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1. Souhrnné vyhodnocení 
Uživatelé knihovny i další zájemci mohli v roce 2014 poprvé naplno těžit z projektu 
Digitalizace a ukládání dat podpořeného Evropským fondem pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Výstupy tohoto projektu byly 
Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě (dále MSVK) předány rozhodnutím 
Rady kraje v samotném závěru roku 2013, a tak mohly být teprve v roce 2014 
nabídnuty veřejnosti. 

Na začátku roku 2014 tak byla spuštěna nová verze Digitální knihovny 
Moravskoslezského kraje (systém Kramerius v.4), jež nabízí kromě nových funkcí 
i uživatelsky přívětivější prostředí. Není již nutno instalovat speciální plug-in pro 
prohlížení obrazových souborů, větší důraz je kladen na plnotextové vyhledávání 
a moderní ovládání webového prostředí (využití časových os, pásu zmenšených 
náhledů stran atd.). 

Výsledkem několikaletého úsilí Moravskoslezského kraje, knihovny i dalších 
paměťových institucí regionu bylo také obohacení Digitální knihovny MSK o 306 000 
stran regionálních dokumentů. Ty byly v předchozím období zdigitalizovány externí 
firmou a v roce 2014 postupně kontrolovány a importovány do Krameria. Na adrese 
http://camea2.svkos.cz/search/ je tak nyní k dispozici již více než půl milionu stran 
monografií a periodik mapujících regionální historii. 

Nárůst digitalizovaných dokumentů i vylepšená verze Krameria se projevily ve 
vysokém nárůstu využívání Digitální knihovny MSK – bylo evidováno celkem 10 552 
přístupů, což je zhruba dvojnásobek oproti předcházejícím letům. 

 

Obrázek úvodní strany Digitální knihovny MSK (Kramerius v.4) 
 

 
 

 



3   

Rozvoj elektronických služeb knihovny pokračoval i v dalších oblastech. MSVK 
poprvé nabídla svým uživatelům výpůjčky českých e-knih, a to jednak na platformě 
Levná knihovna (především právnická literatura z Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk), jednak prostřednictvím databáze EBSCO (odborné tituly z produkce 
vydavatelství Karolinum). Početně zatím nejde o velké množství publikací, ale 
průlomem je už samotná nabídka elektronické podoby nově vydaných titulů domácí 
provenience. 

Pro ověření preferencí uživatelů v oblasti doplňování knihovního fondu připravila 
knihovna rozsáhlý dotazník, který byl dostupný na webových stránkách od října do 
prosince. Průzkumu se zúčastnilo 570 respondentů. Podrobné vyhodnocení bude 
provedeno v roce 2015. Již prvotní výsledky však potvrzují přetrvávající zájem 
o psychologii, ekonomické vědy a obchod, lékařství, sociologii, pedagogiku a jazyky. 
Potěšující je, že většina dotazovaných projevila spokojenost s dosavadní nabídkou 
fondu, především s jeho rozsahem a tematickým rozpětím. 

Novinkou ve službách krajské knihovny bylo zavedení možnosti registrace uživatelů 
již od 12 let (dosud byla věková hranice stanovena na 15 let). MSVK tak reagovala na 
zvýšený zájem o naučnou literaturu ze strany studentů víceletých gymnázií. 

Velká pozornost byla v roce 2014 věnována službám pro uživatele se specifickými 
potřebami. Knihovní fond a pomůcky pro nevidomé a slabozraké jsou již několik let 
samozřejmou součástí nabídky MSVK, v loňském roce se však knihovna začala 
systematicky věnovat také dalším typům handicapů. Bylo například zakoupeno šest 
indukčních smyček, tedy zařízení usnadňujících komunikaci návštěvníkům 
s naslouchadly. Touto pomůckou byla vybavena všechna oddělení poskytující služby 
veřejnosti. Dále byly ve spolupráci se společností Awi film natočeny čtyři propagační 
videospoty o knihovně ve znakovém jazyce, které poskytují neslyšícím návštěvníkům 
základní informace o knihovně a způsobech vyhledávání, půjčování a vracení 
dokumentů. Jedna z videosekvencí je speciálně zaměřena na služby pro sluchově 
znevýhodněné uživatele. Všechny videospoty jsou dostupné na adrese: 
http://www.svkos.cz/sluzby-pro-verejnost/pro-zrakove-a-sluchove-postizene/.  

 
Foto Mgr. Jana Leparová: Indukční smyčka na oddělení bibliografie 
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Nárůst oproti předchozímu roku zaznamenal počet vzdělávacích akcí, které 
knihovna připravila pro veřejnost. Zatímco v roce 2013 bylo uspořádáno 46 školení 
či seminářů, v roce 2014 už šlo o 60 akcí. Nejvíce zájemců přilákaly vzdělávací 
prezentace určené studentům středních škol. Nejoblíbenějšími tématy byly 
jednoznačně přednášky „Necituješ - vyletíš“ (zaměřeno na citační etiku a prevenci 
plagiátorství) a „MSVK se představuje“ (přehled služeb nabízených knihovnou). 
Druhá jmenovaná prezentace je výjimečná tím, že s ní knihovnice vyjížděly přímo do 
terénu, tedy do jednotlivých škol, jež nebyly z různých důvodů schopny či ochotny 
přijet na exkurzi přímo do prostor MSVK. Knihovna tak alespoň tímto způsobem 
propagovala své služby a lákala nové uživatele. 

Mezi další úspěšné akce patřil program knihovny v rámci Ostravské muzejní noci, 
prezentace MSVK na 4. Ostravském knižním veletrhu či přednáška Bloudil, či 
nebloudil učitel národů? na téma J. A. Komenský a jeho mapy. 

Podrobné statistické údaje o činnosti jsou uvedeny v příloze č. 2. MSVK vzhledem 
k výrazné aktualizaci celostátních statistických ukazatelů a vývoji knihovnických 
a informačních služeb provedla podrobnou analýzu užívaného systému a v 1. pololetí 
pořídila nový software, který byl v knihovně ve 3. čtvrtletí odladěn a zprovozněn. 

Nevyhovující prostorové podmínky dlouhodobě výrazně limitují možnosti knihovny 
poskytovat služby odpovídající současným trendům a standardům, proto je patrný 
pokles v položkách dokumentujících využití knihovny jako místa pro studium 
a relaxaci. Naopak pozitivně lze hodnotit přetrvávající zájem o informační služby 
MSVK, především stoupající poptávku po rešerších, jichž bylo v roce 2014 
zpracováno 388. 

Vzhledem ke své prostorové situaci MSVK velmi přivítala možnost zapojení do 
připravovaného projektu další fáze revitalizace Dolní oblasti Vítkovic a připravila 
podklady pro prvotní studie. DOV 2020, jak zní pracovní název navrhovaného 
kulturního a vzdělávacího centra, by mohl být financován z nově vznikajícího 
Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt představuje vizi unikátního 
sídla krajské knihovny, přičemž až rok 2015 ukáže praktickou realizovatelnost této 
myšlenky. 

Významným počinem pro všechny knihovny v regionu bylo schválení Koncepce 
rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském 
kraji na léta 2014-2020 zastupitelstvem MSK. Tento dokument mapuje současný stav 
knihovnictví v kraji a především definuje hlavní i dílčí cíle pro následující období, a to 
včetně finančního rámce. Koncepce byla připravována jako společný materiál MSVK, 
Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu MSK 
a vybraných městských knihoven Moravskoslezského kraje. Je dostupná na webových 
stránkách kraje i MSVK. 
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2. Služby uživatelům 
Poskytování služeb uživatelům bylo výrazným způsobem komplikováno prostorovou 
situací, v níž se MSVK nachází. Neexistence volného výběru, důstojného zázemí pro 
studium a roztříštěnost knihovního fondu v několika skladech - to vše lze považovat za 
hlavní příčiny poklesu v počtu prezenčních výpůjček i fyzických návštěvníků. 

Během celého roku probíhalo stěhování částí fondu do odkládacích skladů (ponejvíce 
během letního uzavření knihovny). Celkem bylo přesunuto 208 bm dokumentů. 
Prováděly se i posuny časopisů na Macharově ulici. Neustálé stěhování knihovního 
fondu z prostorových důvodů znamenalo i v loňském roce problémy pro uživatele 
i zaměstnance knihovny. 

