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1. PRACOVIŠTĚ
1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS:
Provoz dvou veřejných oddělení zahrnuje činnosti výpůjčního protokolu, ústní
knihovnicko-bibliografickou informatiku (referenční služby), obsluhu internetové studovny a
studovny s příruční knihovnou a periodiky, reprografické služby, individuální a kolektivní práce
se čtenáři, meziknihovní výpůjční službu, meziknihovní reprografickou službu a další služby
poskytované prostřednictvím modulů AKS Clavius a dalších software programů sloužících
plnění služeb a informatiky pro uživatele - JIB (Jednotná informační brána), on-line katalog,
Souborný katalog SKAT, Souborný katalog ČR - Caslin, webové stránky knihovny a další online služby = osobní čtenářské konto, rezervační systém, upomínkový systém. V tomto roce
knihovna zavedla ve výpůjčním protokolu další nové on-line služby pro uživatele – objednávky
knih a možnost samostatného prodlužování výpůjček. Bonusem těchto nových služeb je
pohodlí uživatelů, úspora jejich času, rychlost poskytované služby.
K uvedeným činnostem je vedena evidence elektronická a písemná, která sleduje
výkony těchto činností a následně slouží jako podklad pro zpracovávání roční statistiky
městské knihovny a jejích poboček v obslužném regionu pro ČSÚ, vede se písemně i
elektronicky.
V době od 16. 5. do 11. 6. byly provedeny aktualizace a kompletní revize knihovního
fondu městské knihovny podle prováděcí vyhlášky MK ČR č. 88/2002 Sb. ze dne 21. 2. 2002
k provedení zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Knihovna po tuto dobu uzavřena. Bylo
aktualizováno a zrevidováno celkem 47.393 knih, zjištěno 190 knih nezvěstných. Výstupy:
protokoly o revizích jednotlivých pracovišť a úložišť knih.
V době od 1. 11. do 21. 12. byl v knihovně proveden průzkum spokojenosti uživatelů
zaměřený na veškeré služby s možností osobního vyjádření k jednotlivým dotazům. Průzkum
byl nabídnut v papírové podobě i elektronicky na webu knihovny. Zúčastnilo se jej 58
respondentů (4% z celkového počtu registrovaných uživatelů). Respondenti v průměru z cca
95% hodnotili všechny služby knihovny a další dotazy označením výborné (velmi) a velmi
dobré (spíše ano). Jsou také spokojeni s provozní dobou knihovny (98%). Více než polovina
respondentů využila možnosti osobního vyjádření, jehož obsahem byla pochvala nebo
poděkování za dobré služby a přístup k uživatelům. Výběr indikátorů v grafické úpravě:
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1. 1. 1. VÝPŮJČNÍ PROTOKOL A SLUŽBY ON-LINE – Srovnávací statistické ukazatele
(roky 2015 – 2016)
Tab. A
Výpůjčky
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Výpůjčky celkem

Rok 2015 Rok 2016
64.344
64.339
16.057
17.733
80.401
82.072

Tab. B
Registrovaní uživatelé
Rok 2015 Rok 2016
Registrovaní celkem:
2.230
2.155
Z toho: v dospělém oddělení
1.485
1.438
v dětském oddělení
745
717
Došlo k nárůstu výpůjček, výrazněji v dětském oddělení, přestože knihovna byla kvůli
revizi fondu 4 týdny uzavřena. Oproti tomu byl zaznamenán pokles registrovaných čtenářů
v AKS v obou odděleních. Tento indikátor ovlivňuje v praxi zavedená možnost půjčovních
služeb na jednu registraci nejčastěji v rodinách. Proto skutečný počet čtenářů-uživatelů, kteří
si půjčují knihy, i skutečný počet registrovaných návštěvníků je ve skutečnosti daleko vyšší
než uvádí elektronická evidence.
V roce 2016 městská knihovna vykazuje statistikou celkem 48.864 návštěvníků
(=návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí 1.960 + fyzické návštěvy knihovny 33.459 +
návštěvníci čerpající on-line služby mimo knihovnu 13.445).
Tab. C
Návštěvníci (návštěvníci čerpající služby on-line a fyzické
návštěvy)
Návštěvníci půjčoven a studoven
Návštěvníci využívající internet
Návštěvníci čerpající on-line služby mimo knihovnu
Návštěvníci kulturně vzdělávacích akcí
Celkem návštěvníci

