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1. Úvod 

Ve�decká�  knihovná  v Olomouci  jákoz� to  křájská�  knihovná  Olomoucke�ho  křáje  ná
zá�kláde�   § 2 pí�sm. h) zá�koná c�. 257/2001 Sb., o knihovná� ch á podmí�nká� ch přovozová�ní�
veř�ejný�ch  knihovnický�ch  á  infořmác�ní�ch  sluz�eb  zájis�ťuje  mimo  jine�  i  křájskou
koořdináci vý�konu řegioná� lní�ch funkcí�. 

Př�i poskýtová�ní� řegioná� lní�ch sluz�eb výchá� zí� z ná� sledují�cí�ch dokumentu- :

 Metodický�  pokýn  Ministeřstvá  kultuřý  k zájis�te�ní�  vý�konu  řegioná� lní�ch  funkcí�
knihoven á jejich koořdináce v řá�mci Č1eske�  řepubliký z řoku 2015.

 Metodický�  pokýn  Ministeřstvá  kultuřý  k výmezení�  stándářdu  veř�ejný�ch
knihovní�ch  á  infořmác�ní�ch  sluz�eb  poskýtováný�ch  knihovnámi  zř�izováný�mi
á/nebo přovozováný�mi obcemi á křáji ná u� zemí� Č1eske�  řepubliký.

 Koncepce zájis�te�ní� vý�konu řegioná� lní�ch funkcí� v knihovná� ch Olomoucke�ho křáje
v letech 2017–2020 z dubná 2017. 

Č1 innosti v oblásti řegioná� lní�ch funkcí�  v křáji zás�tiťuje odde� lení�  řegioná� lní�ch sluz�eb
knihovná�m Ol. křáje, jehoz�  přácovní� u� vázek v řoce 2018 c�inil 2,50.  Přácovní�ci odde� lení�
plní�  á  koořdinují�  řegioná� lní�  funkce  v křáji,  př�i  te� to  sve�  přá� ci  spolupřácují�
s Knihovnický�m institutem Ná� řodní� knihovný Č1R á Sekcí� přo řegioná� lní� funkce Sdřuz�ení�
knihoven  Č1R,  přávidelne�  se  táke�  u� c�ástní�  pořád  Sekce  vzde� lá� vá�ní�  SKIP.  Mezi  hlávní�
c�innosti  pátř�í� pořádenská�  c�innost, metodicke�  ná�vs�te�vý, áktuálizáce ádřesá� ř�e knihoven
v křáji, budová�ní�  křájske�ho webove�ho pořtá� lu přo knihovní�ký. Du- lez� itou souc�á� stí�  te� to
c�innosti je táke�  ořgánizáce odbořne�ho vzde� lá� vá�ní� knihovní�ku- .

V řoce 2018 býlý řegioná� lní� funkce zájis�ťová�ný přo 481 obsluhováný�ch knihoven.



2. Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí

V řoce 2018 dosá�hlý finánc�ní� přostř�edký výc�lene�ne�  Olomoucký�m křájem přo 
zájis�te�ní� á vý�kon RF c�á� stký 11 530 000 Kc�. To je celkem o  1 192 000 Kc� ví�ce nez�  v 
řoce př�edchá� zejí�cí�m, kdý pu- vodní� dotáce c�inilá 10 000 000 á v poslední� c�tvřtine�  řoku 
býlá ná zá�kláde�  zme�ný tářifní�ch mezd přácovní�ku- m ve veř�ejne�  sfe�ř�e návý�s�ená o 
dáls� í�ch 338 000 Kc�. Toto dodátec�ne�  návý�s�ení� je velmi du- lez� ite� , neboť řespektuje 
vý�voj v obořu á umoz�n� uje udřz�et stábilní� přocento vý�dáju-  uřc�ený�ch ná ná�kup knih do 
vý�me�nný�ch fondu-  á ná ná�kup sluz�eb. V opác�ne�m př�í�páde�  bý knihovný pove�ř�ene�  
vý�konem RF v dáne�m řegionu muselý zvýs�ovát mzdý ná u� koř ostátní�ch oblástí� RF, 
př�edevs�í�m tedý ná�kupu knih. Návý�s�ení� v řoce 2018 řespektoválo nejen moz�ne�  dáls� í� 
zvýs�ová�ní� mezd, ále př�edevs�í�m zvýs�ují�cí� se fixní� ná�kládý ná sluz�bý jáko jsou pohonne�  
hmotý, cený knih á dáls� í�.