Celkový počet výpůjček (kromě MVS) činil 476 216 k. j. Uživatelé MSVK plně 
využívali možností, které jim nabízí online katalog knihovny. O tom svědčí vysoký 
počet prolongací výpůjček titulů, u nichž nebyla evidována rezervace dalšího čtenáře 
(celkem 197 261 prodloužení), ale i výjimečný počet stažených/zobrazených 
digitálních dokumentů navázaných na katalogizační záznam. Jednalo se například 
o elektronické místní zpravodaje, regionální e-knihy či e-knihy získané mimo databáze 
na základě individuálních licencí. Online přístup tak mohl být v některých případech 
alternativou fyzické výpůjčky dokumentu. Celkově bylo takto zobrazeno/staženo 
13 403 objektů.  

Za vylepšení služeb lze dále považovat možnost hradit dlužné částky přímo v on-line 
katalogu napojeném na platební bránu. Tato funkce byla zprovozněna v závěru roku 
2014 díky podpoře z programu VISK 8/B. Podrobněji – viz kapitola 6.5 

Počet registrovaných uživatelů MSVK zůstal oproti roku 2013 na podobné úrovni. 
Nově byl od září do prosince statisticky vykazován počet jednorázových uživatelů, 
tedy těch, kteří jednorázově využili služeb studovny, německé studovny, 
bibliografického oddělení včetně multimediální studovny, studovny a půjčovny 
speciálních fondů či pracoviště služeb knihovnám, a to pro prezenční studium, přístup 
do licencovaných databází apod. Těchto návštěvníků bylo evidováno 709. 

 

Tabulka: Počet registrovaných uživatelů v letech 2005-2014 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

9 906 8 357 7 523 7 951 9 033 10 090 10 841 11 192 10 123 9 939 

 

V červenci 2014 zahájila MSVK půjčování českých odborných e-knih prostřednictvím 
platformy Levná knihovna. Zřejmě vzhledem k příliš komplikovanému systému 
ověřování identity však o tuto službu nebyl příliš velký zájem, bylo realizováno pouze 
39 výpůjček. Další e-knihy byly získány od společnosti EBSCO - od září je 
předplácena databáze EBSCO eBook Public Library Collection a v prosinci bylo 
zakoupeno dalších 133 titulů formou trvalé akvizice (jde zejména o české knihy 
vydané Karolinem). 

Dlouhodobou předností MSVK jsou kvalita a rozsah poskytovaných informačních 
a rešeršních služeb. Celkový počet obsáhlých informací a konzultací se v posledních 
letech pohybuje okolo 9 000. V roce 2014 dosáhly počtu 8 989, z čehož 7 988 bylo 
podáno ústně (osobně či telefonicky) a 1 001 elektronicky (prostřednictvím e-mailu či 
služby Ptejte se knihovny).   
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Meziročně stoupl počet zpracovaných rešerší z 382 na 388. Tyto rešerše obsahovaly 
16 959 záznamů. Dle tematického rozdělení stále vítězí lékařské (119) a společenské 
(98) obory. 

Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, potěšitelným faktorem je vzrůstající zájem 
o vzdělávací programy a exkurze určené středním školám. V roce 2014 navštívili 
MSVK studenti z 22 institucí, přičemž v předchozím roce jich bylo 18. Do knihovny 
vyslaly své studenty a pedagogy tyto školy: 

• AHOL – Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice, 

• Gymnázium Františka Živného v Bohumíně, 

• Gymnázium Havířov-Město, 

• Gymnázium Hello, Ostrava-Poruba, 

• Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, 

• Gymnázium Ostrava-Zábřeh, 

• Janáčkova konzervatoř, Ostrava, 

• Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava, 

• Matiční gymnázium, Ostrava, 

• Obchodní akademie, Ostrava-Mariánské Hory, 

• Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, 

• Přírodovědné gymnázium Ostrava-Hrabůvka, 

• Střední odborná škola Waldorfská, 

• Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, 

• Střední průmyslová škola stavební, Ostrava-Zábřeh, 

• Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 

• Střední umělecká škola, Matiční, Ostrava, 

• Střední zahradnická škola, Ostrava, 

• Střední zdravotnická škola, Ostrava-Mariánské Hory, 

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

• Vítkovická střední průmyslová škola, Ostrava, 

• Vyšší odborná škola Sokrates, Ostrava. 
Celkově proběhlo 54 exkurzí a 60 vzdělávacích akcí pro veřejnost.  

3. Služby knihovnám 
MSVK v roce 2014 poskytla knihovnám Moravskoslezského kraje 64 obsáhlých 
informací a konzultací. Knihovnice z pracoviště služeb knihovnám absolvovaly také 
54 metodických návštěv, z toho 12 v pověřených knihovnách, a připravily celkem 
37 písemných materiálů a prezentací. Z témat, jež byla nejčastěji konzultována, lze 
zmínit kupříkladu webové prezentace knihoven či vzdělávání pracovníků. Pro 
knihovnu ve Studénce byl připraven návrh směrnice o knihovním fondu, do Krnova 
bylo zasláno vyjádření k plánovanému rozšíření služeb městské knihovny atd. 

Bylo připraveno 27 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 661 knihovníků. 
Z jednorázových akcí zaznamenaly největší návštěvnost kurzy Změny 
v katalogizačních pravidlech, Občanský zákoník pro knihovny, Zkušenost čtenáře 
v současné filosofii a literární teorii a Skácelovo krásno. MSVK se také úspěšně 
spolupodílela na pořádání semináře Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných 
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knihovnách (organizováno Sdružením knihoven ČR v prostorách Městské knihovny 
Havířov). Přehled zorganizovaných akcí – viz příloha č. 4. 

 

Foto Mgr. Jana Leparová: Kurz Změny v katalogizačních pravidlech 
 

 
 

Byl dokončen rekvalifikační kurz pro knihovníky a informační pracovníky (započatý 
na podzim 2013), který absolvovalo celkem 14 účastníků. Uskutečnil se také 
dvoudenní kurz pro školní knihovníky a byly otevřeny 2 běhy e-learningového kurzu 
Knihovnické minimum 8 a 9. 

7. 11. 2014 připravily pracovnice oddělení pravidelnou poradu ředitelů a pracovníků 
knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v MSK v Městské knihovně ve 
Vítkově. 

O výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji bude podrobně pojednáno 
v samostatné roční zprávě. 

4. Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 
4.1. Akvizice knihovního fondu 

Přírůstek knihovního fondu za rok 2014 činil 23 657 jednotek, jeho stav se tak zvýšil 
na 1 137 552 k. j. 

Oproti roku 2013 poklesl přírůstek o 1 792 k. j., z čehož 1 052 k. j. činily seriály. 
Nejde však o výrazné snížení počtu docházejících novin a časopisů, ten zůstal oproti 
předcházejícímu roku na podobné úrovni (2014 - 3 723, 2013 - 3 638). Seriály se 
v této statistice objevují až ve chvíli, kdy jsou zkompletovány a svázány celé ročníky. 
Zatímco v předchozích letech byla tímto způsobem zpracovávána i některá rezidua 
z dřívějších období, nyní jsou již seriály vázány kontinuálně. 

 

 



Graf: Složení knihovního fondu
 

 

Dalším faktorem, který m
knihovního fondu, bylo ukon
Zastavení dodávky tiště
vlastnictví hned v únoru 2014. Vzhledem k
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Graf: Složení knihovního fondu 
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průměrná cena však byla vyšší než v předchozích letech. Největší vliv na zvýšení cen 
zahraničních publikací mělo oslabení české koruny na podzim 2013, které se plně 
projevilo až na ceně za zahraniční publikace v roce 2014. Kromě knih z oboru 
environmentalistiky byly nakupovány především jazykové učebnice, doplňkově také 
cizojazyčná beletrie (nejčastěji v angličtině, ale také ve španělštině) a výběrově 
slovenské publikace (vysokoškolské učebnice, publikace zaměřené na slovenské 
reálie). 

Nákupem v antikvariátech bylo doplněno 84 starších regionálních dokumentů 
v hodnotě 15 250 Kč.  

