Komentář ke Statistickému výkazu výkonu RF pověřených
knihoven za rok 2021
Zprávu podává: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
počet obsluhovaných knihoven
počet pracovníků zajišťující výkon RF (dle smlouvy s MSK)

50
3,4

54 základních knihoven (z toho u pověřených knihoven Holasovice a Vítkov pouze metodika. U další
pověřené knihovny Hradec n/Mor. + 5 obsluhovaných knihoven ze střediska Hradec n/Mor.: REKS
centrum: Žimrovice, Branka u Opavy, Budišovice, Jakubčovice, Hlubočec - servis AKIS a metodika)
počet profesionálních knihoven: 10
počet neprofesionálních knihoven: 37
Opava: 4 ( 1+3 městské pobočky)

Poradenská a konzultační činnost
Počet obsloužených knihoven
Celkem poskytnuto konzultací
Metodické návštěvy

50
125
50

Konzultace
Metodici RF provedli 95 konzultací:
V knihovnách s lokální instalací AKIS Clavius - Kozmice, Komárov, Milostovice, Malé Hoštice, Vávrovice,
Suché Lazce, Slavkov, Píšť, Darkovice a Hať se konzultace týkaly obsluhy tohoto programu, katalogizace
knih, periodik, výpůjčního protokolu, statistik, cirkulace výměnných souborů.
Dále na knihovnách s AKIS Clavius REKS - Služovice, Mokré Lazce, Velké Hoštice, Štítina, Závada,
Uhlířov, Otice, Strahovice, Třebom, Sudice, Štáblovice, Chvalíkovice, Oldřišov, Bělá, Hněvošice,
Chlebičov, Bohuslavice, Raduň, Šilheřovice, Služovice, Děhylov, Dobroslavice se konzultace týkaly
problémů statistik, výměnných souborů, vkládání knih do systému Clavius REKS, značení a adjustace
KF, aktualizace webových stránek. U některých knihoven se konzultace týkaly výměnných souborů,
především cirkulace knih na pokračování či na sebe navazujících, tematických souborů podle
požadavků čtenářů.
Kozmice, Závada, Píšť, Strahovice - konzultace k metodice práce s dětským čtenářem.
Konzultace k projektům VISK3 a pomoc při zpracování projektů pro MK Závada a Velká Polom –
obnovení technického vybavení knihoven.
Konzultace k revizi KF a aktualizaci KF – Hať, Píšť, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Štítina, Třebom a
Slavkov.
MK Velká Polom – změna knihovnice, konzultace k výměnným souborům, aktualizaci KF, statistice atd.
S pracovnicemi profesionálních knihoven proběhly konzultace na téma statistických výkazů, obsluhy
AKIS Clavius – úbytky knih a periodik, statistika výpůjček, výměnné soubory, revize KF, atd. Vzhledem
k možnosti výměnných souborů pro profesionální knihovny je z jejich strany zájem také o zápůjčky
zvukových knih, řešil se způsob půjčování, potřeba zakoupení modulu AKIS Clavius pro korektní
půjčování, načítání dat a katalogizaci.
Dále konzultace k epidemiologické situaci a organizaci činnosti knihoven v období karantény a při
rozvolnění opatření.
Všem obsluhovaným knihovnám byly poskytovány veškeré informace telefonicky, e-mailem formou
metodických pokynů a letáků týkajících se epidemiologické situace a činnosti veřejných knihoven.

Ředitelka KPB provedla 30 konzultací:
V roce 2021 proběhly konzultace k projektům VISK3 pro MK Závada a Velká Polom – obnovení
technického vybavení knihoven.
Vzhledem k nadále trvající nepříznivé epidemiologické situaci byly obsluhovaným knihovnám dále
zasílány veškeré informace formou metodických pokynů a letáků týkajících se epidemiologické situace
a činnosti veřejných knihoven v době epidemie – zasíláno e-mailem.
Počátek roku 2021 věnován konzultacím v oblasti statistiky s obsluhovanými knihovnami a přípravou
podkladů pro zpracování statistik za rok 2021 pro obce na konci roku 2021.
Další konzultace se týkaly revize KF, vyřazování KF, katalogizace KF v Clavius REKS – doplňování a opravy
záznamů. S knihovníky se probraly nejčastěji opakující se chyby při vkládání knih a byly poskytovány
převážně telefonicky a poskytnutím příslušných metodických materiálů či pramenů.
Pro lepší informovanost knihoven slouží interní konference Opavský region, kde zejména přeposíláme
informace z Národní knihovny, žádosti o vyplnění různých formulářů a dotazníků či odkazy na
metodické materiály.

