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Základní údaje 
 
Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 
 
Adresa:    Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov 
Telefon:    581 334 060, 724 534 108 
E-mail:     knihovna@knihovnaprerov.cz 
URL:     http://www.knihovnaprerov.cz 
IČ:     70 88 76 16 
ID datové schránky:   kefk5ik 
Zřizovatel:    Statutární město Přerov 
Obchodní rejstřík:   Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě,  

  oddíl Pr, vložka 78 
 
Evidenční číslo MK ČR:  667 
 
Další pracoviště ve městě:  Pobočka Předmostí    
     Pobočka Trávník 
     Pobočka Velká Dlážka 
     Půjčovna pro děti, Palackého ul. 
 
Pobočky v místních částech:  Místní knihovna Čekyně   ev. č. 3701 
     Místní knihovna Dluhonice  ev. č. 3702  
     Místní knihovna Henčlov   ev. č. 3703 
     Místní knihovna Kozlovice  ev. č. 3704 
     Místní knihovna Lověšice  ev. č. 3705 
     Místní knihovna Lýsky   ev. č. 3706 
     Místní knihovna Penčice   ev. č. 3707 
     Místní knihovna Újezdec   ev. č. 3708 
     Místní knihovna Vinary   ev. č. 3709 
     Místní knihovna Žeravice  ev. č. 3710 
 
Statutární zástupce, ředitel:  Ing. Pavel Cimbálník  

     
 
Počet zaměstnanců:   25 (úvazek 24,25) 
 
 
Stav knihovního fondu:  187 719 svazků (stav k 31. 12. 2017, včetně fondu RF) 
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PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2017 
 
Městská knihovna v Přerově poskytovala v průběhu roku 2017 základní i rozšířené knihovní služby 
a realizovala řadu akcí a aktivit na podporu knihovních služeb a čtenářství. Mimoto zavedla několik 

nových služeb pro své uživatele i širokou veřejnost.  
 
Na začátku roku 2017 byla zavedena tzv. rodinná 
registrace až pro 6 uživatelů v rámci jednoho 
registračního poplatku. Každý člen rodinné 
registrace má svůj vlastní průkaz a evidenci 
jednotlivých výpůjček vč. sankčních poplatků. 
 
Pokračovaly vzdělávací aktivity Virtuální 
Univerzity 3. věku (VU3V). Projekt VU3V, který 
je zaměřen na vzdělávání seniorů a osob 60+, je 
organizován Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze. V rámci zapojení přerovské knihovny do 

tohoto systému vzdělávání seniorů se v průběhu roku 2017 uskutečnily další dva semestry na téma 
„Cestování“ a „České dějiny a jejich souvislosti“. 
 
V rámci měsíce Března - měsíce čtenářů byla realizována anketa využívání služeb Městské knihovny 
v Přerově a zahájen projekt „Chci, aby v knihovně“, na základě které realizovala úpravy svých 
knihovních služeb nebo rozšířila svoji nabídku o služby nové. 
 
Městská knihovna v Přerově se v květnu 2017 zúčastnila dalšího ročníku Knižních trhů na hradě 
Helfštýně, kde propagovala své služby a aktivity.  
 
Ve spolupráci se společnostmi Teplo Přerov, a.s. a Technické služby města Přerova, s.r.o. bylo i v roce 
2017 zprovozněna letní půjčovna na přerovském bazéně, jejíž služby byly rozšířeny o bezplatné 
připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové technologie Wi-Fi. 
 
V září došlo k rozšíření provozní doby pracovišť knihovny v budově na Žerotínově náměstí 
o půjčování a poskytování knihovních služeb ve středu a rozšíření výpůjční doby na pobočce knihovny 
v Předmostí o páteční půjčování. 

 
V průběhu celostátní akce Týden knihoven (říjen 
2017) byla vyhlášena výtvarná soutěž „NEVÍDÁNO 
NESLÝCHÁNO, aneb Děti kreslí Kainara“ pro 
přerovské základní školy a veřejnost zaměřená na 
výročí narození přerovského rodáka a spisovatele 
Josefa Kainara. Z došlých prací byl na konci roku 
vydán nástěnný kalendář pro rok 2018. 
 
Přerovská knihovna se stejně jako v minulých letech 
účastnila Senior symposia v Městském domě 
v Přerově a prezentovala zde své služby. 
 

Byl realizován VI. ročník odborného semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj 
čtenářství“ s podnázvem „Nové cesty za dobrodružstvím“. Seminář se uskutečnil za finanční 
podpory základní Ministerstva kultury ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků.  
 
Z důvodu rekonstrukce topení byla v druhé polovině prázdnin a na začátku měsíce září 
2017 uzavřena půjčovna pro děti na Palackého ulici.  
 
Na konci měsíce listopadu 2017 musela být z technických důvodů uzavřena pobočka 
knihovny v Předmostí, a to až do konce roku 2017. 
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Prostorové a technické podmínky pracovišť městské knihovny  

Městská knihovna v Přerově, a to konkrétně pracoviště půjčovny pro dospělé, studovny, čítárny, 
hudebního oddělení a provozní části, sídlí v nevyhovujících prostorách budovy na Žerotínově náměstí 
Prostory pro veřejnost i zaměstnance jsou nedostatečné a neodpovídají požadavkům kladeným na 
knihovny ve 21. století. Téměř polovina knižního fondu knihovny v hlavní budově je umístěna ve 
skladech (32 891 svazků knih), a to přímo ve zmiňované budově na Žerotínově náměstí nebo 
v depozitním skladu v Předmostí. Z tohoto důvodu jsou tyto dokumenty hůře dostupné pro všechny 
uživatele knihovny v hlavní budově, ale i ostatních poboček ve městě, s čímž souvisí i menší 
výpůjčitelnost takto deponovaného knihovního fondu. 
 
Budova knihovny na Žerotínově náměstí rovněž nesplňuje základní hygienické normy. Citelná je 
absence sociálních zařízení pro návštěvníky půjčovny i vzdělávacích akcí, nedostatečná je i kapacita 
pro odkládání kabátů a tašek. Přístup pro tělesně postižené a imobilní občany vzhledem k umístění 
knihovny na kopci je problematický, v řadě případů nemožný. 
 

Pracoviště 
Podlahová 

plocha 
(m2) 

Velikost knihovního fondu (svazky knih) - 2017 

Knihy Periodika 

Celkem Půjčeno Celkem Půjčeno 

Půjčovna pro dospělé 63 20 218 7 552 7 895 1 584 

Hudební oddělení 15 687 30 323 8 

Studovna 42 6 760 0 10 643 0 

Čítárna 22 0 0 37 0 

Sklad (Žerotínovo nám.) 68 22 030 0 0 0 

Depozitní sklad 78 10 861 0 0 0 

Půjčovna pro děti 168 14 776 1 432 4 668 137 

Pobočka Předmostí 117 14 610 1 690 3 533 582 

Pobočka Trávník 98 14 291 2 049 4 846 513 

Pobočka Velká Dlážka 117 13 263 2 010 5 256 1 035 

Pobočky v místních částech (10) 327 18 408 414 5 263 821 
Přehled výpůjčních prostor - podlahová plocha, velikost knihovního fondu a výše absenčních výpůjček (stav k 31. 12. 2017) 
 
V průběhu roku 2017 neprobíhala žádná koncepční jednání o budoucnosti přerovské knihovny 
a přesunu jejích pracovišť do nových prostor. Pro přemístění knihovny do nových prostor byly 
v minulosti vytipovány 3 objekty - budova bývalého Chemoprojektu na ulici Trávník, kde má knihovna 
v současnosti jednu ze svých poboček, budova bývalého Vojenského soudu na Čechově ulici a objekt 
bývalé Union banky na Palackého ulici. První dva uvedené objekty jsou v majetku Statutárního města 
Přerov a na jejich rekonstrukci by bylo nutné vynaložit finanční prostředky v rozsahu 120 až 
180 milionů korun. Navíc byl objekt Chemoprojektu nabídnut soukromému investoru na vybudování 
centra pro osoby a Alzheimerovou nemocí. Objekt bývalé Union Banky patří soukromému vlastníkovi, 
který budovu v letech 2013/2014 nabízel městu k pronájmu. Od této nabídky následně odstoupil 
a v současnosti je již budova nově zrekonstruována a je využívána pro komerční účely.  
 
V průběhu I. pololetí roku 2017 byly v návaznosti na změnu provozovatele přerovského kina Hvězda 
nabídnuty některé prostory v rámci této budovy k částečnému využití pro knihovnu. Po několika 
jednáních se zřizovatelem knihovny byl představen záměr možného přestěhování půjčovny pro děti 
z budovy na Palackého ulici do upravených prostor v rámci uvedeného objektu, ze kterého ve vazbě 
na rozšíření služeb kina bylo upuštěno.  
 
Dále byla zřizovatelem knihovny představena a diskutována možná varianta přestěhování půjčovny 
pro děti do uvolněných prostor v pasáži na Kratochvílově ulici. Tato varianta nebyla dále rozvíjena 
a v současnosti nejsou v rámci této alternativy realizovány žádné další kroky i s ohledem na současný 
stav prostor a jejího okolí. 
 



