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TOP 10 PRO ROK 2021  

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI A NOVINKY V ŽIVOTĚ KNIHOVNY 

 

 

 OSLAVY 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KNIHOVNY 

 ZAŘAZENÍ ČERNÉ KOSTKY MEZI STRATEGICKÉ 
PROJEKTY KRAJE 

 OTEVŘENÍ MAKERSPACE DÍLNY 

 ZAVEDENÍ NOVÉ SLUŽBA ZÁSILKA 

 VZNIK CENTRA TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

 ZAJIŠTĚNÍ VÝDEJOVÉHO OKÉNKA V DOBĚ PANDEMIE 

 ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE DIGITALIZACE KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  

 POŘÍZENÍ NOVÝCH DATABÁZÍ A KOLEKCÍ E-KNIH 

 ZAPOJENÍ DO PROJEKTU BOOKSTART 

 ZAKOUPENÍ DRUHÉHO SKENERU PRO DIGITALIZACI 
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1. Souhrnné vyhodnocení 

V roce 2021 jsme zeštíhlili organizační strukturu a zrušili třístupňové řízení, čímž se 

podařilo zefektivnit činnost knihovny a ušetřit značné mzdové náklady. Vědecká 

knihovna se soustředí na podstatu svého poslání, cílíme na studenty, pedagogy 

a vědecké pracovníky. Učíme veřejnost efektivní práci s informacemi v lekcích 

informační gramotnosti a dalším dovednostem. V tom směru organizujeme své aktivity 

a plánujeme spolupráci se školami a obsahově blízkými institucemi. Během roku 2021 

jsme pracovali na realizaci projektu novostavby vědecké knihovny zvané Černá kostka 

– centrum digitalizace, vědy a inovací.  

Hospodaření knihovny bylo v roce 2021 mírně přebytkové s výsledkem hospodaření ve 

výši 22 036,14 Kč. Tržby proti roku 2020 mírně poklesly o 49 tis. Kč, činily 1 420 tis. Kč.  

Rok 2021 byl pro knihovnu rokem oslav 70. výročí jejího založení. Oslavy poznamenala 

pandemie koronaviru.  

Pandemie si dále vyžádala masivní omezení provozu. Od 1. ledna do 15. února 2021 

byla knihovna zcela uzavřena. Od 16. února do 9. dubna 2021 fungovalo výdejové 

okénko. Půjčovnu jsme otevřeli pro veřejnost od 12. dubna 2021, plný provoz včetně 

studoven jsme zahájili až 10. května 2021. V závěru roku (od 24. listopadu do konce 

roku 2021) jsme byli nuceni opět uzavřít studovny.  

Knihovnu fyzicky a virtuálně navštívilo celkem 426 740 uživatelů. Zaregistrovalo se 

8 456 čtenářů, což je i přes velmi nepříznivou dobu o 252 registrací více než v roce 

2020. Čtenáři si vypůjčili 378 440 knihovních dokumentů, což je srovnatelné 

s předchozím rokem.  

Celý rok byl zaměřen na oslavy založení vědecké knihovny. V průběhu roku jsme 

připravili pro čtenáře zajímavé akce, publikovali jsme propagační videa. V rámci PR 

jsme nejen čtenářům, ale i spolupracujícím institucím věnovali publikaci, která vyšla na 

konci roku 2020 k 70. výročí založení knihovny. Čtenářům jsme navýšili počet výpůjček 

e-knih na 14 a rozšířili e-služby, čímž jsme reagovali na uzavření knihovny.  

 

 

Obr. č. 1) Logo 70. výročí založení knihovny, autor Nikos Eftimiadis (Zdroj: MSVK – archiv) 

V rámci e-služeb se mohou čtenáři registrovat online a čerpat z bohaté nabídky e-knih, 

případně využívat vzdálený přístup do databází nebo se vzdělávat a konzultovat formou 

online webinářů a kurzů. Rozšířili jsme počty databází, ke kterým mají čtenáři přístup 
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z pohodlí domova. Nově nabízíme např. databázi PressReader, která nabízí aktuální 

noviny a časopisy z celého světa. Nezapomněli jsme ani na studenty, pro které jsme 

zakoupili citační manažer CitacePRO. Ten jim usnadní správné citování v seminárních 

a diplomových pracích a je rovněž dostupný z pohodlí domova. V reakci na omezení 

provozu jsme zavedli novou službu Zásilka – čtenáři si mohou objednat zaslání knih 

a jiných dokumentů až domů.  

Přes nepříznivou situaci se podařilo otevřít novou makerspace dílnu, která vznikla 

v rekonstruovaných prostorách bývalého oddělení speciálních fondů. Speciální fondy 

jsme včlenili do půjčovny, protože zájem o ně v posledních letech velmi poklesl. 

V makerspace dílně si mohou zájemci vyzkoušet ovládání robotů Ozobot, Lego Boost, 

Sphero. Učí se zde také 3D modelování a 3D tisku. Makerspace dílna reaguje na 

potřebu rozvíjet u žáků a studentů dovednosti pro 21. století, například flexibilitu, 

digitální gramotnost, kreativitu a informatické myšlení.  

  

Obr. č. 2) Nová makerspace dílna s 3D tiskárnou (Zdroj: MSVK – archiv fotografií) 

I v této složité době se podařilo uspořádat tradiční akce jako např. ocenění nejlepších 

čtenářů v rámci Března – měsíce čtenářů, Noc vědců, Festival ostravských knihoven 

a další. V edici Regionální audioknihy se podařilo vydat audioknihu Jana Balabána 

Jsme tady. Odložený křest plánujeme uskutečnit v březnu 2022.  

Oslavy kulatého výročí vědecké knihovny uzavřela výstava Jak šel čas s vědeckou 

knihovnou. Slavnostní vernisáž pro knihovny z regionu proběhla 3. listopadu 2021 

a výstava trvala do 31. ledna 2022. Výstava je nadále k dispozici ve virtuální podobě. 

Cílem výstavy bylo zachytit vznik, vývoj a současnost vědecké knihovny jak 

v dokumentech, tak formou nejrůznějších artefaktů. Výstava navázala na monografii 

70 let vědecké knihovny v Ostravě, která shrnuje minulost, současnost a budoucnost 

knihovny.  
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Obr. č. 3 a 4) Výstava Jak šel čas s vědeckou knihovnou (Zdroj: MSVK – archiv fotografií) 

Vítězem soutěže Knihovnická K2 se v roce 2021 stala Knihovna Třinec. Čestné uznání 

pak získaly Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí a Město 

Petřvald – knihovna. Slavnost proběhla v komorním duchu. Knihovnickou K2 pořádá 

kraj s vědeckou knihovnou od roku 2015 vždy v říjnu v rámci celonárodní akce Týden 

knihoven. Je důležité oslavovat úspěch knihoven a knihovníků a medializovat tak jejich 

důležitou a potřebnou činnost.  

Vědecká knihovna má 1 259 976 knihovních jednotek, které jsou umístěny ve dvou 

externích skladech a v případě nejnovější literatury v suterénu Nové radnice. I v roce 

2021 pokračovalo ochranné reformátování dokumentů. Bylo kompletně zdigitalizováno 

25 066 stran dokumentů. Digitalizován byl fond 2 institucí (MSVK, Slezské zemské 

muzeum Opava).  

Pracoviště digitalizace navázalo na předchozí roky, kdy byl zkoumán fyzický stav 

dokumentů (vč. měření pH), a připravilo pilotní projekt na odkyselování knihovního 

fondu, který byl podán do programu VISK 4. Bylo vybráno celkem 45 svazků 

regionálních periodik o celkové hmotnosti cca 100 kg. V případě schválení projektu 

bude v roce 2022 externí firmou provedeno odkyselení těchto svazků, které budou 

následně uloženy do ochranných obalů. 

