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TOP 10 PRO ROK 2019  

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI A NOVINKY V ŽIVOTĚ KNIHOVNY 

 

 

 NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY 

 RENOVACE PROSTOR ODDĚLENÍ BIBLIOGRAFIE, VZNIK 
KONZULTAČNÍHO CENTRA PRO STUDENTY 

 POŘÍZENÍ NOVÝCH IT TECHNOLOGIÍ DO KNIHOVNY 
(ROBOTI, 3D TISKÁRNA, 3D PERA ATD.) 

 VZNIK CENTRA VĚDY, VÝZKUMU, VÝVOJE 
A DIGITALIZACE 

 NOVÉ SÍDLO KRAJSKÉ DIGITALIZAČNÍ JEDNOTKY 

 NOVÉ TYPY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT – VU3V, 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI, JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ, 
DIPLOGURU 

 PROJEKT SAMETOVÉ PUTOVÁNÍ 

 PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI 
(NA ZÁKLADĚ PODEPSANÝCH MEMORAND) 

 REDUKCE POČTU EXTERNÍCH SKLADŮ ZE 3 NA 2 

 STÁTNÍ ZKOUŠKY PRO KNIHOVNÍKY V PŘÍMÝCH 
SLUŽBÁCH V RÁMCI NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ 
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1. Souhrnné vyhodnocení 

Rok 2019 byl pro knihovníky zvlášť významný, oslavili jsme 100 let od vydání prvního 

knihovního zákona (Masarykův zákon) a 30 let od sametové revoluce. Obě události 

knihovny ovlivnily v samé podstatě.  

Myslím si, že rok 2019 byl pro naši knihovnu úspěšný, renovovali jsme oddělení 

bibliografie, kde vzniklo konzultační středisko pro studenty a pedagogy. Jsou zde 

k dispozici elektronické informační zdroje a Digitální knihovna Moravskoslezského 

kraje. Studentům radíme, jak vyhledat relevantní zdroje k tvorbě diplomové práce, jak 

správně citovat a tvořit akademický text. Vytváříme rešerše podle požadavků 

uživatelů a poskytujeme službu Info Help, kterou v roce 2019 využilo 150 čtenářů. 

Dále jsme zřídili novou službu pro studenty DiploGuru, osobně i elektronicky jim 

radíme při tvorbě závěrečných studentských prací. Službu mohou studenti využít jak 

fyzicky, tak především elektronicky. Novou službu jsme testovali v prostředí Slezské 

univerzity v Opavě, přičemž workshopů využilo téměř 80 studentů. 

Vědecká knihovna spolupracuje se středními i vysokými školami v kraji, nově nabízí 

členství zdarma nejen gymnazistům ve věku od 12 do 18 let. Novinkou vědecké 

knihovny je zacílení na popularizaci a podporu vědy, cílem je stát se výzkumnou 

institucí a podílet se na aplikovaných výzkumech v oblasti knihovnictví. Věnujeme se 

také seniorům, pro které pořádáme Virtuální Univerzitu třetího věku a lekce 

mozkového joggingu. Vzniklo nové oddělení Centrum vědy, výzkumu, vývoje 

a digitalizace, které připravuje vzdělávací akce pro všechny věkové kategorie. 

Úspěšné jsou zejména lekce digitální výuky, z grantu se vybavilo pracoviště roboty 

a 3D tiskárnou. S novými technologiemi se úspěšně seznamují nejen studenti, ale 

i ostatní zájemci. Nabízíme vzdělávání nejen v knihovně, ale vyjíždíme i do škol 

a firem. Pro studenty a pedagogy nabízíme témata, jako jsou kybernetická 

bezpečnost, mediální gramotnost, informační gramotnost, moderní technologie, 

jazyková vybavenost ad. Uspořádali jsme 275 (+135 proti roku 2018) vzdělávacích 

a 19 (+13) kulturních akcí (mimo výstavy a exkurze). 

Obr. 1) Přednáška Elektromobilita, mýty a skutečnost – Noc vědců (Zdroj: Moravskoslezská 
vědecká knihovna v Ostravě – archiv fotografií) 
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Na území Moravskoslezského kraje je včetně Moravskoslezské vědecké knihovny 

více než 410 knihoven. Jedná se o hustou síť knihoven, která nabízí knihovnické 

a informační služby v celém kraji. Počet knihoven se v čase moc nemění. Regionální 

funkce poskytuje vědecká knihovna spolu s patnácti pověřenými knihovnami. Jedná 

se o bývalé okresní knihovny, které nabízejí regionální služby tzv. obsluhovaným 

knihovnám. Vědecká knihovna spolupracuje se specializovanými knihovnami 

muzejními, galerijními, lékařskými, školními a zejména potom univerzitními.  

Zahájili jsme státní zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací pro knihovníky 

v přímých službách a další pozice připravujeme. V roce 2019 jsme certifikovali celkem 

šest knihovníků. V roce 2020 chystáme dva rekvalifikační kurzy a další státní zkoušky. 

Jsme třetím pracovištěm po Praze a Brnu, které má oprávnění tyto zkoušky 

vykonávat.  

Jsme dlouhodobě úspěšní v grantové činnosti. V roce 2019 se nám takto podařilo 

získat 1 082 978,38 Kč. Věnujeme se i publikační činnosti, vydáváme e-knihy 

a v měsíčních intervalech Newsletter MSVK.  

V roce 2019 navštívilo knihovnu celkem 114 547 (+11 011) fyzických návštěvníků. 

Virtuálních návštěvníků bylo 525 244, což je proti roku 2018 o 27 027 méně. Pokles 

virtuálních návštěvníků ovlivnil nový způsob evidence v přístupu do elektronických 

informačních zdrojů. Knihovna v loňském roce zprovoznila nové webové stránky, web 

MSVK v roce 2019 navštívilo celkem 495 907 návštěvníků (+26 741). Velmi nás také 

potěšilo, že počet registrovaných uživatelů opět narostl, a to na 8 668 (+122). 

Celkový knihovní fond k 31. 12. 2019 činil 1 231 961 (+18 342) knihovních jednotek, 

z toho 674 914 knih (+10 727). Čtenáři si vypůjčili 580 135 knihovních jednotek, 

přičemž absenčně to bylo 495 776 svazků (+104 390, včetně prolongací). 

Meziknihovní výpůjční službou jsme půjčili 2 348 knih (+1 122). Zredukovali jsme 

počty externích skladů na dva – Macharova ul. a Kunčičky. 

V roce 2021 oslaví naše knihovna 70. výročí od svého založení, takže rok 2020 bude 

rokem příprav oslav. Chceme renovovat oddělení speciálních fondů a nadále 

pracovat spolu s krajem na přípravě výstavby nové knihovny – pracuje se na 

konceptu „smart knihovny“. Začneme výběrem automatizovaného knihovního systému 

nové generace, na nový systém chceme plynule přejít před stěhováním. Implementaci 

plánujeme v roce 2022. Z hlediska novostavby se zatím připravuje žádost o územní 

rozhodnutí, posléze se bude chystat povolení stavby a současně se bude připravovat 

projektová dokumentace, vybere se dodavatel stavby a teprve potom se tzv. „kopne“. 

Zahájení stavby se plánuje na rok 2021 a slavnostní otevření na rok 2023.  

Je toho hodně za námi, ale ještě více před námi. Pevně věřím, že budeme i nadále 

modernizovat služby a připravovat se na plynulý přechod do nové knihovny. Postupná 

renovace provozů a zavádění nových služeb a nových webových stránek přináší lepší 

image knihovny v regionu a nárůst počtu návštěvníků a registrovaných uživatelů. Je 

to pro nás cenná zpětná vazba, vidíme, že jsme se vydali správnou cestou – chceme 
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být centrem poznání pro 21. století, hybridní knihovnou, která nabízí digitální i 

klasické služby, která se podílí na výzkumu, popularizuje vědu a vzdělává. Cílíme na 

studenty, pedagogy a vědecké pracovníky. 

 

PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. 

ředitelka knihovny 

 

  

Obr. 2) Přednáška o mediální gramotnosti pro studenty (Zdroj: Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě – archiv fotografií) 
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2. Služby uživatelům 

Rok 2019 přinesl návštěvníkům knihovny mnoho pozitivních změn, a to jak těm, kteří 

ji navštívili fyzicky, tak i těm, kteří ji využívali virtuálně prostřednictvím online služeb. 

MSVK se přitom v loňském roce zaměřovala především na rozvoj svých vzdělávacích 

aktivit. Byly tak zavedeny některé nové služby, nastartována celá řada kurzů či 

workshopů, rekonstruováno pracoviště konzultačních služeb a spuštěny moderní 

webové stránky. 

Po významné rekonstrukci půjčovny a vestibulu v roce 2018 přistoupila knihovna 

v loňském roce k inovaci a rekonstrukci dalších prostor. V oddělení bibliografie vznikla 

příjemná a vzdušná studovna, která je vyhrazena pro studium elektronických 

informačních zdrojů a ke konzultacím. Nově zde začala být poskytována služba Práce 

s odborným textem – tedy individuální poradenství pro studenty, kteří tímto způsobem 

mohou získat rady a podněty pro psaní svých seminárních prací a jiných 

akademických textů. Učí se správně citovat a vyhledávat relevantní informační zdroje, 

pracovat s elektronickými informačními zdroji a podobně. Průměrná doba jedné 

konzultace činila 60 minut. V závěru roku se služba rozšířila o službu DiploGuru, která 

je poskytována formou workshopů, ale i online konzultací a je zaměřena čistě na 

psaní bakalářských, diplomových a doktorských prací vysokoškolského studia. 

Pracoviště je využíváno rovněž pro službu Info Help, což je individuální poradenství 

pro všechny zájemce, kteří se chtějí zlepšit v oblasti moderních informačních 

technologií (práce s počítačem, chytrým telefonem, digitálním fotoaparátem apod.). 

 

 

Na rozvoj vzdělávacích aktivit mělo klíčový vliv založení nového oddělení, a to Centra 

vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace. V jeho rámci vzniklo i edukační pracoviště, které 

se zaměřuje na přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro veřejnost. Jednou 

z hlavních cílových skupin, jimž věnovalo oddělení svou pozornost, byli studenti. Byla 

podepsána memoranda o spolupráci se ZŠ a MŠ Ostrava-Ostrčilova, Lékařským 

Obr. 3) Nové konzultační pracoviště v oddělení bibliografie (Zdroj: Moravskoslezská 
vědecká knihovna v Ostravě – archiv fotografií) 

bibliografie 
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a přírodovědným gymnáziem Prigo, Jazykovým a humanitním gymnáziem Prigo, 

Střední uměleckou školou Ostrava (Poděbradova), Jazykovým gymnáziem Pavla 

Tigrida, Střední odbornou školou uměleckou a gymnáziem (Hulvácká) a Gymnáziem 

Olgy Havlové. Těmto školám (včetně Matičního gymnázia, s nímž bylo memorandum 

podepsáno již v roce 2018) byl připravován program na míru – zmínit lze například 

Týden čtenářské gramotnosti pro Matiční gymnázium. Intenzivní spolupráce byla 

navázána i s Městskou nemocnicí Ostrava, pro jejíž pracovníky knihovna připravila 

sérii kurzů z oblasti informační gramotnosti. 

