
Komentář k realizovanému projektu výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž  
v roce 2012

_________________________________________________________________________

V roce 2012 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  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  výkon  regionálních  funkcí  pro  110
zaregistrovaných základních knihoven a jejich poboček. 

Regionální  pracoviště  Knihovny  Kroměřížska  buduje  od  r.  2007 Souborný  katalog  pro  veřejné
knihovny okresu Kroměříž. V  r.2012 byl do AKS Clavius REKS zapsán fond 4 neprofesionálních
knihoven. Celkem je od r. 2007 zapsán do AKS Clavius REKS knihovní fond 24 neprofesionálních
knihoven. WWW  katalogy  knihoven  jsou  dostupné  v síti  Internet,  z webové  stránky  Knihovny
Kroměřížska – www.knihkm.cz –katalog i ze stránek jednotlivých knihoven.
62 neprofesionálních knihoven má vytvořeny vlastní webové stránky nebo využívá domény svého
zřizovatele.

Poradenská a konzultační činnost:
Počet obsloužených knihoven: 95
Počet poskytnutých konzultací: 231
  z toho 65  konzultací se zřizovateli knihoven.
Počet metodických návštěv: 283
  z toho na 47 se zřizovateli.  

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. 2012 i za celý rok 2012, včetně slovního komentáře za uvedená období.

Vzdělávání knihovníků, semináře:
Počet obsloužených knihoven: 53
 počet akcí v rámci RF: 9
 počet účastníků akcí v rámci RF:  105
počet vyuč.hodin v rámci RF  28

Regionální oddělení Knihovny Kroměřížska  připravilo odborné semináře určené pro neprofesionální
knihovníky. Pro rok 2012 byla zpracována a přednesena témata: 
-Veřejné knihovnické a informační služby, evidence, vykazování, osobnost knihovníka, inspirace pro
práci se seniory v neprofesionální knihovně, elektronická prezentace knihovny-webové stránky, online
katalog, zdroje informací na I.,interiér knihovny. Součástí seminářů byla i prezentace fotodokumentace
současných interiérů knihoven. Pro prof. knihovníky –téma –AKS Clavius –modul katalogizace.



Porady:
Počet obsloužených knihoven: 23 knihoven okresu 
Počet porad: 9
Počet účastníků:  71 knihovníků 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
Počet obsloužených knihoven: 25
Počet revidovaných knihoven: 14
Počet revidovaných k.j.: 25 074
Počet aktualizovaných k.j.: 18 056
Z kmenového fondu přebaleno, opraveno 2 329
Počet vyřazených k.j. 5 348
Počet k.j. zapsaných do AKS Clavius-retro 9 521
Počet přírůstků k.j. zapsaných do AKS Clavius 1 607

Nákup KF z prostředků obcí: 
Počet obsloužených knihoven:    7 
Počet nakoupených k.j. 408

Zpracování KF z prostředků obcí:
Počet obsloužených knihoven:      62 
Počet zpracovaných k.j.: 4 300 

Výměnný fond: 
Stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2012: 31 679 k.j.
Roční přírůstek VF:   2 366 k.j.
Zakoupeno z fin.prostř.kraje na regionální funkce: 2 352 k.j. 
Zakoupeno z fin.prostředků dalších zdrojů: 14 k.j.
Roční úbytek: 80 k.j. 
Přírůstek –2 366, z finančních prostředků kraje –2 352. Rozdíl 14 jsou náhrady za ztráty.

Cirkulace výměnného fondu: 
Počet obsloužených knihoven: 101
Počet expedovaných souborů: 374
Počet svazků v souborech: 17 345
Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením všech literárních žánrů.
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 obsloužených knihoven: 24
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, instalace pro zpracování revize, zprovoznění WWW katalogů. Byly
poskytnuty telefonické a emailové konzultace.

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:  
Počet obsloužených knihoven: 94
Počet ujetých km: 5 157
Doprava v souvislosti s rozvozem výměnných souborů, metodickými návštěvami, konzultacemi se 
zřizovateli, s knihovníky, s prováděním revizí, aktualizací KF, se zápisem KF neprof. knihoven do 
AKS Clavius REKS.


