Projekt MK programu VISK 7 „Ochranné reformátování významných 
frakturou tišt ěných dokumentů“ 
Garant: Mgr. Aleš Drahotušský 

8.5. Projekt MK programu VISK 7 „Ochranné reformátování významných 
latinkou  tištěných dokumentů“ 
Garant: Mgr. Aleš Drahotušský 

Celkový objem dokumentů zahrnutých v obou digitalizačních projektech činil cca 
29 000 stran. 

8.6. Projekt MK programu VISK 9 „Propojení lokálních aut orit s národními 
a opravy v lokální kopii autoritní báze“ 
Garant: PhDr. Aleš Hrazdil 

V projektu harmonizováno 4 949 jmenných autorit a 780 pseudonymů současných 
autorů. Byly kompletně dočištěny rejstříky autorit v bázi MSVK. Nebude již hrozit, že 
naše bibliografické záznamy v Souborném katalogu ČR budou obsahovat nepropojené 
jmenné autority nebo neautoritní formy původců, naopak, všechny naše autority budou 
přímo propojeny s bází NJA a bude tak zaručena jejich stálá kompatibilita i v našem 
lokálním katalogu. 

8.7. Projekt Nadace OKD „Moderní webová prezentace MSVK“ 
Garant: Mgr. Blanka Vojtková 

Výsledkem je vytvoření moderních webových stránek, které zefektivňují komunikaci 
knihovny s veřejností aplikací prvků Web 2.0. Usnadňují přístup ke katalogu knihovny 
zpřístupňují digitalizované publikace, nabízejí dostupnost pro zrakově postižené 
uživatele, kalendář vzdělávacích akcí, ankety apod.  

8.8. Konsorciální projekty k elektronickým informa čním zdrojům podpořené 
MŠMT 

Viz kapitola 1. 

9. Vydané publikace  

• ORAVOVÁ, Monika. Obnovitelné zdroje energie (nejen) pro knihovny. ISBN 
978-80-7054-125-8. 

• PRCHALOVÁ, Lea. Výroční zpráva 2009. ISBN 978-80-7054-123-4. 
• ŠEDÁ, Marie, BYLOKOVÁ, Kateřina. Rozbor činnosti vybraných knihoven 

poskytujících VKIS v MSK. ISBN 978-80-7054-124-1. 

10. Vztahy k veřejnosti 
Ve skromných vstupních prostorách bylo instalováno 9 výstav s názvy Zimní 
olympijské hry; Čteme všemi smysly; Krása železnice; Dávný Egypt; K. H. Mácha -
16. listopadu 1810; Obnovitelné zdroje energie, Němečtí hudební velikáni, ve 
spolupráci s Goethe-Institutem výstava „Ausgezeichnet“ - literární ceny a německy 
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píšící autoři. Výstavka „Viděno hmatem a sluchem“ byla v oddělení speciálních fondů 
zaměřena na zrakově postižené návštěvníky a obsahovala pomůcky a knihovní fond.  
 
Obr. č. 6: Výstavka Čteme všemi smysly 
 

 
 
 
V rámci Března – měsíce čtenářů připravila MSVK jako jednu z akcí autorské čtení 
Evy Kotarbové s hudebním a hereckým doprovodem, jehož se zúčastnilo 40 zájemců. 
 
Obr. č. 7: Autorské čtení paní Evy Kotarbové  
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Propagace činnosti knihovny a získávání nových uživatelů probíhalo během 38 
exkurzí i samostatných již dříve zmiňovaných prezentacích a vzdělávacích pořadech. 
MSVK navštívily v roce 2010 třídy následujících škol: 