Ve vzdělávací nabídce MSVK se objevila nová témata i netradiční formy výuky. 

Knihovna se kupříkladu zapojila do projektu Virtuální Univerzita třetího věku – první 

běh věnovaný genealogii byl velmi úspěšný. Ihned obsazený byl rovněž kurz 

trénování paměti, který vedla pracovnice knihovny, jež získala certifikát trenérky 

paměti 1. stupně. Velká pozornost byla věnována i oblasti mediální gramotnosti, řada 

akcí souvisela se zakoupením moderního IT vybavení (roboti, 3D tiskárna, 3D pera 

atd.), nově se pořádaly akce přinášející tipy pro výuku cizích jazyků apod. V rámci 

doprovodného programu velké výstavy Rezonance světla a tmy v Ostravském muzeu 

MSVK nabídla workshopy Čteme všemi smysly, které byly navštíveny různými 

skupinami účastníků (mj. sluchově či mentálně handicapovanými). 

Knihovna pokračovala v rozsáhlé klubové činnosti, pořádala zajímavé přednášky 

v cyklu Knihovnické středy a jako každoročně se zapojovala i do velkých celostátních 

a městských akcí. Program Před zvoněním klíčů v rámci Ostravské muzejní noci 

navštívilo 956 účastníků, což je nový rekord v počtu návštěv při jedné akci v knihovně. 

Úspěšný byl také třetí ročník Festivalu ostravských knihoven, jehož je MSVK hlavním 

organizátorem. Mediální tváří se stal populární Jarek Nohavica. Při Noci vědců zase 

MSVK poprvé „pronikla“ i do venkovních prostor na Prokešově náměstí před 

knihovnou a návštěvníkům nabídla možnost ukázkových jízd elektromobily. 

Obr. 4) Jízda elektromobily v rámci Noci vědců (Zdroj: Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě – archiv fotografií) 
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Byla prohloubena spolupráce s Goethe-Institutem. V MSVK začaly být například 

pravidelně pomítány pro veřejnost německé filmy s českými titulky, jednotlivé snímky 

byly nabízeny také školám k zatraktivnění výuky německého jazyka. 

Celý podzim se pak nesl ve znamení oslav 30. výročí sametové revoluce. Projekt 

Sametové putování umožnil knihovně uspořádat zajímavé přednášky, připravit 

výstavu panelů k listopadovým událostem a vydat jubilejní noviny, které shrnovaly 

průběh dění v Ostravě i přímo ve vědecké knihovně. 

Celkový počet vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost dosáhl čísla 396, což je 

o 129 více oproti předchozímu roku. Raketový vzestup zaznamenal i počet účastníků 

(7 761 oproti 5 066 v roce 2018). Ke spokojenosti návštěvníků přednášek a seminářů 

jistě přispěla i instalace nové audiovizuální (promítací) techniky v různých částech 

knihovny. Přehled vybraných akcí je uveden v příloze č. 4. 

Vše výše uvedené se pozitivně projevilo také v nárůstu počtu registrovaných uživatelů 

a fyzických návštěvníků knihovny a především ve skokově zvýšeném počtu výpůjček.  

Tabulka: Vývoj počtu registrovaných uživatelů, návštěvníků a výpůjček v letech 

2015–2019 

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 

Počet registrovaných uživatelů 8 668 8 546 8 015 8 529 9 195 

Počet návštěvníků (mimo akce) 114 547 103 536 113 696 126 301 142 149 

Počet výpůjček (bez MVS) 580 135 412 980 435 119 403 771 425 518 

Vzrostl zájem nejen o tištěné publikace, ale i o výpůjčky elektronických knih z portálů 

Flexibooks a Palmknihy/eReading (3 051 v roce 2019, 2 517 v roce 2018). Přehled 

nejpůjčovanějších titulů uvádí následující tabulka. 

Tabulka: Přehled 5 nejpůjčovanějších knih a e-knih 

Nejpůjčovanější knihy Nejpůjčovanější e-knihy 

Renata Červenková, Petr Kolář: 
Labyrint pohybu 

Alena Mornštajnová: Tiché roky 

Patrik Hartl: Nejlepší víkend Matthew Walker: Proč spíme 

Patrik Hartl: Okamžiky štěstí Petr Ludwig: Konec prokrastinace 

Alena Mornštajnová: Hana 
Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Roslingová 
Rönnlundová: Faktomluva 

Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví 
Renata Červenková, Petr Kolář: 
Labyrint pohybu 

Na podzim roku 2019 se MSVK jako jedna z prvních knihoven zapojila do národní 

platformy pro sdílení fondu Získej. Jejím cílem je snadné poskytování meziknihovních 

výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů. Čtenářům nabídne možnost 
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objednat si knihu či dokument prostřednictvím internetu z jiné knihovny a vyzvednout 

si ho v nejbližší knihovně. Zájemci tak budou moci využívat meziknihovní 

a mezinárodní výpůjční služby, reprografické služby ve formě tištěné kopie 

a elektronické dodání dokumentů.  

Meziročně stoupl i počet zpracovaných rešerší, tedy seznamů literatury na téma 

zadané objednatelem. V roce 2019 bylo zhotoveno 358 rešerší, což bylo o 45 více 

oproti předchozímu roku. Dle oborového zaměření stále převládal zájem o lékařské 

a společenské vědy. 

Rozvoj online (virtuálních) služeb významně ovlivnil vznik nových webových stránek, 

které byly spuštěny v září 2019. Během roku 2020 budou doplněny o e-prostor, tedy 

online zveřejňované a sdílené vzdělávací a výukové materiály. 

3. Služby knihovnám 

Služby knihovnám byly poskytovány především prostřednictvím Centra vzdělávání 

a regionálních služeb. Toto oddělení v průběhu roku nabízelo konzultace 

i poradenství knihovnám Moravskoslezského kraje (182 konzultací, 43 metodických 

návštěv), ale také připomínkovalo metodické dokumenty s celostátním dopadem 

(kupř. novely standardů vydaných Ministerstvem kultury) a věnovalo se vzdělávání 

ve vztahu ke zřizovatelům (např. seminář pro starosty Jak nastartovat obecní 

knihovnu?). Pracovníci MSVK zorganizovali dvě výjezdní porady pro pověřené 

knihovny (Opava, Brušperk) i krajskou poradu profesionálních knihoven (Ostrava). 

V roce 2019 byla připravena Koncepce rozvoje veřejných knihovnických 

a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021–2025 a také nové verze 

Zásad pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji. 

Oba materiály budou v roce 2020 projednány zřizovatelem. 

V průběhu roku 2019 MSVK uspořádala 36 vzdělávacích akcí pro knihovníky. 

Největší zájem byl o semináře Tchoř v kurníku – čtení tradiční a čtení elektronické, 

Mediální gramotnost, Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými či Současná 

slovenská literatura.  

Poprvé byl realizován Rekvalifikační kurz – Knihovník v přímých službách, který získal 

akreditaci MŠMT. Připravuje účastníky na zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací. 

Ty proběhly poprvé v listopadu a prosinci a úspěšně je absolvovalo šest knihovníků. 

Dalším významným počinem byl projekt Tvorba studijních textů pro NSK (profesní 

kvalifikace knihovník, úroveň 6), díky němuž bylo vytvořeno 30 e-learningových opor 

pro vysokoškolské pozice na úrovni bakalář. Na projektu se podíleli odborníci napříč 

celou republikou, MSVK celý projekt zastřešovala a koordinovala. Byl podpořen 

Ministerstvem kultury v grantovém programu VISK 1. 
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I v roce 2019 probíhalo oceňování nejlepších knihoven kraje. V soutěži Knihovnická 

K2, kterou každoročně vyhlašuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s MSVK, získala 

prvenství Městská knihovna Bílovec. Ta uspěla také v celostátní soutěži Městská 

knihovna roku, kde získala zvláštní ocenění v kategorii měst s 5–10 tisíci obyvatel. 

Knihovna byla oceněna především za moderní přístup k širokému spektru 

knihovnických služeb a výborně pojaté PR. 

 

 

Podrobné informace o regionálních funkcích a činnosti knihoven v Moravskoslezském 

kraji jsou uvedeny v samostatných zprávách. 

4. Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 

4.1. Akvizice knihovního fondu 

V roce 2019 bylo do fondu MSVK doplněno celkem 21 097 k. j. Oproti roku 2018 jde 

o nárůst o 239 k. j.  

Tabulka: Vývoj celkového přírůstku knihovního fondu v letech 2015–2019 

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 

Přírůstek k. j. 21 097 20 858 23 051 23 983 24 521 

Již druhým rokem zaznamenal pokles přírůstek monografií, kartografických 

dokumentů, hudebnin a elektronických zdrojů (na fyzických nosičích) získaných 

nákupem – v roce 2019 bylo doplněno o 612 k. j. méně než v roce 2018 (ve srovnání 

s rokem 2017 je propad ještě vyšší, a to o 1 119 k. j.). Toto snížení souvisí mj. 

s celkovým stavem českého knižního trhu – postupně se snižuje či stagnuje celkový 

počet vydaných titulů v ČR. Dalšími důvody poklesu jsou vedle zvyšující se pořizovací 

Obr. 5) Knihovnická K2 (Zdroj: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – archiv 
fotografií) 
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ceny knihy, která stoupla u českých publikací z 260 Kč na 264 Kč, také snížení 

finančních prostředků vynaložených na nákup tištěných knih. Vzrostly totiž náklady na 

pořízení předplatných zahraničních časopisů a databází či na zajištění českých 

technických norem.  

Pokud jde o české publikace, bylo v roce 2019 zakoupeno 10 417 k. j., což je o 495 

méně než v roce 2018. Zahraničních knih bylo také zakoupeno méně než 

v předchozím roce – o 87 k. j., šlo o 551 publikací v celkové částce 244 313 Kč. 

