Komentář k realizovanému projektu výkonu regionálních funkcí
v okrese Kroměříž
v roce 2003
V roce 2003 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).
Na poskytování regionálních služeb v regionu se podíleli i knihovníci profesionálních
knihoven. Na základě uzavřených smluv a objednávek(s uvedeným typem a rozsahem
služeb) vykonávali vybrané regionální funkce pro neprofesionální knihovny
(obecní/místní).
Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí pro 106
zaregistrovaných základních knihoven ( z celkového počtu 107 registrovaných
knihoven – pobočka Žopy uzavřena, nepracuje).
Poradenská a konzultační činnost:
- bylo obslouženo celkem 106 knihoven
- provedeno 152 metodických návštěv
- 511 konzultací
z toho 223 jednání se starosty obcí - zřizovateli knihoven.
Statistika knihovnických činností: Knihovna Kroměřížska zpracovala 131
ročních statistických výkazů (započteny i sumáře) za okres Kroměříž.
Pracovnice regionálního oddělení zpracovala tabulkový pololetní výkaz
poskytnutých služeb
za 1. pololetí 2003 a za rok 2003.
Vzdělávání knihovníků, semináře:
- obslouženo bylo 55 knihoven
- regionální oddělení Knihovny Kroměřížska připravilo 2 semináře pro
profesionální knihovníky okresu Kroměříž (12 účastníků)
- 2 semináře pro neprofesionální knihovníky okresu Kroměříž (70 účastníků).
Porady:
- 3 porady pro profesionální knihovníky (33 účastníků)
- obslouženo 8 knihoven.
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:
- obslouženo bylo 37 knihoven
- počet revidovaných knihoven 26
- bylo zrevidováno 63 389 knihovních jednotek.
Nákup KF z prostředků obcí:
- obslouženo 10 knihoven
- bylo nakoupeno 293 svazků
Zpracování KF z prostředků obcí:
- zaevidováno a zpracováno bylo 2 601 svazků.
Výměnný fond:

- stav VF v Knihovně Kroměřížska k 31. 12. 2003 činí 6 154 k.j.
- přírůstek v r. 2003 byl 5 883 k.j.
- úbytek nebyl žádný.
Cirkulace VF:
- v r. 2003 bylo vytvořeno 187 výměnných souborů obsahujících 9 319
knihovních jednotek
- každý výměnný soubor obsahoval 50 svazků (v lednu 2003 bylo rozvezeno 6
souborů s nižším
počtem svazků v jednom souboru. Bylo to 271 svazků VF
z r. 2002. 4 soubory po 45 k.j., 1 soubor 46 k.j., 1 soubor 43 k.j.- dvě knihy
nevráceny ze souboru půjčeného v r. 2002).
- obslouženo bylo 94 knihoven
Podařilo se vytvořit kvalitní výměnné soubory s proporcionálním zastoupením
všech literárních žánrů. V některých obsluhovaných knihovnách je výměnný
soubor jediným zdrojem nových knih, protože jejich provozovatelé nemají
dostatek finančních prostředků na nákup knih.
Servis výpočetní techniky:
- obslouženo bylo 6 knihoven. V této službě je zahrnuta aktualizace
knihovního systému, nastavení
knihovního systému, odstranění problémů a zprovoznění on-line katalogu.
Byly poskytnuty telefonické
a e-mailové konzultace.
v rámci výkonu regionálních funkcí:
- obslouženo bylo 94 knihoven, v rámci výkonu regionálních funkcí bylo
najeto 3 344 km.

Zpracovala Ivana Drobníková
Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace

