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1. Souhrnné vyhodnocení 

Začátek roku 2016 byl ve znamení hledání jednotného vizuálního stylu, a to v souladu 

s vizuální identitou Moravskoslezského kraje. Nový styl byl v průběhu roku částečně 

realizován – zejména na tiskových propagačních materiálech knihovny, na drobných 

propagačních předmětech a na interní řídicí dokumentaci.  

Velkým úkolem byla příprava projektu do programu IROP, týkajícího se zefektivnění 

přístupu ke knihovnímu fondu. Hlavním tématem projektu je výměna výtahů ve skladu 

na Macharově ulici, přestěhování knihovního fondu z trvale vlhkého skladu na 

Hynaisově ulici, kamerový systém do studovny a speciální vysavače na knihovní fond.  

Další velký projekt, který byl připraven a začal se realizovat již na podzim roku 2016, se 

týká vzdělávání seniorů. MSVK je partnerem Veřejné knihovny Jána Bocatia v Košicích 

a Župní a městské knihovny Františka Rákócziho v Miškolci.  

Jako každoročně byly realizovány projekty programu Ministerstva kultury, a to projekt 

k digitalizaci, vzdělávání knihovníků a zpracování článkové bibliografie. Stejné typy 

projektů byly připraveny i pro rok 2017, nově byly podány také žádosti o dotaci na 

pořízení kamerové lupy pro slabozraké a na podporu vzdělávacích akcí pro veřejnost. 

Do Digitální knihovny Moravskoslezského kraje bylo vloženo 42 171 stran, z toho 193 

monografií a 13 titulů seriálů (47 ročníků). Tato činnost probíhala externě v rámci 

projektu i vlastními silami. 

Podpis smlouvy projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus (foto Erika Švedová)   
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MSVK se připravovala na autorizaci ve smyslu ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. Dle Národní soustavy kvalifikací se jedná o kvalifikace knihovník akvizitér, 

knihovník katalogizátor, knihovník správy fondů, knihovník v přímých službách 

a referenční knihovník. Autorizace byla knihovně udělena.  

V roce 2016 připravila MSVK 34 vzdělávacích akcí pro 559 knihovníků. 

Trvalá pozornost byla věnována prezentaci služeb knihovny. Počet vzdělávacích akcí 

pro veřejnost (bez exkurzí) stoupl z 22 na 47. Počet účastníků těchto akcí se zvýšil na 

972, což znamenalo nárůst o 411 osob. V rámci propagace služeb připravila MSVK 

společně s muzei stánek na Ostravském knižním veletrhu a program pro Ostravskou 

muzejní noc. Pokračovaly exkurze pro veřejnost (79 pro 1 656 účastníků). Cílovou 

skupinou jsou středoškoláci, i když exkurze jsou poskytovány veřejnosti bez omezení.  

Stoupl počet výstav na 16, přičemž k vystavování exponátů byly využívány vstupní 

prostory pravého křídla, okna ve studovně apod. 

Pokud se týká návštěvnosti, loni krajskou knihovnu využilo 581 373 virtuálních 

a 126 301 fyzických návštěvníků. Kromě objednávek publikací k vypůjčení (403 771) 

byl zájem o návštěvy webových stránek, vstupy do elektronických informačních zdrojů 

a databází, obsáhlé informace a rešerše.  

Novinkou ve službách se na podzim stalo zpřístupňování e-knih poskytovatele 

eReading. Krajská knihovna pokračovala v trendu připravovat e-knihy starých 

regionálních autorů. Byly vydány 3 tituly v různých formátech. V loňském roce byla za 

podpory dotace Moravskoslezského kraje podruhé vydána audiokniha určená pro 

zrakově handicapované. 

Ostravská muzejní noc (foto Jana Leparová) 
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Celkový knihovní fond k 31. 12. 2016 činil 1 174 417 jednotek, z toho 640 532 

monografií, 150 330 seriálů, 72 436 norem, 6 687 kartografických dokumentů, 3 527 

elektronických zdrojů, 14 420 zvukových záznamů, dále patenty, hudebniny, deskové 

hry a audiovizuální záznamy. Knihovní fond je umístěn v 6 skladech a denně je 

uživatelům přivážen.  

 

Ing. Lea Prchalová, ředitelka knihovny 
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2. Služby uživatelům 

Knihovna v roce 2016 připravila několik novinek, jimiž se snažila zatraktivnit svou 

nabídku pro stávající čtenáře a zároveň přilákat ke svým službám i nové uživatele.  

Dne 9. 9. 2016 bylo zahájeno půjčování českých e-knih prostřednictvím portálu 

eReading.cz. Ačkoliv e-knihy (především cizojazyčné) knihovna nabízela již dříve, 

integrace e-výpůjček do online katalogu přinesla zcela nový rozměr zpřístupňování 

elektronických dokumentů. Nabízeno je téměř 2 000 titulů, převážně beletrie 

a populárně naučné literatury. V mnoha případech se jedná o žádané bestsellery, na 

které by zájemci vzhledem k množství rezervací v tištěné podobě čekali několik měsíců. 

V roce 2016 bylo vypůjčeno celkem 469 těchto e-knih. 

Na podzim 2016 bylo také připraveno spuštění výpůjček e-knih na platformě Flexibooks 

(odborná literatura), které funguje na podobném principu. Bylo otestováno 

6 e-výpůjček, ale pro čtenáře byla služba zpřístupněna až na začátku roku 2017. 

Půjčování e-knih je dostupné i těm zájemcům, kteří se z různých důvodů (velká 

vzdálenost, zdravotní handicap) nemohou dostavit do knihovny osobně a kteří nechtějí 

využívat žádné jiné služby MSVK. Pro tyto čtenáře byla nově zavedena možnost 

vzdálené registrace, při níž jsou veškeré administrativní úkony spojené s evidencí 

čtenářů prováděny online. 

V souvislosti s integrací e-výpůjček do online katalogu i na základě četných požadavků 

uživatelů knihovna na podzim přistoupila k navýšení počtu dokumentů, které může mít 

čtenář najednou vypůjčené, a to z 20 na 25. Zároveň se také výrazně zvýšil počet 

možných prodloužení – nyní mají uživatelé možnost mít dokumenty doma až jeden rok. 

To samozřejmě platí pouze v případě, že kniha není žádána jinými čtenáři. 

Zajímavou novinkou ve službách knihovny se stalo půjčování deskových her v oddělení 

speciálních fondů. MSVK v roce 2016 zakoupila a zařadila do svého fondu 60 her – 

voleny byly především vzdělávací hry určené pro všechny generace, od běžně 

rozšířených až po ty více specializované. Jako příklad lze uvést historickou hru 

o Karlu IV., hry určené k výuce cizích jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny) 

či oficiální hru Jaromíra Nohavici. Od začátku března, kdy byla nová služba spuštěna, 

bylo realizováno celkem 307 absenčních výpůjček.  

Záměrem knihovny však nebylo pouze deskové hry půjčovat, ale také je využívat při 

různých akcích. Od února tak bylo pravidelně pořádáno Deskohraní, tedy zábavné 

odpoledne pro všechny generace. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 9x a zahrát si 

přišlo dohromady 105 návštěvníků. Studenti středních škol si zase místo klasické výuky 

mohli v knihovně procvičovat slovní zásobu při hraní anglické nebo německé verze hry 
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scrabble. K dispozici měli jazykové slovníky a se spornými slovy jim pomáhali 

pedagogové, kteří je do knihovny doprovázeli. 

Knihovna se v roce 2016 výrazně zaměřila i na rozvoj služeb pro zrakově 

handicapované uživatele. Hned v lednu přivítala ve svých prostorách klienty 

ostravského Tyflocentra, z nichž většina se následně stala pravidelnými návštěvníky 

knihovny. V průběhu roku byly uspořádány 3 výstavy reflektující otázku zrakového 

handicapu: Svět viděný hmatem (sádrové reliéfy autorů se zrakovým postižením), Vidím 

– nevidím (fotografie přibližující vidění s různými vadami zraku) a 50 let kresby: Pro 

radost i potěšení (kresby zrakově handicapovaného Milana Linharta, s vernisáží dne 

30. 11. 2016). Během Týdne knihoven byla slavnostně pokřtěna již druhá audiokniha, 

kterou vydala MSVK pro nevidomé a slabozraké. Tentokrát se jednalo o román Dům 

číslo 6 Nely Rywikové. Audioknihu opět zdarma obdržely zvukové knihovny v celé 

České republice.  