Rok
2015
30.751
2.322
13.324
1.499
47.896

Rok
2016
31.218
2.241
13.445
1.960
48.864

1. 1. 2. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
V roce 2016 knihovna evidovala celkem 215 požadavků uživatelů na meziknihovní
službu s požadavky z naší knihovny do jiných knihoven a plněné požadavky jiným knihovnám.
Z toho bylo zprostředkováno přes Vědeckou knihovnu v Olomouci 7 požadavků na
mezinárodní MVS. Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních titulů či
časopiseckých článků z jiných knihoven České republiky, případně i zahraničí, a jejich plnění
podle požadavků uživatelů a také zasílání požadovaných titulů či článků jiným knihovnám.
Tato služba je poskytována i knihovním pobočkám v rámci našeho střediska.
1. 1. 3. Reprografické služby
Tato služba je vykonávána při výpůjčním protokolu a souvisí také s poskytováním a
vyhledáváním informací z literárních pramenů knihovny a v databázích. Je vedena evidence
k této službě a dle ní bylo v roce 2016 realizováno celkem 1.432 požadavků.
1. 2. Akvizice a zpracování fondu
V roce 2016 bylo zakoupeno, získáno darem, z grantového programu a knihovnicky
zpracováno, zkatalogizováno a započteno do přírůstků městské knihovny celkem 3.061
svazků knih. Z toho: pro městskou knihovnu 2.370 knih, z finančního příspěvku na RF hranické
středisko a středisko Kojetín 691 knih. Dále také knihovna v rámci RF zpracovala a
zkatalogizovala do stálého fondu poboček 214 knih. K této činnosti byla vedena příslušná
dokumentace.
Knihovna elektronicky přispívá svými bibliograficko-knihovnickými daty nových knih do
Souborného katalogu ČR v NK Praha a do Souborného katalogu Clavia (SKAT).
Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak byly zpracovávány i úbytky při aktualizaci
knihovního fondu před a během revize. Knižní úbytky činily v městské knihovně 4.259 svazků.
Vyřazené knihy byly zpracovány v úbytkovém systému, provedena nabídková povinnost a pak
nabídnuty veřejnosti prostřednictvím jarní a podzimní knižní burzy.
Tato kapitola výčtem činností zahrnuje akvizici knih a periodik a následné jejich
zpracování (=technická kontrola knih, označení vlastnictví, přírůstková čísla, vnější označení,
obalování a elektronickou katalogizaci s tiskem čárových kódů). Vede se příslušná
dokumentace – dodací listy s přírůstkovými čísly, hlavní akviziční karta přírůstků a úbytků,
karty pohybu fondu v městské knihovně po odděleních a všech střediskových poboček
(přírůstky, úbytky, výměnné soubory – pohyb fondu na kartách, dodací listy výměnných
souborů). Tato činnost mimo jiné je součástí každoročně zpracovávaných statistických výkazů
za městskou knihovnu a každou knihovní pobočku ve středisku pro ČSÚ písemně i
elektronicky. Přírůstky knihovního fondu jsou tvořeny finančními zdroji příspěvku zřizovatele,
z grantu „Česká knihovna“ i dary fyzických a právnických osob, z finančního příspěvku pro
výkon regionálních funkcí. Průběžně je prováděna údržba a opravy knihovního fondu.

