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Poděkování 

 

Rok 2020 byl poznamenán pandemií. I přes častá uzavření a omezení 
provozu jsme realizovali většinu naplánovaných akcí pro veřejnost, 
omezení nastala až u podzimního programu. V roce 2020 se nekonala 
tradiční Noc s Andersenem a většina naplánovaných akcí pro děti. 
Zhoršené a omezující podmínky nás přinutily více improvizovat a výrazně 
změnit styl práce za dodržení všech hygienických nařízení. Na jaře se nám 
podařilo obnovit provoz. 

V období pandemie se výrazně změnilo chování uživatelů, kteří více 
využívají možnosti on-line služeb, zejména systému objednávek a 
rezervací, stahování e-knih z našeho katalogu apod.  I přes počáteční 
obavy veřejnosti, byly naše provozy v době, kdy to bylo možné, hojně 
navštěvovány a naši čtenáři si vytvářeli velké zásoby knih a časopisů a 
dalších dokumentů omezeného provozu. Knihovna na rozdíl od jiných 
kulturních institucí byla vždy uzavřena jako poslední a měla možnost 
poskytovat své služby mezi prvními. I když opatření vlády byla často 
chaotická a nenadálá, dokázali jsme se se situací srovnat a otevřít ihned, 
jakmile nám to dovolilo vládní nařízení.  

V roce 2020 se podařila realizovat velká oprava koncertního křídla, jejíž 
závěr poznamenala karanténa většiny zaměstnanců v dodavatelské firmě, 
proto se koncertní křídlo vrátilo do sálu až na počátku roku 2021. 

V roce 2020 také probíhaly dílčí revize a aktualizace knihovních fondů, 
díky přesunu finančních prostředků se doplnily posuvné regály ve skladu 
dospělého oddělení a proběhla velká oprava pojezdových regálů 
v regionálním oddělení. 

I v roce 2020 vykonávala Knihovna Petra Bezruče v Opavě služby pro 
obecní knihovny jako knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí pro 
část okresu Opava. Knihovnám jsme byli nápomocni zejména v oblasti 



 

 

zásobování základních knihoven výměnnými soubory i metodikou 
půjčování při zachování bezpečných služeb v době pandemie.  

V roce 2020 se zhoršily podmínky v akvizici knihovních dokumentů. Knižní 
distribuce přešly na tzv. objednávkový systém, který nás nutil objednávat 
novinky v tříměsíčním předstihu. I tak nebyly objednávky často vykryty 
z důvodu změny edičních plánů i měnící se marketingové strategie 
knižních distribucí spojené např. s očekáváným Knižním veletrhem v Praze 
nebo předvánoční nabídkou nejžádanějších bestsellerů. Ztížená kalkulace 
v objednávkách nám během roku poskytovala pouze orientační přehled o 
cenách nasmlouvaných knih. Celý rok jsme se museli řídit pouze prostým 
odhadem, a často doplňovat nebo měnit skladbu objednávek, což celou 
situaci zhoršovalo. Nepřehledná situace na knižním trhu byla pro nás 
impulzem pro změnu systému akvizice na další období, který nám, jak 
doufáme, umožní zlepšit a zpřesnit akvizici pro naši knihovnu, zejména 
v oblasti edic a děl na pokračování. 

Rok 2020 si také vyžádal vynaložení nemalých finančních prostředků na 
dezinfekci, ochranné pomůcky pro zaměstnance i pro veřejnost. Půjčovny 
byly opatřeny ochrannými skly a zaměstnanci dodržovali nařízená 
hygienická opatření. Díky tomu kleslo i procento nemocenské proti roku 
2019 o 0.3 %. 

Na závěr chceme poděkovat zřizovateli knihovny, Statutárnímu městu 
Opavě, za finanční i metodickou podporu naší činnosti i pomoc při 
zásobování rouškami a dezinfekcí po dobu roku 2020. 

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, jejich pracovní nasazení a 
disciplinovanost v období pandemie. Bezpečnost a ochrana zdraví 
zaměstnanců i návštěvníků provozů knihovny byla pro nás v roce 2020 



 

 

nejvyšší prioritou. Stejně jako jiné knihovny jsme se přiklonili k vyšší 
ochraně, protože chráníme věkově různorodé skupiny uživatelů.  

Při naší práci se nevyhneme individuálnímu kontaktu s uživatelem, proto 
je zvýšená ochrana i omezení služeb pochopitelné. Důsledná ochrana 
pracovníků zajistila kontinuitu služeb i bezpečný návrat veřejné knihovny 
k široké nabídce služeb bez hygienického ohrožení veřejnosti či vlastních 
zaměstnanců po zbytek roku 2020, za což vděčíme především celoroční 
odpovědnosti a důslednosti našich zaměstnanců. 

 

 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 

 

Kontakt 

Tel: 553 714 005, 553 821 700, 701 
e-mail: okpb@opava.cz  
www.kpbo.cz  

mailto:okpb@opava.cz
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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 8:00-17:00) 

- 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  
- Regionální oddělení (pověřená knihovna pro 50 obecních knihoven) 
- Ředitelka a ekonomický útvar 
- 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. 

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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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. 

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 
informační 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, 
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, 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 
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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/2020 je přílohou č. 1. této výroční zprávy. 
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 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 

V roce 2020 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.  

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. 

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 2020 se přes 
biblioboxy vrátilo 47 778 svazků, neboť biblioboxy byly plně vytíženy přes 
nařízená uzavření knihoven pro bezkontaktní vrácení. 
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Nařízení vlády si vyžádala v roce 2020 uzavření provozů knihovny na jaře od 
13. 3. 2020 – 26. 4. 2020. Při opětovném otevření knihovny na jaře se musel 
oddělit výpůjční protokol na část pro vracení knih a pro půjčování knih tak, 
aby se návštěvníci nepotkali, jak nám doporučovala metodika z Národní 
knihovny. Běžný provoz bez omezení služeb nastal až v měsíci červnu do 
konce srpna. Na podzim byly provozy knihovny uzavřeny od 22. 10. – 22. 11. 
a potom od 23. 12. 2020. Na podzim jsme již mohli provozovat výdajová 
okénka na hlavní budově a na pobočce v Opavě Kateřinkách. Jakmile vládní 
nařízení umožnila půjčovat knihy, ihned byla tato služba zprovozněna na 
hlavní budově, poté na pobočce Kateřinky a nejpozději otevíraly menší 
pobočky Kylešovice a Olomoucká. V prvním pololetí jsme byli limitováni 
metodikou oddělených protokolů vracení a půjčování knih, jehož zajištění 
bylo personálně velmi náročné. Veškeré provozy byly otevřeny, pokud byl 
povolen vstup čtenářům do knihovny. Do konce roku byl vypracován 
postup, aby mohla být provozována výdajová okénka na pobočkách 
Kylešovice a Olomoucká a po domluvě a objednávce knih se mohly 
realizovat výpůjčky i v knihovnách v městských částech.  

Uzavření knihovny se výrazně podepsalo na činnosti knihoven v městských 
částech, které se otevíraly vždy až poslední. 

V jarní uzávěrce knihovny se naše knihovna se zapojila do projektu 
Folding@Home, který má mimo jiné za cíl zkoumat strukturu koronaviru 
a pomoci najít látky, které by proti viru mohly být účinné. 

