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Poděkování 

 

Rok 2019 byl pro naši organizaci velmi úspěšný. Podařilo se nám naplnit 
všechny plánované projekty a akce. Kromě realizace kulturních 
a vzdělávacích akcí byla dokončena rekonstrukce kotelny a započaly 
přípravné práce na dokumentaci na rekonstrukci střechy na hlavní budově. 
Na počátku roku byla také předána realizace projektu napojení knihovny 
na Hasičský záchranný sbor MS kraje a knihovna přešla na ostrý provoz 
zabezpečení. Tento projekt byl podpořen mimořádnou dotací z prostředků 
Moravskoslezského kraje.  

Na pobočce v Opavě Kateřinkách byla realizována III. etapa projektu 
Ochrana fondu RFID technologií. Ve III. etapě byly RFID kódy vlepeny do 
knihovních fondů pobočky a na oddělení bylo naistalováno samoobslužné 
místo. V roce 2019 také proběhla řádná revize fondů ostatních dokumentů 
- elektronických zdrojů: zvukové knihy, hudební a AV dokumenty, map na 
všech pracovištích knihovny a odborných knihoven. 

I v roce 2019 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 2019 pokračovala spolupráce s firmou NIC.CZ, rozšířili jsme 
sortiment nabídky elektronických knih z firmy Fraus, která je zaměřena 
převážně na produkci nakladatelství Grada. V současnosti je registrovaným 
uživatelům k dispozici 14 000 titulů elektronických knih. Je potěšitelné, že 
tato služba má stoupající tendenci. V roce 2019 se počet výpůjček e-knih 
ztrojnásobil. 

I rok 2019 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 2019 proběhnul ve znamení oslav 100 let od vydání 1. knihovnického 
zákona. Toto významné výročí jsme si připomněli na knihovnických 
setkáních, kulatých stolech i soubornou výstavou z historie knihovnictví 
na Severní Moravě.  Pro děti byl připraven blok kulturních a vzdělávacích 
programů souhrnně nazvaný Pohádkový labyrint, který byl věnován 
ikonám české loutkové scény Spejblovi a Hurvínkovi 
a ilustrátoru dětských knih Jiřímu Trnkovi. Projekt byl podpořen 
i dotačním titulem z Ministerstva kultury ČR. I v roce 2019 probíhala 
v knihovně řada akcí, které přispěly k pestrosti kulturního života ve městě. 
Velké oblibě se těšil cyklus cestovatelských přednášek pro veřejnost, 
organizovaných na jaře a na podzim, který byl nazván Cestou necestou. 
Prostor v něm dostali noví přednášející, což se setkalo s mimořádnou 
odezvou a rekordní návštěvností. Také tento projekt byl  podpořen dotací 
z MK ČR. V průběhu roku nechyběli ani zajímaví hosté.  

V roce 2019 si odnesli frekventanti Klubu maminek „Knížku do života“, 
neboť naše knihovna pokračuje v projektu BOOKSTART na podporu 
dětského čtenářství zacíleném na nejmenší populaci. 

Na závěr chceme poděkovat zřizovateli knihovny, Statutárnímu městu 
Opavě, za finanční i metodickou podporu naší činnosti i pomoc 
v odborných agendách a školení ve spisové službě. 

Poděkování samozřejmě patří všem příznivcům knihovny za jejich podporu 
a dary, taktéž našim dobrovolníkům, kteří jsou nedílnou součástí našich 
akcí i všem spolupracujícím institucím města 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 2019.  

 

 Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka 
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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, Instagram 

Provozy knihovny: 

Hlavní budova – Nádražní okruh 27, 746 01 Opava 

Půjčovny a otevírací doba provozoven: 
- Oddělení pro dospělé  

(po, út, čt 8:00-18:00, pá 8:00-17:00) 
- Oddělení pro děti a mládež  

(po, čt 9:00-18:00, út, pá 9:00-17:00) 
- Multimediální studovna a Internet 

(po, út, čt 9:00-18:00, pá 9:00-17:00) 
- Mediatéka a zvuková knihovna 

(po, út, čt 10:00 -18:00, pá 10:00-17:00) 
- Studovna 

(po, út, čt, pá 10:00 -17:00), přestávka 12:00-13:00 
 

 
Další oddělení: 
- Útvar nákupu a zpracování knihovního fondu  
- Útvar knihovnických a regionálních služeb (pověřená knihovna pro 50 

obecních knihoven) 
- Ředitelka a ekonomický útvar 

 

 

mailto:okpb@opava.cz
http://www.kpbo.cz/
https://cs-cz.facebook.com/Knihovna-Petra-Bezru%C4%8De-v-Opav%C4%9B-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1-organizace-260348007522/
https://twitter.com/kpbo1
https://www.instagram.com/knihovna_petra_bezruce/
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- Opava 5 - pobočka Kateřinky, Šrámkova 4, 747 05 Opava 
po, čt 9:00-18:00, út, pá 8:00-17:00 

- Opava 6 - pobočka Kylešovice, Liptovská 21, 747 06 Opava 
- po, čt 10:00-18:00, út, pá 8:00-15:30 

(přestávka 12:00-12:30) 
Opava Předměstí – pobočka Olomoucká 75, 746 01 Opava 

- po, 10:00-18:00, út, pá 9:00-16:00, čt 10:00-17:00 
(přestávka 12:00-12:30) 
 
Všechna oddělení a pobočky jsou ve středu pro veřejnost uzavřeny. 

 

Pobočky v městských částech: 

Místní knihovna Komárov, Podvihovská 16, 747 70 Opava Komárov  
(pondělí 16:00 – 18:00) 

Místní knihovna Malé Hoštice, Družstevní 137/2, 747 05 Opava Malé 
Hoštice (úterý 15:00 – 18:00) 
Knihovna Vincence Praska, Lihovarská 18, 746 01 Opava Milostovice  
(středa 16:00 – 18:00) 
Místní knihovna Suché Lazce, Přerovecká 21, 747 95 Opava Suché Lazce 
(pondělí 16:00 – 18:00) 
Místní knihovna Vávrovice, Jantarová 49/40, 747 73 Opava Vávrovice 
(pondělí 15:00 -18:00) 

 

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. 
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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  

Pozemek pod hlavní budovou knihovny parcelní číslo 712/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří). 

Pozemek pod pobočkou knihovny na Olomoucké ulici 2344/57 (zastavěná 
plocha a nádvoří).  

Ostatní provozy užívá knihovna v bezplatné výpůjčce. 

Pro služební vozidlo si pronajímá garáž Nádražní okruh 35, Opava formou 
nájemní smlouvy. 
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 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 informač-
ní služby dle zákona 257/2001Sb., 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 
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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 14 
000 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 Dne opavských dětí, vánočních a velikonočních trhů, včetně 
dvou festivalů Další břehy a Bezručova Opava. 

Uživatelé mohou využít kopírovacích služeb, dále je pro ně k dispozici 
přístup na veřejný internet s dalšími navazujícími službami, 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 



 

11 

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/2019 je přílohou č. 1. této výroční zprávy. 

 

 
Rekonstrukce kotelny  
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 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 

V roce 2019 knihovna plnila své poslání na celém území města Opavy a jeho 
městských částech. V rámci výkonu regionálních služeb zajišťovala 
knihovna metodickou pomoc 50 knihovnám v obcích regionu Opava. 

Pro své uživatele knihovna provozuje webové stránky, komunikuje 
na Facebooku, Twitteru 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 
2019 se přes biblioboxy vrátilo takřka 30 000 svazků. 
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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. 

Grantová podpora 

V roce 2019 získala Knihovna Petra Bezruče v Opavě finanční podporu 
na projekt z dotačního titulu VISK 3: RFID technologie - III. Etapa ve 
výši 320 000 Kč, z toho 280 000 Kč bylo na investice. Cílem projektu je 
zavést technologii RFID kódů do knižních svazků na pobočce v Opavě 
Kateřinkách. Kromě ochrany knihovního fondu se také zrychlí revize 
knihovního fondu a dohledávání špatně zařazených titulů. Také na pobočce 
Kateřinky byl na oddělení umístěn Self-check, který umožňuje rychlejší 
odbavení uživatelů. 

 

Na podporu nákupu fondů pro nevidomé a slabozraké uživatele jsme získali 
z dotačního titulu Knihovna 21. století částku 10 000 Kč pro licencovaný 
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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 podpoře dětské čtenářské gramotnosti jsme 
z dotačního titulu K21 MK ČR získali částku 15 000 Kč. Na výkon 
regionálních funkcí pro obsluhované knihovny v části okresu Opava jsme 
z prostředků Moravskoslezského kraje získali částku 2 090 000 Kč. 

