
Zpráva o výkonu regionálních funkcí v okrese Kroměříž v roce 2004.
-Základním  cílem  programu  podpory  je  zajištění  všeobecné  dostupnosti  veřejných
knihovnických a informačních služeb občanům a koordinace odborných činností knihoven
v kroměřížském regionu.
-V roce 2004 zajišťovala výkon regionálních funkcí v okrese Kroměříž pověřená knihovna –
Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace (dále jen Knihovna Kroměřížska).
-V Knihovně Kroměřížska bylo od 1.1. 2003 vybudováno regionální pracoviště.
-Pro  výkon  regionálních  funkcí  pro  knihovny  okresu  je  smluvně  pověřena  Krajskou
knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Rozsah výkonu RF je stanoven ve smlouvě.
-Finanční částka přidělená MK ČR na regionální funkce pro okres Kroměříž na r. 2004 činila
1. 862.000 Kč.
-Na  zajišťování  a  poskytování  regionálních  služeb  v regionu  se  podílely  i  profesionální
knihovny: Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem, Městská knihovna Holešov, Městská
knihovna v Chropyni, Městská knihovna v Koryčanech, Městská knihovna Morkovice 
a  Místní  knihovna  Zdounky. Na  základě  uzavřených  smluv  a  objednávek  (s uvedeným
typem a rozsahem služeb) vykonávaly vybrané regionální funkce pro obsluhované knihovny
s neprofesionálním knihovníkem (obecní/místní knihovny).
-Vykonané služby RF byly čtvrtletně uhrazeny na základě faktury (výjimka – 1. pololetí 
r. 2004).
-V roce 2004 Knihovna Kroměřížska zajišťovala a koordinovala výkon regionálních funkcí
pro  104  zaregistrovaných  základních  knihoven  a  poboček.  Ve  II.pololetí  r.  2004  byla
zaregistrována v Evidenci knihoven na MK ČR Místní knihovna Žalkovice. Ve IV.čtvrtletí 
r. 2004 byla v rámci služeb regionálních funkcí obsluhována i tato knihovna.
-Služby  poskytované  základním  knihovnám  odpovídají  standardu  kvality  a  kvantity
regionálních funkcí pro pověřené knihovny.
-Výkonem regionálních funkcí Knihovna Kroměřížska podporovala činnost registrovaných
knihoven  v okrese,  pomáhala  zajistit  kvalitu  knihovnických  služeb  a  zajistit  dostupnost
veřejných knihovnických a informačních služeb občanům kroměřížského regionu.
V r.  2003  rozhodlo  zastupitelstvo  obce  Kostelany zrušit  dvě  pobočky Obecní  knihovny
Kostelany, a to Místní knihovnu Lhotka a Místní knihovnu Újezdsko. V knihovnách byla v 1.
pololetí  r. 2004 provedena revize, Přírůstkové seznamy i Seznamy úbytku byly uzavřeny.
Knihovní  fond  byl  aktualizován,  přeznačen  ,  nově  přebalen  a  přepsán  do  Přírůstkového
seznamu knihovny Kostelany. Přepsáno bylo celkem 1869 knihovních jednotek.
-Přestěhovány do nových prostor byly knihovny: Žeranovice, Rataje, Břest, Uhřice.
-Zrekonstruovány byly prostory knihoven: Skaštice, Trávník, Postoupky, Bořenovice.
Rekonstrukce je prováděna v knihovně ve Zdislavicích.

Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Kroměříž:
Rok 2004.



Poradenská a konzultační činnost
- bylo uskutečněno celkem 509 akcí, tj.111 metodických návštěv, poskytnuto 398 konzultací,
z toho 136 jednání s provozovateli knihoven. Obslouženo bylo 98 knihoven.

Statistika knihovnických činností
- Knihovna Kroměřížska a profesionální knihovny zpracovaly 72 statistických výkazů 
a sumářů KULT V 12.01 registrovaných knihoven za rok 2003. Pro IPOS a další statistické
zpracovávání byly zpracovány i výkazy nezaregistrovaných knihoven a výkazy za knihovny,
které nevykazují činnost, ale jen knihovní fond za rok 2003. Výkazy těchto knihoven nejsou
zahrnuty v uvedeném celkovém počtu 72 zpracovaných výkazů.