I přes zavádění nových služeb a rozšiřování svých aktivit se knihovna bohužel 

neubránila meziročnímu snížení počtu registrovaných uživatelů (z 9 195 na 8 529), 

fyzických návštěvníků (ze 142 149 na 126 301) i výpůjček (ze 420 019 na 398 596). 

Mimo obecnější trendy (snižování počtu vysokoškolských studentů na ostravských 

univerzitách, zvyšování počtu publikací zveřejňovaných online v režimu open access 

apod.) zde zcela jistě hrály roli nevyhovující prostory, v nichž knihovna sídlí.  

Deskohraní (foto Jana Krůčková) 
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MSVK se alespoň v rámci svých možností snažila vylepšit prostředí pro uživatele – byly 

rekonstruovány toalety v pravém křídle Nové radnice či zakoupena nová křesílka do 

půjčovny i odpočinkové zóny. Byly také instalovány nové rámy do studovny, čímž vznikl 

vedle vitrín ve vstupní chodbě další výstavní prostor. V roce 2016 byl využit 

k uspořádání 6 výstav, přičemž jejich celkový počet v knihovně tak meziročně stoupl ze 

7 na 16. 

Knihovna na klesání počtu uživatelů reagovala i tím, že věnovala mimořádnou 

pozornost propagaci svých služeb (více v kapitole 9). Realizované kroky však mohou 

přinést změny spíše v dlouhodobějším horizontu. Potěšitelný je však již nyní nárůst 

počtu vzdělávacích a kulturních akcí určených veřejnosti (meziročně došlo ke zvýšení 

ze 115 na 130) i počtu účastníků těchto akcí (3 530 v roce 2016 oproti 3 269 v roce 

2015). Mimořádně úspěšná byla např. přednáška historika Marka Zágory Karel IV. – 

známý a neznámý, kterou navštívilo 90 účastníků. 

 

  

Přednáška Karel IV. – známý a neznámý (foto Jana Leparová) 
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3. Služby knihovnám 

Pracoviště služeb knihovnám v roce 2016 poskytlo 241 obsáhlých informací, konzultací 

a odpovědí na elektronické dotazy (nárůst oproti roku 2015 o 96). Absolvovalo 53 

metodických návštěv (2015 – 44). Konaly se dvě porady ředitelů a pracovníků knihoven 

pověřených výkonem regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji (v Městské 

knihovně v Třinci a v Městské knihovně v Bílovci), dále byla v Knihovně města Ostravy 

uspořádána porada pro pracovníky profesionálních knihoven. O výkonu regionálních 

funkcí v Moravskoslezském kraji je podrobně pojednáno v samostatné roční zprávě. 

MSVK úzce spolupracovala s Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR při 

zpracovávání Metodického pokynu Ministerstva kultury pro vymezení standardu 

doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované 

obcemi na území České republiky. 

Pro knihovníky bylo připraveno 34 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 559 

pracovníků. Některé z těchto seminářů a kurzů byly připraveny ve spolupráci s jinými 

organizacemi – např. Městskou knihovnou v Praze (ROI – Šťastné číslo pro knihovnu 

či Marketing, PR a označení knihovny) nebo Slezskou univerzitou v Opavě (Hyde Park 

informačních profesionálů). Nejúspěšnější akcí dle počtu účastníků se stal seminář 

České děti jako čtenáři, který byl uspořádán u příležitosti Ostravského knižního veletrhu 

(44 osob).  

Uskutečnil se také již 12. běh e-learningového kurzu Knihovnické minimum. Pro 

knihovníky školních knihoven proběhl dvoudenní akreditovaný Knihovnický kurz se 

specializací na práci informačních a studijních center ZŠ a MŠ.  

Seminář Duševně nemocní mezi námi (foto Jana Leparová) 
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MSVK v roce 2016 úspěšně podala žádost o autorizaci ve smyslu ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání. Knihovna se tak pro další roky stala autorizovanou osobou 

pro udělování profesních kvalifikací v oboru knihovnictví, a to v profesích knihovník 

akvizitér, knihovník katalogizátor, knihovník správy fondů, knihovník v přímých službách 

a referenční knihovník. 

Velmi významnou událostí bylo první udělování ceny Knihovnická K2 v kategorii nejlepší 

knihovník/knihovnice v Moravskoslezském kraji. Za inovativní rozvoj oboru 

a mimořádný rozsah znalostí a vzdělávání i za aktivování kolegů v jejich práci získala 

první místo metodička MSVK PhDr. Marie Šedá. Cenu převzala dne 7. 10. 2016 z rukou 

RSDr. Ing. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje. 

 

 

  

Předávání ceny vítězce Knihovnické K2 Marii Šedé (foto archiv MSK) 
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4. Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 

4.1. Akvizice knihovního fondu 

Do fondu MSVK bylo v roce 2016 doplněno 23 983 k. j. Celkový přírůstek tak byl o 538 

k. j. nižší než v roce 2015.  

Tabulka: Vývoj přírůstku knihovního fondu v letech 2012-2016 

Rok 2016 2015 2014 2013 2012 

Přírůstek k. j. 23 983 24 521 23 657 25 449 26 071 

Pokles přírůstku se netýkal dokumentů doplněných nákupem, jejich počet je 

srovnatelný s rokem 2015. Průměrná cena českých publikací činila 244 Kč, což také 

odpovídá předcházejícím letům. Zahraničních publikací bylo v roce 2016 zakoupeno 

o 74 k. j. více než v roce 2015, konkrétně 416 publikací za průměrnou cenu 456 Kč 

(především literatura z oblasti environmentalistiky a jazykové učebnice). Nákupem 

v antikvariátech bylo doplněno 261 starších regionálních dokumentů v celkové hodnotě 

44 470 Kč. Na regionální dokumenty je stále kladen velký důraz a průběžně byla 

sledována nabídka antikvariátů.   

Pokles celkového přírůstku knihovního fondu byl způsoben snížením počtu publikací 

získaných darem a povinným výtiskem. Dodávání povinných výtisků je sice v našem 

kraji dlouhodobě na dobré úrovni (v roce 2016 bylo nutno urgovat pouze 29 titulů u 18 

nakladatelů), ale došlo k meziročnímu snížení počtu publikací vydávaných především 

místními vysokými školami. Snížení produkce českých univerzit (např. Univerzita 

Palackého, Technická univerzita Liberec) se projevilo i v nižším počtu darovaných knih. 

Knihovní fond MSVK k 31. 12. 2016 obsahoval 1 174 417 k. j. Jeho složení představuje 

níže uvedený graf. 
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V roce 2016 docházelo do knihovny 4 119 titulů časopisů a novin (3 898 českých a 221 

zahraničních). Došlo k výraznému zvýšení počtu docházejících periodik oproti 

předchozím třem letem. Na nákup časopisů bylo vynaloženo 1 272 633 Kč, což je 

o 137 788 Kč více než v roce 2015. Na nárůstu se nejvíce podílely ceny za nákup 

předplatného zahraničních časopisů – celkově bylo za ně zaplaceno o 113 030 Kč více 

než v předcházejícím roce (2016 – 1 045 124 Kč), aniž by byl navýšen počet 

odebíraných titulů. 

Tabulka: Vývoj počtu docházejících časopisů v letech 2012-2016 

Rok 2016 2015 2014 2013 2012 

Počet titulů 4 119 3 677 3 838 3 723 4 263 

Fond pro zrakově a sluchově handicapované byl obohacen o 556 k. j. (oproti roku 2015 

o 64 k. j. více). Rozdělení dle jednotlivých druhů dokumentů ukazuje následující tabulka.  

Tabulka: Složení přírůstku fondu pro zrakově a sluchově handicapované 

Celkem v k. j. 556  

Zvukové dokumenty  406  

Audiovizuální dokumenty 13  

Monografie 

z toho bodové knihy  

z toho odborná literatura 

128  

99 

29  

Elektronické zdroje 1  

Deskové hry 8  

4.2. Revize, obsahová aktualizace a ochrana knihovního fondu 

V roce 2016 bylo zrevidováno celkem 160 169 k. j. (14 % knihovního fondu), z čehož 

63 178 k. j. bylo knih (signatura H), 72 029 k. j. norem (všechny normy) a 24 962 k. j. 

patentů (6., 7. a 8. třídění). 

