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5.1 Městská knihovna v roce 2018 - shrnutí
Rok 2018 v knihovně byl především ve znamení příprav a realizace modernizace
interiérů veřejných oddělení. Probíhala rozsáhlejší aktualizace knihovního fondu
v odděleních a ve skladu. Knihovna byla uzavřena od 20. června do 3. října. Pro
nás to znamenalo spousty fyzické práce s vystěhováním všech knih a nábytku a
zase nastěhování všech knih zpátky a uspořádání. Více než tříměsíční uzavření
knihovny pochopitelně ovlivnilo výsledná statistická data vykazovaných služeb.
Byly realizovány úpravy v knihovním systému Clavius, aby byl v souladu se
směrnicí GDPR, a v posledním čtvrtletí roku zavedena novinka rodinné
registrace uživatelů. Byla zavedena nová mobilní spojení do jednotlivých
oddělení.
Lidé i nadále pilně četli. V roce 2018 knihovna eviduje 75.943 výpůjček, což je
měsíční průměr 8.438 výpůjček. V roce 2017 byl tento měsíční průměr 7.196.
Stoupl počet registrovaných čtenářů. V roce 2017 se v knihovně zaregistrovalo
1.707 čtenářů, v roce 2018 to bylo 2.020 čtenářů. Toto navýšení ovlivnilo zavedení
rodinné registrace.
Návštěvnost knihovny v průměru také narostla, v roce 2017 bylo evidováno
v průměru 4.670 všech evidovaných návštěv měsíčně, v roce 2018 to bylo již 5.163.
Poklesl počet návštěvníků on-line služeb, v roce 2017 evidovala knihovna využití
této služby v 19.298 případech, v roce 2018 využilo tyto služby 18.379. Zato stoupl
počet virtuálních návštěv webových stránek o více než 400.
Knihovna byla v roce 2018 pořadatelem či spolupořadatelem 84 besed, přednášek a
dalších kulturně vzdělávacích a marketingových akcí pro školní děti, studenty a
veřejnost, na které přišlo 2.080 návštěvníků. V roce 2017 se uskutečnilo 97 akcí.
Z nabídky nejvíce zaujaly cestopisné přednášky s cestovateli Viktorkou Hlaváčkovou,
Patrikem Kotrbou nebo světoznámým astrofotografem Petrem Horálkem. Velký zájem
vzbudila i vtipná prezentace hranické studentky Kláry Nováčkové, která v knihovně
křtila svou první knihu Vetřelkyně a já. Velmi úspěšné byly i besedy pro děti s oblíbenou
spisovatelkou Lenkou Rožnovskou nebo také už zmiňovaný astrofotograf a cestovatel
Petr Horálek. Velmi se líbila i Literární kavárna v knihovně s výstavou knih
prvorepublikových autorů a možností samoobslužné nabídky kávy a čaje.
Novou netradiční akcí byl prázdninový piknik s knihovnou v Zámecké zahradě pro
rodiny s dětmi. Dále knihovna nabídla čtenářům besedy se spisovateli, další
cestovatelské besedy, přednášky zaměřené na zdraví anebo o českých osobnostech
literatury a politiky v období první republiky. Opět se uskutečnilo pasování prvňáčků ze
všech hranických základních škol.
Na regionální funkce pro náš obslužný region byla poskytnuta v roce 2018 částka ve
výši 691.135,- Kč. Zahrnuje činnost středisek Hranice (pověřená knihovna) a Kojetín.

5.2 Základní údaje o středisku knihovna
Charakteristika
Počátky hranické knihovny spadají do období počátků
českého národního obrození. Pro město Hranice byl
významným rok 1811, kdy Josef Heřman Agapit Gallaš
založil první společenskou knihovnu. Další etapa
veřejného knihovnictví v Hranicích začíná rokem 1894,
kdy byla spolkem „Veřejné knihovny národní“ založena
veřejná knihovna. Další rozkvět knihovny byl od roku Knihovna sídlí na Masarykově
1920 díky zákonu o veřejných knihovnách, podle náměstí 71.
kterého musela každá obec zřídit obecní veřejnou
knihovnu a financovat její činnost. Padesátá léta a konec šedesátých let nebyl pro
knihovnu příznivý, docházelo k rozsáhlému vyřazování knih a to i velmi kvalitních,
zejména autorů západních.
Zřizovací listinou z 1. 1. 1992 se knihovna stala příspěvkovou organizací města s
právní subjektivitou. Od 1. 1. 2015 se knihovna stala součástí Městských kulturních
zařízení Hranice. Knihovna sídlí v budově Staré radnice na Masarykově náměstí 71
v první patře a má bezbariérový přístup.
Základním posláním knihovny je poskytování informačních a knihovnických služeb
občanům města, studentům i návštěvníkům. V rámci výkonu regionálních služeb
zajišťovala knihovna v Hranicích metodickou pomoc knihovnám v obcích regionu.
Knižní fond knihovny k 31. 12. 2018 čítal 65.839 svazků celkem. Z toho v městské
knihovně na Masarykově náměstí je k dispozici 49 292 knih (37.805 dospělé oddělení,
11.487 dětské oddělení). Další knihy jsou na pobočkách.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Oddělení pro dospělé
8.00 - 11.30
12.00 – 17.00
8.00 - 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno
8.00 – 11.30 12.00 – 17.00
8.00 – 11.30 12.00 – 17.00
9.00 – 12.00