V roce 2020 jsme se také zapojili do projektu Projekt IN.F.Obálka.  

Plastové obálky byly k vyzvednutí pro naše čtenáře seniory na dospělém 
oddělení a pobočkách i v knihovnách v městských částech. 

Senioři si mohli do obálek zapsat informace o svém zdravotním stavu, jaké 
užívají léky, přidat kontakty na své příbuzné a obálku pak vložit do lednice, 
kterou označí nálepkou nebo magnetkou. V případě potřeby zasahující 
záchranné složky díky magnetce najdou vše potřebné v „Info obálce“.  
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27. září 2020 odešel nečekaně dlouholetý spolupracovník knihovny Bořík 
Frýba, spoluautor našeho čtvrtletníku Noviny skřítka Knihomílka. 
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Grantová podpora 

V roce 2020 získala Knihovna Petra Bezruče v Opavě finanční podporu na 
nákup fondů pro nevidomé a slabozraké uživatele, z dotačního titulu 
Knihovna 21. století jsme získali částku 10 000 Kč pro licencovaný vstup do 
Knihovny a tiskárny Karla Emanuela Macana, na podporu přednáškové 
činnosti pro veřejnost jsme obdrželi částku 15 000 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 2 104 000 Kč. Regionální dotace a dotace na nákup 
zvukových knih byla vyčerpaná bezezbytku. U dotací na kulturně výchovné 
aktivity pro děti a přednášky pro veřejnost jsme museli část dotace vrátit, 
protože až na dvě akce v září se nepodařilo realizovat blok přednášek 
připravený na Týden knihoven a listopad.  

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, 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 a dárců z řad veřejnosti (převážně se jednalo o anonymní dary 
vhozené do biblioboxu). V roce 2020 obdržela knihovna knižní dary ve 
finanční hodnotě 49 523,-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, která byla v roce 2020 výrazně omezena. 

Čtenáři mohou 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, 
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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 Wi-Fi připojení. Důležitou skupinu 
tvoří děti do 15 let, kterým věnujeme velkou pozornost. Na podporu a rozvoj 
čtenářské gramotnosti se zapojujeme do celé řady republikových projektů. 
V roce 2020 se nerealizovaly tradiční akce Březen měsíc čtenářů, Týden 
knihoven nebo Noc s Andersenem. 

V roce 2020 proběhly pouze 3 akce v Klubu maminek v nově vznikajícím 
projektu BOOKSTART – S knížkou do života. Je potěšitelné, že i přes 
omezení akcí pro děti se podařilo uskutečnit 7. ročník soutěže Lovci perel. 

Oddělení pro děti, pobočka Kateřinky a Kylešovice mají i dětské koutky, 
které jsou vybaveny hračkami, tabulemi, stavebnicemi. Maminky s dětmi 
zařazují návštěvu do plánu svých procházek, protože se zde mohou ohřát, 
osvěžit, a také si půjčit knihy. Bohužel i provoz těchto koutků byl omezen 
hygienickými nařízeními.  
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2.1.1 STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2020 

Pandemická situace poznamenala celý rok. V roce 2020 bylo v knihovně 
zaregistrováno 6 904 čtenářů (v roce 2019 8 110 čtenářů). Z toho bylo 
v kategorii dětí do 15 let 1593 registrovaných čtenářů (2077 v roce 2019). 
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 2020 byl 
100 Kč/dítě do 15 let a senioři nad 70 let, 200 Kč/ostatní čtenáři. 
V městských částech jsou registrační poplatky dítě do 15 let 25 Kč, dospělí 
50 Kč. Registrační poplatky byly pro rok 2020 zvýšeny. 

Srovnání registrovaných uživatelů 2019-2020 

KNIHOVNA 
ROK 2019 

REG. 

ČTENÁŘI 

Z TOHO 
ROK 2020 

REG. 

ČTENÁŘI 
Z TOHO ROZDÍL 

HLAVNÍ BUDOVA 5002  4200  -802 

Dospělé + Studovna  3629  3089 -540 

 Dětské  1154  921 -233 

Mediatéka + ZK  149  138 -11 

Internet  70  52 -18 

Kateřinky 1567  1293  -274 

Kylešovice 674  593  -81 

Olomoucká 688  658  -30 

knihovny MLK 179  160  -19 

Celkem 8 110  6 904   -1206 
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Díky omezení provozu byly prodlouženy registrační poplatky celkově o 3 
měsíce, v době uzavření nepadaly sankční poplatky, což se výrazně 
podepsalo na příjmové složce. Mnoho čtenářů v obavě o své zdraví knihy 
pouze vrátilo a do knihovny už nepřišli, nebo do knihovny chodili nárazově 
pro větší počet knihovních dokumentů. V knihovně se v roce 2020 
zaregistrovalo o 1206 méně čtenářů. Největší propad je v kategorii dětí do 15 
let (484 dětí), kdy jsme nemohli zvát do knihovny žáky 1. tříd na tradiční 
nábor čtenářů. 

V roce 2020 navštívilo knihovnu 202 609 návštěvníků (276 059 v roce 2019), 
z toho bylo 101 854 fyzických návštěv, na odděleních a pobočkách 
knihovny (133 259 v roce 2019) a 100 755 virtuálních návštěv on-line služeb 
(92 726 v roce 2019). Kulturní a vzdělávací akce pořádané nebo 
spolupořádané knihovnou navštívilo 9 496 návštěvníků (32 801v roce 2019). 
Akce pořádané jinými organizacemi v sálu knihovny navštívilo 5486 
účastníků (11 050 v roce 2019). Jedná se o občanské obřady, akce jiných 
subjektů a výuku studentů církevní a varhanní konzervatoře a ZUŠ Václava 
Kálika, předehrávky škol apod. Nemožnost pořádat kulturní akce se také 
výrazně projevila na příjmové složce knihovny v oblasti krátkodobých 
pronájmů sálu. 
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Rozbor fyzických návštěv 

V roce 2020 žilo v Opavě 57 379 obyvatel (57 692 obyvatel v roce 2019), 
z toho 7 523 dětí do 15 let (8011 v roce 2019).  V roce 2020 nejsilnější 
věkovou skupinu registrovaných čtenářů tvořili senioři 60+ , druhá kategorie 
byly děti do 15 let. 

Zaznamenali jsme také nárůst dotazů a podnětů přes facebook knihovny 
a mírný nárůst služby ODLOŽ (odložení knih), v roce 2020 jsme přes tuto 
službu vydali 11 500 knih. V období úplného uzavření knihovny musela být 
služba ODLOŽ vypnuta. Nebylo v našich silách skladovat požadované 
knihy, neboť tyto objednávky zabíraly poměrně hodně místa. Proto jsme 
službu aktivovali cca 3 dny, než se otevřelo výdejní okýnko. Přes tuto službu 
bylo v roce 2020 realizováno 11 500 objednávek. V roce 2020 bylo vyřízeno 
3 935 rezervací. 

Virtuální návštěvy (On-line služby): 100 755 vstupů, jedná se o vstup do 
katalogů, rezervace knih, prodloužení čtenářského konta. Majitelé chytrých 
telefonů a tabletů mohou stahovat elektronické výpůjčky z projektu  
E-reading/Palmknihy. Knihovna se svými elektronickými službami blíží ke 
standardu 7/24 (7dní v týdnu, 24 hodin denně).  