 6

Do nové, prostornější budovy knihovny je v budoucnu plánováno přestěhovat všechna pracoviště 
umístěná v současné době v hlavní budově na Žerotínově nám. 211/36, zahrnující půjčovnu pro 
dospělé, studovnu, čítárnu, hudební oddělení a hlavní sklady. Dále pak půjčovnu pro děti, sídlící na 
ulici Palackého 1, a depozitní sklad s oddělením střediskových služeb, který je umístěn společně 
s pobočkou v Předmostí v budově staré školy v Předmostí. V minulosti byla rovněž zvažována varianta 
přemístění také dalších pracovišť do nového objektu budoucí knihovny, a to konkrétně pobočky na 
Trávníku a Velké Dlážce. 
 
O přemístění knihovny do nových prostor nebylo zřizovatelem knihovny, statutárním 
městem Přerov, zatím rozhodnuto. 
 
Technický stav současné hlavní budovy knihovny na Žerotínově náměstí je neměnný a stále 
nevyhovující. Budova vykazuje závažné nedostatky vyplývající z jejího stáří a původního účelu užití 
(rodinná vila). Okna ve větší části objektu jsou ve zchátralém stavu a nelze je dostatečně zavřít. 
Především v zimě tak vznikají zbytečné tepelné ztráty a do budovy rovněž proniká hluk a prach 
z okolních komunikací. V podzemních částech budovy dochází na několika místech, která nebyla 
sanačně ošetřena v roce 2009, ke vzlínání vlhkosti do obvodového zdiva. Budova byla rovněž v roce 
2005 staticky zajištěna svázáním obvodových zdí a injektáží mikropilotů do základových konstrukcí. 
 
V důsledku nevyhovujícího stavu elektroinstalace dochází v hlavní budově knihovny také k občasným 
výpadkům rozvodů elektrické energie a v nevhodném stavu jsou rovněž rozvody vody a kanalizace. 
Vysoký stupeň opotřebení podlahových krytin, hlavně ve skladech, ztěžuje jejich úklid a zvyšuje riziko 
úrazu.  
 
V letech 2009 a 2016 byla provedena částečná výměna oken v hlavní budově knihovny na Žerotínově 
náměstí. V roce 2009 byla vyměněna okna v půjčovně pro dospělé, v balírně a bočním schodišti. 
V roce 2016 byla provedena výměna oken ve studovně a v pracovně útvaru provozně ekonomickém.  
 
Modernizovaná kotelna knihovny byla i v roce 2015 ve správě společnosti Teplo Přerov, a.s., která 
zabezpečuje její bezproblémový provoz a pravidelné revize.  
 

V průběhu roku 2017 nebyly provedeny žádné zásadní 
plánované ani mimořádné opravy výpůjčních a pracovních 
prostor hlavní budovy knihovny na Žerotínově náměstí. 
V prostorách pod schodištěm hlavní budovy na Žerotínově 
náměstí je stále odkryté osekané zvlhlé zdivo, na které bude po 
vyschnutí opět nanesena nová sanační omítka.  
 
V průběhu letních prázdnin proběhla v suterénu hlavní budovy 
knihovny na Žerotínově náměstí realizace rekonstrukce 
sociálního zařízení. 
 
V průběhu měsíců srpen a září 2017 byla v budově na ulici 
Palackého, kde sídlí půjčovna pro děti, provedena Odborem 
majetku statutárního města Přerova rekonstrukce topení 
a následně byly prostory půjčovny nově vymalovány. 
Pobočka byla z tohoto důvodu v období od 21. 8. do 
8. 9. 2017 uzavřena. 
 

V průběhu září roku 2017 došlo k výmalbě skladových prostor v budově na Žerotínově 
náměstí a byla rovněž provedena výměna kuchyňské linky v denní místnosti pracovníků 
služeb. 
 
Na začátku měsíce září 2017 proběhla na všech pracovištích a pobočkách knihovny v Přerově 
výměna všech informačních tabulí s provozní dobou knihovny. Informační tabule byly 
doplněny o odkazy na internetové stránky knihovny a e mailové kontakty. 
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Ke konci roku 2017 byla rovněž provedena úprava skladovacích prostor ekonomického 
oddělení a jejich vybavení novými regály pro uskladnění provozního materiálu. 
 
V průběhu roku 2017 byly prováděny pouze dílčí a neodkladné opravy. Žádná z výše 
uvedených oprav nezlepšila ani nezvětšila prostorové podmínky knihovny pro 
zabezpečování základních a dalších knihovních služeb.   
 
Na konci roku 2017 obdržela knihovna mimořádnou účelovou dotaci ve výši 158 000 Kč na 
realizaci opravy havarijního stavu terasy v hlavní budově knihovny na Žerotínově 
náměstí. V důsledku pozdního obdržení dotace (prosinec 2017), nemožnosti včas vysoutěžit 
dodavatele na rekonstrukci a rizika nedodržení technologických postupů z důvodu zimního období, 
byly provedeny pouze nejnutnější práce k odstranění kritických závad a účelová dotace byla v plné 
výši převedena do rozpočtu a čerpání pro rok 2018. 
 
Přednášková a školící činnost probíhá v upravených prostorách budovy na Žerotínově náměstí. 
Vzdělávací prostory jsou umístěny v původních prostorách Útvaru střediskových služeb. Tento útvar 
musel být proto přestěhováno do náhradních prostor v Předmostí, kde má přerovská knihovna 
současně pobočku a depozitní sklad. Do stejných prostor byl přemístěn i sklad výměnného fondu 
sloužící k tvorbě výměnných souborů a zabezpečení regionálních funkcí. V budoucnu, pokud se podaří 
vyřešit prostorové podmínky knihovny, je plánováno s návratem útvaru do hlavní budovy knihovny.  
 
Všechny ostatní pobočky a půjčovny ve městě jsou umístěny v odpovídajících objektech a vybaveny 
potřebným nábytkem a technikou. Pobočka na Velké Dlážce je uzpůsobena pro přístup tělesně 
a zrakově postižených uživatelů. 
 
Většina knihoven v místních částech je rovněž umístěna ve vyhovujících objektech s výjimkou 
knihovny v místní části Penčice. Knihovna je jako jediná vytápěna elektrickými přímotopy, které 
vykazují vysokou energetickou náročnost, a proto by bylo vhodné tuto pobočku plynofikovat.  
 
V prostorách knihovny v místní části Lověšice došlo v průběhu měsíce května 2017 k nové 
výmalbě výpůjčních prostor. 
 
V prostorách knihovny v místní části Újezdec byla v průběhu letních prázdnin, v součinnosti 
s mateřskou školu umístěnou ve stejném objektu, realizována výměna starých oken za nová plastová 
okna a v souvislosti s tím byla provedena rovněž oprava popraskaného stropu a celková výmalba 
prostor knihovny. 
 
V knihovně v místní části Henčlov došlo k odpadnutí části stropní omítky a zatečení z prostor 
venkovní terasy. Prostory byly do konce roku 2017 opraveny. 
 
Provozně ekonomické ukazatele 
 
Knihovna v roce 2017 hospodařila v souladu s plánem užití svěřených finančních prostředků 
a schváleného rozpočtu organizace. Knihovna vedla účetní, mzdovou, personální a majetkovou 
agendu dle svých povinností vyplývajících z činností knihovny a v souladu se zákony ČR. 
 

Městská knihovna v Přerově hospodařila v roce 2017 
s finančními prostředky v celkové 
výši 15 966 066 Kč. Příspěvek zřizovatele na 
provoz organizace pro rok 2017 činil částku 
13 582 457 Kč vč. úprav v průběhu roku (navýšení 
mzdových tarifů, účelové dotace apod.). Z této 
částky tvořily odpisy nemovitého majetku 
částku 816 Kč a částka 158 000 Kč účelovou 
dotaci na zabezpečení opravy havarijního 
stavu terasy budovy na Žerotínově náměstí.  
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V příspěvku zřizovatele je rovněž zahrnuta částka ve výši 98 000 Kč určená na 
spolufinancování grantových projektů Ministerstva kultury ČR v roce 2017. Z této částky byla 
na účet města vrácena částka ve výši 20 393 Kč z důvodu nedočerpání a získání nižší dotace než 
byla původně předpokládána. 
 
Městská knihovna v Přerově v rámci úspěšného podání projektů v grantových programech VISK3, 
VISK9 a Knihovna 21. století, vyhlašovaných Ministerstvem kultury ČR, získala finanční prostředky 
ve výši 187 000 Kč, z nichž částka ve výši 102 000 Kč je neinvestiční dotace a částka 85 000 Kč 
investiční dotace. 
 
V celkové výši finančních prostředků, se kterými knihovna v roce 2017 hospodařila, je i dotace 
Olomouckého kraje ve výši 1 166 582 Kč, která byla určena na výkon tzv. regionálních funkcí pro 
knihovny okresu Přerov zařazených do středisek Přerov a Všechovice. V dotaci je i částka navýšení ve 
výši 38 100 Kč, kterou knihovna obdržela v průběhu prosince 2017 na zvýšené mzdové náklady 
způsobené navýšením tarifních mezd v průběhu roku 2017. Celková výše dotace byla oproti roku 
2016 navýšena o částku 152 357 Kč a akceptovala tak průběžný růst platových tarifů 
v letech 2014 až 2017, který nebyl průběžně dofinancováván. Dotace se v roce 2017 
dostala na úroveň mezi roky 2009 a 2010. Nicméně se příspěvek Olomouckého kraje na 
výkon regionálních funkcí za uplynulých 13 let snížil o více jak 120 000 Kč. Příspěvek obcí na 
nákup jejich kmenového fondu byl v roce 2017 v celkové výši 317 980 Kč, takže se jeho výše 
vrátila na hodnotu z let 2008 až 2015. 
 
