Komentář k realizovanému projektu výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž
v roce 2021
_________________________________________________________________________
V roce 2021 zajišťovala výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž pověřená knihovna – Knihovna
Kroměřížska – příspěvková organizace (dále jen Knihovna Kroměřížska). Od 1.1.2003 bylo
v knihovně vybudováno regionální pracoviště. Pro výkon RF je Knihovna Kroměřížska smluvně
pověřena Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně (rozsah výkonu RF je stanoven ve smlouvě).
Základním cílem programu podpory je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických
a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností knihoven v kroměřížském regionu.
Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných knihoven
v okrese a tím pomáhala zajistit kvalitu knihovnických a informačních služeb.
Na poskytování regionálních služeb v regionu se podílela Knihovna Kroměřížska i knihovníci
profesionálních knihoven. Na základě uzavřených smluv a objednávek (s uvedeným typem a rozsahem
služeb) vykonávali prof. knihovníci vybrané regionální služby pro neprofesionální knihovny
(obecní/místní).
Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala
zaregistrovaných základních knihoven a jejich poboček.
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Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska buduje od r. 2007 Souborný katalog pro veřejné
knihovny okresu Kroměříž. Celkem je od r. 2007 zapsán do REKS Tritius knihovní fond 43
neprofesionálních knihoven. WWW katalogy knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové stránky
Knihovny Kroměřížska – www.knihkm.cz – katalog i ze stránek jednotlivých knihoven.
Devět profesionálních a všech 68 neprofesionálních knihoven má vytvořeny vlastní webové stránky
nebo využívá domény svého zřizovatele.
Poradenská a konzultační činnost:
Počet obsloužených knihoven:
98
Počet poskytnutých konzultací:
264
z toho 41 konzultací se zřizovateli knihoven.
Počet metodických návštěv:
328
z toho 73 se zřizovateli.
Statistika knihovnických činností:
Knihovnice regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska a profesionálních knihoven zpracovaly 81
ročních statistických výkazů (započteny i sumáře) činnosti knihoven za okres Kroměříž.
Samostatně byl zpracován tabulkový Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí
r. 2021 i za celý rok 2021, včetně slovního komentáře za uvedená období.
Vzdělávání knihovníků, semináře:
Počet obsloužených knihoven v rámci RF:
počet akcí v rámci RF:
počet účastníků akcí v rámci RF:
počet vyuč. hodin v rámci RF:

11
2
23
8

V r. 2021 byly pořádány pouze dva semináře – téma – AKS Tritius a AKS Clavius. Důvodem byla
epidemiologická situace a s ní související nařízení vlády ČR.
Porady:
Počet obsloužených knihoven:
Počet porad:
Počet účastníků:

9 knihoven okresu
6
59 knihovníků

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
Počet obsloužených knihoven:
Počet revidovaných knihoven:
Počet revidovaných k.j.:
Počet aktualizovaných k.j.:
Počet vyřazených k.j.
Nákup KF z prostředků obcí:
Počet obsloužených knihoven:
Počet nakoupených k.j.

26
18
67 826
39 651
8 431

11
394

Zpracování KF z prostředků obcí:
Počet obsloužených knihoven:
Počet zpracovaných k.j.:
Z toho počet přírůstků k.j. zapsaných do REKS Tritius:
Výměnný fond:
Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2021:
Roční přírůstek VF:
Roční úbytek VF:
Zakoupeno z fin.prostř.kraje na regionální funkce:
Zakoupeno z fin.prostředků dalších zdrojů:
Zakoupeno z fin.prostředků obce:

69
3 956
3 021

43 207 k.j.
2 044 k.j.
1 460 k.j.
2 044 k.j.
0 k.j.
0 k.j.

Cirkulace výměnného fondu:
Počet obsloužených knihoven:
99
Počet expedovaných souborů:
400
Počet svazků v souborech:
21 725
Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením různých literárních
žánrů, nabízíme audioknihy i knihy Kouzelné čtení s Albi tužkou. Množství vypůjčených knih
a souborů není ze strany Knihovny Kroměřížska nijak omezeno.
WWW katalog výměnného fondu je zpřístupněn na webových stránkách Knihovny Kroměřížska.
Servis výpočetní techniky:
Počet knihoven, pro které je zajišťována podpora automatizovaného systému: 43
V této službě je zahrnuta práce na Souborném katalogu okresu KM. REKS Tritius - provoz revizního
modulu, výpůjčních modulů knihoven, vkládání přírůstků, on-line katalogy.
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:
Počet obsloužených knihoven:
94
Počet ujetých km:
6 565
Doprava v souvislosti s rozvozem výměnných souborů, metodickými návštěvami, konzultacemi se
zřizovateli, s knihovníky, s prováděním revizí a aktualizací KF, provoz WWW katalogů, výpůjčních
modulů.
Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny
Kroměřížska- www.knihkm.cz