Z prostředků MS Kraje jsme získali individuální dotaci 241 000 Kč 
na projekt napojení knihovny na Hasičský záchranný sbor MS kraje. 

Z nefinančních darů jsme obdrželi knihy a drobné propagační materiály 
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 a Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků. V roce 2019 obdržela knihovna 
knižní dary ve finanční hodnotě 103 825 Kč. 
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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: prodlužovat výpůjčky ze svého čtenářského 
konta, rezervovat knihy přes web, komunikovat s pracovníky příslušných 
oddělení, stahovat si elektronické knihy apod., nebo si nechat odložit knihu 
z regálu a vyzvednout si ji v určitém termínu. 

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 
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pobočce Opava Kateřinky je k dispozici Wi-Fi 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 roce 2019 jsme také u příležitosti Března 
měsíce čtenářů vyhodnotili MISTRA četby. Stal 
se jím náš dlouholetý čtenář Oldřich Dušek, 
který navštěvuje knihovnu pravidelně takřka 50 
let. Aktivně se zapojuje i do akcí knihovny. 

V roce 2019 proběhlo také 12 akcí v Klubu 
maminek v nově vznikajícím projektu 
BOOKSTART – S knížkou do života. Projekt se 
začal 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 dámských toaletách jsou umístěny přebalovací 
pulty. Na stolcích jsou v nabídce informační letáky a brožury či tisk nebo 
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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Oddělení pro děti, pobočka Kateřinky a Kylešovice mají i dětské koutky, 
které jsou vybaveny hračkami, tabulemi, stavebnicemi. Maminky s dětmi 
zařazují návštěvu knihovny do plánu svých procházek, protože se zde 
mohou ohřát, osvěžit, a také si půjčit knihy.  
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2.1.1 STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2019 

V roce 2019 bylo v knihovně zaregistrováno 8 110 čtenářů (v roce 2018 
8 035 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 
v roce 2019 byl 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 2018. 

Srovnání registrovaných uživatelů 2018-2019 

KNIHOVNA 
ROK 2018 

REG. 

ČTENÁŘI 

Z TOHO 
ROK 2019 

REG. 

ČTENÁŘI 
Z TOHO ROZDÍL 

HLAVNÍ BUDOVA 4 908   5002  +94 

Dospělé + studovna  3618  3629  

dětské  1087  1154  

mediatéka  92  94  

internet  60  70  

zvuková knihovna  51  55  

Kateřinky 1 568   1567  -1 

Kylešovice 689   674  -15 

Olomoucká 684   688  +4 

knihovny MLK 186   179  -7 

celkem 8 035   8  110  +75 

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 
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čtenář může být evidován na více odděleních. V roce 2019 bylo na všech 
odděleních evidováno 13 469 registrovaných čtenářů (v roce 2018 – 12 890 
registrovaných čtenářů). Lze konstatovat, že 60,2% uživatelů využívá více 
než jedno oddělení či pobočku knihovny.  

V roce 2019 navštívilo knihovnu 276 059 návštěvníků, z toho bylo 183 333 
fyzických návštěv oddělení knihovny a 92 726 virtuálních návštěv on-line 
služeb. Kulturní a vzdělávací akce pořádané nebo spolupořádané knihovnou 
navštívilo 32 801 návštěvníků. Akce pořádané jinými organizacemi v sálu 
knihovny navštívilo 11 050 občanů (jedná se o občanské obřady, akce jiných 
subjektů a výuku studentů církevní a varhanní konzervatoře a ZUŠ Václava 
Kálika). 

Rozbor fyzických návštěv 

V roce 2019 žilo v Opavě 57 541 obyvatel (57 692 obyvatel v roce 2018), 
z toho 8011 dětí do 15 let (8017 v roce 2018). Děti do 15 let tvoří také 
nejsilnější návštěvnickou skupinu registrovaných čtenářů (25.62 %). Druhou 
příčku zaujímá generace 60+, která tvoří 24 %. Výrazný je podíl čtenářů 
40 – 49 let (třetí nejpočetnější skupina 14 %). Zde se jasně projevuje vliv 
systematické práce se školní mládeží do 15 let i čtenářské zájmy generace 
60+. 

Pokud se zaměříme na počet návštěv podle věkových skupin návštěvníků, 
nejčastěji knihovnu navštěvuje generace 60 +.  

Věková skupina 60+: 33 331 návštěv, to je 24.5%.  

Věková skupina 40 – 49 let: 22 819 návštěv - 17.1 %.  

Děti do 15let: 20364 návštěv, tj. 15.28 %.  

 I v roce 2019 se projevil trend ponechání pouze jedné čtenářské průkazky 
v rodině. Zaznamenali jsme také nárůst dotazů a podnětů přes facebook 
knihovny a nárůst služby ODLOŽENÍ KNIH. Čtenář si přes webový katalog 
nechá odložit knihy, které jsou aktuálně v knihovním fondu, ty si vyzvedne 
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později. Služba je výhodná i pro knihovníky, neboť mohou knihy připravit 
předem, což v případě donášky knih ze skladu ušetří spoustu času 
v hodinách, kdy je denní návštěvnost v knihovně největší.  Přes tuto službu 
bylo v roce 2019 realizováno 10 302 objednávek. V roce 2019 bylo vyřízeno 
2 311 rezervací. 

Virtuální návštěvy (On-line služby): 92 726 návštěvníků, jedná se o vstup do 
katalogů, rezervace knih, prodloužení čtenářského konta, vše mimo prostor 
knihovny, často i mimo půjčovní dobu knihovny. 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).  

V roce 2019 čtenáři v hojné míře využívali služeb biblioboxu. Přes tyto boxy, 
které jsou u každé městské pobočky i u hlavní budovy knihovny, se 
v loňském roce vrátilo 29 787 knih.  

Knihovna organizuje v jarním a podzimním období přednášky pro veřejnost, 
které se těší velké oblibě, na hlavní budově, pobočce Kateřinky a Kylešovice 
pořádá výstavy. Všechny tyto akce se těší velké pozornosti návštěvníků 
knihovny. 

V rámci propagačních akcí našich služeb jsme ve spolupráci s Městským 
dopravním podnikem v roce 2019 doplňovali soubor knih pro nejdelší 
autobusovou linku 218. Na této lince si může cestující půjčit vyřazenou 
knihu či časopis. Podobnou službu již 6. sezónu máme zavedenou na 
městském koupališti, kam přes léto zavážíme kolem 3000 svazků knih. Jedná 
se o naše vyřazené duplikáty nebo knihy z domácností, které nám vhazují 
čtenáři do biblioboxů. 

V sadech Svobody u dětského hřiště dáváme také knižní dary z vyřazených 
publikací. Jedná se o jednorázové akce v důležité knihovnické dny - Den 
darování knihy, Den poezie, Den autorských práv, Mezinárodní den 
knihovníků, ale i v rámci Mikulášské nadílky. Poslední akcí v loňském roce 
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byly Knížky od Ježíška. Knihy na tyto akce jsou opatřeny propagační 
nálepkou nebo jsou zabaleny do vánočního papíru apod.  
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4%

Rozbor návštěvnosti knihovny za rok 2019

Fyzické návštěvy půjčoven

Návštěvníci internetu

Návštěvníci KVČ

Návštěvníci vzdělávacích akcí

Online služby

Akce jiných organizátorů
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Srovnání výpůjček v letech 2018 - 2019 

KNIHOVNA ROK 2018 Z TOHO ROK 2019 Z TOHO ROZDÍL 

Hlavní budova 261 059  275 931  +14 872 

Dospělé + studovna  198 466  205 049 +6 583 

Dětské  48 143  54 552 +6 409 

Mediatéka  11 440  13 751 +2 311 

Zvuková knihovna  3 010  2 579 -431 

Kateřinky 91 854  82 927  -8 927 

Kylešovice 45 619  45 570  -49 

Olomoucká 62 028  66 839  +4 811 

knihovny MLK 7 323  5 920  -1 403 

celkem 467 883  477 187  + 9 304 

V roce 2019 se pokles čtenářů a výpůjček patrný od roku 2015 zastavil 
a mírně vzrostl. 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. 
Nebo uživatelé vrací knihy prostřednictvím biblioboxu a k návštěvě 
knihovny již nejsou motivováni blížícím se termínem vrácení knih. V roce 
2019 začal výrazně stoupat zájem o půjčování e-knih. V knihovně z hlediska 
demografického složení obyvatel dochází k postupné generační obměně 
a měnící se chování uživatelů je pro nás důležité v plánování rozvoje našich 
služeb. Nárůstu výpůjček na pobočce Olomoucká paradoxně pomáhají 
stísněné prostory pobočky, které nutí pracovníky k důsledné aktualizaci 
a probírce fondu. Nejvyšší % uživatelů této pobočky patří mezi věkovou 60+, 
jedná se tedy o generaci, která má trvalý čtenářský návyk a také si 
zachovala určitou pravidelnost v návštěvnosti pobočky. Pobočka slouží také 
jako místo setkávání pro seniory ze sídliště.  
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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.  

