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Poděkování
Také rok 2021 byl poznamenán pandemií. Přes uzavření knihovny v první
polovině roku a částečné omezení provozu jsme stihli realizovat všechny
naplánované akce pro veřejnost. Část našich aktivit jsme přenesli do
venkovního prostoru a využili jsme krásné prostředí městských sadů
v blízkosti knihovny. Hygienická omezení se i v roce 2021 dotkla tradiční
Noci s Andersenem, o to více jsme se snažili dětem chybějící akci
vynahradit. Často měnící se a omezující podmínky nás přinutily více
improvizovat a výrazně změnit styl práce za dodržení všech hygienických
nařízení. V roce 2021, stejně jako v roce 2020, se čtenáři vraceli do
knihovny váhavě. Provoz knihovny výrazně poznamenalo i uzavření škol
do prázdnin.
Období pandemie dále ovlivňovalo chování uživatelů, kteří i v roce 2021
více využívali možnosti on-line služeb, zejména systému objednávek a
rezervací, stahování e-knih z našeho katalogu apod. Využití on-line služeb
se výrazně projevilo ve všech sledovaných ukazatelích. I přes počáteční
obavy veřejnosti byly naše provozy, v době kdy to bylo možné,
navštěvovány a naši čtenáři si vytvářeli velké zásoby knih a časopisů
a dalších dokumentů. Situace se stabilizovala až na podzim, kdy se do
knihovny začaly vracet školní kolektivy a veřejnost, která překonala své
obavy z nákazy.
V roce 2021 se realizovala velká oprava varhan. V prvním čtvrtletí byla
přestěhována knihovna v Malých Hošticích do nových prostor v základní
škole. Byly vypracovány podklady pro aktualizaci a případné rozšíření
projektu na opravu střechy a dalších historických prvků v objektu
Městského domu kultury Petra Bezruče. Věříme, že i přes velké
ekonomické problémy současnosti se bude rekonstrukce střechy realizovat.

V roce 2021 také probíhaly dílčí revize a aktualizace knihovních fondů
podle plánu revizí, probíhala nezbytná údržba a aktualizace fondů.
Také v roce 2021 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.
Díky mírnému rozvolnění opatření jsme pro knihovníky z okresu Opava
zvládli zorganizovat i osobní setkání a školení, což bezesporu přispělo
k oživení naší činnosti a zlepšení nálady všech zainteresovaných.
V roce 2021 jsme pro akvizici využili již naplno akviziční portál
TeamLibrary, který nám výrazně usnadňuje práci v předobjednávkách
a sledování vícesvazkových děl. Práce s tímto akvizičním portálem přinesla
zlepšení a zpřesnění akvizice pro naši knihovnu, zejména v oblasti edic
a děl na pokračování.
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 2021, umožnění
přednostního naočkování pracovníků služeb proti COVIDu19. Rok 2021 si
opět vyžádal vynaložení nemalých finančních prostředků na dezinfekci,
ochranné pomůcky pro zaměstnance i pro veřejnost.
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 věrným čtenářům
a návštěvníkům akcí.
Musím také připomenout velmi dobrou, včasnou a erudovanou pomoc
Institutu knihovnictví z Národní knihovny České republiky, který nám svou
metodickou podporou pomohl se zorientovat v labyrintu nařízení
a opatření, za což jim patří velké poděkování.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců i návštěvníků provozů knihovny
byla pro nás i v roce 2021 nejvyšší prioritou. Při naší práci se nevyhneme
individuálnímu kontaktu s uživatelem, proto je zvýšená ochrana
pochopitelná. Důsledná ochrana pracovníků zajistila kontinuitu služeb
i bezpečný návrat veřejné knihovny k široké nabídce služeb po zbytek roku
2021, za což vděčíme především odpovědnosti a důslednosti všech našich
zaměstnanců.
Děkuji kolegyním a kolegům za jejich přínos k rozvoji knihovnických a
informačních služeb knihovny, jejich pracovní nasazení a disciplinovanost
v období pandemie, se kterou jsme se potýkali již druhý rok. Jsem ráda, že
i přes složitou dobu máte stále invenci a nekončící chuť vymýšlet
a realizovat nové projekty.
Rok 2021 byl pro naše zaměstnance bezesporu psychicky velmi náročný.
Patří jim velký dík za jejich disciplinovanost, dobrou pracovní morálku,
příjemnou pracovní atmosféru, ohleduplnost i nevyčerpatelný optimismus.

Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka

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

Název a sídlo knihovny:
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
Nádražní okruh 27, 746 01 Opava
Rok založení 1950
Od 1. ledna 1997 přeneseny pravomoci zřizovatele na Statutární
město Opavu

IČ: 00318574
DIČ: CZ 00318574
ID datové schránky: gyzv7st
ČÚ: 22132-821/0100
Ředitelka: Mgr. Zuzana Bornová

Kontakt
Tel: 553 714 005, 553 821 700, 701
e-mail: okpb@opava.cz
www.kpbo.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)
- Studovna a mediatéka
(po, út, čt 10:00 -18:00, pá 10:00 -17:00)
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.
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Pobočky v městských částech:
Místní knihovna Komárov, Podvihovská 16, 747 70 Opava Komárov
(pondělí 16:30 – 18:30)
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
8

a informačních služeb, klíčové jsou i aktivity vztahující se k informační
a čtenářské gramotnosti a sebevzdělávání. Zapojení moderních technologií
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 15 000
titulů elektronických knih. Knihovna má také pro své registrované uživatele
zajištěn přístup do velkých digitálních sbírek Díla nedostupná na trhu.
Díla nedostupná na trhu (DNNT)
zahrnují plné texty dokumentů
(knihy, časopisy, noviny atd.)
vydaných na území České republiky.
Jedná se o dokumenty chráněné
autorským právem (tj. neuplynulo 70
let od smrti autora), které byly
zařazeny do Seznamu děl
nedostupných na trhu. V 1. pololetí se
naši registrovaní čtenáři dostali díky
dohodě Národní knihovny s
autorskými svazy i k titulům
vytištěným do roku 2010, tedy i k
dokumentům, které jsou z hlediska
autorského práva chráněné. Pro
neregistrované čtenáře jsou k dispozici další volné databáze. Bez přihlášení
je možno stahovat volná díla zpřístupněná díky Městské knihovně v Praze.
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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. Je
potěšitelné, že výstavní činnost v roce 2021 nebyla již tak omezována
vládními nařízeními.

Uživatelé mohou využít kopírovacích služeb, dále je pro ně k dispozici
přístup na veřejný internet s dalšími navazujícími službami, kroužková
vazba či laminování dokumentů.
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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
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/2021 je přílohou č. 1. této výroční zprávy.

