Zpráva o výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž v roce 2007
Základním cílem programu podpory je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických
a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností knihoven v kroměřížském regionu.
V roce 2007 zajišťovala výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž pověřená knihovna – Knihovna
Kroměřížska - příspěvková organizace (dále jen Knihovna Kroměřížska).
V Knihovně Kroměřížska bylo od 1.1. 2003 vybudováno regionální pracoviště.
Pro výkon regionálních funkcí pro knihovny okresu je Knihovna Kroměřížska smluvně pověřena
Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Rozsah výkonu RF je stanoven ve smlouvě.
Výše finanční částky na regionální funkce pro okres Kroměříž na rok 2007 poskytnutá Zlínským
krajem je 2 033 000,-- Kč.
Počet pracovníků: regionální funkce zajišťovali zaměstnanci regionálního oddělení Knihovny
Kroměřížska v průměrném přepočteném stavu 4,3.
Na zajišťování a poskytování regionálních služeb v regionu se podílely i profesionální knihovny:
Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem, Městská knihovna Holešov, Městská knihovna
v Chropyni, Městská knihovna Morkovice. Na základě uzavřených smluv a objednávek (s uvedeným
typem a rozsahem služeb) vykonávaly knihovnice vybrané regionální knihovnické služby pro
obsluhované knihovny s neprofesionálním knihovníkem (obecní/místní knihovny).
-Vykonané služby RF byly uhrazeny na základě faktur za časové období – 1.pololetí, III. a IV. čtvrtletí
r. 2007. Nákupem odborných knihovnických služeb na zajištění regionálních funkcí v roce 2007 bylo
odpracováno 1265 hodin v celkové částce 158 125,00Kč.
V roce 2007 Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 112
zaregistrovaných základních knihoven a poboček těchto knihoven.
V 1.pololetí r. 2007 se v evidenci knihoven na MK ČR zaregistrovaly knihovny: Místní knihovna
v Kurovicích, Obecní knihovna Rymice a Obecní knihovna Zástřizly.
Služby poskytované základním knihovnám odpovídají standardu kvality a kvantity regionálních funkcí
pro pověřené knihovny.
Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných knihoven
v okrese, pomáhala zajistit kvalitu knihovnických služeb a zajistit dostupnost veřejných
knihovnických a informačních služeb občanům kroměřížského regionu.
Pro rok 2007 byla k datu 26.9.2006 vypovězena ze strany zřizovatele Místní knihovny ve Zdounkách
(Obec Zdounky) Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních
funkcí. Na základě oboustranné dohody vypověděla Knihovna Kroměřížska pro rok 2007 Smlouvu
o poskytování reg. kn. služeb v rámci regionálních funkcí zřizovateli Městské knihovny v Koryčanech.
Poskytování knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí pro neprofesionální knihovny středisek
Zdounky a Koryčany zajišťuje Knihovna Kroměřížska.
Místní knihovna obce Kvasice ukončila v roce 2007 v rámci projektu VISK3 první etapu automatizace
knihovnických činností - zápis dokumentů do AKS Clavius a vytváření el. databáze KF knihovny.
V rámci spolupráce, metodické pomoci a odborného poradenství provedli zaměstnanci Knihovny
Kroměřížska 21 metodických návštěv ve výše uvedené knihovně. Náplní metodických návštěv bylo
zaučování knihovnic v práci s AKS Clavius(vkládání záznamů, práce se slovníky), pomoc při zápisu
dokumentů, kontrola správnosti již vložených záznamů, aktualizace KF, konzultace při vyřazování
i plánování návaznosti a organizace práce. V průběhu ledna-května 2007 vložily knihovnice KK do
AKS Clavius cca 1600záznamů. Cílem metodické pomoci byl odborný dohled na profesionální
zpracování záznamů odpovídající požadovaným standardům AACR2, UNIMARC.

