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Poděkování
Rok 2017 byl pro naši organizaci velmi úspěšný. Podařilo se nám naplnit
všechny naplánované projekty a akce. Fondy knihovny byly úspěšně
začleněny do Centrálního portálu knihoven České republiky. Dalším
úspěšným projektem byla realizace projektu Digitální kronika, jejímž
cílem je zmapovat veškeré aktivity knihovny včetně souvisejících událostí
článků, fotografií, videí na jedno úložiště s intuitivním vyhledáváním. Na
oddělení pro dospělé čtenáře byla realizována ochrana fondu RFID
technologií. První etapa se zaměřila na ochranu knihovního fondu ve
volném výběru, v dalších etapách chceme RFID kódy vlepit do veškerých
knižních fondů. RFID technologie nejen zamezuje ztrátám knih ve volném
výběru, ale výrazným způsobem urychluje revizi knižního fondu a lze její
pomocí také účinně dohledávat špatně zařazené knihovní jednotky ve
volném výběru či skladech.
Od 1. července 2017 se stal objekt, ve kterém knihovna sídlí, národní
kulturní památkou. V roce 2017 byla realizována rozsáhlá renovace
vitrážového stropu a projekčně byla připravena rekonstrukce světlíku.
Na sklonku roku 2017 začala příprava projektu připojení knihovny na
Hasičský záchranný sbor z důvodu nejvyšší ochrany objektu.
I v roce 2017 byla Knihovna Petra Bezruče v Opavě knihovnou pověřenou
výkonem regionálních funkcí pro část okresu Opava. Věříme, že dobrá
práce metodického oddělení se podepsala i na výkonech základních
knihoven v okrese Opava. V roce 2017 jsme byli nápomocni 7 obecním
knihovnám při podávání grantů na modernizaci vybavení a služeb
knihovny.
V roce 2017 pokračovala spolupráce s firmou NIC.CZ, rozšířili jsme
sortiment nabídky elektronických knih z firmy Fraus, která je zaměřena
převážně na produkci nakladatelství Grada.

Rok 2017 byl také bohužel poznamenán vysokou nemocností zaměstnanců.
Díky dobré zastupitelnosti se nám podařilo udržet všechny provozy
v chodu, ač to bylo někdy hodně náročné.
Rok 2017 proběhnul ve znamení oslav 150. výročí narození Petra Bezruče.
Tomuto jubileu byl věnován i blok kulturních a vzdělávacích programů
Bezručův rok, který byl podpořen i dotačním titulem z Ministerstva kultury
ČR. I v roce 2017 probíhala v knihovně řada akcí, které přispěly k pestrosti
kulturního života ve městě, velké oblibě se těší cyklus cestovatelských
přednášek, které pro veřejnost organizujeme na jaře a na podzim,
nechyběli ani zajímaví hosté: spisovatel Richard Sklář, Martina Formanová
a ilustrátorka Lucie Seifertová.
Na závěr chceme poděkovat zřizovateli knihovny, Statutárnímu městu
Opavě, za finanční i metodickou podporu naší činnosti i pomoc
v odborných agendách, například přípravě projektové dokumentace,
výběrových řízení na renovaci vitráží a opravy světlíku. Poděkování
samozřejmě patří všem příznivcům knihovny za jejich podporu a dary,
taktéž našim dobrovolníkům, kteří jsou nedílnou součástí našich akcí i
všem spolupracujícím institucím a našim uživatelům.
Děkuji kolegyním a kolegům za jejich přínos k rozvoji knihovnických
a informačních služeb knihovny a dobrou reprezentaci naší organizace u
opavské veřejnosti v roce 2017.

Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Zřizovatel:
Statutární město Opava se sídlem Opava
Horní náměstí 69, PSČ 746 26, okres Opava
IČ: 00300535

Název a sídlo knihovny:
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
Nádražní okruh 27, 746 01 Opava
Rok založení 1950

Od 1. ledna 1997 přeneseny pravomoci zřizovatele na Statutární
město Opavu

IČ: 00318574
DIČ: CZ 00318574
ID datové schránky: gyzv7st
ČÚ: 22132-821/0100
Ředitelka: Mgr. Zuzana Bornová
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Kontakt
Tel: 553 714 005, 553 821 700, 701
e-mail: okpb@opava.cz
www.kpbo.cz

Další údaje: www.kpbo.cz, Facebook, Twitter, Google+, Instagram
Provozy knihovny:
Hlavní budova – Nádražní okruh 27, 746 01 Opava
Půjčovny:
- Oddělení pro dospělé
- Oddělení pro děti a mládež
- Multimediální studovna a Internet
- Mediatéka a zvuková knihovna
- Studovna
Další oddělení:
- Útvar nákupu a zpracování knihovního fondu
- Regionální oddělení (pověřená knihovna pro 51 obecních knihoven)
- Ředitelka a ekonomický útvar
Opava 5 - pobočka Kateřinky, Šrámkova 4, 747 05 Opava
Opava 6 - pobočka Kylešovice, Liptovská 21, 747 06 Opava
Opava Předměstí – pobočka Olomoucká 75, 746 01 Opava
Pobočky v městských částech:
Místní knihovna Komárov, Podvihovská 16, 747 70 Opava Komárov
Místní knihovna Malé Hoštice, Družstevní 137/2, 747 05 Opava Malé
Hoštice
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Knihovna Vincence Praska, Lihovarská 17, 746 01 Opava Milostovice
Místní knihovna Suché Lazce, Přerovecká 21, 747 95 Opava Suché Lazce
Místní knihovna Vávrovice, Jantarová 49/40, 747 73 Opava Vávrovice
Knihovna Petra Bezruče v Opavě je evidována na MK ČR pod ev. č.
0675/2002. Knihovna je členem profesních a odborných sdružení SKIP,
SKAT, IBBY.
Organizace má ve správě tento majetek:
Budovu č. p. 695, objekt občanské vybavenosti, část obce Předměstí na
pozemku parc. č. 712 v kat. území Opava Předměstí, inventární číslo:
1 0000000308, 1199, 1200.
cena: 38 832180,62 Kč
Ostatní provozy užívá knihovna v bezplatné výpůjčce.
Pro služební vozidlo si pronajímá garáž Nádražní okruh 35, Opava formou
nájemní smlouvy.
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1 ÚVOD
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace je základní
knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Jejím základním posláním je
shromažďovat knihovní fondy a poskytovat veřejné knihovnické
a informační služby dle zákona 25712001Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních službách (knihovní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah a kvalita našich služeb závisí na možnosti využívat kvalitní
informační technologie, dále pak je závislá na personálním a finančním
vybavení knihovny. Knihovna neprovádí doplňkovou činnost.
Veřejná knihovna je branou do světa vědomostí a základním pilířem
celoživotního vzdělávání, kulturního rozvoje jedinců i zájmových skupin
obyvatel. Jádrem služeb veřejné knihovny je poskytování knihovnických
a informačních služeb, klíčové jsou i aktivity vztahující se k informační
a čtenářské gramotnosti a sebevzdělávání. Zapojení moderních technologií
8

do klasických knihovnických služeb má vliv na pojetí i změny knihovnické
práce. Proto je nutné v této překotně se rozvíjející době pružně reagovat
v nabídce našich služeb.
Knihovna těží ze své dobré pověsti, kterou si na území města buduje řadu
let kvalitou a širokým spektrem služeb, dlouhodobě se snaží budovat
důvěryhodnost a dobré jméno, zejména v přístupu ke svým uživatelům.
Knihovna poskytuje kromě základních knihovnických služeb další aktivity:
kopírovací služby, veřejný přístup na internet a služby pro nevidomé a
zrakově postižené uživatele. Registrovaní čtenáři mají k dispozici cca 6000
sv. titulů elektronických knih. Mimo půjčovní služby se knihovna také
zaměřuje na kulturně výchovnou činnost – knihovnické lekce, besedy,
autorská čtení, výtvarné dílny, přednášky pro školy a mateřské školy
a veřejnost. Registrovaní návštěvníci mají také zdarma přístup na internet
v provozech knihovny. Knihovna je zapojena do republikových projektů na
podporu dětského čtenářství a informační gramotnosti, zapojuje se do
republikových akcí Březen měsíc knihy, Týden knihoven a Noc
s Andersenem, Celé Česko čte dětem, Rosteme s knihou, Kniha ti sluší,
Bookstart. Prostory budovy využívá pro výstavní činnost, kde představuje
zejména fotografickou tvorbu. Knihovna se aktivně zapojuje do akcí města
včetně dvou festivalů Další břehy a Bezručova Opava a Dne opavských dětí.
Uživatelé mohou využít kopírovacích služeb, dále je pro ně k dispozici
přístup na veřejný internet s dalšími navazujícími službami, scannování
dokumentů, kroužková vazba či laminovací služba.