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

-Knihovna  Kroměřížska  uspořádala  5 vzdělávacích  akcí  pro  profesionální  a  dobrovolné
knihovníky okresu Kroměříž  v celkovém počtu 19 vyučovacích  hodin,  přítomno bylo  99
účastníků.  Z toho  v rámci  regionálních  funkcí   proběhly  4 odborné  semináře  (1  pro
profesionální knihovníky, 3 pro neprofesionální knihovníky) v počtu 13 vyučovacích hodin,
účastníků bylo 67. Obslouženo bylo 48 knihoven.
- knihovníkům byla nabídnuta možnost dalšího vzdělávání na vzdělávacích akcích v rámci
kraje.
Porady:
- bylo uspořádáno 5 porad pro profesionální i neprofesionální knihovníky, zúčastnilo se 59
knihovníků. Obslouženo bylo 28 knihoven.

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce

-stav  výměnného  fondu  v Knihovně  Kroměřížska  ke  31.12.2003  byl  6  154  knihovních
jednotek. Přírůstek za rok 2004, ke dni 31.12.2004 činí 4 923 knihovních jednotek. Úbytek
za rok 2004 byl 3 kj.
Stav výměnného fondu v Knihovně Kroměřížska ke dni 31.12.2004 byl 11 074 kj.

Cirkulace VF
-  v r.  2004  bylo expedováno  209 výměnných souborů, obsahujících  11 010 knihovních
jednotek. Obslouženo  bylo  103  knihoven.Cirkulace  je  prováděna  dle  daného  standardu.
Počet  knih  v souboru  je  minimálně  50  svazků,  pouze  ve  dvou  případech  je  30  svazků.
Individuálně a dle zájmu knihovníků obsluhovaných knihoven byly počty svazků navýšeny
na základě domluvy. Dle požadavků neprofesionálních  knihoven byly soubory doplňovány
tématicky, rozšířeny o druh literatury, která v knihovně chybí  a je čtenáři žádána. Knihovníci
mají  možnost  využít  pro  informovanost  el.  databázi  svazků  výměnného fondu,  která  je
zpřístupněna na webových stránkách Knihovny Kroměřížska,
-registrujeme i případy, kdy si knihovníci obsluhovaných knihoven došli vybrat knihy z VF
přímo do Knihovny Kroměřížska.Dle zájmu a požadavků knihovníků bylo do obsluhovaných
knihoven dodáno i více souborů, 
-  v počtu  expedovaných  výměnných souborů  je  zahrnuto  i  10  souborů  –  10  výpůjček
výukového  kurzu  (CD  ROM),  které  byly  v rámci  výměnného  fondu  půjčeny  osmi
profesionálním knihovnám a dvěma neprofesionálním knihovnám,



- protokol pohybu výměnného fondu byl v r. 2004 zpracován v modulu – výměnné soubory-
integrovaného knihovního systému Clavius. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů:

-  byla poskytnuta  50 knihovnám.  Bylo zrevidováno  33  875 knihovních  jednotek  ve  20
knihovnách.  Revize  probíhaly  dle  stanoveného  5-ti  letého  plánu.  Všechny  revize
v neprofesionálních knihovnách byly provedeny klasickým způsobem bez využití PC,
- ve 23 knihovnách byla provedena aktualizace knihovního fondu, 
- přebaleno a zpracováno bylo 13. 964 knihovních jednotek ve 30 knihovnách,
- vyřazeno bylo 3 061 knihovních jednotek ve 21 knihovnách.
 
Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z     prostředků obcí  

- bylo nakoupeno 291 svazků pro 7 obsloužených knihoven.
- zaevidováno a zpracováno bylo 3 073 svazků pro 29 obsloužených knihoven.
Nákup knih ve většině případů provádí sami provozovatelé nebo knihovníci obsluhovaných
knihoven.

Servis výpočetní techniky

- Knihovna Kroměřížska zajišťuje pro obsluhované knihovny servis SW LANIUS, Clavius,
- v roce 2004 proběhlo 15 akcí. Obslouženo bylo 6 profesionálních knihoven.

Doprava v     rámci výkonu regionálních funkcí  

- pro 103 obsloužených knihoven bylo najeto 3 485 km v rámci výkonu regionálních funkcí.
Jednalo se především o rozvoz výměnných souborů, revize, metodické návštěvy a jednání se
zřizovateli obsluhovaných knihoven.

-Informace  o  regionálních  funkcích  jsou  přístupné  na  webových  stránkách  Knihovny
Kroměřížska.
-Regionální pracoviště Knihovny Kroměřížska  zajistilo distribuci darů KKFB Zlín a knih
z projektu Česká knihovna.

Příloha: 
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za okres Kroměříž.
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