Přehled hlavních výnosů v letech 2005 - 2017: 

Rok 
Příspěvek zřizovatele Výnosy 

ze 
služeb 

Ostatní 
výnosy 

Granty, 
dotace Dary 

Regionální funkce 

Provoz Účelová 
dotace 

Příspěvek 
OK Fond SF 

2005 10 667 000 673 997 672 857 22 539 0 160 000 1 219 506 148 410 
2006 11 243 100 1 010 000 697 866 20 418 213 000 130 000 1 235 611 183 700 
2007 11 692 800 0 577 584 28 255 64 000 128 000 1 225 157 222 030 
2008 12 080 000 0 582 495 38 046 216 000 120 000 1 291 635 298 680 
2009 12 646 200 704 000 598 894 19 913 90 000 50 000 1 248 960 302 580 
2010 12 173 000 0 605 267 20 050 168 000 200 000 1 104 243 299 280 
2011 11 914 000 0 602 111 35 708 380 000 156 000 1 103 076 304 600 
2012 11 864 724 0 659 929 66 544 154 000 131 000 1 037 024 316 220 
2013 11 949 165 68 296 620 249 126 840 114 000 100 000 1 014 428 309 870 
2014 12 051 392 0 610 962 82 639 338 000 100 000 1 015 911 309 345 
2015 12 308 952 341 176 648 417 81 542 132 000 0 1 010 692 303 470 
2016 12 761 423 283 400 631 788 47 887 192 000 200 000 1 014 225 172 845 
2017 13 582 457 158 000 632 549 92 404 187 000 0 1 166 582 317 980 

 
Rezervní fond knihovny nebyl do celkového rozpočtu knihovny v roce 2017 zapojen. 
 
V roce 2017 nezískala knihovna žádné mimořádné peněžní dary od právnických 
ani fyzických subjektů. 
 
V roce 2017 organizovala Městská knihovna v Přerově pravidelný prodej opotřebovaných knih 
a multiplikátů. Celkem bylo odprodáno 7 014 ks knih a časopisů. Díky tomu se podařilo získat 
mimořádné finanční prostředky ve výši 32 356 Kč, které byly využity na nákup dalších, nových 
knihovních dokumentů. 
 
Na základě rozhodnutí Rady města Přerova využívá od roku 2016 Městská knihovna v Přerově 
společně s ostatními příspěvkovými organizacemi města elektronický aukční portál eCENTRE, 
prostřednictvím něhož realizuje větší nákupy kancelářských, hygienických a čisticích prostředků.  
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Městská knihovna v Přerově zasílá dle nařízení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
veškeré smlouvy a potvrzené objednávky převyšující hodnotu 50 000 Kč bez DPH do 
veřejného Registru smluv na internetu. 
 
Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří pokračovalo vymáhání nedobytných pohledávek. V rámci 
zefektivnění procesu vymáhání byla upravena smlouva s právním zástupcem a k soudnímu projednání 
byly v roce 2017 průběžně předávány všechny pohledávky z výpůjční činnosti po vypršení 
termínu vrácení nebo splatnosti, a to bez omezení jejich výše. 
 
V průběhu roku 2017 bylo nově předáno právnímu zástupci knihovny k vymáhání celkem 
38 pohledávek v celkové výši 43 778 Kč. V uvedeném období se podařilo vymoci 18 z těchto 
pohledávek v celkové výši 21 145 Kč.  
 
U exekutorského úřadu bylo k 31. 12. 2017 evidováno 12 nevyřízených případů v celkové 
výši 13 826,90 Kč, u nichž dochází k průběžným úhradám. Ke stejnému dni knihovna evidovala 
v rámci soudních řízení 8 dosud nevyřízených případů v celkové výši 12 321,30 Kč.  
 
Celková výše nesplacených pohledávek z výpůjční činnosti evidovaných v účetní rozvaze, 
u nichž je vydáno rozhodnutí o upuštění od vymáhání, činila k 31. 12. 2017 hodnotu 
84 808,64 Kč. Z této částky je hodnota knihovních dokumentů ve výši 44 558,72 Kč a hodnota 
sankčních a ostatních poplatků je ve výši 40 249,92 Kč. 
 
V průběhu roku 2017 pokračovalo centralizované odesílání upomínek z pracoviště hlavní budovy 
na Žerotínově náměstí, a to z důvodu zefektivnění a zjednodušení evidence a následného řešení 
případných pohledávek. 
 
Na přelomu měsíců června a července 2017 byla v městské knihovně provedena veřejnosprávní 
kontrola Magistrátu města Přerova zaměřená na kontrolu hospodaření s veřejnými 

prostředky, přiměřenost a účinnost kontrolního 
systému, evidenci majetku a inventarizaci, aktuálnost 
vnitřních předpisů a další. Kontrola nezjistila žádné 
závažné nedostatky. 
 
K 31. 12. 2017 měla Městská knihovna v Přerově 
25 zaměstnanců s úvazkem 24,25, a to včetně 
úvazků na zabezpečení výkonu regionálních funkcí 
(1,7 úvazku).  
 
Městská knihovna v Přerově se v letech 2014, 2015 
a 2016 zúčastnila projektu ROI (Return 
Of Investment) zaměřeného na měření efektivity 
vynaložených finančních prostředků ve veřejné knihovně. 
Na základě výsledků tříletého výzkumu Městské knihovny 
v Praze, Fakulty ekonomicko-správní Univerzity 
Pardubice a Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banské Bystrici, financovaného Městskou knihovnou 
v Praze a Ministerstvem kultury ČR v rámci dotačního 
programu VISK, si nechala přerovská knihovna určit svoji 
ekonomickou efektivitu a společenskou prospěšnost.  
 
Po provedení ekonomické analýzy byla Městské knihovně 

v Přerově udělena výsledná hodnota ROI ve výši 5,78.  Tato hodnota prezentuje výši 
zhodnocení vynaložených veřejných finančních prostředků.  
 
Na základě uvedeného koeficientu poskytla Městská knihovna v Přerově v roce 2016 
veřejnosti za každou korunu z veřejných prostředků vloženou do rozpočtu knihovny 
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službu ve výši 5,78 Kč. Knihovna obdržela certifikát s aktuální hodnotou ROI ověřený 
Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 
 
Pokles hodnoty ROI oproti rokům 2004 a 2015 byl zapříčiněn nižší návštěvností knihovny 
oproti roku a růstem zákonných mzdových nákladů v letech  2015 a 2016. Pro rok 2017 
nebyl proveden přepočet hodnoty ROI.  
 
Zabezpečení knihovnických a informačních služeb 
 
Veškeré knihovnické a informační služby, které jsou poskytovány v hlavní budově na Žerotínově 
náměstí, jsou dlouhodobě limitovány přetrvávajícími prostorovými omezeními. Většina knihovního 
fondu půjčovny pro dospělé je umístěna ve skladu (22 030 svazků knih), který je součástí 
budovy, a v depozitním skladu v Předmostí (10 861 svazků knih). Díky této skutečnosti je 
tento fond méně využíván, než kdyby byl umístěn ve volném výběru. 
 

V roce 2017 se v Městské knihovně v Přerově a na všech jejích pracovištích, včetně místních částí, 
nově zaregistrovalo nebo si registraci prodloužilo celkem 6 297 uživatelů (v roce 2016 – 

5 496 uživatelů), z toho 2 018 uživatelů do 15 let 
(v roce 2016 – 1 685 uživatelů). Oproti roku 2017 se 
počet registrovaných uživatelů zvýšil o 801, 
resp. u dětí o 333.  
 
Porovnání celkového počtu uživatelů s rokem 2016 
nelze pro rok 2017 relevantně aplikovat z důvodu 
změny metodiky evidence registrovaných uživatelů 
vydané Národní knihovnou v Praze, která vešla 
v platnost v lednu 2017. Nová metodika eviduje 
registrovaného uživatele knihovny již při jeho 

první návštěvě knihovny nebo prvním využití služby knihovny v daném roce oproti 
dřívější evidenci pouze fyzických registrací, a to placených i neplacených. Stávalo se tak, 
že evidence registrací některých uživatelů, kteří se přihlásili (registrovali) do knihovny na 
konci roku, mohla mít meziroční odklad a přeskočení jednoho registračního období. Výše 
uvedený graf vývoje počtu registrovaných uživatelů vykazuje v roce 2017 abnormální nárůst, a to 
právě ve vazbě na úpravu zmíněné metodiky počítání registrovaných uživatelů. Mimoto se do 
celkového nárůstu počtu registrovaných uživatelů rovněž promítlo zavedení nových podpůrných 
služeb (rodinné registrace) a rozšíření půjčovní doby ve středu v budově na Žerotínově 
náměstí a také v pátek v pobočce knihovny v Předmostí.  
 