  

PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. 

ředitelka knihovny  
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2. Služby uživatelům 

Služby uživatelům byly i v roce 2021 výrazně ovlivněny přetrvávající pandemií 

koronaviru. Knihovna musela přizpůsobit svůj provoz aktuálně platným nařízením, a tak 

po výraznou část roku fungovala jen v omezeném režimu. Oproti předchozímu roku 

však na tuto situaci již byla lépe připravena a nabídla svým čtenářům alternativní 

možnosti využívání svých fondů a služeb. 

Na začátku roku sice musely být zastaveny veškeré fyzické služby, od 16. února už ale 

fungovalo alespoň nově zřízené výdejové okénko. Díky němu si mohli čtenáři 

vyzvedávat objednané publikace přímo z venkovních prostor bez nutnosti vstupu do 

budovy. Vracet dokumenty pak bylo možno prostřednictvím dvou biblioboxů. 

V reakci na přísnější březnová omezení, která zahrnovala mimo jiné zákaz cestování 

mezi okresy, pak zavedla MSVK zcela novou službu nazvanou Zásilka. Čtenáři 

s platnou registrací díky ní získali možnost nechat si zaslat objednané publikace přímo 

domů či na zvolené výdejní místo zásilkové služby. Vzhledem k celokrajskému 

působení knihovny nebyla tato služba zřízena pouze s cílem překlenout složité období, 

ale stala se trvalou součástí nabídky MSVK. Hlavně čtenáři ze vzdálenějších míst 

mohou jejím využíváním uspořit čas i finance. 

Omezení související s prezenčními službami knihovny vedla k rozšíření nabídky 

elektronických zdrojů, které jsou dostupné odkudkoliv v režimu 24/7. Nově byly 

pořízeny databáze Encyclopaedia Britannica Academic, Artstor Digital Library, 

PressReader a Infobanka ČTK.  

 

Obr. 5) Jedna z nových databází knihovny (Zdroj: Artstor Digital Library) 

K databázi Anopress, která obsahuje přepisy článků z českého tisku a televizního 

i rozhlasového zpravodajství, byl nově zřízen vzdálený přístup. Díky licenci, kterou 

vyjednala Národní knihovna ČR, mohli registrovaní uživatelé navíc začít online studovat 

knihy, noviny a časopisy, které už nejsou dostupné na trhu a jsou chráněny autorským 
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právem (Díla nedostupná na trhu – DNNT). Zakoupen byl rovněž nástroj CitacePRO 

Plus, který usnadňuje citování publikací.  

Byla obohacena také nabídka elektronických knih. Nově si mohli čtenáři MSVK vybírat 

publikace z téměř 1 000 000 e-knih na platformě ProQuest Ebook Central (nákup 

formou DDA – moderovaný nákup e-knih).  

Opět výrazně vzrostl počet výpůjček e-knih poskytovaných přes platformy Palmknihy 

a Flexibooks, k čemuž přispělo i navýšení limitu z 6 (3+3) na 14 (7+7). Zdaleka 

nejpůjčovanějším titulem byl Šikmý kostel 2 od Karin Lednické (půjčeno 77x). 

Nejaktivnější čtenářka si vypůjčila 123 e-knih. 

Tabulka: Vývoj počtu výpůjček e-knih v letech 2017–2021 

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 

Platforma eReading/Palmknihy 4 751 3 152 1 796 1 448 1 021 

Platforma Flexibooks 2 507 2 265 1 255 1 069 504 

Celkem 7 258 5 417 3 051 2 517 1 525 

S postupným uvolňováním nařízení začaly být rozvíjeny také prezenční aktivity. 

10. května byly opět zpřístupněny studovny – novinkou pro návštěvníky zde byla 

například samoobslužná tiskárna fungující na přednabité čipové karty. Zcela poprvé 

byla otevřena nová makerspace dílna, a to v prostorách bývalého oddělení speciálních 

fondů v levém křídle Nové radnice. Zde si mohou především studenti a pedagogové 

vyzkoušet ovládání a programování robotů či 3D tisk. Makerspace dílna sdílí své 

prostory s nově vzniklým centrem trénování paměti, které začalo v 2. polovině roku 

s pořádáním kurzů (Trénování paměti, Trénování paměti pro studium cizích jazyků) 

i jednotlivých ukázkových lekcí. 

 

Obr. 6) Lekce trénování paměti (Zdroj: MSVK – archiv fotografií) 
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Organizační změny i probíhající pandemie si vyžádaly zkrácení otevírací doby 

knihovny. Ve všední dny je tak od roku 2021 knihovna otevřena do 18 hodin (dříve do 

19 hodin). 

I přes všechna úskalí zůstali čtenáři krajské knihovně věrni. Meziročně dokonce stoupl 

počet registrovaných uživatelů, a to z 8 204 na 8 456. Pokles fyzických návštěv 

a výpůjček odpovídá nuceným uzávěrám a omezením, naopak meziknihovní výpůjčky, 

jež fungovaly po celou dobu pandemie bez přerušení, v porovnání s předchozím rokem 

výrazně stouply (2021 – 4 122 k. j., 2020 – 3 351 k. j.).  

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

2017–2021 

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 

Počet registrovaných uživatelů 8 456 8 204 8 668 8 546 8 015 

Počet návštěvníků (mimo akce) 58 723 70 122 114 547 103 536 113 696 

Počet výpůjček bez MVS 374 318 381 539 580 135 412 980 435 119 

Počet výpůjček MVS 4 122 3 351 4 006 3 193 4 054 

Na meziročním vzestupu počtu registrovaných uživatelů měly jistě vliv i oslavy 

70. výročí založení knihovny, které formou dárků pro čtenáře probíhaly po celý rok. 

Každý 7. pracovní den v měsíci se například mohli bezplatně registrovat všichni noví 

zájemci o služby MSVK. Této možnosti využilo celkem 127 nových čtenářů. 

Služby Studentského centra byly vzhledem k epidemiologické a personální situaci 

poskytovány i nadále v online podobě. Základem činnosti byly i v roce 2021 konzultace 

k závěrečným studentským pracím, celkem jich bylo poskytnuto 85. Pro snadnější 

komunikaci byl na web knihovny umístěn formulář, do něhož mohou studenti vkládat 

své dotazy. Hojně navštěvován byl také online kurz Napíšu diplomku, který na kanále 

YouTube zhlédlo v loňském roce 5 023 jedinečných diváků. 

Pandemická situace příliš nepřála pořádání větších vzdělávacích a kulturních akcí pro 

veřejnost, přesto v roce 2021 proběhlo celkem 95 exkurzí, besed, přednášek, výstav, 

seminářů atd. Některé z akcí se konaly v online prostředí, jiné prezenčně a část 

kombinovanou formou. 

Hybridním způsobem byl pojat i pátý ročník Festivalu ostravských knihoven, jehož je 

MSVK hlavním organizátorem. Deset knihoven různého typu opět spojilo své síly 

a připravilo tentokrát knihovní questing aneb hledačku „Co ukrývají ostravské 

knihovny“. Každá ze zapojených knihoven si připravila jednu otázku, v níž odtajnila 

něco ze svých prostor či služeb. Odpověď bylo možno vyhledat buď přímo v dané 

knihovně, nebo na jejích webových stránkách. V hlavní festivalový den si navíc některé 

knihovny připravily i doprovodný program, v MSVK například proběhlo povídání 

s ambasadorem festivalu Martinem Chodúrem. 
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Obr. 7) Festival ostravských knihoven v MSVK (Zdroj: MSVK – archiv fotografií) 

Úspěšné bylo i zapojení MSVK do Noci vědců (s tématem Čas), pro kterou bylo mimo 

jiné připraveno 500 testovacích sad na měření pH. S jejich pomocí si mohli zájemci 

ověřit nemilosrdný vliv času na knižní papír a dozvědět se něco o jeho degradaci. 