Průměrná pořizovací cena u nich byla o 97 Kč vyšší než v roce 2018, konkrétně 

443 Kč. Důvodem je pořízení dražších odborných knih z lékařství (na základě 

spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava) a knihovnictví, nakupována byla dále 

jazyková literatura a cizojazyčná beletrie. Nákupem v antikvariátech bylo doplněno 

257 starších regionálních dokumentů v celkové hodnotě 25 880 Kč. 

Povinným výtiskem bylo v roce 2019 získáno 761 k. j., čímž po několika letech 

nedošlo ke snížení počtu takto získaných dokumentů. V roce 2019 mírně vzrostl také 

počet publikací získaných darem, což se týká především zahraničních darů. 

Z projektu Česká knihovna bylo získáno do fondu 32 publikací současných českých 

autorů a z projektu Cizojazyčná knihovna 181 publikací v angličtině, němčině, 

francouzštině, španělštině, italštině, ruštině či slovenštině. Největším dárcem bylo 

nakladatelství MOBA (264 k. j.), dále Goethe-Institut (81 k. j.), Západočeská univerzita 

(43 k. j.) a Sylvie Doláková (31 k. j.).  

V roce 2019 docházelo do knihovny 4 344 časopisů a novin, z toho 4 201 českých 

a 143 zahraničních. Po několika letech nedošlo k nárůstu docházejících časopisů, 

které jsou získávány převážně povinným výtiskem (viz tabulka).  

Tabulka: Vývoj počtu docházejících periodik v letech 2015–2019 

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 

Počet titulů 4 344 4 429 4 276 4 119 3 677 

Na nákup časopisů byla vynaložena přibližně stejná částka jako v roce 2018 (2019 – 

1 383 093,28 Kč, 2018 – 1 395 553,10 Kč). Za předplatné 77 titulů zahraničních 

časopisů přitom bylo vydáno 1 227 384,94 Kč. Na předplatné 22 českých časopisů 

(tzv. druhé předplatné deníků, ekonomických a knihovnických časopisů, dále 

předplatné seriálů nepodléhajících zákonu o povinném výtisku a předplatné 

aktualizací) bylo vynaloženo 77 886 Kč a na nákup tzv. ostatních seriálů (244 k. j.) 

pak bylo vydáno 77 822,34 Kč. Z fondu bylo (po souhlasu Ministerstva kultury) 

vyřazeno 1 208 ročníků inzertních novin a obecních zpravodajů měst a obcí mimo 

Moravskoslezský kraj. 

Vzrostl počet vydaných norem ČSN, které MSVK odebírala v úplnosti (2 622 k. j., 

oproti roku 2018 o 221 norem více), čímž výrazným způsobem vzrostly finanční 

náklady na tento typ dokumentu (o 45 720 Kč více). Vzhledem k tomu, že využívání 
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norem naopak dlouhodobě klesá, bylo rozhodnuto pro rok 2020 vyloučit z nákupu 

normy některých oborových tříd, jež nebyly v MSVK čtenáři požadovány. V tomto 

duchu byla v prosinci zrealizována i veřejná zakázka na nákup norem pro rok 2020. 

Během roku 2020 bude probíhat další analýza a příprava na postupný přechod na 

elektronickou formu – kvalifikovaný a verifikovaný výběr těch tříd dokumentů, jež je 

žádoucí i nadále odebírat v tištěné podobě. 

Oproti roku 2018 bylo doplněno o něco méně zvukových a audiovizuálních 

dokumentů. Rozdíl však není nijak výrazný a neovlivnil kvalitu nabídky MSVK (2019 – 

1 010 k. j., 2018 – 1 107 k. j.). 

Doplňování fondu pro zrakově a sluchově handicapované uživatele probíhalo 

standardním způsobem (viz tabulka).  

Tabulka: Složení přírůstku fondu pro zrakově a sluchově handicapované 

Celkem v k. j. 672 

Zvukové dokumenty  558  

Monografie – bodové (hmatové) knihy 109 

Monografie – odborná literatura 3 

Deskové hry 2 

4.2. Revize, obsahová aktualizace a ochrana knihovního fondu  

V roce 2019 pokračovala revize monografií signatury G vpředu, pokračovala revize 

patentů (započata revize třetího třídění) a proběhla pravidelná každoroční revize 

všech norem. Celkově bylo zrevidováno 165 526 k. j.  

Z knihovního fondu bylo vyřazeno celkem 2 755 k. j. Podstatná část vyřazených 

dokumentů byla odepsána na základě aktualizací knihovního fondu (2 630 k. j.).  

MSVK pokračovala v průzkumu fyzického stavu dokumentů. K 1. 1. 2019 byl přijat 

pracovník, který se této činnosti systematicky věnuje, průzkum byl podpořen také 

grantem z programu VISK 7. Celkem bylo změřeno pH u 266 svazků z fondu MSVK 

(130 monografií, 4 hudebniny, 132 periodik), byl popsán jejich fyzický stav a výsledky 

byly zapsány do aplikace CZBRD. Součástí průzkumu bylo měření pH papíru, což je 

nutný předpoklad pro plánování odkyselování knihovního fondu (metoda obrany proti 

degradaci papíru u starších dokumentů, kterým kvůli kyselému papíru hrozí 

nenapravitelné zničení). Byl zpracován seznam změřených svazků s hodnotou pH 5 

a nižší, jež se stane podkladem pro první várku, jejíž odkyselení bude u fondu MSVK 

zajištěno. 

Na podzim roku 2019 přestěhovala knihovna veškerý knihovní fond umístěný 

v nevyhovujících podmínkách skladu na ul. Fráni Šrámka do nově získaných prostor 

v Kunčičkách (budova vedle stávajícího skladu knihovny). Byl tak zredukován počet 
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externích skladů, které knihovna obsluhuje, ze tří na dva, čímž dochází i k úspoře 

času při svozu dokumentů. 

5. Bibliografická, katalogizační a digitalizační činnost 

5.1. Zpracování knihovního fondu 

V roce 2019 bylo jmenně zkatalogizováno 18 092 knihovních jednotek (o 265 k. j. více 

než v roce 2018) a věcně zpracováno 13 138 popisných jednotek (o 169 p. j. méně 

než v roce 2018). Průměrná doba kompletního zpracování dokumentu od akvizice 

k uživateli činila 2 týdny. Pokud měl čtenář o knihu zájem v tomto mezidobí, byla pro 

něj přednostně katalogizována. Průměrný počet takto zpracovaných publikací ovšem 

klesl z 19 na 13 za den. 

Katalogizační záznamy byly denně sklízeny do Souborného katalogu ČR. Za rok 2019 

bylo takto importováno 12 274 monografických dokumentů (knihy, hudebniny, 

kartografické dokumenty, neperiodické elektronické zdroje, zvukové záznamy) a 317 

seriálů. Podle prováděné kontroly kvality záznamů dosáhla MSVK úspěšnosti 99 %, 

takže chybovost zpracování je zcela minimální. 

Do báze národních jmenných autorit bylo exportováno celkem 519 nových záznamů. 

Z hlediska věcných autorit byly podávány návrhy zejména pro nové geografické 

autority, popř. korporace (převážně u starších digitalizovaných dokumentů). 

5.2. Bibliografická činnost 

V průběhu roku bylo uloženo 3 052 analytických záznamů ze současně vycházejících 

regionálních tištěných periodik a monografií. V rámci projektu VISK 9 (Doplňování 

vybraných záznamů článků do báze ANL) bylo navíc uloženo 1 517 záznamů (včetně 

spoluúčasti MSVK) z celostátních periodik a zasláno do národní článkové databáze. 

Retrospektivní regionální databáze byly v uplynulém roce rozšířeny o 1 233 záznamů. 

V rámci celého roku byla doplňována především báze Nový Jičín, která obsahovala 

k 31. 12. 2019 již 6 270 záznamů knih a článků z celé oblasti Novojičínska.  

Tabulka: Přehled počtu záznamů v databázích retrospektivní bibliografie 

Databáze Počet záznamů k 31. 12. 2019 

Bruntál 663 

Frýdek-Místek 10 338 

Karviná 9 531 

Nový Jičín 6 270 

Opava 1 823 

Ostrava 17 066 
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Během celého roku probíhaly práce na přípravě e-knihy Retrospektivní bibliografie 

Frýdek-Místek (export záznamů z databáze, jejich roztřídění a kontrola, tvorba 

rejstříků), která bude vydána v roce 2020. 

5.3. Digitalizace 

Rok 2019 znamenal pro digitalizaci v MSVK velkou změnu. Krajská digitalizační 

jednotka byla přestěhována do nově získaných prostor na Sokolské třídě (bývalá 

lékárna), čímž získala vhodnější prostředí jak pro samotnou digitalizaci, tak především 

pro uchovávání dokumentů zapůjčených z jiných institucí.  

V roce 2019 bylo kompletně zdigitalizováno celkem 36 657 stran dokumentů (117 

monografií a 22 titulů seriálů). Oproti roku 2018 jde o nárůst o 5 409 stran. 

Z celkového počtu bylo 3 198 stran zhotoveno externě v rámci projektu VISK 7 

(Digitalizace regionálního periodika) a 2 418 stran bylo replikováno z Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy. Pokračovala také spolupráce s obecně prospěšnou 

společností Trianon, která naskenovala a graficky upravila snímky odborné 

knihovnické literatury. Ve statistice je zatím zahrnuto 9 414 stran, u nichž už byl na 

digitalizačním pracovišti MSVK doplněn i metadatový popis. 

Digitalizován byl fond 3 institucí (MSVK, Slezské zemské muzeum Opava a Archiv 

města Ostravy), v projektu VISK 7 byly zapůjčeny chybějící dokumenty z fondu 

Vědecké knihovny v Olomouci. 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 (Slezské zemské muzeum – 11 162 stran).  

MSVK se také podílela skenováním pro společnost Duotisk na tvorbě repliky 

Evangeliáře z roku 1368 zhotoveného opavským kanovníkem Janem z Opavy. Bylo 

vytvořeno 350 snímků. 

5.4. Skenování obálek a obsahů 

V reprografické dílně bylo naskenováno a odesláno na obálkový server 669 obálek 

knih (v případě odborných publikací byly rovněž skenovány obsahy), které knihovna 

získává povinným výtiskem. Úsek časopisů pak zaslal 121 obálek časopisů, které se 

naše knihovna rozhodla pro obálkový server skenovat.  