Přehled nejvýznamnějších akcí 

V roce 2019 bylo knihovnou zorganizováno 276 kulturních akcí a 363 
vzdělávacích akcí pro veřejnost. Dále v objektu proběhlo 44 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 a výstavy jsou uvedeny v příloze 
nejvýznamnějších akcí a podrobně popsány v kapitole 2.1.3. Přehled 
nejdůležitějších akcí a výstav byl vygenerován ze systému Digitální kronika, 
kde zaznamenáváme všechny akce, které pořádáme nebo organizačně 
zajišťujeme. 

Klub maminek BOOKSTART 

Klub maminek - Zima  

Klub maminek - Karneval  

Klub maminek - Velikonoce  

Klub maminek – Den dětí  
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Klub maminek – Hrátky pozdního léta 

Klub maminek – Pohádkový podzim 

Klub maminek - Doprava  

Klub maminek - Krtek  

Klub maminek - Kolečka  

Klub maminek - Advent  

Klub maminek - Zima  

 

Vernisáže 

Aleš Formánek - Búthán 

V kruhu čtverce – autorská výstava Aleny Zupkové a Jiřího Bosáka 

Na křídlech fantazie – Dámský klub a ZUŠ Vladislava Vančury 

Jiří Sladký – Dvě tváře Iránu 

Werichovy pohádky – občanského sdružení Werichovci 
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Výstavy 

Retro výstava fotografií nultého ročníku opavského fotomaratónu 2007 

Hlavolamy Dušana Lederera 

Člověk Země příroda 

Dan Trampler - Kuba a Jamajka 

František Mareth - Memory of Past 

Vladimír Duda - Ptáci Řecka 

Jiří Novák – Barevné vidění krajiny 
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Aleš Formánek - Bhútán 

Krása užitého skla 

Dan Trampler - Letem světem 

Alena Zupková, Jiří Bosák - V kruhu čtverce 

Na křídlech Fantazie -  Dámský klub a žáci ZUŠ V. Vančury 

S chtíčem po svobodě – Bezručova Opava 

Bez obalu 

Jiří Sladký - Dvě tváře Íránu 

To je hračka – klauzurní práce SŠUP Ostrava 

NKF - The Best of 2019  

Mezi slovem a obrazem – výstava prací Institutu fotografie, Ratiboř (PL) 

Prvorepublikové knihovnictví 

Svět očima Jiřího Nováka – fotografická výstava pana Jiřího Nováka 

Werichovy pohádky – výstava občanského sdružení Werichovci 

Moje makro mikro - výstava klauzurních prací studentů Střední školy 
průmyslové a umělecké v Opavě  

Austrálie – fotografická výstava pana Jiřího Hajduka 

Háčkované mandaly – výstava ručních prací paní Blanky Noskové 
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Přednášky pro veřejnost: 

Lenka Klementová: Madeira 

Viktorka Hlaváčková: Island stopem, v sedle, v horách 

Vladimír Lemberk: Nepál 

Dan Trampler: Kuba a Jamajka 

Radomír Čížek: Maroko - Na kole přes nejvyšší sedla Atlasu 

Aleš Formánek: Bhútán – hrubé národní štěstí  

Dáša Remešová: Zahrady včera, dnes a zítra   

Jiří a Alena Márovi: Skandinávie, Pobaltí 

Milan Štourač: Guatemala – Honduras - Belize 

Lenka Fonioková: Jazyky 3x 

Marcela Krčálová: Život s vášní čokolády 

Projekt Zikmund – po stopách Hanzelky a Zikmunda 

Odvaha – Odhodlání – Kuráž – dokument o vzniku knihy a dokumentu o 
vzniku jezdecké sochy Jošta Moravského od Jaroslava Róny 
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Kateřina Kočí: Vzácná příroda Jeseníků 4x 

Aleš Palán: Raději zešílet v divočině 

Jiří a Alena Márovi: Kanada a USA 

Vinná stezka s Robertem Zwingerem: Nová vína 

Petr Nazarov: Putování Severní Indií 

Tomáš Kůdela: Z hlubin oceánů až na Azorské ostrovy 

Pavel Dobrovský: Historie videoher 

Beseda o náhradní rodinné péči 
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Erich Tabery: Opuštěná společnost 

Barbora Macháčková: Parfémy 

Patrik Gabryš: Parkour 

 

Březen měsíc čtenářů (přednášky pro dospělé) 

Jakub Venglář: Barma Myanmar 

Alena a Jiří Márovi: Skandinávie, Pobaltí 

Ilona Kašná: Homeopatie 

Peggy Marvanová: Češi přijali extrémní výzvu 

Saša Ryvolová: Island krajina sopek a ledovců 

Týden knihoven (přednášky pro dospělé) 

Radek Kubla: Starověký Egypt 

Pavel Dobrovský: Afghánistán: samopaly a čaj 

Jiří Sladký: Irán pohled do zákulisí 

Alena a Jiří Márovi: Kanada a USA  
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Autorská čtení 

Petra Braunová: Johana s dlouhýma nohama 3x 

Pavla Melecká: Pouto 3x 

Radana Sladká: Cesta za duhovým královstvím 2x 

Petra Dvořáková: Julie mezi slovy 3x 

 

Klub seniorů: 

Jarní tvoření – workshop s květinářkou paní Hanou Režnarovou 

Eva Tvrdá: Slezská města – autorské čtení 

Petra Dvořáková: Chirurg – autorské čtení 

Kromě těchto akcí byly na dětském oddělení a pobočkách připraveny 
knihovnické lekce a tematické besedy a soutěže, které jsou popsány 
podrobněji v kapitole 2.1.3. 
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Přehled akcí pořádaných jinými organizacemi: 

Koncert – Karel Kostera  
Absolventský koncert – ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku (2x)  

Koncert žáků Klavírního studia – Oriana Šenfeldová  
Koncert – pěvecký sbor Křížkovský  

Koncert - ZUŠ V. Kálika (2x) 

Pěvecký sbor Křížkovský- Koncert  

Koncert SONS 

předávání vysvědčení – SŠ podnikatelská Opava  
předávání vysvědčení – ZŠ Vrchní Opava 
předávání vysvědčení – SOU stavební Opava 
ukončení školního roku – SŠ podnikatelská Opava 

Církevní konzervatoř koncerty a maturitní zkoušky (6x) 

Merkurova křídla – OHK  

Výroční schůze – Střelecký klub Hradec nad Moravicí  

Vánoční posezení s hudbou – OHK  

Den otevřených dveří – OHK  

Den učitelů 

 

V sále knihovny probíhají také svatební obřady a vítání občánků.  

  



 

32 

2.1.3 ODDĚLENÍ A POBOČKY KNIHOVNY 

Dospělé oddělení a studovna 

Služby oddělení pro dospělé čtenáře jsou primárně orientovány na čtenáře 
starší patnácti let. Právě studenti středních škol tvoří statisticky nejsilnější 
čtenářskou věkovou kategorii oddělení. Tato skutečnost má zásadní vliv na 
složení knihovního fondu dospělého oddělení a také na práci se čtenářem. 
Právě pro studenty jsou pořádány informační knihovnické lekce. Hojně 
navštěvované jsou zejména studenty prvních ročníků opavských středních 
škol. Hlavním tématem těchto setkání je zejména představení služeb 
knihovny jako celku a možnosti jejich využití. Studenti se seznamují 
s online katalogem, s vyhledáváním a také s orientací a tříděním výsledků 
vyhledávání, tak aby na svůj dotaz dostali relevantní odpověď. V neposlední 
řadě je pozornost věnována také problematice citační etiky. Cílem je naučit 
uživatele využívat všechny služby efektivně dle jejich potřeb. V uplynulém 
roce se informačních lekcí zúčastnilo celkem 256 studentů z 10 různých tříd 
středních škol. Dvě exkurze podobného zaměření byly uspořádány také pro 
zájemce z řad veřejnosti, zúčastnilo se jich 26 návštěvníků.  