Počet dokumentů získaných povinným výtiskem byl zhruba stejný jako v roce 2013. 
Mírně klesl povinný výtisk tištěných dokumentů (2014 – 1 073 k. j., 2013 – 1 126 
k. j.), naopak stoupl počet elektronických zdrojů (2014 – 158 k. j., 2013 – 93 k. j.). 

Počet darů mírně poklesl, bylo získáno méně publikací od zahraničních dárců (např. 
z Goethe-Institutu získala MSVK v roce 2013 111 k. j., v roce 2014 jen 60). 
Z projektu Česká knihovna bylo doplněno do fondu knihovny 29 publikací (14 
z objednávky z roku 2013 a 15 z roku 2014). 

Významní dárci (nad 20 titulů): 

• zahraniční publikace – Goethe-Institut (60 k. j.), Sdružení přátel polské knihy 
(25 k. j.), 

• české publikace – Univerzita Palackého (374 k. j.), MOBA (260 k. j.), 
Západočeská univerzita (80 k. j.), Tappa pro De Agostini (54 k. j.), Ostravská 
univerzita (32 k. j.), Technická univerzita Liberec (30 k. j.), Univerzita Karlova 
(28 k. j.), Slezská univerzita (24 k. j.), Národní divadlo (21 k. j.), nakladatelství 
CREW (20 k. j.), Univerzita T. Bati (20 k. j.). 

Významným obohacením knihovního fondu MSVK bylo obdržení 337 k. j. starších 
regionálních novin a časopisů z období 2. poloviny 19. stol. a 1. poloviny 20. stol., 
které knihovna získala převodem z fondu Archivu města Ostravy.  

Speciální fond pro handicapované uživatele byl opět rozšiřován díky účelové dotaci 
Moravskoslezského kraje. Zakoupeno bylo dohromady 636 k. j., rozdělení dle 
jednotlivých druhů dokumentu ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka: Složení přírůstku speciálního fondu 
 

Zvukové záznamy  444 k. j. 
Audiovizuální záznamy (filmy s titulky pro neslyšící) 23 k. j. 
Monografie 
      z toho bodové knihy 
      z toho odborná literatura 

168 k. j. 
153 k. j. 
15 k. j. 

Seriály 1 k. j. 
Celkem 636 k. j. 

 

4.2. Revize, obsahová aktualizace a ochrana knihovního fondu 
Bylo zrevidováno 129 744 k. j. Jednalo se o seriály signatury U a R (62 346 k. j.) 
a pravidelnou každoroční revizi norem (67 398 k. j.). Dále byla provedena obsahová 
aktualizace knihovního fondu signatury G 30.000 – G 60.000, na jejímž základě bylo 
vyřazeno 11 508 k. j. obsahově zastaralé zahraniční literatury.  
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Do vazby bylo připraveno 4 706 k. j. seriálů a 60 knih. V  reprografické dílně pak bylo 
opraveno celkem 1 289 knih a 145 seriálů. 

5. Bibliografická a katalogizační činnost 
5.1. Zpracování knihovního fondu 
Veškerý nově získaný knihovní fond byl jmenně i věcně zpracován, počty 
zkatalogizovaných dokumentů odpovídají přírůstku. Průměrná doba kompletního 
zpracování od akvizice k uživateli je nyní 14 dní až 3 týdny, přičemž v případě 
požadavků čtenářů jsou dokumenty katalogizovány přednostně do druhého dne (cca 12 
přednostně zpracovaných publikací denně). 

Do báze národních jmenných autorit bylo celkem exportováno 628 záznamů nových 
jmenných autorit (všechny prošly supervizí ve jmenné katalogizaci, větší část tam byla 
i vytvořena). Průběžně byly posílány návrhy na opravy a doplnění především 
jmenných autorit návrhem supervizorky. 

Do konce února 2014 a dále od září do konce roku probíhala brigádně jmenná a věcná 
retrokonverze naskenovaných záznamů G 1 - G 29.999, které dosud nebyly 
vyhledatelné v online katalogu. Celkem bylo ke konci roku 2014 jmenně zpracováno 
1 254 záznamů a věcně 2 767 záznamů. Vyšší počet u věcné retrokonverze je 
způsoben tím, že některé záznamy již byly jmenně zpracovány v rámci minimálního 
záznamu. 

Oddělení zpracování knihovního fondu pokračovalo i v roce 2014 v podpoře dalších 
činností knihovny. Byly vytvářeny katalogizační záznamy pro potřeby digitalizačního 
pracoviště, a to v rozsahu 80 knih z fondů jiných knihoven. Při zpracovávání 
regionálních dokumentů probíhala průběžná kontrola existence záznamu 
v retrospektivních bibliografiích, případně vytvoření duplicitního záznamu pro 
příslušnou RRB (celkem 121 záznamů). 

Během roku 2014 probíhala příprava na přechod na nová katalogizační pravidla RDA. 
Jejich povinné zavedení je Národní knihovnou ČR plánováno na 1. dubna 2015.  

5.2. Bibliografická činnost 
V průběhu roku 2014 bylo uloženo 2 802 analytických záznamů z regionálních 
tištěných periodik a monografií (z toho bylo uloženo v rámci projektu ANL 370 
záznamů z celostátních periodik). 
Zároveň byly pracovnicemi oddělení bibliografie obohaceny retrospektivní regionální 
databáze o 2 145 záznamů. Byly takto doplňovány všechny jednotlivé regionální 
databáze, ale pozornost byla věnována především bibliografii okresu Frýdek-Místek 
(1 821 záznamů). Celkový počet záznamů v RRB Frýdek-Místek tak k 31. 12. 2014 
činil 9 111. Do ostatních regionálních databází bylo přidáno 324 nových záznamů a 
jejich stavy byly ke konci roku následující: Ostrava 16 114, Karviná 9 062, Nový Jičín 
882 a Bruntál 203. 

5.3. Digitalizace 
V roce 2014 pokračovalo pracoviště digitalizace v realizaci projektu Digitalizace 
a ukládání dat, v němž byla knihovna partnerem Moravskoslezského kraje. Řešen byl 
také projekt Ochranné reformátování významných dokumentů Moravskoslezského 
kraje, který získal dotaci z programu Ministerstva kultury VISK 7. O těchto aktivitách 
je více pojednáno v kapitolách 1 a 6. 

Mimo uvedené projekty bylo v roce 2014 naskenováno a popsáno metadaty 10 192 
stran. Byla mj. navázána spolupráce s další institucí, a to Galerií výtvarného umění 
v Ostravě.  
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Foto Mgr. Jana Leparová: Exkurze na digitalizačním pracovišti v MSVK 
 

 
 

5.4. Regionální e-knihy 
Byly připraveny a vydány 3 regionální elektronické knihy, každá z nich ve formátech 
pdf, pdf pro čtečky, ePub, mobi. 

Oproti roku 2013 výrazně vzrostl počet přístupů do regionálních e-knih – celkem 886 
přístupů (2013 – 680). Nejžádanější je i nadále formát pdf (594), dále mobi (104), pdf 
pro čtečky (96) a ePub (92). Nejčastěji byly žádány tituly Pán Lysé hory (84), Kresby 
ze Slezska (81) a Frenštát a Radhošť (76).  

5.5. Místní elektronické zpravodaje 

I v roce 2014 pokračovalo ukládání elektronických verzí obecních zpravodajů 
Moravskoslezského kraje do online katalogu MSVK. Bylo vystaveno dalších 
54 zpravodajů obcí MSK, čímž se celkový počet zvýšil na 175 titulů (zhruba tři 
čtvrtiny vydávaných zpravodajů). Postupně byly během roku také ukládány starší 
ročníky (2012 a dříve), které byly stahovány ze stránek obcí, jež poskytly souhlas se 
zveřejněním místního periodika. Do konce roku 2014 bylo vystaveno na server 
knihovny 1 298 jednotlivých ročníků.  