6. Projekty a granty 

6.1. Erasmus+. The Love of Reading  

Řešitel: Mgr. Matyáš Franciszek Bajger 

Získaná dotace: 13 950 EUR (2019–2022) 

Projekt, do něhož je kromě MSVK zapojeno dalších 6 partnerů (5 středních škol 

a 1 knihovna), si klade za cíl rozvoj čtenářské gramotnosti studentů prostřednictvím 
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e-knih. Úkolem MSVK je vytvoření virtuálního prostoru pro sdílení elektronických knih, 

tedy e-knihovny. Hlavním řešitelem projektu je 3o Gymnasio Kilkis z Řecka. 

6.2. VISK 1. Tvorba studijních textů pro NSK (profesní kvalifikace 

knihovník, úroveň 6) 

Řešitel: Mgr. Radka Krejčí 

Získaná dotace: 450 000 Kč 

Cílem tohoto projektu s celostátním rozsahem a dopadem bylo vytvoření sady 

učebních textů k jednotlivým okruhům hodnotícího standardu vysokoškolských 

kvalifikací povolání Knihovník dle Národní soustavy kvalifikací. MSVK pro zpracování 

jednotlivých studijních opor oslovila pracovníky Národní knihovny ČR, Moravské 

zemské knihovny v Brně a další významné odborníky v oboru knihovnictví, kteří mají 

velké zkušenost v oblasti vzdělávání pracovníků knihoven. Výsledkem bylo vytvoření 

30 textů, které jsou volně k dispozici všem zájemcům. 

6.3. VISK 2. Kurzy počítačové gramotnosti  

Řešitel: Mgr. Petra Ševčíková 

Získaná dotace: 40 000 Kč 

V průběhu roku 2019 bylo realizováno 13 kurzů v celkovém rozsahu 78 hodin výuky. 

Mezi základní kurzy patřila školení MS Word, MS Excel – úroveň 1, MS PowerPoint, 

MS Outlook, Feedback pomocí e-dotazníků, E-knihy, Tvorba grafiky pomocí programu 

Canva, Facebook pro knihovny a 2 kurzy Práce s tabletem. Nadstavbovým kurzem 

byl MS Excel – úroveň 2, zařazeny byly také dva specializované kurzy (Mapování jako 

nástroj sdílení dobré praxe, spolupráce a PR a Mobilní výukové aplikace pro 

přenositelná zařízení). Kurzy navštívilo 133 účastníků z celkem 46 knihoven. 

6.4. VISK 2. Obnova hardwaru a softwaru Regionálního výukového 

centra Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 

Řešitel: Mgr. Petra Ševčíková 

Získaná dotace: 242 000 Kč 

Pro obnovu Regionálního výukového centra MSVK bylo z dotace pořízeno 

14 pevných počítačů typů All-in-one (13 + 1 lektorský), notebook a externí disk. 

Z finanční spoluúčasti pak byly zakoupeny 3 notebooky, 8 tabletů, 17 licencí Microsoft 

Office, laserová tiskárna a prezentér. Modernizace výukového centra přinesla 

zkvalitnění výuky kurzů počítačové gramotnosti odpovídající dnešním technickým 

standardům a požadavkům. 

6.5. VISK 2. Rekvalifikační kurz – Knihovník v přímých službách 

Řešitel: Mgr. Radka Krejčí 

Získaná dotace: 54 000 Kč 
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Cílem projektu byla tvorba a realizace rekvalifikačního kurzu, který by sloužil jako 

přípravný kurz ke zkoušce z profesní kvalifikace Knihovník v přímých službách dle 

Národní soustavy kvalifikací. Rekvalifikační kurz byl akreditován MŠMT a v roce 2019 

jej absolvovalo 13 účastníků. 

6.6. VISK 3. IT vybavení pro vzdělávání 

Řešitel: Mgr. Kamila Konvičková 

Získaná dotace: 66 000 Kč 

V rámci projektu bylo zakoupeno vybavení IT pro výuku a rozvoj digitálních 

kompetencí – 3D tiskárna, 3D pera, 3D Simo Big creative box, roboti sphero sprk+, 

kreativní sady LEGO Boost, elektrotechnické stavebnice Elduino apod. Vše bylo 

využito při vzdělávacích programech určených různým cílovým skupinám, celkem bylo 

realizováno 28 akcí pro 565 osob. 

 

 

6.7. VISK 7. Digitalizace regionálního periodika 

Řešitel: Mgr. Aleš Drahotušský 

Získaná dotace: 29 000 Kč 

Díky projektu bylo digitalizováno regionální periodikum Jednotář (věstník 8. kraje 

Dělnických tělocvičných jednot čs.) z let 1920–1938. Celkem se jednalo o 3 198 stran, 

které byly zpracovány externí firmou. Časopis je nyní dostupný v Digitální knihovně 

Moravskoslezského kraje. 

Obr. 6) Roboti – Lego Boost a robotická koule (Zdroj: Moravskoslezská vědecká knihovna 
v Ostravě – archiv fotografií) 
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6.8. VISK 7. Průzkum knihovního fondu MSVK a měření jeho fyzikálních 

vlastností 

Řešitel: Mgr. Aleš Drahotušský 

Získaná dotace: 20 000 Kč 

Z fondu MSVK bylo prozkoumáno 220 svazků – 93 monografií (z toho 2 hudebniny) 

a 127 svazků periodik. Byl popsán jejich fyzický stav, změřeno pH a výsledky byly 

zapsány do aplikace CZBRD. Jednalo se o dosud nedigitalizované dokumenty, 

u nichž se výběrově plánuje budoucí digitalizace, případně odkyselení. Dále bylo 

zakoupeno potřebné vybavení a nezbytný spotřební materiál.  

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

Řešitel: PhDr. Věra Svozilová 

Získaná dotace: 78 000 Kč 

MSVK se zavázala vytvořit v rámci projektu 1 500 originálních záznamů z přidělených 

celostátních periodik do databáze ANL. Na projektu pracovali 2 bibliografové na 

dohodu o provedení práce, kteří vytvořili dohromady 1 200 záznamů, třetí pracovnice 

pak zpracovávala záznamy v rámci spoluúčasti MSVK (300 záznamů), 17 záznamů 

bylo vytvořeno navíc tak, aby byla dokončena čísla periodik. 

6.10. Knihovna 21. století. Festival ostravských knihoven 2019 

Řešitel: Ing. Marcela Stehlíková 

Získaná dotace: 15 000 Kč 

Třetí ročník Festivalu ostravských knihoven, jehož je MSVK hlavním pořadatelem 

a organizátorem, přilákal celkem 885 aktivních účastníků. Podstatou festivalu bylo 

zábavné a poznávací putování po 8 knihovnách v centru Ostravy a nejbližším okolí za 

zajímavým programem v rámci jednoho dne. Z projektu byl financován tisk 

propagačních tiskovin (festivalových plakátů, letáků a pohlednic), výlep plakátů 

a reklamní kampaň ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava. 

 Obr. 7) Tvář festivalu – Jarek Nohavica (Zdroj: Moravskoslezská vědecká knihovna 
v Ostravě – archiv fotografií) 
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6.11. Knihovna 21. století. Sametové putování 

Řešitel: Ing. Marcela Stehlíková 

Získaná dotace: 10 000 Kč 

Projekt Sametové putování zahrnoval několik akcí k připomenutí 30. výročí sametové 

revoluce. Byla vytvořena výstava na PVC panelech, která byla ve studovně MSVK 

zahájena slavnostní vernisáží. Uskutečnily se rovněž dvě přednášky mapující průběh 

revolučního období v Ostravě i období následující. Účastníci všech akcí si navíc mohli 

odnést repliku soudobých novin s názvem Sametové listy. 

6.12. Nadace Open Society Fund. Podpora mediální výchovy 

v knihovnách a prostřednictvím knihoven 

Řešitel: PhDr. Marie Šedá 

Získaná dotace: 138 600 Kč (2018–2019) 

Díky projektu byly realizovány odborné přednášky na téma mediální gramotnost, 

jejichž cílem bylo posílit informovanost veřejnosti o riziku dezinformací na internetu. 

Byly určeny vybraným knihovnám v obcích do 25 000 obyvatel. 

6.13. Další projekty a granty 

Další podporu získala knihovna díky celostátním projektům Česká knihovna 

a Cizojazyčná knihovna (dary publikací) či zapojení do konsorcia Multilicenční 

zpřístupnění elektronických informačních zdrojů v roce 2019 (1 licence k databázi 

ASPI a 1 licence k databázi Anopress). Částkou 12 000 Kč podpořila Nadace 

knihoven studijní cestu 2 pracovníků knihovny na odbornou konferenci v Berlíně. 

7. Publikační činnost 

Publikace o činnosti MSVK a knihoven v kraji: 

 ORAVOVÁ, Monika a Libuše FOBEROVÁ. Výroční zpráva 2018. Ostrava: 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2019. ISBN 978-80-7054-263-7.  

 Sensační tourné rokem 2018. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2019. 

 ŠEDÁ, Marie a Petra ŠEVČÍKOVÁ. Knihovny Moravskoslezského kraje. Činnost 

a výsledky veřejných knihoven v roce 2018. Ostrava: Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě, 2019. ISBN 978-80-7054-268-2. 

 ŠEDÁ, Marie a Petra ŠEVČÍKOVÁ. Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních 

funkcí: Moravskoslezský kraj 2018. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2018.  

Elektronický newsletter knihovny: 

 Newsletter MSVK [online]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2016- [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: https://www.svkos.cz/o-knihovne/ 

publikacni-cinnost/newsletter-msvk/. 
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Jubilejní tisk 30. výročí sametové revoluce: 

 Sametové listy. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2019. 

Regionální e-knihy (autorsky volné tituly v různých formátech, k dispozici 

k bezplatnému stažení na webových stránkách knihovny): 

 Ostravický, Čeněk – Píseň o Ondrášovi 

 Sláma, František – Z naší minulosti 

 Sokol Tůma, František – Otče náš… 

Regionální audiokniha (pro nevidomé a slabozraké): 

 Tvrdá, Eva. Mrtvou neměl nikdo rád [audiokniha]. Ostrava: Moravskoslezská 

vědecká knihovna v Ostravě, 2019. 5h 31min., 1 CD. Formát MP3. 

Články pracovníků knihovny v odborných knihovnických časopisech: 

 FOBEROVÁ, Libuše. Jak se stát knihovníkem v Česku. Duha [online]. 2019, roč. 

33, č. 5 [cit. 2020-03-31]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: 

http://duha.mzk.cz/clanky/jak-se-stat-knihovnikem-v-cesku 

 FOBEROVÁ, Libuše. Knihovna jako prostor pro inspiraci. Duha. 2019, roč. 33, 

č. 1, s. 24-25. ISSN 0862-1985.  