I přes počáteční omezení jsme 7. sezónu zásobovali sdílenou knihovničku 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. 



 

20 

 

Srovnání výpůjček v letech 2019 - 2020 

KNIHOVNA ROK 2019 Z TOHO ROK 2020 Z TOHO ROZDÍL 

Hlavní budova 275 931  209 877  -48 054 

Dospělé + Studovna  205 049  159 410 -45 639 

Dětské  54 552  38 553 -15 999 

Mediatéka + ZK  16 330  11 914 -4 416 

Kateřinky 82 927  68 190  -14 737 

Kylešovice 45 570  30 934  -14 636 

Olomoucká 66 839  43 664  -23 175 

Knihovny MLK 5 920  4 029  -1 891 

Celkem 477 187  356 694  -120 493 

43%

1%

3%

1%

51%

1%

Rozbor návštěvnosti knihovny za rok 2020

Fyzické návštěvy půjčoven

Návštěvníci internetu

Návštěvníci KVČ

Návštěvníci vzdělávacích akcí

Online služby

Akce jiných organizátorů
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V roce 2020 se na poklesu čtenářů a výpůjček podepsala pandemická 
situace, která přinesla největší omezení na jaře a podzimu, tedy v období 
školního roku. To je patrné v meziročním poklesu počtu registrovaných 
čtenářů o 1206 čtenářů, zejména v kategorii dětí se zde projevily dopady 
pandemie (pokles o 540 dětí), kdy jsme se v obvyklé míře nemohli věnovat 
dětem z posledního ročníku MŠ a nižšímu stupni ZŠ. 

2.1.2 VZDĚLÁVACÍ A KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 
(KVČ) 

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. Pandemie 
omezila naši spolupráci s ostatními organizacemi na území města.  

V roce 2020 jsme pravidelně zásobovali knihobudku v městských sadech 
u příležitosti čtenářských akcí a svátků: Mikulášská nadílka, Vánoce, Svatý 
Valentýn, Den poezie, Daruj knihu apod. Spolku FOKUS Opava jsme 
věnovali další neupotřebené knihy. Doplnili jsme i knihovnu ve Slezské 
nemocnici v transfuzní stanici. 

V roce 2020 byla vypracována nová Koncepce činnosti na roky 2021 – 2027. 
Koncepce vychází z materiálu Koncepce rozvoje knihoven v České republice 
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na roky 2021 -2027 s výhledem do roku 2030. Koncepci vypracovala Národní 
knihovna v Praze a schválila vláda ČR dne 17. 8. 2020. 

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 2020 bylo knihovnou zorganizováno 78 kulturních akcí a 31 
vzdělávacích akcí pro veřejnost. Dále v objektu proběhlo 35 akcí 
uspořádaných jinými organizacemi. V sále knihovny probíhají svatební 
obřady a vítání občánků, dále akce festivalu Bezručova Opava a OHK. 
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 vernisáže. V knihovně pracuje Klub 
maminek, který připravuje pravidelná setkání pro maminky na mateřské 
dovolené a Klub seniorů. 

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 - Pohádky pod sněhem 

Klub maminek - Karneval  

Klub maminek - Loučení s létem 
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Vernisáže 

Dalibor Bednář: Se Sudkem za zády 

ZUŠ Vladislava Vančury a Dámský klub: Labyrinty v nás 

Výstavy 

Jiří Hajduk - VIS (Croatia) - fotografická výstava  

Jan Čech - Hvozdnice očima Jana Čecha - fotografická výstava  

KERAMICKÝ DESIGN SUŠ OSTRAVA  

Dalibor Bednář - SE SUDKEM ZA ZÁDY  

Střední škola průmyslová a umělecká - Odlišnosti - výstava klauzurních 
prací  

Karel Jáchim - Příroda, město, lidé   

Barevný svět  

Střední škola průmyslová a umělecká - Fotogram  

Sahadža Jóga  

Barbora Macháčková - Z ulic Země Svaté  

Karel Vlna, Ivo Tomeček - Ptáci a příroda  
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Labyrinty v nás - akce v rámci Bezručovy Opavy  

Vzdělání pro všechny - akce v rámci Bezručovy Opavy  

Iva Puchká - Kresby - výstava kreseb  

Kamil Quis - Indiáni Severní Ameriky  

Klára Smolíková - V knihovně je kocour  

Tomáš Balej - Fotografie  

Háčkované mandaly – výstava ručních prací paní Blanky Noskové 

       

Přednášky pro veřejnost 

Kateřina Krejčová: NEJLEPŠÍ NEZNAČENÉ TREKY SVĚTA - Best of našich 
nejdivočejších treků za posledních 5 let! 

Arnošt Vašíček: České tajemno  

Jakub Venglář: Rusko - Léto na Sibiři  

Vladimír Lemberk - 13 chval Norska - cestovatelská přednáška  

Vladimír Lemberk - Madagaskar – cestovatelská přednáška 

Tomáš Vejmola: Tomík na cestách – Tuktukem z Thajska až na Moravu  
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Saša Ryvolová: Za zlatým vábením Yukonu  

Alena a Jiří Márovi: Panama a Kostarica- cestovatelská přednáška 2x 

Koncert za Oponou: Fajkus – Hanousek - akce v rámci Bezručovy Opavy  

Líný učitel aneb jak vypadá moderní vzdělávání - akce v rámci Bezručovy 
Opavy 

Autorská čtení 

Zuzana Pospíšilová- Hravé čtení 2x 

Dílny – workshopy 

Roční období - Vyrob si své puzzle  

Eurocentrum Ostrava - Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem 2x 

Přehled akcí pořádaných jinými organizacemi: 

Zahájení školního roku – SŠ podnikatelská Opava 

Církevní konzervatoř koncerty a maturitní zkoušky (2x) 

V sále knihovny probíhají také svatební obřady a vítání občánků. 
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2.1.3 ODDĚLENÍ A POBOČKY KNIHOVNY 

Dospělé oddělení a studovna 

Činnost oddělení pro dospělé čtenáře byla v uplynulém roce ovlivněna 
epidemickou situací v České republice. Některé činnosti nebylo možné 
vykonávat vůbec, jiné jen omezeně. Zejména tradiční spolupráce 
s opavskými středními školami nebyla možná z důvodu jejich uzavření po 
většinu školního roku. Ani další akce, na které si opavská veřejnost již 
zvykla, nebylo možné uskutečnit, např. bazar knih v autobuse apod.  

Přes složitou situaci byly v prostorách dospělého oddělení připraveny tři 
výstavy. První výstavou roku byla výstava prací studentů Střední umělecké 
školy Ostrava, s názvem Keramický design SUŠ Ostrava. Další výstavou 
byla Prošívaná krása patchworku. Svou zálibu, patchworkové výrobky 
i pracovní postupy, představila dlouholetá čtenářka paní Karla Karleová. 
V závěru roku zaplnila výstavní vitríny výstava nazvaná  Liselotte 
Bajgarová: Netradiční origami. Kromě větších výstav byla připravena řada 
tematických výstavek, které si kladou za cíl usnadnit čtenářům výběr či 
upozornit na méně známé a čtenáři zatím neobjevené zajímavé knihy nebo 
připomínají výročí oblíbených literátů.  