Metodické návštěvy
V roce 2021 bylo uskutečněno celkem 50 metodických návštěv. Vzhledem k trochu lepší
epidemiologické situaci na jaře a možnosti výjezdů na obsluhované knihovny zvládli jsme absolvovat
skoro všechny naplánované metodické návštěvy.
Více jsme se zaměřili na knihovny, kde měly proběhnout revize KF – Hať, Píšť, Darkovice, Děhylov,
Dobroslavice, Štítina, Třebom a Slavkov.
Dále na knihovny, kde došlo ke změně výpůjčního protokolu v rámci projektu VISK3 - pořízení
výpůjčního protokolu Clavius REKS (Strahovice, Oldřišov).
Otice – úmrtí dlouhodobého pana knihovníka, knihovnu převzal syn s vnučkou, metodika zaměřena na
činnost knihovny, obsluhu výpůjčního protokolu, cirkulaci výměnných souborů, nákup knih do KF a
zpracování KF – pomoc při zpracování.
V obsluhovaných knihovnách s AKIS Clavius REKS - Štítina, Třebom, Otice, Dobroslavice, Děhylov,
Služovice, Bělá, Chvalíkovice, Raduň se řešila problematika správného zpracování KF do systému REKS,
webových stránek, výpůjční protokol Clavius REKS, cirkulace výměnných souborů, statistiky,
tematických souborů, atd.
V obsluhovaných knihovnách s AKIS Clavius – Píšť a Hať byly návštěvy zaměřeny především na revizi
a aktualizaci KF, na cirkulaci výměnných souborů, apod.. Vzhledem k uzavření knihoven
a epidemiologické situaci, a také nemoci knihovnice (Píšť) byla v roce 2020 pouze zahájena revize, tyto
revize jsme dokončili v první polovině roku 2021.
Darkovice – metodika zaměřena na revizi a aktualizaci KF.
Píšť – metodika zaměřena na doplnění KF tematickými soubory, KVČ (akce pro děti, Lovci perel apod.),
aktualizaci a vyřazování KF, možnosti podání projektu k technickému vybavení knihovny.
Slavkov – metodika zaměřena na revizi a aktualizaci KF, doplnění fondu tematickými soubory.
Oldřišov – metodika zaměřena na kontrolu práce s výpůjčním protokolem Claviu REKS.
Strahovice - metodika zaměřena na kontrolu práce s výpůjčním protokolem Claviu REKS, na činnost
pro dětské čtenáře – soutěže, četba pro děti, odměny pro soutěžící.
Chuchelná – metodika byla zaměřena na práci s programem Clavius REKS, katalogizaci KF, dále na
cirkulaci VS, statistiku atd.
Kozmice – metodika byla zaměřena na kontrolu práce s programem AKIS Clavius, práce se čtenářem –
akce pro veřejnost, vytvoření plánu činnosti. Dále na cirkulaci výměnných souborů, tematické soubory
podle požadavků čtenářů, statistiku, atd..
Závada – metodika byla zaměřena na kontrolu práce s výpůjčním protokolem AKIS Clavius REKS,
pomoc s katalogizací novinek – zpracování KF v rámci Clavius REKS. Dále se metodika týkala cirkulace
VF, skladby a umístění KF, vytvoření plánu činnosti pro děti, dodání tematických souborů literatury
věnované ručním pracím a výrobkům z různých materiálů – v knihovně funguje dětský kroužek, atd..

Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12.01
Počet obsloužených knihoven
Počet zpracovaných výkazů

47
43

Vzdělávání knihovníků, semináře
Počet obsloužených knihoven
Počet všech vzdělávacích akcí
Počet akcí v rámci RF
Z toho počet akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit
Počet všech účastníků
Počet účastníků v rámci RF
Z toho počet účastníků akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit
Počet všech vyučovacích hodin
Počet hodin v rámci RF
Z toho počet vyučovacích hodin na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit

10
6
3
1
108
39
7
19
6
2

KPB Opava:
Září: Vzdělávací zájezd Hradec nad Moravicí – 8 hodin – 34 účastníků
+ porada pracovníků profesionálních knihoven opavského okresu (RF)
Říjen: exkurze nová knihovna Háj ve Slezsku (RF) – 3 hodiny – 22 účastníků
Workshop ZUŠ Háj ve Slezsku s A. Zupkovou (RF) – 2 hodiny – 7 účastníků
Akvizice Team Library – 2 hodiny – 5 účastníků
BOZP a PO – 2 hodiny – 34 účastníků
Školení řidičů – 2 hodiny -6 účastníků
Nataša Šlosárková
Zbyněk Kotzian

1
1

50 hodin
45 hodin

Pracovníci metodického oddělení se aktivně podílí na organizačním zajištění akcí Knihovny Petra
Bezruče pro veřejnost, kde zajišťují fotodokumentaci a chod přednášek. V roce 2021 se realizovalo
celkem 9 akcí - 18 hodin.
Tuto činnost vykonávají nad rámec své pracovní náplně a je odměňována ze mzdového fondu Knihovny
Petra Bezruče.
Vzdělávání - jiné organizace:
Akvizice Team Library – 2 účastníci – 4 hodiny
Porada RF Ostrava – 2 (Šlosárková, Kotzian) – 3 hodiny
Porada RF online – 2 (Bornová, Šlosárková, Kotzian) – 2 hodiny
Ostrava: Pedagogické minimum pro knihovníky – 1 účastník – 35 hodin
Klubko Třinec: workshop – 2 účastníci – 4 hodiny
Havlíčkův Brod: Tritius – 2 účastníci – 6 hodin
Vysíláme z knihovny – online – 4 účastníci – 4 hodiny
Vysíláme z knihovny – online – 4 účastníci – 4 hodiny
Ostrava: Izolačka mimořádný příspěvek při nařízené karanténě – 1 účastník – 4 hodiny
GINIS EXPRESS PAM – online- 1 účastník - 2 hodiny
On line Katalogizace podle RDA – 5 účastníků – 12 hodin
Samostudium čas. Čtenář – 25 - 12 hodin

Evidence vzdělávání pracovníků: tabulky v Excelu - pro jednotlivé pracovníky KPB Opava (evidence akcí
pořádaných pověřenou knihovnou i jinými organizacemi) i pro obsluhované knihovny (evidence akcí
pořádaných pověřenou knihovnou).

Porady (realizovaná pověřenou knihovnou)
Počet obsloužených knihoven
Počet porad
Počet účastníků

5
1
10

Porady jsou pořádány pouze pro profesionální knihovny. Porady pro neprofesionální obsluhované
knihovny nepořádáme, účast byla vždy minimální – máme mnoho knihovníků, kteří jsou zaměstnáni a
nemají možnost se zúčastnit. Více se nám osvědčilo věnovat se metodice přímo na místě,
v obsluhovaných knihovnách.
V roce 2021 se nám opět na jaře vzhledem k epidemiologické situaci nepovedlo domluvit a uskutečnit
pravidelné setkání profesionálních knihoven. Využili jsme podzimní zářijový termín, kdy pořádáme
vzdělávací zájezd pro pracovníky opavské knihovny. Tentokrát jsme oslovili i naše kolegyně
z profesionálních knihoven opavského okresu a spojili jsme exkurzi a vzdělávací program v nové
městské knihovně v Hradci nad Moravicí s poradou pracovníků profesionálních knihoven.
S obsluhovanými knihovnami jsme byli celý rok 2021 ve styku telefonicky a e-mailem, veškeré
informace důležité pro chod knihoven jim byly zasílány pomocí regionální elektronické konference.
MSVK Ostrava:
On line - porada pověřených knihoven - 3 účastníci
Ostrava - porada pověřených knihoven - 2 účastníci