I v roce 2021 pokračovala intenzivní spolupráce se školami. Větší důraz byl tentokrát 

kladen na vzdělávání pedagogů, neboť není v silách lektorů MSVK proškolit studenty 

všech škol v Ostravě, potažmo kraji. Lekce pro pedagogy byly zaměřeny především na 

oblast informační gramotnosti a pomoc se zaváděním nových technologií do výuky. 

Kromě škol bylo rozvíjeno partnerství i s dalšími organizacemi – např. Městskou 

nemocnicí Ostrava, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti či Expat centrem 

Ostrava. 

3. Služby knihovnám 

Pro rok 2021 se podařilo v Moravskoslezském kraji výrazně navýšit objem finančních 

prostředků určených na výkon regionálních funkcí. Pro pověřené knihovny činil tento 

nárůst 5 mil. Kč oproti roku 2020. Díky tomu mohly knihovny mnohem více investovat 

do nákupu výměnných fondů a počet přírůstků knihovních jednotek ve srovnání s rokem 

2020 dokládá, že této možnosti využily všechny pověřené knihovny. Toto celkové 

navýšení financí jistě přispělo ke zvýšení kvality služeb knihoven, ale také třeba 

k personálnímu rozvoji pracovníků, a to díky vyšší finanční podpoře vzdělávacích 

aktivit.  

MSVK jako hlavní garant regionálních funkcí v kraji věnovala právě vzdělávání velkou 

pozornost. V průběhu roku 2021 uspořádala celkem 27 akcí, jichž se zúčastnilo 435 

pracovníků knihoven. Největší zájem byl o semináře Bookstart, Výměna zkušeností na 

úseku práce s dospělými či Koncepce rozvoje knihoven. Uspořádán byl také další běh 
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rekvalifikačního kurzu pro pozici Knihovník v přímých službách a Kurz pro školní 

knihovníky. 

V průběhu roku poskytly metodičky MSVK celkem 257 konzultací a uskutečnily 

15 metodických návštěv. Pro pověřené knihovny v kraji byly zorganizovány dvě porady. 

Vzhledem k nepříznivým epidemiologickým podmínkám byla jarní porada uskutečněna 

online a byly na ní prezentovány výkony knihoven z předešlého roku, s příspěvkem 

o udržitelnosti v knihovnách pak vystoupili zástupci Knihovny Třinec, Knihovny města 

Ostravy a Regionální knihovny Karviná. Podzimní porada byla spojena s oslavou 

70. výročí založení MSVK. 

Zajímavým projektem, do něhož se MSVK v roce 2021 zapojila, byl Bookstart/S knížkou 

do života. Z prostředků Moravskoslezského kraje zakoupila 2 500 sad, které si odebralo 

32 knihoven. Jedná se o dárkové knižní sady určené dětem ve věku 0–6 let a jejich 

rodičům, které obsahují i pozvánku do knihovny a nabídku dalších navazujících aktivit 

k podpoře čtenářství v raném dětství. 

V říjnu 2021 již tradičně proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Knihovnická K2, jejímž 

je MSVK spolupořadatelem. Ocenění pro nejlepší knihovnu Moravskoslezského kraje 

tentokrát putovalo do Třince. Zdejší knihovna ho získala za dlouholetou kvalitní 

a systematickou práci s dětmi a mladými lidmi a za mimořádné aktivity v době 

pandemie. 

 

Obr. 8) Slavnostní předání ocenění v soutěži Knihovnická K2 (Zdroj: Moravskoslezský kraj – 
archiv fotografií) 

Podrobné informace o regionálních funkcích a činnosti knihoven v Moravskoslezském 

kraji jsou uvedeny v samostatných zprávách. 
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4. Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 

4.1. Akvizice knihovního fondu 

Celkový přírůstek knihovního fondu v roce 2021 činil 14 291 k. j., oproti předchozímu 

roku jde o výrazný pokles o 3 103 k. j. Největší podíl na tomto snížení mělo ukončení 

nákupu tištěných technických norem, které jsou nyní čtenářům dostupné pouze 

v elektronické podobě prostřednictvím databáze ČSN online (v roce 2020 jich bylo 

zakoupeno celkem 2 080). Do fondu již v roce 2021 nebyla doplňována ani hudební CD 

a pokles zaznamenal i přírůstek seriálů. 

Tabulka: Vývoj celkového přírůstku knihovního fondu v letech 2017–2021 

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 

Přírůstek k. j. 14 291 17 394 21 097 20 858 23 051 

V roce 2021 bylo zakoupeno 8 662 českých monografií, kartografických dokumentů, 

hudebnin a elektronických zdrojů (na fyzických nosičích). Na nákup českých publikací 

byla vynaložena částka 3 007 171 Kč. Průměrná cena české publikace získané 

nákupem v roce 2021 činila 347 Kč.  

Zahraničních publikací bylo zakoupeno 1 141 v celkové částce 509 731 Kč. Průměrná 

pořizovací cena byla 448 Kč. Ze zahraniční literatury byla nakupována zejména 

odborná lékařská literatura, knihovnická literatura a tituly společenskovědních oborů. 

Nákup byl více zaměřen na studenty. Byly nakupovány tituly edice Cambridge 

University Press, Oxford University Press, Penguin Books, knihy nakladatelství 

Elsevier, Springer či Routledge. Fond byl doplněn také o odborné tituly v polštině 

a slovenštině (zejména dějiny a geografie).  

Povinným výtiskem bylo v roce 2021 získáno 703 k. j. (2020 – 513 k. j.), darem pak 

1 405 k. j. (2020 – 1 183 k. j.). Z projektu Cizojazyčná knihovna bylo doplněno 179 

zahraničních titulů v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, polštině 

či slovenštině a z projektu Česká knihovna bylo získáno 26 publikací současných 

českých autorů. 

V roce 2021 docházelo do knihovny 4 074 časopisů a novin, z toho 3 982 českých a 92 

zahraničních. Počet odebíraných časopisů, které jsou získávány převážně povinným 

výtiskem, tak již třetím rokem zaznamenává lehce klesající tendenci.  

Tabulka: Vývoj počtu docházejících periodik v letech 2017–2021 

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 

Počet titulů 4 074 4 234 4 344 4 429 4 276 

Na nákup časopisů byla vynaložena celková částka 1 204 927 Kč. Za předplatné 43 

titulů zahraničních časopisů (včetně slovenských) bylo vydáno 1 097 157 Kč. Na 

předplatné 16 českých časopisů (tzv. druhé předplatné deníků, ekonomických 
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a knihovnických časopisů, dále předplatné seriálů nepodléhajících zákonu o povinném 

výtisku a předplatné aktualizací) bylo vynaloženo 49 629 Kč a na nákup tzv. ostatních 

seriálů pak 58 139 Kč. Z fondu bylo (po souhlasu Ministerstva kultury ČR) vyřazeno 

1 425 ročníků inzertních novin a obecních zpravodajů měst a obcí vydaných mimo 

Moravskoslezský kraj. 

V obvyklém rozsahu byl doplňován fond pro zrakově handicapované uživatele – 

pořízeno bylo 506 k. j., z toho 453 zvukových knih, 51 knih v Braillově písmu 

a 2 deskové hry pro nevidomé.  

4.2. Revize, obsahová aktualizace a ochrana knihovního fondu  

V roce 2021 pokračovala revize monografií (signatury G 200.000 až G 266.999) 

a patentů (část 2. třídění). Celkově bylo zrevidováno 97 894 k. j., tj. téměř 8 % 

knihovního fondu.  