V roce 2019 byly v prostorách dospělého oddělení připraveny pro 
návštěvníky 4 výstavy. Od počátku roku do konce března byla k vidění 
výstava hlavolamů Dušana Lederera. V následujících měsících ji vystřídala 
výstava s názvem Kouzlo užitého skla Alice Hájkové. S velkým úspěchem se 
setkala i výstava u příležitosti 65. výročí edice Knih odvahy a dobrodružství. 
Závěr roku patřil opět Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě, která 
představila hračky a herní předměty navržené studenty. Výstavy celkově 
shlédlo 8557 návštěvníků.  

Kromě běžných úkolů provedli pracovníci revizi knihovního fondu. Jednalo 
se o první revizi s využitím RFID kódů. Revize pomohla odhalit a odstranit 
chyby, jež vznikly v době zavádění nové technologie.  
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Samozřejmostí byla rovněž každoroční aktualizace knihovního fondu 
a přesun starších a méně využívaných knih do skladu. Ve skladech probíhá 
průběžně začleňování staršího fondu z pobočky Olomoucká a vyřazování 
opotřebených duplicitních knih.  

Vyřazené knihy jsou postupovány dalším, zejména městským, organizacím 
a institucím. Ve spolupráci s Městským dopravním podnikem Opava byly 
uspořádány 2 burzy knih v autobuse. Vyřazené knihy jsou také dodávány do 
jejich projektu Knihovničky v autobusech. Dále se dospělé oddělení podílelo 
na vzniku knihovničky v neziskové organizaci FOKUS Opava, která pomáhá 
znevýhodněným lidem žít plnohodnotný život. Knihovna, která si klade za 
úkol zpříjemnit čas strávený v nemocnici dárcům krve, vznikla rovněž na 
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Hematologicko-transfúzním oddělení SNO. Pokračuje se také v zásobování 
knihovničky umístěné v prostorách městského koupaliště.  

Nedílnou součástí dospělého oddělení je studovna. Studovna nabízí 
uživatelům fond odborné literatury a odborných periodik. Pracovníci jsou 
zodpovědní za objednávky periodik pro celou knihovnu a za zpracování 
periodik pro všechna oddělení na hlavní budově. V minulém roce bylo ve 
studovně zpracováváno celkem 224 titulů periodik. V souvislosti s periodiky 
dále probíhá analytický popis článků. V roce 2019 bylo do databáze 
doplněno 483 záznamů.  

Pracovníci studovny dále vyřizují požadavky na meziknihovní výpůjční 
služby. Pro čtenáře KPBO bylo z jiných knihoven v ČR zprostředkováno 
274 výpůjček, 5 výpůjček bylo zapůjčeno ze zahraničních knihoven. Naopak 
z fondu KPBO bylo čtenářům jiných knihoven zapůjčeno 807 dokumentů.  

Pracovníci jsou zapojeni do dalších činností přesahujících rámec oddělení. 
Zpracovávají fond zvukové knihovny pro oddělení Zvuková knihovna a fond 
mluveného slova pro Regionální oddělení. Podílejí se na práci ve 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, jejichž organizátorem je město. 
Články se zasílají dramaturgovi festivalu.  
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Oddělení pro děti a mládež 

Oddělení pro děti a mládež poskytuje své služby zaregistrovaným čtenářům 
od 1 roku do 15 let. Oddělení poskytuje služby i neregistrovaným 
uživatelům, zejména mateřským a základním školám nejen v Opavě, ale 
i v blízkém okolí. Pozornost zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti u 
dětí a mládeže. Oddělení je zapojeno do republikových projektů na podporu 
četby, pro svou činnost využívá také vlastní metodické materiály i příklady 
dobré praxe z okolních knihoven. Kulturně výchovná činnost probíhá 
v dopoledních hodinách podle objednávek školských zařízení. Oddělení 
vydává čtvrtletník časopisu pro mladší děti Noviny skřítka Knihomílka. 
Stará se o doplňování knihobudky v sadech Svobody.  

Základní knihovnické lekce jsou určeny pro děti MŠ a prvního stupně ZŠ, 
žáci jsou seznámeni s provozním řádem knihovny a fondem dětského 
oddělení. Žáci ZŠ vyššího stupně získávají informace o Oddělení pro děti 
a mládež, ale i ostatních provozech knihovny (Mediatéka, Dospělé oddělení, 
studovna a Multimediální studovna) včetně prohlídky a vyhledávání 
v katalogu. 

Tematické besedy jsou připravovány podle kalendária výročí spisovatelů 
a událostí nebo na další aktuální témata, beseda je doplněna interaktivními 
prvky (křížovky, rozdělení do skupin spojené s hádáním, pohybovými 
aktivitami), kde se prověří znalosti dětí z přednášeného tématu (např. 
Starověký Egypt, Astrid Lindgrenová, Joy Adamsonová, Karel IV., Vánoce 
jak je znáte i neznáte, Vznik republiky apod.). Nabídku besed poskytujeme 
zájemcům v tištěné podobě přímo na oddělení, nebo je možno stáhnout 
seznam v elektronické podobě na stránkách knihovny.  

V roce 2019 proběhlo celkem 148 vzdělávacích akcí pro 25 MŠ a 123 ZŠ. Akcí 
se zúčastnilo 2 929 dětí. V roce 2019 se v Oddělení pro děti a mládež 
uskutečnily tyto pravidelné aktivity: výtvarné středy, čtenářské kluby, 
zábavné odpoledne pro družiny.  
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Dětské oddělení je zapojeno do řady celorepublikových projektů: 

„Celé Česko čte dětem“ - akci jsou vyčleněna čtvrteční odpoledne, kdy 
zveme rodiče a děti ke čtení knih spojené s povídáním. Děje se zejména 
v době republikových akcí Březen měsíc čtenářů a Týden knihoven. Projekt 
stále častěji využívají i ZŠ, těm jsou určena středeční dopoledne spojená se 
společným čtením knihovnice, učitelky nebo dětí.  

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Akce podporovaná Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků je zacílena na žáky prvních tříd. 
V podvědomí veřejnosti je známá jako Pasování prvňáčků. První třídy 
opavských základních škol navštěvují od ledna do května 1x  měsíčně 
knihovnu v rámci připravených besed. V měsíci červnu pak probíhá 
slavnostní ukončení tohoto projektu předáním knih. Knihovna pro děti 
připraví program a setkání se spisovatelem nebo ilustrátorem knih. Ten také 
předá dětem knihy pro první čtení. V roce 2019 předávala knihy 
spisovatelka knih pro mládež Radana Sladká (2 besedy, 48 dětí). 

Lovci perel – soutěž na podporu čtení je určena pro školáky do 15 let. 
Knihovnice na vyčleněném regálu nabízejí knihy podle seznamu 
sestaveného pracovníky z řad odborné veřejnosti (knihovníci a pedagogové). 
K seznamu četby je připravena metodika i kontrolní otázky, podle kterých 
knihovnice ověří, zda děti knihy opravdu přečetly. Sbírání perliček probíhá 
po celý rok. Pro úspěšné čtenáře jsme v loňském roce zorganizovali 
workshop s autorem dětských komiksů Danielem Vydrou (1 workshop, 
23 dětí). 

Oddělení pro děti a mládež ve spolupráci s pobočkou Kateřinky 
vypracovává plán akcí pro daný rok. Významná je spolupráce oddělení 
s opavskými školami. Dlouhodobě je navázaná spolupráce se ZŠ Boženy 
Němcové na projektu Země EU. Pracovnice dětského oddělení připraví 
besedy pro žáky nižších ročníků, které se týkají dané země (báje, pověsti, 
pohádky atd.), tyto besedy slouží jako doplněk k probírané problematice ve 
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škole (4 besedy, 100 dětí). Oddělení dlouhodobě spolupracuje také 
s Charitou Opava, Základní školou při PL Opava a ZŠ pro tělesně postižené, 
Dostojevského ul. Opava, ZŠ a PŠ, ZŠ Opava, Havlíčkova. Pro tyto 
specializované školy připravujeme tematické besedy, které vycházejí vstříc 
specifickým potřebám jejich žáků. Jedná se o besedy s tématikou Velikonoc, 
mikulášskou nadílku (2 akce 30 dětí).  

Oddělení pro děti a mládež jako jediné v České republice pořádá dvě Noci 
s Andersenem. V loňském roce děti, kromě soutěží a plnění úkolů, navštívily 
minizoo při Středisku volného času v Opavě, kde je provedla paní Pavla 
Tomanová. Hlavním večerním programem byl workshop Dušana Lederera 
plný hlavolamů. Účastníky této noci jsou děti, které pravidelně navštěvují 
knihovnu a soutěží s námi (49 dětí). Kromě klasické akce 
v celorepublikovém termínu organizujeme druhé setkání ve spolupráci 
s učiteli ZŠ a PŠ. Tuto školu navštěvují žáci s mentálním či fyzickým 
postižením (20 dětí).  

Dětské oddělení je garantem kulturně výchovného projektu Knihovny Petra 
Bezruče v Opavě Pohádkový labyrint, který byl podpořen z dotačního 
titulu Knihovna 21. století. V roce 2019 se uskutečnily tyto akce: 

Jarní a podzimní soutěže: Pohádky na provázku, Soutěžíme se Spejblem 
a Hurvínkem. 

Sportovně vědomostní pochod – prohlídka expozice „Kouzlo živých 
motýlů“ spojená s výkladem a plněním vědomostních úkolů po cestě 
z Opavy do Arboreta a zpět (31 účastníků). Ostatní akce spojené 
s projektem se odehrály na jiných odděleních a pobočkách knihovny. 

Oddělení spolupracuje s odbory Magistrátu města Opavy. Zapojuje se do 
Dne opavských dětí a obou festivalů. V roce 2019 byly ve spolupráci 
s Magistrátem města Opavy realizovány výtvarné dílny v rámci 
Velikonočních a Vánočních trhů a Dětského dne. 
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S odborem školství byly v roce 2019 připraveny přednášky pro žáky ZŠ: 
Vzácná příroda Jeseníků – přednášející Kateřina Kočí (50 dětí) 
a Vesmírní tuláci – přednášející Pavlína Tomanová (4 besedy, 82 dětí).  

V rámci festivalu Bezručova Opava proběhly 3 workshopy s Michaelou 
Veteškovou - Dílna malého novináře, kterých se zúčastnilo 116 dětí. 

Oddělení kromě vlastních besed a knihovnických lekcí zajistilo nejen pro 
opavské školy tyto přednášky a autorská setkání:  

Skandinávie a Pobaltí – Jiří Mára (1 beseda, 70 dětí) 

Samizdat – Studio bez kliky (1 workshop, 24 dětí) 

Pouto – Pavla Melecká (3 besedy, 82 dětí) 

Julie mezi slovy – Petra Dvořáková (1 beseda, 45 dětí) 

Těšíme se na Vánoce - Adolf Dudek (1 akce, 100 dětí) 

Knižní bazar v autobuse – akce ve spolupráci s Dopravním podnikem Opava 
na Horním náměstí. 

Dětské oddělení spolupracuje s pobočkou Kateřinky při přípravě besed nebo 
workshopu s dětskými spisovateli či ilustrátory v rámci Března – měsíce 
čtenářů a v Týdnu knihoven. V loňském roce proběhly tyto akce: 

Jazyky – beseda s pracovníky Eurocentra Ostrava pro žáky nižších ročníků 
o významu Evropské unie (2 besedy, 75 dětí). 

Workshop s hlavolamy -  Dušan Lederer. V rámci workshopu si žáci 
základních škol mohli vyzkoušet složit různé druhy hlavolamů a také 
vyrobit vlastní hlavolam (3 workshopy, 35 dětí). 
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Johana s dlouhýma nohama - autorské čtení Petry Braunové pro žáky 
3. ročníků ZŠ. Autorka představila hlavní postavu své knihy pro děti 
(2 besedy, 104 dětí). 

Ztracený dárek – divadelní představení loutkového souboru Rarášci 
(1 představení, 60 dětí). 

Týden knihoven: 

Pavel Dobrovský: Historie videoher – žákům v rámci besedy přiblížil 
vývoj videoher (1 beseda, 73 dětí).  

Patrik Gabryš: Parkour – ve své prezentaci představil tento sport, poučil 
o bezpečnosti vůči sobě a okolí (1 beseda, 113 dětí). 

Milan Šťastný: Tatínek není k zahození – pořad pro vítěze podzimní 
soutěže (1 beseda, 30 dětí). 

Jiří a Alena Márovi: Kanada a USA – cestovatelská beseda spojená 
s promítáním fotek a videoukázek, tentokrát z Kanady a Ameriky (1 beseda, 
100 dětí). 

Součástí oddělení pro děti a mládež je i dětský koutek, který je volně 
přístupný rodičům a dětem. Bývá využíván zejména odpoledne. Na hlavní 
budově a v pobočce Opava Kateřinky jsou k dispozici i přebalovací pulty.  
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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 pracovat na 13 počítačích. Z důvodu zastupitelnosti 
jsou další 4 internetové stanice umístěny ve studovně.  V objektu je veřejně 
přístupná Wi-Fi. 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 také 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.  

Přibyla zde možnost přistupovat do portálu občana pomocí čtečky 
elektronických občanských průkazů.  

Pracovníci oddělení se starají, kromě obsluhy uživatelů studovny, také o 
veškerou výpočetní techniku knihovny a to, jak z hlediska nákupu 
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hardwaru, tak i instalace a konfigurace softwarového vybavení. Jsou zde 
prováděny tiskové výstupy v Braillu, a velkou měrou přispívají k údržbě 
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. 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 2019. Pracovníci oddělení se podílejí na 
obsahu webových stránek knihovny a přispívají na sociální sítě, které 
knihovna využívá pro propagaci služeb. Oddělení technicky zajišťuje 
ozvučení sálu a promítací techniku při akcích v sále knihovny. Pracovník 
obsluhy studovny vytváří grafickou podobu plakátů, časopisů a letáků a 
drobných propagačních materiálů podle potřeb a požadavků pracovišť 
knihovny (záložky, diplomy, dárkové poukazy, pamětní listy apod.). 
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Mediatéka a Zvuková knihovna  

Oddělení nabízí k půjčení 2312 audiovizuálních a 6145 hudebních nosičů 
a dále 9174 zvukových knih. 

Zároveň s půjčováním 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 dobrovolník 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, haptických map a hmatových obrázků. 

Pracovnice oddělení pravidelně přispívá do webového občasníku knihoven 
okresu Opava OKOO svými recenzemi, je také členkou skupiny pracující 
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na problematice autoritních záhlaví a podílí se na údržbě a tvorbě 
autoritních záznamů a na údržbě klíčových slov. Průběžně také aktualizuje 
seznamy DVD, Blu-ray, hudebních CD, žánrových seznamů vážné hudby 
a mluveného slova i zvukových knih. 

Pracovnice také katalogizuje elektronické a audiovizuální dokumenty, které 
vycházejí jako přílohy ke knihám a časopisům a audiovizuální dokumenty 
i pro Regionální oddělení a pobočky knihovny. Oddělení je odpovědné za 
profilování, aktualizaci a nákup hudebních nosičů, zvukově obrazových 
dokumentů a zvukových knih i za jejich katalogizaci. 

Pracovnice v roce 2019 zrevidovaly celý fond audiovizuálních i zvukových 
nosičů. 

Pobočka Opava Kateřinky 

Největší městská pobočka poskytuje knihovnické služby obyvatelům 
přilehlých sídlišť a blízkého okolí. 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 a také pořádá ve svých prostorách výstavy. 

Akce pro předškolní zařízení: pro MŠ bylo připraveno celkem 50 kulturních 
a vzdělávacích akcí. 