 FOBEROVÁ, Libuše. PhDr. Marie Šedá. Duha. 2019, roč. 33, č. 3, s. 39-40. ISSN 

0862-1985. 

 FOBEROVÁ, Libuše a Elke BEER. Knihovna jako ostrovy učení. Duha. 2019, roč. 

33, č. 2, s. 49-52. ISSN 0862-1985. 

 ŠEDÁ, Marie. Jak nastartovat obecní knihovnu? Čtenář. 2019, roč. 71, č. 10, 

s. 358-359. ISSN 0011-2321. 

 ŠEDÁ, Marie. Knihovnictví na Frýdecko-Místecku. Čtenář. 2019, roč. 71, č. 3, 

s. 111-113. ISSN 0011-2321.  

 ŠEDÁ, Marie. Spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku. Čtenář. 2019, roč. 71, 

č. 3, s. 109. ISSN 0011-2321.  

 ŠEDÁ, Marie. Standard pro dobrý knihovní fond doplňuje Zlatý fond české 

a světové literatury. U nás. 2019, roč. 29, č. 1, s. 27-28. ISSN 0862-9366.  

8. Vztahy s veřejností, propagace knihovny 

Hlavním cílem propagačních aktivit bylo udržení kladných postojů veřejnosti ke 

knihovně a zvýšení zájmu o ni ze strany současných i potenciálních uživatelů. 

MSVK nadále pracovala na posílení identity vědecké knihovny. Zaměřila se na 

rostoucí kvalitu klasických knihovních služeb a zdůrazňovala svou nezastupitelnou roli 

v oblasti neformálního vzdělávání napříč generacemi a sociálními skupinami obyvatel. 

Důraz byl kladen na středoškolské a vysokoškolské studenty. 

V průběhu roku 2019 bylo rozesláno 18 tiskových zpráv, kromě nich byly zasílány 

médiím i pozvánky na všechny knihovnou pořádané kulturní a vzdělávací akce, 

odborné kurzy a semináře. Velmi dobrá byla spolupráce s Moravskoslezským 
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deníkem a kulturními měsíčníky Program a Centrum Moravská Ostrava a Přívoz, 

o dění v knihovně informovaly poměrně pravidelně také Český rozhlas Ostrava 

a Rádio Čas. Celkově v roce 2019 rostl mediální ohlas MSVK a nebylo to jen ze 

zájmu o budoucí stavbu knihovny, tedy projekt s názvem Černá kostka. Velkou 

publicitu zaznamenaly také akce Ostravská muzejní noc v knihovně a Noc vědců, 

projekt Sametové putování, vydání nové regionální audioknihy pro zrakově 

znevýhodněné občany a především Festival ostravských knihoven, pro jehož záštitu 

a mediální podporu byl získán populární písničkář Jaromír Nohavica.  

V průběhu roku 2019 bylo v tištěných i elektronických periodikách publikováno 138 

článků o MSVK. Dalších 18 příspěvků se objevilo ve zpravodajích Ostravská radnice 

a Centrum Moravská Ostrava a Přívoz. V rozhlasovém a televizním vysílání zaznělo 

32 reportáží o knihovně a její činnosti (8x televizní vysílání a 24x rozhlasové vysílání). 

Na sociálních sítích byla knihovna zmíněna 503x. Výběr z mediálních výstupů je 

uveden v následující kapitole. 

 

 

V září 2019 byly zprovozněny nové webové stránky, které jsou velmi přehledné 

a intuitivní. Mezi uživateli se setkaly především s příznivými ohlasy. Umožňují 

jednodušší a výraznější propagaci pořádaných akcí i služeb, je zde možné přímé 

přihlašování k účasti na kurzy či semináře s omezeným počtem míst. Prostřednictvím 

webových stránek rovněž MSVK avizuje včas všechny změny (např. omezení 

provozní doby, nové či doplněné služby). 

Obr. 8) Ředitel KÚ MSK Tomáš Kotyza na vernisáži výstavy Sametové putování (Zdroj: 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – archiv fotografií) 
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Knihovna je aktivní také na sociálních sítích. Počet fanoušků facebookového profilu 

MSVK vzrostl za rok o 294 fanoušků na 1 656. Knihovna zde začala používat nové 

formáty propagace – videa a prezentace, zveřejňuje více fotoalb. Průběžně je 

aktualizován také účet knihovny na Instagramu. Pro velmi malý dosah a účinnost byl 

zrušen účet na Google+. 

Sociální sítě jsou stále velmi významným informačním zdrojem o jednotlivých akcích 

a dění v knihovně. Velmi důležité je ovšem také adresné oslovování čtenářů a přátel 

knihovny (direct mail), kteří s tímto způsobem informování vyslovili souhlas. 

K významnějším akcím jsou zhotovovány plakáty, vzhledem k nárůstu v počtu akcí 

bylo v druhé polovině roku upuštěno od tisku jednotlivých letáčků, které byly 

nahrazeny měsíčním zpravodajem ve formě skládačky. 

Důležitým zdrojem informací o službách a činnosti knihovny je rovněž elektronický 

Newsletter MSVK, který vychází 11x ročně a má aktuálně 412 odběratelů. 

Nově byla v srpnu 2019 instalována ve vestibulu knihovny obrazovka, na níž jsou 

promítány pozvánky na připravované akce i informace o nových službách. 

9. Výběr článků a reportáží o knihovně 

Leden 

GABZDYL, Josef. Černou kostku přepracují a doplní parkovacím domem pro stovky 

aut. iDnes.cz [online]. 31. 1. 2019 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ 

ostrava/zpravy/cerna-kostka-projekt-parkovani.A190131_ 454685_ostrava-zpravy_woj 

KARBAN, Pavel. Projekt ostravské Černé kostky dostane moderní tvář. Právo. 

30. 1. 2019, roč. 29, č. 25, s. 10. ISSN 1211-2119. 

Moravskoslezský kraj nechá aktualizovat projekt takzvané Černé kostky. In: Zprávy. 

Rozhlas, Hitrádio Orion, 30. 1. 2019, 8:00 hod. 

Staronový reliéf ve vědecké knihovně. In: Události v regionech. TV, ČT1, 2. 1. 2019, 

18:00 hod. 

STEHLÍKOVÁ, Marcela. Výhody (nejen pro seniory) v knihovně. SeniorTip. 2019, č. 1, 

s. 23. 

Únor 

Černou kostku oživí architekti Kuba & Pilař. Právo. 9. 2. 2019, roč. 29, č. 34, s. 11. 

ISSN 1211-2119. 

JIŘÍČEK, Petr. Bude to architektonický skvost. Ostravský týdeník. 12. 2. 2019, č. 7, 

s. 3. ISSN 2533-770X. 

Knihovna nabídne výhody nováčkům. Mladá fronta Dnes. 28. 2. 2019, roč. 30, č. 50, 

s. 15. ISSN 1210-1168. 
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MRVOVÁ, Šárka. Měsíc čtenářů: v ostravské vědecké knihovně nabízí zajímavé 

výhody. Moravskoslezský deník. 28. 2. 2019, roč. 19, č. 50, s. 13. ISSN 1213-5577. 

Ostrava by se mohla dočkat nové knihovny. In: Týden v regionech. TV, ČT1, 

16. 2. 2019, 12:00 hod. 

Projekt Černé kostky znovu otevřen. In: Události v regionech. TV, ČT1, 7. 2. 2019, 

18:00 hod. 

Přednáška zavede do zemí Aztéků a Mayů. Moravskoslezský deník. 19. 2. 2019, roč. 

19, č. 42, s. 5. ISSN 1213-5577. 

Březen 

Beseda s Konkolským. Moravskoslezský deník. 21. 3. 2019, roč. 19, č. 68, s. 1. ISSN 

1213-5577.  

Knihovna láká nové čtenáře. Právo. 1. 3. 2019, roč. 29, č. 51, s. 10. ISSN 1211-2119. 

STEHLÍKOVÁ, Marcela. Do knihovny za zábavou i poučením. SeniorTip. 2019, č. 3, 

s. 24. 

Duben 

Břicháč Tom pobeseduje ve vědecké knihovně. Moravskoslezský deník. 6. 4. 2019, 

roč. 19, č. 82, s. 3. ISSN 1213-5577. 

Přednáška o umění ve veřejném prostoru. Moravskoslezský deník. 2. 4. 2019, roč. 19, 

č. 78, s. 3. ISSN 1213-5577.  

STEHLÍKOVÁ, Marcela. Mistr četby 2019 navštěvuje vědeckou knihovnu už bezmála 

40 let. Novinky.cz [online]. 3. 4. 2019 [cit. 2019-04-04]. Dostupné z:  

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/5375-

55113-mistr-cetby-2019-navstevuje-vedeckou-knihovnu-uz-bezmala-40-let.html 

Květen 

Beseda na téma Škola a čtenářství. Moravskoslezský deník. 29. 5. 2019, roč. 19, 

č. 123, s. 3. ISSN 1213-5577. 

CURYLO, Lukáš. Kultura je v našem kraji na vzestupu. Právo. 25. 5. 2019, roč. 29, 

č. 120, s. 12-13. ISSN 1211-2119. 

LUKSZA, Radek. Mistr četby: Literatura faktu je často děsivější, než horory! Ostravský 

týdeník. 14. 5. 2019, č. 20, s. 2. ISSN 2533-770X. 

STEHLÍKOVÁ, Marcela. Spisovatelka Alena Mornštajnová na besedě ve vědecké 

knihovně. Novinky.cz [online]. 7. 5. 2019 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/5375-

55688-spisovatelka-alena-mornstajnova-na-besede-ve-vedecke-knihovne.html 
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Výstava KomiX je k vidění v knihovně. Moravskoslezský deník. 23. 5. 2019, roč. 19, 

č. 118, s. 9. ISSN 1211-2119. 

 

 

Červen 

Festival ostravských knihoven chce přilákat nové čtenáře. Tyden.cz [online]. 

18. 6. 2019 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/ 

literatura/festival-ostravskych-knihoven-chce-prilakat-nove-ctenare_525035.html 

HONUS, Aleš. Landscape připomíná i Černou kostku. Právo. 3. 6. 2019, roč. 29, 

č. 127, s. 15. ISSN 1211-2119. 

Přípravy Festivalu ostravských knihoven jsou v plném proudu. Moravskoslezský 

deník. 25. 6. 2019, roč. 19, č. 146, s. 10. ISSN 1211-2119. 

STEHLÍKOVÁ, Marcela. Umělecká ve vědecké. Novinky.cz [online]. 18. 6. 2019 [cit. 