Byly zahájeny přípravy na rozsáhlé vyřazování staršího knihovního fondu, který je 

umístěn převážně ve skladu na Macharově ulici. Tato mimořádná obsahová aktualizace 

bude realizována v souvislosti se stěhováním knihovny do nových prostor v Černé 

kostce. 

Pracoviště digitalizace připravilo pilotní projekt na odkyselování knihovního fondu, který 

byl podán do programu VISK 4. Bylo vybráno celkem 45 svazků regionálních periodik 

o celkové hmotnosti cca 100 kg. V případě schválení projektu bude v roce 2022 externí 

firmou provedeno odkyselení těchto svazků, které budou následně uloženy do 

ochranných obalů. 

  

Obr. 9 a 10) Testování kyselosti papíru v rámci programu Noci vědců v Ostravě (Zdroj: MSVK 
– archiv fotografií) 
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5. Bibliografická, katalogizační a digitalizační činnost 

5.1. Zpracování knihovního fondu 

V roce 2021 bylo jmenně zkatalogizováno 14 202 knihovních jednotek (o 160 k. j. méně 

než v roce 2020) a věcně zpracováno 8 986 popisných jednotek (o 1 015 p. j. méně 

než v roce 2020). 

Katalogizační záznamy byly denně sklízeny do Souborného katalogu ČR. Za rok 2021 

bylo takto importováno 8 750 monografických dokumentů (knihy, hudebniny, 

kartografické dokumenty, neperiodické elektronické zdroje, zvukové záznamy) a 194 

seriálů. Do báze národních jmenných autorit bylo exportováno celkem 296 nových 

záznamů.  

5.2. Bibliografická činnost 

V souvislosti s organizačními změnami a úspornými opatřeními byla bibliografická 

činnost výrazně zredukována. Byly ukončeny systematické práce na retrospektivních 

regionálních bibliografiích a pozastavena spolupráce na kooperativním projektu 

doplňování vybraných záznamů do báze ANL. V průběhu roku 2021 tak bylo uloženo 

jen 1 270 analytických záznamů ze současně vycházejících regionálních tištěných 

periodik a monografií (celkem 32 titulů). 

5.3. Digitalizace 

V roce 2021 bylo kompletně zdigitalizováno 25 066 stran dokumentů, což představuje 

190 monografií a 1 titul periodika o 3 ročnících. V loňském roce nebyl realizován projekt 

VISK 7, a tak v celkovém počtu zpracovaných stran došlo oproti roku 2020 ke snížení 

(o 1 573). V počtu stran digitalizovaných přímo na pracovišti MSVK je ale oproti 

předchozímu roku nárůst o 2 050 stran. Digitalizován byl fond 2 institucí (MSVK, 

Slezské zemské muzeum). 

Pro Galerii výtvarného umění v Ostravě bylo naskenováno a graficky upraveno 

19 archivních knih obsahujících pozvánky a katalogy ke konaným uměleckým 

výstavám v Domě umění v letech 1926–1944. Celkem se jednalo o 2 631 snímků 

(nezahrnuto ve statistice). 

Na začátku roku 2021 byl zakoupen nový skener Atlas, MSVK tak disponuje již dvěma 

kompletními pracovišti pro digitalizaci dle standardů Národní digitální knihovny. 

Předpokládá se, že druhý skener bude využíván především stážisty a dobrovolníky, 

vzhledem k pandemické situaci však byla tato aktivita odložena až na rok 2022. 

V souvislosti s plánovaným rozšířením digitalizačních aktivit a s přípravou projektu 

Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací byla zpracována Strategie 

digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje 

na léta 2022–2031, která vychází z národních i nadnárodních dokumentů a doporučení.  

V materiálu byly zapracovány výsledky průzkumu zájmu o digitalizaci, který proběhl 

mezi 70 paměťovými institucemi regionu. Strategii oponoval prof. PhDr. Dušan 
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Katuščák, PhD., který vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě a je uznávaným expertem 

na problematiku digitalizace. Strategie byla úspěšně prezentována například na 

celostátní konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021. 

6. Projekty a granty 

6.1. Erasmus+. The Love of Reading 

Řešitel: RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 

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 

e-knih. Hlavním řešitelem projektu je 3o Gymnasio Kilkis z Řecka. Úkolem MSVK bylo 

vytvoření e-knihovny, která je dostupná na adrese tlor.svkos.cz a je postupně 

doplňována vhodnými elektronickými knihami. 

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

knihovník, úroveň 7) 

Řešitel: Mgr. Radka Krejčí 

Získaná dotace: 626 000 Kč 

V rámci tohoto projektu byla vytvořena sada studijních textů povolání Knihovník dle 

Národní soustavy kvalifikací, a to v souladu s kritérii vyžadovanými hodnotícím 

standardem u vysokoškolských pozic úrovně 7. Celkem bylo takto vypracováno 28 

studijních materiálů. Hlavním účelem projektu bylo vytvořit studijní texty pouze jednou 

pro celou Českou republiku, garantovat jejich kvalitu a nabídnout je k využití odborné 

knihovnické veřejnosti.  

6.3. VISK 2. Vzdělávání pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje 

v oblasti ICT a katalogizačních pravidel 

Řešitel: Mgr. Petra Ševčíková 

Získaná dotace: 22 000 Kč  

V roce 2021 bylo naplánováno 6 kurzů o celkovém počtu 35 hodin výuky. Mezi kurzy 

z oblasti informačních technologií byly zařazeny Tvorba grafiky pomocí programu 

CANVA, Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů, Bezpečné používání 

informačních technologií a Word v knihovnické praxi. Vedle toho proběhly dva kurzy 

zaměřené na katalogizaci – Katalogizace dle pravidel MARC 21/RDA – tištěné 

monografie – minimální úroveň a Katalogizace dle pravidel MARC 21/RDA – staré tisky. 

Vzdělávání se účastnilo 72 pracovníků z 34 knihoven. 
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6.4. VISK 2. Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež 

Řešitel: Mgr. Petra Ševčíková 

Získaná dotace: 24 000 Kč 

Tento kurz proběhl na podzim 2021 jako cyklus pěti obsahově samostatných 

přednášek: Kultura mluveného projevu při veřejných vystoupeních, Didaktika lekcí 

informačního vzdělávání, Vývojová specifika dětí školního věku, Práce s uměleckým 

textem, Kvalita a kýč ve tvorbě pro děti a mládež. Lektory byli pedagogové Pedagogické 

fakulty Ostravské univerzity. Kurz o celkovém počtu 30 hodin výuky absolvovalo 13 

účastníků. 

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

Řešitel: Mgr. Radka Krejčí 

Získaná dotace: 32 000 Kč 

V roce 2021 proběhl rekvalifikační kurz Knihovník v přímých službách, který 

navštěvovalo 17 účastníků. Většina z nich přistoupila i ke zkoušce dle Národní soustavy 

kvalifikací (pozice Knihovník v přímých službách). Kurz je akreditován MŠMT. 

6.6. Další projekty a granty 

Další podporu získala knihovna díky celostátním projektům Česká knihovna 

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

zpřístupnění elektronických informačních zdrojů v roce 2021 (přístup k databázím 

ASPI, Anopress a PressReader) či členství v CzechELib (přístup k databázím EBSCO 

a ProQuest). 

7. Publikační činnost 

Publikace o činnosti MSVK a knihoven v kraji: 

 ORAVOVÁ, Monika a Libuše FOBEROVÁ. Výroční zpráva 2020. Ostrava: 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2021. ISBN 978-80-7054-295-8.  

 ŠEVČÍKOVÁ, Petra. Knihovny Moravskoslezského kraje. Činnost a výsledky 

veřejných knihoven v roce 2020. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2021. ISBN 978-80-7054-299-6. 