11

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE
V roce 2021 knihovna plnila své poslání na celém území města Opavy a jeho
městských částí. 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.
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Pro své uživatele knihovna provozuje webové stránky, komunikuje na
Facebooku, Twitteru i na Instagramu. Samozřejmostí je přístup do online katalogu a čtenářských kont uživatelů. Ve městě jsou k dispozici
biblioboxy, kam čtenáři mohou vrátit knihy mimo otevírací hodiny.
I v roce 2021 byly pro vrácení knih využívány biblioboxy, které jsou
umístěny u hlavní budovy a na pobočkách ve městě. Přes ně bylo vráceno
36 642 knihovních jednotek.
Nařízení vlády si vyžádala v roce 2021
uzavření provozů knihovny od ledna
do 15. února 2021. Při opětovném
otevření knihovny jsme půjčovali přes
tzv. covidová okénka, jak nám
nařizovala vládní opatření. Díky roku
2020 jsme byli na tuto situaci již
připraveni, takže se provozy přes
výdejní okénka rozjely hned na všech
pracovištích. Do půjčoven mohli
čtenáři vstoupit až od 12. dubna 2021,
kdy se musela dodržovat průběžná
omezení provozu, zejména počet lidí v
půjčovnách a rozestupy mezi
návštěvníky. Pro provoz knihovny
platila opatření jako pro služby a
maloobchod. Pro kulturní akce platila jiná omezení, takže pořádání
kulturních akcí v budově jsme začali provozovat až od června. V roce 2021
jsme navázali na pracovní postupy, které jsme měli vypracovány pro rok
2020 s malými modifikacemi, podle platných nařízení v roce 2021.
Grantová podpora
Knihovna Petra Bezruče v Opavě v roce 2021 získala finanční podporu
z dotačního titulu Knihovna 21. století na podporu přednáškové činnosti pro
13

veřejnost v projektu Otevíráme dveře novým světům ve výši 15 000 Kč.
Na realizaci pořadů k rozvoji dětské čtenářské gramotnosti jsme
z dotačního titulu K21 MK ČR získali částku 12 000 Kč na projekt Na skok
v Bradavicích. Na výkon regionálních funkcí pro obsluhované knihovny
v části okresu Opava jsme z prostředků Moravskoslezského kraje získali
částku 2 789 000 Kč. Všechny dotace byly vyčerpány bezezbytku.
V dotačním titulu VISK3 jsme získali dotaci na výměnu serveru ve výši
160 000 Kč (investice), dotaci na vybavení Covidových okýnek ve výši
50 000 Kč. Částku 58 000 Kč jsme obdrželi v dodatečně vypsaném 2. kole
pro VISK3, kde jsme uspěli s projektem Modernizace výpočetní techniky
pro knihovny v městských částech.
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 a do Beru(ž)ky). V roce 2021 obdržela knihovna
knižní dary ve finanční hodnotě 166.640,- 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, které byly v roce 2021 opět omezeny.
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.
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Knihovna zasílá čtenářům, kteří o tuto službu projeví zájem, elektronickou
připomínku, která je upozorní na nutnost vrácení knih. Čtenářům jsou
k dispozici 3 typy katalogů, klasický webový katalog, Katalog
CARMEN 2.0, který umožňuje například si knihu stáhnout elektronicky
a SMART katalog, který se dá provozovat v chytrých telefonech. Na hlavní
budově a na pobočce Opava Kateřinky je k dispozici Wi-Fi připojení.
V roce 2021 proběhly pouze 3 akce v Klubu maminek v projektu
BOOKSTART – S knížkou do života. S ohledem na pandemickou situaci
jsme 2 akce směřovali do městských sadů, abychom oslovili co nejširší
okruh veřejnosti. Je potěšitelné, že i přes omezení akcí pro děti se podařilo
uskutečnit 8. 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
během 1. pololetí roku 2021 hygienickými nařízeními.

16

V městských sadech v červenci proběhnul výtvarný workshop s ilustrátorem
dětských knih Adolfem Dudkem. Tato akce se setkala s velkým nadšením ze
strany dětí a rodičů, proto jsme se rozhodli letní akci opakovat i v dalších
letech.
Novinkou v roce 2021 bylo zavedení povinné rezervace na kulturně
vzdělávací akce pro veřejnost. Rezervační systém nám umožnil reagovat na
případné změny nebo přesuny termínu přednášek a hlídat kapacitu míst
v sále podle platných nařízení.
Vládní opatření si vyžádala reorganizaci půjčoven, byla sloučena oddělení
studovny, mediatéky a veřejného přístupu na internet, tedy služeb, které
byly během roku 2021 v největším útlumu kvůli omezení služeb po dobu
výdejních okének. Uvolněný prostor bývalé mediatéky sloužil jako místnost
pro výdej objednaných knih. Fond mediatéky a zvukové knihovny byl
sloučen s oddělením studovna včetně provozu veřejného internetu
a umístěn do oddělení studovny.
V roce 2021 se zjednodušil systém registrací na hlavní budově, kdy se čtenáři
většinou registrovali na oddělení pro dospělé čtenáře. Zjednodušení si
vyžádalo omezení výpůjčních protokolů, protože v době půjčovních okýnek
se všechny výpůjčky a registrace řešily na hlavní budově přes jeden výpůjční
protokol. Větší volnost byla uživatelům ponechána i za běžného provozu
knihovny, většina čtenářů využívala dospělého oddělení, kde bylo možno
provádět bezkontaktní platbu na platebním terminálu.
2.1.1 STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021
Pandemická situace se projevila i ve sledovaných ukazatelích. V roce 2021
bylo v knihovně zaregistrováno 5 755 čtenářů (v roce 2020 6 904 čtenářů).
Z toho bylo v kategorii dětí do 15 let 1255 z registrovaných čtenářů (1589
v roce 2020). 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
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v roce 2021 byl 100 Kč/dítě do 15 let a pro seniory nad 70 let. Registrační
poplatek pro ostatní čtenáře byl 200 Kč. V městských částech jsou
registrační poplatky 25 Kč pro dítě do 15 let a pro seniory nad 70 let, dospělí
platí 50 Kč. Registrační poplatky zůstaly na úrovni roku 2020.
Srovnání registrovaných uživatelů 2020-2021
KNIHOVNA

ROK 2020
REG.
ČTENÁŘI

Z TOHO

ROK 2021
REG.
ČTENÁŘI

do 15 let

Z TOHO

ROZDÍL

do 15 let

HLAVNÍ BUDOVA

4200

854

3602

705

-598

Kateřinky

1293

361

1077

283

-216

Kylešovice

593

187

487

132

-106

Olomoucká

658

136

440

97

-218

knihovny MLK

160

51

149

37

-11

6 904

1589

5755

1 255

-1149

celkem

V roce 2021 byly v prvním pololetí v době nouzového stavu prodlouženy
registrační poplatky celkově o další 4 měsíce, které se připočetly k uzavření
provozu z roku 2020, kdy také knihovna nemohla poskytovat služby v plném
rozsahu. V době uzavření nepadaly sankční poplatky, což se podepsalo na
příjmové složce knihovny. Mnoho čtenářů v obavě o své zdraví knihy pouze
vrátilo a do knihovny už nepřišli, nebo do knihovny chodili nárazově
v delších časových intervalech pro větší počet knihovních dokumentů a
preferovali návštěvy menších provozů knihovny. V knihovně se v roce 2021
zaregistrovalo o 1149 čtenářů méně. Největší propad nastal v kategorii dětí
do 15 let (334 dětí), kdy provoz knihovny poznamenalo uzavření škol
a následné letní prázdniny.
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V roce 2021 navštívilo knihovnu 308 311 návštěvníků (202 609 v roce 2020),
z toho bylo 97 170 fyzických návštěv, na odděleních a pobočkách knihovny
(83 613 v roce 2020) a 211 141 virtuálních návštěv on-line služeb (100 755
v roce 2020).
V roce 2021 uspořádala knihovna 169 akcí pro veřejnost a školy, které
navštívilo 13 749 lidí. V sále knihovny bylo uskutečněno 66 akcí pořádaných
jinými organizacemi. Jednalo se o občanské obřady (svatby, vítání občánků
– 61 akcí), akce jiných subjektů, předehrávky škol, předávání vysvědčení
a sněm OHK (5 akcí). Omezení pro pořádání akcí se také výrazně projevilo
na příjmové složce knihovny v oblasti krátkodobých pronájmů sálu.
Rozbor fyzických návštěv
V roce 2021 žilo v Opavě 56 701 obyvatel (57 379 obyvatel v roce 2020),
z toho 7 816 dětí do 15 let (7 523 v roce 2020). I v roce 2021 nejsilnější
věkovou skupinu registrovaných čtenářů tvořili senioři 60+ , druhá
kategorie byly děti do 15 let.
Zaznamenali jsme také nárůst dotazů a podnětů přes webovou stránku a
facebook knihovny i služby ODLOŽ (odložení knih). V roce 2021 jsme
vydali přes službu ODLOŽ 22 267 knih (v roce 2020 - 11 500 objednávek).
V roce 2021 bylo vyřízeno 5 572 rezervací (3 935 rezervací v roce 2020).
Virtuální návštěvy (On-line služby): v roce 2021 bylo zaevidováno 168 313
vstupů do katalogů, rezervace knih, prodloužení čtenářského konta.
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). Přes naše katalogy lze
stahovat i e-knihy vydávané jinými subjekty například Městskou knihovnou
v Praze. Tato služba není vázána na registraci v knihovně. Jedná se převážně
o e-knihy volných děl, zejména z oblasti české klasické literatury (tzv.
povinné četby). Na tuto službu jsme upozorňovali veřejnost v době uzavření
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nebo omezení služeb knihovny. Využití této služby však nelze statisticky
vykázat.
I přes počáteční omezení jsme 8. sezónu zásobovali sdílenou knihovničku na
městském koupališti, kam přes léto zavážíme kolem 2000 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.
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Rozbor návštěvnosti knihovny za rok 2021
1%