Praktická podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
Počet obsloužených knihoven
Počet akcí, zásahů

7
7

Metodická pomoc s plánem akcí pro děti, tematické soubory knih – MK Píšť, Závada, Strahovice, Raduň
metodická pomoc s plánem akcí pro dospělé – MK Kozmice, Mokré Lazce.
V. Polom – nástup nové knihovnice – ucelená metodika k akcím knihovny pro veřejnost (knihovnické
lekce, besedy, soutěže atd.)

Pomoc při revizi a aktualizaci KF
Počet obsloužených knihoven
Počet revidovaných knihoven
Počet revidovaných k. j.
Počet aktualizovaných K. j.

9
8
37138
1639

Proběhla další aktualizace skladu výměnného regionálního fondu a fondu střediska Opava.
Revize pobočky KPB Opava Kylešovice s aktualizací fondu.
Uzavřené revize KF - řádné, podle plánu revizí: Děhylov, Dobroslavice, Slavkov, Štítina, Třebom,
Darkovice.
Dokončení revizí zahájených v roce 2020: Hať, Píšť.
Počet revizí podle plánu v příloze č. 1 smlouvy mezi PK a MSVK na rok 2021 (plán 6 řádných revizí) vzhledem k nouzovému stavu a uzavření knihoven v roce 2020 byly revize v Píšti a Hati realizovány a
dokončeny v roce 2021.
Ve všech knihovnách byla provedena také aktualizace knihovního fondu.

Nákup a zpracování KF z prostředků obcí
Počet obsloužených knihoven
Počet nakoupených knihovních jednotek
Počet zpracovaných knihovních jednotek

8
873
909

Za rok 2021 byl proveden nákup a zpracování KF pro 8 obcí – Háj ve Slezsku, Budišov nad Budišovkou,
Kozmice, Mokré Lazce, Štítina, Bělá, Sudice, Chlebičov.
Celkem za rok 2021 bylo nakoupeno 873 a zpracováno 909 knihovních jednotek (36 darů – pouze
zpracování).

Výměnný fond, cirkulace VF
Stav výměnného fondu k 31. 12. 2021 celkem
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021)
Zakoupeno z dotace na RF
Zakoupeno z prostředků obcí
Zakoupeno z jiných zdrojů
Odpisy KF

74314
4639
4618
0
0
1026

Z dotace na RF bylo zakoupeno 4618 knihovních jednotek, 21 svazků byly dary. Součástí výměnného
fondu je fond střediska Opava, ten je také využíván na doplňování fondu obsluhovaných knihoven
zápůjčkou tematických výměnných souborů.
Mimo klasické knihy doplňujeme fond audioknihami, je o ně zájem mezi čtenáři našich obsluhovaných
knihoven. Stav fondu k 31. 12. 2021 je 1010 sv., roční přírůstek 34 sv.. Nákup z listopadu 2021, 87
svazků, nebylo možno kvůli nemocnosti do konce roku zkatalogizovat.
Knihovnám jsme také započali předávat literaturu do jejich kmenových fondů z nákupu 2002-2004 multiplikáty, a to formou osobního výběru.

Cirkulace VF
Počet obsloužených knihoven
Počet expedovaných souborů
Počet svazků v souborech celkem
Průměrný počet svazků v 1 souboru

39
563
18437
32

Cirkulace výměnných souborů probíhá 3x ročně. V roce 2021 byl celkový počet souborů a svazků
v souborech již vyšší než v roce 2020 a vzhledem k mírnějším opatřením (výdejová okénka, méně
uzavření knihoven během roku) bylo možné rozvézt podobný počet souborů jako v jiných letech.
Knihovnám jsou expedovány mimo cirkulaci extra soubory s tematickou četbou podle požadavků jejich
čtenářů nebo soubory se zvukovými knihami. Knihovnám po revizi také doplňujeme zápůjčkou fond
podle jejich požadavků.

