Komentář k realizovanému projektu výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž
v roce 2005
V roce 2005 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 služeb.
Na poskytování regionálních služeb v regionu se podíleli i knihovníci profesionálních knihoven. Na základě
uzavřených smluv a objednávek (s uvedeným typem a rozsahem služeb) vykonávali vybrané regionální funkce
pro neprofesionální knihovny (obecní/místní).
Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 109 zaregistrovaných
základních knihoven (ve II.pololetí r. 2005 byla zaregistrována v evidenci knihoven na MK ČR Obecní knihovna
Horní Lapač a svou činnost obnovila i pobočka Městské knihovny Holešov – pobočka v místní části Žopy. Ve
IV.čtvrtletí r. 2005 byly v rámci služeb regionálních funkcí obsluhovány i tyto knihovny).
Výše finanční částky na regionální funkce pro okres Kroměříž na rok 2005 poskytnutá Zlínským krajem Městu
Kroměříž byla 1 949 000,-- Kč. Město Kroměříž, zřizovatel Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace,
poskytlo uvedenou částku Knihovně Kroměřížska jako knihovně pověřené výkonem regionálních funkcí
v okrese.
Počet pracovníků: regionální funkce zajišťovali zaměstnanci regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska
v přepočteném stavu 3,9.
Poradenská a konzultační činnost:
- bylo obslouženo celkem 96 knihoven
- provedeno 117 metodických návštěv
z toho 30 jednání se zřizovateli knihoven proběhlo v rámci metodických návštěv
- 299 konzultací
z toho 83 konzultací se starosty obcí - zřizovateli knihoven.
Statistika knihovnických činností:
Knihovna Kroměřížska zpracovala 75 ročních statistických výkazů (započteny i sumáře) za okres
Kroměříž.
Pracovnice regionálního oddělení zpracovala tabulkový výkaz výkonu regionálních funkcí
za 1. pololetí r. 2005 a za rok 2005 i slovní komentáře za uvedená období.
Vzdělávání knihovníků, semináře:
- Knihovna Kroměřížska uspořádala 7 vzdělávacích akcí pro profesionální a dobrovolné knihovníky
okresu Kroměříž s celkovým počtem 234 účastníků.
- obslouženo bylo 48 knihoven
- regionální oddělení Knihovny Kroměřížska připravilo 4 odborné semináře.
(1 seminář pro profesionální knihovníky okresu Kroměříž - 27 účastníků)
( 3 semináře pro neprofesionální knihovníky okresu Kroměříž - 58 účastníků).
Porady:
- 4 porady pro profesionální knihovníky (46 účastníků)
- 2 porady pro neprofesionální knihovníky ( 30 účastníků)
- obslouženo 35 knihoven.
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
- obslouženo bylo 45 knihoven
- počet revidovaných knihoven 20
- bylo zrevidováno 30 665 knihovních jednotek.

Nákup KF z prostředků obcí:
- obslouženo 5 knihoven
- bylo nakoupeno 239 svazků
Zpracování KF z prostředků obcí:
- obslouženo bylo 33 knihoven
- zaevidováno a zpracováno bylo 2 748 svazků.
Výměnný fond:
- stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2005 činí 14 779 k.j.
- přírůstek v r. 2005 byl 3 712 k.j.
- úbytek za r. 2005 -7 kj.
Cirkulace VF:
- v r. 2005 bylo vytvořeno 232 výměnných souborů obsahujících 13 240 knihovních jednotek
- obslouženo bylo 99 knihoven .
Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením všech literárních žánrů.
V některých obsluhovaných knihovnách je výměnný soubor jediným zdrojem nových knih, protože jejich
provozovatelé nemají dostatek finančních prostředků na nákup knih.
Servis výpočetní techniky:
- obslouženy byly 4 knihovny. V této službě je zahrnuta aktualizace knihovního systému, nastavení knihovního
systému, instalace nové verze a programu pro update přes internet,odstranění problémů.
Byly poskytnuty telefonické a e-mailové konzultace.
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:
- obslouženo bylo 106 knihoven, v rámci výkonu regionálních funkcí bylo najeto 3 572 km.
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