26%

0%

4%
68%
1%

Fyzické návštěvy půjčoven

Návštěvníci internetu

Návštěvníci KVČ

Návštěvníci vzdělávacích akcí

Online služby

Akce jiných organizátorů

Srovnání výpůjček v letech 2020 - 2021
KNIHOVNA

ROK 2020

ROK 2021

ROZDÍL

209 877

176 734

-33 143

Kateřinky

68 190

72 335

+4 154

Kylešovice

30 934

36 418

+5 484

Olomoucká

43 664

52 173

+8 509

4 029

4 201

+172

356 694

341 861

-14 833

Hlavní budova

knihovny MLK
celkem
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Také v roce 2021 se na poklesu čtenářů a výpůjček podepsala pandemická
situace. Pokračoval meziroční pokles čtenářů o 1 149. Výpůjčky paradoxně i
přes omezení stouply na pobočkách a v městských částech, protože čtenáři
pro návštěvu preferovali menší prostory. V roce 2021 vzrůstala potřeba
uživatelů více využívat on-line služeb. Přes web knihovny přistupovali na
portál Děl nedostupných na trhu (DNNT), do on-line katalogů knihovny pro
objednávku publikací nebo si přes své čtenářské konto stahovali e-knihy.
Hlavní budova kvůli uzavření škol přišla o své návštěvníky z řad školní
mládeže a zejména o mimoopavské čtenáře z řad studentů středních škol.
Také v kategorii dětí se projevily dopady pandemie (pokles o 334 dětí), kdy
jsme se v obvyklé míře nemohli celé pololetí 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 2021 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, knihami pro děti jsme podpořili spolek Ester
v Javorníku.
Na tyto dary jsme začali využívat převážně knihy, které nám vhodila
veřejnost do sběrného boxu Beru(ž)ka.
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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 2021 bylo knihovnou zorganizováno 120 kulturních akcí a 47
vzdělávacích akcí pro veřejnost. Dále v objektu proběhlo 66 akcí
uspořádaných jinými organizacemi. V sále knihovny probíhají svatební
obřady a vítání občánků, dále akce festivalu Bezručova Opava a OHK,
předávání maturitních vysvědčení. Nejvíce proběhlo občanských obřadů,
dále maturitní závěrečné zkoušky církevní konzervatoře. Krátkodobé
pronájmy byly realizovány v minimálním počtu (5 akcí), což se stejně jako
v roce 2020 podepsalo na příjmové stránce organizace.
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. V letošním roce jsme v rámci Klubu maminek zorganizovali
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2 velké akce pro děti a rodiče v parku u knihovny, bylo to Pohádkové
dopoledne a Nebojte se labyrintu.
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 Pohádkové dopoledne s knihovnou – venkovní akce
Nebojme se bludiště – venkovní dušičková akce
Klub maminek – Vítejte v knihovně
Vernisáže
Portréty Jadrana Šetlíka – v rámci 64. ročníku festivalu Bezručova Opava
Síla ženy
Hrdinky: příběhy významných žen – vernisáž výstavy studentů ateliéru
Renaty Fučíkové (výstava ke stejnojmenné knize)
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SPOJRZENIA“ – VZHLED - výstava vítězů studentské soutěže FOTON

Výstavy
Tomáš Havránek a Kamil Quis: Indiáni Severní Ameriky
Tomáš Balej - Fotografie
Iva Puchká - Kresby
Jiří Kokošek - Barva tónů
Klub Kavárenských Fotografů - Co se nám líbí
Jan Čech: The Colours of India - Holí
Jiří Hajduk - Hrady - Výstava fotografií
Střední škola průmyslová a umělecká - Plenér U3 - Výstava klauzurních
prací
Karel Vlna, Ivo Tomeček - Opavská příroda a ptáci
Bruselský sen – výstava užitkového skla
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R.U.R: Ohlédnutí – výstava prací žáků na téma Čapkových robotů
Jan Čech - Karneval v Benátkách
Portréty Jadrana Šetlíka - výstava v rámci 64. ročníku festivalu Bezručova
Opava
Hrdinky - příběhy významných žen - výstava ke stejnojmenné knize
Barbora Macháčková - Město na Grachtech
Střední škola průmyslová a umělecká - Akvarely - Grafický design
SPOJRZENIA“ – VZHLED - výstava vítězů studentské soutěže FOTON
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AUTORSKÉ ČTENÍ
Ivana Peroutková - Případy malého detektiva
Zuzana Pospíšilová – Detektivové