Srovnávací ukazatelé zpracování přírůstků a úbytku v období 2015 a 2016:
Tab. D
Knihovní fond vč. RF – přírůstky, úbytky
Přírůstky městské knihovny
Z toho: pro RF z finančního příspěvku Olomockého kraje
Úbytky KF MěK Hranice při aktualizaci a revizi

Rok 2015 Rok 2016
3.090
3.061
711
691
2.420
4.259

1. 3. Regionální funkce:
V roce 2016 naše organizace nadále plnila funkci knihovny pověřené regionálními
funkcemi (dále RF) pro regionální oblast střediska Hranice a střediska Městské knihovny
v Kojetíně. Veškeré služby v rámci RF byly poskytovány 21 pobočkám ve středisku Hranice a
10 knihovnám střediska Městské knihovny v Kojetíně na základě vzájemných smluv (VK
Olomouc, Olomoucký kraj), smlouvou o přenesení RF, formou nákupu služeb (Městské
kulturní středisko Kojetín). Finančně jsou všechny činnosti RF garantovány Olomouckým
krajem podle § 11, odst. 3, zák. č. 257/2001 Sb. – knihovní zákon, včetně mzdy 1 pracovního
úvazku. V roce 2016 příspěvková organizace MKZ Hranice ve středisku knihovna hospodařila
s finančním příspěvkem ve výši 548.384,- Kč.
Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně Hranice zahrnoval během roku
2016 tyto činnosti:
 Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky střediska – realizováno: aktiv
dobrovolných knihovníků, 20 metodických návštěv na pobočkách střediska a v MěK
Kojetín (metodické zápisy), poskytnuto 63 odborných konzultací dobrovolným
knihovníkům a starostům obcím osobně nebo e-mailem včetně metodické a konzultační
služby Městské knihovně v Kojetíně. Starostům obsluhovaných knihoven zaslána zpráva
o plnění RF v jejich knihovně za dané období.
 Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro základní knihovny – městská
knihovna pro výměnné soubory nakoupila, zkatalogizovala, zpracovala celkem 663
svazků knih pro hranické středisko z finančních prostředků Olomouckého kraje + 28 knih
pro středisko MěK Kojetín započteno do přírůstků městské knihovny. Bylo vytvořeno
celkem 42 výměnných souborů z nově nakoupených a zpracovaných knih v průměru po
16 svazcích v každém novém souboru a ty byly ve dvou cyklech (jarní a podzimní)
distribuovány na jednotlivé pobočky. Cirkulace výměnných souborů: v roce 2016 bylo
vyměněno mezi pobočkami celkem 3.309 svazků knih ve 182 souborech. V rámci RF bylo
také knihovnicky zpracováno 214 knih, které byly nakoupeny z prostředků obcí nebo
poskytnuty darem (viz též kap. 1.2 Akvizice a zpracování fondu). (V RF obslužném regionu
střediska Kojetín bylo z prostředků Olomouckého kraje nakoupeno a zpracováno pro
výměnné soubory 28 knih a z prostředků obcí 634 knih).
 Revize a aktualizace knihovních fondů základních knihoven – (ve sledovaném roce se
realizovaly aktualizace a revize v městské knihovně). Aktualizace proběhly na pobočkách
Černotín, Horní Těšice, Střítež nad Ludinou a Zámrsky. Průběžné vyřazování zastaralého,
opotřebovaného fondu nebo ztrát proběhlo i na dalších pobočkách střediska = 617 svazků
knih. Provedeny odpisy vyřazených knih v AKS Clavius, pořízeny seznamy, odepsány v
přírůstkových seznamech, revizních katalozích, na kartách pohybu fondu. Ve spolupráci
s knihovníky a obcemi provedena burzovní nabídka v jednotlivých knihovnách nebo dány
do knihbudek.
 Podpora při zpracování statistiky v rámci střediska – prostřednictvím městské knihovny
byly zpracovány statistiky za všechny knihovny ve středisku knihovny Hranice na základě
písemných podkladů z jednotlivých knihoven a obcí. Této statistice podléhala všechna
data výpůjčního protokolu, přírůstky, úbytky fondu, služby, kulturně vzdělávací činnost,