Výrazné celkové zvýšení počtu uživatelů lze však přisoudit převážně zpřesnění původní 
evidence uživatelů využívajících některou ze služeb přerovské knihovny. 
 
Důvodů dřívějšího poklesu počtu registrovaných uživatelů, který se pravděpodobně projeví 
i v následujících letech, je dle našich předpokladů a informací několik. Jednak dochází k poklesu 

celkového počtu obyvatel města Přerova 
(pokles počtu obyvatel zaznamenaný v letech 2003 - 
2017 byl o 4 169 osob - zdroj www.mvcr.cz), dále 
také dochází k odchodu původních aktivních 
uživatelů z důvodů stáří (úmrtí).  
 
Rovněž mladší generace využívá více 
moderních možností přístupu k dokumentům 
a informacím a využívá základní výpůjční 
služby knihovny v menším rozsahu než starší 
generace. Na pokles počtu registrovaných uživatelů 

má také vliv zavedení některých služeb v minulosti, které sice zviditelnily služby a nabídku 
knihovny, ale již nemotivují uživatele těchto služeb dále se registrovat (projekt Kniha do 
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vlaku) a není možné u těchto služeb relevantně evidovat jejich využití, a tím také vést 
příslušnou statistiku.  
 
V neposlední řadě mají také na pokles počtu registrovaných uživatelů vliv prostorové možnosti 
knihovny, které nenabízejí moderní uspořádání a funkčnost, na které je mladší generace 
zvyklá z jiných knihoven v ČR i ve světě, jež navštěvuje v rámci svého vzdělávání nebo 
zaměstnání. 
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2005 5 288 46 38 71 67 79 34 58 44 48 55 5 828 1 429 46 910 12,42

2006 5 137 47 38 76 67 79 33 49 61 51 57 5 695 1 345 46 672 12,20

2007 4 821 44 37 42 56 70 31 46 70 42 58 5 317 1 171 46 350 11,47

2008 4 872 37 38 50 58 53 29 31 68 30 54 5 320 1 147 45 953 11,58

2009 5 012 35 42 40 56 63 22 27 66 25 52 5 440 1 266 45 742 11,89

2010 5 283 30 42 38 65 60 26 36 61 29 54 5 724 1 374 45 340 12,62

2011 5 484 33 42 40 61 52 23 35 51 28 45 5 894 1 636 44 972 13,11

2012 5 383 25 39 31 54 45 20 40 59 26 41 5 763 1 592 44 657 12,91

2013 5 389 27 41 31 53 48 20 37 55 23 37 5 761 1 632 44 400 12,98

2014 5 306 34 40 30 55 48 21 34 56 43 35 5 702 1 643 44 167 12,91

2015 5 261 40 45 34 51 35 22 38 50 43 39 5 658 1 713 43 847 12,90

2016 5 127 51 40 43 48 37 16 30 42 33 29 5 496 1 685 43 646 12,59

2017 5 909 56 39 40 54 37 19 29 48 36 30 6 297 2 018 43 327 14,53

Rok
z toho 
dětí

Počet 
obyvatel 

* 
% z obyv.

Čtenáři / uživatelé

Čtenáři 
celkem

* zdroj www.mvcr.cz (bez občanů EU a jiných států) 
 
Obslužnost v celkovém počtu obyvatel Přerova vč. místních částí (43 327 obyvatel dle www.mvcr.cz 
k 1. 1. 2018, bez občanů EU a jiných států) se oproti roku 2016 (12,59 %) zvýšila na úroveň 
14,53%. Toto zvýšení procentuální míry obslužnosti je vysvětleno výše a souvisí se změnou 
metodiky evidence registrovaných uživatelů platné od 1. 1. 2017. Vzhledem k demografickému 
vývoji a stálému poklesu počtu obyvatel statutárního města Přerov a jeho místních částí 
bude i v dalších letech docházet ke změně výše obslužnosti obyvatel města.  
 
 

 Věkové rozložení čtenářů v roce 2017 

   
Rozmezí počet % 

do 6-ti let 227 3,60 % 
7 až 15 let 1 791 28,44 % 

16 až 19 let 375 5,94 % 
20 až 29 let 400 6,35 % 
30 až 39 let 489 7,77 % 
40 až 49 let 803 12,75 % 
50 až 59 let 614 9,75 % 
60 až 69 let 768 12,20 % 
70 až 79 let 609 9,67 % 

nad 80 let 203 3,22 % 
neuvedeno 19 0,30 % 

Celkem 6 297 100,00 % 
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Tabulka s věkovým rozložením čtenářů knihovny registrovaných v roce 2017 prezentuje poměrné 
zastoupení věkových skupin v celkovém počtu uživatelů Městské knihovny v Přerově. Poměr mezi 
muži a ženami je již několik let ustálen ve stavu 30:70.  
 
Od ledna 2012 platí na všech pracovištích Městské knihovny v Přerově jednotná registrace, a to 
včetně poboček v místních částech, kdy byla dokončena automatizace a centralizace výpůjčních 
služeb zahájená v roce 2005, kdy začala platit jednotná registrace ve všech pobočkách na území 
města Přerova. Tímto krokem došlo ke zjednodušení evidence všech uživatelů využívajících služeb 
knihovny a k jejich zpřístupnění všem občanům Přerova i z okrajových částí města v rámci 
jednoho registračního poplatku. 
 
Všichni uživatelé knihovny si v průběhu roku 2017 vypůjčili celkem 340 933 knihovních 
dokumentů při celkovém počtu 119 846 návštěv zahrnujících i návštěvy besed, přednášek 
a vzdělávacích akcí. To představuje oproti roku 2016 pokles o 16 757 výpůjček (-4,68%). 
Ve stejném sledovaném období došlo k poklesu návštěvnosti knihovny o 1 462 návštěv 
(-1,21%), a to především uživatelů přímých výpůjčních služeb. 
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2005 511 178 2 534 3 039 3 949 5 093 5 163 2 351 3 107 3 455 2 470 3 484 545 823 93,66

2006 424 785 2 014 3 019 2 382 3 910 4 856 2 303 3 070 3 294 2 366 3 069 455 068 79,91

2007 414 828 2 657 2 838 1 514 3 232 4 572 2 049 1 231 3 822 1 723 3 817 442 283 83,18

2008 413 677 2 263 2 890 2 390 4 144 2 468 1 917 1 477 3 800 1 644 3 664 440 334 82,77

2009 397 275 2 385 3 088 2 244 5 548 2 624 1 658 2 260 3 834 1 482 4 420 426 818 78,46

2010 409 518 1 951 3 436 2 643 6 737 2 694 1 396 2 182 3 465 1 998 4 064 440 084 76,88

2011 409 917 2 066 2 938 2 193 6 746 3 010 1 357 2 733 3 354 2 212 2 888 439 414 74,55

2012 411 417 1 679 3 081 1 935 5 454 3 350 1 389 3 829 3 014 1 743 2 959 439 850 76,32

2013 397 330 2 214 2 833 2 486 5 883 3 139 1 615 4 178 3 130 2 045 3 197 428 050 74,30

2014 399 076 3 067 2 904 2 535 6 722 2 221 1 498 4 216 2 841 3 015 3 051 431 146 75,61

2015 335 551 4 611 2 577 2 845 8 010 2 333 1 193 3 643 2 779 2 878 3 069 369 489 64,80

2016 324 728 5 549 2 863 2 955 7 609 2 078 766 2 970 2 565 2 471 3 136 357 690 62,73

2017 310 072 5 942 2 474 3 115 6 282 1 924 943 2 942 2 245 2 217 2 777 340 933 60,26

Rok
Průměr 

na 
čtenáře

Výpůjčky

Výpůjčky 
celkem

 
 
Na výši registrovaného poklesu výpůjček o 4,68% oproti roku 2016 měla vliv řada 
okolností, které musela knihovna v průběhu roku 2017 a převážně na jeho konci řešit.  
 
Knihovna v průběhu letních prázdnin (7. - 18. srpna 2017) provedla zákonem stanovenou 
revizi knihovního fondu, kdy měla pracoviště po tuto dobu omezený provoz nebo byla 
zcela uzavřena. Rovněž byla na konci měsíce srpna a začátku září (21. 8. - 8. 9. 2017) uzavřena 
půjčovna pro děti na Palackého ulici z důvodu výměny topení a následného malování 
prostor. Na konci roku (21. 11. - 31. 12. 2017) bylo nutné z technických důvodů (závada 
na vytápění zajišťovaném ZŠ J. A. Komenského v Předmostí) uzavřít pobočku knihovny 
v Předmostí. Všechny tyto skutečnosti měly významný vliv na celkové statistiky výpůjček 
a návštěvnosti knihovny. 
 
Další důvody celkového poklesu výpůjček mohou mít podobný charakter jako důvody poklesu počtu 
uživatelů v minulosti – využívání moderních informačních kanálů, úbytek uživatelů ze starší 
generace, která má ke čtení bližší vztah než mladší generace.  
 
Na pokles výkonů knihovny má rovněž významný vliv zavedení nových podpůrných služeb 
knihovny (projekt Kniha do vlaku, prodej vyřazených knih) i rozšíření aktivit jiných institucí 
města Přerova, například aktivita „Knihovna v průvanu“ nebo realizace lavičky „Kainarka“ 
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s výměnou knih na prostranství před Přerovankou. Zavedení těchto služeb mělo zcela nepochybně 
také významný vliv na celkové výpůjčky a návštěvnost knihovny, zvláště, když jejich zahájení nebylo 
s knihovnou konzultováno.  