Oddělení pro děti
12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
zavřeno
12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
zavřeno

Kontakty
581 607 300, 777 499 893 (vedoucí střediska)
770 190 778 (oddělení pro dospělé)
770 189 778 (oddělení pro děti)
770 191 778 (katalogizace, regionální funkce)
Web adresa: www.mek.hranet.cz
E-mail:
vedouci@knihovna-hranice.cz
Telefon:

5.3 Oddělení pro veřejnost
Provoz dvou veřejných oddělení zahrnuje činnosti výpůjčního protokolu, ústní
knihovnicko-bibliografickou informatiku (referenční služby), obsluhu internetových
stanic 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, portál Knihovna.cz, webové stránky knihovny a další on-line služby = osobní
čtenářské konto, rezervační systém, objednávkový systém, prodlužování výpůjček,
upomínkový systém.
K uvedeným činnostem, včetně všech on-line služeb 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. Ve sledovaném roce byl do modulu Clavia
rozšířen program pro rodinné registrace a upraven podle potřeb směrnice GDPR.

Veřejná knihovnická a informační služba
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POČET REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ A POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY
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V roce 2018 městská knihovna vykazuje statistikou celkem 46.464 návštěvníků. Toto
číslo tvoří 2.080 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí připravených knihovnou,
28.085 fyzických návštěv knihovny včetně návštěvy na internetu a na kulturně
vzdělávacích akcích, dále 18.379 návštěvníků, kteří čerpají on-line služby mimo
knihovnu.

Meziknihovní výpůjční služba
V roce 2018 knihovna evidovala celkem 163 požadavků uživatelů na meziknihovní
službu s požadavky z naší knihovny do jiných knihoven a plněné požadavky jiných
knihoven i mezinárodní meziknihovní výpůjční službu.
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.

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 2018 realizováno celkem 1.035 požadavků.

