Komentář ke Statistickému výkazu výkonu RF pověřených
knihoven za rok 2017
Zprávu podává:

Regionální knihovna Karviná

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

25
2,08

Poradenská a konzultační činnost
Počet obsloužených knihoven
Celkem poskytnuto konzultací
Metodické návštěvy

12
132
13

Konzultace
Konzultace se týkaly především: statistiky – přidávání jiných dokumentů, projektu Česká knihovna,
vkládání nového periodika do AKS DAWINCI, vrácení knihy zpět do půjčování z návrhu na vyřazení,
přípravy na revizi, uzavírání revize, zobrazování knih v OPAC, filtrace holdingů v návrhu na vyřazení,
opravy periodika z dočasných dokumentů, posílání záznamů do CASLIN, přepisování pole 260 na 264,
oprava obálky u knih, vyřazování brožur, revize zvukových dokumentů, zavedení revize a vysvětlení
postupu, kontrola titulů, revize, řešení sporných přírůstků, přírůstkových čísel, duplicity, oprava
nezobrazování některých novinek v OPAC.

Metodické návštěvy
Bylo zrealizováno 13 metodických návštěv v obsluhovaných knihovnách (I. pololetí 2017: Rychvald,
Petřvald, Dolní Lutyně, Stonava, Chotěbuz, Dětmarovice, Petrovice u Karviné – metodická pomoc
s vyplněním dotazníku; II. pololetí 2017 – Český Těšín, Albrechtice, Doubrava, Horní Suchá, Těrlicko,
Petrovice u Karviné). Knihovna si vede interní evidenci metodických návštěv včetně zápisu.

Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12.01
Počet obsloužených knihoven
Počet zpracovaných výkazů

25
15

Bylo odevzdáno 12 statistických výkazů a další 3 se zpracovaly jako sumáře pro potřeby NIPOS Praha,
MSVK v Ostravě a na vědomí Magistrátu města Karviné (Odbor rozvoje).

Vzdělávání knihovníků, semináře
Počet obsloužených knihoven
Počet všech vzdělávacích akcí
Počet akcí v rámci RF
Počet všech účastníků
Počet účastníků v rámci RF
Počet všech vyučovacích hodin
Počet hodin v rámci RF

14
20
2
256
45
52,5
5

Uvedeného vzdělávání se zúčastnily knihovnice z Městské knihovny Český Těšín, Obecní knihovny
Petrovice u Karviné, Místní knihovny Dětmarovice, Obecní knihovny Albrechtice, Obecní knihovny
Doubrava, Obecní knihovny Horní Suchá, Místní knihovny Stonava, Místní knihovny Chotěbuz, SKS
Petřvald – knihovna, Obecní knihovny Těrlicko, Městské knihovny Rychvald a z jednotlivých poboček

Regionální knihovny Karviná (SKIS Karviná-Mizerov, Středisko hudby a umění Karviná-Fryštát, Středisko
polské literatury Karviná-Fryštát, SKIS Karviná - Nové Město, Středisko doplňování a zpracování KF).
Vzdělávání pracovníků RKK a obsluhovaných knihoven je evidováno v elektronické podobě v tabulce v
programu EXCEL. Formuláře obsahují přehled absolvovaných školení/přednášek každého pracovníka.
Tabulky jsou zasílány k archivaci pracovníkovi-metodikovi RKK.

Porady (realizovaná pověřenou knihovnou)
Počet obsloužených knihoven
Počet porad
Počet účastníků

20
2
39

V průběhu roku probíhají každý čtvrtek dopoledne v RKK nákupní komise, kterých se účastní většina
knihovnic z obsluhovaných knihoven. Na těchto setkáních probíhají také konzultace týkající se všech
standardů pro RF, např. knihovnické a informační činnosti, KF, revizí, statistik, servisu AKS DAWINCI a
ICT.
Dne 21. 6. 2017 proběhla schůzka pracovníků polských oddělení knihoven regionu, kterým byly
rozděleny knižní dary (dětské knížky). Účast 23 knihovnic. Schůzky se zúčastnily knihovnice
obsluhovaných knihoven RKK a: Havířova, Milíkova, Ropice, Jablunkova, Košařiska, Třince, Mostů u
Jablunkova, Vendryně, Nýdku.
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 proběhla porada knihovníků a informačních pracovníků za účasti knihovníků
z RKK, obsluhovaných knihoven a MSVK (16 úč.).

Pomoc při revizi a aktualizaci KF
Počet obsloužených knihoven
Počet revidovaných k. j.
Počet revidovaných knihoven

5
78 530
5

Řádné revize proběhly na pobočkách RKK: SKIS Karviná – Nové Město (oddělení pro děti a mládež,
oddělení pro dospělé) a v obsluhovaných knihovnách v roce 2017: Dětmarovice, Petrovice u Karviné,
Těrlicko a Doubrava. Pomoc ze strany PK spočívá v konzultacích a technické výpomoci – zavedení revize
do AKS DAWINCI, generování seznamu nezvěstných dokumentů po revizi.