 
V neposlední řadě mají na celkové výkony 
knihovny nezanedbatelný vliv rovněž 
nevyhovující prostory knihovny, které 
neodpovídají knihovně 21. století.  
 
Může se však jednat také o standardní periodu, 
kterou probíhají statistiky výpůjčních služeb, při 
kterých dochází k jejich dočasnému významnějšímu 
poklesu nebo nárůstu. 
 

Naproti tomu by se již ve statistikách výpůjček neměl projevovat nebo pouze velmi 
nepatrně (max. 1%) vliv úpravy nastavení knihovního systému a evidence výpůjček 
knihovních dokumentů realizované v roce 2015. Nové nastavení knihovního systému stejně 
jako původní konfigurace kontroluje, zdali měl uživatel půjčovaný dokument v minulosti již půjčen. 
Původní nastavení však tuto skutečnost pouze ohlásilo a  dokument automaticky půjčilo. Pokud 
uživatel půjčovaný dokument odmítl, byl tento v knihovním systému vrácen, ale výpůjčka zůstala 
zaevidována. Nové nastavení výpůjčního systému se nyní explicitně dotazuje, zdali má 
půjčovaný dokument opravdu půjčit, čímž nedochází ke zkreslování statistických údajů.  
 
Při použití koeficientu poklesu výpůjček ve výši 18,72%, stanoveného jako průměr poklesů v letech 
2015 a 2017 oproti letům 2006 až 2014, aplikovaného na výkony výpůjček, došlo ve sledovaném 

období roku 2017 opět k mírnému poklesu výpůjček 
oproti předchozím letům. Koeficient přepočtu 
představuje právě rozdíl mezi původním způsobem 
evidence již vypůjčených dokumentů a novým 
nastavením v roce 2015. 
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že reálný 
vývoj počtu výpůjček je relativně stabilní, 
v roce 2017 mírně klesající ve vazbě na další, 
výše uvedené skutečnosti související 
s vývojem kolem činnosti a provozu knihovny 

v roce 2017. Změna způsobu evidence výpůjček provedená na začátku roku 2015 pouze zpřesnila 
statistiku evidence a měla pouze malý vliv na celkový počet výpůjček, jak tomu naznačuje graf vývoje 
výpůjček v letech 2005 až 2017 s přepočtem.  
 
Celková návštěvnost knihovny v roce 2017, včetně pořádaných besed pro veřejnost, výstav, 
besed a lekcí informační výchovy pro školní zařízení, seminářů a dalších vzdělávacích akcí, činila 
119 846 návštěv. Z tohoto počtu bylo 18 975 návštěvníků vzdělávacích besed, lekcí 
informační výchovy, výstav, školení, workshopů, knižních trhů a anonymních uživatelů 
služeb knihovny. 
 
Návštěvnost uživatelů přímých služeb (výpůjčky knihovních dokumentů, prodloužení apod.) byla 
v roce 2017 v celkové výši 100 871, z níž bylo prostřednictvím on-line služeb (přístupy do 
čtenářského konta, prodlužování apod.) uskutečněno celkem 4 353 návštěv. 
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2005 93 344 612 630 1 107 1 258 1 625 641 835 667 567 999 102 285 17,55

2006 84 100 467 739 894 1 178 1 162 602 569 918 640 861 92 130 16,18

2007 86 528 575 550 575 1 100 1 166 532 372 1 264 546 917 94 125 17,70

2008 90 564 448 718 642 1 158 906 442 314 1 205 477 863 97 737 18,37

2009 90 881 402 877 684 1 205 1 178 488 337 1 356 389 1 024 98 821 18,17

2010 100 654 610 1 380 709 1 489 1 367 450 461 1 203 582 1 118 110 023 19,22

2011 106 327 640 1 177 896 1 428 1 466 423 640 1 047 605 960 115 609 19,61

2012 108 020 649 1 348 661 1 201 1 344 436 801 1 147 488 934 117 029 20,31

2013 106 007 525 1 415 747 1 260 1 271 449 1 053 1 189 516 1 002 115 434 20,04

2014 112 927 824 1 508 716 1 458 1 243 436 1 040 1 011 770 1 181 123 114 21,59

2015 112 492 1 575 1 341 797 1 486 1 113 412 950 905 915 1 102 123 088 21,75

2016 111 363 1 984 1 271 820 1 271 835 276 891 814 818 966 121 309 22,07

2017 110 487 1 941 1 156 842 1 009 815 409 797 757 730 903 119 846 19,03

Rok
Průměr na 
uživatele

Návštěvnost

Návštěvy 
celkem

 
 
Oproti roku 2016 se jedná o pokles celkové návštěvnosti o 1 463 návštěvníků (-1,21 %). 
V souvislosti s tím a také s „nárůstem počtu registrovaných uživatelů“ (zdůvodnění viz 

výše), došlo i k poklesu průměrného počtu 
vypůjčených knihovních dokumentů za rok na 
1 uživatele, a to na 19,03 výpůjček. Nicméně se 
jedná o průměr za všechny návštěvy knihovny 
včetně všech akcí a aktivit realizovaných v roce 
2017. Při aplikaci výpočtu pouze na 
návštěvnost přímých služeb (100 871 uživatelů, 
viz tabulka níže) byl průměr výpůjček na 
1 uživatele v roce 2017 ještě nižší, a to roven 
hodnotě 16,02 výpůjček. Ve srovnání s rokem 
2016 (105 670 uživatelů přímých služeb) a při 

aplikování stejných podmínek zahrnujících pouze návštěvnost uživatelů přímých služeb, by byl počet 
výpůjček na jednoho uživatele v roce 2016 roven hodnotě 19,23 výpůjček. I přesto se jedná v roce 
2017 o pokles ve výši 3,21 výpůjčky na uživatele oproti roku 2016.  
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2010 104 421 339 1 224 2 926 1 231 0 221 0 0 0 0 0 110 023

2011 107 555 1 924 1 440 4 737 1 854 0 23 0 0 0 0 0 115 609

2012 107 684 2 930 1 857 5 602 1 746 0 140 0 0 0 0 0 117 029

2013 103 828 3 417 1 998 6 275 1 526 0 831 106 65 375 430 0 115 434

2014 109 156 3 409 2 251 7 419 2 053 0 660 253 70 747 505 0 123 114

2015 106 604 3 671 2 103 7 466 1 917 1 476 407 456 121 771 1 023 744 123 088

2016 105 670 4 223 1 846 8 216 866 695 144 567 196 1 143 1 195 771 121 309

2017 100 871 4 353 2 638 10 279 652 953 138 450 80 1 243 1 446 1 096 119 846

Rok

Návštěvnost dle druhu

Návštěvy 
celkem

 
Pokles je opět v přímé souvislosti se změnou metodiky evidence registrovaných uživatelů 
zavedených Národní knihovnou ČR na začátku roku 2017, kdy na méně výpůjček je více 
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uživatelů, a proto uvedená srovnání jsou vytržena z kontextu a prakticky se výkony roku 
2017 oproti výkonům v letech minulých nedají v souvislosti s touto změnou porovnávat! 
Podrobné statistiky čtenářů, návštěvnosti a výpůjček za rok 2017 jsou uvedeny v samostatné příloze.  
 
Podobný pokles počtu uživatelů, návštěvnosti a výpůjček za rok 2017 byl zaznamenán 
i u knihoven v samostatných obcích okresu Přerov, pro které Městská knihovna v Přerově 
vykonává regionální funkce.  
 
V říjnu roku 2015 zahájila Městská knihovna v Přerově ve spolupráci s Českými drahami půjčování 
knih v rámci celostátního projektu Kniha do vlaku. V prostorách vestibulu přerovského nádraží byl 
instalován knihovní regál s vyřazenými knihami, které si mohou cestující bezplatně vypůjčit 
a přečíst na svých cestách vlakem. Vypůjčené knihy poté mohou vrátit zpátky na přerovském nádraží 
nebo je zanechat na jiném, které je zapojeno do stejného projektu. Všechny knihy zapojené do 
projektu jsou opatřeny informacemi o projektu a kontaktními údaji, na kterých se cestující mohou 
podělit o svých cestách s našimi knihami. Některé zajímavé příspěvky byly uveřejněny na www 
stránkách knihovny. V průběhu roku 2017 bylo v rámci uvedeného projektu umístěno ve vestibulu 
přerovského nádraží celkem 3 075 knih. Jedná se o knihy vyřazené, již nepotřebné nebo 
nevyužité dary uživatelů. Všechny knihy, které byly v knihovním regále na nádraží v průběhu roku 
umístěny, se „vypůjčily“. Předpoklad, že se půjčované knihy budou do stojanu vracet, se nenaplnil 
a návratnost knih je prakticky nulová. Vzhledem k účelu, pro který byl projekt realizován 
a frekventovanosti prostředí není možné získat relevantní informace o tom, kde knihy 
z projektu končí a kolik uživatelů si je „vypůjčí“. 
 