 ŠEVČÍKOVÁ, Petra. Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí: 

Moravskoslezský kraj 2020 [online]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2021 [cit. 2022-02-25]. Dostupné z https://www.svkos.cz/service/ 

export/stahnout-dokument?hash=1603f38c49fb743.05952109 

Elektronický newsletter knihovny: 

 Newsletter MSVK [online]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, 2016- [cit. 2022-02-25]. Dostupné z: https://www.svkos.cz/o-

knihovne/publikacni-cinnost/newsletter-msvk/ 
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Regionální e-knihy (v různých formátech, k dispozici k bezplatnému stažení na 

webových stránkách knihovny): 

 Rabenseifner, František – Gentlemanský uzel 

 Rabenseifner, František – Rozmarné zrcadlo lidem včerejška 

 Třenecký, Ladislav – Petr v nesnázích 

 Ostravický, Čeněk – Některé pověsti slezské veršem Č. Ostravického 

Regionální audiokniha (pro nevidomé a slabozraké): 

 BALABÁN, Jan. Jsme tady [audiokniha]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě, 2021. 6h 45min., 1 CD. Formát MP3. 

 

Obr. 11) Audiokniha Jsme tady od Jana Balabána (Zdroj: MSVK – archiv fotografií) 

Články pracovníků knihovny v odborných časopisech a sbornících: 

 FOBEROVÁ, Libuše. Knihovna jako prostor pro inspiraci. In: Wokól „Katechizmu 

biblioteki“ Paula Ladewiga 2: 3.-4. 6. 2019. Bydgoszcz: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2021, s. 217-234. 

ISBN 878-83-8018-356-8. 

 FOBEROVÁ, Libuše. Sedmdesát let podpory regionu. Čtenář. 2021, roč. 73, č. 5, 

s. 174-175. ISSN 0011-2321.  

 FOBEROVÁ, Libuše. Vědecká knihovna v Ostravě vzdělává již sedmdesát 

let. Duha. 2021, roč. 35, č.  2, s. 2-4. ISSN 0862-1985. 

 FOBEROVÁ, Libuše a Zdeněk FRANĚK. Ódou na radost je nová knihovna 

v Helsinkách Oodi, zhmotněná vize budoucnosti. Duha. 2021, roč. 35, č. 3, 

s. 49-53. ISSN 0862-1985 

 HLADÍKOVÁ, Jitka a Libuše FOBEROVÁ. Rozhovor s ředitelkou Krajské knihovny 

Vysočiny Jitkou Hladíkovou. Duha. 2021, roč. 35, č. 2, s. 16-18. ISSN 0862-1985.  

 MRÁZOVÁ, Michaela. 3D tisk v knihovně. Duha. 2021, roč. 35, č. 2, 

s. 12-13. ISSN 0862-1985.  

 MRÁZOVÁ, Michaela. Budování tvůrčích prostorů v knihovnách. Duha. 2021, roč. 

35, č. 4, s. 12-14. ISSN 0862-1985.  
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 MRÁZOVÁ, Michaela. Klub programování pro děti: online aktivity. Duha. 

2021, roč. 35, č. 1, s. 11-12. ISSN 0862-1985.  

 MRÁZOVÁ, Michaela. Konference LIBER 2021. Čtenář. 2021, roč. 73, č. 10, 

s. 373. ISSN 0011-2321. 

 MRÁZOVÁ, Michaela. Výukoví roboti. Duha. 2021, roč. 35, č. 3, s. 12-14. 

ISSN 0862-1985.  

 ORAVOVÁ, Monika. 70 let vědecké knihovny v Ostravě. Knihovna plus [online]. 

2021, č. 1 [cit. 2022-01-28]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: https://knihovnaplus. 

nkp.cz/archiv/2021-1/historie-a-soucasnost/70-let-vedecke-knihovny-v-ostrave 

 ŠEVČÍKOVÁ, Petra. Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a 

mládež. Čtenář. 2021, roč. 73. č. 4, s. 131-132. ISSN 0011-2321.  

8. Vztahy s veřejností, propagace knihovny 

Leitmotivem propagačních aktivit MSVK se v roce 2021 stalo 70. výročí založení 

knihovny. V této souvislosti byla připomínána její bohatá historie, současná situace 

i plánovaná budoucnost. Přípravy na oslavy započaly již v předchozím roce, kdy byla 

sepsána a vydána publikace 70 let vědecké knihovny v Ostravě. V samotném roce 

oslav pak knihovna přichystala několik dárků pro své čtenáře (navýšení počtu možných 

e-výpůjček, bezplatná registrace zdarma pro nové čtenáře, soutěžní kvíz k historii 

knihovny na Facebooku). Oslavy byly završeny retrospektivní výstavou Jak šel čas 

s vědeckou knihovnou, jejíž vernisáž se konala 3. 11. 2021.  Na výstavě byly formou 

panelů představeny fotografie a dokumenty, ve vitrínách pak zajímavé předměty 

z dávné i nedávné historie knihovny.  

 

Obr. 12) Vernisáž výstavy Jak šel čas s vědeckou knihovnou (Zdroj: MSVK – archiv fotografií) 
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Kromě 70. výročí založení knihovny byly silně medializovány například nové služby 

související s pandemickou situací. Média si hojně všímala rovněž aktuálního stavu 

přípravy novostavby knihovny a zařazení projektu Černá kostka – centrum digitalizace, 

vědy a inovací mezi strategické projekty kraje s možností čerpání podpory 

z Operačního programu Fond pro spravedlivou transformaci. V této souvislosti proběhly 

také některé propagační aktivity (např. vydání informačního letáku, diskuse v rámci 

virtuální konference Meltingpot 2021). 

Propagace knihovny probíhala intenzivně i na sociálních sítích – využíván byl Facebook 

(2 089 sledujících) i Instagram (746 sledujících). Vzestup zájmu byl patrný u kanálu 

knihovny na YouTube, kde významně vzrostl počet odběratelů v souvislosti s online 

kurzem Napíšu diplomku (nyní 126 odběratelů).  

9. Výběr článků a reportáží o knihovně 

Leden 

IVÁNEK, Jakub. Vznikly internetové stránky o ostravském spisovateli Vojtěchu 

Martínkovi. Krásná Ostrava. 2021, roč. 9, č. 1, s. 27-28. 

Web o spisovateli Vojtěchu Martínkovi. In: Události v regionech [televizní vysílání]. 

TV, ČT1, 14. 1. 2021, 18:00 hod. 

Únor 

GABZDYL, Josef. Černá kostka se přibližuje výstavbě. Mladá fronta Dnes. 

22. 2. 2021, roč. 32, č. 44, s. 11. ISSN 1210-1168.  

Rozhovor redaktorky Dagmar Misařové s Monikou Oravovou o Vojtěchu Martínkovi. 

In: Dobré odpoledne [rozhlasové vysílání]. Český rozhlas Ostrava, 8. 2. 2021, 15:21 

hod. 

Rozhovor s Libuší Foberovou – 70. výročí knihovny. In: Dobré ráno [televizní vysílání]. 

TV, ČT2, 5. 2. 2021, vstup 7:37 hod. 

Sedmdesátiny knihovny. Právo. 6. 2. 2021, roč. 31, č. 31, s. 14. ISSN 1211-2119. 

Vědecká knihovna otevřela výdejové okénko. Moravskoslezský deník. 20. 2. 2021, 

roč. 21, č. 43, s. 2. ISSN 1213-5677. 

Březen 

GABZDYL, Josef. Výstavba Černé kostky se blíží. 5 plus 2. 2021, roč. 10, č. 9, s. 3. 

ISSN 2570-6985. 