Od roku 2002 je knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí pro část
okresu Opava. Regionální funkce obnášejí tyto aktivity:
 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
 Statistika a výkaznictví
 Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
9

 Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce na
obsluhované knihovny
 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných
knihovnách
 Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí
 Servis AKIS Clavius pro obsluhované knihovny
Regionální činnost je plně dotována z prostředků kraje. Zpráva o výkonu
RF/2017 je přílohou č. 1. této výroční zprávy.
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2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE
V roce 2017 knihovna plnila své poslání na celém území města Opavy a jeho
městských částech. V rámci výkonu regionálních služeb zajišťovala
knihovna metodickou pomoc 51 knihovnám v obcích regionu Opava.
Pro své uživatele knihovna provozuje webové stránky, komunikuje na
Facebooku, Twitteru či Google+, na přelomu roku i na Instagramu.
Samozřejmostí je přístup do on-line katalogu a čtenářských kont uživatelů.
Ve městě jsou k dispozici biblioboxy, kam čtenáři mohou vrátit knihy mimo
otevírací hodiny. V roce 2017 se přes biblioboxy vrátilo 27 682 svazků.
Městské pobočky i hlavní budova jsou otevřeny každý pracovní den kromě
středy. Místní knihovny v městských částech mají otevřeno 1x v týdnu.
Týdenní půjčovní doba je 42 hodin, kdy je do týdenní provozní doby
zahrnuta doba nejdéle otevřeného oddělení či pobočky včetně místních
částí.
11

Grantová podpora
V roce 2017 získala Knihovna Petra Bezruče v Opavě finanční podporu na
dva projekty z dotačního titulu VISK 3: Digitální kronika a Využití RFID
technologie – I. Etapa, PK. Cílem projektu Využití RFID kódů je zavést
technologii RFID kódů knižních svazků. Kromě ochrany knihovního fondu
se také zrychlí revize knihovního fondu a dohledávání špatně zařazených
titulů. Digitální kronika je projekt na zlepšení prezentace a archivování
všech akcí, které se udály v naší organizaci. Cílem je vytvořit databázi akcí
včetně hostů, událostí i článků a její jednoduché zpřístupnění koncovému
uživateli pomocí intuitivního vyhledávání.
Na podporu nákupu fondů pro nevidomé a slabozraké uživatele jsme získali
z dotačního titulu Knihovna 21. století částku 15 000 Kč pro licencovaný
vstup do Knihovny a tiskárny Karla Emanuela Macana, na podporu klubové
a přednáškové činnosti pro veřejnost jsme obdrželi částku 10 000 Kč.
Na realizaci pořadů k 150. výročí narození slezského básníka Petra Bezruče
jsme z dotačního titulu K21 MK ČR získali částku 20 000 Kč. Na výkon
regionální činnosti pro část okresu Opava jsme z prostředků
Moravskoslezského kraje získali částku 2 036 000 Kč.

Z nefinančních darů jsme obdrželi knihy z dotačního titulu Česká knihovna,
dále jsme získali knihy z darů institucí, nakladatelství, autorů a fyzických
osob, propagační předměty na Noc s Andersenem, 50 svazků Knihy pro
prvňáčka, záložky a drobné propagační materiály z nakladatelství
a knihovnického spolku SKIP ČR. Knižní dary jsme obdrželi od
vydavatelství Perplex v Opavě, Kanceláře primátora SMO, Slezské
univerzity a Slezského zemského muzea.
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2.1 ČTENÁŘI, UŽIVATELÉ A NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY
Čtenář, uživatel, návštěvník - termíny, které se ve spojitosti s knihovnou
vyskytují nejčastěji a zachycují širokou škálu lidí, kteří služby knihovny
využívají. Nejčastěji ji navštěvují za účelem vypůjčení knih a jiných
informačních pramenů. Nezanedbatelná je však také kulturní a vzdělávací
činnost knihovny, autorská setkání, křty knih, výstavy a další akce pro
veřejnost.
Čtenáři mohou knihovnu navštěvovat fyzicky, nebo využívat naše služby
virtuálně z pohodlí domova: prodlužování výpůjček ze svého čtenářského
konta, elektronickou rezervaci knih, komunikovat s pracovníky příslušných
oddělení, stahovat si elektronické knihy apod.

13

Knihovna zasílá čtenářům, kteří o tuto službu projeví zájem, elektronickou
připomínku, která je upozorní na nutnost vrácení knih. Čtenářům jsou
k dispozici 3 typy katalogů, klasický webový katalog, Katalog CARMEN 2.0,
který umožňuje například si knihu stáhnout elektronicky a SMART katalog,
který se dá provozovat v chytrých telefonech. Na hlavní budově a na
pobočce Opava Kateřinky je k dispozici wifi připojení. Důležitou skupinu
tvoří děti do 15 let, kterým věnujeme velkou pozornost. Četba přispívá
k rozvoji všestranné osobnosti dítěte. Četbou si zdokonalují čtenářskou
gramotnost. Na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti se zapojujeme do
celé řady republikových projektů: Noc s Andersenem, Celé Česko čte dětem,
Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka, Lovci perel, Maraton čtení, Velké
říjnové čtení, Březen měsíc čtenářů a Týden knihoven.
V listopadu 2017 se naše knihovna zapojila do nově vznikajícího projektu
BOOKSTART – S knížkou do života. Projekt se začíná realizovat od dubna
2018.
Návštěvníkům je k dispozici na hlavní budově veřejná hala s 18 místy
k sezení u stolečků u automatu na kávu. Na stolcích jsou v nabídce
informační letáky a brožury či tisk zdarma z naší produkce či nabídka
kulturních pořadů a akcí města a spolupracujících kulturních organizací
v Opavě. Pro majitele psů je vyhrazeno místo pro psy s miskou s vodou, kde
mohou psi počkat.
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2.1.1 STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2017
V roce 2017 bylo v knihovně zaregistrováno 8 291 čtenářů (v roce 2016 8 425
čtenářů). Čtenář může na svůj průkaz navštěvovat jakékoliv oddělení či
pobočku, stahovat elektronické knihy, pro čtenáře do 15 let je omezeno
půjčování AV medií a meziknihovní výpůjční služba. Registrační poplatek je
70 Kč / dítě do 15 let, 150 Kč /ostatní čtenáři. Senioři nad 70 let zdarma.
V městských částech jsou registrační poplatky dítě do 15 let 25 Kč/ dospělí
50 Kč. Registrační poplatky byly stejné jako v roce 2016.

Srovnání registrovaných uživatelů 2016- 2017
KNIHOVNA

HLAVNÍ BUDOVA

ROK 2016
REG.
ČTENÁŘI

Z TOHO

5159

ROK 2017
REG.
ČTENÁŘI

Z TOHO

5 027

ROZDÍL

-132

Dospělé + studovna

3758

3675

dětské

1192

1117

mediatéka

89

97

internet

71

88

zvuková knihovna

49

50

Kateřinky

1677

1 666

-11

Kylešovice

657

689

32

Olomoucká

747

727

-20

knihovny MLK

185

182

-3

8 425

8 291

-134

celkem
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Registrovaný čtenář je uživatel, který uhradil registrační poplatek ve
sledovaném období, provádí absenční výpůjčky a využívá další služby
knihovny, registrace čtenáře se provádí pouze jednou. Takto registrovaný
čtenář může být evidován na více odděleních. V roce 2017 bylo na všech
odděleních evidováno 13 765 registrovaných čtenářů (v roce 2016 - 13 773
registrovaných čtenářů.) Lze konstatovat, že 62 % uživatelů využívá více než
jedno oddělení či pobočku knihovny.
V roce 2017 navštívilo knihovnu 281 993 návštěvníků, z toho bylo 170 386
fyzických návštěv oddělení knihovny a 111 607 virtuálních návštěv on-line
služeb.
Rozbor fyzických návštěv
Návštěvníci půjčoven a studoven: 139 518. Návštěvníci kulturních akcí: 12
852. Návštěvníci vzdělávacích akcí: 9 214, návštěvníci internetu 8 802. Do
knihovny přichází uživatelé všech generací. Výrazný je podíl čtenářů do 35
let (druhá nejpočetnější skupina) a generace seniorů. I v roce 2017 se
projevil trend ponechání pouze jedné čtenářské průkazky v rodině.
Zaznamenali jsme také nárůst dotazů a podnětů přes facebook knihovny.
Tato činnost dosud nepodléhá statistickému vykazování.
Virtuální návštěvy ( On-line služby): 111 607 návštěvníků, jedná se
především o vstup do katalogů, rezervace knih, prodloužení čtenářského
konta, vše mimo prostor knihovny.
Vrácení knih přes bibliobox: v roce 2017 čtenáři v hojné míře využívali
služeb biblioboxu – 27 682 knih. Nárůst proti roku 2016 je takřka o 1/3.
Společenský sál, který kromě pořádání větších akcí pro školy, slouží k výuce
na varhany pro studenty Církevní varhanní konzervatoře, je využíván na
svatební a občanské obřady a krátkodobé akce pořádané jinými subjekty.
V loňském roce se uskutečnilo 49 akcí (jiné organizace), které navštívilo 5
800 návštěvníků.
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Rozbor návštěvnosti knihovny za rok 2017

42%
51%

3% 2%

2%

Fyzické návštěvy půjčoven

Návštěvníci internetu

Návštěvníci vzdělávacích akcí

Online služby

Návštěvníci KVČ

Srovnání výpůjček v letech 2016 - 2017
KNIHOVNA
Hlavní budova

ROK 2016

Z TOHO

277 212

ROK 2017

Z TOHO

284 533

7321

208631

219731

Dětské

51803

47158

Mediatéka

12154

13582

4624

4062

Dospělé + studovna

Zvuková knihovna

ROZDÍL

Kateřinky

100 665

93904

-6761

Kylešovice

54 376

50442

-3934

Olomoucká

66 951

63969

-2982

7 467

7713

246

506 671

500561

-6110

knihovny MLK
celkem
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V uplynulých letech výpůjčky stoupaly, od roku 2015 se projevuje mírný
pokles. Díky rozvíjejícím se webovým službám řada čtenářů stále více
využívá možnosti prodloužení výpůjček na maximální dobu přes své
čtenářské konto, což se projevuje mírným poklesem fyzických návštěv,
neboť uživatelé vrací knihy prostřednictvím biblioboxu a k návštěvě
knihovny nejsou motivováni blížícím se termínem vrácení knih. V roce 2017
jsme se soustředili na profilaci fondu časopisů a doplnění duplikátů u
nejvíce rezervovaných titulů.