Byla provedena obsahová aktualizace knihovního fondu v rozmezí signatur 

G 75.001-G 88.000. Na jejím základě bylo vyřazeno 4 716 k. j. Na základě aktualizace 

Sbírky zákonů bylo odepsáno 51 seriálů. Byly vyřazeny rovněž veškeré audiokazety 

(72 k. j.) – tyto dokumenty nebyly uživateli knihovny dlouhodobě vůbec využívány, 

z větší části šlo navíc o audioknihy, které MSVK zpřístupňuje také na CD. 

Do vazby bylo připraveno 5 702 k. j. seriálů. V reprografické dílně pak bylo opraveno 

celkem 1 285 knih a 169 seriálů.  
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5. Bibliografická, katalogizační a digitalizační činnost 

5.1. Zpracování knihovního fondu 

V roce 2016 bylo jmenně zkatalogizováno 22 076 knihovních jednotek (o 321 k. j. méně 

než v roce 2015) a věcně zpracováno 13 669 popisných jednotek (o 357 p. j. méně než 

v roce 2015). Záznamy byly každodenně sklízeny do Souborného katalogu ČR. 

Průměrná doba kompletního zpracování dokumentu od akvizice k uživateli činila 2-3 

týdny. Pokud měl čtenář o knihu zájem v tomto mezidobí, byla pro něj přednostně 

zkatalogizována. Průměrný počet takto zpracovaných publikací činil 19 denně (nárůst 

o 4 oproti roku 2015).  

Do národní báze jmenných autorit bylo exportováno celkem 444 nových záznamů 

vytvořených v MSVK. Co se týče věcných autorit, byly podávány návrhy především na 

zpracování nových geografických autorit, popř. korporací (především při katalogizování 

starších digitalizovaných dokumentů). Opakovaně byly také zasílány návrhy 

doplňujících formálních deskriptorů pro beletrii. 

Průběžně probíhala jmenná i věcná retrokonverze, tedy zpracování dokumentů, které 

dosud nebyly dohledatelné v online katalogu knihovny. Celkem bylo jmenně 

zpracováno 3 458 záznamů a věcně 2 732 záznamů dokumentů z 50. a 60. let 

20. století (signatury G 18.500-G 33.599).  

5.2. Bibliografická činnost 

V průběhu roku 2016 bylo uloženo 2 666 analytických záznamů ze současně 

vycházejících regionálních tištěných periodik a monografií. V rámci projektu VISK 9 

ANL bylo dále vytvořeno 1 200 záznamů z celostátních periodik a zasláno do článkové 

databáze NK ČR. 

Retrospektivní regionální databáze byly v uplynulém roce rozšířeny o 2 032 záznamů. 

V rámci celého roku byla doplňována především bibliografie Novojičínska, která 

obsahovala k 31. 12. 2016 již 3 732 záznamů knih a článků.  

Tabulka: Přehled počtu záznamů v databázích retrospektivní bibliografie 

Databáze Počet záznamů k 31. 12. 2016 

Bruntál 416 

Frýdek-Místek 9 712 

Karviná 9 283 

Nový Jičín 3 732 

Opava 866 

Ostrava 16 511 
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Do záznamů z jednotlivých retrospektivních regionálních bibliografií byly zpětně vloženy 

odkazy na digitalizované dokumenty z Digitální knihovny Moravskoslezského kraje. 

5.3. Digitalizace 

V roce 2016 bylo zdigitalizováno celkem 42 171 stran dokumentů (193 monografií 

a 13 titulů seriálů), z toho 25 178 stran bylo zpracováno na digitalizačním pracovišti 

MSVK. Zbytek byl zdigitalizován externě v rámci projektu VISK 7 Digitalizace 

regionálních novin Moravskoslezského kraje.  

Digitalizován byl fond 5 institucí (MSVK, Muzeum Těšínska, Ostravské muzeum, 

Slezské zemské muzeum a Archiv města Ostravy). V rámci Koncepce rozvoje 

muzejnictví v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 se knihovna zavázala ročně 

zdigitalizovat 10 000 stran monografií a seriálů vlastněných muzei – tento závazek byl 

splněn a překročen (Muzeum Těšínska – 9 371 stran, Ostravské muzeum – 3 961 stran, 

Slezské zemské muzeum – 2 536 stran). 

Oproti roku 2015 bylo zdigitalizováno o 13 030 stran více (nárůst o 45 %), což bylo 

způsobeno především dvěma faktory – navýšením celkového pracovního úvazku na 

digitalizačním pracovišti z 1,5 na 1,75 (od září 2015) a kompletní externí digitalizací 

v rámci VISK 7 (v roce 2015 byla část prací řešena vlastními silami). 

Nad rámec vykázaného počtu digitalizovaných stran bylo navíc pouze naskenováno 

a graficky upraveno 1 941 stran inventářů z Ostravského muzea a 199 stran rybářských 

kronik pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí – celkem 2 140 snímků.  

Bylo evidováno 8 246 přístupů do Digitální knihovny Moravskoslezského kraje (465 

interních a 7 781 externích), což je o 1 072 méně než v předchozím roce. V roce 2017 

proto bude nutno věnovat větší pozornost propagaci DK MSK. Pro tento účel již byly 

vytipovány dokumenty, na nichž bude propagační kampaň postavena.  

 

Ukázky dokumentů digitalizovaných v roce 2016 
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5.4. Místní elektronické zpravodaje 

Knihovna i v roce 2016 pokračovala v ukládání elektronických verzí obecních 

zpravodajů z Moravskoslezského kraje a v jejich zpřístupňování prostřednictvím online 

katalogu. Ke konci roku 2016 bylo v MSVK evidováno 205 e-verzí místních zpravodajů 

(1 834 ročníků), což je cca 90 % vydávaných zpravodajů. V roce 2016 přibylo 6 nových, 

1 obec (Dolní Tošanovice) souhlas s ukládáním svého zpravodaje zrušila.  

5.5. Skenování obálek i obsahů 

V reprografické dílně bylo naskenováno a odesláno na obálkový server 772 obálek 

(v případě odborných publikací včetně obsahů) monografií, které knihovna získává 

povinným výtiskem. V závěru roku se MSVK připravovala i na skenování obálek 

docházejících časopisů, jež bylo zahájeno v lednu 2017. 

6. Rozvojové projekty 

6.1. VISK 2. Kurzy počítačové gramotnosti  

Řešitel: Mgr. Petra Ševčíková 

MSVK uspořádala celkem šest vzdělávacích akcí pro knihovníky o celkovém rozsahu 

66 hodin. Pět kurzů bylo základních (Internetová úložiště dat, Práce s chytrými telefony, 

Sociální sítě, Možnosti Google nástrojů, Práce s tabletem) a jeden nadstavbový 

(MS Excel pro pokročilé). Kurzy absolvovalo 79 knihovníků z celkem 28 knihoven.  

6.2. VISK 7. Digitalizace regionálních novin Moravskoslezského kraje 

Řešitel: Mgr. Aleš Drahotušský 

Díky projektu bylo externě zdigitalizováno více než 16 000 stran významných 

regionálních dokumentů, a to 3 monografií a 8 periodik. Jednalo se o dokumenty ve 

vlastnictví Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Archivu města Ostravy. 

Digitalizované dokumenty byly v souladu s autorským zákonem zpřístupněny v Digitální 

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

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

Řešitel: PhDr. Věra Svozilová 

V rámci projektu bylo vytvořeno 1 500 originálních bibliografických záznamů článků 

z přidělených celostátních periodik, které byly zaslány do databáze ANL. Na projektu 

pracovali dva zpracovatelé na dohodu o provedení práce (1 200 záznamů), třetí 

bibliograf pak zpracovával záznamy v rámci spoluúčasti MSVK (300 záznamů). 

Zpracovatelé vytvářeli bibliografické záznamy článků z dohodnutých titulů periodik 

vydaných v roce 2015 (v případě nutnosti zachování kontinuity a komplexnosti excerpce 

i starších). 
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6.4. Erasmus+. Knižnice pre vzdelávanie 50 plus 

Garant: Mgr. Bc. Monika Oravová 

Projekt, v němž je knihovna partnerem Veřejné knihovny Jána Bocatia v Košicích 

(leadpartner) a Župní a městské knihovny Františka Rákócziho v Miškolci, se zaměřuje 

na celoživotní neformální vzdělávání věkové kategorie 50+ v knihovnách. Projekt byl 

zahájen v listopadu 2016 a potrvá do října 2018. V uplynulém roce proběhla první 

výměna zkušeností zapojených knihoven, a to formou mobility v košické knihovně. 

