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KOMENTÁŘ  

KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN 

 
Název knihovny: Městská knihovna Bruntál 
   Moravskoslezský kraj 
 
období:   rok 2015  
 

 
Městská knihovna Bruntál je pověřenou knihovnou obsluhující 53 knihoven v regionu. Z těchto 
knihoven je 6 profesionálních. Výkon regionálních funkcí je zajišťován 4 pracovníky (4 pracovní 
úvazky).  
 
Na základě „Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na pověřenou knihovnu“ 
uzavřenou mezi Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě a  Městskou knihovnou Bruntál  
dne  29. 12. 2014 a na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ 
(usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 12/1045 ze dne 11. 12. 2014) bylo schváleno 
poskytnutí neinvestiční dotace na výkon regionálních funkcí ve výši 1665000,- Kč,  a to převodem na 
účet zřizovatele příjemce, kterým je Město Bruntál 
O přijetí dotace rozhodla schůze Rady města usnesením 125/4R/2015 ze dne 20. 1. 2015. 
Dotace byla použita v souladu se smlouvou a dle „Zásad zajištění výkonu  regionálních funkcí 
knihoven v Moravskoslezského kraje“, které byly schváleny zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 
usnesením č. 14/1230 ze dne 7.5.2015 s účinností od 1.7.2015. 
Dotace na výkon regionálních funkcí byla v roce 2015 použita ke krytí nákladů souvisejících s plněním 
této funkce. 
 

Použití finančních prostředků z dotace MSK: 

Pro rok 2015 byly poskytnuty prostředky dotace v celkové výši 1665000,- Kč. Tyto byly čerpány na 
nákup materiálu, energie, drobné opravy, cestovné, spotřebu služeb, mzdové náklady, zákonné a jiné 
sociální náklady, jiné provozní náklady. 
 

Celkové náklady za rok 2015 činily 1771307,29 Kč, z toho náklady hrazené z dotace 1665000,- Kč 
náklady hrazené z jiných zdrojů (vlastní prostředky organizace) činily 106307,29 Kč. 
Náklady byly čerpány dle zásad stanovených poskytovatelem dotace.  
 
V rámci výkonu regionálních funkcí byly zabezpečovány tyto činnosti: metodická, konzultační a 
poradenská pro neprofesionální knihovny a obce, metodická a konzultační činnost pro profesionální 
knihovny, nákup a zpracování knihovního fondu z účelových prostředků Moravskoslezského kraje na 
regionální funkce a z prostředků obcí, aktualizace a revize knihovního fondu, tvorba výměnných 
souborů a jejich distribuce, počítačové zpracování záznamů knihovního fondu, zasílání záznamů do 
souborného katalogu Národní knihovny ČR - CASLIN. Zpracováváme a zodpovídáme za správnost 
celookresní statistiky knihoven  - písemné a automatizované zpracování dat a komentářů pro NIPOS. 
Retrospektivně ukládáme do počítače fond neprofesionálních knihoven. 
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1. Poradenská a konzultační činnost 

 
Počet obsloužených knihoven 53 
Celkem poskytnuto konzultací 27 
Metodické návštěvy 58 
 
Konzultace  

Konzultace byly poskytovány především k práci s programem Verbis, KPWinSQL, katalogem Portaro, 
pravidlům RDA, odpisům, statistikám - telefonicky a při osobních návštěvách knihovníků na našem 
pracovišti. 

Metodické návštěvy 

Metodické návštěvy se týkaly práce s programem Verbis, KPWinSQL, katalogem Portaro, knihovnické 
evidence, práce s výměnnými soubory, doplňování KF, využívání souborného katalogu regionu, práce 
se čtenářem, zapracování nových knihovníků, zveřejnění údajů o knihovně na webových stránkách 
obce. Problematika poboček knihoven byla probírána při návštěvách v hlavní knihovně. 
 