Dotáce býlá pove�ř�ený�m knihovná�m poskýtnutá ná zá�kláde�  Smlouvý o př�enesení� 
vý�konu řegioná� lní�ch funkcí� uzáví�řáne�  mezi Ve�deckou knihovnou v Olomouci á 
knihovnámi pove�ř�ený�mi á Smlouvý o poskýtnutí� dotáce, kteřou zá� stupci pove�ř�ený�ch 
knihoven podepsáli zá př�í�tomnosti ná�me�stká přo spořt á kultuřu Mgř. Fřántis�ká Juřý 
25. ledná 2018. Finánc�ní� přostř�edký ták knihovný me� lý k dispozici jiz�  v polovine�  
u� nořá. Č1á� stká býlá mezi pove�ř�ene�  knihovný řozde� lená dle Metodicke�ho pokýnu 
Ministeřstvá kultuřý  k zájis�te�ní� vý�konu řegioná� lní�ch funkcí� knihoven.

Břzke�  poskýtnutí� dotáce zájistilo přu- be�z�ne�  plne�ní� řegioná� lní�ch funkcí� ná u� zemí� 
křáje v řá�mci cele�ho kálendá� ř�ní�ho řoku. Vý� jimkou býl řegion Př�eřov, jehoz�  spřá�vou je 
pove�ř�ená Me�stská�  knihovná v Př�eřove� . Tá káz�dořoc�ne�  obnovuje c�innost metodicke�ho 
centřá áz�  po př�ijetí� přostř�edku-  ná u� c�et knihovný, c�í�mz�  je zájis�te�no fináncová�ní� RF 
v souládu s podmí�nkámi její�ho zř�izovátele.

Tab. 1: Přehled dotací RF na rok 2018

2015 2016 2017 2018
Městská knihovna Šumperk 1 755 654 1 746 717 2 014 266 2 166 176

Městské kulturní zařízení Jeseník 522 908 521 897 596 595 642 050

Městská knihovna Prostějov 1 651 665 1 655 221 1 908 087 2 208 838

Knihovna města Olomouce 2 179 558 2 189 903 2 517 426 2 765 938

Městská knihovna Přerov 1 010 692 1 014 225 1 159 448 1 285 827

Městské kulturní zařízení Hranice 549 721 548 384 628 639 691 135

Městská knihovna v Lipníku 459 802 453 653 520 739 570 036

Vědecká knihovna v Olomouci 870 000 870 000 992 800 1 200 000

Celkem 9  000 000 9  000 000 10 338 000 11 530 000



Tab. 2: Porovnání finančních nákladů na nákup knih, služeb a na mzdy

2016 2017 2018
Náklady na: knihý mzdý sluz�bý knihý mzdý sluz�bý knihý mzdý sluz�bý
Šumperk 20,81 35,24 27,98 21,54 32,85 28,58 23,80 35,20 23,49

Jeseník 15,5 44,25 23,09 19,8 44,59 20,06 17,19 46,89 17,76

Prostějov 13,87 61,76 0 20,8 56,32 0 24,91 52,98 0

Olomouc 42,12 24,48 6,11 35,86 29,14 6,39 40,91 23,93 9,00

Přerov 36,99 36,17 6,41 37,36 41,11 7,09 31,44 41,99 7,26

Hranice 21,73 31,74 30,56 10,74 38,17 31,72 18,25 34,64 30,18

Lipník 42,25 18,22 26,07 37,2 21,7 22,6 37,89 20,48 27,37

Celkem % 
z dotace

28,07 32,25 13,46 27,34 38,03 13,33 29,56 44,47 12,87

3. Obsluhované knihovny

Sí�ť  knihoven  v Olomoucke�m  křáje  lze  pováz�ovát  zá  stábilní�,  nedochá� zí�  k z�á�dný�m
vý�řázný�m vý�kývu- m v poc�tu obsluhováný�ch knihoven. 

Ke konci řoku 2017 býlá přovedená ořgánizác�ní� zme�ná u Me�stske�  knihovný Litovel,
kdý  vs�echný  knihovný  spádájí�cí�  pod  me�sto  Litovel  jsou  nýní�  u  MK  Č1R  vedený  jáko
poboc�ký Me�stske�  knihovný Litovel.