Jednalo se převážně o tematicky zaměřené besedy, interaktivní loutková 
představení. 
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Akce pro základní školy: nové tematické besedy byly připraveny pro žáky 
ZŠ všech věkových kategorií. Celkem bylo uskutečněno 100 kulturních 
a vzdělávacích akcí: 

 tematické besedy 

 pravidelné měsíční výměny knih žáků nižšího stupně ZŠ 
 příprava speciálních programů pro Dětské centrum Čtyřlístek a pro 

žáky ZŠ Dostojevského 

 beseda s ilustrátorem (Adolf Dudek) 

 besedy se spisovateli (Petra Dvořáková, Petra Braunová) 
 projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (11. ročník) spojený se 

slavnostním pasováním žáků 1. tříd na čtenáře 

 celorepubliková soutěž „Lovci perel“, celkově se soutěže zúčastnilo 30 
dětí a tři třídy ZŠ 

 jarní dvouměsíční soutěž „Pohádky na provázku“, ve které si děti 
připomněly život a díla Jiřího Trnky. 
Odměnou pro soutěžící bylo vystoupení Divadelního souboru Rarášci.  

 podzimní dvouměsíční soutěž, s názvem „Soutěžíme se Spejblem a 
Hurvínkem“.  
Výherci shlédli divadelní představení pana Jana Šťastného na motivy 
A. Goldflama „Tatínek není k zahození.“ 

 maratóny čtení v rámci Března – měsíce knihy a Týdne knihoven 
 Hlavolamy – program pro žáky ZŠ plný bádání a přemýšlení 

 „Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem“ – interaktivní beseda 
pořádaná Eurocentrem Ostrava 

 „Krásy a taje Jeseníků“ - interaktivní beseda pro žáky vyššího stupně 
ZŠ 

 Werichovy pohádky – beseda členky občanského sdružení Werichovci 
pro žáky ZŠ 

 ABC – historie videoher – beseda s Pavlem Dobrovským pro žáky ZŠ 

 Noc s Andersenem 
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Spolupráce s organizacemi: účast na Dětském dni organizovaném 
Magistrátem města Opavy, spolupráce s Knihovnou a informačním centrem 
Hradec nad Moravicí. 

Akce pro veřejnost 

V loňském roce se na pobočce uskutečnilo 8 akcí.  

V rámci Klubu seniorů byly pořádány akce: 

 Jarní tvoření – workshop s květinářkou paní Hanou Režnarovou 

 Advent v knihovně – workshop s květinářkou paní Hanou Režnarovou 

Další akce pro veřejnost:  

 Guatemala, Honduras - cestovatelská přednáška s videoprojekcí pana 
Milana Štourače 

 Homeopatie – beseda se známou opavskou homeopatkou paní Ilonou 
Kašnou 

 Život s vášní a čokoládou – beseda s paní Marcelou Krčálovou 
 Vinná stezka s Robertem Zwingerem: Nová vína  

 Parfémy – beseda Barbory Macháčkové o vzniku, vývoji a složení 
parfémů 

 Města Slezska – autorské čtení spisovatelky Evy Tvrdé 
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Bookstart: S knížkou do života 

V roce 2019 knihovna pokračovala v celo-
republikovém projektu Bookstart : S knížkou 
do života. Pravidelná setkávání maminek 
na rodičovské dovolené s dětmi v rámci Klubu 
maminek proběhla celkem 8 krát. Tyto akce jsou 
velmi oblíbené, pokaždé se dostavilo minimálně 
patnáct maminek se svými dětmi. Setkání byla 
doplněna o vystoupení dětí z mateřských škol. 
Nedílnou součástí byly autorské pohádky. 

Vernisáže a výstavy: 

 Svět očima Jiřího Nováka – fotografická výstava pana Jiřího Nováka 

 Werichovy pohádky – výstava občanského sdružení Werichovci 
 Moje makro mikro - výstava klauzurních prací studentů Střední školy 

průmyslové a umělecké v Opavě  

 Austrálie – fotografická výstava pana Jiřího Hajduka 
 Háčkované mandaly – výstava ručních prací paní Blanky Noskové 

Pracovnice pobočky pravidelně přispívá do elektronického časopisu 
knihovny OKOO. 
Pracovnice pobočky se také podílí na tvorbě Digitální kroniky. V roce 2019 
byl na pobočce Kateřinky realizován projekt VISK3, v jehož rámci bylo 
zakoupeno zařízení samoobslužného půjčování SelfCheck, které využívají 
převážně mladší čtenáři. Ve výpůjčních službách se započalo s implementací 
RFID kódů do knih. Pobočka byla v roce 2019 vybavena platebním 
terminálem, který přispěl ke zkvalitnění nabízených služeb. V rámci 
aktualizace fondu došlo k vyřazení starých a poničených dokumentů. 
Pobočka Kateřinky odebírá celkem 64 populárně-naučných titulů časopisů 
a 3 tituly denního tisku. 
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Pobočka Kylešovice 

Služby pobočky Kylešovice se zaměřují na široké spektrum čtenářů. Je to 
dáno tím, že zde naleznete jak oddělení pro děti a mládež, tak i oddělení pro 
dospělé čtenáře. Nejpočetnější čtenářskou skupinou v Kylešovicích jsou děti 
do 15-ti let a dospělí od 60-ti let výše. Tomuto trendu odpovídá i složení KF, 
ve kterém je preferována beletrie pro děti a dospělé čtenáře před naučnou 
literaturou. Na pobočce je k dispozici 24 293 svazků knih a 35 titulů 
periodik. 

V průběhu školního roku chodí na pravidelné výměny knih děti z nižšího 
stupně Základní školy Kylešovice, které se rády zúčastňují nejrůznějších 
tematických besed pořádaných pobočkou.  
Rovněž projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, tradiční pasování 
prvňáčků na čtenáře knihovny, je stálicí v oblibě u dětí i pedagogů.  

V roce 2019 došlo na pobočce k aktualizaci knihovního fondu. Část 
opotřebovaných knih pak sloužila návštěvníkům koupaliště v rámci akce 
„Vezmi knihu na prázdniny“. Aktualizován byl rovněž fond periodik.  

Celoročně zde můžete shlédnout fotografické výstavy, jejich výčet je 
součástí kapitoly 2.1.2. 

Pobočka Olomoucká 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2019 byl 29 766 svazků, pobočka půjčuje 50 
titulů časopisů. Knižní fond je ve spolupráci s ÚDZF profilován dle 
požadavků a dotazů čtenářů, roste zájem čtenářů a návštěvníků o literaturu 
regionálního rázu o Opavě a okolí. V  roce 2019 pokračoval trend z minulých 
let – zájem o literaturu pro nejmenší. Pobočka se potýká s nedostatečnými 
půjčovními prostory, proto je zde důsledně několikrát za rok prováděn 
odvoz knih, o které není mezi uživateli zájem. Při doplňování fondu je 
zohledněna nová skutečnost, že narůstá podíl věkově nejmenších čtenářů 
do 9 let. 
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V rámci aktualizace, ale i z důvodu omezených prostor, nadále pokračuje 
plynulý přesun zastaralého fondu z půjčovny do centrálních skladů 
na hlavní budově tak, aby na půjčovně zůstávaly pouze nové, čtenářsky 
zajímavé a aktuální tituly. 

Pobočka si stabilně udržuje nejvyšší návštěvnost čtenářů 60+. Jedná se o 
věkovou skupinu s pravidelným návykem četby, která knihovnu navštěvuje 
pravidelně co 3 týdny a půjčuje si od 6 -10 knih. 

Také v roce 2019 narostl počet vrácených knih a časopisů do biblioboxu, 
stále narůstá využívání nové služby objednávek dokumentů, které 
připravujeme k vyzvednutí. Rozšiřuje se také okruh uživatelů, kteří využívají 
služeb kopírování a tisku dokumentů. Pobočka se aktivně podílí na dobrém 
hospodářském výsledku organizace.  

Na pobočce Olomoucká se vzhledem k dlouhodobě nevyhovujícím 
prostorovým podmínkám neprovádí rozsáhlé aktivity v oblasti KVČ, 
skupinově ji navštěvují kromě běžných čtenářů a uživatelů třídy dětí MŠ 
Eliška, třídy z MŠ Srdíčko Zborovská a třídy MŠ Sedmikrásky Olomoucká 
a Čajkovského. Pravidelně dochází žáci tříd Základní školy pro tělesně 
postižené na Dostojevského ulici. 

Knihovnice se aktivně podílí na prezentaci knihovny editováním 
knihovnické facebookové stránky OLALI (Opavský LAbyrint LIteratury), 
mapující literární a kulturní dění i ve všech souvislostech, s počtem cca 2500 
příspěvků za rok. Je členkou skupiny pracující a vzdělávající se na 
problematice autoritních záhlaví, především regionálních osobností. 

Regionální oddělení 

V rámci své činnosti se Regionální oddělení stará o 5 knihoven v městských 
částech Opavy zařazených do cirkulačního okruhu Středisko Opava. 

V roce 2019 bylo na tyto knihovny dodáno 93 souborů s 2854 svazky knih.  
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V roce 2019 proběhla další aktualizace fondu ve skladu střediska Opava. 

Stav fondu za region a středisko k 31. 12. 2019 je celkem 68 669 svazků, 
počet odebíraných časopisů 15 titulů pro knihovny městských částí. 

Pracovníci oddělení vypomáhali během roku 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 akcí, korekci textů webových stránek i oficiálních 
materiálů knihovny.  