Období, kdy vládní restrikce neumožňovaly fungování knihovny v obvyklém 
rozsahu, bylo využito k činnostem, na které se v běžném roce nedostává. 
V první polovině roku byly kompletně vymyty a dezinfekčním roztokem 
vydezinfikovány regály na půjčovnách. Zároveň byly vyřazeny méně 
využívané knihy do skladu. Aktualizován byl poté i fond periodik. 

Excerpovala se periodika, včetně zpětné excerpce článků u periodik, 
u kterých je předpoklad, že mohou být v budoucnu, zejména studentům, 
užitečné. 

Ve studovně došlo ke zpracování vázaných svazků sbírky zákonů, kterou 
knihovna obdržela darem. Vázanými svazky tak mohlo být nahrazeno cca 
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20 ročníků používáním mnohdy velmi poškozených zákoníků, které 
knihovna odebírá na volných listech. 

Během letních měsíců došlo z důvodu optimalizace služeb ke spojení 
oddělení studovna a mediatéka. Knihovní fond studovny byl úplně 
vystěhován, z důvodu změn v rozmístění regálů a zmenšen s ohledem na 
aktuální potřeby čtenářů. Část svazků obohatila volný výběr dospělého 
oddělení, což ocenili zejména studenti, neboť to pro ně znamená možnost 
delší výpůjční lhůty. Starší svazky byly uloženy do skladu, kde jsou dále 
dostupné k vypůjčení prostřednictvím objednávek. Zároveň došlo k 
aktualizaci v současnosti již méně využívaného archivu článků. Ponechány 
byly články vztahující se k regionu a regionálním osobnostem a událostem.  

Částečně uvolněný prostor studovny byl zaplněn hudebními a filmovými 
nosiči mediatéky. Spojení obou oddělení v jedno přivítali zejména čtenáři. 
Otevírací doba se mohla ve studovně rozšířit až do 18ti hodin a zrušena byla 
i polední přestávka. Služby obou oddělení byly zachovány.  

Sestěhování studovny a mediatéky se dotklo i zvukové knihovny. Také tento 
speciální fond byl přestěhován a aktualizován. Vyřazovaly se knihovní 
jednotky využívající dnes již zastaralé nosiče magnetofonové pásky.  

Na podzim došlo k rozšíření skladu beletrie a drobným opravám ve skladu 
naučné literatury. Ani zde se to neobešlo bez drobného stěhování a 
následného posouvání a rozvolňování ustaveného fondu. Sklad dospělého 
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oddělení byl doplněn dalším blokem posuvných regálů, čímž se výrazně 
navýšila kapacita skladů. 

  

Prostory po mediatéce byly využity jako distanční pracoviště pro půjčovny 
na hlavní budově, pro okénkový výdej knih během omezení provozu 
knihovny. Místnost je vybavena velkou kapacitou regálů, aby se zde mohly 
řadit objednávané knihy čtenářů. Čtenáře v objednávkách nijak 
neomezujeme, naopak jim umožňujeme objednat si vše, co je dostupné na 
regálech. 

Oddělení pro děti a mládež 

V roce 2020 byl provoz a celkový počet uživatelů na oddělení pro děti 
a mládež poznamenán koronavirovou epidemií, kvůli které byly knihovny 
po určitou dobu roku uzavřeny nebo pracovaly v omezeném režimu. 
Z tohoto důvodu se měnila i průběžná náplň práce a nemohly být 
uskutečněny všechny naplánované akce v rámci Března – měsíce knihy, 
Týdne knihoven, Noci s Andersenem, Den dětí nebo celorepublikových 
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projektů „Celé Česko čte dětem“, „Knížka pro prvňáčka“, „ Země EU“, a 
konečně i celoročního projektu knihovny „Orbis Pictus“. 

Základní knihovnické služby oddělení pro děti a mládež neposkytuje pouze 
registrovaným čtenářům od 1 – 15 let, ale i uživatelům staršího věku. Kromě 
nich se dětské oddělení také zaměřuje na kulturně výchovnou a vzdělávací 
činnost, jejímž hlavním úkolem je podpora čtenářství. A to prostřednictvím 
úvodních lekcí a besed připravených pro děti mateřských škol a žáky 
základních škol z Opavy a okolí. Po dobu otevření knihovnice připravily 19 
vzdělávacích akcí (6 MŠ, 9 ZŠ), kterých se zúčastnilo 337 dětí. Čtyři kulturní 
akce s celkovým počtem 228 žáků ZŠ. Vyměnit knihy si v rámci pravidelné 
návštěvy knihovny přišlo 27 tříd. Celorepublikového projektu s názvem 
„Lovci perel“, který je založen na sbírání perliček za správně zodpovězené 
otázky z dané knihy, se zúčastnilo 54 dětí různého věku. Pro mladší děti 
byla vydána tři čísla časopisu Noviny skřítka Knihomílka. 

V období omezeného režimu, kromě celkové desinfekce prostor knihovny, 
byly za použití roušek, rukavic a desinfekčního přípravku průběžně 
omývány regály, přebalovány obaly knih dětského oddělení.  

Po dobu uzavření knihovny byla provedena aktualizace knihovního fondu 
přeřazením části svazků z volného výběru do skladu. Dále pro lepší orientaci 
čtenářů na oddělení nově umístěny podrobnější rozřaďovače, doplněny tři 
písmenka začátku jména autora na hřbet knihy a piktogramy označující 
jednotlivé žánry. (válečné, sci-fi, první čtení, komiksy, genetická metoda, 
atd.). Pracovnice také připravily nové besedy, které doplnily stávající 
nabídku pro školy. Do skladu oddělení pro děti a mládež byl vřazen 
skladový dětský fond z pobočky Olomoucká. Pro rychlejší vyhledávání 
požadavků ze strany čtenáře i zde byly knihy označeny třemi písmenky.  

Pracovnice dětského oddělení se i v době nouzového stavu zúčastnily on-
line semináře s názvem: „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj 
čtenářství – Cesty krajinou příběhů a skutečnosti“, který se konal ve středu 
11. listopadu 2020.  
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Po celý rok byly průběžně doplňovány knihy do knihobudky v sadech 
Svobody. 

V roce 2020 byly realizovány kulturní akce pro základní školy: 

15. 1. 2020 

Pospíšilová, Zuzana – Autorské čtení (60 dětí) 
(akce v rámci ukončení celorepublikového projektu „Lovci perel“) 

12. 2. 2020 
Lemberk, Vladimír – Madagaskar (50 dětí) 

8. 9. 2020 
Mára, Jiří – Panama a Kostarika (90 dětí) 

28. 9. 2020 
Eurocentrum Ostrava - Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem (28 dětí)   
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Internetová studovna 

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.  

Uživatelé mají 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 
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. 

Naše knihovna se v roce 2020 zapojila do projektu Folding@Home, který 
má mimo jiné za cíl zkoumat strukturu koronaviru a pomoci najít látky, 
které by proti viru mohly být účinné. 

Zjednodušeně jde o distribuované výpočty, kdy si počítače rozdělují práci 
na simulaci chování složitých molekul. 