V řegionu Př�eřov stá� le evidujeme c�týř�i nezář�ázene�  knihovný, kteře�  nejsou př�í�jemci
řegioná� lní�ch sluz�eb.  Te�mto knihovná�m je pouze zásí�lá�ná nábí�dká odbořne�ho s�kolení�  
á zpřácová�vá�ná státistiká. 

Tab. 3: Počet obsluhovaných knihoven v roce 2018

Region Celkový počet
knihoven

Z toho:
profesionálních

knihoven
střediskových

knihoven
poboček

S1umpeřk 92 14 10 20
Jesení�k 24 6 4 0
Přoste� jov 111 6 0 13
Olomouc 131 10 4 20
Př�eřov 59 2 2 0
Hřánice 32 2 2 5
Lipní�k 32 3 3 0
Celkem 481 43 25 58



4. Hodnocení jednotlivých činností regionálních funkcí

4.1. Poradenská, konzultační a metodická činnost

Pořádenská� , konzultác�ní� á metodická�  c�innost pátř�í� k nejví�ce výuz� í�váný�m 
sluz�bá�m, výuz� ilo ji 92 % obsluhováný�ch knihoven (do přocentuá� lní�ho výjá�dř�ení� 
nejsou zápoc�í�tá�ný knihovný obslouz�ene�  VKOL).

Meziřoc�ne�  dos� lo k mí�řne�mu ná� řu- stu v poc�tu obslouz�ený�ch knihoven, v řoce 2018 
býlo obslouz�eno o 22 knihoven ví�ce. K vý�řázne�mu ná� řu- stu pák dos�lo u poc�tu 
poskýtnutý�ch konzultácí� á v poc�tu přovedený�ch metodický�ch ná�vs�te�v. Ve 
sledováne�m řoce býlo poskýtnuto o 481 konzultácí� ví�ce á býlo přovedeno o 214 
metodický�ch ná�vs�te�v ví�ce.

Pořádenská�  á konzultác�ní� c�innost se nejc�áste� ji záme�ř�uje ná pomoc př�i zpřácová�ní�
gřántový�ch z�á�dostí�, ovlá�dá�ní� knihovní�ch sýste�mu-  Člávius á Člávius REKS, vedení� 
vý�pu- jc�ní�ho přotokolu, zpřácová�ní� státistický�ch vý�kázu- . Konzultáce se c�ásto tý�kájí� i 
vý�konu řegioná� lní�ch funkcí�.

Tab. 4: Porovnání konzultační a metodické činnosti

Region Počet obsloužených
knihoven

Počet konzultací Počet metodických
návštěv

2017 2018 2017 2018 2017 2018
S1umpeřk 75 83 104 93 41 110
Jesení�k 24 23 85 81 30 24
Přoste� jov 71 87 246 287 170 234
Olomouc 131 130 604 1019 113 208
Př�eřov 58 58 49 45 70 60
Hřánice 31 31 57 69 29 34
Lipní�k 31 31 35 46 37 31
Celkem bez 
VKOL

421 443 1 180 1640 490 701

VKOL 385 210 210 231 7 10
Celkem 
s VKOL

-- -- 1 390 1871 497 711

4.2. Statistika knihovnických činností

Sbe�ř státistický�ch dát zá řok 2018 v křáji přobe�hl bez přoble�mu- . Dátá jsou 
zpřácová�vá�ná v přogřámu STAT Excel, kteřý�  je přo vs�echný řegioný nákupová�n á 
plácen centřá� lne�  Ve�deckou knihovnou v Olomouci.

Státistická�  dátá knihovný dá� le výuz� í�vájí� př�i sve�  přá� ci á plá�nová�ní�. S vý�sledký 
seznámují� zř�izovátele knihoven.



4.3. Vzdělávání knihovníků v kraji

V přu- be�hu řoku 2018 me� li knihovní�ci moz�nost návs�tí�vit v Olomoucke�m křáji 50 
vzde� lá� vácí�ch ákcí�. Toho výuz� ilo 583 knihovní�ku-  z 82 knihoven, ve VKOL pák 308 
u� c�ástní�ku-  ze 76 knihoven. Čelkove�  se ták ná vzde� lá�ní� př�ihlá� silo pouze 17 % 
obsluhováný�ch knihoven (do přocentuá� lniho výjá�dř�ení� nejsou zápoc�í�tá�ný knihovný, 
kteře�  se zu� c�ástnilý s�kolení� ve VKOL).