Přednášky pro veřejnost
Tomáš Vejmola Tomík na cestách – Na kole do Gruzie a zpět - 7000 km.
Cestovatelský stand up
Saša Ryvolová: Na východ od ráje aneb Malé Sundy
Matěj Ptaszek: Kolumbie
Aleš Palán – Nevidím ani tmu (v rámci festivalu BO)
Beseda s Jadranem Šetlíkem o jeho fotografické tvorbě (v rámci festivalu
BO)
Alena a Jiří Márovi: Anglie, Skotsko, Wales +1x akce pro školy
Petr Nazarov: Banát
Viktorka Hlaváčková: Tajemná Albánie země plná příběhů
Jan Kašinský - Od vajíčka k mláďatům - 5x akce pro školy
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Jakub Venglář: Čína!?
Arnošt Vašíček: Záhady na dosah ruky
Jan Kašinský – Chráníme je, nebo jim škodíme?
Vinná stezka s Robertem Zwingerem: Světová vína v moravském provedení
Dílny – workshopy
Kouzelné malování s Ádou Dudkem - výtvarný workshop v parku
Květinový workshop s Hankou Režnarovou
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Přehled akcí pořádaných jinými organizacemi:
Zahájení školního roku – SŠ podnikatelská Opava
Předávání Vysvědčení – SŠ podnikatelská Opava
Církevní konzervatoř koncerty a maturitní zkoušky (2x)
Sněm OHK
V sále knihovny probíhají také svatební obřady a vítání občánků - 61 obřad.
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2.1.3 ODDĚLENÍ A POBOČKY KNIHOVNY
Oddělení pro dospělé čtenáře
Rok 2021, podobně jako ten předchozí, ovlivnila epidemická situace v České
republice. Zpočátku roku byly všechny provozy uzavřeny z důvodu vládních
restrikcí. Pracovníci dospělého oddělení se věnovali převážně úklidu,
aktualizaci knihovního fondu a přípravám na znovuotevření prostřednictvím
výdejního okénka. To bylo otevřeno již 15. února. Hladký chod zajišťovali
především pracovníci oddělení pro dospělé. Řešení to nebylo ideální, proto
uživatelé, ale také zaměstnanci, uvítali možnost plného otevření půjčoven
od 12. dubna.
Neblahé následky protiepidemických opatření se dotkly především obvyklé
spolupráce se školami, které zejména v první polovině roku nemohly přijít
na tradiční knihovnické lekce. Situace se zlepšila až na podzim,
kdy knihovnu navštívilo 9 tříd prvních ročníků opavských středních škol.
Celkem 248 studentů se tak mělo možnost seznámit s knihovnou,
nabídkou služeb a možnostmi jejich využití při studiu.
V prostorách dospělého oddělení byly
pro návštěvníky připraveny 2 výstavy.
V první polovině roku to byla výstava
s názvem Bruselský porcelánový sen.
K vidění byla keramika a porcelán
bruselského stylu ze soukromé sbírky.
Na podzim se pak do vitrín dostaly
hračky navržené studenty Střední školy
průmyslové a umělecké v Opavě.
Výstava se jmenovala Hračka očima studentů. Kromě těchto velkých výstav
byla připravena řada menších tematických výstavek knih, např. Žena
v literatuře, Čtení na léto, Královské čtení, Miroslav Zikmund.
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Rok 2021 byl rokem, kdy se knihovna
stala provozovatelem sběrného boxu
použitých knih, který byl nainstalován
před budovu knihovny. Box, nazvaný
Beru(ž)ka, využívají občané města,
kteří do něj mohou nosit knihy, pro
které již doma nemají další využití.
Prostřednictvím tohoto sběrného boxu,
tak mají knihy další šanci najít si svého
čtenáře. Pracovníci dospělého oddělení
vybrali z těchto darů celkem 894 knih,
které nahradily opotřebované
dokumenty stejného vydání
v knihovním fondu dospělého oddělení.
Jednalo se především o starší české
autory, kteří byli dříve součástí tzv. povinné četby. Dnes už z kánonu
doporučené literatury sice vypadli, přesto se k nim někteří čtenáři po čase
vracejí nebo je ke svému studiu vyžadují studenti literatury. Další
dokumenty, které obohatily fond knihovny, jsou jiná vydání téhož titulu, ta
však musí být před zařazením do fondu nejprve zkatalogizována. Část
svazků byla nabídnuta dalším institucím, ale také jednotlivcům, kteří o ně
projevili zájem. Zbylé knihy, často ve velmi špatném stavu, byly
zlikvidovány.
Nedílnou součástí dospělého oddělení je i zvuková knihovna poskytující
služby zrakově handicapovaným uživatelům. Zejména tato skupina
uživatelů se během období restrikcí naučila využívat systém objednávek
a dnes si už výlučně chodí pouze vyzvedávat přichystané zvukové nosiče.
Studovna byla poprvé otevřena až 20. května. Služby byly i v době uzavření
v co největší míře zachovány a poskytovány na dospělém oddělení. V praxi
to znamenalo hlavně upuštění od prezenčního půjčování dokumentů. Téměř
všechny dokumenty studovny bylo možné si vypůjčit absenčně, nejlépe
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prostřednictvím tzv. objednávky. Meziknihovní výpůjční služba zůstala také
zachována.
Po otevření provozu došlo ke sloučení studovny s multimediální studovnou
a mediatékou. Nabídka počítačových stanic s přístupem na internet byla
z tohoto důvodu navýšena o dvě místa, což se ve stávající situaci jeví jako
dostačující. Studovna nadále nabízí k vypůjčení knihy, periodika, hudební
a filmové nosiče a audioknihy.

Vedle zajišťování služeb uživatelům zpracovávají pracovníci studovny
kompletní agendu objednávání a evidence periodik. Věnují se excerpování
článků z vybraných periodik. V uplynulém roce tak bylo zpracováno
686 článků tematicky převážně spjatých s naším regionem a jeho
osobnostmi.
Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo kladně vyřízeno 142
požadavků na výpůjčku dokumentu z jiných knihoven. Naopak z našeho
32

fondu jsme knihovnám zapůjčili 619 dokumentů. V neposlední řadě se
obsluha studovny zabývá také zpracováváním brožur, které doplňují fond
knih dospělého oddělení. Po sloučení studovny a mediatéky odpovídají
pracovníci rovněž za nákup a zpracování dílčího fondu audioknih a
hudebních nosičů, kterých bylo zkatalogizováno 96.
Oddělení pro děti a mládež
V roce 2021 byl provoz a celkový počet uživatelů na oddělení pro děti
a mládež poznamenán koronavirovou epidemií, kvůli které knihovny po
určitou dobu roku 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 projektů „Celé Česko čte
dětem“, „Knížka pro prvňáčka“, „ Země EU“. Projekt „Na skok v Bradavicích
aneb báječný svět kouzel, magie a imaginace“ se musel přizpůsobit nové
situaci a byl realizován v pozměněné podobě, kdy se část akcí přesunula do
venkovních prostor.
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. V době uzavření knihoven proběhly online
formou čtyři besedy s žáky Základní školy Boženy Němcové. Vzdělávací
služby jsme mohli znovu žákům MŠ a ZŠ poskytnout naplno od měsíce září,
kdy byly knihovny znovu zcela otevřeny pro konání kulturních akcí. Do
konce roku proběhlo 40 vzdělávacích akcí (2 MŠ, 38 ZŠ), kterých se
zúčastnilo 875 dětí. Čtyři kulturní akce s celkovým počtem 191 žáků ZŠ.
Vyměnit knihy si v rámci pravidelné návštěvy knihovny přišlo 6 tříd.
Celorepublikového projektu s názvem „Lovci perel“, který je založen na
sbírání perliček za správně zodpovězené otázky z dané knihy, se zúčastnilo
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15 dětí různého věku. Po roční pauze bylo vydáno nulté číslo časopisu pro
mladší děti s názvem Beruška.
V období omezeného režimu byla provedena aktualizace knihovního fondu
volného výběru do skladu přeřazením části svazků. Kromě toho byly za
použití rukavic a desinfekčního přípravku
průběžně omývány regály, přebalovány obaly
knih dětského oddělení. Pro lepší orientaci
čtenářů pokračovalo označování hřbetu knih
piktogramy označujícími jednotlivé žánry
(válečné, sci-fi, první čtení, komiksy,
genetická metoda, atd.). Do skladu oddělení
pro děti a mládež byly vřazeny naučné knihy
z fondu pobočky Olomoucká.
Nezapomnělo se ani na přípravu nových besed, které doplnily stávající
nabídku pro školy. Pracovnice dětského oddělení se i v době nouzového
stavu zúčastnila online školení s názvem: „Haló, slyšíte mě? Vidíme se?
Tady knihovna“ a „Vysíláme z knihovny“.
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V roce 2021 byly realizovány tyto kulturní akce pro žáky základních škol:
21. 9. 2021
Manželé Márovi – Afrika (90 dětí)
23. 9. 2021
Ivana Peroutková - Frantík, malý detektiv (54 dětí)
5. 10. 2021
Zuzana Pospíšilová – Detektivové (53 dětí)
26. 10. 2021
Jan Kašinský – Od vajíčka k mláďatům (68 dětí)

V minulém roce se dětské oddělení knihovny z důvodu pandemie vydalo i za
malými čtenáři ven. Připravilo spolu s pobočkou Kateřinky tři akce v parku
u Ptačího vrchu:
21. 7. 2021
Adolf Dudek – Kouzelné malování pro děti (9.00 – 12.00 hodin)
11. 8. 2021
Pohádkové dopoledne s knihovnou (9.00 – 12.00 hodin)
10. 11. 2021
Nebojme se bludiště (16.00 – 18.00 hodin)
Po celý rok byly průběžně doplňovány knihy do knihobudky v sadech
Svobody.
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IT pracoviště knihovny
V roce 2021 se s ohledem na panující omezení přesunuly 4 stanice veřejného
internetu na sloučené pracoviště ve studovně. Pracovníci Internetové
studovny zajišťovali bezchybný chod výpočetní techniky na hlavní budově a
pobočkách knihovny v době tzv. covidových okének a věnovali se servisním
zásahům.
V roce 2021 se servisní zásahy prováděli buď přímo při návštěvě konkrétní
knihovny, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu, a to buď přímo na
serverech prostřednictvím remote desktop, či službou Team viewer, popř.
přímo na lokálních počítačích. U 25 místních knihoven využívajících Clavius
REKS se update řeší centrálně úpravou verze Clavius SQL v Opavě.
Další velký objem práce se věnoval údržbě dat v databázi Clavius REKS pro
25 knihoven Clavius REKS:
harmonizace záhlaví, titulování identických záznamů, odstraňování duplicit,
údržba slovníků.
V roce 2021 jsme ukončili realizaci terminálového připojení poboček pomocí
Citrix Metaframe. Díky tomu jsme mohli vyřadit tři servery se zastaralým
OS, nahradit novým Terminálovým serverem a v neposlední řadě obnovit
technické vybavení na všech příměstských pobočkách (Milostovice,
Vávrovice, Suché Lazce, Malé Hoštice, Komárov) díky dotační podpoře
VISK3. Pro potřeby obslužných okýnek ve městě Opavě byla zakoupena
výpočetní technika pro všechny provozy knihovny. Pracovnice dětského
oddělení a pobočky Kateřinky byly proškoleny pro vedení on-line lekcí.
Pracovníci oddělení se starají 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.
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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.).
Pracovník oddělení vytváří také sdílené formuláře pro potřeby intranetu
knihovny. Jedná se např. o systém evidence docházky včetně rozpisu
pohotovosti. Ve spolupráci s vedoucí oddělení pro dospělé vede přehled
rozpracovaných podání pro právní kancelář (vymáhání výpůjček apod.)
Pro potřeby snadného přehledu a zmapování IT prostředí v knihovně vzniká
mapa počítačové sítě včetně využití jednotlivých serverů a jejich zařazení v
rámci virtuálního řešení Vmware.
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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.
Také rok 2021 probíhal v knihovně v mnoha případech nestandardně.
V první polovině roku probíhaly základní knihovnické lekce pouze
způsobem ON-LINE. Knihovnu takto „navštívili“ žáčci čtyř opavských
základních škol a jedna třída Mendelova gymnázia. Vzhledem
k pandemické situaci jsme rádi, že pokračovala (v omezenější míře)
spolupráce s opavskými školami a předškolními zařízeními pro děti
s handicapy.
Velmi aktivně pokračovala spolupráce se ZŠ Nový svět a Rodinnou školkou
Světluška.
Akce pro předškolní zařízení: pro MŠ bylo připraveno celkem 5 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 42 kulturních a
vzdělávacích akcí:






tematické besedy
pravidelné měsíční výměny knih žáků nižšího stupně ZŠ
příprava speciálních programů pro ZŠ Dostojevského
beseda s pracovníkem záchranné stanice panem Kašinským
celorepubliková soutěž „Lovci perel“, celkově se soutěže zúčastnilo 15
dětí a jedna třída ZŠ, odměnou byla beseda se spisovatelkou Ivanou
Peroutkovou
 autorské čtení se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou
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Bookstart : S knížkou do života
V roce 2021 knihovna pokračovala v celorepublikovém projektu
Bookstart : S knížkou do života. Pravidelná setkávání maminek na
rodičovské dovolené s dětmi v rámci Klubu maminek proběhla celkem 3x.
Nedílnou součástí byly autorské pohádky. Vzhledem k pandemické situaci
proběhla 2 setkání v Sadech Svobody v Opavě.

Pobočka se organizačně zapojila také do letního výtvarného workshopu s
českým ilustrátorem Adolfem Dudkem. Srpnovou a listopadovou akci pro
veřejnost připravily knihovnice. Také tyto akce měly velký úspěch,
zúčastnilo se jich velké množství rodičů se svými dětmi.
Vernisáže a výstavy:
Pobočka sestavuje svůj plán výstav, kromě vystavujících fotografů
dlouhodobě spolupracuje se Střední uměleckou a průmyslovou školou
v Opavě. V roce 2021 se na pobočce uskutečnily tyto výstavy:
 Barva tónů – malířská výstava Jiřího Kokoška
 Hrady – fotografická výstava Jiřího Hajduka
 Plenér U3 - výstava klauzurních prací studentů Střední školy
průmyslové a umělecké v Opavě
 Město na Grachtech – fotografická výstava Barbory Macháčkové
 Kresby – výstava kreseb Ivy Puchké
 Karneval v Benátkách – fotografická výstava Jana Čecha
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Akce pro veřejnost byly kvůli menšímu provozu omezeny, ale přesto se na
podzim konala Vinná stezka s Robertem Zwingrem a květinový workshop
s Hankou Režnarovou. Na své akce využívala pobočka rezervační systém.

Pracovnice pobočky pravidelně přispívají do elektronického časopisu
knihovny OKOO. Pracovnice pobočky se také podílí na tvorbě Digitální
kroniky.
V roce 2021 pokračovala pobočka Kateřinky díky koronavirové situaci v
odlišném režimu. Knihovna byla pro čtenáře zcela uzavřena pouze 6 týdnů,
nicméně fungování bylo přece jen v mnoha ohledech omezeno.
Knihovnice pokračovaly v označování knih piktogramy pro lepší a
jednodušší orientaci dětských čtenářů na regálech. Ve fondu dospělé
literatury (beletrie i naučné) proběhlo vyřazování opotřebovaných a
zastaralých knih ze skladu.
Pobočka Kateřinky odebírá celkem 56 populárně-naučných titulů časopisů
a 1 titul denního tisku.
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Pobočka Kylešovice
Koronavirová epidemie v roce 2021 i nadále ovlivňovala práci a provoz
knihovny. Celý rozsah služeb byl omezen hlavně v první polovině roku, kdy
v měsíci lednu a únoru byla knihovna zcela pro veřejnost uzavřena.
Následovalo období, kdy byly služby knihovny omezeny na tzv. výdejní
okénka. Všichni zájemci z řad čtenářů měli možnost objednat si knihy k
vypůjčení prostřednictvím on-line katalogů, telefonicky či emailem. I přes
tyto vymoženosti, hodně uživatelů netrpělivě očekávalo úplné otevření
knihovny, a tím i možnost si vybrat knihu osobně.
V době úplného uzavření knihovny probíhala na pobočce Kylešovice
povinná revize knihovního fondu, dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Revize byla ukončena Zápisem o výsledku revize KF podle Vyhlášky
č. 88/2002 Sb. Díky vydatné pomoci spolupracovnic z jiných oddělení KPBO
proběhla revize ve velice krátkém termínu.
Prioritou i tohoto roku bylo zajistit zejména výpůjční služby knihovny. Aby
nedošlo k porušení nařízení o počtu osob v zavřených prostorách,
nedocházely téměř většinu kalendářního roku děti na besedy či knihovnické
lekce. Za velice přísných hygienických podmínek mohly besedy proběhnout
pouze v měsíci říjnu, a pak opětovné zpřísnění podmínek vedlo k jejich
zrušení. Třídní kolektivy mohly chodit v krátkých časových intervalech a
omezeném počtu na pravidelné měsíční výměny knih.
Samozřejmě byl aktualizován knihovní fond (bylo vyřazeno 1000 knihovních
jednotek). Došlo i k částečnému přeřazení málo využívaných knih z volného
výběru do skladových prostor. Naučná literatura pro dospělé čtenáře byla
mimo MDT designována písmeny označujícími příjmení autora publikace.
V průběhu roku byly na pobočce nainstalovány čtyři výstavy:
 Fotografie – výstava Tomáše Baleje
 Co se nám líbí - Klub Kavárenských fotografů (KKF)
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 Opavská příroda a ptáci - Karel Vlna, Ivo Tomeček
 Akvarely - Studijní práce žáků SŠPU Opava, obor grafický design