5.6. Skenování obálek 
V reprografické dílně bylo naskenováno a odesláno na obálkový server 914 obálek 
(v případě odborných publikací včetně obsahů) publikací, které knihovna získává 
povinným výtiskem. 
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6. Rozvojové projekty 
6.1. Digitalizace a ukládání dat 
Součást multiprojektu e-Government Moravskoslezského kraje (II.–VI. část 
výzvy). Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Integrovaného operačního programu. 
Řešitelé: Mgr. Aleš Drahotušský, Mgr. Bc. Monika Oravová, Ing. Lea Prchalová, 
Ing. Magda Zavilová. 

Výstupy tohoto projektu byly MSVK oficiálně předány v samém závěru předchozího 
roku, takže teprve v roce 2014 došlo k jejich plnému využití. V části Krajská 
digitalizační jednotka proběhlo nasazení nového SW a HW do ostrého provozu a byla 
spuštěna nová verze Digitální knihovny Moravskoslezského kraje v systému 
Kramerius verze 4. V části Digitalizace knihovního fondu probíhal import a kontrola 
41 006 PSP balíčků (306 000 stran dokumentů), zjištěné nedostatky byly 
prostřednictvím aplikace Google Disk průběžně předávány subdodavateli. 

Po celý rok také probíhala propagace projektu – vystoupení na odborných 
konferencích a seminářích (Digitalizace a ukládání dat, Kniha ve 21. století, Trendy 
v muzejním knihovnictví), exkurze pro širokou veřejnost (Digitalizace není jen 
skenování), příspěvky v odborném tisku (časopis Čtenář, sborník Kniha ve 21. století 
2014), propagace v médiích (Česká televize, Český rozhlas, Mladá fronta Dnes) atd. 

6.2. VISK 2. Expertní kurzy počítačové gramotnosti  
Řešitelé: Mgr. Radka Krejčí, Jana Krůčková.  

Byly zorganizovány 4 expertní kurzy v celkovém rozsahu 60 vyučovacích hodin, jichž 
se zúčastnilo 53 zájemců z celkem 21 knihoven Moravskoslezského kraje. Z tohoto 
počtu úspěšně kurzy zakončilo 48 absolventů. 

6.3. VISK 2. Kurzy počítačové gramotnosti 
Řešitelé: Mgr. Radka Krejčí, Jana Krůčková.  

V průběhu roku se uskutečnily 4 expertní kurzy v celkovém rozsahu 60 vyučovacích 
hodin, a to pro 65 účastníků z celkem 28 knihoven Moravskoslezského kraje. Kurzy 
úspěšně absolvovalo 57 knihovníků. 

6.4. VISK 7. Ochranné reformátování významných dokumentů 
Moravskoslezského kraje 

Řešitel: Mgr. Aleš Drahotušský. 

V rámci projektu bylo zdigitalizováno cca 7 000 stran významných regionálních 
dokumentů, a to 13 monografií a 2 periodika („Zeitschrift für Kranken- und 
Humanitätsanstalten“ a „Taschenbuch für die Geschichte Mährens und Schlesiens“). 
Jedná se o dokumenty ve vlastnictví MSVK a Slezského zemského muzea v Opavě. 
Část digitalizace probíhala dodavatelskou službou firmy EXON s.r.o., která provedla 
naskenování dokumentů, jejich úpravu, konverzi snímků do formátu JPEG 2000 
a převod do textového formátu (OCR). Tvorba a editace metadat, vytvoření vnitřní 
struktury knihy a tvorba kompletního balíčku proběhly přímo v MSVK v rámci vlastní 
spoluúčasti. Digitalizované dokumenty jsou v souladu s autorským zákonem 
zpřístupněny v Digitální knihovně Moravskoslezského kraje 

6.5. VISK 8/B. Rozšíření knihovního systému Aleph o možnost připojení 
externího platebního systému; příprava na Centrální portál knihoven 

Řešitel: Ing. Drahomíra Tošenovská.  
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Knihovna na webových stránkách umožňuje svým uživatelům přístup do on-line 
katalogu automatizovaného knihovního systému Aleph v.20 a v rámci tohoto systému 
přístup do osobního čtenářského konta. Díky prostředkům z programu VISK 8/B ve 
čtenářském kontě přibyla možnost přijímání online plateb platebními kartami 
prostřednictvím platební brány. K realizaci byla využita aplikace vyvinutá Moravskou 
zemskou knihovnou, byl instalován balíček pro propojení externího platebního 
systému na systém Aleph (API pro peněžní transakce v systému Aleph, napojení 
platební brány GlobalPayments na systém Aleph). Výsledkem je rozhraní pro hrazení 
pokut v systému Aleph prostřednictvím kreditních karet, které uživatelům knihovny 
umožňuje provést zaplacení všech dlužných transakcí z prostředí čtenářského 
katalogu. 

6.6. VISK 9. Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL 
Řešitel: PhDr. Věra Svozilová.  

MSVK se zavázala v roce 2014 vytvořit v rámci projektu 1 500 originálních záznamů 
z přidělených celostátních periodik do databáze ANL. Na projektu pracovali dva 
pracovníci sjednaní na tuto práci na dohodu o provedení práce, kteří vytvořili 1 200 
bibliografických záznamů. Další záznamy pak byly zpracovány v rámci vlastní 
spoluúčasti MSVK. Zpracovatelé vytvářeli nové originální bibliografické záznamy 
článků z dohodnutých titulů periodik vydaných v roce 2013 (v případě nutnosti 
zachování kontinuity a komplexnosti excerpce i starších) stejným způsobem jako 
záznamy z nově vydávaných regionálních titulů. Záznamy článků pořizovaných 
v rámci projektu byly zasílány 1x týdně do Souborného katalogu (databáze ANL) tak, 
aby byl v nejvyšší možné míře eliminován výpadek záznamů v této bázi za rok 2013 
i starších.  

6.7. Konsorciální projekty zajišťující licence pro uživatele MSVK 
Garant: Mgr. Bc. Monika Oravová. 

MSVK i v roce 2014 poskytovala přístup do řady elektronických informačních zdrojů, 
jež mohla nabízet díky účasti v konsorciálních projektech financovaných z různých 
zdrojů: 

• Projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR. Podpora Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 3, výzva 4.3. 
Konsorcium řídí Západočeská univerzita v Plzni. Projekt zajišťuje elektronické 
informační zdroje  EBSCO Academic Search Complete a Central & Eastern 
European Academic Source. 

• Projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj. Podpora OP VaVpI, 
prioritní osa 3, výzva 4.3. Konsorcium řídí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 
Projekt zajišťuje elektronický informační zdroj Proquest STM Package. 

• Projekt Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře 
informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání. Podpora programu MŠMT 
Informace - základ výzkumu. Konsorcium řídí Národní technická knihovna. 
Projekt přinesl licence k databázi ScienceDirect a plnotextové verzi publikací 
SpringerLink. 

• Projekt Národní knihovna ČR - rozvoj informační infrastruktury VaVal pro 
humanitní obory. Podpora programu MŠMT Informace - základ výzkumu. 
Konsorcium řídí Národní knihovna ČR. Projekt zajišťuje přístup do databáze 
Business Source Complete společnosti EBSCO.  

• Konsorcium, které přináší licence k databázi právních informací ASPI a plným 
textům novin, časopisů, přepisů rozhlasových a televizních relací Anopress, vede 
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Národní knihovna ČR. Konsorciální licence podpořena státní dotací přes program 
MK VISK 8. 

• Konsorcium, řízené Knihovnou Akademie věd ČR, v. v. i., zajišťuje informační 
zdroje v rámci Web of Knowledge.  

7. Automatizace 
Kromě zajišťování rutinního provozu jednotlivých hardwarových i softwarových 
systémů se realizovaly i některé mimořádné aktivity. 

• Výše uvedený projekt VISK 8/B řešil možnost úhrady dlužných částek kreditní 
kartou z čtenářského konta prostřednictvím platební brány společnosti Global 
Payment. Byla uzavřena smlouva s bankou o poskytování služeb GPE. Byl 
instalován SW balíček pro propojení knihovního systému Aleph a platební brány. 
Během posledního čtvrtletí roku 2014 byly testovány různé situace, které by mohly 
nastat vzhledem k propojení platební brány GPE a knihovního systému Aleph.  