Křájske�  vzde� lá� vácí� centřum př�i plá�nová�ní� odbořne�ho vzde� lá� vá�ní� výchá� zí� 
z Koncepce k zájis�te�ní� vý�konu řegioná� lní�ch funkcí� v Olomoucke�m křáji v letech 2017–
2020, ále táke�  z vý�sledku-  eváluác�ní�ch dotázní�ku- . Tý jsou zásí�lá�ný u� c�ástní�ku- m po 
káz�de�  vzde� lá� vácí� ákci. Sestávová�ní� vzde� lá� vácí�ho plá�nu přobí�há�  ve spolupřá� ci 
s pove�ř�ený�mi knihovnámi á ná zá�kláde�  áktuá� lní�ch poz�ádávku-  záme�stnávátelu- , ále i 
záme�stnáncu- , s př�ihle�dnutí�m k vý�voji třendu-  v obořu knihovnictví� á infořmác�ní�ch 
sluz�eb.

V řoce 2018 Ve�decká�  knihovná v Olomouci řeálizoválá týto vzde� lá� vácí� ákce:

 Mediální výchova a mediální gramotnost v praxi
 Digitální  demence  –  ano  nebo  ne?  /  Fake  News –  chá�pá�ní�  digitá� lní�ch

technologií�  u  mláde�  á  stářs� í�  geneřáce  á  přezentáce  přojektu  Fáke  News  od
Zvolsi.info

 Jak si hledat spojence a nebýt na to sami – wořkshop poř�á�dáný�  ve spolupřá� ci
s KISK FF MU v Břne�

 Nakladatelská politika v ČR
 Redesign  malých  a  středních  knihoven –  přáktický�  seminá�ř�  Mgř.  Andřei

Peř�í�kove�  z Knihovný me�stá Olomouce o tom, ják snádno á levne�  se dá�  knihovná
upřávit

 Knihovna – věc veřejná – kulátý�  stu- l knihoven Olomoucke�ho křáje poř�á�dáný�  ve
spolupřá� ci s obořový�mi ořgánizácemi SKIP á SDRUK

 Etika a etiketa v praxi knihovníka –  dvákřá� t  opákováný�  wořkshop oblí�bene�
lektořký Mgř. et Ing. Soni Plhá�kove�

 Mediální  gramotnost  pro  knihovníky –  putovní�  seminá� ř�  uskutec�ne�ný�  ve
spolupřá� ci s Ná� řodní� knihovnou Č1R

 Vraždy v historii – vražda historie? Fenome�n histořicke�  detektivký
 Setkání knihovníků Olomouckého kraje 
 Motivační rozhovor v praxi II. – pokřác�ová�ní� u� spe�s�ne�ho wořkshopu z lon� ske�ho

řoku
 Získej – nový systém dodávání MVS – řoádshow tvu- řcu-  pořtá� lu Knihovný.cz
 Duševně nemocní mezi námi
 Pravěká  literatura  pro  děti  a  mládež –  liteřá� řní�  př�edná� s�ká  Mgř.  Mářke� tý

Střákove� , PhD.  z Muzeá Komenske�ho v Př�eřove�



 Psychologické hry při práci se seniory – Mgř. Dávid Křýs�tof, Ph.D
 Akviziční portál TEAM LIBRARY – Ing. Mářtin Lipeřt

V řá�mci dotác�ní�ho přogřámu VISK 2,  do ne�hoz�  VKOL podá�válá přojekt Vzde� lá� vá�ní�
knihovní�ku-  Olomoucke�ho křáje v IT technologií�ch, býlo řeálizová�no 9 kuřzu-  v řozsáhu
55 hodin. Zu� c�ástnilo se jich celkem 69 knihovní�ku-  z 22 knihoven řu- zný�ch týpu- .

 Google nástroje a jejich alternativy – přáktický�  wořkshop, Bc. Luká� s�  Sochoř
 Vektorová grafika pro pokročilé – Mgř. Lucie Křopá� c�ová�
 Webové aplikace v informačním vzdělávání – Mgř. Vándá Vání�c�ková� , Ph.D.
 Mobilní výukové programy pro Android –Mgř. Jiř�í� Zácpál, Ph.D. 
 E-knihy v praxi českých knihoven – Ing. Ján Kán� ká
 Nebezpečné komunikační  techniky spojené s ICT – PhDř.  Rene�  Szotkowski,

Ph.D.
 Digitální knihovna Kramerius pro pokročilé – Ing. Ales�  Břoz�ek
 Tvorba  propagačních  materiálů –  Mgř.  Andřeá  Peř�í�ková� ,  Knihovná  me�stá

Ostřávý
 Tvorba a správa e-knih v programu Calibre – Mgř. Jiř�í� Zácpál, Ph.D.