Servis výpočetní techniky
Počet obsloužených knihoven
Počet akcí

55
82

V roce 2021 jsme servisní zásahy prováděli buď přímo při návštěvě konkrétní knihovny, nebo
prostřednictvím vzdáleného přístupu, a to buď přímo na serverech prostřednictvím remote desktop, či

službou Team viewer, popř. přímo na lokálních počítačích. U 25 místních knihoven využívajících Clavius
REKS se update řeší centrálně úpravou verze Clavius SQL v Opavě.
Při sloučení dat jednotlivých knihoven do centrální databáze se zvýšil objem práce metodiků v oblasti
unifikace nově vkládaných záznamů MK knihovnami, údržby slovníků a odstraňování duplicit.
Oprava a údržba databáze Clavius REKS:
Průběžně dochází ke kontrole a doplňování jedinečných titulů v databázi, které vkládají knihovny
v systému REKS do centrální databáze. Kontroluje se harmonizace záhlaví s bází národních autorit,
vytváří se plnohodnotný záznam v databázi KPBO. Důležitým krokem je i odstranění duplicit záznamů
v centrální databázi. Analýza chyb v katalogizaci Clavius REKS byla využita jako podklad pro
individuální školení knihovníků v rámci metodických návštěv.
I přes intenzivní práci metodiků stále dochází k chybovosti a nejednoznačnosti při katalogizaci knih.
S knihovníky v rámci metodických návštěv je procvičováno jednoduché vyhledávání v katalogu. Ve
spolupráci s dodavatelskou firmou se snažíme ještě více ulehčit proces vkládání knih, aby chybným
vložením nebo duplicitou záznamu odpadla zdlouhavá a časově náročná korekce chybných záznamů
v databázi.
Další údržba dat v databázi Clavius REKS pro 25 knihoven Clavius REKS:
Harmonizace záhlaví
Titulování identických záznamů
Odstraňování duplicit
Údržba slovníků
Školení probíhají také pro profesionální knihovníky opavských knihoven. V práci pokračuje skupina,
která se zabývá propojováním našich záznamů s externími zdroji. Jsou připojovány také obsahy (u
naučné literatury) nebo odkazy na volné elektronické knihy (např. projekt Městské knihovny v Praze a
jejich volná díla v elektronické podobě).
V roce 2021 jsme ukončili realizaci terminálového připojení poboček pomocí Citrix Metaframe. Díky
tomu jsme mohli vyřadit tři servery se zastaralým OS, nahradit novým Terminálovým serverem a
v neposlední řadě obnovit technické vybavení na všech příměstských pobočkách (Milostovice,
Vávrovice, Suché Lazce, Malé Hoštice, Komárov) díky dotační podpoře VISK3.
Větší servisní a technické zásahy:
HRADEC NAD MORAVICÍ - nová online pobočka Domoradovice, úprava úbytkových seznamů,
instalace Selfchecku a zprovoznění RFID bran pro kontrolu fondu. Výměna Barcode scanneru.
Nastavení nových přírůstkových řad pro KN a PE. Nová REKsová knihovna – Hlubočec. Migrace dat na
notebook, nastavení revize pro Kyjovice a Nové Lublice, přidání nového uživatele do MySQL a do
Clavia a Clexu. Přidělení práv.
VELKÁ POLOM - migrace na nový PC, Instalace AKIS Clavius. Nastavení webových služeb včetně IIS a
mapování obslužných rutin. Povolení ISAPI, nastavení práv pro nového uživatele systému, aktualizace
a úprava základních informací o knihovně.
Nastavení termotransferové tiskárny, nastavení AKIS pro elektronickou komunikaci, konfigurace
upomínacích schémat a předupomínek.
ŠTĚPÁNKOVICE - nastavení termotransferové tiskárny, oprava spouštění knihovnického OPACu.