2019-06-25]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-

kraj/ostrava-mesto/5375-56349-umelecka-ve-vedecke.html 

Račte vstoupit do knihovny. Literární noviny. 27. 6. 2019, č. 7 (příloha), s. 3. ISSN 

1210-0021. 

Srpen 

Vědecká knihovna bude na dva týdny uzavřena. Moravskoslezský deník. 10. 8. 2019, 

roč. 19, č. 184, s. 3. ISSN 1213-5577. 

Obr. 9) Alena Mornštajnová v MSVK (Zdroj: Moravskoslezská vědecká knihovna 
v Ostravě – archiv fotografií) 
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Vědecká knihovna půjčuje jen e-knihy. Mladá fronta Dnes. 17. 8. 2019, roč. 30, 

č. 190, s. 18. ISSN 1210-1168. 

Září 

Festival ostravských knihoven. In: Týden v regionech. TV, ČT1, 28. 9. 2019, 12:00 

hod. 

MRVOVÁ, Šárka. Nohavica nazpíval pozvánku pro festival knihoven. 

Moravskoslezský deník. 20. 9. 2019, roč. 19, č. 219, s. 55. ISSN 1213-5577. 

Noc vědců nabízí pestrý program. Mladá fronta Dnes. 27. 9. 2019, roč. 30, č. 225, 

s. 14. ISSN 1210-1168.  

Noc vědců v Ostravě nabídne program na 15 místech. In: Události regionu. Rozhlas, 

Český Rozhlas Ostrava, 23. 9. 2019, 17:00 hod. 

Říjen 

Krása hlavolamů. Moravskoslezský deník. 29. 10. 2019, roč. 19, č. 250, s. 2. ISSN 

1213-5577. 

MRVOVÁ, Šárka. Dnes se koná Festival ostravských knihoven. Moravskoslezský 

deník. 1. 10. 2019, roč. 19, č. 227, s. 10. ISSN 1213-5577. 

STEHLÍKOVÁ, Marcela. Mrtvou neměl nikdo rád – křest audioknihy. Novinky.cz 

[online]. 24. 10. 2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/vase-

zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/5375-57944-mrtvou-nemel-nikdo-rad--

krest-audioknihy.html 

Ve vědecké knihovně pokřtí novou audioknihu. Moravskoslezský deník. 30. 10. 2019, 

roč. 19, č. 251, s. 3. ISSN 1213-5577. 

 

Listopad 

Anglické deskohraní. Moravskoslezský deník. 19. 11. 2019, roč. 19, č. 268, s. 3. ISSN 

1213-5577.  

Obr. 10) Regionální audioknihy vydané v MSVK  (Zdroj: Moravskoslezská vědecká knihovna 
v Ostravě – archiv fotografií) 
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Audiokniha pro slabozraké a nevidomé. In: Události v regionech (Ostrava). TV, ČT1, 

1. 11. 2019, 18:00 hod. 

Fotograf Říský pohovoří o černobylské zóně. Moravskoslezský deník. 21. 11. 2019, 

roč. 19, č. 270, s. 3. ISSN 1213-5577. 

KOTARBOVÁ, Eva. Vědecká knihovna nabízí Sametové putování. In: Haló, Ostrava! 

[online]. 1. 11. 2019 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: http://www.kotarbova.eu/?p=20109 

Moravskoslezský kraj si připomíná výročí sametové revoluce. In: Moravskoslezský 

kraj [online]. 30. 10. 2019 [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: https://www.msk.cz/cz/ 

verejnost/moravskoslezsky-kraj-si-pripomina-vyroci-sametove-revoluce--137105/ 

Pozvánka na Sametové putování. In: Rádio Čas. Rozhlas, 3. 11. 2019 

Přednáška o tom, jak jsme žili. Moravskoslezský deník. 12. 11. 2019, roč. 19, č. 262, 

s. 10. ISSN 1213-5577. 

Sametové putování. Moravskoslezský deník. 4. 11. 2019, roč. 19, č. 255, s. 3. ISSN 

1213-5577. 

Vernisáž výstavy Sametové putování. In: Fabex Ostravsko [online]. 7. 11. 2019 [cit. 

2019-11-10]. Dostupné z: http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/moravskoslezsky-

kraj/vernisaz-vystavy-sametove-putovani.html 

Ve vědecké knihovně budete moci nahlédnout do virtuální reality. Moravskoslezský 

deník. 12. 11. 2019, roč. 19, č. 262, s. 3. ISSN 1213-5577. 

Prosinec 

LAPISZ, Břetislav. Tip na středu 4. prosince: Život a dílo Leonarda da Vinci. 

Moravskoslezsky.denik.cz [online]. 4. 12. 2019, (338) [cit. 2020-01-31]. Dostupné z: 

https://moravskoslezsky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-stredu-4-listopadu-zivot-a-dilo-

leonarda-da-vinci-20191204.html 

10. Členství knihovny  

10.1. Členství knihovny 

Sdružení knihoven ČR (SDRUK). 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). 

Virtuální polytechnická knihovna (VPK). 

Asociace evropských vědeckých knihoven (LIBER). 

10.2. Účast odborníků MSVK v poradních orgánech, odborných sekcích 

a komisích 

Sekce SDRUK pro akvizici (Mgr. Filipová). 

Sekce SDRUK pro bibliografii (Mgr. Szöke). 

Sekce SDRUK pro regionální funkce (PhDr. Šedá). 

http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/moravskoslezsky-kraj/vernisaz-vystavy-sametove-putovani.html
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/moravskoslezsky-kraj/vernisaz-vystavy-sametove-putovani.html
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Sekce SDRUK pro služby (Mgr. Tomášová). 

Sekce SDRUK pro PR a marketing (Ing. Stehlíková). 

Rada CPK (PhDr. Foberová, Ph.D.). 

Expertní tým CPK (Mgr. 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. Smékalová). 

Pracovní skupina pro prioritu Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů 

v rámci Koncepce rozvoje knihoven 2017–2020 (Mgr. Drahotušský). 

Pracovní skupina pro prioritu Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických 

a informačních služeb v rámci Koncepce rozvoje knihoven 2017–2020 

(Ing. Stehlíková). 

SKIP. Sekce veřejných knihoven (PhDr. Šedá). 

SKIP. Sekce vzdělávání (Mgr. Ševčíková). 

SKIP. Zaměstnavatelská sekce (PhDr. Šedá). 

SKIP 10 – výkonný výbor regionální pobočky Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje (PhDr. Šedá). 

MAP 2 – pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti (Mgr. Krejčí). 

Komise soutěže Městská knihovna roku (PhDr. Šedá). 

Komise soutěže Vesnice roku (Mgr. Krejčí). 

Komise podprogramu VISK 3 (PhDr. Šedá). 

  

Obr. 11) Týden čtenářské gramotnosti (Zdroj: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – 
archiv fotografií) 
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11. Přehled výnosů a nákladů roku 2019 v Kč  

Účet – položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 

602 – výnosy z prodeje služeb 1 900 000,00 2 021 719,60 

604 – výnosy z prodaného zboží 2 000,00 804,00 

646 – výnosy z prodeje DHM  1 200,00 

648 – čerpání fondů 400 000,00 122 660,08 

649 – ostatní výnosy z činnosti   526 664,06 

662 – úroky  11 000,00 9 423,28 

663 – kurzové zisky  3 778,39 

669 – ostatní finanční výnosy  4 253,00 

672 – výnosy z transferů 48 948 000,00 48 698 518,38 

V tom:  příspěvek na provoz od zřiz. 35 807 102,00 35 807 102,00 

             příspěvek účel. od zřizovatele 11 787 898,00 11 459 898,00 

             výnosy z rozpouštěného IT 349 000,00 348 540,00 

             příspěvek účel. ze SR 1 004 000,00 1 004 000,00 

             projekt Erasmus+  43 878,38 

             projekt nadace OSF  23 100,00 

             Nadace knihoven  12 000,00 

Výnosy celkem 51 261 000,00 51 389 020,79 

501 – spotřeba materiálu  5 864 500,00 6 238 609,81 

502 – spotřeba energie 1 134 000,00 898 683,05 

504 – prodané zboží 2 000,00 12 989,83 

511 – opravy a udržování 450 000,00 176 384,08 

512 – cestovné 138 000,00 221 605,03 

513 – náklady na reprezentaci 20 000,00 14 316,00 

518 – ostatní služby 6 316 000,00 5 851 888,66 

521 – mzdové náklady celkem 25 479 500,00 25 618 114,00 

524 – zákonné soc. pojištění 8 370 000,00 8 386 254,00 

525 – jiné sociální pojištění Kooper. 64 000,00 66 796,14 

527 – zákonné soc. náklady 1 264 000,00 1 304 206,07 

538 – ostatní daně a poplatky 2 000,00 3 340,00 

547 – manka a škody  0,00 

549 – ostatní náklady z činnosti 2 000,00 40 295,00 

551 – odpisy 1 262 000,00 1 226 438,00 

557 – nákl. z odepsaných pohledávek 10 000,00  779,00 

558 – náklady z DDM 875 000,00 1 117 748,86 

563 – kurzové ztráty  4 670,43 

569 – jiné ostatní náklady 8 000,00 11 426,00 

591 – daň z příjmů 2 000,00 1 790,41 

Náklady celkem 51 261 000,00 51 196 334,37 

Výsledek hospodaření 0,00 192 686,42 
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Z rozpočtu zřizovatele knihovna získala příspěvek na provoz ve výši cca 

47 267 000 Kč (v roce 2018 činil příspěvek 42 842 000 Kč). Navýšení zohlednilo 

platové nárůsty, nové pronájmy (rozšíření Krajské digitalizační jednotky, rozšíření 

skladu na knihovní fond) a další finanční požadavky. V roce 2019 bylo dosaženo 

mírně přebytkového hospodaření. Dosažený výsledek hospodaření činí 

+192 686,42 Kč, bude převeden do rezervního fondu a část do fondu odměn.  

Knihovna využívá čtyři fondy: rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb, fond 

investic a fond odměn. Fond investic slouží k pořizování investičního majetku. V roce 

2019 MSVK pořídila investiční majetek ve výši 1 067 110,45 Kč. Jednalo se zejména 

o IT vybavení (switch, dataprojektor, interaktivní display Optoma, hardwarový firewall, 

Line – Interaktivní UPS/zálohování serverů a PC stanic, HP HDD/diskové pole) 

a vybavení nově získaných prostor Krajské digitalizační jednotky. Pořizovaly se také 

nové webové stránky.  