Ve�decká�  knihovná  v Olomouci  uspoř�á�dálá  celkem  27  vzde� lá� vácí�ch  ákcí�  v řozsáhu
178 hodin, kteřý�ch se zu� c�ástnilo 308 knihovní�ku-  ze 76 knihoven.

V řegionech evidujeme táto s�kolení�:

 Statistická evidence knihoven, Me�stská�  knihovná v Př�eřove�
 GDPR, Me�stská�  knihovná v Př�eřove�
 Individuální  školení  katalogizace  a  školení  použití  výpůjčního  protokolu

v systému Clavius, Me�stská�  knihovná Přoste� jov
 Školení v systému Tritius, Me�stská�  knihovná Přoste� jov
 Současná česká literatura, Knihovná me�stá Olomouce
 Seznámení s metodou Mindfulness, Knihovná me�stá Olomouce
 Aktuality z knihovnictví, Me�stská�  knihovná T. G. Másářýká S1umpeřk
 Co knihovny umějí a mohou, celořepublikový�  seminá�ř� , Me�stská�  knihovná T. G.

Másářýká S1umpeřk

Ne�kteře�  pove�ř�ene�  knihovný ořgánizují� zá� jezdý do jiný�ch knihoven v křáji. Knihovná
me�stá Olomouce př�ipřávilá zá� jezd do nove�  otevř�ene�  Me�stske�  knihovný T. G. Másářýká v
S1umpeřku  á  do  Me�stske�  knihovný  Unic�ov.  Me�stská�  knihovná  Přoste� jov  uspoř�á�dálá
zá� jezd  do  nove�  otevř�ene�  knihovný  v S1umpeřku  á  do  knihovný  v Rápotí�ne� .  Pove�ř�ená�
knihovná v S1umpeřku př�ipřávilá vý� jezdní� áktiv po 7 knihovná� ch stř�ediská S1umpeřk.

4.3.1. Porady

Ve vs�ech řegionech Olomoucke�ho křáje př�ipřávují� pove�ř�ene�  knihovný pořádý ják přo
přofesioná� lní�  knihovní�ký,  ták  áktivý  přo  nepřofesioná� lní�  knihovní�ký.  V řoce  2018  se



konálo 35 pořád, kteřý�ch se zu� c�ástnilo 313 knihovní�ku-  z 201 knihoven, coz�  je 41,79 %
z celkove�ho poc�tu obsluhováný�ch knihoven.  Jednu pořádu pák zořgánizoválá  přo sve�
pove�ř�ene�  knihovný Ve�decká�  knihovná v Olomouci.

Tab. 5: Porovnání poradenské činnosti

Region Počet obsloužených
knihoven

Počet akcí Počet účastníků

2017 2018 2017 2018 2017 2018
S1umpeřk 47 33 9 8 70 69
Jesení�k 15 23 5 6 26 33
Přoste� jov 17 23 2 2 55 23
Olomouc 19 9 2 2 25 25
Př�eřov 57 57 5 6 69 90
Hřánice 30 30 5 5 41 31
Lipní�k 27 26 6 6 45 42
Celkem 212 201 34 35 331 313

Me�stská�  knihovná  v  Př�eřove�  jiz�  třádic�ne�  zořgánizoválá  přácovní�  schu- zku  se
stářostý obcí� zář�ázený�ch do stř�ediská Př�eřov, ná kteře�  býli př�í�tomní� zá� stupci zř�izovátelu-
knihoven sezná�meni s výhodnocení�m vý�konu řegioná� lní�ch funkcí� zá řok 2017. Zá� řoven�
býlý př�edstávený plá�ný á c�innosti vý�konu RF ná řok 2018.

4.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

Stáv  vý�me�nne�ho  fondu   k 31.  12.  2018  c�inil  205 961  knihovní�ch  jednotek.
Meziřoc�ní�  př�í�řu- stek c�iní�cí�  16 308 je o 2 389 jednotek výs�s� í�  nez�  v řoce př�edchá�zejí�cí�m.
Vý�řázne�  ví�ce se i výř�ázoválo – celkem býlo výř�ázeno 11 213 knihovní�ch jednotek, coz�  je
o 5 802 jednotek ví�ce nez�  v řoce 2017. Třádic�ne�  je v tomto nejáktivne� js� í� řegion Olomouc,
kteřý�  výř�ádil  9 634  knihovní�ch  jednotek.  Ná vs�ech  stř�ediscí�ch  záhá� jili  dářová�ní�  knih
stářs� í�ch řoku 2012.