 
1st International School of Ostrava 
AHOL – Střední škola gastronomie, turismu, a lázeňství, Ostrava–Vítkovice 
Gymnázium Ostrava–Zábřeh, příspěvková organizace 
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek–Místek 
Gymnázium Studentská, Havířov 
Gymnázium Františka Živného, Bohumín 
Gymnázium Karviná, příspěvková organizace, Karviná-Nové Město 
Janáčkova konzervatoř, Ostrava 
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace 
Lingva – soukromé gymnázium, s.r.o., Ostrava–Poruba 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava–Mariánské Hory, 
příspěvková organizace 
Obchodní akademie, Ostrava–Poruba 
Obchodní akademie Karviná, s. r. o., Karviná-Hranice  
Střední průmyslová škola a gymnázium, Ostrava–Vítkovice 
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, 
příspěvková organizace, Ostrava–Zábřeh 
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava 
Střední telekomunikační škola, Ostrava 
Střední zahradnická škola, Ostrava 
Střední zdravotnická škola, Ostrava–Mariánské Hory 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava–Vítkovice, 
příspěvková organizace 
Wichterlovo gymnázium, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace 
Základní škola Mládí, Orlová 
Základní škola, Ostrava–Svinov 

11. Výběr článků o Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě 

• Březen – měsíc čtenářů. Moravskoslezský deník, 2010, roč. 10, č. 50, s. 3. 
• Černá kostka by se mohla stát lákadlem Ostravy. Mladá fronta Dnes, 2010, roč. 

20, č. 46, příl. Kraj Moravskoslezský, s. 1. 
• Černá kostka nedostane peníze. Lidové noviny, 2010, roč. 22, č. 202, s. 5. 
• Černá kostka pro knihovnu vyroste v Ostravě do tří let. Lidové noviny, 2010, roč. 

22, č. 43, s. 6. 
• Černá kostka v Ostravě bude. Mladá fronta Dnes, 2010, roč. 20, č. 41, příl. Kraj 

Moravskoslezský, s. 1. 
• DANIEL, David. Jsme nadšeni z každého, kdo dokáže architekturu ocenit. Realit, 

2010, roč. 17, č. 7, s. 66. 
• JIROUŠEK, Martin. Galerie ukáže Černou kostku. Mladá fronta Dnes, 2010, roč. 

20, č. 3, příl. Kraj Moravskoslezský, s. 5. 
• KARBAN, Pavel. Černá kostka v Ostravě nakonec bude. Právo : nezávislé noviny, 

2010, roč. 19, č. 41, s. 10. 
• KARBAN, Pavel. Stavba krajské vědecké knihovny je opět ohrožena. Právo : 

nezávislé noviny, 2010, roč. 19, č. 202, s. 10. 
• KARBAN, Pavel. Vláda garantovala peníze na knihovnu. Právo : nezávislé 

noviny, 2010, roč. 19, č. 133, s. 11.  
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• KREUZIGEROVÁ, Pavla. Čas unikátních staveb. Ekonom : týdeník 
Hospodářských novin, 2010, č. 2, s. 44. 

• Knihovna je v ohrožení : na stavbu nové vědecké knihovny nebudou peníze - 
Ministerstvo dalo ruce pryč od spolufinancování. Metro, 2010, č. 170, s. 3.  

• Knihovna vydala brožuru o obnovitelných zdrojích. Moravskoslezský deník, 2010, 
roč. 10, č. 197, s. 3.  

• LESKOVÁ, Ivana. Stavba kostky má začít za rok. Mladá fronta Dnes, 2010, roč. 
20, č. 41, příl. Kraj Moravskoslezský, s. 2. 

• Meteor z jiných světů. Týden, 2010, roč. 17, č. 44, s. 36.  
• Nová vědecká knihovna je ohrožena. Moravskoslezský deník, 2010, roč. 10, č. 202, 

s. 3.  
• Nová vědecká knihovna v Ostravě v ohrožení. Technický týdeník, 2010, roč. 58, č. 