6.5. IROP. Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK 

Projektový manažer: Ing. Lea Prchalová 

Projekt obsahuje několik aktivit zlepšujících ochranu knihovního fondu – výměnu 

zastaralých výtahů ve skladu na Macharově ulici, pořízení čističů knih, zakoupení 

kamerového systému do studovny apod. V roce 2016 byla vypracována studie 

proveditelnosti a projektová dokumentace k výtahům, další kroky budou následovat 

v roce 2017. 

6.6. Konsorciální projekty zajišťující licence pro uživatele MSVK 

Garant: Mgr. Bc. Monika Oravová 

Z konsorciálních projektů byl zajišťován přístup do českých i zahraničních 

elektronických informačních zdrojů. 

 Projekt Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační 

infrastruktury výzkumu a vzdělávání. Podpora programu MŠMT Informace – základ 

výzkumu. Konsorcium řídí Národní technická knihovna. Projekt přinesl licence 

k databázi ScienceDirect a plnotextové verzi publikací SpringerLink. 

 Projekt Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní 

obory. Dotace z programu MŠMT Informace – základ výzkumu. Konsorcium řídí 

Národní knihovna ČR. Projekt zajišťuje přístup do databáze Business Source 

Complete společnosti EBSCO. 

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

programu Výzkum a vývoj pro inovace, 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. Dotace z Operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3, výzva 4.3. Konsorcium řídí 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Projekt zajišťuje elektronický informační zdroj 

Proquest STM Package.  

 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 byla podpořena státní dotací přes 

program MK VISK 8/A. 

7. Automatizace 

Z hlediska elektronických služeb zaznamenala knihovna v roce 2016 dvě hlavní novinky 

– půjčování českých elektronických knih a zapojení do Centrálního portálu knihoven. 

Půjčování e-knih přes platformu eReading.cz vyžadovalo instalaci nového komponentu 

Self Web check do automatizovaného knihovního systému Aleph. Pro Centrální portál 

knihoven bylo ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou nastaveno automatické 

sklízení dat prostřednictvím OAI-PMH. Informace o knihovním fondu MSVK jsou tak 

nyní dostupné i na adrese www.knihovny.cz, přičemž portál plně integruje čtenářská 

konta a umožňuje objednávání knih, prodlužování, online platby atd. 

Zastaralé servery Backup a DePloy byly vyměněny za nový server, který sjednotil 

komplexní zálohování dat prostřednictvím softwaru HP Data Protector, server byl 

začleněn do stávajícího virtuálního prostředí. 

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 2015. Ostrava: 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2016. ISBN 978-80-7054-232-3.  

Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/soubory/2015_rozbor_vkis_galerie.pdf. 

 PRCHALOVÁ, Lea. Výroční zpráva 2015. Ostrava: Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě, 2016. ISBN 978-80-7054-230-9. Dostupné z: 

http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/vyrocnizpravy/clanek/vyrocni-zprava-

2015/. 

 ŠEDÁ, Marie. Knihovny v Moravskoslezském kraji v letech 2005-2013: srovnání 
výkonů knihoven. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2016. 

Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/soubory/2015_vykonyrf_srovnani_msk.pdf. 

 ŠEDÁ, Marie. Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí: 
Moravskoslezský kraj 2015. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2016. ISBN 978-80-7054-231-6. Dostupné z: 

http://www.svkos.cz/data/soubory/2015_zpravarf.pdf.  

Elektronický newsletter knihovny: 

 Newsletter MSVK [online]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2016- [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: http://www.svkos.cz/informace-o-

knihovne/clanek/newsletter-msvk/. 
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Regionální e-knihy (autorsky volné tituly ve formátech pdf, pdf pro čtečky, ePub 
a mobi): 

 Dvořáček, Karel – Boží země 

 Dvořáček, Karel – Stará píseň 

 Crha, Václav Antonín - Černá Lukrecie, poslední kněžna Těšínská 

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

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

Regionální audiokniha (pro nevidomé a slabozraké): 

 Rywiková, Nela. Dům číslo 6 [audiokniha]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě, 2016. 9h 45min., 1 CD. Formát MP3. 

9. Vztahy s veřejností, propagace knihovny 

V roce 2016 byla propagačním aktivitám knihovny věnována zcela mimořádná 

pozornost, a to především v souvislosti se změnou loga a zaváděním jednotného 

vizuálního stylu. 

Soutěž na nové logo byla vyhlášena v listopadu 2015, její vyhodnocení pak proběhlo 

v únoru 2016. Ve stanoveném termínu bylo zasláno 16 návrhů, z nichž hodnotící komise 

složená ze zástupců MSVK a odborné veřejnosti zvolila vítěze. Jako nové logo knihovny 

byl vybrán návrh BcA. Elišky Karešové, který do značné míry čerpá a vychází 

z charakteristické symboliky původního loga a citlivě ho modernizuje. V souladu 

Křest audioknihy Dům číslo 6 Nely Rywikové (foto Jana Leparová) 
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s původním logem se obrazová část skládá ze čtyř šipek a otevřené knihy. Šipky 

směřující "do všech směrů" značí rozvoj vzdělanosti do všech koutů nejen 

Moravskoslezského kraje. V novém logu jsou šipky přesunuty do diagonálních 

rohových pozic a navíc jsou zjednodušeny tak, aby vytvářely nenápadný dojem 

nadhledu na otevřenou knihu. Barevnost nového loga je v ladícím souladu k logu 

Moravskoslezského kraje i příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. 

 

 

Na výběr nového loga navázalo vytvoření manuálu jednotného vizuálního stylu a jeho 

postupné zavádění do praxe. Knihovna tak vůbec poprvé ve své historii začala používat 

přesná pravidla pro svou vizuální prezentaci. 

V první fázi byly aktualizovány tištěné materiály knihovny (zejména formuláře, dopisní 

a hlavičkový papír, vizitky) a vyrobeny drobné propagační předměty s novým logem 

(např. záložky do knih, propisky, lžíce na boty). V souvislosti se vznikem nového 

vizuálního stylu začala knihovna v září vydávat také elektronický newsletter. V něm 

mohou zájemci každý měsíc najít informace o připravovaných akcích či novinkách, 

seznámit se se zákulisím knihovny, přečíst si rozhovor se známou osobností, získat tipy 

na čtení a mnoho dalšího. Do konce roku 2016 se k odběru newsletteru přihlásilo 360 

čtenářů.  

V novém vizuálním stylu začaly být připravovány všechny plakáty a letáky lákající na 

akce knihovny či informující o nových službách. Byly vytvořeny kupříkladu šablony pro 

plakáty s nabídkou akcí v daném měsíci. 

Aplikace jednotného vizuálního stylu – záložka do knihy  
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Další aktivity související se zaváděním vizuálního stylu bude knihovna realizovat v roce 

2017. Půjde především o vnější i vnitřní označení prostor knihovny, tedy vznik 

jednotného orientačního systému. 

Zvýšený důraz kladený na prezentaci knihovny se projevil i v navýšení počtu 

vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných pro širokou veřejnost. Z větších akcí lze 

jmenovat oslavy 65. výročí založení knihovny (např. výstava dobových dokumentů – 

fotografií, listin, ocenění i projektů), zapojení do Ostravské muzejní noci (program 

o ostravských rodácích nazvaný Hádej, kdo jsem!) či aktivity k Týdnu knihoven (např. 

Den pro veřejnost). Knihovna se poprvé zúčastnila Týdne vědy a techniky (výstava 

komiksových plakátů o práci vědců) a podílela se také na celostátních oslavách 

sedmistého výročí narození Karla IV. (knižní výstava a přednáška Marka Zágory).  

Jako každoročně byl u příležitosti Března – měsíce čtenářů vyhlášen Čtenář roku. 

V roce 2016 se jím stal Jiří Tkačuk, který knihovnu navštěvuje již od roku 1968. 

V průběhu celého roku 2016 byly pravidelně aktualizovány webové stránky, 

facebookový profil (vzestup počtu fanoušků z 948 na 1 084) a profil na Google+. Od 

prosince se knihovna začala prezentovat také na sociální síti Instagram. 

Pro lepší získávání zpětné vazby od čtenářů byly na třech místech v knihovně 

instalovány boxy přání, stížností a připomínek. Sešlo se v nich 36 podnětů, na něž 

knihovna reagovala buď adresně, nebo prostřednictvím Facebooku. 