Ná�kup  do  VF  přobí�há�  ják  z dotáce,  ták  z př�í�spe�vku-  obcí�  á  dářu-  c�tená� ř�u- .
Ve stř�edisku  S1umpeřk  je  třádicí�,  z�e  obsluhováne�  knihovný  podepisují�  dohodu,  kteřá�
specifikuje,  z�e  20 % z  c�á� stký  uřc�ene�  ná  ná�kup do kmenový�ch  fondu-  knihoven bude
výuz� ito přo knihý, kteře�  sice budou ve vlástnictví� dáne�  obce, ále po dobu přvní�ho řoku
budou evidová�ný v řá�mci vý�me�nne�ho fondu. Obce souhlásí� s jejich ciřkulácí� á po řoce se
jim knihý vřá� tí� zpe�t do jejich knihoven, kde jiz�  zu- stánou.

V řoce 2018 býlo v př�epoc�tu ná káz�dou obsluhovánou knihovnu nákoupeno 33,90
nový�ch knihovní�ch jednotek, u obslouz�ený�ch knihoven to je 35,30 nový�ch knihovní�ch
jednotek.  Káz�dá�  obslouz�ená�  knihovná  me� lá  přo  sve�  uz� ivátele  k dispozici  přu- me�řne�
445,80 knihovní�ch jednotek.

Tab. 6: Stav výměnného fondu, přírůstek, úbytek

Region Stav výměnného fondu Roční přírůstek Roční úbytek výměnného



výměnného fondu fondu
2017 2018 2017 2018 2017 2018

S1umpeřk 29 867 22 723 2 523 2 892 433 287
Jesení�k 8 788 9 447 624 670 44 11
Přoste� jov 50 432 52 572 2 088 2 780 44 640
Olomouc 45 924 41 841 4 764 5 531 4 662 9 634
Př�eřov 31 058 34 765 1 949 2 073 224 409
Hřánice 23 425 24 731 938 1309 4 3
Lipní�k 19 055 19 879 1 033 1 053 0 229
Celkem 208 549 205 958 13 919 16 308 5 411 11 213

4.4.1. Cirkulace výměnných souborů

Moz�nost zí�skát souboř knih z vý�me�nný�ch fondu-  výuz� ilo 462 knihoven, coz�  je 96,05%.
Obslouz�eno býlo o 29 knihoven ví�ce nez�  v př�edes�le�m řoce.

Do jedne�  obslouz�ene�  knihovný býlo v řoce 2018 přu- me�řne�  dodá�no v soubořech 236,
26 knihovní�ch jednotek.

Knihovný  si  dohřomádý  zápu- jc�ilý  2 596  soubořu- ,  tedý  o  107  soubořu-  me�ne�  nez�
v řoce 2017.  Poklesl  i  poc�et  svázku-  v soubořech o 8 169 knihovní�ch  jednotek.  Káz�dá�
obslouz�ená�  knihovná  si  odebřálá  v přu- me�řu  5,62 soubořu- .  Do jednoho soubořu býlo
zář�ázeno v přu- me�řu 42,05 svázku- .

Tab. 7: Cirkulační činnost v letech 2017 a 2018

Region Počet obsloužených
knihoven

Počet expedovaných
souborů

Počet KJ v souborech

2017 2018 2017 2018 2017 2018
S1umpeřk 83 112 870 684 18 360 12 541
Jesení�k 20 20 555 585 5 207 5 685
Přoste� jov 86 87 160 186 12 704 13 629
Olomouc 127 126 379 378 45 924 41 841
Př�eřov 58 58 184 150 19 487 20 016
Hřánice 30 30 234 266 3 944 4 388
Lipní�k 29 29 321 347 11 693 11 050
Celkem 433 462 2 703 2 596 117 319 109 150

Tab. 8: Průměrný počet dodaných knih v rámci cirkulační činnosti

Region Průměrný počet KJ na 1
obslouženou knihovnu

Průměrný počet KJ v jednom cirkulačním
souboru

2017 2018 2017 2018
S1umpeřk 221,20 111,97 21,10 18,33
Jesení�k 260,35 284,25 9,38 9,72
Přoste� jov 147,42 156,66 79,4 73,27
Olomouc 361,61 332,07 121,17 110,69
Př�eřov 335,98 345,10 105,91 133,44
Hřánice 131,47 146,27 16,85 16,50
Lipní�k 403,21 381,03 36,43 31,84
Celkem 265,21 236,26 55,75 42,05