Stavba Vědecké knihovny čeká na stavební povolení. In: Události v regionech 

[televizní vysílání]. TV, ČT1, 11. 3. 2021, 18:00 hod.  

Vědecká knihovna slaví sedmdesátku. Mladá fronta Dnes. 1. 3. 2021, roč. 32, č. 50, 

s. 14. ISSN 1210-1168.  
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Duben 

Vědecká knihovna otevře poprvé. Mladá fronta Dnes. 12. 4. 2021, roč. 32, č. 84, 

s. 11. ISSN 1210-1168. 

Knihovna slaví 70 let od svého založení. Ostravský týdeník. 13. 4. 2021, č. 7, s. 10. 

ISSN 2533-770X. 

Otevřela i vědecká knihovna. Právo. 13. 4. 2021, roč. 31, č. 85, s. 9. ISSN 1211-2119. 

Květen 

Moravskoslezská vědecká knihovna nově nabízí makerspace dílnu. Moravskoslezský 

deník. 12. 5. 2021, roč. 21, č. 108, s. 2. ISSN 1213-5677. 

Vědecká knihovna otevírá studovny i novou makerspace dílnu. Eprogram.cz [online]. 

11. 5. 2021 [cit. 2022-02-20]. Dostupné z: https://www.eprogram.cz/magazin/13-

aktuality/1977-vedecka-knihovna-otevira-studovny-i-novou-makerspace-dilnu 

Vědecká knihovna otevřela studovny i novou makerspace dílnu. Ostravský týdeník. 

2021, č. 12, s, 11. ISSN 2533-770X. 

Červen 

Černou kostku a další strategické projekty v Ostravě by měl zaplatit program 

Spravedlivá transformace. CT24.cz [online]. 25. 6. 2021 [cit. 2022-02-20]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3331726-cernou-kostku-a-dalsi-strategicke-

projekty-v-ostrave-mel-zaplatit-program 

ŠTALMACH, Darek. Kraj vybral projekty pro evropské miliardy. Mladá fronta Dnes. 

25. 6. 2021, roč. 32, č. 146, s. 11. ISSN 1210-1168. 

 

Obr. 13) Výstava vizualizací Černé kostky v prostorách makerspace dílny (Zdroj: MSVK – 
archiv fotografií) 

Červenec 

Do vědecké knihovny už nemusíte osobně. Moravskoslezský deník. 16. 7. 2021, roč. 

21, č. 162, s. 1. ISSN 1213-5577.  
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Srpen 

JIŘÍČEK, Petr. 13 vyvolených v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský deník. 

25. 8. 2021, roč. 21, č. 196, s. 8. ISSN 1213-5577.  

"Z Evropské unie si pro náš kraj vezmeme sto miliard korun." 5 plus 2. 2021, roč. 10, 

č. 29, s. 24. ISSN 2570-6985. 

Září 

GABZDYL, Josef. Kostka už bez tajemství. Mladá fronta Dnes. 20. 9. 2021, roč. 32, 

č. 218, s. 11. ISSN 1210-1168.  

Hejtman Ivo Vondrák: Region se mění. Od těžby uhlí k těžbě dat. Pražský deník. 

21. 9. 2021, č. 219, s. 34. ISSN 1802-0755.  

Jak bude vypadat ostravská Černá kostka? Eprogram [online]. 6. 9. 2021 [cit. 2022-

02-20]. Dostupné z: https://www.eprogram.cz/magazin/13-aktuality/2383-jak-bude-

vypadat-ostravska-cerna-kostka 

JAKEŠ, Stanislav. Čtenářů ubylo, knihovny je lákají nově. Mladá fronta Dnes. 

30. 9. 2021, roč. 32, č. 226, s. 13. ISSN 1210-1168.  

Roboti, 3D tiskárna a zábava v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. 

Parlamentnilisty.cz [online]. 13. 9. 2021 [cit. 2022-02-20]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Roboti-3D-tiskarna-a-zabava-v-

Moravskoslezske-vedecke-knihovne-v-Ostrave-676758 

Říjen 

Týden ostravských knihoven letos jiný. Právo. 6. 10. 2021, roč. 31, č. 231, s. 12. ISSN 

1211-2119. 

ZAJÍC, Josef. Festival ostravských knihoven představil i stoleté publikace. 

Moravskoslezsky.denik.cz [online]. 6. 10. 2021 [cit. 2022-02-20]. Dostupné z: 

https://moravskoslezsky.denik.cz/kultura_region/festival-ostravskych-knihoven-

ostrava-2021100.html 

Zažijte ostravské knihovny trochu jinak. Moravskoslezský deník. 4. 10. 2021, roč. 19, 

č. 229, s. 2. ISSN 1213-5577.  

Listopad 

Oslavy uzavírá výstava. Právo. 23. 11. 2021, roč. 31, č. 270, s. 10. ISSN 1211-2119. 

Prosinec 

JIŘÍČEK, Petr. Podívejte se: Tyto stavby za miliardy mají změnit Ostravu. Kdy se jich 

dočkáme? Moravskoslezsky.denik.cz [online]. 15. 12. 2021, č. 349 [cit. 2022-02-20]. 

Dostupné z: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/anketa-ostrava-mesto-

vizualizace-projekty-za-miliardy-20211215.html 
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Nová audiokniha. Právo. 17. 12. 2021, roč. 31, č. 291, s. 10. ISSN 1211-2119.  

KUBA, Ladislav. Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny. Krásná Ostrava. 

2021, roč. 9, č. 4, s. 21-22.  

10. Členství knihovny  

10.1. Členství knihovny 

Sdružení knihoven ČR (SDRUK) 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) 

Virtuální polytechnická knihovna (VPK) 

CzechElib 

Asociace evropských vědeckých knihoven (LIBER) 

PATLIB 

10.2. Účast odborníků MSVK v poradních orgánech, sekcích a komisích 

Rada CPK (PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.) 

Sekce SDRUK pro akvizici (Mgr. Dagmar Staňová) 

Sekce SDRUK pro bibliografii (PhDr. Věra Svozilová) 

Sekce SDRUK pro regionální funkce (Mgr. Radka Krejčí, Mgr. Petra Ševčíková) 

Sekce SDRUK pro služby (Mgr. Pavlína Szöke) 

SKIP. Sekce vzdělávání (Mgr. Petra Ševčíková) 

SKIP. Sekce knihovníků – trenérů paměti (Mgr. Monika Oravová, Mgr. Iveta Škapová) 

Pracovní skupina pro prioritu 6 v rámci Koncepce rozvoje knihoven v České republice 

na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 (PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.) 