návštěvníci u internetu, virtuální návštěvy webových stránek, služby on-line (katalog,
databáze uživatelů aj.), data ekonomické povahy. Celkem bylo zpracováno v rámci
střediska včetně městské knihovny 22 statistických výkazů. Statistiky zpracovány na
příslušných formulářích a v elektronickém programu StatExcel i za středisko Kojetín (10
knihoven). Vše doplněno souhrnným komentářem k vykazovaným hodnotám. Zvlášť byla
také zpracována statistika a zpráva o činnostech regionálních funkcí a plán činnosti RF na
další období, finanční vyúčtování za sledované období a vše poskytnuto Vědecké knihovně
v Olomouci a Olomouckému kraji dle smlouvy.
Další služby – servis knihovního systému Clavius v naší knihovně a na pobočce v
Drahotuších zajišťoval pověřený servisní technik na základě servisní smlouvy uzavřené
mezi naší městskou knihovnou a firmou LANius, s. r. o.
Administrativa – k veškerým činnostem RF je vedena dokumentace, plány činnosti, výroční
zprávy, komentáře, statistiky, různé protokoly, přírůstkové dodací listy KF, karty pohybu
fondu, úbytkové seznamy KF, zápisy metodických návštěv, protokoly o revizích a jiné,
prezenční listina, podklady účetních a mzdových operací.
Ostatní:
1. Retrokatalogizace knihovního fondu poboček – prováděna průběžně během roku v
AKS Clavius – v roce 2016 byl zkatalogizován fond na pobočkách Černotín, Skalička,
Ústí, Střítež nad Ludinou. Do zkatalogizovaných knih byly vlepeny čárové kódy na
pobočce Skalička a Černotín.
2. Poskytnuto poradenství obci Černotín při zapojení se do grantového programu VISK 3
– zavedení elektronického systému do knihovny (výpůjční protokol, revize aj.)
3. Zpracovány statistiky plnění regionálních funkcí se zprávou o činnosti za pololetí a za
celý rok 2015. Vypracován plán činnosti pro rok 2016.
V dubnu byla provedena ze strany Olomouckého kraje kontrola řádného plnění finančního
příspěvku na činnosti RF v roce 2015. Bez připomínek.

Plnění výše uvedených činností v rámci RF středisko knihovna Hranice zajišťovala jedním
úvazkem. Některé činnosti vyžadující specializovanou odbornost, kompetentnost nebo
kolektivní práci byly realizovány s přispěním ostatních zaměstnanců. Týkalo se hlavně
cirkulace výměnných souborů, revize a aktualizace, kompletní statistiky střediska, plánů a
zpráv o činnosti, statistiky RF, účetnictví, vedení části dokumentace, metodiky.

2. INTEGROVANÁ PRACOVIŠTĚ
1. 2. Knihovní pobočky v místních částech
Součástí střediska knihovny působí šest knihovních poboček v místních částech města
- Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice, Velká, které zajišťují VKIS v oblasti své
působnosti. Tyto služby plní dobrovolní knihovníci na základě dohody o pracovní činnosti.
Pobočka Drahotuše je vedena jako profesionální pobočka s 15 provozními hodinami týdně.
Integrované pobočky – statistika výpůjčního protokolu roku 2016 v porovnání
s předchozím obdobím:
rok 2015
Výpůjčky celkem
Registrovaní čtenáři
Počet návštěvníků celkem

rok 2016

5.432

5.385

179

152

1.869

1.911

Z celkového počtu návštěvníků návštěvníci u internetu …………………………..
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V MK Drahotuše byly realizovány dvě besedy s žáky prvních tříd a proběhlo pasování
prvňáčků na čtenáře.