5.4.2. Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí

Ná�kup  á  zpřácová�ní�  knihovní�ho  fondu,  kteřý�  je  zákoupen  z přostř�edku-  obcí�  je
přová�de�n  ná  zá�kláde�  smluv  uzávř�ený�ch  mezi  zř�izováteli  knihoven  á  knihovnou
pove�ř�enou vý�konem řegioná� lní�ch funkcí�.  V ne�kteřý�ch řegionech Olomoucke�ho křáje je
ná�kup knih zá vlástní�  přostř�edký zákotven ve smlouvá� ch (S1umpeřk, Př�eřov, Hřánice).
Knihý jsou dí�ký mnoz�stevní�mu řábátu nákupová�ný hospodá� řne� .

Ná�kupem  knihovní�ho  fondu,  kteřý�  finánc�ne�  zájis�ťují�  zř�izovátele�  knihoven  býlo
obslouz�eno 230 knihoven, tj. 47,82% obsluhováný�ch knihoven. V řoce 2018 te�to sluz�bý
výuz� ilo o 17 knihoven me�ne�  nez�  v řoce 2017 á nákoupeno ták býlo o 295 knihovní�ch
jednotek me�ne�  opřoti řoku 2017.

Z přostř�edku-  obcí�  se  knihý  do  vý�me�nne�ho  fondu  nákupují�  v řegionu  S1umpeřk  á
Hřánice.  V S1umpeřku  se  tákto  nákoupene�  svázký  po  řoc�ní�  ciřkuláci  návřácí�  do
„domovske�“ knihovný á stá�vájí� se souc�á� stí� její�ho kmenove�ho fondu.

Tuto sluz�bu poskýtují� vs�echný pove�ř�ene�  knihovný, ávs�ák řozsáh tákto obslouz�ený�ch
knihoven se v jednotlivý�ch řegionech znác�ne�  lis� í�. Velmi výsoke�  přocento obslouz�ený�ch
knihoven májí� knihovný S1umpeřk, Př�eřov á Lipní�k.

Tab. 9: Nákup knih do kmenových fondů z prostředků obcí v rámci služeb RF

Region Počet obsloužených
knihoven

Počet nakoupených KJ
z prostředků obcí

% obsloužených knihoven
z celkového počtu

2017 2018 2017 2018 2017 2018
S1umpeřk 92 92 3 747 3 333 100,00 100,00
Jesení�k 17 18 826 1 349 70,83 78,26
Přoste� jov 6 10 112 215 5,45 9,09
Olomouc 22 22 673 679 16,79 16,92
Př�eřov 58 48 2 889 1 989 100,00 82,76
Hřánice 25 13 572 880 78,13 41,94
Lipní�k 27 27 850 929 87,10 87,10
Celkem 247 230 9 669 9 374 65,47 48,52

Zpřácová�ní� knih nákoupený�ch z vlástní�ch řozpoc�tu-  obcí� je řeálizová�no v jednotlivý�ch
řegionech odlis�ne� .  Ne�kde obce  hřádí�  i  zpřácová�ní�  te�chto  svázku- ,  jinde  je  zpřácová�ní�
hřázeno z dotáce ná RF v Olomoucke�m křáji.  Do zpřácováný�ch svázku-  jsou záhřnová�ný 
i dářý od c�tená� ř�u- , kteře�  chte� jí� knihovný zář�ádit do fondu, á sámozř�ejme�  knihý, kteře�  si
dáná�  knihovná nákoupilá sámá.

Tab.  10:  Počet  knihoven  využívajících  službu zpracování  knih  nakoupených
z prostředků obcí



Region Počet obsloužených
knihoven

Počet zpracovaných KJ % obsloužených knihoven
z celkového počtu

2017 2018 2017 2018 2017 2018
S1umpeřk 92 92 4 769 4 344 105,43 100,00
Jesení�k 17 19 1 212 1 617 70,83 82,61
Přoste� jov 6 10 112 215 5,45 9,09
Olomouc 64 57 3 096 6 432 48,85 43,85
Př�eřov 58 48 3 392 2 253 100,00 82,76
Hřánice 25 13 572 880 78,13 41,94
Lipní�k 28 28 903 1 001 90,32 90,32
Celkem 290 267 14 056 16 742 71,29 56,33

Ac�koliv býlo obslouz�eno o 23 knihoven me�ne� , zpřácováný�ch knihovní�ch jednotek je o
2 686 ví�ce.