PÍŠŤ - nastavení odložení z regálu. Úprava tiskových sestav. Oprava poškozených indexových
souborů. Konfigurace odesílání neodeslaných upomínek.
HLUČÍN - nastavení odložení z regálu. Úprava tiskových sestav.
MALÉ HOŠTICE - instalace PC včetně routeru v nové knihovně – budova ZŠ.
HÁJ VE SLEZSKU - oprava poškozené báze dat. Změna licence, změna názvu organizace, upravení
záloh, řešení nedostatku místa na disku.
DARKOVICE, HAŤ - nastavení práv a hesel pro nového uživatele systému.

Doprava v rámci výkonu RF
Počet obsloužených knihoven
Počet ujetých km

49
6757

Veškeré regionální činnosti provádíme služebním vozidlem. V některých případech /metodické
návštěvy či revize v knihovnách v blízkém okolí Opavy/ metodici využívají vlakové či autobusové
dopravy.

Automatizace knihoven
Knihovny s AKS Clavius: KPB Opava / Komárov, Milostovice, Malé Hoštice, Vávrovice, Suché Lazce/,
profesionální knihovny: Budišov n/Bud., Hlučín/ pobočky Darkovičky a Bobrovníky/, Kravaře, Velká
Polom, Kobeřice, Ludgeřovice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Štěpánkovice, neprofesionální
knihovny: Darkovice, Hať, Píšť, Kozmice, Slavkov.
V roce 2021 přešla knihovna v Bolaticích z AKS Clavius na systém Tritius.
Ostatní profesionální knihovny našeho regionu mají od roku 2009 AKS Clavius.
Plně automatizované knihovny AKS Clavius REKS: Vřesina, M. Lazce, Závada, Sudice, Štáblovice,
Šilheřovice, Rohov, Raduň, Štítina, Chlebičov, Bělá, Bohuslavice, Hněvošice, N. Sedlice, Chvalíkovice,
Otice, Uhlířov, Služovice, Děhylov, Dobroslavice, Chuchelná, Strahovice, Oldřišov.
Místní knihovny tak mají k dispozici stávající fond knihovny, vedou elektronický přírůstkový a úbytkový
seznam, fond knihovny lze elektronicky revidovat. Od roku 2020 máme ze všech našich obsluhovaných
knihoven pouze 2 s klasickým výpůjčním protokolem.
Knihovny s fondem zpracovaným v AKS Clavius REKS a s klasickým (papírovým) výpůjčním
protokolem: Velké Hoštice, Třebom.

Ostatní
Největší efekt pro obsluhované knihovny stále mají výměnné soubory, metodické pokyny v oblastech
knihovnických služeb (pravidelné revize, správnost vedení KF, statistika a další činnosti) jsou z jejich
strany přijímány velmi vstřícně a snaží se být nápomocni, jak je to v jejich silách.
V knihovnách systému REKS si knihovníci již zvykli na výhody připojení k centrální databázi i využití
možností nadstandardních modulů (webový katalog, modul periodika a revize), které by při koupi
lokální verze byly pro ně příliš finančně náročné.
Od roku 2014 jsou na všech obsluhovaných knihovnách označeny regály s výměnným fondem
nakoupeným z prostředků RF logem MS kraje a textem: Regionální fondy financovány z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Upozorňujeme knihovníky, že tento fond musí být řazen zvlášť a označen.