II.
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Středisko knihovna v této oblasti spolupracuje se všemi stupni škol ve městě a v místní
části Drahotuše, s neziskovými zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími a v rámci
naší příspěvkové organizace. Pravidelně jsou prováděny v knihovně pro žáky MŠ a ZŠ, pro
speciální školy, pro klienty sociálního zařízení Archa, dětský domov a studenty SŠ vzdělávací
knihovnické lekce a literární besedy zaměřené především na rozvoj čtenářství a orientaci na
rozvíjející se elektronické a jiné služby knihovny. Uplatňují se různé formy individuální práce
se čtenáři obou oddělení – informační kampaně v oblasti on-line služeb, knihovnickobibliografická informatika a referenční služby.
V roce 2016 bylo městskou knihovnou realizováno celkem 79 vzdělávacích a kulturních
akcí s celkovou účastí 1.960 návštěvníků. Z toho 66 akcí vlastní realizací, 10 akcí
s přednášejícím hostem a 3 vzdělávací akce ve spolupráci s místními občanskými a
zájmovými sdruženími. Burzy knih a bazar knih není v tomto výčtu uveden.
Tab. E
Kulturně vzdělávací činnost
Rok 2015 Rok 2016
Akce celkem
64
79
Z toho: akce vlastní realizace/s pozvaným hostem
52/9
66/10
ostatní akce ve spolupráci s o.s. a z.s.
3
3
Počet návštěvníků celkem
1.499
1.960

Tab. F
Kulturně vzdělávací činnost (děti + ostatní veřejnost) Rok 2015 Rok 2016
Akce celkem
64
79
Z toho: akce pro děti a studenty
52
67
pro ostatní veřejnost
12
12

Literární besedy, exkurze a knihovnické lekce probíhaly v knihovně průběžně během roku, ale
výrazněji tyto aktivity probíhají v Březnu – měsíci čtenářů a na podzim počínaje říjnovým
Týdnem knihoven.
Leden: přednáška „Dva světy Jana Amose Komenského“ (ve spolupráci se z. s.)/ 23. 1.
Únor: cestopisná beseda s cestovatelkou Zlatuší Knollovou „Srí Lanka – mystický sever“
(23. 2. 2016)
„Březen – měsíc čtenářů“:
1. Jarní burza vyřazených knih
2. Hitparáda besed, knihovnických lekcí, společného čtení pro školy a MŠ
3. Besedy se spisovatelkou pro děti Veronikou Válkovou, soutěže a autogramiády
(29. 3. – 2 besedy)
Duben: beseda s regionální spisovatelkou Hanou Šimkovou a křest její nové knihy Hledám
milenku svému muži, autogramiáda (30. 4.)
Květen: příprava a revize knihovního fondu, knihovna uzavřena
Červen: pokračování revize KF
 pasování prvňáčků hranických základních škol a ZŠ Drahotuše na čtenáře
s programem (6. 6.; 13. 6.; 20. 6.)
 vzdělávací přednáška „Výchova synů“ – ve spolupráci s o. s. (21. 6.)
Září: cestopisná beseda s cestovatelem a autorem cestopisných knih Jiřím Sladkým
„Írán – pohled do zákulisí“ (22. 9.)
Říjen: Týden knihoven (3. – 8. října)
 Bazar knih
 Burza knih
 Skládej s námi puzzle
 „Budu knihovníkem?“ – zábavně vzdělávací dílnička pro děti, které si vyzkoušely
některé knihovnické činnosti – značení, balení knih, práci za knihovnickým pultem…
 Knihovna pro celou rodinu (marketingová akce - nabídka výhodné registrace)
 Vybírejte s námi knihy pro naši knihovnu
 Přednáška „František Josef I. a Hranice“ – přednášel Mgr. Jiří Nebeský (5. 10.)
 Přednáška „Historie Moravské brány“ – přednášel Mgr. Milan Tempír (6. 10.)
Listopad:
 Workshop pro zahraniční pedagogy (Německo, Slovinsko a Holandsko) na téma
„Spolupráce knihovny se školami“ (1. 11.)
 Přednáška-beseda „Jak porozumět internetovým dětem“ (10. 11.); spolupráce s o. s.