Pracovníci oddělení spravují a řídí profil knihovny na Facebooku, Twitteru, 
Instagramu 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 č. 1 
Komentář ke statistickému výkazu výkonu RF za rok 2019.  
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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. 

Naše služby se snažíme zaměřit na všechny věkové skupiny bez ohledu na 
hendikep. V roce 2019 proběhla již 11. Noc s Andersenem pro žáky Základní 
školy a Praktické školy Slezského odboje.  

Rozšířila se také spolupráce s firmami města, s městským dopravním 
podnikem byly uspořádány dvě burzy knih v březnu a říjnu v rámci 
republikových akcí Březen měsíc čtenářů a Týden knihoven. V roce 2019 
jsme pravidelně zásobovali knihobudku v městských sadech u příležitosti 
čtenářských akcí a svátků: Mikulášská nadílka, Vánoce, Svatý Valentýn, 
Den poezie, Daruj knihu apod. Ve spolupráci se zapsaným spolkem FOKUS 
Opava vznikla v prostorách spolku knihovna pro klienty, podobnou 
knihovnu jsme zřídili ve Slezské nemocnici v transfuzní stanici, abychom 
zpříjemnili dárcům krve pobyt při odběrech.  
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Výčet kulturně vzdělávacích aktivit je podrobně popsán v článku 2.1.2 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 připravován s větším časovým 
předstihem.  

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 2019 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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Knihovní fondy dodané za r. 2019 na jednotlivé knihovny – druh 
dokumentu knihy a časopisy: 

 

KNIHOVNA Soubory 

2019 
Svazky 

2019 
Svazky 

2018 
Rozdíl Časopisy/Kč 

Dospělé od. 34 2 718 2 514 +204 148 625 

Dětské od. 31 1 649 1 533 +116 16 352 

Olomoucká 31 1 467 1 423 +44 18 672 

Kylešovice 26 1 276 1 433 -157 20 107 

Kateřinky 35 1 971 1 977 -6 

 

44 316 

Stř. Opava 4 117 282 -165 4 708 

Služ. +BP 1 1 

 

2 -1 0 

Region 43 3 166 3 642 -476 0 

Celkem 205 12 365 12 806 -441 252 780 

 

Složení knihovních fondů: 

Knihovna má celkem 273 533 knihovních jednotek, z toho 254 674 knih. 
Přírůstek v roce 2019 byl 13 239 KJ, úbytek 20 047 KJ. 

Naučná literatura 73 807 sv. 

Krásná literatura 180 867 sv. 

Zvukové dokumenty 15 556 sv. 

Zvukově obrazové dokumenty 2 448 sv. 

Elektronické dokumenty 551 sv. 

Kartografické dokumenty 304 sv. 
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Složení přírůstku ostatních dokumentů: 

Zvukové dokumenty 863 sv. 

Zvukově obrazové dokumenty 185 sv. 

Elektronické dokumenty 39 sv. 

Kartografické dokumenty 5 sv. 

Celkem 1 092 sv. 

Knihovna také nabízela přístup k elektronickým knihám z projektu 
E-reading a Fraus a databáze knih, kde jsou k dispozici volná díla 
klasiků české a světové literatury. 

 

ÚDZF v r. 2019 nakupoval i zpracovával knihy pro 11 knihoven: Budišov nad 
Budišovkou, Háj ve Slezsku, Kozmice, Mokré Lazce, Chlebičov, Štítina, 
Služovice, Sudice, Strahovice, Bělá a Závada. Pro tyto knihovny bylo 
nakoupeno a zpracováno 989 svazků v 40 souborech. 

Na jednotlivé provozy knihovny byly v roce 2019 dodány 
zpracované knihy v této hodnotě: 

Oddělení pro dospělé: 566 706 Kč 

Oddělení pro děti: 271 304 Kč 

Olomoucká: 264 825 Kč 

Kateřinky: 380 544 Kč 

Kylešovice: 249 829 Kč 

Průměrná cena knihy byla 200 Kč. 
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Knihovny v městských částech jsou doplňovány z finančních prostředků 
Moravskoslezského kraje v rámci výkonu RF. V loňském roce bylo do těchto 
knihoven dodáno 3166 svazků v 43 souborech.  

Kromě běžných nákupů získala knihovna knihy prostřednictvím darů: 480 
svazků (např. od čtenářů, Ministerstva kultury ČR, Statutárního města 
Opavy, Slezské univerzity, autorů aj.) v ceně 103 825 Kč.  

V roce 2019 bylo nakoupeno 1 092 ostatních druhů dokumentů. 

Zpracování: 

Během roku 2019 bylo zpracováno, adjustováno, zapsáno a na knihovny 
rozesláno 12 365 svazků knih. Nakoupeno bylo 12 303 knih a 480 knih bylo 
získáno darem. 

Zkatalogizováno bylo 4 704 titulů beletrie i naučné literatury. Ke všem 
katalogizačním záznamům těchto titulů byly připojeny anotace a náhledy 
obálek knih. 

V roce 2019 proběhla revize knihovního fondu v souladu s knihovnickým 
zákonem č. 257/2001 Sb. a podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 
v odděleních mediatéka, zvuková knihovna, služební knihovna RD a 
katalogizace. Revizí také prošel fond kartografických dokumentů. Celkem 
bylo odrevidováno 16 849 knihovních jednotek. Předpokládaných ztrát 
(nezvěstných knihovních jednotek) je 31.  

Knihy se balí a opravují na všech pracovištích knihovny. V roce 2019 bylo 
v ÚDZF označeno a obaleno 2 574 knih. Jednoduchá knihovnická vazba byla 
provedena u 1 935 knih. V rámci oprav, obalování a poznačování KF 
na provozech knihovny bylo v roce 2019 opraveno 4 087, obaleno 20 598 
a označeno 19 365 svazků. RFID tagy se označují novinky pro oddělení pro 
dospělé čtenáře a aktuální knihy ze skladu a výpůjčního protokolu. 
Označování provádějí pracovnice oddělení pro dospělé čtenáře a pobočky 
Opava Kateřinky, kde se v roce 2019 realizoval projekt RFID III. etapa. 
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Z důvodů opotřebování, ztrát a aktualizace KF bylo vyřazeno 20 047 
knihovních jednotek, z toho 19 701 knih.  

V ÚDZF se pravidelně prováděla údržba slovníku autorit, klíčových slov 
a edic. V databázi autorit se dělaly pravidelné týdenní aktualizace souboru 
národních autorit, dále průběžné opravy v souvislosti s připojováním 
záznamů místních knihoven. V rámci práce se slovníkem klíčových slov byly 
opravovány chyby, nesprávné tvary neodpovídající pravidlům tvorby 
slovníku klíčových slov a nastavovány vazby mezi slovy. Ve slovníku edic 
byly sjednocovány různé názvy stejných edic na stanovený správný tvar, 
čímž dochází k jeho zpřesnění a tím i zpřesnění vyhledávání.  

Během roku 2019 se v rámci katalogizace knih do katalogizačních záznamů 
začaly nově přidávat informace o cyklech a sériích knih. Do určených polí se 
nyní (i zpětně u již vydaných částí) vepisují názvy cyklů a označení pořadí. 

Během roku poskytovala supervizorka národních autorit individuální 
konzultace k práci s autoritami. Jedna z pracovnic ÚDZF pravidelně 
přispívala svými články do časopisu OKOO. 

Pracovnice ÚDZF se zúčastnily semináře Současná literatura pro děti a její 
vliv na rozvoj čtenářství v MěK Přerov, čtyřdenního školení ke katalogizač-
ním pravidlům RDA v Praze, semináře Nové metody a procesy nejen 
v akvizici v Olomouci, výročního semináře Souborného katalogu ČR aj. 

2.2.2 PREZENCE INFORMAČNÍCH ZDROJŮ KNIHOVNY, A TO 
JAK V TIŠTĚNÉ NEBO V DIGITÁLNÍ PODOBĚ 

Také v roce 2019 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.  
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Běžnou součástí knihovních služeb jsou elektronické služby jako např. 
webové stránky, elektronické katalogy, sociální sítě. V roce 2019 bylo 
realizováno 89 206 přístupů mimo prostory knihovny.  

Čtenáři mohou využívat své čtenářské konto přes webové rozhraní, 
rezervovat si půjčené knihy, nechat si odložit knihy, které jsou momentálně 
vráceny, 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 nebo oznámení o rezervaci titulu apod.  