Největší položkou v rozpočtu byly platy – 66 % (včetně povinných odvodů). Vědecká 

knihovna je veřejná služba a k tomu zajišťuje řadu specializovaných činností 

(digitalizace, bibliografie, referenční a rešeršní služby, komunikace ve vědě/databáze, 

edukační činnost atd.). V knihovně pracují kvalifikovaní zaměstnanci, většinou se 

jedná o vysokoškolské pozice. Věkový průměr v knihovně činí 47,09 let, což rovněž 

ovlivňuje platy. Růst mezd ovlivnily platové postupy a dále opakované navyšování 

platových tarifů.  

Druhou největší sumu (přes 6 mil. Kč) knihovna vydala na nákup fondu a předplatné 

zahraničních databází. Jedná se o závazný ukazatel. MSVK poskytuje meziknihovní 

výpůjční služby pro celý kraj a je tedy nutné, aby nakupovala nové knihy.  

Největší podíl na tržbách mají registrační poplatky, díky novým službám a 

modernizaci prostor se daří navyšovat počet registrovaných uživatelů. Oproti roku 

2018, kdy tržby činily 1 883 000 Kč, se podařilo v roce 2019 tržby zvýšit na 2 022 000 

Kč.  

Nezanedbatelné příjmy získává knihovna díky úspěšnosti v grantové politice. V roce 

2019 se tak podařilo získat částku 1 082 978,38 Kč.  

Hodnocení hospodaření MSVK je podrobně popsáno ve Zprávě o činnosti 

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě za rok 2019. 

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

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela 

v roce 2019 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 
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13. Organizace a řízení MSVK 

Plánování a vyhodnocování činnosti MSVK probíhalo na pravidelných poradách 

vedení knihovny (cca 1x týdně). K řešení specifických úkolů byly vytvářeny účelové 

týmy – jako příklad lze uvést tým věnující se tvorbě nových webových stránek či 

skupinu pro tvorbu koncepce rozvoje MSVK na období 2021–2025. 

Během roku 2019 došlo ke dvěma významnějším změnám organizační struktury. 

K 1. 1. 2019 bylo vytvořeno nové oddělení Centrum vědy, výzkumu, vývoje 

a digitalizace, které spojilo bývalé oddělení automatizace (nyní pracoviště 

informačních technologií) s pracovištěm digitalizace (vyčleněno z oddělení speciálních 

fondů) a nově vytvořeným pracovištěm celoživotního vzdělávání uživatelů. 

K 1. 10. 2019 poté byla vytvořena nová pozice náměstkyně pro knihovní služby, jež je 

nadřízená oddělením služeb čtenářům, bibliografie a speciálních fondů (třístupňové 

řízení). 

Průběžně probíhala aktualizace řídicí dokumentace. Revidovány byly například 

směrnice o doplňování a uchovávání knihovního fondu či směrnice o poskytování 

stravenek. 

14. Zaměstnanci, zvyšování kvalifikace  

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 činil 73 osob (64 žen a 9 mužů), průměrný 

přepočtený počet úvazků pak 69,64. Byl dosažen průměrný měsíční plat ve výši 

29 381 Kč, což bylo o 1 244 Kč více oproti předchozímu roku (v důsledku nárůstu 

platových tarifů). 

Odborní pracovníci (knihovníci) absolvovali vzdělávání v rozsahu 1 816 hodin, což 

znamenalo nárůst o 520 hodin oproti roku 2018 a dokonce o 1 026 hodin oproti roku 

2017. Dvě pracovnice úspěšně ukončily studium knihovnictví na Slezské univerzitě 

v Opavě (jedna v bakalářském a druhá v magisterském stupni). 

K novým možnostem vzdělávání zaměstnanců patřila interní výuka angličtiny. 

Proběhlo celkem 154 výukových lekcí (skupinových i individuálních). Novinkou bylo 

i uspořádání Letní knihovnické školy, během níž se pracovníci knihovny po 3 dny 

vzdělávali v různých oblastech (komunikace s uživateli, první pomoc, vyhledávání 

informačních zdrojů apod.). V červnu navíc proběhla již druhá studijní cesta 

zaměstnanců do zajímavých a výjimečných českých knihoven. Tentokrát byly cílem 

cesty Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Knihovna města Hradce 

Králové. 
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15. Seznam zaměstnanců 

Ředitelka 

PhDr. Foberová Libuše, Ph.D. 

Zástupkyně ředitelky (statutárního orgánu), náměstkyně pro knihovní služby 

Mgr. Bc. Oravová Monika 

Sekretariát, PR 

Roupcová Markéta – od 1. 3. 2019 

Ing. Sikorová Zuzana – do 18. 3. 2019 

Ing. Stehlíková Marcela  

Centrum vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace (CVVVD) 

Mgr. Konvičková Kamila – vedoucí oddělení 

Bc. Adamčíková Michaela 

PhDr. Bajger Matyáš Franciszek 

Bc. Černík Tomáš 

Mgr. Drahotušský Aleš 

Mgr. Maruš Jakub 

Mgr. Mrázová Michaela – od 1. 2. 2019 

Mgr. Tassanyi Pavlína – od 1. 10. 2019 

Mgr. Tkačíková Tereza 

Mgr. Vojtková Blanka 

Centrum vzdělávání a regionálních služeb (CVRS) 

PhDr. Šedá Marie – vedoucí oddělení 

Mgr. Krejčí Radka 

Mgr. Ševčíková Petra 

Oddělení akvizice knihovního fondu (OAK) 

Mgr. Filipová Gabriela – vedoucí oddělení 

Bc. Csabolová Světluše 

Macháčová Lada 

Nekolová Lenka 

Nováková Jindra 

Štrimpfl Marek 

Uhlířová Sultana 

Oddělení bibliografie (OB) 

Mgr. Szöke Pavlína – vedoucí oddělení 

Mgr. Kašná Kateřina – do 23. 9. 2019  

Bc. Seberová Radmila 
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Mgr. Sisková Kateřina 

PhDr. Svozilová Věra 

Oddělení ekonomiky a provozu (OEP) 

Ing. Teichmannová Ivana – vedoucí oddělení 

Beranová Ludmila 

Bolková Lucie 

Czenliková Jaroslava  

Gengela Tomáš  

Haftová Jana – od 1. 3. 2019 

Křižáková Lenka 

Lampartová Šárka  

Legindi Zbigniew 

Motáková Vladimíra 

Pincová Lydie 

Rohelová Ivana  

Světnická Michaela – od 2. 9. 2019 

Szentiványiová Marie 

Ševčíková Kateřina  

Švarcová Jana – do 28. 2. 2019 

Vojtášková Ester 

Oddělení služeb čtenářům (OSČ) 

Mgr. Tomášová Marcela – vedoucí oddělení 

Bláhová Bohdana 

Csabolová Veronika 

Fedorová Anna 

Bc. Jílková Veronika 

Mgr. Chromcová Jitka 

Kleinová Danuše – do 31. 5. 2019 

Kolářová Šárka  

Bc. Křížová Judita 

Kuzníková Anna 

Mencnerová Dagmar 

Modrovičová Lucie  

Nitschová Eva 

Mgr. Plisková Kamila – od 1. 10. 2019 

Bc. Podešvová Dana 

Revťáková Dagmar 

Schimanková Miluše – od 4. 2. 2019 

Štverka Bohuslav – do 30. 9. 2019 

Vandíková Gabriela 
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Oddělení speciálních fondů (OSF) 

Mgr. Rončková Jarmila 

Bc. Slezáková Jana  

Mgr. Škapová Iveta 

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  

Štverka Bohuslav – od 1. 10. 2019 

Urbancová Irena – do 30. 9. 2019 
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Příloha č. 1: Plnění plánu významných číselných ukazatelů 

 Plán Skutečnost 

Přírůstek knihovního fondu (k. j.) 20 000 21 097 

monografie, kartografické a el. dokumenty,  

hudebniny, deskové hry 14 000 13 555 

seriály vč. elektronických 3 000 3 910 

normy 2 100 2 622 

zvukové a audiovizuální dokumenty  900 1 010 

Katalogizace (k. j.) 17 900 18 092 

monografie, kartografické a el. dokumenty,  

hudebniny, deskové hry 14 000 13 344 

seriály vč. elektronických 3 000 3 874 

zvukové a audiovizuální dokumenty  900 874 

Revize knihovního fondu (k. j.) 156 000 165 526 

Vazby knihovního fondu (k. j.) 3 000  5 300 

Bibliografické záznamy (kromě katalogizačních) 5 500  4 285 

Digitalizace regionálních dokumentů (strany) 25 000 36 657 

Registrovaní uživatelé  9 000 8 668 

Výpůjčky (kromě cirkulace a MVS) 400 000 580 135 

Cirkulace a MVS 3 000 4 006 

Vzdělávací akce pro knihovníky 12 36 

Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost (mimo výstavy) 150 381 
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Příloha č. 2: Roční výkaz o knihovně za rok 2019 
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Příloha č. 3: Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky 

 

Knihovnické minimum 16 a 17  

Termín a místo konání: 1. 10. 2018–18. 2. 2019, 15. 4.–30. 8. 2019 / e-learning 

Účast:    2 běhy / 71 účastníků 

 

Tchoř v kurníku – čtení tradiční a čtení elektronické 

Termín a místo konání: 1. 3. 2019 / Ostravské muzeum 

Účast:    42 

 

Mediální gramotnost  

Termín a místo konání: 5. 3. 2019 / Knihovna města Ostravy 

Účast:    42 

 

Nové metody a procesy v akvizici 

Termín a místo konání: 17. 4. 2019 / MSVK 

Účast:    19 

 

Mediální databáze Anopress  

Termín a místo konání: 6. 5. 2019 / MSVK 

Účast:    14 
 

Marketing knihoven ve Skandinávii 

Termín a místo konání: 15. 5. 2019 / Knihovna města Ostravy 

Účast:    24 

 

Mapování jako nástroj sdílení dobré praxe, PR a spolupráce  

Termín a místo konání: 29. 5. 2019 / MSVK 

Účast:    14 

 

Virtuální národní fonotéka  

Termín a místo konání: 12. 6. 2019 / MSVK 

Účast:    13 

 

Současná slovenská literatura 

Termín a místo konání: 19. 6. 2019 / Ostravské muzeum 

Účast:    35 

 

Feedback pomocí e-dotazníků  

Termín a místo konání: 26. 6. 2019 / MSVK 

Účast:    9 
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Mobilní výukové aplikace 

Termín a místo konání: 27. 6. 2019 / MSVK 

Účast:    14 

 

Efektivní komunikace s uživatelem 

Termín a místo konání: 19. 8. 2019 / MSVK 

Účast:    31 

 