Pracovní skupina pro prioritu 3g v rámci Koncepce rozvoje knihoven v České 

republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 (Mgr. Aleš Drahotušský) 

Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih (Pavla Holbergová) 

Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů (Pavla Holbergová) 

Pracovní skupina pro seriály (Bc. Martina Badošková) 

Pracovní skupina pro věcné zpracování (Mgr. Dagmar Staňová) 

Pracovní skupina pro digitalizaci textových dokumentů (Mgr. Aleš Drahotušský) 

MAP II ORP Ostrava – pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka (Mgr. Radka Krejčí) 

Komise podprogramu VISK 7 (Mgr. Aleš Drahotušský)  
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11. Přehled výnosů a nákladů roku 2021 v Kč  

Účet – položka  Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu 

602 – výnosy z prodeje služeb 1 481 000,00 1 419 802,70 

604 – výnosy z prodaného zboží  348,00 

646 – výnosy z prodeje DHM  18 000,00 

648 – čerpání fondů 740 000,00 154 489,00 

649 – ostatní výnosy z činnosti   281 232,73 

662 – úroky  10 000,00 2 580,51 

669 – ostatní finanční výnosy  2 257,00 

672 – výnosy z transferů 47 253 000,00 47 718 327,02 

V tom:  příspěvek na provoz od zřiz. 34 786 094,00 34 786 094,00 

             příspěvek účel. od zřizovatele 11 428 906,00 11 758 061,00 

             výnosy z rozpouštěného IT 334 000,00 333 360,00 

             příspěvek účel. ze SR 704 000,00 704 000,00 

             projekt Erasmus+  136 812,02 

Výnosy celkem 49 484 000,00 49 597 036,96 

501 – spotřeba materiálu 5 490 000,00 5 903 067,94 

502 – spotřeba energie  1 150 000,00 794 968,63 

504 – prodané zboží 10 000,00 59 506,69 

511 – opravy a udržování 80 000,00 194 463,46 

512 – cestovné 135 000,00 99 603,65 

513 – náklady na reprezentaci 15 000,00 11 205,00 

518 – ostatní služby 8 132 500,00 7 203 908,32 

521 – mzdové náklady celkem 23 790 500,00 24 248 858,00 

524 – zákonné soc. pojištění 7 512 000,00 7 579 676,00 

525 – jiné sociální pojištění Kooper. 72 000,00 66 377,75 

527 – zákonné soc. náklady 1 174 000,00 1 169 017,66 

528 – jiné sociální náklady  28 560,00 

538 – ostatní daně a poplatky  2 872,50 

549 – ostatní náklady z činnosti  30 190,40 

551 – odpisy 1 543 000,00 1 519 266,74 

557 – nákl. z odepsaných pohledávek 10 000,00 3 888,00 

558 – náklady z DDM 370 000,00 633 183,30 

563 – kurzové ztráty  13 841,69 

569 – jiné ostatní náklady  12 054,80 

591 – daň z příjmů  490,29 

Náklady celkem 49 484 000,00 49 575 000,82 

Výsledek hospodaření 0,00 22 036,14 

MSVK dosáhla v roce 2021 mírně přebytkového hospodaření s výsledkem ve výši 

22 036,14 Kč, který bude po schválení zřizovatelem rozdělen do fondu odměn a do 

rezervního fondu.  
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Všechny příspěvky poskytnuté knihovně z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly plně 

vyčerpány, plně využity byly také všechny dotace získané ze státního rozpočtu 

(projekty z programů VISK 1 a 2). 

V roce 2021 dosáhly náklady organizace částky 49 575 000,82 Kč (2020 – 

55 286 905,69 Kč). Nejvýznamnější nákladovou položkou byly mzdové náklady (včetně 

nákladů na zdravotní a sociální pojištění), které tvořily 64,2 %.  

V roce 2021 byl pořízen investiční majetek v celkové výši cca 1 402 tis. Kč. Pořízen byl 

nový skener pro digitalizaci knihovního fondu, softwarové vybavení digitalizačního 

pracoviště, notebook a vybavení pro zálohování dat. Posíleny byly zdroje na 

financování oprav majetku v souvislosti s opravou omítek budovy skladu knihovního 

fondu.  

Výnosy MSVK činily 49 597 036,96 Kč, přičemž většinu tvořily výnosy z transferů 

(příspěvek na provoz neúčelový aj.). Výnosy z prodeje služeb dosáhly 1 419 802,70 Kč, 

oproti předchozímu roku jde o mírný pokles o cca 49 000 Kč, který byl způsoben 

nuceným omezením provozu knihovny. 

Hodnocení hospodaření MSVK je podrobně popsáno ve Zprávě o činnosti 

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě za rok 2021. 

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

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela 

v roce 2021 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 

13. Organizace a řízení MSVK 

K 1. 1. 2021 vstoupila v platnost nová organizační struktura knihovny, která přinesla 

výrazné změny v systému řízení knihovny, s čímž souvisela úprava příslušné řídící 

dokumentace. Bylo zrušeno třístupňové řízení a počet oddělení byl zredukován z osmi 

na čtyři. 

Vedení knihovny se scházelo 1x týdně na pravidelných poradách, celoknihovní porada 

všech zaměstnanců proběhla online formou 15. 4. 2021. Na poradách byl řešen mimo 

jiné provoz knihovny v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci. 

Kromě zajištění současného provozu věnovalo vedení velkou pozornost především 

přípravě novostavby knihovny. Ve spolupráci se zřizovatelem byla zpracována 

předběžná studie proveditelnosti projektu Černá kostka – centrum digitalizace, vědy 

a inovací, která stanovila základní pilíře budoucí knihovny. Černá kostka byla následně 

vybrána jako jeden ze strategických projektů Moravskoslezského kraje a byly zahájeny 

přípravy na podání žádosti o podporu z Operačního programu Fond pro spravedlivou 

transformaci. Souběžně pokračovaly i projekční práce. V únoru byla podána žádost 

o stavební povolení, která však byla pozastavena z důvodu nutnosti zapracování 
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některých nezbytných změn (např. implementace tepelných čerpadel) a bude 

aktualizována na jaře 2022. 

14. Zaměstnanci, zvyšování kvalifikace  

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 činil 58 osob, průměrný přepočtený počet 

úvazků za rok 2021 pak 57,72. Byl dosažen průměrný měsíční plat ve výši 32 457 Kč, 

což bylo o 1 102 Kč více oproti roku 2020. Věkový průměr zaměstnanců činil 48 let 

a vysokoškolským vzděláním disponovalo 30 % pracovníků.  

Zaměstnanci byli vzděláváni v celkovém rozsahu 1 794 hodin (knihovníci) a 1 259 hodin 

(neknihovníci), meziročně došlo k výraznému navýšení počtu hodin věnovaných 

vzdělávání. Byla realizována mj. interní školení věnovaná kyberbezpečnosti či 

využívání O365. Jeden zaměstnanec pokračoval v bakalářském studiu knihovnictví na 

Slezské univerzitě v Opavě 

15. Seznam zaměstnanců 

Ředitelka 

PhDr. Foberová Libuše, Ph.D. 

Zástupkyně ředitelky (statutárního orgánu), projektový pracovník 

Mgr. Bc. Oravová Monika 

Sekretariát 

Roupcová Markéta 

Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu (ODZKF) 

Mgr. Staňová Dagmar – vedoucí oddělení 

Bc. Badošková Martina 

Bc. Csabolová Světluše 

Mgr. Grossmannová Jana 

Holbergová Pavla 

Bc. Hrušková Kateřina 

Bc. Hurníková Dagmar 

Bc. Kazíková Jana 

Mgr. Kozelský Michal 

Macháčová Lada 

Nováková Jindra 

Štrimpfl Marek 

Štverka Bohuslav 

Uhlířová Sultana 
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Oddělení knihovních a informačních služeb (OKIS) 

Mgr. Szöke Pavlína – vedoucí oddělení 

Bláhová Bohdana 

Csabolová Veronika 

Fedorová Anna 

Bc. Jílková Veronika 

Kolářová Šárka 

Mgr. Konvičková Kamila – do 31. 1. 2021 

Bc. Křížová Judita 

Kuzníková Anna 

Mencnerová Dagmar 

Modrovičová Lucie 

Nitschová Eva 

Bc. Podešvová Dana 

Mgr. Rončková Jarmila – do 30. 11. 2021 

Bc. Seberová Radmila – od 1. 12. 2021 

Schimanková Miluše 

Mgr. Sisková Kateřina 

PhDr. Svozilová Věra 

Mgr. Škapová Iveta 

Mgr. Tkačíková Tereza – do 30. 6. 2021 

Oddělení vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace (O4VD) 