2.1.2 VZDĚLÁVACÍ A KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
(KVČ)
KVČ je nedílnou součástí činnosti práce Knihovny Petra Bezruče. Kulturně
výchovné aktivity jsou zaměřovány na školní mládež jako nové
potencionální čtenáře a na akce pro veřejnost, z kterých také získáváme
nové uživatele.
K dispozici mají dva typy virtuálních katalogů, ve kterých mohou hledat
v katalogu knihovny, prodlužovat si výpůjčky, rezervovat knihy, hodnotit
četbu apod. Majitelé chytrých telefonů a tabletů mohou stahovat
elektronické výpůjčky z projektu E-reading. Knihovna se svými
elektronickými službami blíží ke standardu 7/24 (7dní v týdnu, 24 hodin
denně). I přes klesající počet registrovaných čtenářů si v rámci MS kraje
v porovnání se srovnatelnými knihovnami vedeme velmi dobře.
Velké oblibě se také těší biblioboxy, které jsou před každou městskou
pobočkou. Na hlavní budově vybíráme biblioboxy 3x denně. Lidé spěchající
na dopravní spoje vrací přečtené knihy přes bibliobox, aniž by knihovnu
fyzicky navštívili.
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Přehled nejvýznamnějších akcí
V roce 2017 bylo knihovnou zorganizováno 125 kulturních akcí a 202
vzdělávacích akcí pro veřejnost. Dále v objektu proběhlo 49 akcí
uspořádaných jinými organizacemi. V sále knihovny probíhají svatební
obřady a vítání občánků, dále akce festivalů Další břehy a Bezručova Opava.
V sále probíhá výuka na varhany Církevní konzervatoře a Základní
umělecké školy V. Kálika.
Z knihovnických pořadů se jednalo o besedy pro děti, knihovnické lekce na
podporu čtenářství a orientace v knihovním fondu, exkurze po budově,
výstavy, cestovatelské přednášky a autorská čtení, vernisáže, křty knih.
V knihovně pracuje Klub maminek, který připravuje pravidelná setkání pro
maminky na mateřské dovolené a Klub seniorů.
Besedy, autorská čtení, přednášky pro veřejnost
Lenka Klementová – Altaj – cestovatelská přednáška
Richard Sklář – Vila na Sadové - autorské čtení
Doc. Ing. Dáša Remešová - Okrasné stromy a keře v zahradách III. A IV. –
cyklus jarní a podzimní přednášky
Patrik Kotrba – Pět zemí a zpátky do Říma – cestovatelská přednáška
Saša Ryvolová – Jemen, zřítelnice oka Mohamedova – cestovatelská
přednáška
Milan Zacha Kučera – Záhady východního Pruska - přednáška
Monika a Jiří Vackovi - Nový Zéland sakra těžko – cestovatelská přednáška
Martina Formanová - Povídky na tělo – autorské čtení
Dan Trampler – Severní Vietnam – Lidé z rodu nezdolných - přednáška i
výstava fotografií
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Jiří a Alena Márovi - Indočína I. - cestovatelská přednáška
Petr Nazarov - Nový Zéland – cestovatelská přednáška
Petr Pavliska – Berberia Maroko – cestovatelská přednáška
Petr Kůdela – Expediční jachting – cestovatelská přednáška
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Hlavní budova – výstavy
Petr Pavliska: Berberia
Vladimír Duda: Okamžiky z cest
Jan Lang: Století Češi (Další břehy)
Dan Trampler: Lidé z rodu nezdolných
Příběhy české přírody
I stužkonosku viděl jsem v jeseni žití svého
Lucie Seifertová: Dějiny udatného národa českého (Bezručova Opava)
Habrom Rokosz: Pasja - Vášeň
Adam Zupko: Lidé Pelhřimov
Výstava prací klientů Chráněné dílny Vlaštovičky v prostorách šatny
knihovny
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Výstava sběratelských panenek
Slezské písně v proměnách času
Hračky a herní předměty očima studentů SŠPU Opava
Výstava českých známek od roku 1993 až po současnost
Obnova Slezských center – SMO
Grafika – Retrospektiva Aleny Zupkové a jejích žáků
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Kateřinky
Jana Richterová – Zahrada autorské čtení 4. dílu pentalogie
MVDr. Radomír Hynar – Brazílie – cestovatelská přednáška
Michal Štěpánek - Dvě tváře Persie – cestovatelská přednáška
Jana Molnárová – Tajemná místa Moravy a Slezska
Svatomartinské posezení
Roman Pospěch – Jak zacházet s financemi

Kateřinky výstavy
Bořík Frýba v karikaturách – autorská výstava
Dante Alighieri: Peklo - SŠUP Opava
Okem fotografa – Klub kavárenských fotografů
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Lubomír Pavlíček: Cvaky pana Lichoočka
Petr Bezruč: práce studentů SŠUP Opava
Kateřina Pavlíčková: Výšivky – autorská výstava
Pobočka Kateřinky v detailech – práce studentů SŠUP Opava

Kylešovice výstavy
Jiří Novák: Krajina, zátiší, portréty – autorská výstava
Žáci ZŠ Kylešovice: „Čí je škola? Naše! Čí jsou Kylešovice? Naše!
Dan Trampler: Severní Vietnam – autorská výstava
Radomír Skoupý, Stanislav Čagánek, David Bubeník: Krajina
Bartošek – Mareth: Výstava fotografií
Klub kavárenských fotografů: Krajina, momentka, zátiší
Přehled akcí pořádaných jinými organizacemi:
Placené akce (celkem: 38 akcí)
Školení – daně – Ing.Turoň (2x)
Koncert žáků Klavírního studia – Oriana Šenfeldová (1x)
Koncert komorní hudby - ZUŠ V.Kálika (3x)
Adventní koncerty – ZUŠ V. Kálika (3x)
Opava Cantat – (1x)
Koncert Pěvecký sbor Křížkovský (3x)
Koncert – Karel Kostera (1x)
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Koncert – ZUŠ Háj ve Slezsku (1x)
Koncert – Olga Procházková (1x)
Koncert – Dominik Fajkus (1x)
Koncert – Bernardetty Šuňavské (1x)
Valná hromada OHK (1)
Setkání členů OHK (1x)
Konference architektů (1x)
Imatrikulace I. ročníků – Mendelovo gymnázium Opava (1x)
Zahájení školního roku – SŠ podnikatelská (1x)
Zkoušky – Církevní konzervatoř (7x)
Předávání vysvědčení – SŠ podnikatelská (1x)
Předávání vysvědčení – SOU stavební (1x)
Předávání vysvědčení - ZŠ Vrchní (1x)
Vyhlášení nejlepších sportovců