Oddělení slouží jako validační místo pro službu Moje ID. Pracoviště funguje 
jako servisní středisko pro veřejné knihovny okresu Opava i další knihovny, 

https://foldingathome.org/
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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 2020. 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, letáků 
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a drobných propagačních materiálů podle potřeb či požadavků pracovišť 
knihovny (záložky, diplomy, dárkové poukazy, pamětní listy apod.). 

Pro starší čtenáře oddělení pro děti a mládež byla navržena sada žánrových 
piktogramů, které slouží k lepší orientaci při výběru knih. Na přelomu roku 
byl v rámci spolupráce s odborem životního prostředí města vytvořen 
grafický návrh boxu, do kterého bude možno vhazovat dary čtenářů za 
účelem podpory recyklace. 

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. Přestože byl rok 2020 ve všech směrech jiný, 
přijeli na dětské programy také žáci škol okolních obcí. V době od ledna do 
února knihovnu navštívili žáčci MŠ a ZŠ Malé Hoštice nebo ZŠ Raduň. 
Přínosnou se stala spolupráce s opavskými školami a předškolními 
zařízeními pro děti s handicapy, kterým je knihovna, mimo jiné, 
představována formou interaktivních hraných pohádek. Nově byla 
navázána spolupráce se ZŠ Nový svět, která ve výuce využívá pedagogiku 
Marie Montessori. 
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Akce pro předškolní zařízení: pro MŠ bylo připraveno celkem 9 kulturních 
a vzdělávacích akcí. 

Jednalo se převážně o tematicky zaměřené besedy, interaktivní loutková 
představení.  

Akce pro základní školy: nové tematické besedy byly připraveny pro žáky 
ZŠ všech věkových kategorií. Celkem bylo uskutečněno 34 kulturních 
a vzdělávacích akcí: 

 tematické besedy 

 pravidelné měsíční výměny knih žáků nižšího stupně ZŠ 
 příprava speciálních programů pro ZŠ Slezského odboje 

 beseda s cestovatelem Vladimírem Lemberkem  

 celorepubliková soutěž „Lovci perel.“ Celkově se soutěže zúčastnilo 24 
dětí a jedna třída ZŠ, odměnou byla beseda se spisovatelkou Zuzanou 
Pospíšilovou. 

 maratón čtení v rámci Března – měsíce knihy  

 Hlavolamy – program pro žáky ZŠ plný bádání a přemýšlení 

Bookstart : S knížkou do života 

V roce 2020 knihovna pokračovala v celorepublikovém projektu 
Bookstart: S knížkou do života. Pravidelná setkávání maminek na 
rodičovské dovolené s dětmi v rámci Klubu maminek proběhla celkem 3 
krát. Tyto akce jsou velmi oblíbené, pokaždé se zúčastnilo minimálně 
patnáct maminek se svými dětmi. 
Únorové setkání doplnilo vystoupení dětí z MŠ Pekařská. Nedílnou součástí 
byly autorské pohádky. 

Vernisáže a výstavy: 

 Naučná stezka Hvozdnice očima Jana Čecha – fotografická výstava 
Jana Čecha 
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 Fotogram - Odlišnosti - výstava klauzurních prací studentů Střední 
školy průmyslové a umělecké v Opavě  

 Z ulic Země Svaté – fotografická výstava slečny Barbory Macháčkové 
 Kresby – výstava kreseb paní Ivy Puchké 

       

Pracovnice pobočky pravidelně přispívá do elektronického časopisu 
knihovny OKOO. 
Pracovnice pobočky se také podílí na tvorbě Digitální kroniky.  
V roce 2020 fungovala pobočka Kateřinky díky koronavirové situaci ve zcela 
novém, odlišném režimu. Dobu, kdy byla knihovna pro čtenáře uzavřena, 
knihovnice využily k mnoha činnostem. Ve výpůjčních službách byla 
dokončena implementace RFID kódů do knih. Proběhla povinná revize 
knihovního fondu ve znění zákona č.1/2005 Sb., týkající se provádění revize 
knihovních fondů, § 16 Evidence a revize knihovního fondu.  
Pro lepší a jednodušší orientaci v dětské literatuře byly knihy označeny 
piktogramy a prvními třemi písmeny z příjmení autora.  

Pro nejmenší čtenáře knihovnice natočily maňáskové pohádky: 

O koblížkovi, O zatoulaném sluníčku, Moře, Ježeček a sklenice, Pohádka 
o létu. 

Pobočka Kateřinky v roce 2020 odebírala celkem 62 populárně-naučných 
titulů časopisů a 1 titul denního tisku. 
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Pobočka Kylešovice 

Rok 2020 byl ve všech oborech i směrech poznamenán koronavirovou 
epidemií. Služby, tedy i knihovny, byly často uzavřeny či omezeny ve své 
činnosti. Klasický provoz služeb byl na pobočce zachován necelých 20 
týdnů. 

Na základě nařízení vlády byla pobočka poprvé uzavřena od 13. března 
a poté došlo až v červnu k částečnému otevření, a to pouze 2krát týdně za 
přísných hygienických opatření. Knihy byly odevzdávány a uchovávány 
v karanténě. V půjčovnách se mohl za použití roušek, rukavic a dezinfekce 
pohybovat omezený počet čtenářů. Tato situace se opakovala i v říjnu, kdy 
došlo 22. října k opětovnému uzavření všech provozů knihoven. V průběhu 
prosince došlo k jeho obnovení na tři týdny. 

V době postupného uvolňování restrikcí v prvním pololetí roku 2020 byla 
nutná personální výpomoc na hlavní budově Knihovny P. Bezruče a pobočce 
v Kateřinkách, a to z důvodu vyšší náročnosti na hygienická opatření (bylo 
nutno oddělit vracející se knihy do karantény) a personálního zabezpečení 
(pracovníci museli být rozděleni na dvě směny). 

Prioritou tohoto roku bylo zajištění výpůjčních služeb knihovny. Aby 
nedošlo k porušení nařízení o počtu osob v zavřených prostorách, 
nedocházely děti na besedy či knihovnické lekce. Počet návštěv žáků 
v knihovně byl ovlivněn i uzavřením všech stupňů základních a středních 
škol. 

Samozřejmě v průběhu roku došlo i k aktualizaci knihovního fondu (bylo 
vyřazeno 3000 knihovních jednotek). Došlo i k částečnému přeřazení málo 
využívaných knih z volného výběru do skladových prostor. Byl aktualizován 
fond periodik a brožur.  

V průběhu roku byly na pobočce instalovány čtyři fotografické výstavy, 
které si čtenáři mohli prohlédnout v době, kdy byla knihovna otevřena: 
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 VIS (Croatia) – výstava Jiřího Hajduka 

 Příroda, město, lidé – výstava Karla Jáchima 

 Ptáci a příroda – výstava Karla Vlny a Ivo Tomečka 
 Fotografie – výstava Tomáše Baleje 

    

Pobočka Olomoucká 

Rok 2020 byl zcela jiný také v naší knihovnické práci. Podle nařízených 
vládních opatření byla pobočka OL plně otevřena pouze v měsících leden, 
únor a září. Částečně jsme půjčovali v červnu, červenci, srpnu, říjnu a 
prosinci. Zcela uzavřeno bylo v březnu, dubnu, květnu a listopadu. 
Personálně knihovnice pomáhala zajišťovat práci půjčoven na hlavní budově 
a v Kateřinkách celý květen, v červnu pak na pobočce Kylešovice. V nejvyšší 
možné míře byl na pobočce OL zajištěn chod biblioboxu a později možnost 
výdejového okna po předchozí domluvě se čtenářem. 