21, s. 28.  
• Osud černé kostky zpečetí vláda. Lidové noviny, 2010, roč. 22, č. 213, s. 6.  
• PLEVA, Martin. Černá kostka nakonec bude. Opavský a Hlučínský deník, 2010, 

roč. 10, č. 41, s. 2. 
• PLEVA, Martin. Stát dá půl miliardy korun na Černou kostku. Frýdecko-Místecký 

a Třinecký deník, 2010, roč. 10, č. 126, s. 2. 
• PRCHALOVÁ, Lea. Černá kostka v Ostravě. Grand Biblio, 2010, roč. 4, č. 9/10, 

s. 24-25. 
• RADOVÁ, Markéta. Může za ohrožení stavby „kostky“ i přístup kraje? Mladá 

fronta Dnes, 2010, roč. 20, č. 202, příl. Kraj Moravskoslezský, s. 3. 
• RADOVÁ, Markéta. Nečas se opřel do kraje kvůli Černé kostce. Mladá fronta 

Dnes, 2010, roč. 20, č. 216, příl. Kraj Moravskoslezský, s. 1.  
• RADOVÁ, Markéta. Úsporná opatření vlády ohrožují Černou kostku. Mladá 

fronta Dnes, 2010, roč. 22, č. 202, příl. Kraj Moravskoslezský,  s. 1. 
• RECMAN, Svatomír. O stavbě vědecké knihovny : rozhovor se Svatomírem 

Recmanem (KSČM), náměstkem pro sociální oblast a kulturu. Moravskoslezský 
deník, 2010, roč. 10, č. 129, s. 3. 

• RECMAN, Svatomír. O stavbě vědecké knihovny : rozhovor se Svatomírem 
Recmanem (KSČM), náměstkem pro sociální oblast a kulturu [online]. 
Moravskoslezský kraj, 2010, červen [cit. 7. 3. 2011], s. 3. Dostupný z WWW: 
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/kraj-noviny_cerven-2010.pdf 

• SVOBODA, Petr. Krajské investice: samosprávy financují europrojekty, vlastní 
investice zamrzají. E1, 2010, č. 689, s. 8.  

• ŠENKYŘÍK, Miloš. Stačila chvíle a projekt knihovny padl. Lidové noviny, 2010, 
roč. 22, č. 216, s. 6.  

• Vědecká knihovna bude levnější. Metro, 2010, č. 34, s. 3. 
• Vědecká knihovna je v ohrožení. Metro, 2010, č. 169, s. 4. 
• Vědecká knihovna má nové stránky. Právo : nezávislé noviny, 2010, roč. 19, č. 

159, s. 13.  
• Vědecká knihovna má nové webové stránky. Mladá fronta Dnes, roč. 20, č. 158, s. 

1.  
• Vědecká knihovna má nové webovky. Bruntálský a Krnovský deník, 2010, roč. 10, 
č. 160, s. 2. 

• Vláda nechce dát ani korunu na knihovnu. Právo : nezávislé noviny, 2010, roč. 19, 
č. 216, příl. Severní Morava, s. 10.  

• VOLF, Petr. Rok 2009 : boj o knihovny a jiné příběhy. Hospodářské noviny, 2010, 
roč. 54, 8. 1., s. 32. 
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12. Členství knihovny 
12.1. Členství knihovny 