• Vyhodnocením situace v technickém vybavení pro zálohování dat knihovny bylo 
rozhodnuto pořídit nové diskové pole a novou zálohovací knihovnu další generace, 
včetně zálohovacích médií. Odložen byl naopak plánovaný nákup nového serveru, 
a to i v souvislosti s posunem termínu přechodu AKS Aleph 500 v.20.1 na novou 
verzi na rok 2015. Toto řešení bylo podložené i zkušenostmi z instalace nové verze 
a z následných problémů u knihoven s AKS Aleph, které již přechod uskutečnily. 

• Po testovací fázi byl plně zprovozněn nový systém Kramerius v.4.  

• Služba pro autentizaci čtenářů Shibboleth byla převedena ze zkušebního provozu 
do plné funkčnosti. To umožnilo například zahájení výpůjček elektronických knih 
v systému Levná knihovna. 

• Byla nastavena nová služba pro uživatele – měsíční rozesílání upomínacích 
e-mailů na dlužné částky dlužníků, kteří sice již vrátili publikace, ale nevyrovnali 
své dluhy za poplatky z prodlení s vrácením.  

• Vzhledem k problémům s využíváním PC s veřejným internetem u některých 
návštěvníků byl testován a instalován nový SW pro internetové kavárny. Později 
byl nahrazen SW TightVNC, který lépe splňoval požadavky pro vzdálenou správu 
přístupu obsluhy ke čtenářským PC s internetem. 

• Průběžně probíhala technická příprava knihovního systému na přechod na nová 
katalogizační pravidla RDA, závislá na pokynech Národní knihovny ČR 
a výstupech z jednání pracovních skupin. 

• Vzhledem ke končící podpoře OS Windows XP byly během roku vyměněny 
všechny technicky nevyhovující PC a na všech PC v knihovně byl instalován nový 
OS Windows 7. 

• Byl testován a zprovozněn přístup k Portálu kraje, jehož prostřednictvím 
Moravskoslezský kraj zpřístupňuje různé agendy (elektronická spisová služba, 
portál majetku či právní systém CODEXIS). Byla nově nastavena práva přístupů, 
proběhla aktualizace u všech uživatelů a nastavení nových agend. 

• S využitím programu Imagex byl testován a zprovozněn systém automatického 
zálohování PC v síti knihovny, včetně počítačové učebny s automatickou obnovou 
podle požadavku jednotlivých školitelů. 
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8. Publikační činnost 
Tištěné publikace (všechny byly zároveň vydány i v elektronické podobě): 

• LEPAROVÁ, Jana a Marcela TOMÁŠOVÁ. Rozbor činnosti vybraných knihoven 
poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2013. Ostrava: 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7054-199-9. 

• PRCHALOVÁ, Lea. Výroční zpráva 2013. Ostrava: Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7054-189-0.  

• ŠEDÁ, Marie. Vyhodnocení standardu veřejných knihovnických a informačních 
služeb v Moravskoslezském kraji 2012-2013. Ostrava: Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě, 2014. 

• ŠEDÁ, Marie a Marcela TOMÁŠOVÁ. Roční zpráva hodnocení výkonu 
regionálních funkcí Moravskoslezský kraj 2013. Ostrava: Moravskoslezská 
vědecká knihovna v Ostravě, 2014. ISBN  978-80-7054-190-6. 

Regionální e-knihy (autorsky volné tituly ve formátech pdf, pdf pro čtečky, ePub 
a mobi): 

• Sláma, František - Pán Lysé hory 

• Třenecký, Ladislav - Muži v černém 

• Třenecký, Ladislav - Parta 

E-knihy jsou k dispozici k bezplatnému stažení na http://www.svkos.cz/elektronicke-
zdroje/databaze-vytvarene-v-msvk/clanek/regionalni-e-knihy/. 

9. Propagace činnosti 
Akcí, jež v roce 2014 přilákala do MSVK nejvíce návštěvníků, byla Ostravská 
muzejní noc, do níž se knihovna zapojila již podruhé. Tentokrát připravila pro zájemce 
program inspirovaný legendami o permonících (netradiční prohlídky podzemím 
knihovny s názvem Možná přijde i permoník…) a také ukázku různých podob knih 
podle typu papíru, vazby či tisku. Celkový počet návštěvníků se vyšplhal na 650 osob. 

 
Foto Mgr. Jana Leparová: Ostravská muzejní noc  
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Další významnou akcí z pohledu prezentace knihovny byla aktivní účast na 
4. Ostravském knižním veletrhu. MSVK opět připravila a obsluhovala společný stánek 
s 5 regionálními muzei. 

 

Foto Mgr. Jana Leparová: Ostravský knižní veletrh 2014 
 

 
 

Již tradičně se knihovna účastnila také dvou celostátních akcí zaměřených na 
propagaci knihoven a čtenářství, jimž jsou Březen - měsíc čtenářů a Týden knihoven. 
U příležitosti první z nich připravila například besedu s populární spisovatelkou Petrou 
Braunovou či exkurzi na zmodernizované digitalizační pracoviště. Poprvé byl 
vyhlášen Čtenář roku, jímž se stal pan Aleš Kincl, který z rukou ředitelky knihovny 
převzal drobné knižní dary. 
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Foto Mgr. Jana Leparová: Čtenář roku  
 

 
 

V Týdnu knihoven proběhla přednáška pro veřejnost Bloudil, či nebloudil učitel 
národů? na téma J. A. Komenský a jeho mapy a na webových stránkách knihovny byl 
vystaven soutěžní kvíz k problematice Velké války. Proběhly také oblíbené prohlídky 
knihovním podzemím, tentokrát nazvané Za poklady do podzemí. 

 

Foto Mgr. Jana Leparová: Přednáška Bloudil, či nebloudil učitel národů? 
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Z dalších akcí zaměřených na veřejnost a propagaci služeb knihovny lze uvést již 
dříve zmíněné vzdělávací prezentace pro studenty středních škol. Oblíbené byly také 
exkurze, kterých bylo zorganizováno 54 s účastí 989 osob. 

V roce 2014 se MSVK opět prosadila v soutěži o nejlepší webové stránky Biblioweb, 
kde obsadila dělené 2. a 3. místo v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích 
nad 30 tisíc obyvatel. 

10. Výběr článků o Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě 

• GABZDYL, Josef. Vědeckou knihovnu ničí vlhko a plísně. Politici stále jen 
slibují. iDnes [online]. 24. 3. 2014 [cit. 24. 3. 2014]. Dostupný z: 
http://ostrava.idnes.cz/vedeckou-knihovnu-nici-vlhko-a-plisne-d8m-/ostrava-
zpravy.aspx?c=A140322_2048503_ostrava-zpravy_ama 

• Koncepce rozvoje knihovnictví v Moravskoslezském kraji. Právo. 14. 6. 2014, 
č. 138, s. IV. ISSN 1211-2119. 

• MOTLOVÁ, Žaneta. Za starými dokumenty nemusí lidé do archivů. Listiny jsou 
na webu. iDnes [online]. 2. 1. 2014, č. 2 [cit. 20. 1. 2014]. Dostupný z: 
http://ostrava.idnes.cz/za-starymi-dokumenty-nemusi-lide-do-archivu-listiny-jsou-
na-webu-ph4-/ostrava-zpravy.aspx?c=A131231_2016837_ostrava-zpravy_jog 

• ORAVOVÁ, Monika. Digitalizace regionální literatury v Moravskoslezském kraji. 
Čtenář. 2014, roč. 66, č. 3, s. 98-101. ISSN 0011-2331 

• PINTÉROVÁ, Tereza. Knihovny: Ostrava stále ráda čte. Moravskoslezský deník.  
16. 6. 2014, č. 139, s. 1. ISSN 1213-5577. 

• ŠLEZINGR, Radim.  Ostravský knižní veletrh počtvrté. Moravskoslezský deník.  
7. 3. 2014, č. 56, s. 10. ISSN 1213-5577. 

• VEŽRANOVSKÝ, Václav. Prázdniny zavítaly i do knihoven. Moravskoslezský 
deník. 2. 7. 2014, č. 153, s. 3. ISSN 1213-5577. 

11. Členství knihovny 

11.1. Členství knihovny 
Sdružení knihoven ČR (SDRUK) 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) 

Virtuální polytechnická knihovna (VPK) 

Asociace evropských vědeckých knihoven (LIBER) 

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

Ústřední knihovnická rada ČR (Ing. Prchalová). 