40% čtenářů pobočky je ve věkové kategorii 65-95 let. Je to věková skupina 
se silným návykem četby, která pobočku navštěvuje často a hodně si 
půjčuje. V roce 2020 se to potvrdilo i v číslech: zatímco pobočka byla 
otevřena pouze z 46% své kapacity půjčovní doby, pobočku ve srovnání 
s rokem 2019 navštívilo 58% návštěvníků a půjčilo si 65% výpůjček. Četba je 
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na tomto nejstarším sídlišti opravdu životním stylem a čtenáři (zvláště té 
věkově nejzranitelnější a nejohroženější skupiny) jsou spokojení a vděční za 
sebemenší možnost vypůjčení papírových knih a časopisů v bezpečném 
okruhu svého bydliště. Práce s většími skupinami dětí z MŠ, družiny či ZŠ 
byla prakticky nemožná. Při potřebě výměny knih žáků ZŠ byl domluven 
termín návštěvy mimo půjčovní dobu, aby třída menších dětí neohrozila 
seniory. V omezené půjčovní době nadále plně probíhalo objednávání i 
rezervace knih a časopisů, nebo tisk, kopírování a skenování dokumentů. 
Pobočka se podílí na dobrém hospodářském výsledku organizace, 
v omezené otevírací době se podařilo vybrat 81% tržeb ve srovnání s rokem 
2019. 

Ke stávajícímu fondu přibylo za r. 2020 na pobočku 1 045 knih. Zhruba 
polovina z celkového počtu je uložena v centrálních skladech hlavní budovy, 
kam se důsledně téměř každý měsíc hlavně z omezených kapacitních 
důvodů odvážejí už „obečtené“ knihy. Tak, aby na půjčovně zůstávaly pouze 
nové a čtenářsky zajímavé tituly. Knihovnice se aktivně zapojuje do 
vyhledávání a akvizice nových titulů, s ohledem na požadavky a potřeby 
čtenářů pobočky – zejména dětské beletrie pro nejmenší, dospělé beletrie a 
regionální tituly. 

Čas bez čtenářů byl využit pro vyřazování brožur a periodik, přeřazování 
knih do skladů a především opravám a údržbě fondu. Pokračovalo se na 
přiřazování nových znaků MDT jednotlivým titulům v naučné dětské i 
dospělé literatuře – fyzicky i v on-line katalogu. Nachystaly se nové 
rozřaďovače. Podle pravidel RDA bylo zkatalogizováno 145 brožur. 

Knihovnice se aktivně podílí na propagaci knihovny editací knihovnické 
facebookové stránky Opavský LAbyrint Literatury (OLALI), kde 
prostřednictvím cca 2000 příspěvků mapuje literární či kulturní dění a 
zajímavosti ve všech možných souvislostech. Je aktivní členkou skupiny pro 
autoritní záhlaví, pracující na problematice vytváření, stahování a údržby 
slovníků autoritních záhlaví dokumentů.  
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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 2020 bylo na tyto knihovny dodáno 65 souborů s 1784 svazky knih.  

V roce 2020 proběhla další aktualizace fondu ve skladu regionálního fondu a 
fondu střediska Opava. 

Stav fondu za region a středisko k 31. 12. 2020 je celkem 70 701 svazků, 
počet odebíraných časopisů 7 titulů pro knihovny městských částí. 

Také do činnosti regionálního oddělení zasáhla pandemie, vyhlášení 
nouzového stavu a následné uzavření knihoven v polovině března posunulo 
výjezdy na obsluhované knihovny. Jarní uzavření knihoven pracovníci 
oddělení využili na zpracování metodických materiálů pro nové knihovníky 
(katalogizace v AKIS Clavius a AKIS Clavius REKS, výpůjční protokol AKIS 
Clavius a AKIS Clavius REKS), dále aktualizaci fondu a chystání souborů na 
odvoz po uvolnění vládních opatření. Na příměstské obsluhované knihovny 
byly rozvezeny hygienické a dezinfekční prostředky pro knihovníky 
i čtenáře (dezinfekce, rukavice, roušky atd.).  

Pracovníci oddělení vypomáhali ve výpůjčních službách na hlavní budově v 
době rozvolnění opatření od konce dubna do poloviny května, dále i během 
roku při nemocnosti.  

V prosinci byla zaškolena nová knihovnice pro knihovnu v Milostovicích. 

Pracovníci regionálního oddělení se aktivně zúčastňují všech projektů, se 
kterými knihovna působí na veřejnosti, také se organizačně podílí na 
kulturně výchovné činnosti pro veřejnost, provádí fotodokumentaci akcí, 
korekci textů webových stránek i oficiálních materiálů knihovny. V roce 
2020 vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a nastalé situaci bylo možné 
uskutečnit méně akcí pro veřejnost než v roce předešlém. 
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Pracovníci oddělení spravují a řídí profil knihovny na Facebooku, Twiteru, 
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 2020.  



 

41 

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 jsme i v roce 2020 zaměřili na všechny věkové skupiny bez 
ohledu na hendikep. I když v roce 2020 byla naše kulturní činnost omezena 
kvůli úsporným opatřením, snažili jsme se realizovat naplánované kulturní 
aktivity a činnosti v období, kdy to ještě šlo.  

Během pandemie jsme rozšířili spolupráci s jinými organizacemi, například 
s Ostravskou univerzitou, kde jsme streamovali debaty k problematice 
CORONAVIRU. Na našem FB jsme zprostředkovávali informace z oblasti 
knižní kultury, pravidelně jsme informovali o novinkách v oblasti 
elektronických knih, rozhlasové četbě a dalších aktivitách, které by 
pomohly k příjemnějšímu prožití vládních opatření. V závěru roku jsme 
provedli administrativní přípravu na podepsání smlouvy s Národní 
knihovnou k využití Digitální knihovny pro naše registrované uživatele. 
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Pracovnice oddělení v Opavě Kateřinkách nahrály pro děti 3 loutkové 
pohádky. V roce 2020 jsme pravidelně zásobovali knihobudku v městských 
sadech u příležitosti čtenářských akcí a svátků: Mikulášská nadílka, Vánoce, 
Svatý Valentýn, Den poezie, Daruj knihu apod. Pokračovali jsme v dodávce 
knih i pro zapsaný spolek FOKUS Opava a pro Slezskou nemocnici 
v transfuzní stanici, abychom zpříjemnili dárcům krve pobyt při odběrech.  

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 vycházel 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 2020 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 

 Zapojit knihovnu do republikových projektů 
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Složení knihovních fondů: 

Knihovna má celkem 271 377 knihovních jednotek, z toho 257 128 knih. 
Přírůstek v roce 2020 byl 10 469 KJ, úbytek 12 625 KJ. 

Naučná literatura 72 804 sv. 

Krásná literatura 184 324 sv. 