Beseda se spisovatelem, záhadologem, cestovatelem a scénáristou Arnoštem
Vašíčkem na téma „Neuvěřitelné skutečnosti“ (28. 11. pro veřejnost)
Besedy (2) s Arnoštem Vašíčkem pro starší žáky základních škol na téma „Planeta
záhad“ a „Nevysvětlitelné objevy“ (28. 11.)
Den pro dětskou knihu: speciální burza knih pro děti a dílnička „Adventní inspirace“
(děti si vyráběly po celý týden různé ozdoby k adventu a na vánoce)

Prosinec:
Adventní literární salonek – hostem knihovny spisovatelka našeho regionu Hana Šimková,
beseda a křest její první knihy pro děti „Pohádkové nápady pro malé kutily a kuchtíky“
(povídání, čtení, adventní tvoření s drobným občerstvením) – akce pro celou rodinu (3. 12.)
Dárek, který bude těšit celý rok – marketingová a propagační akce před vánocemi s cílem
získat další čtenáře a uživatele knihovny
Během roku byla prováděna průběžně editace webových stránek knihovny, správa
facebooku, na webu tvorba paratextů k vybraným knižním novinkám městské knihovny s cílem
propagovat kvalitní literaturu.
III.
OSTATNÍ
1. Péče o pracovní prostředí a majetek, technologický rozvoj.
V rámci další modernizace automatického knihovního systému Clavius a rozšiřování
služeb a zkvalitnění pracovních činností byly v AKS Clavius zavedeny další on-line služby
pro uživatele – možnost objednávek a příprav knih přes on-line katalog, samovolné
prodlužování výpůjček přes čtenářské konto, zavedena redukce pravidla prodlužování
rezervovaných knih.
V rámci grantového projektu MK ČR VISK 3 byl na základě poskytnuté dotace na rok
2016 zakoupen notebook pro výkon revizí knihovního fondu v městské knihovně i v 21
knihovních pobočkách obslužného regionu.
Pro urychlení a zlepšení kvality katalogizace knihovního fondu pro městskou knihovnu
a celé středisko byl pořízen modul Z 39.50 klient pasivní, který umožňuje přebírat správné
a ověřené záznamy ze Souborného katalogu ČR, která splňují katalogizační pravidla.
Výsledkem je urychlení katalogizace a hlavně jeho přesnost dle katalogizačních pravidel.
Z grantového projektu VISK 3 byl také pořízen modul OAl Provider, který nám slouží a
bude sloužit k automatickému stahování záznamů do SK ČR i k dotazování na data uložená
v našem systému, a která bude také využívat i připravovaný Centrální portál knihoven.
Byly pořízeny dva nové PC pro potřeby internetové studovny, nová tiskárna pro
kancelář vedoucí knihovny.
2. Shrnutí a závěr
V roce 2016 středisko knihovna splnilo všechny své plánované činnosti, v oblasti
kulturně vzdělávacích aktivit byl počet překročen a vzrostl tak i počet návštěvníků na těchto
aktivitách. Byla řádně provedena a dokončena kompletní aktualizace a revize knihovního
fondu (viz kap. 1. 1.). I když knihovna kvůli revizi uzavřena 4 týdny, počet výpůjček je celkově
vyšší. Paradoxně oproti tomu poklesl počet registrovaných uživatelů v obou odděleních. Tento

sledovaný indikátor je ovlivňován možností využívání jednoho čtenářského průkazu pro více
uživatelů (př. rodina). Tato možnost je respektována a je cílena převážně na sociálně slabší
rodiny s dětmi a seniory, i za cenu, že indikátor registrace uživatelů není vždy pozitivní. Počet
vzrůstajících výpůjček ovlivňuje mimo jiné i příznivá finanční částka určená na akvizici knih a
uživatelé to mimo jiné ocenili i v průzkumu spokojenosti.
Knihovna se i letos zapojila do grantového programu Česká knihovna, který poskytuje
možnost získat zdarma desítky kvalitních děl českých autorů.
Na regionální funkce pro náš obslužný region byla poskytnuta v roce 2016 částka ve
výši 548.384,- Kč (viz kap. 1. 3. Regionální funkce).

Hranice 23. 1. 2017

Marie Jemelková
vedoucí knihovny