Elektronických služeb knihovny (internet, přístup k elektronickým databázím apod.) využilo 
v průběhu roku 2017 celkem 9 199 uživatelů. Z tohoto počtu využilo přístupu k internetu 
9 165 uživatelů, z nichž bylo 925 uživatelů, kteří k přístupu na internet využili služeb 
bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi, které je dostupné na všech 
pracovištích knihovny ve městě přístupných veřejnosti. Oproti roku 2016 došlo při celkovém využívání 
internetového připojení v knihovně k poklesu o 33 užití. Důvodem poklesu je pravděpodobně, jako 
v předchozích letech, cenová dostupnost a realizace vlastních internetových připojení 
v domácnostech nebo mobilních telefonech našich uživatelů, ale také nevyhovující 
prostorové podmínky knihovny, chybějící sociální zázemí a absence soukromí při využívání 
internetových služeb. Nicméně došlo v uplynulém období k nárůstu využití služeb internetu 
prostřednictvím technologie Wi-Fi, a to o 433 užití oproti stejnému období v roce 2016. 
Důvodem zvýšeného zájmu o Wi-Fi připojení je jeho rozšíření i do dalších poboček 
knihovny a na letní půjčovně na přerovském bazéně.  
 
V roce 2017 bylo realizováno celkem 328 přístupů k elektronickým databázím Anopress 
(123 přístupů) a ASPI (205 přístupů). V rámci těchto přístupů bylo provedeno celkem 844 dotazů 
(ASPI 389 dotazů, Anopress 455 dotazů) k vyhledání požadovaných informací (zdroj statistika VISK8), 
při kterých bylo zobrazeno v databázi ASPI 134 plných textů a 2 942 článků v databázi 
Anopress. 
 
V průběhu roku 2017 bylo vyřízeno celkem 2 300 žádostí na prodloužení výpůjček zaslaných 
uživateli knihovny. Z tohoto počtu bylo realizováno 465 žádostí o prodloužení prostřednictvím 
webového formuláře, 1 292 žádostí telefonicky a 543 žádostí bylo odesláno přes e-mail. 
 
Prostřednictvím služeb objednávky ze skladu a odložení z volného výběru bylo na základě 
elektronických požadavků registrovaných uživatelů připraveno celkem 2 930 knihovních 
dokumentů, zejména knih. 
 
V rámci účelného využití finančních prostředků, určených k nákupu knihovního fondu, pokračovala 
v knihovně i v roce 2017 tvorba výměnných souborů pro pobočky ve městě. Bylo distribuováno 
54 výměnných souborů v celkovém počtu 4 419 svazků knih, z nichž 1 638 tvořily novinky 
pořízené v roce 2017. 
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Prostřednictvím virtuálních návštěv www stránek knihovny nebo on-line katalogu navštívilo 
městskou knihovnu celkem 169 660 virtuálních návštěvníků. Z uvedeného počtu virtuálních 
návštěv využilo služeb on-line katalogu (Carmen nebo LWWW) celkem 68 530 návštěvníků, 

kteří provedli celkem 382 096 dotazů k získání 
informací týkajících se knihovního fondu. Nižší počet 
návštěvníků (uživatelů) a hledání v on-line katalozích 
je zapříčiněno špatnou funkčností evidence 
návštěv v on-line katalogu Carmen po 
nasazení HTTPS protokolu na www stránky 
knihovny, která byla zjištěna a opravena až po 
3 měsících. 
 
Do uživatelské části všech on-line katalogů bylo 
provedeno 15 537 přístupů registrovaných 
uživatelů. V letech 2015 a 2016 došlo k výraznému 

nárůstu přístupu ke čtenářskému kontu prostřednictvím on-line katalogu Carmen a poklesu přístupů 
přes starší LWWW on-line katalog. Důvodem je změna preference katalogu na hlavní webové 
stránce Městské knihovny v Přerově, kde je uveden primární odkaz na moderní on-line 
katalog Carmen. 
 
Pro uživatele, kteří využívají elektronických služeb knihovny, pokračovalo posílání pravidelných 
tzv. „připomínek“. Ty slouží k upozornění uživatelů (5 dnů předem), že se blíží konec výpůjční doby, 
na kterou měli knihy, časopisy nebo audio CD zapůjčeny a měli by je včas vrátit, aby se tak vyhnuli 
sankčním poplatkům za jejich pozdní vrácení. Možnost prodlužování vlastních výpůjček 
prostřednictvím www stránek knihovny je určeno pro ty uživatele, kteří se ve stanovené výpůjční 
době nedostanou do knihovny a vypůjčené knihovní dokumenty si přesto chtějí prodloužit. Od roku 
2014 je možné prodlužovat také zvuková CD, a to maximálně 1x o dalších 14 dnů. Knihovní 
dokumenty, na které jsou požadovány rezervace jinými uživateli, není možné prodloužit.  
 
Knihovna v roce 2017 provozovala k prezentaci informací o svém fondu moderní vyhledávací nástroje, 
a to On-line katalog Carmen umístěný na adrese carmen.knihovnaprerov.cz a také původní 
On-line katalog LWWW (katalog.knihovnaprerov.cz). Oba katalogy se vzájemně doplňují 
a úkolem moderního katalogu Carmen není úplná náhrada původního katalogu LWWW, ale jeho cílem 
je doplnit a nabídnout uživatelům elektronických služeb knihovny nové způsoby prezentace 
vyhledávaných informací o dostupném knihovním fondu a poskytnout přístup k moderním službám. 
Katalog Carmen nabízí graficky přepracované a uživatelsky přívětivé prostředí technologie Web 2.0. 
Uživatelé se mimo jiné mohou jeho prostřednictvím účastnit hodnocení vybraných knihovních 
dokumentů a zapojit se do diskuzí ke knihám a ostatním knihovním dokumentům. Katalog Carmen 
nabízí podporu půjčování e-knih z portálu eReading.cz. Samozřejmostí obou katalogů je přístup do 
uživatelského konta umožňujícího prodlužování vypůjčených knih a časopisů, rezervace požadovaných 
dokumentů a řadu dalších uživatelských funkcí. Oba katalogy byly v minulých letech pořízeny za 
podpory grantových projektů Ministerstva kultury ČR VISK3. 
 
Mimo výše uvedených on-line katalogů provozuje knihovna také SmartKatalog 2 určený pro mobilní 
zařízení s přístupem na internet - smartphony a tablety. Katalog běží na platformě Android, která 
je v současnosti na mobilních zařízeních uživatelů v ČR využívána více než mobilní platforma 
společnosti Apple nebo Microsoft. Dle interních statistik však tento katalog není významně využíván. 
Katalog byl získán jako součást pravidelných update AKS Clavius a nebyly na jeho 
pořízení vynaloženy žádné další finanční prostředky. 
 
Prostřednictvím chatovací služby SmartSupp, kterou zabezpečuje přerovská knihovna v provozní 
době, byly poskytnuty informace celkovému počtu 178 uživatelů.  
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Přehled plnění standardů VKIS v roce 2017 (počet obyvatel > 40 001 obyvatel): 

VKIS 2017 (včetně poboček a místních částí) 
počet obyvatel - 43 327 (zdroj www.mvcr.cz k 1. 1. 2018) 

Doporučená 
hodnota 

Skutečný stav 
2017 

Provozní doba knihovny pro veřejnost (hodin/týden) 50 a více 52,5 
Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů (KJ/rok) 7500 a více 8 122 
Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 75 a více 83 
Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 15 a více 28 
 
Přehled plnění standardů VKIS v roce 2017 (počet obyvatel 20 001 - 40 000 obyvatel): 

VKIS 2017 (pouze MěK v Přerově a pobočky ve městě) 
počet obyvatel - 37 711 (zdroj MMPr ke 14. 2. 2018) 

Doporučená 
hodnota 

Skutečný stav 
2017 

Provozní doba knihovny pro veřejnost (hodin/týden) 45 - 50 47 
Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů (KJ/rok) 4000 - 7500 7 300 
Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 40 - 75 32 
Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 10 - 15 18 
 
Pro seniory v domech s pečovatelskou službou (DPS) zabezpečuje přerovská knihovna 1x měsíčně 
rozvoz knihovního fondu přímo do těchto objektů. Nabídka výpůjčních služeb pro obyvatele DPS byla 
v roce 2014 rozšířena o nabídku titulů zvukových knih pro ty uživatele, jimž jejich zdravotní omezení 
neumožňuje četbu knih v klasické, papírové formě. 
 
Půjčovna pro dospělé disponuje několika čtečkami elektronických knih, a to Amazon Kindle (3 různé 
typy), eReading a Hanlin. Čtečky jsou nabízeny pouze uživatelům půjčovny pro dospělé a z důvodu 
vyšší pořizovací ceny (3 000 až 4 000 Kč) je při výpůjčce vyžadována vratná kauce ve výši 1 000 Kč. 
Pět čteček je čtenářům k dispozici pro absenční půjčování a jedna čtečka je určena pro prezenční 
výpůjčky ve studovně a k zabezpečení vzdělávacích besed. Čtečky obsahují 200 titulů elektronických 
knih vybraných volných děl českých (Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a další) i světových 
(Artur Conan Doyle, William Shakespeare a další) autorů, jejichž díla byla digitalizována Městskou 
knihovnou v Praze v rámci jejich projektu e-knihovna. Půjčování ostatních, aktuálně vydávaných 
literárních děl v elektronické podobě není v současné době umožněno z důvodů ustanovení 
Autorského zákona, který tyto výpůjčky ve standardní formě zakazuje.  
 