5.4 Akvizice a zpracování fondu knih
V roce 2018 bylo zakoupeno, získáno darem, z grantového programu a knihovnicky
zpracováno, zkatalogizováno a započteno do přírůstků městské knihovny celkem
2.896 svazků knih. Z toho: pro městskou knihovnu a integrované pobočky 2.263 knih,
z finančního příspěvku na regionální funkce hranické středisko 633 knih.
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 1.661
svazků. Vyřazené knihy byly zpracovány v úbytkovém systému, provedena nabídková
povinnost a pak nabídnuty veřejnosti prostřednictvím 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 (22 ks). Přírůstky knihovního
fondu jsou tvořeny finančními zdroji příspěvku zřizovatele, z grantu „Česká knihovna“
i dary fyzických i právnických osob, z finančního příspěvku pro výkon regionálních
funkcí. Průběžně jsou prováděny údržba a opravy knihovního fondu.
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5.5 Regionální funkce
V roce 2018 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, p. o.).
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
2017 příspěvková organizace MKZ Hranice ve středisku knihovna hospodařila s
finančním příspěvkem ve výši 691.135 ,- Kč.
Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně Hranice zahrnoval během roku
tyto činnosti:
 Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky střediska – realizováno:
aktiv dobrovolných knihovníků, 25 metodických návštěv na pobočkách střediska a
v
MěK
Kojetín
(metodické
zápisy),
poskytnuto
51
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. Aktiv dobrovolných knihovníků střediska.
 Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro základní knihovny –
městská knihovna pro výměnné soubory nakoupila, zkatalogizovala, zpracovala
celkem 633 svazků knih pro hranické středisko (+39 knih v MěK Kojetín)
z finančních prostředků Olomouckého kraje. Bylo vytvořeno celkem 42 výměnných
souborů z nově nakoupených a zpracovaných knih po 15 svazcích v každém
novém souboru. V rámci RF bylo také knihovnicky zpracováno 430 knih, které byly
zakoupeny z prostředků obcí nebo poskytnuty darem do stálého fondu obecních
knihoven a 235 knih do stálého fondu integrovaných místních knihoven města
Hranice.
 Revize a aktualizace knihovních fondů základních knihoven – Revize a aktualizace
proběhly na pobočkách Horní Těšice, Hrabůvka, Radíkov, Skalička a Ústí.
Aktualizací bylo odepsáno celkem 1.935 svazků knih. Provedeny odpisy
vyřazených knih v AKS Clavius, pořízeny seznamy, odepsány v přírůstkových
seznamech, revizních katalozích, na kartách pohybu fondu. Pořízeny protokoly o
revizích s přílohami (nezvěstné knihy).
 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 2018 bylo dokončeno a započato katalogizování
KF na pobočkách Velká a Jindřichov. Do zkatalogizovaných knih byly vlepeny
čárové kódy na pobočce Hrabůvka, Partutovice, Radíkov, Ústí a Zámrsky.
2. Byla opravena přeznačením a přebalením část knihovního fondu na knihovních
pobočkách Hluzov, Zámrsky, Skalička, Hrabůvka a Uhřínov.
3. Zpracovány statistiky plnění regionálních funkcí se zprávou o činnosti za
pololetí a za celý rok 2017. Vypracován plán činnosti pro rok 2018.
4. Proběhla změna knihovníka u poboček Střítež nad Ludinou a Teplice nad
Bečvou – zaučování do knihovnické praxe.

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 a částečně metodiky.

5.6 Pobočky knihovny v místních částech
Součástí střediska knihovny působí šest knihovních poboček v místních částech města
- Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice, Velká, které zajišťují veřejné
knihovnické a informační služby 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.
V Místní knihovně Drahotuše byly realizovány tři kulturně vzdělávací akce pro děti ZŠ
Drahotuše - první návštěva dětí první třídy v knihovně, beseda se čtením pro první
třídu a beseda s pasováním prvňáčků na čtenáře se spisovatelkou Lenkou
Rožnovskou. MK Drahotuše nadále vykonávala v rámci svého fondu meziknihovní
výpůjční službu podle požadavků uživatelů městské knihovny.

STATISTIKA VÝPŮJČEK, ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ
V POBOČKÁCH KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Výpůjčky celkem
7.269 7.010 6.594 5.811 5.432 5.385
Registrovaní čtenáři
187
222
190
177
179
152
Počet návštěvníků
3.264 2.778 2.468 2.091 1.869 1.911
celkem
Z toho návštěvníci na
internetu
Počet virtuálních
návštěvníků na
webech celkem

Rok
Rok
2017 2018
4.730 4.198
130

134

1.533 1.491

669

457

363

184

121

73

60

5.296

3.727

5.682

6.898

5.670

6.667

2.825

52
4.839

5.7 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 i v
rámci naší příspěvkové organizace. Pravidelně jsou prováděny v knihovně pro žáky
MŠ a ZŠ, družinu, speciální školu a studenty SŠ vzdělávací knihovnické lekce a
literární besedy zaměřené především na rozvoj čtenářství a orientaci na rozvíjející se
elektronické a jiné služby knihovny. Uplatňovaly se různé formy individuální práce se
čtenáři obou oddělení. Průběžně od zavedení v systému probíhala informační kampaň
v oblasti novinky rodinné registrace, po celý rok pak knihovnicko-bibliografická
informatika a referenční služby.
V roce 2018 bylo městskou knihovnou realizováno celkem 84 vzdělávacích a
kulturních akcí s celkovou účastí 2.080 návštěvníků. Z toho 62 akcí vlastní realizací,
19 akcí s přednášejícím hostem a 3 vzdělávací akce ve spolupráci s místními
občanskými zájmovými sdruženími.
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE – POČET A NÁVŠTĚVNOST
Akce celkem
Z toho:
akce vlastní realizace
s pozvaným hostem
ostatní akce
Počet návštěvníků celkem

Rok 2015
64
52

Rok 2016
79
66

Rok 2017
97
84

Rok 2018
84
62

9
3
1.499

10
3
1.960

11
2
2.462

19
3
2.080

Kulturně vzdělávací akce knihovny v roce 2018
Literární besedy, exkurze a knihovnické lekce a jiné akce pro děti a studenty
probíhaly v knihovně průběžně během roku.
Únor:


Cestopisná přednáška s Viktorkou Hlaváčkovou „Pěšky přes Kavkaz – od
moře k moři“ (15. 2.)