Neplacené akce pod patronací SMO (celkem: 11 akcí)
Den učitelů – Magistrát města Opavy (1x)
Workshop – OHK (3x)
Opavský uličník – křest knihy (1x)
Předehrávky – Církevní konzervatoř Opava (7x)
Století Češi – vernisáž, beseda s autorem (1x)
Hudba nikdy nekončí 24 hodinový koncert – Bezručova Opava (1x)
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Šťastný princ – Bezručova Opava (1x)
Pocta Arnoštu Rychlému – Bezručova Opava (1x)
Tajemná Opava – Křest knihy a následné workshopy - Bezručova Opava
Kde žije nevyzpívaná krása – Bezručova Opava
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2.1.3 ODDĚLENÍ A POBOČKY KNIHOVNY
Dospělé oddělení a studovna
Oddělení pro dospělé čtenáře soustředí nabídku svých služeb na uživatele
starší patnácti let. Od toho se odvíjí nejen skladba knihovního fondu, ale
i způsob práce se čtenářem. Nejpočetnější skupinou uživatelů jsou studenti
středních škol a Slezské univerzity. Středním školám jsou proto pravidelně
nabízeny besedy a knihovnicko-informační lekce. Cílem těchto akcí je
seznámení studentů s knihovním fondem a službami knihovny. Důraz je
kladen především na práci s katalogem. Vyhledávání dokumentů, třídění
výsledků vyhledávání a orientace v nich jsou nejdůležitější dovednosti, které
si studenti během těchto lekcí osvojí. Zvláštní pozornost je věnována také
problematice citační etiky. V uplynulém roce se knihovnicko-informačních
lekcí zúčastnilo 226 studentů, především prvních ročníků středních škol.
Pro opavskou veřejnost a také pro dvě školy byly připraveny komentované
prohlídky Městského domu kultury Petra Bezruče. Cílem je seznámit
návštěvníky s historií Hospodářské komory a architekturou budovy, která je
národní kulturní památkou. Čtyř prohlídek se zúčastnilo celkem 96
návštěvníků.
V prostorách dospělého oddělení byly v průběhu minulého roku připraveny
čtyři výstavy. Nejúspěšnější byla Výstava sběratelských panenek soukromé
sběratelky Blaženy Konečné. Její panenky si přišlo v prvních třech měsících
loňského roku prohlédnout 1109 návštěvníků. V jarních měsících měli
návštěvníci dospělého oddělení možnost prohlédnout si výstavu Česká
poštovní známka od roku 1993 po současnost. Výstavou Slezské písně
v proměnách času se dospělé oddělení připojilo k oslavám výročí narození
Petra Bezruče. Závěr roku patřil studentům SŠPU a jejich návrhům hraček
a herních předmětů.
Hlavní náplní práce dospělého oddělení stále zůstává vyhledávání
a půjčování různých druhů dokumentů, proto je největší důraz kladen právě
na zkvalitňování a zpříjemňování základních služeb. Ve snaze o zrychlení
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odbavení uživatelů, a také pro umožnění vzniku samoobslužných úseků
v budoucnosti, byl knihovní fond dospělého oddělení opatřen RFID kódy,
které umožňují bezkontaktní identifikaci a lokalizaci knihovních jednotek.
Zároveň byly instalovány bezpečnostní rámy, které hrají významnou roli při
ochraně knihovního fondu.
Dospělé oddělení se podílí na zpracování fondu zvukové knihovny. Zvuková
knihovna poskytuje služby zrakově hendikepovaným uživatelům.
V minulém roce bylo zkatalogizováno 358 dokumentů z produkce Knihovny
a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana a dalších vydavatelů audioknih.
Audioknihy jsou dále zpracovávány i pro regionální oddělení.
Nedílnou součástí Oddělení pro dospělé čtenáře je pracoviště Studovna. Zde
jsou kromě výpůjčních služeb zajišťovány rovněž objednávky a evidence
periodik pro všechny provozy hlavní budovy. V roce 2017 se jednalo o 246
titulů tiskovin. Dalším úkolem pracovníků studovny je analytický popis
článků vybraných časopisů a novin. V uplynulém roce bylo pracovníky
studovny zkatalogizováno 739 článků.
Ve studovně je rovněž poskytována meziknihovní výpůjční služba.
Pracovníci kladně vyřídili 453 požadavků na výpůjčku z fondu KPBO
zaslaných jinými knihovnami a 312 požadavků čtenářů KPBO na výpůjčku
z jiných knihoven. 11 požadavků bylo vyřešeno dodáním knihy ze
zahraničních knihoven v rámci mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.
Pracovníci oddělení jsou zapojeni v pracovních skupinách Národní autority
a digitální kronika, kde evidují akce a knihovnické lekce svého oddělení a
vytvářejí evidenci článků o knihovně. Pro SMO sledují články v regionálním
tisku o festivalech, jejímž organizátorem je město. Články zasílají
dramaturgovi festivalu.
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Oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež poskytuje své služby především
zaregistrovaným čtenářům od 1 roku do 15 let. Využívají je ale i všichni
ostatní uživatelé knihovny. Svou pozornost zaměřuje zejména na rozvoj
čtenářské gramotnosti. Při kulturně výchovné a vzdělávací činnosti
spolupracuje nejen s mnoha opavskými mateřskými a základními školami,
ale také s těmi z blízkého okolí. Pracovníci oddělení mají pro učitele
v nabídce připraveny základní knihovnické lekce a mnoho tematických
besed. Výklad je vždy přizpůsoben věku dětí a probíhá převážně
v dopoledních hodinách. Základní lekce jsou pro nové čtenáře nutností.
Seznámí se při nich s provozem a řádem knihovny, jeho fondem a orientací
v něm. V minulém roce to bylo celkem 10 MŠ a 32 ZŠ. Tematické besedy
jsou navštěvovanější, přišlo na ně 7 MŠ a 77 ZŠ. Součástí bývají různé
pohybové aktivity, kvízy či křížovky. Pouze pro první třídy je určen cyklus
dvou besed, po kterých jsou prvňáčci pasováni na“ Rytíře veselé abecedy“.
Tyto děti se pak mohou s rodiči přihlásit na oddělení a obdrží tak zadarmo
průkaz, který jim platí až do konce druhé třídy.
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Mnoho pedagogů opět využilo možnosti zapůjčit si větší množství knih
stejného titulu na četbu do škol. Oblibě čtení u dětí nižšího stupně základní
školy napomáhá i společná pravidelná výměna knih. Počet tříd a družin,
které si takto přišly pro nové tituly, v roce 2017 opět vzrostl. Děti všeobecně
velmi rády kreslí, lepí a vyrábí. V tomto směru jim pracovníci oddělení vyšli
vstříc a připravili pro žáky základních škol oblíbené „výtvarné středy“. Za
možnost pracovat s dětmi v jiném prostředí, než na jaké jsou zvyklí, jsou
učitelé velmi rádi. V odpoledních hodinách často navštěvují knihovnu
i družiny a čtenářské kluby. Mohou si zde číst z vybraných knih, povídat si
nebo luštit, hrát hry, které jsou pro ně přichystány.
Loni se oddělení opět zúčastnilo několika celorepublikových projektů:
„Už jsem čtenář-kniha pro prvňáčka“ – dvě přihlášené 1. třídy ZŠ
Otické v průběhu třech měsíců přišly do knihovny na nově vypracované
lekce, které byly vytvořeny pouze pro tento projekt. Speciální knížky vydané
v roce 2017 pro prvňáčky žáci slavnostně obdrželi začátkem června z rukou
spisovatelky Radany Sladké.
„ Celé Česko čte dětem“ – do projektu se pracovníci oddělení zapojují ve
svých klasických lekcích celý rok. Další formou je „ Středeční čtení dětem“.
Zde se s žáky střídají ve čtení z vybraných titulů a pak si o knize spolu
povídají. V odpoledních hodinách probíhá i nepravidelné čtvrteční čtení,
určené hlavně těm nejmladším čtenářům. Součástí celého projektu je
i „Týden čtení“, ke kterému se oddělení rovněž připojilo.
„ Noc s Andersenem“ – kouzelná noc s bohatým programem probíhá vždy
tak, aby byla pro vybrané malé nocležníky opravdu nezapomenutelná.
Pracovníci oddělení pořádají ještě jednu Noc s Andersenem, která je
upravena a je určená dětem ze ZŠ a PŠ Opava.
„ Lovci perel“ – u čtenářů stále populárnější soutěž. Během roku se do ní
zapojilo 53 dívek a 16 chlapců. Nejšikovnější lovci byli loni dva, se stejným
počtem 176 perliček. Soutěž vznikla v Knihovně města Hradec Králové. Díky
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spolupráci s Univerzitou Hradce Králové a KDK SKIP 08 byla zařazena do
projektu Litera.
Celoroční projekt opavské knihovny „ Bezručův rok“ na oddělení pro děti
a mládež:
25. dubna - přednáška pro ZŠ – „Stopy Petra Bezruče“ – Martin Sosna
17. května - sportovně-literární výšlap pro ZŠ – „Chodníčky Petra
Bezruče“
Podzimní soutěž - „Petr Bezruč – známý i neznámý“
Podzimní vydání časopisu – „Noviny skřítka Knihomílka“
23. listopadu - vyhodnocení soutěže – „Petr Bezruč – známý i neznámý“
- Studio bez kliky
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„ Březen – měsíc čtenářů, „Týden knihoven“, opavský festival
„ Bezručova Opava“
Oddělení pro děti a mládež už řadu let úzce spolupracuje s pedagogy ze ZŠ
a PŠ Opava. Pro jejich žáky připravuje jarní a podzimní lekce s řadou úkolů
a her, a taky oblíbené Mikulášské dopoledne.
Spolupráce pokračuje i se Střediskem volného času, denním stacionářem
Mraveneček a charitou Opava.
Díky odboru školství Magistrátu města Opavy a pozvaným odborníkům si
mohli žáci ZŠ prohloubit své znalosti také z oblasti zoologie a ochrany
přírody.
Oddělení pro děti a mládež rovněž spolupracuje s Magistrátem města
Opavy na přípravě programu Dne dětí a Vánočních trhů a organizačním
zabezpečení výtvarných dílen v září a v listopadu. Díky vydání knihy
Tajemná Opava městem Opavou je ve vestibulu knihovny umístěna na
podlaze vědomostní soutěž Tajemná Opava, která se těší velké pozornosti
Opavanů. Oddělení také spolupracuje s opavským klubem Pajdulák, jehož
členové si připravili několik ukázkových lekcí deskových her ve vestibulu
knihovny. Na tomto místě se také odehrálo vzpomínkové dopoledne na
ruskou básnířku Cvetajevovou.
Pro své čtenáře připravují pracovníci oddělení ve spolupráci s městskými
pobočkami dvě velké soutěže. V roce 2017 to byla jarní „Jan Hus, jak ho
neznáte“ a podzimní „ Petr Bezruč – známý i neznámý“. Zadání úkolů jsou
vždy vytvořena tak, aby se děti při jejich vyplňování taky něco užitečného
a zajímavého dozvěděly. Důležitou složkou je i výtvarná úloha. Všechny
výsledné práce jsou pak vystaveny na oddělení pro děti a mládež a na
pobočkách.
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Kulturní akce pro ZŠ v roce 2017:
Mezi zajímavé hosty, kteří jsou zváni do knihovny prostřednictvím
každoročních projektů, patří známí spisovatelé, ilustrátoři, cestovatelé i
historici. O tyto akce je vždy mezi ZŠ velký zájem.
25. ledna

vyhodnocení Lovců perel 2016 – Grafico

8. února

vyhodnocení soutěže Podzim s komiksem – Štěkáček

15. března

Anička a její kamarád – Iva Peroutková

22. března

Letem světem letounů – Evžen Tošenovský

19. dubna

autorské čtení - Zuzana Pospíšilová

26. dubna

Středověk – Petr Havrlant

24. května

Jan Hus, jak ho neznáte – Dana Eliášová

31. května

Pohádkové putování Evropou – Eurocentrum Ostrava
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7. června