Po prvotním nárůstu zájmu v letech 2011 - 2013 byl v následujících letech, i v roce 2017, zaznamenán 
výrazně menší zájem o tato zařízení. Primárním důvodem malého zájmu ze strany uživatelů knihovny 
je skutečnost, že si je většina z těch, které tento moderní formát knih oslovil, již sama pořídila, a tudíž 
nabídku knihovny na půjčení těchto zařízení nepotřebuje. Dalším faktorem je rovněž malá nabídka 
dostupných děl e-knih, které jsou pro čtečky k dispozici a která je pro většinu uživatelů méně 
zajímavá. Aktuální platná ustanovení Autorského zákona neumožňují volně půjčovat 
elektronické knihy, které by knihovna do svého fondu pořídila. Výjimku tvoří nabídka 
portálu eReading.cz, který zajistil smlouvy s některými vydavateli a autory a výpůjčky e-knih 
umožňuje prostřednictvím veřejných knihoven. Tyto výpůjčky podporuje i webový on-line katalog 
Carmen přerovské knihovny, nicméně žádná z námi aktuálně vlastněných čteček e-knih 
nepodporuje jejich půjčování. Pro půjčování a čtení e-knih z uvedeného portálu prostřednictvím 
naší knihovny je zapotřebí vlastní elektronická čtečka od poskytovatele e-knih nebo tablet, popř. 
chytrý mobilní telefon s nainstalovanou aplikací podporující formát knih nabízených portálem 
eReading.cz. Tato aplikace je dostupná bezplatně pro operační systémy Android a  Apple iOS. 
Na podporu výpůjček e-knih proto pořídila knihovna do půjčovny pro dospělé 3 kusy tabletů Lenovo 
TAB A8-50 s OS Android, kde je podpora eVýpůjček z portálu eReading.cz 
implementována. Nicméně využití těchto zařízení pro realizace výpůjček e-knih je však rovněž nižší. 
Důvodem je opět vlastnictví těchto zařízení jednotlivými uživateli, takže si tito mohou výpůjčky 
provádět přímo na svých čtecích zařízeních (tabletech a telefonech).  
 
Za celý rok 2017 bylo realizováno pouze 14 absenčních nebo prezenčních výpůjček 
elektronických zařízení pro četbu elektronických knih (tablety, čtečky). 
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Pokračovala služba e-Výpůjček elektronických knih ve spolupráci s portálem eReading.cz. 
Výpůjčky knih jsou pro všechny uživatele knihovny s platnou registrací a s vyrovnanými závazky 
bezplatné. V průběhu roku 2017 si elektronické knihy prostřednictvím e Výpůjček vypůjčilo 
celkem 93 uživatelů, kteří uskutečnili celkem 497 výpůjček elektronických knih v celkové 
hodnotě 24 353 Kč. Cena jedné výpůjčky má hodnotu 49 Kč, která je plně hrazena 
z rozpočtu knihovny. Vypůjčené knihy je možné číst na nových čtečkách eReading nebo na 
tabletech a smartphonech s operačním systémem Android a Apple iOS. Seznam dostupných e-knih 
z portálu eReading.cz je k dispozici na www stránkách knihovny v nabídce Katalog. Seznam byl 
upraven do podoby, která je uživatelům e-knih srozumitelnější a jednodušší.  
 
Nabídka e-knih byla rozšířena o kompletní nabídku dostupných volných děl z nabídky 
Městské knihovny v Praze v rámci jejich projektu E knihovna, které jsou k dispozici ke stažení 
prostřednictvím obou v knihovně využívaných on-line katalogů. Stejně jako u e-knih z nabídky portálu 
eReading.cz byl vytvořen pravidelně aktualizovaný seznam e-knih z nabídky pražské knihovny včetně 
odkazů na jejich stažení v nejrozšířenějších formátech. 
 
Výpůjček zvukových knih pro uživatele se zdravotním omezením (zrakovým, mentálním 
a tělesným) znemožňujícím četbu tištěných knih bylo v průběhu roku 2017 uskutečněno celkem 
1 591 pro 30 uživatelů. Tyto knihovní dokumenty jsou půjčovány na pobočce Velká Dlážka a také 
je jejich půjčování zabezpečováno pro uživatele v domech s pečovatelskou službou na území města 
Přerova. 
 
Půjčovna pro děti je od roku 2014 vybavena herní konzolí XBOX s pohybovým ovladačem 
Kinect a LCD televizí. Zařízení slouží v rámci pravidelného konání herních klubů, při kterých se 
scházejí zájemci o hraní deskových stolních her. Pořízením tohoto moderního herního vybavení 
sledujeme také zatraktivnění knihovny novou, pro děti velmi lákavou formou trávení času v knihovně. 
Využití herní konzole je „za odměnu“ pro všechny aktivní uživatele knihovny, kteří se zapojují do 
literárních soutěží, včas a v pořádku vrací vypůjčené knihovní dokumenty.  
 
V průběhu roku 2017 bylo 215 uživateli provedeno celkem 732 výpůjček (prezenčních nebo 
absenčních) společenských her a 153 výpůjček herní konzole Microsoft XBOX (pouze 
prezenčně). Deskové hry se absenčně půjčují v půjčovně pro děti a na pobočce v Předmostí. 
V knihovnách v místních částech města Přerova se půjčují deskové hry pouze prezenčně k využití 
přímo v knihovně. 
 
Všechny půjčovny na území města Přerova jsou rovněž vybaveny deštníky s logem knihovny, 
které slouží k zapůjčení návštěvníkům knihovny v případě nenadálé změny počasí. Každá pobočka má 
k dispozici minimálně 2 ks těchto deštníků. Na většině pracovišť služeb pro veřejnost jsou také 
k dispozici pro prezenční zapůjčení dioptrické brýle pro případ, že by je některý z uživatelů 
knihovny zapomněl doma a potřeboval je při výběru knih nebo např. při vyplňování přihlášky do 
knihovny. V průběhu roku 2017 službu výpůjčky dioptrických brýlí využilo na všech našich 
pracovištích celkem 150 uživatelů. 
 
Přístup k elektronickým zdrojům a databázím 
 
Městská knihovna v Přerově umožňuje svým uživatelům přístup k elektronickým databázím 
umístěným na internetu. Ve studovně knihovny na Žerotínově náměstí jsou k dispozici přístupy do 
databáze právních informací ASPI a databáze monitoringu českých médií Anopress, a to 
s archívem od roku 1996. Tyto databáze jsou financovány z prostředků získaných z grantového 
programu Ministerstva kultury ČR VISK8 a prostřednictvím darů. 
 
Knihovna rovněž umožňuje přístup k elektronickým knihám v rámci spolupráce s portálem 
eReading.cz a nabídky elektronických knih Městské knihovny v Praze prostřednictvím projektu 
E-knihovna. 
 
V rámci rozšíření poskytovaných elektronických služeb se Městská knihovna v Přerově od září 2015 
stala jedním z oficiálních validačních míst mojeID. V průběhu roku 2017 bylo provedeno 
65 validací žadatelů o tento moderní autentifikační nástroj. Nárůst počtu validací účtů mojeID je 
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možné dát do souvislosti s nástupem účtenkové loterie po zavedení elektronické evidence tržeb 
(EET), které pro výplatu výher z této loterii validaci účtu vyžaduje. 
 
Přístupy ke všem elektronickým zdrojům jsou pro uživatele Městské knihovny v Přerově 
poskytovány bezplatně. 
 
Nejžádanější knihovní dokumenty v roce 2017 - TOP10 
 
Na celkové pořadí nejčtenějších a nejžádanějších titulů knih má rovněž vliv celkový počet jednotlivých 
titulů knih, které má knihovna k dispozici.  
 
Literatura pro dospělé 
 
BELETRIE 
Chalupová, Lenka Tyrkysové oko  
Třeštíková, Radka Bábovky 
Chalupová, Lenka Utopená 
Chalupová, Lenka Pomněnkové matky 
Keleová-Vasilková, Táňa Kouzlo všednosti 
Chalupová, Lenka Ledové střepy 
Hartl, Patrik Okamžiky štěstí 
Keleová-Vasilková, Táňa Touhy 
Váňová, Magda Náhoda nebo osud 
Keleová-Vasilková, Táňa Vůně života 

NAUČNÁ 
Czendlik, Zbigniew Postel, hospoda, kostel 
Kondo, Marie Zázračný úklid 
- Přerov: povídání o městě 
Cílek, Václav Co se děje se světem? 
Vondruška, Vlastimil Breviář pozitivní anarchie 
Kosačík, Tomáš Rychlovky a chuťovky 
 Břicháče Toma 
- Přerov 
Kajínek, Jiří Můj život bez mříží 
Procházková, Zdena Na jevišti mezi Prahou a Vídní 
Pawlowská, Halina Až se mě dcera zeptá  
 