Rada Sdružení knihoven ČR (předsedkyně Ing. Prchalová). 

Sekce SDRUK pro akvizici (Mgr. Filipová). 

Sekce SDRUK pro bibliografii (Mgr. Szöke). 

Sekce SDRUK pro regionální funkce (PhDr. Šedá). 

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

Sekce SDRUK pro služby (Mgr. Tomášová). 

Rada Centrálního portálu knihoven (Ing. Prchalová). 

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

• CPK. PS pro informační zdroje (Mgr. Smékalová). 
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• CPK. PS pro centrální portál (Mgr. Bc. Oravová). 

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

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

• PS k podpoře vytváření knihovních fondů (Mgr. Filipová). 
Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih (pí Holbergová). 

Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (pí Holbergová). 

Pracovní skupina pro seriály (Bc. Badošková). 

Pracovní skupina pro věcné zpracování (Mgr. Kozelský). 

SKIP. Sekce vzdělávání (Mgr. Krejčí). 

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

Krajská komise soutěže Vesnice roku (PhDr. Šedá). 
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12. Přehled výnosů a nákladů roku 2014 v Kč 
Účet – položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 
602 – výnosy z prodeje služeb 2 600 000 2  533 104,12 
604 – výnosy z prodaného zboží  980,00 
646 – výnos z prodeje DHM 100 0000 0,00 
648 – čerpání fondů 300 000 149 708,11 
649 – jiné ostatní výnosy 20 000  413 237,75 
662 – úroky  30 000 35 219,17 
669 – ostatní finanční výnosy  0,90 
672 – výnosy z transferů 35 220 610  35 217 648,82  
V tom: příspěvek na provoz od zřiz. 26 242 130  26 242 133,00 
             přísp. účel. od zřizovatele 8 439 480 8439 479,00 
             výnosy z rozpouštěného IT 321 000 320 557,82 
             přísp. účel. ze SR 218 000  215 479,00 
Výnosy celkem 38 270 610 38 349 898,87 
501 – spotřeba materiálu  5 929 000  6 394 646,13 
Z toho: účel. prostř. KF (úz 203) 5 200 000 5 135 319,11 
             účel. prostř. postižení (úz 203) 75 000 73 904,00 
             účel. prostř. RF (úz 345) 4 000 5 082,00 
502 – spotřeba energie 1 300 000 1 137 593,91 
504 – prodané zboží  3 752,18 
511 – opravy a udržování 200 000 139 500,39 
512 – cestovné 151 700 106 116,29 
Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 16 700 16 896,00 
513 – náklady na reprezentaci 8 000 6 227,29 
518 – ostatní služby 3 780 000 3 820 570,66 
Z toho: účel. prostř. VISK (úz 34053) 136 000 133 479,00 
             účel. prostř. RF (úz 345) 20 000 21 390,43 
             účel. prostř. vazby (úz 203) 100 000 76 751,00 
             účel. prostř. databáze (úz 203) 700 000            787 929,89 
             účel. prostř. postižení (úz 203) 85 000              32 260,00 
521 – mzdové náklady 17 592 000 17 696 488,00 
Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 637 000 619 389,00 
             OON 146 000 203 940,00 
524 – zákonné soc. pojištění 5 932 000 5 932 324,00 
Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 217 000 213 992,28 
525 – jiné sociální pojištění Kooper. 50 000 48 878,00 
527 – zákonné soc. náklady 852 300 870 798,01 
Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 6 300 6 238,71 
528 – ostatní soc. náklady 0 650,00 
538 – ostatní daně a poplatky 20 000 17 860,50 
547 – manka a škody 0 1 000,00 
548 – tvorba fondů 100 000 0,00 
551 – odpisy 1 796 610 1 660 037,00 
557 – nákl. z odepsaných pohled.   1 242,00 
558 – náklady z DDM 536 000 461 647,60 
Z toho:  účel. prostř. postiž.(úz 203)  53 836,00 
               účel. prostř. RF (úz 345)  22 529,58 
563 – kurzové ztráty  438,18 
569 – jiné ostatní náklady 23 000 46 984,05 
591 – daň z příjmů 0 3 144,68 
Náklady celkem 38 270 610 38 349 898,87 
Výsledek hospodaření 0 0,00 
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13. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela 
v roce 2014 žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 

14. Organizace a řízení MSVK 
K hodnocení činnosti proběhlo celkem 11 porad vedoucích pracovníků, z toho 
2 porady byly speciálně zaměřeny na přípravu nového statistického programu pro 
sledování ukazatelů o činnosti MSVK. 

Průběžně byla aktualizována řídicí dokumentace. Výrazné změny byly zapracovány do 
Knihovního řádu, a to především v souvislosti s aplikací některých ustanovení Nového 
občanského zákoníku. Velká pozornost byla věnována také implementaci pravidel 
provozu environmentální organizace. 

Plnění mimořádných úkolů a nadstandardní činnost zaměstnanců byla individuálně 
projednávána a promítla se do hodnocení pracovníků. 

Hodnocení hospodaření MSVK je předmětem samostatného materiálu Zpráva 
o činnosti Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě v roce 2014. 

Systém FaMa – Facility management v efektivní organizaci znamenal velký nárůst 
práce, aniž by pro samotnou organizaci znamenal nějaká pozitiva. Doufejme, že 
alespoň přinese zjednodušení přehledu o hospodaření příspěvkových organizací 
v krajském měřítku.  

15. Zaměstnanci, zvyšování kvalifikace 
Počet zaměstnanců (přepočtený stav) činil k 31. 12. 2014 69,22 úvazků. Struktura 
zaměstnanců podle vzdělání je uvedena v příloze č. 3. Průměrný plat (včetně 
regionálních funkcí) činil 21 059 Kč. 

Odborní pracovníci absolvovali 136 vzdělávacích akcí v rozsahu 1 154 hodin.  
V bakalářském studiu knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě pokračovala jedna 
knihovnice. 

16. Seznam zaměstnanců 
Ředitelka 
Ing. Prchalová Lea 
 
Sekretariát 
Štěpánová Eva 
 
Oddělení ekonomiky a provozu (OEP) 
Ing. Teichmannová Ivana – vedoucí oddělení 
Benešová Zdeňka 
Beranová Ludmila 
Fischer Karel 
Ježková Petra – do 31. 10. 2014 
Karkošková Jana 
Kolinkeová Jarmila – do 31. 7. 2014 
Křižáková Lenka 
Motáková Vladimíra 
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Nociar Martin 
Pincová Lydie 
Světnická Michaela – od 1. 11. 2014 
Szentiványiová Marie 
Ševčíková Emilia – do 31. 1. 2014 
Štrohalmová Ludmila – do 30. 11. 2014 
Švarcová Jana 
Vojtášková Ester 
 
Oddělení akvizice knihovního fondu (OAK) 
Mgr. Filipová Gabriela – vedoucí oddělení 
Bc. Csabolová Světluše  
Nekolová Lenka 
Nováková Jindra 
Schindlerová Eva 
Špoková Alena 
Uhlířová Sultana 
Zoubková Milena 
 
Oddělení automatizace (OA) 
Ing. Tošenovská Drahomíra – vedoucí oddělení 
Mgr. Vojtková Blanka 
Ing. Zavilová Magda 
 

Oddělení knihovních služeb (OKS) 
Mgr. Tomášová Marcela – vedoucí oddělení 
Fojtíková Eva 
Mgr. Chromcová Jitka 
Mgr. Krejčí Radka 
Krůčková Jana – od 1. 9. 2014 
Kuzníková Anna 
Mgr. Leparová Jana 
Bc. Podešvová Dana 
PhDr. Šedá Marie 
Štrimpfl Marek 
 
Ústřední půjčovna (ÚP) 
Jílková Veronika – vedoucí oddělení 
Csabolová Veronika 
Fedorová Anna 
Jakimovová Edita 
Kleinová Danuše 
Kolářová Šárka  
Bc. Křížová Judita  
Mencnerová Dagmar 
Mervartová Věra 
Nitschová Eva 
Revťáková Dagmar 
Slonková Irena 
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Starková Miluše 
Štverka Bohuslav 
 