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

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

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

 
Účet - položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 
602 – tržby z prodeje služeb 2 500 000 2 805 004,50 
648 – zúčt. fondů 150 000 392 554,00 
649 – jiné ostatní výnosy 25 000   67 699,30 
662 – úroky  140 000   62 718,99 
663 – kurzové zisky  67,94 
691 – provozní dotace 36 705 000  36 705 000,00 
Z toho: příspěvek na provoz 24 487 475  24 487 475,00 
             přísp. účel. od zřiz. 11 829 525 11 829 525,00 
             přísp. účel. ze SR   388 000   388 000,00 
Výnosy celkem 39 520 000 40 033 044,73 
501 – spotřeba materiálu  8 475 200  8 352 527,93 
Z toho: účel. prostř. knih. fond 6 439 000 6 484 272,41 
             účel. prostř. postižení 130 000 130 000,00 
             účel. prostř. RF 6 200  6 283,00 
             účel. prostř. regály 1 000 000   838 710,00 
             projekt OKD  19 400,00 
502 – spotřeba energie 1 400 000 1 285 589,03 
511 – opravy a udržování 150 000 170 003,52 
512 – cestovné 151 000 142 793,10 
Z toho: účel. prostř. RF 11 000  9 557,00 
             projekt OKD        1 702,00 
513 – náklady na reprezentaci 20 000 16 085,49 
518 – ostatní služby 3 115 400 3 176 281,45 
Z toho: účel. prostř. VISK 342 000 342 000,00 
             účel. prostř. RF 17 400 18 280,45 
             účel. prostř. vazby 300 000 148 405,28 
             účel. prostř. databáze 540 000 646 322,31 
             účel. prostř. regály  161 290,00 
             projekt OKD  358 452,00 
521 – mzdové náklady 16 652 000 17 174 169,00 
Z toho: platy 16 522 000 17 041 128,00 
             z toho: účel. prostř. RF 620 000 620 479,55 
            OON 130 000 133 041,00 
             z toho: účel. prostř. RF 24 000 24 000,00 
                         účel. prostř. VISK 46 000 46 000,00 
                         projekt OKD  13 000,00 
524 – zákonné soc. pojištění 5 783 000 5 818 284,00 
Z toho: účel. prostř. RF 217 000 217 000,00 
527 – zákonné soc. náklady 926 400 931 232,38 
Z toho: účel. prostř. RF 12 400 12 400,00 
528 – ostatní soc. náklady  62 000 37 751,08 
538 – ostatní daně a poplatky 2 000 18 481,00 
551 – odpisy 2 566 000 2 512 525,00 
557 – nákl. z odepsaných pohled.  8 839,00 
563 – kurzové ztráty       39,28 
569 – jiné ostatní náklady 217 000 129 811,22 
Náklady celkem 39 520 000 39 774 412,48 
Výsledek hospodaření 0 258 632,25 
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14. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace obdržela 
a vyřídila v roce 2010 dvě žádosti o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 

15. Organizace a řízení MSVK 
Činnost krajské knihovny a její výsledky za rok 2009 byly zevrubně popsány ve 
Zprávě o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě za rok 2009 
a Výroční zprávě 2009. První jmenovaná zpráva je orientována na ekonomickou 
stránku činnosti, naplňování hlavních úkolů je zmíněno jen stručně. Výroční zpráva je 
určena veřejnosti a rozebírá veškeré výsledky odborné činnosti včetně fotografické 
dokumentace vybraných akcí, které knihovna pořádala. 
Vedoucí se sešli na 8 poradách k průběžnému hodnocení a plánování činnosti a dále na 
3 mimořádných poradách, na nichž se řešily sklady knihovního fondu a stěhování, 
zavádění automatizované meziknihovní výpůjční služby a výběr elektronických 
informačních zdrojů. 
 
Kontrolní činnost probíhala v souladu s plánem, rizika byla nejprve vyhodnocena 
samostatně na odděleních a pak diskutována společně všemi vedoucími a ředitelkou. 
Průběžně byla aktualizována řídicí dokumentace. 

16. Zaměstnanci, zvyšování kvalifikace 
Počet zaměstnanců činil roce 2010 v průměru 72 osob, přepočtený stav zaměstnanců 
69,01 úvazků.  
Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců ke dni 31. 12. 2010 činil 24, 
středoškoláků s maturitou působilo v knihovně 34, ostatní s výučním listem nebo 
základním vzděláním. Tři vysokoškolsky vzdělané zaměstnankyně jsou v současné 
době na mateřské dovolené. 
Z 69,01 úvazků bylo THP knihovníků 45,97, THP ostatních 6,5, dělníků 16,54. 
Průměrný plat z celkových prostředků na platy, tj. včetně regionálních funkcí, činil 
Kč 20 578.  
 