Nákup a zpracování KF z prostředků obcí
Počet obsloužených knihoven
Počet nakoupených knihovních jednotek
Počet zpracovaných knihovních jednotek

12
7 967
7 967

Jednou týdně probíhá nákup knižního fondu ve SDZKF dle nabízených novinek distributorů. Knihovnice
obsluhovaných knihoven si vybírají samy z nabídky nebo pověří pracovníka SDZKF.

Výměnný fond, cirkulace VF
Stav výměnného fondu k 31. 12. 2017 českého
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017)
Zakoupeno z dotace na RF
Zakoupeno z prostředků obcí
Zakoupeno z jiných zdrojů
Odpisy KF

11 716
950
950
0
0
587

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2017 polského
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017)

4 587
234

Zakoupeno z dotace na RF
Zakoupeno z prostředků obcí
Zakoupeno z jiných zdrojů
Odpisy KF

234
0
0
193

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2017 celkem
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017)
Zakoupeno z dotace na RF
Zakoupeno z prostředků obcí
Zakoupeno z jiných zdrojů
Odpisy KF

16 303
1 184
1 184
0
0
780

Cirkulace VF
Počet obsloužených knihoven
Počet expedovaných souborů českých
Počet svazků v souborech celkem
Průměrný počet svazků v 1 souboru

25
66
4 560
69

Počet obsloužených knihoven
Počet expedovaných souborů polských
Počet svazků v souborech celkem
Průměrný počet svazků v 1 souboru

25
64
2 740
43

Počet obsloužených knihoven
Počet expedovaných souborů celkem
Počet svazků v souborech celkem
Průměrný počet svazků v 1 souboru

25
130
7 300
56

Polské výměnné soubory jsou zasílány čtvrtletně.
České výměnné soubory jsou zasílány čtvrtletně a pololetně.
Výměnné soubory pro pobočky RKK jsou rozváženy s novinkami KF, do statistiky RF nejsou „km“
zaúčtovány.

Servis výpočetní techniky
Počet obsloužených knihoven
Počet akcí

20
221

Servis výpočetní techniky je zabezpečován dodavatelským způsobem panem Martinem Siudou, se
kterým Regionální knihovna Karviná uzavřela Smlouvu o spolupráci. Servis je zajišťován fyzicky přímo
v obsluhovaných knihovnách na základě plánovaného a schváleného čtvrtletního harmonogramu
servisních prací a prostřednictvím vzdálené správy. Servisní práce zahrnují: testování nových verzí
programu DAWINCI, zálohování dat, přípravy a nastavení tiskových sestav atd. Veškeré tyto činnosti
jsou evidovány na servisních listech a v elektronických systémech evidence požadavků a také v
emailové korespondenci.
V rámci servisu poskytujeme také poradenskou a konzultační činnost.

Doprava v rámci výkonu RF
Počet obsloužených knihoven
Počet ujetých km

20
1 876,50

Doprava v rámci zajištění RF se skládá z: rozvozu KF obcím okresu Karviná (celkem 2 279 km, z dotace
RF hrazeno 1 095,5 km), distribuce výměnných polských cirkulačních souborů (celkem 613 km, z dotace
RF hrazeno 613 km). Rozvoz českých výměnných cirkulačních souborů obcím okresu Karviná (vyjma
Městské knihovny Český Těšín) je v rámci úspor realizován spolu s rozvozem KF (rozvoz českých
výměnných souborů pro Městskou knihovnu Český Těšín celkem 168 km, z dotace RF hrazeno 168 km).
Doprava je zajišťována služebním technologickým vozidlem.

Automatizace knihoven
O službách a akcích realizovaných na pobočkách RKK informuje knihovna nejen na webových stránkách
www.rkka.cz, ale také na sociálních sítích. RKK spolu s kooperujícími knihovnami připravuje připojení
k Centrálnímu portálu knihoven. Rovněž připravujeme změny v AKS DAWINCI, v připojování uživatelů
k PC stanicím s internetem s ohledem na uvedení v platnost Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR).
Zasílání SMS upomínek a rezervací z AKS DAWINCI využívají: RKK, Petřvald, Stonava, Horní Suchá,
Těrlicko. (Smlouva o zasílání SMS upomínek a rezervací prostřednictvím webového rozhraní RKK)

Ostatní
Dne 27. 10. 2016 byla spuštěna nová služba pro širokou veřejnost – půjčování e-knih. Elektronické
knihy nabízejí také knihovny v Petřvaldu, Rychvaldu, Dětmarovicích, Dolní Lutyni, Stonavě,
Albrechticích, Horní Suché, Petrovicích u Karviné, Těrlicku, Doubravě a Chotěbuzi. Projekt „E-knihy pro
každého“ je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci dotačního programu VISK3 Informační centra veřejných knihoven. K 31. 12. 2017 bylo vypůjčeno 78 e-knih.
Údaje o RKK a obsluhovaných knihovnách jsou v Adresáři knihoven MSVK a CASLIN aktualizována
průběžně, minimálně 1x ročně.

Závěr
Jakékoliv další poznatky uveďte zde.

Přílohy:
1x tabulka – statistický výkaz výkonu RF za rok 2017

V Karviné dne 2. 2. 2018
Zpracovala: Mgr. M. Kukrechtová
Odsouhlasila: Mgr. M. Kukrechtová, ředitelka RKK