Oddělení bibliografie (OB) 
Mgr. Szöke Pavlína – vedoucí oddělení  
Mgr. Kašná Kateřina 
Bc. Seberová Radmila 
Mgr. Sisková Kateřina 
PhDr. Svozilová Věra 
 
Oddělení speciálních fondů (OSF) 
Mgr. Bc. Oravová Monika – vedoucí oddělení, zástupce statutárního orgánu 
Bc. Adamčíková Michaela 
Mgr. Drahotušský Aleš 
Hučíková Olga 
Rončková Jaroslava 
Mgr. Sklenářová Dana 
 
Oddělení zpracování knihovního fondu (OZK) 
Mgr. Smékalová Dagmar – vedoucí oddělení  
Bc. Badošková Martina 
Mgr. Grossmannová Jana 
Holbergová Pavla 
Bc. Hrušková Kateřina 
Bc. Hurníková Dagmar 
Mgr. Kozelský Michal  
Bc. Kazíková Jana 
Urbancová Irena 
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Příloha č. 1: Plnění plánu významných číselných ukazatelů 
 
         Plán  Skutečnost 
 
Přírůstek knihovního fondu ( k. j.)  
monografie, kartografické dokumenty, elektronické dokumenty 15 000 15 761 
seriály  3 000 4 706 
normy 2 000 2 060 
patentové spisy 600 123 
zvukové dokumenty  400 959 
audiovizuální záznamy 0 30 
hudebniny 0 18 
celkem 21 000 23 657 
   
Dokumenty pro sluchově a zrakově postižené  600 636 
(Ve statistikách nejsou uvedeny samostatně.) 
 
Katalogizace (k. j.) 
monografie, kartografické dokumenty, elektronické dokumenty 15 000 15 051 
seriály vč. elektronických 3 000 4 764 
zvukové dokumenty  400 1 008 
audiovizuální záznamy 0 33 
hudebniny 0 24 
celkem 18 400 20 880 
 
Dokumenty pro sluchově a zrakově postižené  600 636 
(Ve statistikách nejsou uvedeny samostatně.) 

 
Revize knihovního fondu (k. j.) 126 000 129 744 

 
Vazby knihovního fondu (k. j.) 3 500  6 200 

 
Bibliografické záznamy (kromě katalogizačních) 3 900  4 947 

 
Registrovaní uživatelé  9 500 9 939 
 
Výpůjčky (krom ě cirkulace a MVS) 
v OKS a ÚP (monografie a seriály) 430 000 431 965 
v OSF (speciální fondy) 44 000 44 251 
celkem 474 000 476 216 

 
Cirkulace a MVS 5 000 6 433 
 
Vzdělávací akce pro knihovníky 19 27 

 
Vzdělávací akce pro veřejnost (exkurze, školení, semináře) 80 114 
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Příloha č. 2: Statistické ukazatele činnosti MSVK 
 
Přírůstek knihovního fondu (v k. j.)   23 657 
Monografie, kartografické dok., hudebniny, elektron. zdroje   15 779 
       monografie tuzemské 14 603 
       monografie zahraniční 631 
       kartografické dokumenty tuzemské 127 
       kartografické dokumenty zahraniční 2 
       hudebniny (pouze tuzemské)   18 
       elektronické zdroje (fyzické nosiče)    398 
Seriály   4 706 
       seriály (tuzemské) 3 117 
       seriály (zahraniční) 436 
       ostatní seriály (tuzemské) 979 
       ostatní seriály (zahraniční) 174 
Normy    2 060 
Patenty   123 
Zvukové záznamy   959 
Audiovizuální záznamy   30 
Počet docházejících titulů periodik (p. j.) = počet exemplářů   3 638 
Rozdíl přírůstku a úbytku knihovního fondu (k. j.)   11 959 
Stav knihovního fondu   1 137 552 
       monografie 621 745 
       seriály 139 008 
       normy 68 309 
       patenty 285 389 
       zvukové záznamy 12 709 
       audiovizuální záznamy 546 
       elektronické zdroje 3 065 
       hudebniny 321 
       kartografické dokumenty 6 460 
Revize, ochrana knihovního fondu (v k. j.)   129 744 
Vazba knihovního fondu (k. j.)   6 200 
Obsahová aktualizace knihovního fondu (v k. j.)   97 398 
Úbytek knihovního fondu (v k. j.)   11 698 
       monografie 11 585 
       seriály 1 
       normy 107 
       kartografické dokumenty 5 
Jmenná katalogizace (k. j.)   20 880 
       monografie (k. j.) 14 726 
       hudebniny (k. j.) 24 
       kartografické dokumenty (k. j.) 119 
       neperiodické elektronické zdroje (k. j.) 191 
       seriály (k. j.) 4 764 
       zvukové záznamy (k. j.) 1 008 
       audiovizuální záznamy (k. j.) 33 
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       e-knihy (k. j.) 15 
Věcná katalogizace (p. j.)   13 151 
       monografie naučné tuzemské (p. j.) 8 085 
       monografie naučné zahraniční (p. j.) 458 
       hudebniny (p. j.) 27 
       kartografické dokumenty (p. j.) 86 
       neperiodické elektronické zdroje (p. j.) 168 
       seriály (p. j.) 520 
       zvukové záznamy (p. j.) 1 004 
       audiovizuální záznamy (p. j.) 31 
       e-knihy (p. j.) 15 
Retrospektivní konverze záznamů (p. j.) 1 831 
Bibliografické záznamy bez katalogizace   4 947 
Požadavky na výpůjčku   313 096 
       požadavky mimo MVS, MMVS 306 480 
       požadavky MVS, MMVS 4 270 
Výpůjčky celkem   482 649 
Výpůjčky včetně prolongací (kromě MVS)   476 216 
       prezenční (k. j.) 63 441 
       monografie 23 423 
       kartografické dokumenty 125 
       hudebniny 12 
       elektronické zdroje 28 
       seriály 24 359 
       normy 14 159 
       zvukové záznamy 1 
       absenční výpůjčky (kromě MVS, MMVS) (k. j.) 215 514 
       absenční výpůjčky včetně prolongací (kromě MVS, MMVS) (k. j.)  412 775 
       monografie 197 340 
       kartografické dokumenty 1 018 
       hudebniny 145 
       elektronické zdroje 714 
       čtečky elektronických knih 35 
       seriály 4 577 
       normy 3 111 
       zvukové záznamy 8 568 
       audiovizuální záznamy 1 
       počet prolongací   197 261 
MVS, MMVS, cirkulace   6 433 
MVS - výpůjčky jiným knihovnám   5 982 
       požadováno (p. j.) 3 757 
       uspokojeno (p. j.) 3 636 
       zápůjčkou originálu 3 512 
       monografie (k. j.) 3 475 
       seriály (včetně cirkulace) (k. j.) 2 383 
       seriály (k. j.) (bez cirkulace) (k. j.) 37 
       kopiemi (k. j.) 124 
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Cirkulace   2 346 
MVS bez cirkulace    3 618 
MVS-výpůjčky z jiných knihoven   437 
       požadováno (p. j.) 483 
       uspokojeno (p. j.) 437 
       výpůjčkou originálu 376 
       monografie (k. j.) 374 
       seriály (k. j.) 2 
       kopiemi 61 
MMVS-výpůjčky jiným knihovnám   14 
       požadováno (p. j.) 18 
       uspokojeno (p. j.) 14 
       zápůjčkou originálu 10 
       monografie (k. j.) 10 
       kopie 4 
MMVS-výpůjčky z jiných knihoven   14 
       požadováno 12 
       uspokojeno 14 
       výpůjčkou originálu 13 
       monografie (k. j.) 13 
       kopiemi 1 
Registrovaní uživatelé   9 939 
Jednorázoví uživatelé   709 
Fyzičtí návštěvníci   151 276 
       návštěvníci půjčovny 105 254 
       návštěvníci poradny 5 585 
       návštěvníci studovny 18 891 
       návštěvníci půjčovny a studovny OSF 7 771 
       návštěvníci OB 468 
       návštěvníci pracoviště metodiky 955 
       návštěvníci - internet 12 352 
Virtuální návšt ěvníci   612 168 
       počet návštěv webové stránky 589 586 
       vstupy do OPAC 328 429 
       vstupy do výpůjčního protokolu 179 549 
       vstupy do EIZ a DB celkem 152 730 
Zobrazené (stažené) digitální dokumenty   13 403 
Rešeršní a informační činnost, poradenství   9 008 
       elektronické dotazy 1 001 
       obsáhlé informace, konzultace (ústní) 7 988 
       písemná met. doporučení, analýzy 19 
       rešerše (zprac. do publ. i ostatní) 388 
       příprava prezentace 18 
Vzdělávací a kulturní akce   
       počet akcí celkem 152 
       počet účastníků celkem 3 481 
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Výstavy   
       počet výstav 9 
Exkurze   
       počet exkurzí 54 
       počet účastníků 989 
Akce pro knihovníky 
       počet akcí 27 
       počet účastníků 661 
Akce pro veřejnost   
       vzdělávací akce pro veřejnost - počet akcí 60 
       počet účastníků 1 795 
       kulturní akce pro veřejnost (besedy aj.) - počet akcí 2 
       počet účastníků 36 
Publikační činnost 
Tištěné publikace    4 
Počet titulů vydaných elektronických dokumentů    16 
Příspěvky do odborného tisku    5 
Vzdělávání zaměstnanců   
Odborní pracovníci - knihovníci - počet hodin celkem  946 
       interní vzdělávací akce - počet akcí 48 
       počet hodin 448 
       externí vzdělávací akce - počet akcí 53 
       počet hodin 498 
Odborní pracovníci - neknihovníci - počet hodin celkem  208 
       interní vzdělávací akce - počet akcí 4 
       počet hodin 41 
       externí vzdělávací akce - počet akcí 31 
       počet hodin 167 
Celostátní poradní a pracovní orgány - počet akcí  47 
       počet člověkodnů 58 
Porady knihoven MSK   2 
Digitalizace   
       počet zdigitalizovaných stran 17 457 
       počet zdigitalizovaných monografií 98 
       počet zdigitalizovaných titulů seriálů 2 
       počet zdigitalizovaných ročníků seriálů 11 
Elektronické informa ční zdroje 
Vlastní databáze   8 
Licencované elektronické informační zdroje   14 
Získané licence k elektronickým publikacím (mimo předplácené DB)   149 
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Příloha č. 3: Roční výkaz o knihovně za rok 2014 
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Příloha č. 4: Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky 
 