8 zaměstnanců si zvyšovalo kvalifikaci univerzitním studiem, z toho 2 knihovnice 
v magisterském a 6 v bakalářském programu Slezské univerzity v Opavě. Magisterské 
studium na Masarykově univerzitě v Brně úspěšně ukončila Kateřina Byloková, 
ostatní kolegyně ve studiu pokračují.  
Absolventkou rekvalifikačního kurzu pořádaného MSVK se stala Eva Nitschová.  

17. Seznam zaměstnanců 
Ředitelka 
Ing. Prchalová Lea 
 
Sekretariát 
Štěpánová Eva 
 
Oddělení ekonomiky a provozu (OEP) 
Ing. Kotová Květoslava – vedoucí oddělení, zástupce statutárního orgánu 
Benešová Zdeňka 
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Beranová Ludmila 
Fischer Karel 
Karkošková Jana 
Kolinkeová Jarmila 
Kroča Milan 
Křižáková Lenka 
Pincová Lydie 
Spurná Miroslava 
Szentiványiová Marie 
Ševčíková Emilia 
Štrohalmová Ludmila 
Švarcová Jana 
Vojtášková Ester 
 
Oddělení akvizice knihovního fondu (OAK) 
Mgr. Filipová Gabriela – vedoucí oddělení 
Csabolová Světluše 
Nekolová Lenka 
Nováková Jindra 
Schindlerová Eva 
Špoková Alena 
Uhlířová Sultana 
Zoubková Milena 
 
Oddělení automatizace (OA) 
Ing. Tošenovská Drahomíra – vedoucí oddělení 
Mgr. Vojtková Blanka 
Ing. Zavilová Magda 
 
Oddělení služeb čtenářům (OSČ) 
Tomášová Marcela – vedoucí oddělení 
Antoňáková Miluše   
Báňová Judita  
Fedorová Anna   
Fojtíková Eva 
Mgr. Chromcová Jitka 
Kleinová Danuše 
Kolářová Šárka  
Kuzníková Anna 
Macháčová Lada 
Mencnerová Dagmar 
Mervartová Věra 
Motáková Vladimíra  
Nitschová Eva 
Podešvová Dana 
Revťáková Dagmar 
Slonková Irena 
Starková Miluše 
Svobodová Jaroslava 
Štrimpfl Marek 
Štverka Bohuslav 
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Oddělení služeb knihovnám (OSK) 
Bc. Šedá Marie – zast. vedoucí oddělení 
Mgr. Byloková Kateřina, DiS. 
Mgr. Leparová Jana 
 
Oddělení bibliografie (OB) 
PhDr. Hrazdilová Alena – vedoucí oddělení 
Bc. Seberová Radmila 
Mgr. Sisková Kateřina 
Mgr. Smékalová Dagmar  
PhDr. Svozilová Věra 
Mgr. Ševčíková Petra 
 
Oddělení speciálních fondů (OSF) 
Mgr. Oravová Monika – vedoucí oddělení, zástupce ředitelky pro odborné záležitosti 
Bc. Adamčíková Michaela 
Mgr. Drahotušský Aleš 
Hučíková Olga 
Rončková Jaroslava 
Mgr. Sklenářová Dana 
 
Oddělení zpracování knihovního fondu (OZK) 
PhDr. Hrazdil Aleš – vedoucí oddělení 
Bc. Badošková Martina 
Mgr. Grossmannová Jana 
Holbergová Pavla 
Bc. Hrušková Kateřina 
Hurníková Dagmar 
Mgr. Kozelský Michal  
Kazíková Jana 
Urbancová Irena 
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Příloha č. 1: Statistické ukazatele činnosti MSVK  
 
Popis Roční plnění
Přírůstek knihovního fondu (k.j.) 29656

monografie, kartogr. dok., hudebniny 18658
monografie tuzemské 17205
monografie zahraniční 1255
kartografické dokumenty tuzemské 161
kartografické dokumenty zahraniční 8
hudebniny 29

seriály 5312
seriály tuzemské 4417
seriály zahraniční 895

normy 2644
patenty 1155
firemní literatura 0
zvukové záznamy 1512
audiovizuální záznamy 29
elekronické zdroje 346
smíšené dokumenty 0