5.5 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu

Revize knihoven v Olomoucke�m křáji jsou přová�de�ný ná zá�kláde�  plá�nu řevizí�, ták ják
stánovuje  zá�kon  c�.  257/2001  Sb.,  o  knihovná� ch  á  podmí�nká� ch  přovozová�ní�
knihovnický�ch á infořmác�ní�ch sluz�eb (tzv. knihovní�  zá�kon). Knihovná�m je př�i řevizí�ch
nábí�zená ják pomoc metodická� , ták i přáktická� . 

Poc�et  řevidováný�ch  svázku-  se  z pováhý  sluz�bý  káz�dořoc�ne�  lis� í�.  V řoce  2018  býlo
v Olomoucke�m křáji zřevidová�no 195 372 KJ ze 178 knihoven.

Tab.  11:  Frekvence  jednotlivých  regionálních  funkcí,  porovnání  dle  počtu
obsloužených knihoven

Region Počet
knihoven

Poradenství
konzultace

Vzdělávání Porady Revize a
aktualizace 

Nákup
KF z 

prostř.
obcí

Zpracování
KF z  prostř.

obcí

Cirkulace
VF

S1umpeřk 92 83 19 33 37 92 92 112

Jesení�k 24 23 0 23 4 18 19 20

Přoste� jov 111 87 26 23 22 10 10 87

Olomouc 131 130 4 9 79 22 57 126

Př�eřov 59 58 33 57 12 48 48 58

Hřánice 32 31 0 30 11 13 13 30

Lipní�k 32 31 0 26 13 27 28 29

Celkem 481 443 82 201 178 230 267 462

V % 92,10 17,05 41,79 37,01 47,82 55,51 96,05



5. Závěr

V řoce 2018 dos�lo k ope�tovne�mu návý�s�ení� c�á� stký uřc�ene�  ná vý�kon řegioná� lní�ch 
funkcí�, coz�  je po př�edchozí�ch ne�koliká letech stágnáce velmi du- lez� itou skutec�ností�. 
K návý�s�ení� dos� lo i v řoce 2017. Knihovný ták nemusejí� omezovát ná�kup knih do 
vý�me�nný�ch soubořu-  á áni omezovát ostátní� řegioná� lní� sluz�bý. Ják je pátřne�  z tábulký, 
kteřá�  ukázuje výuz� í�vá�ní� jednotlivý�ch řegioná� lní�ch funkcí�, je přá�ve�  ciřkuláce s 
vý�me�nný�mi fondý jednou z nejví�ce výuz� í�váný�ch sluz�eb. Ná dřuhe�m mí�ste�  je pák  
pořádenská�  á konzultác�ní� c�innosti.

Ná zá�ve�ř je tř�ebá pode�kovát vs�em pove�ř�ený�m i stř�ediskový�m knihovná�m á jejich 
metodiku- m, kteř�í� se ve�nují� přá�ve�  vý�konu řegioná� lní�ch funkcí�. Dí�k pátř�í� i vs�em 
dobřý�m á náds�ený�m knihovní�ku- m z Olomoucke�ho křáje. 

Te�m nejleps�í�m nepřofesioná� lní�m knihovní�ku- m Ve�decká�  knihovná v Olomouci ve 
spolupřá� ci s Křájský�m u� ř�ádem Olomoucke�ho křáje od řoku 2017 ude� luje ocene�ní� 
Nejleps�í� nepřofesioná� lní� knihovní�k Olomoucke�ho křáje. V řoce 2018 se celkový�m 
ví�te�zem stálá Bc. Veřoniká Vális�ová�  z Mí�stní� knihovný v Č1eřnotí�ne� , kteřá�  býlá ocene�ná
táke�  v celostá� tní�m kole soute�z�e Knihovná řoku v kátegořii „zá�kládní� knihovná“. Ná 
dřuhe�m mí�ste�  se umí�stilá knihovnice Lenká Stojková�  z Mí�stní� knihovný ve Stáře�m 
Me�ste�  á tř�etí� mí�sto si odnesl Tomá�s�  Pávelká ze Zá�mecke�  knihovný v Moř�icí�ch.

Zpřácoválá: Mgř. Olgá Máchá�c�ková�
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