  

Ostravská muzejní noc (foto Jana Leparová) 
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Propagace knihovny netradičním způsobem (foto Jana Leparová) 
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11. Členství knihovny 

11.1. Členství knihovny 

Sdružení knihoven ČR (SDRUK). 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). 

Virtuální polytechnická knihovna (VPK). 

Asociace evropských vědeckých knihoven (LIBER). 

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

Ústřední knihovnická rada ČR (Ing. Prchalová). 

Rada Sdružení knihoven ČR (Ing. Prchalová). 

Sekce SDRUK pro akvizici (Mgr. Filipová). 

Sekce SDRUK pro bibliografii (Mgr. Szöke). 

Sekce SDRUK pro regionální funkce (PhDr. Šedá). 

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

Sekce SDRUK pro služby (Mgr. Tomášová). 

Rada CPK (Ing. Prchalová). 

Expertní tým CPK (Mgr. Dagmar Smékalová). 

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). 

Formátový výbor Národní digitální knihovny (Mgr. Drahotušský). 

SKIP. Sekce veřejných knihoven (PhDr. Šedá). 

SKIP. Sekce vzdělávání (Mgr. Ševčíková). 

SKIP 10 – výkonný výbor regionální pobočky Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

(PhDr. Šedá). 

Komise Knihovna roku (PhDr. Šedá). 

Krajská komise soutěže Vesnice roku (PhDr. Šedá). 

Komise podprogramu VISK 2 (Mgr. Ševčíková). 

Komise podprogramu VISK 5 (Mgr. Smékalová). 

Komise podprogramu VISK 9 (Mgr. Szöke). 
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12. Přehled výnosů a nákladů roku 2016 v Kč  

Účet – položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 

602 – výnosy z prodeje služeb 2 200 000 2  125 890,80 

604 – výnosy z prodaného zboží 1 000 1 776,00 

646 – výnos z prodeje DHM 236 000 51 000,00 

648 – čerpání fondů 0 393 460,05 

649 – jiné ostatní výnosy 10 000  15 672,25 

662 – úroky  30 000 10 165,66 

663 – kurzové zisky  0,80 

672 – výnosy z transferů 38 054 000  38 144 912,50  

V tom: příspěvek na provoz od zřiz. 29 850 000  29 849 736,00 

             přísp. účel. od zřizovatele 7 861 000 7 854 041,00 

             výnosy z rozpouštěného IT 176 000 175 773,00 

             přísp. účel. ze SR 167 000  167 000,00 

             projekt Erasmus+  98 362,50 

Výnosy celkem 40 501 000 40 732 712,40 

501 – spotřeba materiálu  6 287 000  6 058 295,24 

Z toho: účel. prostř. KF (úz 203) 5 200 000 5 292 660,68 

             účel. prostř. postižení (úz 203) 75 000 61 578,00 

             účel. prostř. RF (úz 345) 2 000 1 262,20 

502 – spotřeba energie 1 014 000 1 006 974,60 

504 – prodané zboží 2 000 2 984,88 

511 – opravy a udržování 121 000 211 339,73 

512 – cestovné 114 000  189 929,11 

513 – náklady na reprezentaci 20 000 10 164,00 

518 – ostatní služby 4 863 000 4 408 864,03 
Z toho: účel. prostř. VISK (úz 34053) 88 000 88 000,00 
             účel. prostř. RF (úz 345) 15 000 15 874,06 
             účel. prostř. vazby (úz 203) 100 000 59 707,70 
             účel. prostř. databáze (úz 203) 600 000            600 866,06 
             účel. prostř. e-knihy (úz 203) 100 000            23 712,56 
             účel. prostř. postižení (úz 203) 80 000            97 892,00 
521 – mzdové náklady celkem 18 807 000 19 295 630,00 

Z toho: účel. prostř. RF  platy (úz 345) 669 000 678 996,00 

             OON 218 000 225 926,00 

524 – zákonné soc. pojištění 6 320 000 6 441 628,00 

Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 227 000 229 074,80 

525 – jiné sociální pojištění Kooper. 51 000 50 657,65 

527 – zákonné soc. náklady 1 024 000 1 043 137,65 

Z toho: účel. prostř. RF (úz 345) 10 000 10 184,94 



  

27 

538 – ostatní daně a poplatky 3 000 9 278,27 

549 – ostatní náklady z činnosti 0  1 520,00 

551 – odpisy 877 000 869 814,03 

557 – nákl. z odepsaných pohled. 6 000  2 064,00 

558 – náklady z DDM 754 000 730 128,42 

563 – kurzové ztráty 0 419,51 

569 – jiné ostatní náklady 0 2 384,00 

591 – daň z příjmů 2 000 2 977,73 

Náklady celkem 40 265 000 40 338 190,85 

Výsledek hospodaření 236 000 394 521,55 

 

13. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela 

v roce 2016 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 

14. Organizace a řízení MSVK 

K hodnocení činnosti proběhlo celkem 9 porad vedoucích pracovníků. Pro evidenci 

a posouzení kvantifikovatelných výkonů byl používán statistický software, jehož výstupy 

byly na poradách čtvrtletně rozebírány. Na porady vedoucích navazovaly porady 

v jednotlivých odděleních.  

V průběhu roku 2016 se dále uskutečnily 2 specializované porady (k Ostravskému 

knižnímu veletrhu a Ostravské muzejní noci a k aplikaci jednotného vizuálního stylu). 

Pravidelně zasedala redakční rada nově vydávaného elektronického newsletteru, jež 

řešila rovněž další otázky související s propagací knihovny.  

V roce 2016 došlo vzhledem k aplikaci nového jednotného vizuálního stylu knihovny 

k vydání nových verzí téměř všech vnitřních směrnic MSVK včetně příslušných 

formulářů. Při této příležitosti byly směrnice aktualizovány i z hlediska věcné správnosti. 

V MSVK proběhly tři vnější kontroly. Byla provedena veřejnosprávní kontrola 

hospodaření ze strany zřizovatele a daňová kontrola Finančního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj ve věci prověření plnění podmínek dotací ze státního rozpočtu. 

Dále byla v rámci přezkoumávání hospodaření kraje vykonána kontrola hospodaření 

a nakládání s majetkem a s příspěvky, které kraj poskytl zřízené příspěvkové organizaci 

MSVK (Ministerstvo financí ČR). Ani jedna z uvedených kontrol neodhalila v činnosti 

MSVK závažnější pochybení. 

Hodnocení hospodaření MSVK je podrobně obsaženo ve Zprávě o činnosti 

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě v roce 2016.  
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15. Zaměstnanci, zvyšování kvalifikace  

Počet zaměstnanců (přepočtený stav) k 31. 12. 2016 činil 68,67 úvazků. V roce 2016 

byl dosažen průměrný měsíční plat ve výši 23 142 Kč, což znamenalo navýšení oproti 

roku 2015 o 1 299 Kč. Tento nárůst příznivě ovlivnilo zvýšení platových tarifů 

k 1. 11. 2015, které se plně projevilo až v roce 2016. Na zvýšení dosaženého 

průměrného platu se podílel i zvýšený stanovený podíl mimotarifních složek platu 

k platovým tarifům ve výši 30 % (dosud 25 %). 

Odborní pracovníci (knihovníci) absolvovali 127 vzdělávacích akcí v rozsahu 1 002 

hodin. Jedna pracovnice pokračovala v bakalářském studiu knihovnictví na Slezské 

univerzitě v Opavě. 

Pro současné zaměstnance MSVK bylo u příležitosti 65. výročí založení knihovny 

uspořádáno slavnostní setkání, jehož součástí bylo i divadelní představení z repertoáru 

herců Divadla loutek Ostrava Půldruhé hodiny zpoždění. 

 

 

Byly uspořádány dvě zaměstnanecké sbírky ošacení pro charitativní organizaci Moment 

o.p.s. a potravinová sbírka pro Potravinovou banku v Ostravě. 