Úbytek knihovního fondu (k.j.) 6522
monografie 102
hudebniny 0
kartografické dokumenty 1
seriály 3
normy 413
patenty 0
firemní literatura 6000
zvukové záznamy 3
audiovizuální záznamy 0
elekronické zdroje 0
smíšené dokumenty 0

Rozdíl přírůstku a úbytku  knihovního fondu (k.j.) 23134
Stav knihovního fondu 1071144

monografie 577855
kartografické dokumenty 5792
hudebniny 206
seriály 117445
normy 60132
patenty 283375
firemní literatura 16163
zvukové záznamy 8190
audiovizuální záznamy 414
elekronické zdroje 1569
smíšené dokumenty 3  
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Revize knihovního fondu (k.j.) 118064
Obsahová aktualizace (k.j.) 81251
Vazba knihovního fondu (k.j.) 5624
Počet docházejících periodik (p.j.) 3679
Počet docházejících periodik (exemplářů) 3694
Aktual. elektron. zdroje (p.j.) 5
Bibliografické a dokumentační záznamy 29177

Bibliografické a dokument. záznamy bez katalogizace3036
Jmenná katalogizace (k.j.) 26141

monografie, kartografické dok., hudebniny 19604
     monografie 19404
     kartografické dok. 155
     hudebniny 45
seriály (tištěné) 4392
firemní literatura 0
zvukové záznamy 1895
audiovizuální záznamy 47
neperiodické elektronické zdroje 147
elektronické seriály 50
smíšené dokumenty 6

Věcná katalogizace (p.j.) 14664
monografie, kartografické dok., hudebniny 12034
     monografie 11854
     kartografické dok. 155
     hudebniny 25
seriály (tištěné) 503
firemní literatura 0
zvukové záznamy 1895
audiovizuální záznamy 47
neperiodické elektronické zdroje 170
elektronické seriály 15
smíšené dokumenty 0  

Retrospektivní konverze záznamů
knih (p.j.) 1401
seriálů (p.j.) 0

DB budované v MSVK kromě OPAC 6
Požadavky na výpůjčky (p.j.) 358124

požadavky mimo MVS 353233
požadavky MVS, MMVS 4891

MVS - obdržené z jiných knihoven 4406
MVS - jiným knihovnám 417
MMVS - obdržené z jiných knihoven 52
MMVS - jiným knihovnám 16 
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Uspokojené požadavky na výpůjčky (p.j.) 319603
uspokojené požadavky mimo MVS 315027

uspokojené požadavky MVS, MMVS 4576
MVS jiným knihovnám 4132
výpůjčkou originálů 3984
kopiemi 148
MVS z jiných knihoven 380
výpůjčkou originálů 299
kopiemi 81
MMVS jiným knihovnám 48
výpůjčkou originálů 29
kopiemi 19
MMVS z jiných knihoven 16
výpůjčkou originálů 14
kopiemi 2

Výpůjčky (k.j.) 504406
prolongace (k.j.) 168831

Výpůjčky kromě MVS, MMVS (k.j.) 496175
Absenční kromě MVS (k.j.) 384931
monografie, kartografické dok., hudebniny 194566
seriály 4120
speciální fondy (normy, firemní literatura) 17414
Prezenční kromě MVS, MMVS (k.j.) 111244
monografie, kartografické dok., hudebniny 55883
seriály 26124
speciální fondy (normy, firemní literatura) 29237

Výpůjčky MVS, MMVS (k.j.) 7754
MVS - výpůjčky z fondu MSVK (k.j.) 7344
monografie, kartografické dok., hudebniny 3931
seriály 3265
z toho cirkulace 3240
ostatní dokumenty 0
z toho cirkulace 0
kopie 148
MVS - výpůjčky z jiných knihoven (k.j.) 373
monografie, kartografické dok., hudebniny 292
seriály 0
ostatní dokumenty 0
kopie 81
MMVS - výpůjčky z fondu MSVK (k.j.) 21
MMVS - výpůjčky z jiných knihoven (k.j.) 16