Tvorba grafiky pomocí programu Canva 

Termín a místo konání: 11. 9. 2019 / MSVK 

Účast:    13 

 

Facebook pro knihovny 

Termín a místo konání: 16. 9. 2019 / MSVK 

Účast:    12 

 

Microsoft Word 

Termín a místo konání: 19. 9. 2019, 26. 9. 2019 / MSVK 

Účast:    2 akce / 14 účastníků 

 

Práce s tabletem 

Termín a místo konání: 30. 9. 2019, 7. 10. 2019 / MSVK 

Účast:    2 akce / 12 účastníků 

 

Microsoft Outlook 

Termín a místo konání: 4. 10. 2019 / MSVK 

Účast:    9 

 

Vedení zaměstnanců a efektivní komunikace 

Termín a místo konání: 8. 10. 2019, 7. 11. 2019 / MSVK 

Účast:    2 akce / 22 účastníků 

 

Microsoft Excel – úroveň 1 

Termín a místo konání: 9. 10. 2019, 17. 10. 2019 / MSVK 

Účast:    2 akce / 30 účastníků 

 

Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými 

Termín a místo konání: 9. 10. 2019 / Městská knihovna Orlová 

Účast:    39 
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Microsoft PowerPoint 

Termín a místo konání: 14. 10. 2019, 21. 10. 2019 / MSVK 

Účast:    2 akce / 22 účastníků 

 

Propagace kulturní organizace v praxi 

Termín a místo konání: 18. 10. 2019 / MSVK 

Účast:    17 

 

E-knihy 

Termín a místo konání: 23. 10. 2019 / MSVK 

Účast:    12 

 

Microsoft Excel – úroveň 2 

Termín a místo konání: 24. 10. 2019, 6. 11. 2019 / MSVK 

Účast:    2 akce / 10 účastníků 

 

Praktický workshop Získej 

Termín a místo konání: 5. 11. 2019, 6. 11. 2019 / MSVK, Knihovna Petra 

Bezruče v Opavě 

Účast:    3 akce / 31 účastníků 

 

Rekvalifikační knihovnický kurz – Knihovník v přímých službách 

Termín a místo konání: 16. 8.–13. 11. 2019 / MSVK 

Účast:    13 

 

Kniha jako umělecké dílo 

Termín a místo konání: 15. 11. 2019 / Galerie výtvarného umění v Ostravě 

Účast:    20 
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Příloha č. 4: Přehled vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost (výběr) 

 

Exkurze a vzdělávací programy pro školy (výběr) 

Exkurze / 84 akcí / 1 677 účastníků 

Práce s odborným textem / informační zdroje, citace / 22 akcí / 478 účastníků 

Týden čtenářské gramotnosti / pro Matiční gymnázium / 16 akcí / 446 účastníků 

Za tajemstvím písma a knihy / 6 akcí / 129 účastníků 

Německý film s Goethe-Institutem / 5 akcí / 128 účastníků 

Roboti / 5 akcí / 78 účastníků 

Seznamte se, handicap! / 5 akcí / 66 účastníků 

Toulky Ostravou / 4 akce / 136 účastníků 

DiploGuru / pro Slezskou univerzitu v Opavě / 3 akce / 76 účastníků 

 

Kurzy 

Trénování paměti / 10 lekcí / 165 účastníků 

Virtuální Univerzita třetího věku / Genealogie / 6 lekcí / 88 účastníků 

Digitální fotoaparát, úprava fotografií / 2 běhy / 8 lekcí / 48 účastníků 

MS Word pro začátečníky / 4 lekce / 19 účastníků 

MS Excel pro začátečníky / 4 lekce / 36 účastníků 

MS PowerPoint pro začátečníky / 4 lekce / 34 účastníků 

Základy práce s PC / 4 lekce / 42 účastníků 

Grafiky pro negrafiky – Canva / 4 lekce / 35 účastníků 

Maturitní témata z angličtiny / 8 lekcí / 17 účastníků 

 

Zájmové kluby 

Klub zdravého životního stylu (Klub zdraví) / 8 setkání / 167 účastníků 

Klub regionální historie / 8 setkání / 176 účastníků 

Poslechový klub Oldies / 8 setkání / 91 účastníků 

Mozkový jogging / 12 setkání / 78 účastníků 

Klub scrabble / 9 setkání / 56 účastníků 

Klub techniků / 8 setkání / 84 účastníků 

Cestovatelský klub / 8 setkání / 76 účastníků 

Klub německého filmu / 4 setkání / 32 účastníků 

Klub tvůrčího psaní / 3 setkání / 32 účastníků 

 

Celostátní a městské akce  

Ostravská muzejní noc / Před zvoněním klíčů / 8. 6. 2019 / 956 účastníků 

Festival ostravských knihoven / přednášky, workshopy, exkurze / 1. 10. 2019 / 235 

účastníků 

Noc vědců / Šetrně k planetě / 27. 9. 2019 / 178 účastníků 
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Týden vědy a techniky AV ČR / listopad 2019 / robotizace, kybernetická bezpečnost, 

virtuální realita / 11 akcí / 65 účastníků 

 

Oslavy 30 let od sametové revoluce – projekt Sametové putování 

Vernisáž výstavy Sametové putování, přednáška Sametová revoluce v Ostravě / 

Martin Juřica / 6. 11. 2019 / 32 účastníků 

Přednáška Jak jsme žili a žijeme: před sametem a po něm / Petr Přendík / 

13. 11. 2019 / 28 účastníků 

 

Přednášky z cyklu Knihovnické středy 

Bible Václava IV. / Marek Zágora / 23. 1. 2019 / 52 účastníků 

Mexiko a Guatemala, země Aztéků a Mayů / Libor Bednář / 20. 2. 2019 / 

43 účastníků 

Umění ve veřejném prostoru / Jakub Ivánek / 3. 4. 2019 / 23 účastníků 

Máme to rádi zdravě s Břicháčem Tomem / Tomáš Kosačík / 10. 4. 2019 / 

16 účastníků 

Václav IV., král ve stínu svého otce / Marek Zágora / 17. 4. 2019 / 43 účastníků 

Škola a čtenářství / Jiří Trávníček / 30. 5. 2019 / 25 účastníků 

Šumné stopy v Austrálii / Radovan Lipus / 16. 10. 2019 / 29 účastníků 

Uvnitř černobylské zóny / Martin Říský / 21. 11. 2019 / 45 účastníků 

Život a dílo Leonarda da Vinci / Marek Zágora / 4. 12. 2019 / 62 účastníků 

 

Křty a autorská čtení 

Křest knihy Galapágy – začarované ostrovy / Richard Konkolski / 20. 3. 2019 / 

75 účastníků 

Představení knihy Tiché roky / Alena Mornštajnová / 15. 5. 2019 / 73 účastníků 

Představení knihy České tajemno / Arnošt Vašíček / 19. 9. 2019 / 48 účastníků 

Křest regionální audioknihy Mrtvou neměl nikdo rád / Eva Tvrdá / 30. 10. 2019 / 

42 účastníků 

 

Workshopy a semináře (výběr) 

Čteme všemi smysly / 12 akcí / 193 účastníků 

Deskohraní / 10 akcí / 152 účastníků 

Informační gramotnost / pro Městskou nemocnici Ostrava / 6 akcí / 86 účastníků 

Efektivní vyhledávání v katalogu / 5 akcí / 25 účastníků 

Jak na cizí jazyky / angličtina, němčina / 3 akce / 48 účastníků 

Mediální gramotnost, Kybernetická bezpečnost / 3 akce / 61 účastníků 

Ukázková hodina trénování paměti / 2 akce / 35 účastníků 
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Příloha č. 5: Přehled výstav 

 

100 let Československého červeného kříže (ČČK), zdravotní výchova a první 

pomoc 

Typ výstavy:   knižní výstava 

Termín a místo konání: 3. 1.–13. 2. 2019 / vestibul MSVK 

 

Kamil Übelauer – Karneval v Benátkách  

Typ výstavy:   výstava fotografií 

Termín a místo konání: 7. 1.–28. 2. 2019 / studovna MSVK 

 

Škola Bauhaus a její následovníci 

Typ výstavy:   knižní výstava  

Termín a místo konání: 14. 2.–31. 3. 2019 / vestibul MSVK 

 

Pavel Sznapka – Kresby 

Typ výstavy:   výstava výtvarných děl 

Termín a místo konání: 4. 3.–2. 4. 2019 / studovna MSVK 

 

Václav IV. a závěr lucemburské éry 

Typ výstavy:   knižní výstava 

Termín a místo konání: 1.–30. 4. 2019 / vestibul MSVK 

 

Knihy našich prarodičů 

Typ výstavy:   knižní výstava 

Termín a místo konání: 4.–30. 4. 2019 / studovna MSVK 

 

KomiX (ve spolupráci s Goethe-Institutem) 

Typ výstavy:  knižní výstava a výstava plakátů  

Termín a místo konání: 2.–31. 5. 2019 / vestibul a studovna MSVK 

 

Umělecká ve vědecké – závěrečné práce studentů SOŠ a gymnázia 

Typ výstavy: výstava šperků a drobných uměleckých objektů, plakátů, 

grafických prací a komiksů, soch a 3D objektů 

Termín a místo konání: 3. 6.–12. 8. 2019 / vestibul, studovna a výlohy MSVK 

 

Anna Plchová – Šitá krajka  

Typ výstavy:  šperky a obrazy z šité krajky doplněné hobby literaturou 

Termín a místo konání: 1. 7.–31. 8. 2019 / vestibul MSVK 

 

 



 

 

42 
 

Jak na cizí jazyky 

Typ výstavy:  knižní výstava 

Termín a místo konání: 2.–26. 9. 2019 / vestibul MSVK 

 

Pocta PET lahvi 

Typ výstavy:  edukační výstava o tvůrčí recyklaci – plakáty 

Termín a místo konání: 2.–30. 9. 2019 / studovna MSVK 

 

Hlavolamy 

Typ výstavy:  výstava hlavolamů sběratele Dušana Lederera 

Termín a místo konání: 27. 9.–31. 10. 2019 / vestibul MSVK 

 

Stanislav Drozd – Příroda v Ostravě 

Typ výstavy:  výstava fotografií 

Termín a místo konání: 1. 10.–5. 11. 2019 / studovna MSVK 

 

Sametová revoluce 

Typ výstavy:  knižní výstava 

Termín a místo konání: 1. 11.–19. 12. 2019 / vestibul MSVK 

 

Sametové putování 

Typ výstavy:  výstava k 30. výročí sametové revoluce – panely 

Termín a místo konání: 6. 11.–31. 12. 2019 / studovna MSVK 
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