2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12.01 

 
Počet obsloužených knihoven 56 
Počet zpracovaných výkazů 52 
 
 

3. Vzdělávání knihovníků, semináře  

 
Počet obsloužených knihoven 16 
Počet všech vzdělávacích akcí 1 
Počet akcí v rámci RF 1 
Počet všech účastníků 36 
Počet účastníků v rámci RF 36 
Počet všech vyučovacích hodin 2 
Počet hodin v rámci RF 2 

Průběžně školíme knihovníky individuálně v knihovně nebo při jejich osobních návštěvách na našem 
pracovišti, především v práci s knihovnickým programem. 

Iva Pobežalová          úvazek 1,0 39 hodin (E-learning: Tištené 
monografie 1 (RDA, MARC 21)) 

Alena Jedličková         úvazek 1,0 19 hodin 

Jana Chromcová          úvazek 1,0 36,5 hodin 
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Vzdělávání knihovníků se eviduje v každé profesionální knihovně vyplněním tabulky vzdělávání, 
kterou knihovny zašlou koncem roku do RKC Bruntál. Vzdělávání knihovníků v neprofesionálních 
knihovnách evidujeme v RKC Bruntál. 

 

4. Porady 
 
Počet obsloužených knihoven 17 
Počet akcí 2 
Počet účastníků 48 
 
 

 

5. Pomoc při revizi a aktualizaci KF 
 
Počet obsloužených knihoven 6 
Počet revidovaných k.j. 23580 
Počet revidovaných knihoven 6 
 
Revize: 
knihovna Lomnice řádná revize - naplánovaná 
knihovna Zátor řádná revize - naplánovaná 
knihovna Andělská Hora řádná revize - naplánovaná 
knihovna Bílčice řádná revize - naplánovaná 
knihovna Osoblaha řádná revize - naplánovaná 
knihovna Vysoká řádná revize - naplánovaná 
 

 

6. Nákup a zpracování KF z prostředků obcí 
 
Počet obsloužených knihoven 40 
Počet nakoupených knihovních jednotek 11211 
Počet zpracovaných knihovních jednotek 13374 
 
Nákup byl prováděn na základě objednávek knihovníků (včetně neprofesionálních knihoven), 
zpracovávali jsme rovněž dary a vlastní nákupy knihoven. 
Z toho pro knihovnu Muzea v Bruntále jsme koupili a zpracovali 49 knih, pro Městskou knihovnu 
Moravský Beroun jsme koupili a zpracovali 432 knih. Obsluhovaným profesionálním knihovnám 
(včetně MěK Moravský Beroun) jsme knihy zpracovávali za smluvní poplatek. 
 

 

7. Výměnný fond, cirkulace VF 
 
Stav výměnného fondu k 31. 12. 2015 celkem 26307 
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015) 2184 
Zakoupeno z dotace na RF 1968 
Zakoupeno z prostředků obcí X 
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Zakoupeno z jiných zdrojů 208 
Odpisy KF 15 
 
8 svazků byl dar. Provádíme pravidelnou údržbu výměnného fondu. 
 

 

8. Cirkulace VF 
 
Počet obsloužených knihoven 51 
Počet expedovaných souborů 224 
Počet svazků v souborech celkem 17158 
Průměrný počet svazků v 1 souboru 76 
 

 

9. Servis výpočetní techniky 
 
Počet obsloužených knihoven X 
Počet akcí X 
 

 

10. Doprava v rámci výkonu RF 
 
Počet obsloužených knihoven 51 
Počet ujetých km 4983 
 

 
 

11.  Automatizace knihoven 
 
Městská knihovna  Rýmařov a Informační centrum a městská knihovna Horní Benešov spustily nový 
katalog Portaro a program Verbis. 
 

 
12. Ostatní 
 
Pro knihovny zpracováváme písemné informace - ke knihovnické evidenci, práci s KPWinSQL, 
Verbisem a katalogem Portaro. Pokračujeme v budování souborného katalogu. Zprostředkováváme 
MVS neprofesionálním knihovnám uvnitř našeho regionu. Za profesionální knihovny posíláme 
záznamy do CASLIN. 
 
 

 
 
 

 
V Bruntále dne 3. 2. 2016 
 
Zpracoval(a):  Iva Pobežalová 