Kniha pro prvňáčka – Radana Sladká

14. - 15. září

workshopy Tajemná Opava – Lucie Seifertová

4. října

Každý má svou lajnu – Petra Dvořáková

5. října

Patagonie a Antarktida – manželé Vackovi

6. října

Kolik je v Evropě zemí a kolik jazyků?
Eurocentrum Ostrava

16. října

komiksový workshop – Daniel Vydra

17. října

Vietnam a Barma – Alena a Jiří Márovi

1. listopadu

Zvířátka v zimě – SVČ, Pavla Tomanová

30. listopadu

workshop Tajemná Opava – Lucie Seifertová

6. prosince

Nehulíme, kreslíme – Adolf Dudek

7. prosince

Mikuláš pro ZŠ a PŠ Opava
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Další činnosti na oddělení pro děti a mládež:
Deskové hry se zase stávají u dětí oblíbenou aktivitou. To vše díky další
propagaci her s Klubem deskových her v Opavě. Na oddělení je k dispozici
mnoho různých stolních her, které si mohou přijít zkusit zahrát všichni
čtenáři, kteří mají zájem.
Na dětské čtenáře, kteří už mají vybrané knihy a nespěchají, čekají na
oddělení k vyrobení jednoduché papírové dekorace. Každý měsíc se výrobky
střídají.
Součástí prostor oddělení je také dětský koutek, ve kterém dopoledne
probíhají besedy a lekce pro ZŠ. Odpoledne pak slouží všem čtenářům.
Mohou si zde povídat, číst si, prohlížet časopisy. Ti nejmenší tu najdou hrací
koberce, dřevěné kostky, domino.
Oddělení redakčně připravuje Noviny skřítka Knihomílka. V roce 2017 jsme
začali vydávat již 4. ročník tohoto dětského čtvrtletníku, na kterém
pracovnice dětského oddělení spolupracují s výtvarníkem Bořkem Frýbou.
Multimediální studovna a internet
Internetová učebna je veřejně přístupné pracoviště, které je otevřeno 35
hodin týdně pro všechny registrované uživatele knihovny i veřejnost.
Uživatelé zde mohou využívat internet nebo pracovat na 17 počítačích,
popř. na svých zařízeních připojených přes wifi. Na všech počítačích je
nainstalován balíček MS Office (Word, Excel, Power point) a Libre office.
Uživatelé si zde mohou vytvářet a tisknout dokumenty včetně výroby
kroužkové vazby. Lze tisknout i barevné fotografie až do formátu A3, které
lze rovněž laminovat. Ohlasu se dočkala nová možnost tisku č. kódů.
Ve středu, kdy je knihovna uzavřena, je tato studovna využívána
k doškolování zaměstnanců knihovny, dobrovolných a profesionálních
knihovníků okresu Opava nebo slouží k informační výchově studentů a žáků
opavských škol i školských zařízení z nedalekých obcí. Pracovníci oddělení
se, kromě obsluhy uživatelů studovny, starají také o veškerou výpočetní
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techniku knihovny, tiskové výstupy v Braillu, tvorbu a údržbu webových
stránek a údržbu systému AKIS včetně servisu OPAC 2.0. Oddělení slouží
jako validační místo pro službu Moje ID.
Pracoviště funguje jako servisní středisko pro veřejné knihovny okresu
Opava i další knihovny, které užívají AKIS Clavius. Vedoucí pracovník
studovny také zabezpečuje servis AKIS Clavius v rámci Opavy a okolí.
Z další servisní činnosti je věnována pozornost kontrole a doplňování
jedinečných titulů v databázi, které vkládají knihovny 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 posloužila jako podklad pro individuální školení
knihovníků v rámci metodických návštěv. Na knihovnách byly prováděny
kontroly integrity dat a řešeny analyzované nedostatky. Větší servisní
a technické zásahy prováděné na obsluhovaných knihovnách jsou podrobně
popsány v příloze Komentář k výkonu RF za rok 2017.
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Mediatéka a Zvuková knihovna
Oddělení nabízí k půjčení 1964 audiovizuálních a 5246 hudebních nosičů
a dále 8239 zvukových knih.
Kromě půjčování audiovizuálních nosičů na DVD, Blu-ray, LP a CD se
v oddělení věnujeme půjčování zvukových knih pro slabozraké, nevidomé
a těžce tělesně postižené uživatele, kterým poskytujeme individuální pomoc
při výběru četby. Nedílnou součástí našich služeb je i označování zvukových
knih a ochranných obalů štítky, které jsou označeny braillovým písmem,
tyto pro nás vyrábí dobrovolně a ve svém volnu pan Václav Bejček. Tento
způsob označení umožňuje našim nevidomým uživatelům snadnější
manipulaci s fondem.
Pro žáky základních i středních škol provádí oddělení krátké seznámení
s provozem mediatéky se zvláštním zřetelem na Zvukovou knihovnu
a ukázky braillu.
Průběžně byly aktualizovány seznamy DVD, Blu-ray, hudebních CD,
žánrových seznamů vážné hudby a mluveného slova i zvukových knih.
Pracovnice oddělení pravidelně přispívá do webového občasníku knihoven
okresu Opava OKOO svými recenzemi, je také členkou skupiny pracující na
problematice autoritních záhlaví a podílí se na údržbě a tvorbě autoritních
záznamů a na údržbě klíčových slov.
Pracovnice katalogizuje elektronické a audiovizuální dokumenty, které
vycházejí jako přílohy ke knihám a časopisům a audiovizuální dokumenty
i pro region a katalogizuje audiodisky pro pobočky knihovny. Oddělení je
odpovědné za nákup zvukových knih, hudebních nosičů a zvukově
obrazových dokumentů i za jejich katalogizaci.
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Pobočka Opava Kateřinky
Největší městská pobočka poskytuje knihovnické služby obyvatelům
přilehlých sídlišť a blízkého okolí. Úzce spolupracuje s opavskými
základními a mateřskými školami, kterým nabízí široké spektrum
tematických besed, knihovnických lekcí a soutěží. Na dětské programy
dojíždějí i žáci škol okolních obcí. Přínosnou se stala spolupráce
s opavskými školami a předškolními zařízeními pro děti s handicapy,
kterým je knihovna, mimo jiné, představována formou interaktivní hrané
pohádky.
Pobočka dále připravuje nejrozmanitější podvečerní akce pro širokou
veřejnost.
Celoročně také pořádá ve svých prostorách výstavy, převážně fotografické.
Akce pro předškolní zařízení: pro MŠ bylo připraveno celkem 53 kulturních
a vzdělávacích akcí.
Jednalo se převážně o tematicky zaměřené besedy, interaktivní loutková
představení a výtvarné dílny. Běžně se děti z mateřských škol také zapojují
do Maratonu čtení.
Akce pro základní školy: nové tematické besedy v PowerPointu byly
připraveny pro žáky nižšího stupně ZŠ (Cizokrajné pohádky, Stezkami lovců
mamutů, Kdo je kdo v knize?, Skřítci kolem nás, atd.).
Knihovna pořádá tyto akce na podporu čtenářství, besedy se spisovateli
a ilustrátory spolupořádá s dětským oddělením na hlavní budově, aby akce
mohlo navštívit co nejvíce dětí:
 tematické besedy pro školy a MŠ
 pravidelné měsíční výměny knih
 besedy s ilustrátory (Adolf Dudek, Lucie Seifertová, Daniel Vydra,
Bořivoj Frýba)
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 besedy se spisovateli (Marek Šolmes Srazil, Ivana Peroutková, Petra
Dvořáková, Jiří Mára)
 besedy se zajímavými hosty (Mgr. Petr Havrlant, Mgr. Evžen
Tošenovský, Eurocentrum Ostrava, Mgr. Martin Sosna, spolek České
studny)
 projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (10. ročník) spojený se
slavnostním pasováním žáků 1. tříd
 celorepubliková soutěž „Lovci perel“, součástí vyhodnocení byla
návštěva tiskárny Grafico Opava
 tříměsíční soutěž k výročí narození opavského básníka a prozaika
Petra Bezruče „Petr Bezruč známý i neznámý“ ve spolupráci
s Knihovnou a informačním centrem Hradec nad Moravicí.
Účastníkům byl zprostředkován program Studia Bez Kliky.
 soutěž s názvem „Jan Hus“
 maratóny čtení v rámci Března – měsíce knihy a Týdne knihoven
 odpolední soutěžní klání školních družin na téma „Voda“ a „Zvířata“
 Noc s Andersenem
Spolupráce s organizacemi: účast na Dětském dni organizovaném
Magistrátem města Opavy, spolupráce s Knihovnou a informačním centrem
Hradec nad Moravicí.
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Akce pro veřejnost
V loňském roce se na pobočce uskutečnilo 8 akcí.
V knihovně funguje Klub seniorů, v rámci kterého se pořádají jarní
a podzimní akce na předem dané téma. Jarní je spojeno s oslavami Dne
matek, kdy je pravidelně připravován literární podvečer spojený s
předčítáním ukázek z knih herečkou opavského divadla Hanou Vaňkovou.
Pozimní setkání patří workshopu a různým výtvarným aktivitám.
Workshop s Lenkou a Ivou – výtvarný workshop s adventní tematikou.
Další akce pro veřejnost:
 Beseda Jany Richterové spojená s autorským čtením 4. dílu pentalogie
Zahrada
 Cestopisná přednáška MVDr. Radomíra Hynara o Brazílii
 Cestopisná beseda Michala Štěpánka na téma Írán: Dvě tváře Persie
 Tajemná místa Moravy a Slezska: putování Jany Molnárové po
tajemných místech regionu
 Jak zacházet s financemi aneb Jak se nedostat do dluhů:
přednáška pracovníka Centra pro finanční tíseň v Ostravě
 Svatomartinské posezení se znalcem vín panem Robertem
Zwingerem
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Také v roce 2017 probíhala pravidelná setkání s maminkami na rodičovské
dovolené a jejich dětmi v rámci Klubu maminek. Organizovaný program
trvá zhruba hodinu, zbytek času si maminky samy s dětmi čtou, hrají
a povídají si s ostatními účastníky. Náplní programu je pravidelně výtvarná
dílnička, autorské pohádky a stanoviště, na kterých se podrobně rozvíjí
téma formou poznávání, hledání, přiřazování, procvičování jemné motoriky
a lehké pohybové aktivity. Stálými tématy jsou například Vánoce, Den dětí,
Karneval, Velikonoce. Setkání proběhla celkem 8 krát a byla doplněna o
vystoupení dětí z mateřských škol.