Březen:
Březen – měsíc čtenářů
 Jarní burza vyřazených knih
 Bazar knih
 Beseda a autorské čtení s přerovskou spisovatelkou Lenkou Chalupovou (8.
3.)
 Hitparáda besed, knihovnických lekcí, společného čtení pro školy a MŠ
 Literární kavárna aneb co se četlo za první republiky (15. – 29. 3.) – k 100.
výročí vzniku republiky. Studovna knihovny naaranžována do podoby
prvorepublikové kavárny s výstavou knih českých spisovatelů a básníků první
republiky; možnost posezení s kávou a čajem zdarma, čtení.
 Cestopisná přednáška – diashaw Patrika Kotrby „Ze srdce Evropy do
Santiaga de Compostela“ (27. 3.)
Duben:



Přednáška ve spolupráci se z. s. „(Sebe)vědomí dětí“ s terapeutem Ing.
Pavlem Mečkovským, M. A. (9. 4.), hlavní pořadatel Centrum pro rodinu Jitřenka
Jarní přednáška Ing. Anny Skokánkové „Jak vyčistit tělo přírodní cestou“
(10. 4.)

Květen:





Série besed pro prvňáky spisovatelky dětských knížek Lenkou Rožnovskou
(16. – 17. 5.)
Série slavnostního pasování prvňáčků na čtenáře ze všech hranických škol
(16., 17., 23. 5.), částečně s L. Rožnovskou, částečně knihovnice s programem
v pohádkových kostýmech
Beseda s českým lékařem, záchranářem a spisovatelem žijícím v Kanadě
Zdenkem Hankou – „O kanadském listu z obou stran“ (o psaní i Kanadě a
práci záchranáře) (16. 5.)
Besedy (2) se světoznámým astrofotografem Petrem Horálkem pro starší žáky
základní školy: Povídání o Africe; Jsme ve vesmíru sami? (30. 5.)

Červen:



Přednáška astrofotografa a cestovatele Petra Horálka – „Klenoty USA
krajinné a hvězdné“ (5. 6.)
Pasování prvňáčků na čtenáře (pokračování) - knihovnice s programem
v pohádkových kostýmech (6. 6.)

Srpen:


Piknik s knihovnou v Zámecké zahradě (akce pro rodiny s dětmi, 18. 8.)

Říjen:










Slavnostní znovuotevření knihovny po rekonstrukci veřejných oddělení
(3. 10.)
Přednáška ve spolupráci se z. s. „Výchova synů – proč je táta důležitý“ (18.
10.), hlavní pořadatel Centrum pro rodinu Jitřenka.
Prvorepublikový týden knihovny (22. – 28. října) – Knihovnická literární
noc:
Nabídka výstupu do věže a prohlídka nočních Hranic z výšky (23. 10.)
Plánovaná beseda (23. 10.) s hranickou spisovatelkou Jaroslavou Černou se
neuskutečnila pro nemoc
Bibliografické představení nejžhavějších literárních novinek měsíce října (23.
10.)
Literární přednáška Mgr. Daniela Jakubíčka, Ph.D. „Boříme, tvoříme a
bráníme“ (25. 10.); (ku 100. výročí republiky)
Návštěva, exkurze, výstup na věž pro holandské a slovenské hosty
ze spřátelených měst (27. – 28. 10.)
Série knihovnicko-bibliografických lekcí pro studenty hranických středních škol
v nových prostorách knihovny

Listopad:



Beseda a autorské čtení mladé začínající hranické autorky Kláry Nováčkové a
křest její první knihy Vetřelkyně a já. Autogramiáda. (1. 1.)
Přednáška – beseda cyklocestovatele Radomíra Čížka „Na kole do horských
vesnic Ázerbajdžánu“. (7. 11.)

Prosinec:


Ve spolupráci se z. s. - cestopisný adventní večer „Skotsko“ s Mgr.
Štěpánem Jančou (12. 12., hlavní pořadatel ČCE)

5.8 Propagace
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 - novinky. Propagace všech veřejných
akcí na plakátech, webu a na facebooku, v periodiku Hranický zpravodaj a Hranický
týden.

V Hranicích dne 15. ledna 2019

Zpracovala: Marie Jemelková

