
Komentář ke Statistickému výkazu výkonu RF pověřených 
knihoven za rok 2020 
 

Zprávu podává: Městská knihovna Bruntál 

počet obsluhovaných knihoven   53 
počet pracovníků zajišťující výkon RF (dle smlouvy s MSK)   4 

Poradenská a konzultační činnost 

Počet obsloužených knihoven   53 
Celkem poskytnuto konzultací   29 
Metodické návštěvy   32 

Konzultace  

Konzultace byly poskytovány ke statistikám, k práci s programem Verbis, katalogem Portaro, E-
Verbisem, k nákupu nových knih, knihovnímu řádu knihoven a to telefonicky nebo při osobních 
návštěvách knihovníků na našem pracovišti. 

Metodické návštěvy 

Metodické návštěvy se týkaly knihovnické evidence, práce se čtenářem, výměnných souborů,práce 
s programem Verbis, E-Verbis, katalogem Portaro, nákupu nových knih, využívání Katalogu knihoven 
regionu Bruntál, zapracování nových knihovníků. Problematika poboček knihoven byla probírána při 
návštěvách v hlavní budově. 

Počet metodických návštěv je menší z důvodů protiepidemických vládních nařízení k onemocnění 
Covid-19. 

Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12.01 

Počet obsloužených knihoven   53 
Počet zpracovaných výkazů   51 

Vzdělávání knihovníků, semináře  

Počet obsloužených knihoven   14 
Počet všech vzdělávacích akcí   1 
Počet akcí v rámci RF   1 
Z toho počet akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit   0 
Počet všech účastníků   38 
Počet účastníků v rámci RF 
Z toho počet účastníků akcí na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit  0 
Počet všech vyučovacích hodin   5 
Počet hodin v rámci RF   5 
Z toho počet vyučovacích hodin na podporu vzd., kult. a komunitních aktivit 0 

Iva Pobežalová úvazek 1,0  17,5 hodin 

Jana Chromcová úvazek 1,0  19 hodin 

Iva Miliánová úvazek 1,0  19 hodin 

Vzdělávání knihovníků si eviduje každá profesionální knihovna vyplněním tabulky vzdělávání, a tu 
zašle koncem roku do RKC Bruntál. Vzdělávání knihovníků v neprofesionálních knihovnách evidujeme 
v RKC Bruntál. 



 

 

Porady (realizovaná pověřenou knihovnou) 

Počet obsloužených knihoven   14 
Počet porad   1 
Počet účastníků   38 

Pořádáme společné porady jak pro profesionální, tak i pro neprofesionální knihovníky. Vzdělávací 
blok probíhá v rámci porad. Průběžně školíme knihovníky i individuálně v knihovnách, především 
v práci s knihovnickým programem a knihovnickou evidencí. 

 

Praktická podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit 

Počet obsloužených knihoven   0 
Počet akcí, zásahů   0 

 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF 

Počet obsloužených knihoven   5 
Počet revidovaných k. j.   16033 
Počet revidovaných knihoven   4 
 
Aktualizace: 
Knihovna Dvorce 
 
Revize:  
Knihovna Zátor řádná revize  - naplánována 
Knihovna Bílčice řádná revize  - naplánována 
Knihovna Osoblaha řádná revize  - naplánována 
Knihovna Staré Heřminovy řádná revize  - naplánována 
 
V knihovnách Ludvíkov, Lomnice a Vysoká byla revize přesunuta do roku 2021 z důvodů 
protiepidemických vládních nařízení k onemocnění Covid-19. 
 

Nákup a zpracování KF z prostředků obcí 

Počet obsloužených knihoven   43 
Počet nakoupených knihovních jednotek   10398 
Počet zpracovaných knihovních jednotek   11785 
 
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 62 knihovních jednotek, pro 
Městskou knihovnu Moravský Beroun jsme koupili a zpracovali 278 knihovních jednotek. 
Obsluhovaným profesionálním knihovnám (včetně MěK Moravský Beroun) jsme knihy zpracovávali za 
smluvní poplatek. 
 
 



 

 

Výměnný fond, cirkulace VF 

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2020 celkem   33727 
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020)   1020 
Zakoupeno z dotace na RF   633 
Zakoupeno z prostředků obcí   0 
Zakoupeno z jiných zdrojů   288 
Odpisy KF   101 
 
Dary a náhrady za ztracené knihy   99 
 
Provádíme pravidelnou údržbu výměnného fondu. 
Zatím do výměnných souborů nenakupujeme jiný typ dokumentů. 

 

Cirkulace VF 

Počet obsloužených knihoven   50 
Počet expedovaných souborů   163 
Počet svazků v souborech celkem   12899 
Průměrný počet svazků v 1 souboru   80 

Servis výpočetní techniky 

Počet obsloužených knihoven   0 
Počet akcí   0 

Doprava v rámci výkonu RF 

Počet obsloužených knihoven   52 
Počet ujetých km   5372 

Automatizace knihoven 

Ostatní 

Pokračujeme v budování souborného katalogu knihoven regionu Bruntál. Zprostředkováváme MVS 
neprofesionálním knihovnám uvnitř našeho regionu. Za profesionální knihovny posíláme záznamy do 
CASLINU. Pro knihovny zpracováváme písemné informace – ke knihovnické evidenci, práci 
s Verbisem, katalogem Portaro a E-Verbisem. Aktualizujeme data v Centrálním adresáři knihoven. 

Závěr 

Přílohy:  

1x tabulka – statistický výkaz výkonu RF za rok 2020  
 
 
V Bruntále dne 29. 1. 2021 
 
Zpracoval(a): Iva Pobežalová 
Odsouhlasil(a): Mgr. Hana Polcarová 