41

Vernisáže a výstavy v prostorách pobočky:
 Bořek Frýba v karikaturách: výstava kreseb opavského kreslíře B.
Frýby
 Dante Alighieri: Peklo – výstava prací studentů Střední školy
průmyslové a umělecké v Opavě
 Okem fotografa: fotografická výstava spolku Klub kavárenských
fotografů
 Lubomír Pavelčák: Cvaky pana Lichoočka – výstava probíhala
v rámci Dnů umění nevidomých na Moravě
 Petr Bezruč: výstava prací studentů Střední školy průmyslové
a umělecké v Opavě
 Kateřina Pavlíčková: Výšivky – výstava vyšívaných obrázků
 Pobočka Kateřinky v detailech: fotografická výstava studentek
Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě

Pracovnice pobočky pravidelně přispívají do elektronického časopisu
knihovny OKOO. Velká pozornost je věnována zlepšování estetické úrovně
pobočky a aktualizaci knihovního fondu - v roce 2017 se aktualizovala
literatura ve skladu.

Pobočka Kylešovice
V roce 2017 byla na pobočce v Kylešovicích provedena řada odborných
prací. Jednou z nich bylo upřesnění nového UDC-MDT u dětské literatury,
a následně tak úpravy KF u naučné literatury pro děti. Byly vytvořeny nové
rozřaďovače s těmito znaky a rozmístěny v dětské naučné literatuře. Během
roku docházelo i k aktualizaci KF a jeho přeřazování do skladových prostor
pobočky.
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Spolupráce s místní školou byla i v roce 2017 rozvíjena a utvrzena výstavou
při příležitosti 80. výročí otevření budovy školy Na Pomezí s názvem „Čí je
škola? Naše! Čí jsou Kylešovice? Naše!“ Hojně žádané byly tematické
besedy a besedy věnované současné tvorbě pro děti. Tradiční akce s názvem
„Veselá abeceda skřítka Knihomílka Čtivého“ je stálicí v oblibě mezi dětmi
i učiteli. Úspěch sklidily i Noviny Skřítka Knihomílka. Pravidelnými se staly
červnové besedy s dětmi z MŠ Vaníčkova a 17. listopadu. Celkem těchto
akcí bylo 14. Počet je ovlivněn tím, že se akce mohou konat pouze jeden den
v týdnu, a to ve středu, kdy je knihovna zavřena pro veřejnost a v plánu
nejsou jiné knihovnické aktivity. Čtenáři na pobočce mají k dispozici 23.025
titulů knih a 37 titulů periodik, jež se pravidelně aktualizují. Nejpočetnější
čtenářskou skupinou jsou děti do 15-ti let a dospělí od 50-ti let výše. Tomuto
trendu odpovídá i složení KF, ve kterém je preferována beletrie pro děti a
dospělé.
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Pobočka Olomoucká
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 byl 27 652 svazky, pobočka půjčuje 39
titulů časopisů. Knihovnice profiluje knižní fond dle požadavků a dotazů
čtenářů, lze sledovat stoupající nárůst zájmu čtenářů a návštěvníků pobočky
o literaturu regionálního rázu, o historii, architektuře, osobnostech Opavy
a okolí ve všech vzájemných souvislostech. Vyjít maximálně vstříc
uživatelům se snaží i dovážkou knih z centrálních skladů knihovny, které
pobočka nemá trvale z kapacitních důvodů umístěny ve svých prostorech.
V rámci zkvalitňování služeb nadále pokračuje plynulý přesun zastaralého
fondu z půjčovny – za rok 2017 to bylo 1 906 svazků - do skladů pobočky na
hlavní budově tak, aby na půjčovně zůstávaly pouze nové, čtenářsky
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zajímavé a aktuální tituly. Do vlastního fondu bylo vloženo a zpracováno
248 brožur. V rámci údržby a estetiky knižního fondu bylo po opravě
a přeznačení přebaleno do nové folie 1 350 knih. Od začátku instalace
biblioboxu je tato služba plně čtenáři vítána a využívána, a počet takto
vrácených knih a časopisů stále narůstá. Také se rozšiřuje okruh uživatelů,
kteří využívají služeb kopírování a tisku dokumentů. Pobočka se aktivně
podílí na dobrém hospodářském výsledku organizace.
Pobočka vzhledem k dlouhodobě nevyhovujícím prostorovým podmínkám
neprovádí rozsáhlé aktivity v oblasti KVČ, skupinově ji navštěvují kromě
běžných čtenářů a uživatelů jen skupiny dětí MŠ Eliška, děti z MŠ Srdíčko
Zborovská a třídy MŠ Sedmikrásky Olomoucká a Čajkovského.
Knihovnice se aktivně podílí na prezentaci knihovny editováním
knihovnické facebookové stránky OLALI (Opavský LAbyrint LIteratury),
mapující literární a kulturní dění i ve společenských a jinak zajímavých
souvislostech, s počtem cca 2 300 příspěvků za rok. Je členkou skupiny
pracující a vzdělávající se na problematice autoritních záhlaví, především
regionálních osobností – bylo doplněno a zpracováno 60 jmen a provedeno
přes tisíc oprav, doplnění a zpřesnění.
Také neustálou estetizací prostředí v rámci možností se snažíme čtenářům
a uživatelům zpříjemnit a zjednodušit pobyt v knihovně.

Regionální oddělení
V rámci své činnosti se stará o 5 knihoven v městských částech Opavy
zařazené do cirkulačního okruhu Středisko Opava.
Loni bylo na tyto knihovny dodáno 109 souborů s 3450 svazky knih.
V roce 2017 pokračovala aktualizace fondu na jednotlivých knihovnách
střediska Opava aktualizací, bylo dokončeno dohledávání nenalezených
svazků v revizi.
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Stav fondu za region a středisko k 31. 12. 2017 je celkem 54592 svazků, počet
odebíraných časopisů 20 titulů pro knihovny městských částí.
Pracovníci oddělení vypomáhali v půjčovních službách při nemocnosti.
Aktivně se zúčastňují všech projektů, se kterými knihovna působí na
veřejnosti, Noc s Andersenem, Den opavských dětí apod., také se
organizačně podílí na kulturně výchovné činnosti pro veřejnost, provádí
fotodokumentaci, korekci textů webových stránek i oficiálních materiálů
knihovny.
Pracovníci oddělení spravují a řídí profil knihovny na Facebooku, Twiteru,
Google+ a udržují další databáze knihovny, adresář knihoven, databázi
elektronických služeb knihoven okresu, databázi vzdělávání zaměstnanců
a další činnosti související se statistikou a výkaznictvím.
Oddělení organizuje vzdělávání pracovníků KPBO a knihoven opavského
regionu.
Oddělení zajišťuje komplexně regionální služby, viz příloha Komentář ke statistickému
výkazu výkonu RF za rok 2017.
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2.2 VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI
Základním cílem knihovny je nadále zkvalitňovat služby čtenářům,
propagovat čtení různými kulturně výchovnými formami i dbát o zavádění
nových služeb v souladu s koncepcí Rozvoje knihoven ČR. S rozvojem
technologií se zaměřujeme, kromě jiného, i na zlepšování a rozšiřování
webových služeb. Novinkou roku 2017 bylo tzv. odložení knih z regálu. A jak
tuto službu hodnotí klientka na facebooku knihovny? „Koukám, jestli je

v knihovně volná jedna kniha. Je. Dneska se už pro ni nestihnu
otočit (stále ještě marodím, vycházky končí a popravdě: je hnusně),
tak si objednám její odložení (protože máme skvělou knihovnu, tak
to umíme sami!). Koukám dál, jestli není náhodou volná i jiná
knížka, kterou jsem si chtěla přes svátky přečíst a zrovna byla
vypůjčena.
Je volná! Než stihnu klepnout na odložení, přijde mi SMS, že první
knížka je pro mne připravena k vyzvednutí. Než jsem dopsala tento
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status, přišla i druhá potvrzovací SMS. Nemusím hledat žádné
superhrdiny, já už je mám. Pracují v naší knihovně.
Výčet kulturně vzdělávacích aktivit je podrobně popsán v článku 2.1.3 a řídí
se plánem kulturně vzdělávacích akcí, který sestavujeme dle naplánovaných
aktivit. Naše akce s ohledem na dotační politiku MK ČR jsou připravovány
s ročním předstihem. Taktéž plán výstav je plánován s větším časovým
předstihem 1,5 roku předem.
Plán odborné činnosti vychází z koncepce činnosti Knihovny Petra Bezruče
na roky 2015 – 2020 a je členěn na tyto odborné činnosti, které mají
dlouhodobý charakter a navazují na sebe v návaznosti na celostátní
koncepci rozvoje služeb a další odborné činnosti.
2.2.1 PŘÍSTUP K INFORMAČNÍM ZDROJŮM A SLUŽBÁM
KNIHOVNY
Pro rok 2017 byly stanoveny tyto odborné cíle:






Udržovat aktuální a živý knihovní fond
Podporovat vytváření knihovních fondů všech typů dokumentů
Zvýšit objem financování nákupu knihovních fondů v knihovně
Podporovat nákup „nových médií“
Zapojit knihovnu do republikových projektů
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Složení knihovních fondů:
Knihovna má celkem 279 150 knihovních jednotek, z toho 261 577 knih.
Přírůstek v roce 2017 byl 13 166 KJ, úbytek 8 213 KJ.
Naučná literatura

77 336 sv.

Krásná literatura

184 241 sv.

Zvukové dokumenty
Zvukově obrazové dokumenty

14 246 sv.
2 106 sv.

Elektronické dokumenty

923 sv.

Kartografické dokumenty

298 sv.

Tematické složení přírůstku knih:
Naučná literatura pro dospělé

1 632 sv.

Krásná literatura

6 061 sv.

Naučná literatura pro děti

600 sv.

Krásná literatura pro děti

4 134 sv.

Celkem

12 427 sv.

Složení přírůstku ostatních dokumentů:
Zvukové dokumenty

479 sv.

Zvukově obrazové dokumenty

198 sv.

Elektronické dokumenty

16 sv.

Kartografické dokumenty

46 sv.

Celkem

739 sv.
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Knihovna také nabízela přístup k elektronickým knihám z projektu
E-reading a Fraus.

Knihovní fondy dodané za r. 2017 na jednotlivé knihovny – druh
dokumentu knihy:
KNIHOVNA

Soubory
2017

Svazky
2017

Svazky
2016

Rozdíl

Časopisy/Kč

Dospělé od.

36

2 417

2 424

-7

141 076

Dětské od.

29

1 427

1 367

+60

17 297

Olomoucká

30

1 290

1 351

-61

21 370

Kylešovice

28

1 336

1 216

+120

19 862

Kateřinky

30

2 042

1 801

+241

43 100

Stř. Opava

5

151

83

+68

723

Služ. +BP

1

1

2

-1

0

Region

42

3 695

3 739

-44

0

Celkem

201

12 359

11 983

+376

243 428

ÚDZF v r. 2017 nakupoval i zpracovával knihy pro Budišov, Háj, Kozmice,
Mokré Lazce, Chlebičov, Štítinu, Služovice, Sudice, Strahovice a Bělou. Pro
tyto knihovny bylo nakoupeno a zpracováno 976 svazků v 57 souborech.
Na jednotlivé provozy knihovny byly dodány zpracované knihy
v této hodnotě:
Dospělé oddělení: 458 622 Kč
Dětské oddělení: 229 196 Kč
Olomoucká: 236 262 Kč
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Kateřinky: 357 882 Kč
Kylešovice: 247 743 Kč
Průměrná cena knihy je 215 Kč.
Knihovny v městských částech jsou doplňovány z finančních prostředků
Moravskoslezského kraje v rámci výkonu RF. V loňském roce byly na
městské části dodány knihy ve 109 nových souborech/3450 svazků, tedy 690
svazků na knihovnu.
Pro potřeby doplňování je veden adresář nakladatelství, distribučních
agentur a internetových obchodů.
Kromě běžných nákupů získala knihovna knihy prostřednictvím darů – 471
sv. (čtenáři, ministerstvo kultury, nakl. Perplex, Statutární město Opava, SU,
autoři, nadace atd.) v ceně 103 234 Kč.
V roce 2017 bylo nakoupeno 739 ostatních dokumentů.
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Zpracování:
Bylo zpracováno, adjustováno a zapsáno a na knihovny rozesláno 13 335 sv.
(v r. 2016 -12 939 sv.).
Zkatalogizováno bylo 3 855 titulů beletrie i naučné literatury (v r. 2016 - 3
514 titulů).
V roce 2017 pracovníci dospělého oddělení pokračovali v činnostech
započatých v minulém roce. Dokončil se převod značení naučné literatury
ze starých znaků UDC-MDT na znaky nové. Do knih volného výběru byly
nalepeny RFID kódy. Proběhla rozsáhlá aktualizace knihovních fondů
skladišť dospělého oddělení, dětského oddělení a pobočky Olomoucká,
Kylešovice a Kateřinky. Dílčí revize byly zaměřeny na fondy periodik
a brožur. V roce 2017 proběhla revize regionálních fondů a aktualizace
fondů střediska Opava.
Knihy se balí a opravují na všech pracovištích knihovny. V ÚDZF v r. 2017
označeno a obaleno 976 knih. Jednoduchá knihovnická vazba byla
provedena u 2 481 knih. V rámci oprav, obalování a poznačování KF na
provozech knihovny bylo v roce 2017 opraveno 4 859, obaleno 22 663
a označení 23 436 svazků.
Z důvodů opotřebování, ztrát a aktualizace KF bylo vyřazeno 8 213
knihovních jednotek, z toho 7 872 knih.
V ÚDZF se pravidelně prováděla údržba slovníku autorit a klíčových slov.
V databázi autorit se prováděly průběžné opravy v souvislosti
s připojováním záznamů místních knihoven, opravy chyb a nastavování
vazeb ve slovníku klíčových slov.
Bylo vytvořeno 3 990 náhledů obálek a vypracováno 3 795 anotací.
V roce 2017 se pravidelně scházela skupina pro práci s autoritami, proběhlo
interní školení vedené pracovnicemi ÚDZF, 3denní školení vedené
PhDr. Z. Bartlem z NK, individuální konzultace k práci s autoritami.
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Pracovnice se zúčastnily školení Katalogizace v MARC 21 v NK Praha,
semináře Dotazy z katalogizační praxe v MSVK Ostrava, veletrhu v Ostravě.
V ÚDZF proběhla exkurze studentů ze SU (výklad o činnosti odd.).

2.2.2 PREZENCE INFORMAČNÍCH ZDROJŮ KNIHOVNY, A TO
JAK V TIŠTĚNÉ NEBO V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
V roce 2017 jsme prostřednictvím webových stránek knihovny a OPAC
katalogů poskytovali „bezbariérový“ přístup sedm dní v týdnu, 24 hodin
denně (7/24). Tím byl vytvořen základní předpoklad pro zlepšení obsahu
a kvality veřejných knihovnických a informačních služeb.
Běžnou součástí knihovních služeb jsou elektronické služby jako např.
webové stránky, elektronické katalogy, sociální sítě. V roce 2017 bylo
realizováno 211 607 přístupů mimo prostory knihovny.
Čtenáři mohou využívat své čtenářské konto přes webové rozhraní,
rezervovat si knihy, prodlužovat výpůjčky, komunikovat s oddělením či
pobočkou přes web, sociální sítě či SMS bránu. Pro komunikaci s uživatelem
používáme SMS bránu – zasílání informací o končící půjčovní době
a informace o poplatcích z prodlení.
V roce 2017 jsme pravidelně několikrát týdně aktualizovali webové
stránky knihovny na adrese www.kpbo.cz, počet návštěv webových
stránek za rok 2017 byl 218 376 návštěv.
Knihovna pravidelně publikuje v regionálním tisku, bulletinu SKIP i dalších
periodikách. V knihovně se natáčí zpravodajství pro regionální vysílání
v měsících. Pro propagaci služby byly vytištěny knižní záložky, které
propagují služby a činnost jednotlivých oddělení.
Naše knihovna umožňuje také přístup do online katalogu prostřednictvím
smartkatalogu (katalog přímo v mobilním telefonu nebo tabletu). Uživatelé
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mají k dispozici 2 typy webových katalogů. V katalogu Carmen mohou
čtenáři hodnotit svou četbu, přidávat recenze knih nebo si stahovat
elektronické knihy. Knihovna vydává 3x ročně elektronický časopis
OKOO – Občasník knihoven okresu Opava a čtvrtletník Noviny
skřítka Knihomílka.

Knihovna provozuje tyto facebookové stránky:
Facebook Knihovny Petra Bezruče v Opavě - přináší informace
o akcích, výstavách i kulturním životě v Opavě, sdílíme události dalších
příspěvkových organizací města a městských festivalů.
Pro lepší orientaci ve světě literatury od roku 2015 zřizujeme Opavský
labyrint literatury – OLALI.
Facebookový profil Regionálního oddělení Knihovny Petra Bezruče
informuje o akcích v regionu Opava, slouží také jako platforma pro výměnu
zkušeností.
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Čtvrtý facebookový profil Vezmi knihu na prázdniny je v provozu během
letních prázdnin. Elektronickou komunikaci s uživateli umožňuje také
služba Ptejte se knihovny. Dále publikujeme na Google+, Twitteru.