V roce 2019 jsme pravidelně několikrát týdně aktualizovali webové 
stránky knihovny na adrese www.kpbo.cz, počet návštěv webových 
stránek za rok 2019 byl 425 704 návštěv.  

Knihovna pravidelně publikuje 
v regionálním tisku, bulletinu SKIP i 
dalších periodikách. V knihovně se 
natáčelo zpravodajství pro regionální 
vysílání v měsících březen a říjen 
v rámci republikových akcí na 
podporu četby. Pro propagaci služby 
byly vytištěny knižní záložky, které 
propagují služby a činnost 
jednotlivých oddělení. 

Knihovna pravidelně zasílá informace o akcích do městského zpravodaje 
Hláska, akce propagujeme ve skříňce před magistrátem, v Informačním 
centru, Klubu důchodců na Masarykové ulici a na pobočkách knihovny. 

Na FB a webu knihovny informujeme o naší činnosti a připravovaných 
akcích. Sdílíme informace z FB Statutárního města Opavy, Informačního 
centra, Slezského divadla, Opavské kulturní organizace, Slezského muzea, 
FB festivalů Další Břehy, Bezručova Opava, Hradecký slunovrat a dalších 

http://www.kpbo.cz/
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subjektů v Opavě, abychom našim uživatelům poskytly aktuální informace 
o kulturním životě ve městě. 

Naše knihovna umožňuje také přístup do online katalogu prostřednictvím 
smartkatalogu (katalog přímo v mobilním telefonu nebo tabletu). Uživatelé 
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. 
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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. 

Elektronickou komunikaci s uživateli umožňuje také služba Ptejte se 
knihovny. Dále publikujeme na Twitteru a Instagramu. 

2.2.3 ZAPOJENÍ DO CENTRÁLNÍHO PORTÁLU KNIHOVEN 
ČESKÉ REPUBLIKY 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě je zapojena do projektu Centrální portál 
knihoven.  

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. Do 
Centrálního portálu se zapojuje stále více knihoven, věříme, že vize projektu 
budou naplněny a budeme jej moci více využívat pro naši práci. V roce 2019 
proběhlo školení na službu ZÍSKEJ.  

https://www.facebook.com/Knihovna-Petra-Bezru%C4%8De-v-Opav%C4%9B-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1-organizace-260348007522/https:/www.facebook.com/Knihovna-Petra-Bezru%C4%8De-v-Opav%C4%9B-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1-organizace-260348007522/
https://www.facebook.com/Olali-Opavsk%C3%BD-labyrint-literatury-1526617580992171/
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2.2.4 KVALITA, EFEKTIVITA A MARKETING SLUŽEB 
KNIHOVNY 

Cíle pro rok 2019: Naplňovat a pokračovat v zavádění do praxe nové 
standardy kvality VKIS 

Knihovna v roce 2019 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 2019 bylo přijato 4 433 titulů, z toho 147 jedinečných. 
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2.3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 

V knihovně v roce 2019 pracovalo 31,19 zaměstnanců (přepočtený stav). 

Vzdělanostní složení: 

VŠ knihovnického směru 10,51 

VŠ ostatní 1 

SŠ knihovnického směru 6,56 

SŠ ostatní 9,19 

Ostatní 3,93 

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 je uvedeno na konci Závěrečné 
zprávy 1. část. 

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 

Formou dohody o provedení práce a činnosti byly v roce 2019 hrazeny 
úvazky knihovníků v městských částech, lektorů a přednášejících (akce pro 
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veřejnost), grafik časopisu Noviny skřítka Knihomílka Bořivoj Frýba, dvě 
brigádnice na doplnění služeb půjčoven v odpoledních hodinách. Brigádnice 
pracují 4 hodiny týdně. 

K  28. 2. 2019 ukončila pracovní poměr dohodou asistentka ředitelky (0,5 
úvazku, která pracovala částečně i ve službách na oddělení pro dospělé 
čtenáře (0,5). Po jejím odchodu byly posíleny služby půjčoven z důvodu 
nemocnosti zaměstnanců. Pozice asistentky ředitele není obsazena 
z úsporných důvodů, práce byla rozdělena mezi pracovnice ekonomického 
útvaru a ředitelku organizace. 

2.3.1 PÉČE O ZAMĚSTNANCE A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
KNIHOVNY 

V roce 2019 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. 

V roce 2019 byla hlavní budova napojena na HZS MS kraje. Z tohoto 
důvodu je organizace nucena držet pohotovost mimo půjčovní hodiny. Tuto 
činnost vykonávají 4 proškolení pracovníci organizace, kteří se střídají 
po týdnu.  

Vzdělávací akce 

Vzdělávací akce pro knihovníky pořádané jinými subjekty:  

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, změny pro rok 2018 
a 2019 

Změny v nemocenském pojištění v roce 2019 

E-neschopenky 

Zvukové knihovny v roce 2019 
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Čtenářská pregramotnost v praxi - K projektu S knížkou do života  

Setkání servisních bodů  

Stresový management  

Obsluha kotelny  

Spisová služba a GPDR praktický seminář 2x 

Centrální portál knihoven. Získej - Seminář o MVS přes CPK  

Současná literatura pro děti VIII. - Současná literatura pro děti a její vliv na 
rozvoj čtenářství  

Jarní setkání KLUBKA 

Podzimní setkání KLUBKA  

Data Technology Day  

Vzdělávací akce pro knihovníky v rámci knihovny:  

Školení řidičů referentských vozidel  

Obsluha EPS 

Školení BOZP a PO 

Školení Selfcheck pro pobočku v Kateřinkách 

Tematický zájezd do Kroměříže 

Prohlídka Knihovny Petra Bezruče v Opavě - exkurze pro knihovníky KMO 
Ostrava, účastníky konference Archivy a muzea - výměna zkušeností 

Výjezdní zasedání knihoven okresu Opava ve Štěpánkovicích  

Porada RF - Opava  

Porada RF - Brušperk 
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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 podle 
aktuálních potřeb.  

Pro knihovny okresu knihovna zorganizovala výjezdní zasedání ve 
Štěpánkovicích a tematický zájezd do Kroměříže, kde byly volné kapacity 
nabídnuty knihovníkům z okresu Opava.  

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 

Benchmarking – Zuzana Bornová 

Soubor Národních autorit – supervizor Marie Schneidrová 

Výbor SKIP10 - Zuzana Bornová, předsedkyně, Zuzana Valentová 
hospodářka 

Národní fonotéka - Miloš Bednařík 
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2.3.3 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI MĚSTA 
A DALŠÍMI SUBJEKTY 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků: 

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.  

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. 

SONS: 

Spolupracujeme se SONS a ZŠ Havlíčkova, žáci školy se aktivně podíleli na 
akci Tajemná zahrada, kterou jsme připravili pro děti v rámci projektu 
Pohádkový labyrint.  
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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 
Pohádkový labyrint a Noc s Andersenem. 

Středisko volného času, Základní umělecká škola Vladislava Vančury 
v Háji ve Slezsku, Dámský klub:  

Výstavy Dámského klubu, výstava prací žáků Základní umělecké školy 
Vladislava Vančury. 

Otevřená náruč, zapsaný spolek – setkání zájemců o náhradní rodinnou 
péči. 

Slezská nemocnice - dodávka knih na transfuzní stanici. 

FOKUS Opava – knihovnička pro klienty spolku. 

ANIMA – nabídka knih pro klienty centra, zahradnická a hobby literatura. 

Dopravní podnik Opava - burza knih.  

Další spolupracující subjekty jsou uvedeny přímo v textu hodnocení 
činnosti jednotlivých pracovišť knihovny. O spolupráci pravidelně 
informujeme na facebooku knihovny. 
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Se zajištěním hromadných akcí nám pomáhají dobrovolníci, jedná se 
převážně o instalaci výstav, pomoc při vernisážích, fotografická 
dokumentace, organizační zajištění Noci s Andersenem, sportovně 
kulturních exkurzí, Vinné stezky apod. V roce 2019 spolupracovalo 
s knihovnou 454 dobrovolníků. 

Statutární město Opava: 

Knihovna se zapojuje do programu Dne opavských dětí, velikonočních a 
vánočních trhů a dvou festivalů Bezručova Opava a Další břehy. Organizace 
se podílí na organizačním zabezpečení akcí: Den učitelů, vyhlášení 
sportovců, křtu knihy, přípravy sálu pro svatební obřady a vítání občánků. 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zuzana Bornová 

 

 

 Dne: 9. 4. 2020 

  _________________________________________  

 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 

 