1. Změny v katalogizačních pravidlech 

Termín konání: 16. 1. 2014 
Místo konání:  Studovna MSVK 
Účast:  50 
 

2. E-learninový kurz Knihovnické minimum 8 
Termín konání: 16. 9. 2013 až 2. 2. 2014 
Místo konání:  E-learning 
Účast:  36 
 

3. Skácelovo krásno 
Termín konání: 7. 3. 2014 
Místo konání: Ostravské muzeum 
Účast:  33 
 

4. Rekvalifikační kurz pro knihovníky 
Termín konání: 19. 3. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK 
Účast: 18 
 

5. Občanský zákoník pro knihovny 
Termín konání: 24. 3. 2014 
Místo konání: Knihovna města Ostravy 
Účast:  46 
 

6. Trendy v muzejním knihovnictví 
Termín konání: 8. 4. 2014 
Místo konání: Muzeum Novojičínska 
Účast:  25 
 

7. Seminář IVU 
Termín konání: 23. + 24. 4. 2014 
Místo konání: Městská knihovna Havířov 
Účast:  63 
 

8. Office 2010 
Termín konání: 14. 5. + 21. 5. + 28. 5. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK 
Účast: 12 
 

9. Prokrastinace 
Termín konání: 30. 5. 2014 
Místo konání: Knihovna města Ostravy 
Účast:  26 
 

10. Jak psát (nejen firemní dopisy) 
Termín konání: 9. 6. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK 
Účast:  19 
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11. BiDi 
Termín konání: 12. 6. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 20 
 

12. Práce s grafickým programem Zoner photo studio 
Termín konání: 16. 6. + 23. 6. + 30. 6. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 8 
 

13. E-learninový kurz Knihovnické minimum 9 
Termín konání: 3. 3. až 20. 7. 2014 
Místo konání: E-learning  
Účast: 32 
 

14. Excel pro začátečníky 
Termín konání: 17. + 24. 9. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 10 
 

15. Bezpečnost na internetu 
Termín konání: 12. + 13. 11. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 16 
 

16. Práce s konfliktním klientem 
Termín konání: 1. až 22. 10. 2014 
Místo konání: Knihovna města Ostravy  
Účast: 12 
 

17. Osobní bezpečnost na internetu 
Termín konání: 24. 10. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK 
Účast: 26 
 

18. Kurz pro školní knihovníky 
Termín konání: 3. + 10. 11. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 12 
 

19. Jiné formy prezentace 
Termín konání: 4. + 11. + 18. 11. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 13 
 

20. Vizuální styl knihoven 
Termín konání: 19. + 26. 11. + 3. 12. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 16 
 
 



34   

21. Volně přístupné zdroje a rešeršní strategie 
Termín konání: 5. 12. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 17 
 

22. Moderní manažerské techniky 
Termín konání: 28. 11. 2014 
Místo konání: Univerzitní knihovna Ostravské univerzity  
Účast: 24 
 

23. Úvod do znakového jazyka 
Termín konání: 9. 12. 2014 
Místo konání: Knihovna města Ostravy  
Účast: 12 
 

24. Zkušenost čtenáře v současné filosofii a literární teorii 
Termín konání: 10. 12. 2014 
Místo konání: Ostravské muzeum  
Účast: 34 
 

25. E-learninový kurz Knihovnické minimum 
Termín konání: 15. 9. 2014 až 1. 2. 2015 
Místo konání: E-learning  
Účast: 57 
 

26. Prevence násilí na pracovišti 
Termín konání: 15. 12. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 12 
 

27. Prevence násilí na pracovišti 
Termín konání: 17. 12. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Účast: 12 
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Příloha č. 5: Přehled vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost 
 
1. Necituješ - vyletíš 

Termín konání: leden až prosinec 2014 
Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK, střední školy MSK 
Počet přednášek: 20 
Účast:  428 
 

2. MSVK se představuje 
Termín konání: leden až prosinec 2014 
Místo konání:  Regionální výukové centrum MSVK, střední školy MSK 
Počet přednášek: 16 
Účast:  354 
 

3. Za tajemstvím písma a knihy 
Termín konání: leden až prosinec 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK 
Počet přednášek: 6 
Účast: 154 
 

4. Toulky Ostravou 
Termín konání: leden až prosinec 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Počet přednášek: 2 
Účast:  38 
 

5. SCI-INFO: v ědecké informační zdroje pro ČR – prezentace databází 
Termín konání: 15. 4. + 10. 11. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Počet prezentací: 2 
Účast:  20 
 

6. STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj – prezentace databáze 
Termín konání: 21. 5. + 10. 11. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK  
Počet prezentací: 2 
Účast:  21 
 

7. Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
Termín konání: 7. 3. 2014 
Místo konání: Studovna MSVK  
Počet akcí: 1 
Účast:  10 
 

8. Prezentace databází MSVK 
Termín konání: 25. 3. 2014 
Místo konání: Multimediální studovna MSVK  
Počet prezentací: 1 
Účast: 8 
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9. Digitalizace není jen skenování 
Termín konání: 27. 3. 2014 
Místo konání: Pracoviště digitalizace MSVK  
Počet akcí: 1 
Účast:  15 
 

10. E-knihy 
Termín konání: 3. 4. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK 
Počet přednášek: 1 
Účast:  15 
 

11. Ostravská muzejní noc 
Termín konání: 7. 6. 2014 
Místo konání: MSVK 
Počet akcí: 1 
Účast:  650 
 

12. Za poklady do podzemí 
Termín konání: 2. 10. 2014 
Místo konání: Podzemní sklady MSVK 
Počet akcí: 8 
Účast: 94 
 

13. Bloudil, či nebloudil učitel národů? 
Termín konání: 7. 10. 2014 
Místo konání: Regionální výukové centrum MSVK 
Počet přednášek: 1 
Účast: 24 
 
 
 
 
 
 
 
 