2.2.3 ZAPOJENÍ DO CENTRÁLNÍHO PORTÁLU KNIHOVEN
ČESKÉ REPUBLIKY
Knihovna Petra Bezruče v Opavě je zapojena do projektu Centrální portál
knihoven. V roce 2016 byl realizován projekt v rámci dotačního titulu VISK 3
NCIP – komunikační předpoklady zapojení do centrálního portálu
knihoven. Po testování dat a zkušebního přístupu byly fondy knihovny od
července 2017 implementovány do Centrálního portálu knihoven České
republiky. Uživatelé i knihovníci tak mohou z jednoho místa pomocí
jednoduchého či složitějšího vyhledávání hledat najednou ve fondech 25
knihoven České republiky. Pokud jsou registrovanými uživateli těchto
knihoven, mohou si propojit svá uživatelská konta. V budoucnu se počítá
s rozšířením služeb jak pro uživatele či knihovny.
Cílem projektu Centrálního portálu knihoven je propojení veřejných
knihoven v ČR prostřednictvím internetu tak, aby se zvýšil komfort pro
uživatele knihoven. Díky CPK nebudou uživatelé v budoucnu závislí na
službách pouze jedné knihovny, ale budou mít snadným způsobem
k dispozici knižní fond a další služby všech zapojených knihoven.
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2.2.4

KVALITA, EFEKTIVITA A MARKETING SLUŽEB
KNIHOVNY

Cíle pro rok 2017: Naplňovat a pokračovat v zavádění do praxe nové
standardy kvality VKIS
Knihovna v roce 2017 zasílala své záznamy do Souborného katalogu ČR,
záznamy jsou plně zpracovány v novém katalogizačním standardu RDA.
I když je popis knih v tomto standardu podrobnější a časově náročnější, daří
se nám tento standard realizovat bez větší chybovosti, o čemž svědčí
i přijaté záznamy zpracované naší knihovnou a odeslané do Souborného
katalogu ČR, v roce 2017 bylo přijato 3 695 titulů, z toho 212 jedinečných.
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2.3

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V knihovně v roce 2017 pracovalo 32,5zaměstnanců (přepočtený stav).
Vzdělanostní složení:
VŠ knihovnického směru 8,63
VŠ ostatní 1,75
SŠ knihovnického směru 7,25
SŠ ostatní 10,99
Ostatní 3,63
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Knihovna umožňuje pracovnicím zkrácené úvazky, pokud si to vyžaduje
péče o děti a dovolí to provoz oddělení. Organizace se vyznačuje nulovou
fluktuací zaměstnanců. Organizační schéma organizace je příloha č. 2.

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Formou dohody o provedení práce a činnosti byly v roce 2017 hrazeny
úvazky knihovníků v městských částech, lektorů a přednášejících (akce pro
veřejnost), grafik časopisu Noviny skřítka Knihomílka Bořivoj Frýba.
V roce k 30. 9. 2017 ukončila pracovní poměr dohodou pracovnice oddělení
pro dospělé čtenáře. Z důvodu organizačních změn byl ukončen pracovní
poměr k 31. 12. 2017 pracovnici pobočky Kateřinky. Za pracovníky nebyl
přijat žádný zaměstnanec.

2.3.1 PÉČE O ZAMĚSTNANCE A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
KNIHOVNY
V roce 2017 knihovna organizovala tato školení, školitelé byli hrazeni
z provozu knihovny nebo z dotací (RF). Školení jsou zaměřena na
problematiku, kterou je nutno zvládnout v rámci přípravy na odborné
činnosti, které se naší knihovny dotýkají a vyplývají z dlouhodobých úkolů.

KPB Opava:
Školení řidičů referentských vozidel
Ostrava – kulturní zájezd do divadla pro pracovníky knihovny
Slezské písně v proměnách času
Digitální kronika – dvě školení pracovníky firmy Cosmotron
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Národní autority – školení pracovníky Národní knihovny
Výjezdní zasedání Vítkov (RF)
Školení výpůjční protokol AKIS CLAVIUS (RF)
Tvorba autoritních záznamů (údržba slovníků)
BOZP – školení pro zaměstnance

Jiné organizace:
Opava: Účetnictví a daně pro příspěvkové organizace
Ostrava: Zlatý fond literatury
Praha: S knížkou do života
Vítkov: Jarní setkání KLUKA
Praha: Katalogizace v MARC21
Plasy: Setkání servisních bodů
Bílá: Data Technology Day
Praha: Seminář lokálních supervizorů
Ostrava: Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými čtenáři
Ostrava: Dotazy katalogizační praxe
Přerov: Seminář Současná literatura pro děti
Praha: SKAT
Ostrava: Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské gramotnosti
Orlová: GDPR
Ostrava: Knihovnická statistika, proč a jak
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Ostrava: Metodika práce se seniory v knihovnách
Opava: Knihovní systém 3. generace Tritius

2.3.2 KONZULTAČNÍ A METODICKÁ ČINNOST KNIHOVNY,
ÚČAST V ODBORNÝCH KOMISÍCH
Opavská knihovna spolupracuje s veřejnými knihovnami a knihovníky
okresu, knihovníky z univerzitní knihovny a muzea a pořádá školení, v roce
2017 na téma Národní autority a Slezské písně v proměnách času.
Pro obce Dobroslavice a Děhylov poskytla školení pro výpůjční protokol
v AKIS Clavius.
Pro knihovny okresu zorganizovala výjezdní zasedání ve Vítkově.
Další konzultace se týkaly aktualizací knihovního fondu, problematiky
revize a práce v systému s výměnným formátem MARC21 a standardem
RDA.
V oblasti kulturně výchovné činnosti spolupracujeme s Městskou knihovnou
v Hradci nad Moravicí, kde se snažíme využívat společných nabídek pořadů
pro děti a snižovat náklady na cestovní náklady lektorů.
Knihovna je zastoupena v těchto odborných sekcích a pracovních
skupinách:
Pracovní skupina pro Souborný katalog ČR – Zuzana Bornová
Sdružení SKAT – výkonný výbor – Zuzana Bornová
Benchmarking – Zuzana Bornová
Soubor Národních autorit – supervizor Marie Schneidrová
Výbor SKIP10 Zuzana Bornová, předsedkyně, Zuzana Valentová
hospodářka
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Knihovna roku – komisař Zbyněk Kotzian
Národní autority- Marie Schneidrová

2.3.3 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI MĚSTA
A DALŠÍMI SUBJEKTY
Klub dětských knihoven KLUBKO:
Ve spolupráci s KLUBKem se knihovna zapojila tradičně do projektu Jarní a
podzimní setkání Klubka. Dále je knihovna dlouhodobě zapojena do akce
Celé Česko čte dětem, Kniha ti sluší, Knihovna jinak a Bookstart: S knížkou
do života., Lovci perel. K těmto projektům se váže řada akcí pořádaných
oddělením pro děti a mládež. Již druhým rokem pracujeme
s Česko-korejskou společností, kdy pro žáky škol připravujeme besedu
o Koreji. S distribuční firmou Kosmas jsme uspořádali autorské čtení
s Martinou Formanovou.
Spolupráce s knihovnami SU a SZMO:
Tyto knihovny se zúčastňují našich vzdělávacích akcí v oblasti AKIS Clavius.
Fotokluby Opava:
Členové Opavského klubu kavárenských fotografů pravidelně vystavují na
hlavní budově a na pobočkách knihovny. Byla navázána další spolupráce
s místními fotografy a cestovateli na výstavní a přednáškovou činnost
Slezské divadlo:
Marketingové oddělení zasílá pro naše čtenáře a návštěvníky přehled
divadelních programů a programových letáků. Své akce navzájem sdílíme
na facebooku.
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SONS:
Spolupracujeme se SONS a ZŠ Havlíčkova, žáci školy se aktivně podíleli na
akci Chodníčky Petra Bezruče.

Městská knihovna Hradec nad Moravicí:
Spolupráce při výměně výstav a účinkujících na navazující vzdělávací akce
(z důvodu úspor). Hradecká knihovna se podílela na akcích v rámci projektu
Bezručův rok.
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Středisko volného času, Základní umělecká škola Vladislava Vančury
v Háji ve Slezsku, Květinové studio Decuss:
Výstavy Dámského klubu, výstava prací žáků školy a adventní workshop,
instalace objektů z knih.
Další spolupracující subjekty jsou uvedeny přímo v textu hodnocení
činnosti jednotlivých pracovišť knihovny. O spolupráci pravidelně
informujeme na facebooku knihovny.

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zuzana Bornová

Dne: 5.4.2018
_________________________________________

Podpis ředitele/ky organizace
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Seznam použitých zkratek:

7/24

7dní v týdnu, 24 hodin denně

AKIS

Automatizovaný knihovnický a informační systém

AZ

Autorský zákon

CASLIN

Souborný katalog ČR

ČR

Česká republika

KF

Knihovní fondy

MK

Ministerstvo kultury

MSK

Moravskoslezský kraj

MSVK

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
přísp.organizace

NK ČR

Národní knihovna České republiky

OPAC

Online public access katalog - webový katalog

RDA

Resource Description and Access - katalogizační
standard platný v ČR od roku 2015

RF

Regionální funkce

SKIP

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

VKIS

Veřejné knihovnické a informační služby

KPBO

Knihovna Petra Bezruče v Opavě
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