Pobočka Olomoucká
Také rok 2021 byl jiný i v naší knihovnické práci. Podle nařízených vládních
opatření byla pobočka OL zcela uzavřena v lednu a prvních 14 dnů měsíce
února, odevzdávání přečtených knih a časopisů bylo zajištěno přes
bibliobox. Čas bez čtenářů byl využit pro dezinfekci regálů a prostor,
vyřazování brožur a periodik, aktualizaci knižního fondu a především
opravám a údržbě fondu. Podle pravidel RDA bylo zkatalogizováno cca 100
brožur.
Poté jsme dnem vyhlášení nouzového stavu 15. 2. 2021 otevřeli v plném
rozsahu půjčovní doby v režimu výdejového okénka, tedy s předběžnou
objednávkou požadovaných knih a časopisů čtenářem a poté jejich osobním
vyzvednutím tak, aby byla zachována všechna epidemiologická nařízení.
Největší část čtenářů pobočky je ve věkové kategorii 65-97 let. Je to
věková skupina se silným návykem četby, která pobočku navštěvuje často a
hodně si půjčuje, četba je pro ně životním stylem. Proto zvláště tato věkově
nejzranitelnější a nejohroženější skupina vděčně přivítala tuto možnost
vypůjčení si klasických knih a časopisů v bezpečné blízkosti svého bydliště.
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Práce s většími skupinami dětí z MŠ, družiny či ZŠ byla prakticky nemožná.
Při potřebě výměny knih žáků ZŠ byl vždy domluven termín návštěvy mimo
půjčovní dobu, aby děti neohrozily seniory. Taktéž při podzimních
knihovnických minilekcích pro dvě třídy druháků ze ZŠ Englišova. I nadále
plně probíhalo objednávání i rezervace knih a časopisů, nebo tisk,
kopírování a skenování dokumentů, v tomto roce jsme nově pomáhaly
seniorům při tisku Očkovacích certifikátů.
Pobočka se podílí na dobrém hospodářském výsledku organizace, i v
omezenější otevírací době se podařilo vybrat více tržeb (92 027 Kč) ve
srovnání s předkovidovým rokem 2019 (79 292 Kč).
Ke stávajícímu fondu přibylo za r. 2021 na pobočku 1 144 knih, odebírali
jsme 47 titulů časopisů. Asi polovina fondu je uložena v centrálních
skladech hlavní budovy, kam se z omezených kapacitních důvodů odvážejí
už „obečtené“ knihy - za r. 2021 jich bylo 400 - aby na půjčovně zůstávaly
pouze nové a čtenářsky zajímavé tituly. Knihovnice aktivně spolupracuje s
ÚDZF při vyhledávání a nákupu nových titulů přes akviziční systém
TEAMLIBRARY, s ohledem na požadavky a potřeby čtenářů pobočky –
zejména dětské beletrie pro nejmenší, dospělé beletrie a knih regionálních
autorů. Editací knihovnické facebookové stránky Opavský LAbyrint
Literatury (OLALI) se aktivně podílí na propagaci knihovny, kde
prostřednictvím cca 2000 příspěvků zprostředkovává literární a kulturní
události a zajímavosti ve všech možných souvislostech. Je aktivní členkou
skupiny pro autoritní záhlaví, pracující na problematice vytváření, stahování
a údržby slovníků autoritních záhlaví dokumentů.
Regionální oddělení
V rámci své činnosti se regionální oddělení stará o 5 knihoven v městských
částech Opavy zařazených do cirkulačního okruhu Středisko Opava
(Komárov, Milostovice, Malé Hoštice, Suché Lazce, Vávrovice).
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V roce 2021 bylo na tyto knihovny dodáno 72 souborů s 2655 svazky
knih.
I v roce 2021 proběhla další aktualizace fondu ve skladu regionálního fondu
a fondu střediska Opava.
Stav fondu za region a středisko k 31. 12. 2021 je celkem 74 314 svazků,
počet odebíraných časopisů 7 titulů pro knihovny městských částí.
Regionální oddělení od začátku roku 2021 provádí akvizici v novém systému
přes akviziční portál TEAMLIBRARY.
Knihovna v Malých Hošticích byla v lednu uzavřena, odvezeny knihy a
regály. V suterénu budovy ZŠ byl upraven nový prostor pro potřeby
knihovny, v březnu pak byly nastěhovány regály a technika, dovezeny
knihy, doplněn nábytek a 20. dubna zahájen provoz v nové knihovně.

Epidemiologická situace i v roce 2021 komplikovala činnost regionálního
oddělení, výjezdy na obsluhované knihovny byly posunuty, přesto celkově
situace byla pro plnění naplánovaných metodických úkolů příznivější než v
roce 2020.
Prostory příměstských obsluhovaných knihoven byly na jaře dezinfikovány,
pravidelně byly doplňovány hygienické a dezinfekční prostředky pro
knihovníky i čtenáře (dezinfekce, respirátory, atd.).
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Pracovníci oddělení vypomáhali během roku ve výpůjčních službách na
hlavní budově při vyšší nemocnosti, především na dětském oddělení.
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. 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 2021.
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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 jsme i v roce 2021 zaměřili na všechny věkové skupiny bez
ohledu na hendikep. I když v roce 2021 byla naše kulturní činnost omezena
kvůli úsporným opatřením, snažili jsme se realizovat naplánované kulturní
aktivity a činnosti v období, kdy to ještě šlo, tedy ve druhé polovině roku.
Během pandemie jsme pokračovali ve spolupráci s jinými organizacemi,
například s Ostravskou univerzitou, kde jsme streamovali debaty k
problematice CORONAVIRU, dezinformacím a dalším aktuálním tématům.
Na našem FB jsme zprostředkovávali informace z oblasti knižní kultury,
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pravidelně jsme informovali o novinkách v oblasti elektronických knih,
rozhlasové četbě a dalších aktivitách, které by pomohly k příjemnějšímu
prožití vládních opatření. Pokračovali jsme také v on-line lekcích pro školy,
ktrerými jsme zpestřovali výuku literatury a českého jazyka. V roce 2021
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 2021 – 2027 a je členěn na tyto odborné činnosti,
které mají dlouhodobý charakter a navazují na sebe v návaznosti na
celostátní koncepci rozvoje služeb knihoven a další odborné činnosti.
2.2.1 PŘÍSTUP K INFORMAČNÍM ZDROJŮM A SLUŽBÁM
KNIHOVNY
Pro rok 2021 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 276 233 knihovních jednotek, z toho 261 669 knih.
Přírůstek v roce 2021 byl 13 199 KJ, úbytek 8 344 KJ.
Naučná literatura

72 497 sv.