Zvukové dokumenty 11 344 sv. 

Zvukově obrazové dokumenty 2 053 sv. 

Elektronické dokumenty 547 sv. 

Kartografické dokumenty 305 sv. 

Tematické složení knih dodaných na půjčovny v roce 2020: 

Naučná literatura pro dospělé 1 081 sv. 

Krásná literatura 5 766 sv. 

Naučná literatura pro děti  393 sv. 

Krásná literatura pro děti 2 773 sv. 

Celkem 10 013 sv. 

Složení přírůstku ostatních druhů dokumentů za rok 2020: 

Zvukové dokumenty 479 sv. 

Zvukově obrazové dokumenty 21 sv. 

Elektronické dokumenty 15 sv. 

Kartografické dokumenty 1 sv. 

Celkem 516 sv. 
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Přehled čerpání prostředků na nákup KF a služeb za rok 2020: 

Knihy (z rozpočtu knihovny): 1 557 299 Kč 

Knihy RF (hrazeno z dotace MS kraje): 643 849 Kč  

DVD: 8 690 Kč 

CD: 17 313 Kč 

Zvukové knihy: 1 025 Kč nákup audioknih 
 25 000 Kč (licencovaný přístup do databáze KTN)  

E-knihy: 46 482 Kč (služba) 

Pro hendikepované uživatele jsou stahovány zvukové knihy z licencovaného 
zdroje z Knihovny a tiskárny Karla Emanuela Macana v Praze. Na přístup 
do licencovaného zdroje v objemu 25 000 Kč bylo 10 000 Kč pokryto dotací 
z dotačního titulu K21. Během roku 2020 jsme pořídili 198 titulů zvukových 
knih (270 svazků) z produkce KTN. 

V roce 2020 bylo nakoupeno 516 ostatních druhů dokumentů. Knihovna 
také nabízí svým uživatelům přístup k elektronickým knihám z projektu  
E-reading a Fraus. Za tuto službu zaplatila 46 482 Kč. 

ÚDZF v r. 2020 nakupoval i zpracovával knihy pro 9 knihoven: Budišov nad 
Budišovkou, Háj ve Slezsku, Kozmice, Mokré Lazce, Chlebičov, Štítina, 
Sudice, Strahovice a Bělá. Pro tyto knihovny bylo nakoupeno 870 knih a 
zpracováno 878 svazků (z toho 8 darů) ve 43 souborech. 
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Knihovní fondy dodané za r. 2020 na jednotlivé knihovny – druh 
dokumentu knihy a časopisy: 

KNIHOVNA Soubory 

2020 
Svazky 

2020 
Svazky 

2019 
Rozdíl Časopisy/Kč 

Dospělé od. 31 2 430 2 718 -288 

 

 

138 570 

Dětské od. 28 1 171 1 649 -478 12 723 

Olomoucká 27 1 045 1 467 -422 17 443 

Kylešovice 26 1 058 1 276 -218 18 968 

Kateřinky 29 1 756  1 971 -215 

 

42 820 

Stř. Opava 1 7 117 -110 2 822 

Služ. +BP 0 0 1 -1 0 

Region 33 2 546 3 166 -620 0 

Celkem 175 10 013 12 365 

 

-2 352 233 346 

Na jednotlivé provozy knihovny byly v roce 2020 dodány 
zpracované knihy v této hodnotě: 

Oddělení pro dospělé: 531 641 Kč 

Oddělení pro děti: 208 931 Kč 

Olomoucká: 213 640 Kč 

Kateřinky: 361 689 Kč 

Kylešovice: 226 917 Kč 

Průměrná cena knihy byla 219 Kč. To je o téměř 10% více než v roce 
2019, kdy byla průměrná cena 200 Kč, což se projevilo i na nižším 
přírůstku KF. 
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V rámci výkonu RF z finančních prostředků Moravskoslezského kraje bylo 
pro výměnné soubory do obsluhovaných knihoven zpracováno a dodáno 2 
546 svazků ve 33 souborech v celkovém objemu 643 849 Kč.  

Kromě běžných nákupů získala knihovna knihy prostřednictvím darů: 198 
svazků (např. od čtenářů, Ministerstva kultury ČR, Statutárního města 
Opavy, Slezské univerzity, autorů aj.) v ceně 49 523 Kč.  

Během roku 2020 bylo zpracováno, adjustováno, zapsáno a na knihovny 
rozesláno 10 014 svazků knih a map. Nakoupeno bylo 10 255 svazků knih. 
197 knih a 1 mapa byly získány darem. 

Zkatalogizováno bylo 3 925 nových titulů beletrie i naučné literatury. Ke 
všem katalogizačním záznamům těchto titulů byly připojeny anotace a 
náhledy obálek knih. U 3 195 už zkatalogizovaných titulů byly doplněny 
další nové svazky knih. 

V roce 2020 proběhla revize knihovního fondu v souladu s knihovnickým 
zákonem č. 257/2001 Sb. a podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 na 
pobočce Kateřinky. Celkem bylo odrevidováno 35 087 knihovních jednotek. 
Předpokládaných ztrát (nezvěstných knihovních jednotek) je 92 svazků.  

Knihy se balí a opravují na všech pracovištích knihovny. V roce 2020 bylo 
pracovnicemi ÚDZF označeno 1 923 knih a obaleno 57 knih. Jednoduchá 
knihovnická vazba byla provedena u 1 655 knih. V rámci oprav, obalování a 
poznačování KF na provozech knihovny bylo v roce 2020 opraveno 3 456, 
obaleno 19 536 a označeno 15 527 svazků. RFID tagy se označují novinky pro 
oddělení pro dospělé čtenáře a aktuální knihy ze skladu a volného výběru. 
Označování provádějí pracovnice oddělení pro dospělé čtenáře a pobočky 
Kateřinky.  

Z důvodů opotřebování, ztrát a aktualizace KF bylo vyřazeno 12 625 
knihovních jednotek, z toho 7 502 knih. Zbytek tvořily KJ ostatních druhů 
dokumentů. V roce 2020 proběhlo před sloučením oddělení mediatéka a 
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zvuková knihovna se studovnou vyřazování zastaralých druhů nosičů 
dokumentů typů gramofonové desky, magnetofonové kazety apod. 

V ÚDZF se pravidelně prováděla údržba slovníku autorit, klíčových slov 
a nakladatelů. V databázi autorit se dělaly pravidelné týdenní aktualizace 
souboru národních autorit a její průběžné opravy. V rámci práce se 
slovníkem klíčových slov byly opravovány chyby a nastavovány vazby mezi 
slovy. Ve slovníku nakladatelů byly kontrolovány a opravovány jejich 
zápisy, což přispívá k jeho zpřesnění, a tím i zpřesnění vyhledávání.  

Během roku 2020 pokračovalo doplňování informací o cyklech a sériích knih 
do katalogizačních záznamů nových i dříve zakoupených knih. Do určených 
polí se vepisovaly názvy cyklů a označení pořadí v rámci cyklu či série. 

Během roku poskytovala supervizorka národních autorit individuální 
konzultace k práci s autoritami. Jedna z knihovnic ÚDZF pravidelně 
publikovala články v časopise OKOO. V únoru 2020 také představily chod 
a činnosti celého oddělení katalogizace praktikantce ze Slezské univerzity.  