  

Divadelní představení pro zaměstnance (foto Jana Leparová) 
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16. Seznam zaměstnanců 

Ředitelka 

Ing. Prchalová Lea 

Zástupkyně ředitelky (statutárního orgánu) 

Mgr. Bc. Oravová Monika 

Sekretariát, PR 

Ing. Stehlíková Marcela 

Oddělení akvizice knihovního fondu (OAK) 

Mgr. Filipová Gabriela – vedoucí oddělení 

Bc. Csabolová Světluše  

Nekolová Lenka 

Nováková Jindra 

Schindlerová Eva 

Špoková Alena 

Uhlířová Sultana 

Zoubková Milena 

Oddělení automatizace (OA) 

Ing. Tošenovská Drahomíra – vedoucí oddělení 

Mgr. Vojtková Blanka 

Ing. Zavilová Magda 

Oddělení bibliografie (OB) 

Mgr. Szöke Pavlína – vedoucí oddělení  

Mgr. Konvičková Kamila 

Bc. Seberová Radmila 

Mgr. Sisková Kateřina 

PhDr. Svozilová Věra 

Oddělení ekonomiky a provozu (OEP) 

Ing. Teichmannová Ivana – vedoucí oddělení 

Benešová Zdeňka 

Beranová Ludmila 

Bolková Lucie – od 1. 10. 2016 

Czenliková Jaroslava  

Fischer Karel 

Jakimovová Edita 

Křižáková Lenka 

Kučerová Ivana 
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Mecová, Šárka – od 23. 5. 2016 do 19. 8. 2016 

Motáková Vladimíra 

Nociar Martin 

Pincová Lydie 

Světnická Michaela – do 24. 7. 2016 

Szentiványiová Marie 

Švarcová Jana 

Vojtášková Ester 

Oddělení knihovních služeb (OKS) 

Mgr. Tomášová Marcela – vedoucí oddělení 

Fojtíková Eva 

Mgr. Chromcová Jitka 

Kuzníková Anna 

Mgr. Leparová Jana 

Bc. Podešvová Dana 

PhDr. Šedá Marie 

Mgr. Ševčíková Petra  

Štrimpfl Marek 

Oddělení speciálních fondů (OSF) 

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

Bc. Adamčíková Michaela 

Mgr. Drahotušský Aleš 

Bc. Krůčková Jana  

Bc. Rončková Jarmila 

Mgr. Sklenářová Dana – do 30. 4. 2016 

Mgr. Škapová Iveta – od 1. 5. 2016 

Ústřední půjčovna (ÚP) 

Jílková Veronika – vedoucí oddělení 

Biolková Helena – do 26. 6. 2016 

Csabolová Veronika 

Fedorová Anna 

Kleinová Danuše 

Kolářová Šárka  

Bc. Křížová Judita 

Kučerová Marie – do 31. 5. 2016 

Macháčová Lada – od 27. 6. 2016 

Mencnerová Dagmar 

Mervartová Věra 

Nitschová Eva 

Revťáková Dagmar 
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Slonková Irena 

Štverka Bohuslav 

Vandíková Gabriela – od 1. 6. 2016 

Oddělení zpracování knihovního fondu (OZK) 

Mgr. Smékalová Dagmar – vedoucí oddělení  

Bc. Badošková Martina 

Mgr. Grossmannová Jana 

Holbergová Pavla 

Bc. Hrušková Kateřina 

Bc. Hurníková Dagmar 

Bc. Kazíková Jana 

Mgr. Kozelský Michal  

Urbancová Irena 

  



  

32 

Příloha č. 1: Plnění plánu významných číselných ukazatelů 

 Plán Skutečnost 
Přírůstek knihovního fondu (k. j.) 21 000 23 983 

monografie, kartografické dokumenty, elektronické dokumenty 14 500 14 877 

hudebniny - 46 

seriály vč. elektronických 3 500 5 693 

normy 2 100 2 361 

zvukové dokumenty  450 930 

audiovizuální záznamy - 16 

deskové hry - 60 

Dokumenty pro sluchově a zrakově postižené 450 556 

(Ve statistikách započteny v rámci jednotlivých druhů dokumentů.)    

Katalogizace (k. j.) 18 900 22 076 

monografie, kartografické dokumenty, elektronické dokumenty 14 500 14 370 

seriály vč. elektronických 3 500 6 658 

zvukové dokumenty  450 914 

audiovizuální záznamy - 17 

hudebniny - 51 

deskové hry - 66 

Dokumenty pro sluchově a zrakově postižené 450 556 

(Ve statistikách započteny v rámci jednotlivých druhů dokumentů.)    

Revize knihovního fondu (k. j.) 150 000 160 169 

Vazby knihovního fondu (k. j.) 3 500  7 156 

Bibliografické záznamy (kromě katalogizačních) 3 900  4 698 

Digitalizace regionálních dokumentů (strany) 25 000 42 171 

Registrovaní uživatelé  9 500 8 529 

Výpůjčky (kromě cirkulace a MVS) 440 000 398 596 

Cirkulace a MVS 5 000 5 175 

Vzdělávací akce pro knihovníky 19 34 

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost (mimo výstavy) 80 130 
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Příloha č. 2: Roční výkaz o knihovně za rok 2016 
 

 

Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 105/16 ze dne 22. 10. 2015

11
12

13

14
21
22
23
24
90

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

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

0417 03 Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.
4 Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.

7 Vyplňují všechny knihovny

Kulturní akce pro v eřejnost (besedy , v ýstav y , aj.) 0415 201 Obsluhovaná populace=počet obyvatel okruhu působnosti knihovny,tj. počet obyvatel samostatné 

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

(http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx /).
Vzděláv ací akce pro v eřejnost (semináře, kurzy , aj.) 0416 126

 Kontrolní součet (ř.0201 až 0209) 0239 1 560 781 Vzděláv ání knihov níků (pro knihov níky  a v  rámci RF) 0414 34

Náv štěv níci on-line služeb                                                                   
(virtuální návštěvy z ř. 0505+0507+0511)

0209 581 373
Poradenská a konzultační činnost pro knihov níky                                              
a v  rámci RF

0413 241

náv štěv níci kulturních akcí 0207 902

počet sv azků 0412 0náv štěv níci v zděláv acích akcí 0208 2 628

0206 10 857

půjčené od jiných 
knihov en

počet souborů 0411 0

0409 0

v 
to

m

náv štěv níci půjčov en a studov en 0205 115 444
počet sv azků 0410 0

náv štěv níci v y užív ající internet v  knihov ně

22
 Náv štěv níci celkem (ř.0204+ř.0209) 0203 711 204

 Náv štěv níci knihov ny  (f y zické náv štěv y ) 0204 129 831

V
ým
ě

nn
é 

fo
nd

y půjčené jiným 
knihov nám

počet souborů

8 529

po
ža

da
vk

y 
  

  
  

  
 

do
 ji

ný
ch

 
ze

m
í počet požadav ků 0407 22

 z toho registrov aní uživ atelé do 15 let 0202 13
počet kladně v y řízených 
požadav ků

0408

0405 29
II. UŽIVATELÉ

počet kladně v y řízených 
požadav ků

0406 28Č.ř. Celkem
a

 Kontrolní součet (ř.0101 až 0119) 0139 3 537 818

M
ez

in
ár

od
ní

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

m
ez

ik
ni

ho
vn

í 
vý

pů
jč

ní
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

sl
už

ba po
ža

da
vk

y 
  

  
  

 
z 

jin
ýc

h 
  

  
  

ze
m

í

počet požadav ků

1 2

 Registrov aní uživ atelé v e sledov aném období 0201

za
sl

an
é 

po
ža

da
vk

y 
jin

ým
 

kn
ih

ov
ná

m počet požadav ků 0403 332
 Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně 6 0119 0

počet kladně vyřízených                       
požadavků

0404 270

2 898
 Úby tky 4 0117 5 224

počet kladně vyřízených                            
požadavků

0402 2 791
 Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně 5 0118 0

a 1 2

 Přírůstky 3 0116 23 983

M
ez

ik
ni

ho
vn

í 
vý

pů
jč

ní
  

  
sl

už
ba

 v
 r

ám
ci

 s
tá

tu

ob
dr

že
né

 
po

ža
da

vk
y 

  
  

 z
 

jin
ýc

h 
kn

ih
ov

en počet požadav ků 0401

 Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114 4 119 IV. DALŠÍ ÚDAJE

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

jiné 0113 357 885  Kontrolní součet (ř.0301 až 0317) 0339 1 021 972

elektronické dokumenty 0112 3 527  Prolongace (z ř. 0301)7 0317 189 425

obrazov é 0111 0  Prezenční v ýpůjčky  ev idov ané (z ř. 0301)7 0316 35 355

zv ukov ě obrazov é 0110 590 jiné 0315 12 502

zv ukov é 0109 14 420 elektronické dokumenty 0314 829

tištěné hudebniny 0108 446 obrazov é 0313 0

kartograf ické dokumenty 0107 6 687 zv ukově obrazov é 0312 2

mikrograf ické dokumenty 0106 0 zv ukov é 0311 6 721

0 kartograf ické dokumenty 0309 1 007

rukopisy 0105 0 tistěné hudebniny 0310 182

0

v 
to

m

naučná literatura 0103 790 862 mikrograf ické dokumenty 0308 0

krásná literatura 0104

0101 1 155 658 v ýpůjčky  periodik 0306 19 429

 Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sledovaného roku2                                                        

(součet ř. 0103 až 0113)
0102 1 174 417 rukopisy 0307

0304 0
Č.ř. Celkem krásná literatura dětem (knihy ) 0305 0

a 1

0302 357 924

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

 Zřizovatel (vyplní se slovně) Moravskoslezský kraj

 Velikost obsluhované populace1 290 317

v 
to

m

naučná literatura dospělým uživ atelům (knihy )