Počátkem roku byla z personálních důvodů dlouhodobě uzavřena Obecní knihovna v Troubkách.
Přestěhovány do nových prostor byly knihovny Záříčí, Pravčice, Litenčice, Zahnašovice.
Zrekonstruovány byly prostory knihovny Rymice, estetické úpravy interiéru (vymalování, výměna
podlahoviny, nový nábytek) proběhly v knihovnách Kyselovice, Zástřizly a na pobočce KK - Oskol.
Knihovna v Prasklicích získala nové prostory pro umístění stanice veřejného přístupu k internetu.
-Knihovnice Knihovny Kroměřížska, MěK Holešov, MěK Chropyně spolupracovaly s provozovateli
i knihovníky nově přestěhovaných, rekonstruovaných knihoven. Poradenství při tvorbě interiérů,
vybavení nábytkem, požadavky na funkčnost a estetiku prostředí.
-V programu VISK3 pro rok 2007 byl podpořen projekt Knihovny Kroměřížska – Základy
Souborného katalogu pro veřejné knihovny okresu Kroměříž. Dle navrženého postupu realizace
projektu proběhly konzultace s dodavatelem SW a licencí –firmou LANius s.r.o., bylo koupeno 10
licencí (Clavius REKS), systém Clavius SQL a zajištěn přechod na SQL verzi. Ve II.pololetí r. 2007
byl do AKS Clavius REKS zapsán KF neprofesionálních knihoven Dřínov, Chomýž, Rusava. WWW
katalogy jmenovaných knihoven jsou dostupné v síti Internet, z webové stránky Knihovny
Kroměřížska – www.knihkm.cz -katalog.
Vlastní webové stránky mají vytvořeny 2 neprof. knihovny (Komárno, Zástřizly), 14 knihoven
využívá domény svého provozovatele, na jehož webové stránce má umístěný odkaz.
V květnu 2007 byla provedena revize výměnného fondu. Nebyla zjištěna žádná ztráta evidovaného
dokumentu.
Knihovna Kroměřížska provedla dotazníkový průzkum a zpracovala analýzu čtenářského zájmu
o tématické skupiny populárně-naučné literatury, které jsou nakupovány do výměnného fondu.
Zjištěný výsledek je podkladem pro akvizici, budování výměnného fondu a tvorbu výměnných
souborů. Cílem je zajištění kvality a maximální využitelnosti dodávaných výměnných souborů
a zkvalitnění služeb knihoven.
Informace k programu regionálních funkcí jsou dostupné na webových stránkách Knihovny
Kroměřížska – www.knihkm.cz.

Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Kroměříž:
rok 2007
Poradenská a konzultační činnost:
Počet obsloužených knihoven:
102
Počet poskytnutých konzultací:
258
z toho 62 konzultací se starosty obcí - zřizovateli knihoven.
Počet metodických návštěv:
134
z toho na 33 jednáních byl přítomen zřizovatel knihovny.
Statistika knihovnických činností:
Knihovnice regionálního oddělení Knihovny Kroměřížska a profesionálních knihoven zpracovaly 80
ročních statistických výkazů (započteny i sumáře) činnosti knihoven za okres Kroměříž.
Samostatně byl zpracován tabulkový Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za 1. pololetí
r. 2007 i za celý rok 2007, včetně slovního komentáře za uvedená období.
Vzdělávání knihovníků, semináře:
Počet obsloužených knihoven:
Počet všech vzdělávacích akcí:
z toho počet akcí v rámci RF:
Počet všech účastníků:
z toho počet účastníků akcí v rámci RF:

90
12
9
190
125

Regionální oddělení Knihovny Kroměřížska připravilo 9 odborných seminářů pro neprofesionální
knihovníky okresu Kroměříž, účast-125 knihovníků. Pro rok 2007 byla zpracována a přednesena
témata:
-Práce s dětmi v neprofesionální knihovně.
-Prezentace neprofesionální knihovny-Internet a elektronická prezentace knihovny.
Porady:
Počet obsloužených knihoven:
Počet porad:
Počet účastníků:

8 profesionálních knihoven okresu
5
51 knihovníků

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
Počet obsloužených knihoven:
39
Počet revidovaných knihoven:
13
Počet revidovaných k.j.:
44 237
Nákup KF z prostředků obcí:
Počet obsloužených knihoven:
Počet nakoupených k.j.
Zpracování KF z prostředků obcí:
Počet obsloužených knihoven:
Počet zpracovaných k.j.:

3
118

37
2 808

Výměnný fond:
Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2007:
Roční přírůstek VF:
Zakoupeno z fin.prostř.kraje na regionální funkce:
Roční úbytek:

20 507 k.j.
2 105 k.j.
2 105 k.j.
40 k.j.

Cirkulace výměnného fondu:
Počet obsloužených knihoven:
106
Počet expedovaných souborů:
271
Počet svazků v souborech:
14 551
Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením všech literárních žánrů.
WWW katalog výměnného fondu je zpřístupněn na webových stránkách Knihovny Kroměřížska.
Servis výpočetní techniky:
Počet obsloužených knihoven:
5
V této službě je zahrnuta práce na SK –konfigurace, instalace AKS Clavius REKS-nastavení a údržba.
Připojení AKS Clavius REKS na neprofesionálních knihovnách v rámci zpracování knihovního fondu
těchto knihoven do databáze knih, zprovoznění WWW katalogů. Byly poskytnuty telefonické
a emailové konzultace.
Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:
Počet obsloužených knihoven:
105
Počet ujetých km:
6 025
Doprava v souvislosti s rozvozem výměnných souborů, metodickými návštěvami, konzultacemi se
zřizovateli,s prováděním revizí, aktualizací KF, se zápisem KF neprof. knihoven do AKS Clavius
REKS.
Zpracovala: Mgr. Ivana Drobníková
15.1.2008