Krásná literatura

189 172 sv.

Zvukové dokumenty
Zvukově obrazové dokumenty

11 663 sv.
2 053 sv.

Elektronické dokumenty

542 sv.

Kartografické dokumenty

306 sv.

Tematické složení knih dodaných na půjčovny v roce 2021:
Naučná literatura pro dospělé

1 694 sv.

Krásná literatura

7 034 sv.

Naučná literatura pro děti

542 sv.

Krásná literatura pro děti

3 394 sv.

Celkem

12 664 sv.

Složení přírůstku ostatních druhů dokumentů za rok 2021:
Zvukové dokumenty

318 sv.

Zvukově obrazové dokumenty

1 sv.

Elektronické dokumenty

0 sv.

Kartografické dokumenty

1 sv.

Celkem

320 sv.
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Přehled čerpání prostředků na nákup KF a služeb za rok 2021:
Knihovní dokumenty byly v roce 2021 nakoupeny ve výši 3 120 560 Kč.
Z toho:
Knihy Opava (z rozpočtu knihovny) : 1 674 062 Kč
Knihy RF (hrazeno z dotace MS kraje): 1 094 546 Kč
CD: 21 743 Kč
Zvukové knihy: 18 357 Kč nákup audioknih
Časopisy a denní tisk 209 599 Kč.
E-knihy: 102 253 Kč (služba)
V roce 2021 knihovna také nabízela svým uživatelům přístup k
elektronickým knihám z projektu E-reading a Fraus. Za tuto službu zaplatila
102 253 Kč.
ÚDZF v r. 2021 nakupoval i zpracovával knihy pro 8 knihoven: Budišov nad
Budišovkou, Háj ve Slezsku, Kozmice, Mokré Lazce, Chlebičov, Štítina,
Sudice a Bělá. Pro tyto knihovny bylo nakoupeno 873 knih a zpracováno 909
svazků (z toho 36 darů) ve 43 souborech.
Knihovní fondy dodané za r. 2021 na jednotlivé knihovny – druh
dokumentu knihy a časopisy:
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KNIHOVNA

Soubory
2021

Svazky
2021

Svazky
2020

Rozdíl

Časopisy/Kč

Dospělé od.

34

2 955

2 430

+525

123 404

Dětské od.

30

1 326

1 171

7 112

Olomoucká

29

1 144

1045

+155
78
+99

17 111

Kylešovice

27

1 069

1058

+11

17 532

Kateřinky

31

1 773
069

1756

+17

37 910

Stř. Opava

1

1

7

-6

6 530

Služ. +BP

1

1

0

+1

0

Region
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4 395

2 546

+1 849

0

Celkem

199

12 664

10 013

+2 651
352

209 599

Na jednotlivé provozy knihovny byly v roce 2021 dodány
zpracované knihy v této hodnotě:
Oddělení pro dospělé: 587 029 Kč
Oddělení pro děti: 241 753 Kč
Olomoucká: 243 231 Kč
Kateřinky: 385 411 Kč
Kylešovice: 240 316 Kč
Průměrná cena knihy byla 226 Kč (o 7 Kč více než v roce 2020).
V rámci výkonu RF z finančních prostředků Moravskoslezského kraje bylo
pro výměnné soubory do obsluhovaných knihoven zpracováno a dodáno 4
395 svazků ve 46 souborech v celkovém objemu 981 563 Kč do konce roku
2021.
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Kromě běžných nákupů získala knihovna knihy prostřednictvím darů: v roce
2021 šlo o 763 svazků v hodnotě 166.640 Kč. Byly to např. knihy od
čtenářů, Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Česká knihovna (29
svazků), Statutárního města Opavy, Slezské univerzity, autorů, firem,
spolků, z Bonus programu od Akvizičního portálu či z nakladatelství
(Perplex, Slovart). Z nakladatelství Slovart jsme získali 24 knih v angličtině
v hodnotě 10.228 Kč. Šlo převážně o klasickou a současnou světovou beletrii.
Nejvíce knih, 467 svazků, bylo získáno ze sběrného kontejneru na knihy a
CD Beru(ž)ka. Většinu tvořila stará vydání klasické české a světové
literatury. Většinu bonusů (darů) z Bonus programu od Akvizičního portálu
získáváme od knižních distributorů díky velkému odběru knih i jako
odměnu za včasné platby. Je potěšitelné, že si sami můžeme vybrat vhodné
tituly z nabízených knih a rozhodovat tak o skladbě fondů podle
čtenářských preferencí. Dotační titul z programu Česká knihovna nabízí
knihy prestižních nakladatelství, převážně pro náročné čtenáře.
Během roku 2021 bylo zpracováno, adjustováno, zapsáno a na knihovny
rozesláno 12 664 svazků knih a map. Nakoupeno bylo 12 248 svazků knih.
762 knih a 1 mapa byly získány darem.
Zkatalogizováno bylo 4 775 nových titulů beletrie i naučné literatury. Ke
všem katalogizačním záznamům těchto titulů byly připojeny anotace a
náhledy obálek knih. U 4 953 už zkatalogizovaných titulů byly doplněny
další nové svazky knih.
V roce 2021 proběhla revize knihovního fondu v souladu s knihovnickým
zákonem č. 257/2001 Sb. a podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 na
pobočce Kylešovice. Celkem bylo odrevidováno 19 864 knihovních jednotek.
Předpokládaných ztrát (nezvěstných knihovních jednotek) je 39.
Knihy se balí a opravují na všech pracovištích knihovny. V roce 2021 bylo
pracovnicemi ÚDZF označeno 2 053 knih a obaleno 43 knih. Jednoduchá
knihovnická vazba byla provedena u 2 340 knih. V rámci oprav, obalování a
poznačování KF na provozech knihovny bylo v roce 2021 opraveno 2 872,
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obaleno 19 279 a označeno 13 196 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.
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. Do národní databáze
autorit byly odeslány dva nové autoritní záznamy. 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 2021 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.
Jedna z knihovnic ÚDZF publikovala články v časopise OKOO.
Pracovnice ÚDZF se v roce 2021 zúčastnily on-line školení ke katalogizaci
knih podle pravidel RDA, školení BOZP, exkurzí v knihovnách Háj ve
Slezsku a Hradec nad Moravicí.
V roce 2021 došlo ke změně v systému akvizice a nákupu nových knih. Začal
se využívat akviziční portál od Team Library, jehož výhodou je to, že přináší
na jednom místě nabídku všech velkých knižních distributorů (kromě
Dobrovského) a navíc je šitý na míru přímo knihovnám a ne distributorům a
knihkupcům. Na jednom místě tak knihovnice může pracovat s nabídkou
nově vydaných titulů na českém knižním trhu. Akviziční portál u každé
knihy uvádí všechny distributory a ceny, za které se prodávají. Automaticky
nabízí nákup u těch, kteří prodávají za nejnižší cenu. Navíc jsou u knih
uvedeny údaje o tom, co se s nimi v dané chvíli děje: zda jsou v tzv.
návrzích, v oblíbených knihách, v knihách už objednaných, nebo těch, co
jsou na cestě či už zakoupených a to s údaji o tom, pro kterou konkrétní
půjčovnu, oddělení či knihovnu. Takto je umožněna velmi dobrá vzájemná
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zastupitelnost v případě nemocí, čerpání OČR či dovolených. Systém navíc
také u nově vydaných knih uvádí informace o tom, že kniha již případně
byla zakoupena v jiném (často v dřívějším) vydání. Kromě aktuální nabídky
knih a zadávání objednávek z jednoho místa má akviziční portál řadu
přídavných a užitečných funkcí: např. hlídá série a cykly knih, nabízí
zobrazení novinek dle různých kritérií, upozorňuje na tipy k zakoupení
populárních knih, přináší týdenní žebříček bestsellerů, uvádí seznam knih
s hodnocením vyšším než 80% na Databázi knih za posledních 30 dnů.
Portál je s Databází knih propojen a jediným kliknutím přes obrázek obálky
knihy je možné se z akvizičního portálu dostat přímo k danému titulu
v Databázi knih. V rámci akvizičního portálu je k dispozici také přehled
objednávek, faktur, vratek, vyčerpaných prostředků na nákup knih aj.
Pracovníci z Team Library také pomáhají řešit reklamace a nesrovnalosti
v objednávkách a dodání knih. V jeho rámci funguje i Bonus program, což je
benefitní program umožňující utracené peníze za nákup převádět na body a
ty pak měnit za nabízené knihy od jednotlivých distributorů zdarma. Takto
získané knihy obohatily jednak knihovní fond KPBO, ale byly využity i jako
odměny a ceny do soutěží organizovaných hlavně oddělením pro děti a
mládež a pobočkou Kateřinky. Přístup do akvizičního portálu Team Library
mají také zástupci jednotlivých poboček a oddělení a mohou se tak podílet
na akvizici knih. K práci s ním byli v loňském roce proškoleni.
2.2.2 PREZENCE INFORMAČNÍCH ZDROJŮ KNIHOVNY, A TO
JAK V TIŠTĚNÉ NEBO V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
Také v roce 2021 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.
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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 byla využívaná služba ODLOŽ, zejména
v 1. pololetí roku 2021. V roce 2021 bylo odloženo 22 267 dokumentů (v roce
2020 bylo odloženo 11 500 dokumentů). Došlo tedy k navýšení o 100%.
V roce 2021 jsme pravidelně několikrát týdně aktualizovali webové
stránky knihovny na adrese www.kpbo.cz, počet návštěv webových
stránek za rok 2021 byl 556 915 návštěv.
Knihovna pravidelně publikuje v regionálním tisku, bulletinu SKIP i dalších
periodikách. V knihovně se natáčelo zpravodajství pro regionální vysílání
zejména o aktivitách a problémech v době COVIDu.
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
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elektronické knihy. Knihovna vydává 3x ročně elektronický časopis
OKOO – Občasník knihoven okresu Opava a pololetník BERUŠKA.