I. KNIHOVNÍ FOND naučná literatura dětem (knihy )

2

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

Č.ř. Celkem
 E-mail msvk@svkos.cz a 1 2

 Výpůjčky  celkem (součet ř. 0302 až 0315) 0301 398 596

 Telefon 596 118 881 Jiná (uvést jmenovitě)

 Kraj Moravskoslezský kraj                                          * ve znění pozdějších předpisů
III. VÝPŮJČKY

 www stránky ZJ w w w .svkos.cz

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

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

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

Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb.*

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

 požadov ané údaje. Děkujeme za spolupráci.

 Název zpravodajské jednotky

P
rá

vn
í f

or
m

a 
   

   
   

   
   

   
   

 
zp

ra
vo

da
js

ké
 je

dn
ot

ky
 (

za
kr

ou
žk

uj
e 

se
 o

dp
ov

íd
aj

íc
í p

rá
vn

í f
or

m
a)

 Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb.*

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková 
organizace

 Organizační složka kraje dle zák. č.  129/2000 Sb.*

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

 IČO 00100579 Evid. č. knihov ny

 Roční výkaz o knihovně
 za rok    2016

 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťov ání na rok 2016. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě,  v e znění 

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

 Ministerstvo kultury, POB 119

 

 Kult (MK)  12 - 01120 21 PRAHA 2
 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 1. 2. 2017
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Č.ř.
Základní knihovny         

s neprofesionálními 
pracovníky

b 6

0901 -

0902 -

0903 -

0939 -

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

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

28.2.2017 Mgr. Jana Leparová
 Jméno (hůlkov ým písmem) a podpis v edoucího  Telef on: 596 118 812

- 1

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

 Kontrolní součet                                        
(ř.0901 až 0903)

- - 1 - -

- 0
   z ř. 0902 pojízdných x - 0 - - - -

 Počet poboček x - 0 - -

7 8

 Počet knihoven celkem - - 1 - - - 1
a 1 2 3 4 5

IX. SÍŤ KNIHOVEN K 31. 12. 2016 Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno.

Národní 
knihovna 

ČR

Moravská 
zemská 

knihovna v Brně

Krajské 
knihovny

Základní knihovny 
pověřené výkonem 

regionálních funkcí13

Ostatní základní 
knihovny                   

s profesionálními 
pracovníky

Ostatní knihovny 
evidované dle 

knihovního zákona 
č. 257/2001 Sb.

Knihovny 
celkem

11Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§26 ZDP)
8 Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou 12Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§32a ZDP).

týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají  provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje.
9 Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují  pouze 

0601 a pouze mají-li  uzavřenou řádnou pracovní smlouvu.

158 287 959

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně 0610 0

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0610) 0639 137,34 10  Ř. 0808, ř. 0809 a dle skutečnosti i ř. 0810 vyplňují všechny knihovny i ZKNP.

Počet
dobrovolných pracovníků 0609 0  Kontrolní součet (ř. 0801 až 0819) 0839

495 290

ostatní 0608 10,53  nehmotný majetek12 0819 279 344

SŠ ostatní 0607 16,53

v 
to

m  hmotný majetek11 0818

SŠ knihovnického směru 0606 10,01  Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem 0817 774 634

0815 40 338 191

VOŠ ostatní 0605 0,00    z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815) 0816 40 338 191

0813 869 814

VOŠ knihovnického směru 0603 0,00  Ostatní provozní náklady výše neuvedené 0814 1 198 606

v 
to

m

od
bo

rn
í

VŠ knihovnického směru 0602 20,93  Odpisy dlouhodobého majetku

VŠ ostatní 0604 10,67  Výdaje (náklady) celkem                                                                          
(součet ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0811 až 0814)

9 278
a 1 2

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)9 0601 68,67  Daň z příjmů (účt. skupina 59) 0812 2 978

1 272 633

VI. ZAMĚSTNANCI  nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje10 0810 649 579
Č.ř. Celkem

 Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 0811

Kontrolní součet (ř. 0503 až 0514) 0539 1 172 611

z 
to

ho  nákup a předplatné periodik10 0809

Počet e-výpůjček e-dokumentů 0513 475
Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z ř. 0801 včetně 

periodik a pořízení licencí na elektronické zdroje)10
0808 6 034 620

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) 0514 1 133

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 0512 31 287
 zákonné sociální náklady 0807 1 043 138

19 069 704
Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                                     
a databází celkem z prostoru mimo knihovnu

0511 176 538  ostatní osobní náklady 0805 225 926

 náklady na zdravotní a sociální pojištění 0806 6 441 628

13
 Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807) 0803 26 780 396Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů                              

a databází celkem z prostoru knihovny
0510 2 630

v 
to

m

 mzdy (resp. platy) 0804

0801 11 477 119
Počet vlastních specializovaných databází 0508 8

   z toho nájmy 0802 986 890
Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů 0509

Č.ř. Celkem v Kč

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                                                               
z prostoru mimo knihovnu

0507 152 059
a 1 2

 Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu 0505 252 776  Kontrolní součet (ř. 0701 až 0718) 0739 83 691 454

VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu                                                     
z prostoru knihovny

0506 7 966

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504 28 302  Dotace a granty na investice celkem                                                         
(součet ř. 0712 až 0716)

0718 0

0
Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované období 0503 519 424    z toho z fondů EU 0717 0

0

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

 Dotace a granty na investice ze zahraničí 0716

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

0a 1 2
ANO NE

7 806

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

 Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0713

0710 331 243
Počet hodin pro veřejnost týdně8 0431 54

 Příjmy (výnosy) celkem                                                                             
(ř. 0701 + ř. 0703 až 0707 + ř. 0709 + ř. 0710)

0711 40 732 712Kontrolní součet (ř.0401 až 0428) 0439

 Dary a sponzorské příspěvky 709 304 662
Poskytujete uživatelům kopírovací služby 0430 � ANO � NE

 Ostatní provozní výnosy výše neuvedené

Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele 0429 � ANO � NE

Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0427 26
   z toho z fondů EU 0708 98 363

     z toho napojených na internet 0428 13

 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0707 98 363Počet studijních míst k 31.12. 0426 118

0

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

Plocha knihovny pro uživatele v m2 0425 532

1

Náklad (počet v ks) 0423 182  Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce 0705

0703 167 000
Náklad (počet výtisků v ks) 0421 0

 Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje 0704 37 703 777Počet titulů vydaného audiovizuálních děl dle                                                     
zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0422

Náklad (počet výtisků v ks) 0419 100
   z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti 0702 2 127 667

Počet titulů vydaného periodického tisku                                                     
dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

0420 1
 Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu

Celkem v Kč
Počet titulů vydaných neperiodických publikací                                                     
dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

0418 4
a 1 2

 Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží 0701 2 127 667

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

a 1 2 Č.ř.
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Příloha č. 3: Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky 

1. Celoživotní učení - nutnost a vášeň 
Termín konání: 10. 2. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   14 

 

2. Slavnostní setkání u příležitosti 65. výročí knihovny 
Termín konání: 1. 3. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

Účast:   43 

 

3. České děti jako čtenáři 
Termín konání: 4. 3. 2016 

Místo konání:  Ostravské muzeum 

Účast:   44 

 

4. Duševně nemocní mezi námi 
Termín konání: 23. 3. 2016 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   13 

 

5. Tajemství ukryté za knihou 
Termín konání: 18. 4. 2016 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   20 

 