Mgr. Tassanyi Pavlína – vedoucí oddělení 

Bc. Adamčíková Michaela 

Mgr. Drahotušský Aleš 

RNDr. Franěk Zdeněk, Ph.D. – od 1. 2. 2021 

Mgr. Heczko Jan, Ph.D. – do 28. 2. 2021 

Mgr. Krejčí Radka 

Mgr. Maruš Jakub 

Mgr. Mrázová Michaela 

Nováček Jiří – od 1. 12. 2021 

Mgr. Plisková Kamila 

Ing. Prokel Miroslav 

PhDr. Šedá Marie – do 31. 1. 2021 

Mgr. Ševčíková Petra 

Oddělení ekonomiky a provozu (OEP) 

Ing. Teichmannová Ivana – vedoucí oddělení 

Bolková Lucie 

Czenliková Jaroslava 

Gengela Tomáš – do 8. 10. 2021 
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Haftová Jana 

Ing. Hromjáková Olga 

Křižáková Lenka 

Lampartová Šárka 

Legindi Zbigniew 

Pincová Lydie – do 10. 5. 2021 

Bc. Seberová Radmila – do 30. 11. 2021 

Světnická Michaela 

Szentiványiová Marie 

Ševčíková Kateřina 

Tačová Zuzana 

Vojtášková Ester 
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Příloha č. 1: Plnění plánu významných číselných ukazatelů 

 

 Plán Skutečnost 

Přírůstek knihovního fondu (k. j.) 16 500 14 291 

monografie, kartografické a el. dokumenty,  

hudebniny, deskové hry 13 000 11 905 

seriály vč. elektronických 3 000 1 923 

zvukové a audiovizuální dokumenty  500 463 

Katalogizace (k. j.) 16 500 14 202 

monografie, kartografické a el. dokumenty,  

hudebniny, deskové hry 13 000 11 922 

seriály vč. elektronických 3 000 1 922 

zvukové a audiovizuální dokumenty  500 358 

Revize knihovního fondu (k. j.) 85 000 97 894 

Vazby knihovního fondu (k. j.) 3 000  3 938 

Bibliografické záznamy (kromě katalogizačních) 1 100  1 270 

Digitalizace regionálních dokumentů (strany) 25 000 25 066 

Registrovaní uživatelé  9 000 8 456 

Výpůjčky (kromě cirkulace a MVS) 400 000 374 318 

Cirkulace a MVS 3 000 4 122 

Vzdělávací akce pro knihovníky 11 27 

Vzdělávací akce pro veřejnost (exkurze, školení, semináře) 50 88 
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Příloha č. 2: Roční výkaz o knihovně za rok 2021 

 

  



 

 

29 
 

 

 
  



 

 

30 
 

Příloha č. 3: Přehled vzdělávacích akcí pro knihovníky 

 

Knihovnické minimum 20 a 21  

Termín a místo konání: 7. 9. 2020–25. 1. 2021, 1. 3.–19. 7. 2021 / e-learning 

Účast:    2 běhy / 50 účastníků 

 

Komunikace s klientem manipulátorem  

Termín a místo konání: 5. 3. 2021 / online 

Účast:    12 

 

Katalogizace dle pravidel MARC 21/RDA – tištěné monografie – minimální 

úroveň 

Termín a místo konání: 21.–22. 6. 2021, 28.–29. 6. 2021 / online 

Účast:    4 akce / 73 účastníků 

 

Skvělé texty v kostce  

Termín a místo konání: 10. 9. 2021 / MSVK 

Účast:    14 

 

Rekvalifikační knihovnický kurz – Knihovník v přímých službách 

Termín a místo konání: 15. 9.–24. 11. 2021 / MSVK, online 

Účast:    17 

 

Kurz pro školní knihovníky 

Termín a místo konání:  14. 9. 2021, 16. 9. 2021, 21. 9. 2021, 23. 9. 2021 / 

MSVK 

Účast:     4 akce / 42 účastníků 

 

Základy komunikace – pro knihovníky z malých obcí 

Termín a místo konání:  17. 9. 2021 / online 

Účast:     11 

 

Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež 

Termín a místo konání:  20. 9. 2021, 27. 9. 2021, 4. 10. 2021, 11. 10. 2021, 

18. 10. 2021 / MSVK 

Účast:    5 akcí / 62 účastníků 

 

Motivační seminář Bookstart  

Termín a místo konání:  22. 9. 2021 / online 

Účast:     39 
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Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů  

Termín a místo konání: 22. 9. 2021 / MSVK 

Účast:     10 

 

Tvorba grafiky pomocí programu CANVA 

Termín a místo konání:  7. 10. 2021 / MSVK 

Účast:     13 

 

Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými  

Termín a místo konání:  20. 10. 2021 / Městská knihovna Orlová 

Účast:     39 

 

Bezpečné používání informačních technologií  

Termín a místo konání:  26. 10. 2021 / MSVK 

Účast:     10 

 

Word v knihovnické praxi  

Termín a místo konání:  2. 11. 2021 / MSVK 

Účast:     7 

 

Katalogizace dle pravidel MARC 21/RDA – staré tisky  

Termín a místo konání:  9. 11. 2021 / MSVK 

Účast:     12 

 

Koncepce rozvoje knihoven  

Termín a místo konání:  12. 11. 2021 / online 

Účast:     24 
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Příloha č. 4: Přehled vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost (výběr) 

 

Exkurze a vzdělávací programy pro studenty a pedagogy 

Exkurze / 22 akcí / 456 účastníků 

Vyhledávání zdrojů, citování, psaní závěrečné práce / 10 akcí / 175 účastníků 

Mediální gramotnost / 8 akcí / 160 účastníků 

Kybernetická bezpečnost / 4 akce / 82 účastníků 

Roboti, 3D / 7 akcí / 105 účastníků 

Myšlenkové mapy / 3 akce / 53 účastníků 

Napíšu diplomku / online kurz / 5 023 jedinečných diváků 

 

Celostátní a městské akce  

Dny fajne rodiny / program pro děti s roboty a 3D tiskem / 15. 9. 2021 / 30 účastníků 

Noc vědců / podcast, workshopy / 24. 9. 2021 / 63 účastníků 

Festival ostravských knihoven / questing, ukázkové lekce, exkurze, beseda / 

5. 10. 2021 / 100 účastníků + 50 luštitelů 

 

Další akce 

Jak šel čas s vědeckou knihovnou / vernisáž výstavy / 3. 11. 2021 / 33 účastníků 

Trénování paměti / 2 kurzy a 3 ukázkové lekce / 130 účastníků 

Informační gramotnost / pro Městskou nemocnici Ostrava / 3 akce / 48 účastníků 

Povídání o literatuře / pro nevidomé a slabozraké / 3 akce / 19 účastníků 

Meet and code / 2 akce / 16 účastníků 
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Příloha č. 5: Přehled výstav 

 

Za dlouhých zimních večerů 

Typ výstavy: knižní výstava  

Termín a místo konání: 12. 4.–30. 4. 2021 / vestibul MSVK 

 

Adolf Born  

Typ výstavy:   knižní výstava 

Termín a místo konání: 3. 5.–30. 6. 2021 / vestibul MSVK 

 

Umělecká ve vědecké  

Typ výstavy:  výstava prací studentů Střední odborné školy umělecké 

a gymnázia, s.r.o. 

Termín a místo konání: 1. 7.–31. 10. 2021 / vestibul, studovna a výlohy MSVK 

 

Černá kostka  

Typ výstavy:   výstava vizualizací 

Termín a místo konání: 4. 5.–31. 12. 2021 / makerspace dílna MSVK 

 

Jak šel čas s vědeckou knihovnou 

Typ výstavy:  výstava k 70. výročí knihovny – panely, artefakty 

Termín a místo konání: 3. 11.–31. 12. 2021 / studovna + vestibul MSVK
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