Pracovnice ÚDZF se v roce 2020 kvůli koronavirové pandemii zúčastnily 
pouze školení k propojování údajů z Wikipedie s daty z databází národních 
autorit. Během její první jarní vlny v dubnu až červnu 2020 vypomáhaly při 
půjčování knih, u vracení knih do karantény, při podávání informací 
čtenářům a dohledu nad dodržováním hygienických opatření. 

Koronavirová pandemie v roce 2020 ovlivnila i knižní trh. Kvůli opatřením 
proti viru Covid-19 někteří nakladatelé a vydavatelé přibrzdili přípravu 
nových titulů a přesunuli vydávání knih z jara na podzim a u mnoha titulů z 
podzimu na rok 2021. U dvou největších dodavatelů nových knih došlo i ke 
změnám ve způsobu objednávání knih kvůli snižujícím se nákladům nově 
vydávaných knih. U většiny očekávaných dobře prodejných titulů 
preferovali zadávání tzv. předobjednávek cca měsíc až dva před plánovaným 
datem vydání. Rezervované výdaje na takto přesunuté tituly byly v prosinci 
2020 využity k nákupu knih na obnovu často půjčovaných titulů, které byly 
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již značně opotřebované. Šlo např. o nové výtisky evergreenů z cyklu Harry 
Potter, Malý poseroutka, knih od autorů Jo Nesbo, Stephen King či titulů 
povinné četby pro žáky základních škol i studenty středních škol. Využily se 
i k zakoupení dražších titulů naučných knih ze společenskovědních oborů a 
také knih v angličtině. 

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

Také v roce 2020 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.  

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.  

S ohledem na pandemická opatření služba ODLOŽ nabyla na významu, 
zejména ve druhém pololetí roku 2020. 

V roce 2020 jsme pravidelně několikrát týdně aktualizovali webové 
stránky knihovny na adrese www.kpbo.cz, počet návštěv webových 
stránek za rok 2020 byl 510 000 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 

http://www.kpbo.cz/
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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 
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. 
Na sklonku roku 2020 byly přizvány členské veřejné knihovny k vyřízení 
přístupu pro své čtenáře do Národní digitální kroniky- Díla nedostupná na 
trhu do DNNT. 

https://www.facebook.com/kpbo.cz/
https://www.facebook.com/Olali-Opavsk%C3%BD-labyrint-literatury-1526617580992171/
https://twitter.com/kpbo1
https://www.instagram.com/knihovna_petra_bezruce/
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2.2.4 KVALITA, EFEKTIVITA A MARKETING SLUŽEB 
KNIHOVNY 

Cíle pro rok 2020: Naplňovat a pokračovat v zavádění do praxe nové 
standardy kvality VKIS 

Knihovna v roce 2020 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 3 133 titulů, z toho 63 jedinečných. 

  



 

52 

2.3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 

V knihovně v roce 2020 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 organizace viz příloha č. 2.  
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Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 

Formou dohody o provedení práce a činnosti byly v roce 2020 hrazeny 
úvazky knihovníků v městských částech, lektorů a přednášejících (akce pro 
veřejnost). Kvůli epidemiologické situaci nebylo realizováno tolik dohod 
jako v minulých letech. 

2.3.1 PÉČE O ZAMĚSTNANCE A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
KNIHOVNY 

V roce 2020 knihovna se zúčastňovala převážně on-line školení a seminářů a 
porad: 

Pověřená knihovna 

Individuální školení AKIS Clavius na knihovnách – Hať, Darkovice (1 
účastník), Píšť – 3 hodiny (2 účastníci) 

Individuální školení AKIS Clavius REKS na knihovnách – Vřesina, Oldřišov, 
Strahovice – 3 hodiny (3 účastníci) 

Seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou – ve spolupráci s Místní 
knihovnou Pavla Křížkovského v Holasovicích, SKIP10, MVSK Ostrava - 
prezentace regionálního oddělení KPB Opava - 1 hodina  

Naplánované školení (podzim 2020) zaměřené na sociální sítě (Facebook, 
Instagram) - koncepce, využití, publikování příspěvků – vzhledem k situaci 
bylo přesunuto na rok 2021. 

Ostatní organizace 

SU Opava – Konference K 21 – 8 hodin (3 účastníci) 

Spisová služba - 3 hodiny (1 účastník) 

Gordik přechod na SQl (2 účastníci) - 4 hodiny ( on-line) 

Daň z příjmu – 4 hodiny (1 účastník) 
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Přerov – on line školení – 4 hodiny (5 účastníků) 

Praha - Propojování jmenných autorit s Wikipedií a Wikidaty – 2,5 hodiny 
(1 účastník) 

Porada pověřených knihoven RF – 3 hodiny (3 účastníci) 

On-line porada pověřených knihoven RF -2 hodiny (2 účastníci) 

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.  

Knihovny okresu byly pravidelně informovány o aktuální situaci formou 
okresní mailové konference, knihovnám byly zasílány metodické materiály 
a informační letáky. 

Další konzultace se týkaly aktualizací knihovního fondu, problematiky 
revize a práce v systému s výměnným formátem MARC21 a standardem 
RDA.  

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 

KNIHOVNY.CZ - Miloš Bednařík 

Setkání v těchto komisích se odehrávalo většinou přes videokonference. 
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2.3.3 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI MĚSTA 
A DALŠÍMI SUBJEKTY 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků: 

V září proběhlo v knihovně setkání účastníků „Co venkovské knihovny 
umějí a mohou“. Účastníci setkání si prohlédli naši knihovnu a metodické 
oddělení je seznámilo se systémem výkonu RF v našem regionu. 

Spolupráce s knihovnou SU  

Spolupráce s knihovnou Slezské univerzity probíhá zejména v oblasti 
konzultací a výměně literatury vydávané pedagogy Slezské univerzity. 
V naší knihovně proběhla praxe jedné studentky oboru knihovnictví. 

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. 

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 
ORBIS PICTUS. 

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. 

Slezská nemocnice - dodávka knih na transfuzní stanici. 

FOKUS Opava – knihovnička pro klienty spolku. 

ANIMA – nabídka knih pro klienty centra, zahradnická a hobby literatura. 
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Technické služby Opava – zásilka knih na koupaliště 

Dopravní podnik – knihovnička do autobusu – 1. čtvrtletí 2020 

MMO: 

Odbor životního prostředí – příprava projektu kontejneru na knižní dary, 
realizace projektu v 1. pololetí roku 2021. 

Odbor vnitřních věcí: knihovna se podílí na organizačním zabezpečení akcí - 
příprava sálu pro svatební obřady a vítání občánků. O spolupráci pravidelně 
informujeme na facebooku knihovny. 

Se zajištěním hromadných akcí nám pomáhají dobrovolníci, jedná se 
převážně o instalaci výstav, pomoc při vernisážích, fotografická 
dokumentace, s knihovnou spolupracovalo 20 dobrovolníků, kteří 
odpracovali 83 hodin. 

Statutární město Opava: 

Knihovna se v roce 2020 zapojila pouze do programu festivalu Bezručova 
Opava.  

 

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zuzana Bornová 

Dne: 9. 4. 2021 
 

  _________________________________________  

 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 

 