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 a formulář na webových stránkách knihovny. Dále publikujeme
na Twitteru a Instagramu.
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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. Registrovaní uživatelé mají od roku 2021 přístup do
portálu Národní digitální knihovny, která ve svém segmentu Díla
nedostupná na trhu (DNNT) nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů,
novin atd.) vydaných na území České republiky, které jsou z hlediska
autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). K 1. 2. 2021 v
rámci COVID opatření byly k dispozici i knihy vydané až do roku 2007,
periodika – vydaná do roku 2011. Jednalo se tedy i o dokumenty, které jsou
chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které
již nejsou dostupné na trhu. Služba je poskytována na základě licenční
smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv
DILIA a OOA-S.
2.2.4 KVALITA, EFEKTIVITA A MARKETING SLUŽEB
KNIHOVNY
Cíle pro rok 2021: Naplňovat a pokračovat v zavádění do praxe nové
standardy kvality VKIS
Knihovna v roce 2021 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
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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 2021 bylo přijato 4 178 titulů, z toho 64 jedinečných.
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2.3

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V knihovně v roce 2021 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 2021 hrazeny
úvazky knihovníků v městských částech, lektorů a přednášejících (akce pro
veřejnost).
2.3.1 PÉČE O ZAMĚSTNANCE A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
KNIHOVNY
V roce 2021 se knihovna zúčastňovala převážně on–line školení a seminářů
a porad a samostudia:
Vzdělávací akce pro knihovníky v rámci knihovny
Samostudium - četba odborných a metodických textů
Samostudium - vyhlášky a pokyny k hygienicko-epidemiologické situaci
Katalogizace - školení spolupracovníků v Team Library
Tematický zájezd do Hradce nad Moravicí
BOZP
Školení řidičů referentského vozidla
Exkurze do nové knihovny v Háji ve Slezsku
Workshop s Alenou Zupkovou - práce s kresbou a textem
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Vzdělávací akce pro knihovníky v rámci RF
Porada pracovníků profesionálních knihoven
Workshop pro knihovníky v Knihovně v Háji ve Slezsku pro knihovny
okresu Opava

Vzdělávací akce pro knihovníky pořádané jinými subjekty
Akvizice Team Library
"Izolačka" - Mimořádný příspěvek zaměstnance při nařízené karanténě“
Ginis expres PAM - on line
HALÓ, SLYŠÍTE MĚ? VIDÍME SE? TADY KNIHOVNA II - navazující seminář
VYSÍLÁME Z KNIHOVNY - Příklady dobré praxe
Porada RF on-line
Katalogizace RDA on-line
Katalogizace RDA on-line II.
Setkání uživatelů AKIS Clavius a Tritius
Pedagogické minimum pro knihovníky
Staň se loutkohercem - workshop
Porada RF Ostrava
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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.
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
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 - Kamil
Quis, Tomáš Havránek, Jan Čech, Jiří Hajduk.
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
Na skok v Bradavicích.
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.
Ester, zapsaný spolek – darování knih.
Slezská nemocnice - dodávka knih na transfuzní stanici.
FOKUS Opava – knihovnička pro klienty spolku.
Technické služby Opava – zásilka knih na koupaliště.
MMO:
Odbor životního prostředí: realizace projektu Beru(ž)ka, kontejneru na
knižní dary, realizace projektu v 1. pololetí roku 2021.
Realizace přednášek ve spolupráci s odborem životního prostředí MMO s
pracovníkem Záchranné stanice v Bartošovicích pro školy a veřejnost.
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Další společnou aktivitou Odboru životního prostředí a knihovny byla
příprava a realizace projektu Velkoobjemového kontejneru na
neupotřebitelné knihy a CD nebo DVD. Projekt byl financován z
Operačního programu Životní prostředí, ve kterém byla úspěšná žádost
statutárního města Opavy. Do kontejneru, který je výrazně graficky odlišný
od stávajících knihovních biblioboxů, mohou občané vkládat přebytečné
knihy, například z pozůstalostí, a také použitá CD a DVD. Box je umístěn
poblíž parkoviště v těsném sousedství Knihovny Petra Bezruče. Knihovna
obsah kontejneru třídí a předává dál. Část dokumentů používá pro svou
potřebu, ale většinu použije na redistribuci do sdílené knihobudky v parku
pod Ptačím vrchem nebo jej nabídne neziskovým organizacím ve městě a
blízkém okolí.
Statistika využitelnosti knižních darů z kontejneru za rok 2021:
Knihy – 11 142 svazků – upotřebeno cca 50 % knihovna, komunitní
knihovničky (knihobudky) park pod Ptačákem, koupaliště, dary pro
neziskovky a sociální služby.
Časopisy – 66 kusů - sběr
CD/DVD – 841 kusů – 30 % domov seniorů
Kazety – 38 kusů - sběrný dvůr
VHS – 25 kusů – sběrný dvůr
Mapy – 72 kusů - sběr
Brožury – 187 kusů – sběr

Odbor vnitřních věcí MMO: knihovna se podílí na organizačním
zabezpečení akcí - příprava sálu pro svatební obřady a vítání občánků.
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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 2021 zapojila pouze do programu festivalu Bezručova
Opava.

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zuzana Bornová
Dne: 11. 4. 2022
_________________________________________

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

DNNT

Díla nedostupná na trhu

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

65