Logo MS kraje je i na všech dokumentech týkajících se výkonu RF – pozvánky, prezenční listiny, zápisy
porad a metodických návštěv atd.
Oddělení nákupu a zpracování KF a regionální oddělení od začátku roku 2021 provádí akvizici v novém
systému – smlouva s firmou Team Library. Systém se během roku osvědčil, nákup novinek do
regionálního fondu je přehlednější, rychlejší, budeme v něm pokračovat i nadále. Využili jsme při
nákupu možnosti bonus programu – knihy zdarma k nákupu pak putovaly do obsluhovaných knihoven
podle jejich objednávky – jako doplnění fondu nebo odměny čtenářům. Dále využíváme dary od
čtenářů, které dávají do nového boxu u knihovny zase jako knihy na doplnění fondu nebo odměny pro
čtenáře.
Všem obsluhovaným knihovnám byly nadále zasílány aktuální informace, metodické pokyny pro
činnost knihoven v době opatření proti COVID -19.
Pro potřeby údržby knihovního fondu jsou průběžně podle požadavků knihovnám dodávány štítky
s abecedou, základními znaky MDT, balicí fólie a tiskopisy pro činnost knihovny. Pro knihovny s AKIS
Clavius nebo Clavius REKS jsou tištěny čárové kódy podle potřeby. Pro profesionální knihovny je
zajišťován projekt Česká knihovna, kde KPB Opava plní roli distributora. Do obsluhovaných knihoven
rozvážíme i další metodické a informační materiály týkající se našeho regionu a kraje, poskytované
převážně MSVK Ostrava.
Od roku 2016 je vytvořena na facebooku nová stránka, věnovaná informacím z dění na knihovnách
v regionu, prezentaci jednotlivých malých knihoven o které se staráme, apod. Je zde prostor pro
výměnu názorů a informací, popřípadě výměnu zkušeností. Odkaz zde:
https://www.facebook.com/Region%C3%A1ln%C3%AD-odd%C4%9Blen%C3%AD-okresu-Opava346300982424070/
Elektronická regionální konference regionopavy@googlegroups.com se stále osvědčuje jako velmi
dobré řešení při rychlé vzájemné komunikaci mezi knihovnami opavského regionu.
Data o knihovnách jsou průběžně aktualizovaná ve všech adresářích, tedy i v Centrálním adresáři.
Každým rokem se mění prostředí knihoven, jsou buď vybavovány novým, modernějším nábytkem nebo
vznikají zcela nové, větší prostory, které umožňují knihovníkům zlepšit práci se čtenáři.
Změny v roce 2021:
Štěpánkovice – Knihovna se nachází v přízemí budovy ZŠ, závěrem roku 2020 uzavřena, rekonstrukce
stávajících prostor, v dubnu 2021 knihovna znovu otevřena.
Háj ve Slezsku – nová knihovna v Dostálkově vile otevřena v červnu 2021.
Vřesina – rekonstrukce budovy OÚ, knihovna se nachází v 3. patře, nyní bezbariérová (výtah).
Dobroslavice – nové vybavení knihovny – regály, nábytek.
Malé Hoštice – nové prostory po přestěhování knihovny do budovy ZŠ.
Sudice – nové vybavení knihovny – nábytek, regály.
Chlebičov – knihobudka součástí autobusové zastávky.
Kravaře – knihobudka v parku.

Závěr
Rok 2021 byl pro všechny knihovny opět náročný, přes problémy, které nám přináší pandemie Covid
19 a následující opatření jsme se snažili splnit naplánované úkoly a ve většině bodů se nám to podařilo.
Spolupráce se všemi obsluhovanými knihovnami byla vynikající, i přes různé problémy s jen částečným
otevřením – výdejová okénka - se snažili knihovníci svou činnost zcela nepřerušit, vycházet vstříc svým
čtenářům. Podařilo se otevřít několik nových či zrekonstruovaných prostor pro knihovny, vybavit
knihovny novým nábytkem a technikou. Můžeme říci, že jsme rok 2021 zvládli se ctí a nakonec byl
tento rok úspěšný.
Největší efekt pro obsluhované knihovny stále mají výměnné soubory, jak v pravidelných cirkulacích,
tak i mimořádné tematické, kdy vycházíme vstříc požadavkům čtenářů z obsluhovaných knihoven.

Začali jsme nabízet multiplikáty z regionálního fondu do stálého fondu obsluhovaných knihoven, zájem
je celkem velký. Spolupráce s knihovníky i pracovníky obcí je velmi dobrá a přínosná pro obě strany.
Za dobu existence programu regionálních funkcí byly vytvořeny vzájemné dobré vztahy, které se
snažíme udržovat a dál svými službami pro obsluhované knihovny rozvíjet. O tom, že se nám to daří,
svědčí měnící se tvář malých obecních knihoven v okrese Opava v nová a moderní komunitní centra.

Přílohy:
1x tabulka – statistický výkaz výkonu RF za rok 2021

V Opavě dne 11. 4. 2022
Zpracoval(a): N. Šlosárková
Odsouhlasil(a): Mgr. Z. Bornová