Rešeršní a informační činnost, poradenství 29299
základní informace 20680
obsáhlé informace, konzultace 8606
písemná metodická doporučení, analýzy 13
rešerše 374 
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Registrovaní uživatelé 10090
Návštěvníci 161777

návštěvníci půjčovny 120435
návštěvníci studovny 20483
návštěvníci půjčovny a studovny OSF 8856
návštěvníci OB 556
návštěvníci OSK 165
návštěvníci - internet 11282

Virtuální návšt ěvníci 404895
vstupy do OPAC 307782
vstupy do dalších DB budovaných MSVK 94510
ostatní vstupy 2603

Exkurze 38
počet účastníků 769

Výstavy 9
počet exponátů (k.j.) 393

Vzdělávací akce 69
počet účastníků 1375
vzdělávací akce pro knihovníky 20

počet účastníků 380
vzdělávací akce pro uživatele 49

počet účastníků 995
Tištěné publikace (p.j.) 102

bibliografie 0
rešerše 99
ostatní 3

Příspěvky do odborného tisku 10
počet stran 40

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

Poradní a pracovní orgány 33
počet zaměstnanců 37

Vzdělávání zaměstnanců (školení, semináře)
Odborní pracovníci - knihovníci 613

interní vzdělávací akce (počet hodin) 259
externí vzdělávací akce (počet hodin) 354

Odborní pracovníci - neknihovníci 115
interní vzdělávací akce (počet hodin) 1
externí vzdělávací akce (počet hodin) 114 
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Příloha č. 2: Přehled vzdělávacích akcí MSVK pro veřejnost v roce 2010 

� Toulky Ostravou 

Termín konání: říjen – listopad 2010 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Počet přednášek 4 
Účast:   60 

� Necituješ, vyletíš 

Termín konání: listopad – prosinec 2010 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Počet přednášek 4 
Účast:   77 

� Od rukopisů k digitalizaci 

Termín konání: duben – prosinec 2010 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Počet přednášek 20 
Účast:   404 

� Prezentace databáze ENVIROnetBASE a dalších zdrojů informací o životním 
prostředí v MSVK (na příkladu OZE) 

Termín konání: březen 2010 
Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK  
Počet přednášek 3 
Účast:   27 
Poznámka: uspořádáno v rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě 

� Nízkoenergetické domy aneb kde hledat úspory energie 

Termín konání: březen 2010 
Místo konání:  Místní knihovna Žabeň  
Počet přednášek 1 
Účast:   7 
Poznámka: uspořádáno v rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě 

� Větrné elektrárny, biomasa 

Termín:  březen 2010 
Místo:    Místní knihovna Řepiště 
Počet akcí:   1 
Počet účastníků: 7 
Poznámka: uspořádáno v rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě 

� Alternativní energie pro váš dům 

Termín:  březen 2010 
Místo:    Městská knihovna Brušperk 
Počet akcí:   1 
Počet účastníků: 10 
Poznámka: uspořádáno v rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě 
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� Příroda pro nejmenší 

Termín:   duben 2010 
Místo:    Základní škola Třanovice, Knihovna Hnojník 
Počet akcí:   3  
Počet účastníků:  98  
Poznámka: uspořádáno v rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě 

� Třídění odpadů 

Termín:   duben 2010 
Místo:    Místní knihovna Bystřice 
Počet akcí:   8 
Počet účastníků:  183 
Poznámka: uspořádáno v rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě 

� Příroda pro nejmenší 

Termín:   červen 2010 
Místo:    Městská knihovna v Novém Jičíně 
Počet akcí:   3  
Počet účastníků:  82  
Poznámka: uspořádáno v rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě 

� Autorské čtení Evy Kotarbové 

Termín:   březen 2010 
Místo:    Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
Počet akcí:   1 
Počet účastníků:  40 
 