6. Internetová úložiště dat 
Termín konání: 20. 4. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   13 

 

7. Internetová úložiště dat 
Termín konání: 27. 4. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   11 

 

8. Facebook a knihovna 
Termín konání: 29. 4. 2016 

Místo konání:   regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   7 
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9. Knihovny a práce s informacemi 
Termín konání: 10. 5. 2016 

Místo konání:   regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   14 
 

10. Práce s chytrým telefonem 
Termín konání: 11. 5. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   19 
 

11. MS Excel pro pokročilé 
Termín konání: 18. 5. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   7 
 

12. CADR + SK ČR 
Termín konání: 19. 5. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   20 
 

13. MS Excel pro pokročilé 
Termín konání: 25. 5. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   8 
 

14. ROI – Šťastné číslo pro knihovnu 
Termín konání: 30. 5. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   15 
 

15. MS Excel pro pokročilé 
Termín konání: 3. 6. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   8 
 

16. Knihovnické minimum 12 
Termín konání:  1. 2.-6. 6. 2016 

Místo konání:  e-learning 

Účast:   35 
 

17. Sociální sítě 
Termín konání: 14. 9. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   16 
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18. Sociální sítě 
Termín konání: 21. 9. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   15 

 

19. Kurz pro školní knihovníky 
Termín konání: 3. 10. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   12 

 

20. Hyde Park informačních profesionálů 
Termín konání: 5. 10. 2016 

Místo konání:  Slezská univerzita v Opavě 

Účast:   6 

 

21. Veřejné knihovny v hybridním světě 
Termín konání: 6. 10. 2016 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   37 

 

22. Kurz pro školní knihovníky 
Termín konání: 10. 10. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   12 

 

23. Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými 
Termín konání: 12. 10. 2016 

Místo konání:  Městská knihovna Orlová 

Účast:   40 
 

24. Marketing, PR a označení knihoven 
Termín konání: 18. 10. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   13 
 

25. Jak napsat tiskovou zprávu 
Termín konání: 19. 10. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   10 
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26. Centrální portál knihoven 
Termín konání: 24. 10. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   13 
 
27. Duševně nemocní – poruchy osobnosti 
Termín konání: 26. 10. 2016 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   11 
 

28. Možnosti Google nástrojů 
Termín konání: 2. 11. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   15 
 

29. Práce s handicapovanými čtenáři: nevidomí a slabozrací 
Termín konání: 3. 11. 2016 

Místo konání:  Knihovna města Ostravy 

Účast:   7 
 

30. Knihovny.cz – centrální portál knihoven 
Termín konání: 7. 11. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   17 

 

31. Možnosti Google nástrojů 
Termín konání: 9. 11. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   15 
 

32. Práce s tabletem 
Termín konání: 15. 11. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   11 
 

33. Práce s tabletem 
Termín konání: 22. 11. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   11 
 

34. Centrální portál knihoven 
Termín konání: 30. 11. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Účast:   7  
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Příloha č. 4: Přehled vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost 

1. Exkurze 
Termín konání: leden - prosinec 2016 

Místo konání:  MSVK 

Počet akcí:  79 

Účast:   1 656 
 

2. Necituješ, vyletíš 
Termín konání: leden - prosinec 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK, školská zařízení 

Počet akcí:  16 

Účast:   405 

 

3. Za tajemstvím písma a knihy 
Termín konání: leden - prosinec 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Počet akcí:  4 

Účast:   104 

 

4. Deskohraní 
Termín konání: únor - prosinec 2016 

Místo konání:  oddělení speciálních fondů MSVK 

Počet akcí:  9 

Účast:   105 

 

5. Fondy a služby pro nevidomé a slabozraké 
Termín konání: 21. 1. 2016 

Místo konání:  oddělení speciálních fondů MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   11 

 

6. Jazyková exkurze 
Termín konání: 17. 2. 2016, 18. 2. 2016 

Místo konání:  oddělení speciálních fondů MSVK 

Počet akcí:  2 

Účast:   27 

 

7. Toulky Ostravou 
Termín konání: 22. 3. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   18 
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8. Informační zdroje 
Termín konání: 24. 3. 2016 

Místo konání:  regionální výukové centrum MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   20 

 

9. Anglický scrabble 
Termín konání: 8. 4. 2016 

Místo konání:  oddělení speciálních fondů MSVK 

Počet akcí:  3 

Účast:   41 

 
10. Karel IV. – známý a neznámý 
Termín konání: 4. 5. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   90 

 
11. Křest knihy V hledáčku kamery – mezi řádky textu 
Termín konání: 8. 6. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   22 

 

12. Ostravská muzejní noc 
Termín konání: 11. 6. 2016 

Místo konání:  MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   820 

 

13. Německý scrabble 
Termín konání: 13. 6. 2016, 17. 6. 2016 

Místo konání:  oddělení speciálních fondů MSVK 

Počet akcí:  4 

Účast:   58 

 

14. Den pro veřejnost 
Termín konání: 4. 10. 2016 

Místo konání:  MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   22 
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15. Křest audioknihy Dům číslo 6 
Termín konání: 5. 10. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   25 

 

16. Přebohaté hodinky vévody z Berry 
Termín konání: 26. 10. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   25 

 

17. Seznamte se, handicap 
Termín konání: 18. 11. 2016 

Místo konání:  SZŠ a VOZŠ Ostrava 

Počet akcí:  2 

Účast:   26 

 

18. Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky 
Termín konání: 23. 11. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   20 

 

19. Vernisáž výstavy kreseb Milana Linharta 
Termín konání: 30. 11. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

Počet akcí:  1 

Účast:   35 
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Příloha č. 5: Přehled výstav 

1. 65. výročí založení knihovny 
Typ výstavy:  výstava historických dokumentů a knihovnických artefaktů 

Termín konání: 11. 1.-29. 2. 2016 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 

 
2. Knihovna v proměnách času 
Typ výstavy:  výstava dobových fotografií 

Termín konání: 11. 1.-31. 3. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

 

3. Od Čtyřlístku k Sin City 
Typ výstavy:  výstava komiksů 

Termín konání: 7. 3.-3. 4. 2016 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 

 
4. Volné lezení objektivem Petra Piechowicze 
Typ výstavy:  výstava fotografií 

Termín konání: 4. 4.-31. 5. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

 

5. William Shakespeare – 400 let 
Typ výstavy:  knižní výstava  

Termín konání: 6. 4.-2. 5. 2016 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 

 
6. Karel IV. – Otec vlasti  
Typ výstavy:  knižní výstava 

Termín konání: 3. 5.-7. 6. 2016 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 

 

7. Doporučuje se ctěnému obecenstvu… 
Typ výstavy:  výstava dobových reklam 

Termín konání: 1. 6.-4. 8. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

 

8. Ostrava – Černá hvězda  
Typ výstavy:  knižní výstava 

Termín konání: 8. 6.-11. 7. 2016 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 
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9. Z historie letních olympijských her  
Typ výstavy:  knižní výstava  

Termín konání: 12. 7.-4. 8. 2016 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 

 
10. Svět viděný hmatem  
Typ výstavy:  výstava sádrových reliéfů autorů se zrakovým handicapem. 

Termín konání: 22. 8.-1. 10. 2016 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 

 

11. Vidím - nevidím 
Typ výstavy:  výstava fotografií přibližující vidění s různými vadami zraku 

Termín konání: 22. 8.-23. 10. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

 
12. Půlstoletí s Cimrmanem 
Typ výstavy:  knižní výstava 

Termín konání: 3. 10.-9. 11. 2016 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 

 

13. Superhrdinové kolem nás  
Typ výstavy:  výstava plakátů – vědci v komiksovém zpracování 

Termín konání: 24. 10.-29. 11. 2016 

Místo konání:  studovna MSVK 

 
14. Emotion World  
Typ výstavy:  výstava fotoobrazů Laďky Skopalové 

Termín konání: 1. 11. 2016-4. 1. 2017 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 

 
15. Hobby – báječný svět kreativců 
Typ výstavy:  knižní výstava s rukodělnými výrobky 

Termín konání: 10. 11. 2016-7. 1. 2017 

Místo konání:  vstupní chodba MSVK 

 

16. 50 let kresby: Pro radost i potěšení 
Typ výstavy: výstava kreseb autora se zrakovým handicapem Milana 

Linharta 

Termín konání: 30. 11. 2016-31. 1. 2017  

Místo konání:  studovna MSVK
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