Literatura pro děti 
 
BELETRIE 
Kinney, Jeff Deník malého 
 poseroutky 
Groening, Matt Simpsonovi  
Imanova, Nina Máša a medvěd  
Cass, Kiera Selekce 
West, Tracey Pokémon. Charizarde, leť! 
Imanová, Nina Máša a Medvěd  
Rowling, J. K. Harry Potter a kámen 
 mudrců 
Webb, Holly  O ztracené Rosičce 
- Olafův báječný letní den 
Březinová, Ivona Začarovaná třída 
 

NAUČNÁ 
Miller, Megan Tajné triky pro Minecrafťáky 
Chvála, Tomáš Já, JůTuber 2, 3 
Piers, Helen Křeček 
- Jaká jsi? Velká kniha vílích testů 
Altmann, Fritz Dietrich Morčata 
Hecl, Gabrielle Já, JůTuber 
Peuple, Alice Copy a drdoly pro malé slečny 
Mojang AB (firma) Minecraft 
Nieländer, Peter Popeláři jdou 
Wegler, Monika Zakrslý králík 
    
     
   

Zvuková média 
 
AUDIO KNIHY – DOSPĚLÍ 
Vondruška, Vlastimil Králův dluh 
Barbery, Muriel S elegancí ježka 
Rostand, Edmond Cyrano z Bergeracu 
Boček, Evžen Aristokratka ve varu  
Quentin, Patricj Stín viny    
Vondruška, Vlastimil Msta písecké panny 
Vondruška, Vlastimil Ulička hanby 
Hawkins, Paula Dívka ve vlaku 
Christie, Agatha Greenshawova kratochvíle 
Lindgren, Minna Babičky. Mrtvý kuchař.  
 Siri, Irma a Anna-Lisa  
 na stopě   
     
    

AUDIO KNIHY – MLÁDEŽ 
Lindgren, Astrid Pipi Dlouhá punčocha 
Kirschner, Miloš Hurvínkova abeceda 
 slušného chování 
- Pohádky o mašinkách 
Brodský, Vlastimil Pohádky s Vlastimilem 
 Brodským  
Grym, Pavel Ať žije Žeryk! aneb  
 85 let spolu 
Skupa, Josef Klasický Spejbl a Hurvínek  
 Josefa Skupy 
- 4x Čtyřlístek 
-  Hurvínek a lupiči 
- Jak chtěl pan Spejbl na 
 olympiádu 
- Nejhezčí pohádky  
 o zvířátkách
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HUDEBNÍ CD 
- České fláky 4.  
- Cao Ciao bambina. 40 great italian hits from the 60s & 70s 
- Legendy české country  
Led Zeppelin Physical graffiti  
- The best of rock songs & ballads  
Modrý efekt Modrý efekt & Radim Hladík 
Quuen On air 
- 50 důvodů proč mít rád rock’n’roll. Nejlepší výběr rock’n’rollu 
- Country dálnice 2. 
- Nekonečný boogie. Best of 
          
Periodika  
 
DOSPĚLÍ (absenční výpůjčky) 
Vlasta, Téma, Květy, Epocha, Tina, Story, Reflex, 100+1 zahraničních zajímavostí , Rozmarýna, Týden 
    
DOSPĚLÍ (prezenční výpůjčky) 
Nové Přerovsko, Přerovský a hranický deník, Právo, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, 
Sport. Deník, 5 plus 2. Přerovsko a Hranicko, Přerovské listy, Moravský senior    
 
DĚTI 
Čtyřlístek, Simpsonovi, Kačer Donald, Tom a Jerry, Super komiks, Bravo, 21. Století Junior, TOP dívky, 
Mateřídouška, Popcorn 
  
Nákup, zpracování a evidence knihovních fondů 
 
Knihovní fond byl průběžně nakupován dle nabídek distribučních firem a vydavatelství. Knihovní fond 
byl dále doplňován a zkvalitňován dle požadavků uživatelů a knihovníků, a to v návaznosti na 
množství přidělených finančních prostředků.  
 
Se všemi dodavateli knihovních dokumentů, u nichž je předpokládáno, že u nich objednávky 
přerovské knihovny v roce 2017 přesáhnou hodnotu 50 000 Kč, byly sepsány rámcové smlouvy 
s platností do konce roku 2017 a uveřejněny v Registru smluv. Na konci roku byli tito dodavatelé 
osloveni s podepsáním dodatku na rok 2018, kterého většina využila a smlouvu na další období 
prodloužila. 
 
V průběhu roku 2017 bylo pro Městskou knihovnu v Přerově zpracováno celkem 8 122 svazků 
knihovních dokumentů, z toho 7 121 svazků knih, 495 zvukových nosičů CD, 
364 zvukových knih ve formátu MP3, 39 elektronických zdrojů (CD, přílohy), 7 hudebnin, 
9 map a 87 trojrozměrných dokumentů (tematické kufříky, čtečky elektronických knih, 
společenské hry a další). Veškeré pořízené svazky knihovních dokumentů byly k 31. 12. 2017 
zaevidovány v knihovním systému knihovny a vzhledem k většímu objemu nákupu ke 
konci roku byla část z těchto dokumentů postupně zpracována a nabídnuta veřejnosti 
v průběhu ledna 2018. 
 
V průběhu roku 2017 bylo v rámci předplatného nebo darů odebíráno 226 titulů 
a 354 svazků periodik. Některé další tituly periodik byly doplňovány nepravidelně prostřednictvím 
společnosti VaRa, která zajišťuje distribuci starších čísel titulů periodik za sníženou cenu nebo z darů. 
Celkově má knihovna ve svém knihovním systému 987 evidovaných titulů periodik.  
 
V roce 2017 byly zpracovány do konce kalendářního roku všechny nakoupené knihovní dokumenty 
pořízené z finančních prostředků v rámci rozpočtu organizace stanoveného pro rok 2017. Nižší počet 
zpracovaných knihovních dokumentů oproti roku 2016 souvisí se skutečností, že v roce 
2016 byly do celkového počtu zpracovaných knihovních dokumentů zahrnuty nejenom 
tituly zakoupené v roce 2016, ale rovněž tituly pořízené v roce 2015 a převedené ke 
zpracování do roku 2016 a také dary od fyzických a právnických osob (700 knihovních 
dokumentů).  
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Přehled zpracovaných jednotek KF za jednotlivé druhy a výdaje na jejich pořízení: 

Knihy AV ZK EZ Ostatní

2005 4 597 437 25 12 0 5 071 1 057 526 222 539 47 166 27,14

2006 6 986 318 12 7 0 7 323 1 009 667 229 238 46 910 26,41

2007 7 329 461 0 7 0 7 797 991 531 199 800 46 672 25,53

2008 7 356 416 20 0 0 7 792 1 170 373 241 974 46 350 30,47

2009 7 363 528 62 272 0 8 225 1 104 358 204 458 45 953 28,48

2010 5 608 484 87 54 0 6 233 1 132 090 200 283 45 742 29,13

2011 5 821 608 74 201 8 6 712 1 044 338 181 189 45 340 27,03

2012 6 042 370 158 162 38 6 770 1 115 445 187 742 44 972 28,98

2013 7 302 545 226 73 53 8 199 1 192 776 182 982 44 400 30,99

2014 6 758 377 277 57 59 7 528 1 178 709 188 642 44 167 30,96

2015 6 456 387 365 58 32 7 298 1 283 231 208 429 43 847 34,02

2016 7 341 865 391 43 183 8 823 1 190 890 198 225 43 646 31,83
2017 7 121 495 365 39 103 8 123 1 425 469 213 999 43 327 37,84

počet 
obyvatel *

Kč 
obyvatel

Zpracování knihovního fondu (bez PE)
Rok

celkem 
KJ

Celkem Kč 
(bez PE)

Celkem 
Kč za PE

 Vysvětlivky:   AV … CD a DVD, ZK … zvukové knihy, EZ … elektronické zdroje, přílohy časopisů a knih, PE … periodika 
* zdroj www.mvcr.cz (bez občanů EU a jiných států) 
 
Průměrná cena za nákup jednoho knihovního dokumentu (bez započtení množství pořízených 
periodik) byla v roce 2017 ve výši 37,84 Kč na jednoho obyvatele města a souvisí s navýšením 
rozpočtu na nákup knihovního fondu a zvýšením cen. Cena knihovních dokumentů, a to zejména knih, 
se v průběhu let 2015 až 2017 zvedla cca o 20%, a to v důsledku reagování knižního trhu na nárůst 
mzdových nákladů v uvedeném období a rovněž v důsledků zvýšení vstupních a distribučních nákladů 
jednotlivých nakladatelů. I přesto se však díky novým smluvním podmínkám podařilo snížit nákupní 
cenu jednotlivých knihovních dokumentů oproti běžným prodejním cenám o cca 25 až 35%, ve 
výjimečných a jednorázových akcích některých dodavatelů až o 40% až 60%. 
 
Přehled výše finančních prostředků na nákup KF za jednotlivé druhy dokumentů: 

Knihy + hry AV ZK E-knihy

2005 946 840 100 666 10 020 0 1 057 526 222 539 1 280 065

2006 904 345 99 982 5 340 0 1 009 667 229 238 1 238 905

2007 884 759 106 772 0 0 991 531 199 800 1 191 331

2008 1 067 495 99 728 3 150 0 1 170 373 241 974 1 412 347

2009 1 004 325 89 983 10 050 0 1 104 358 204 458 1 308 816

2010 1 004 752 112 128 15 210 0 1 132 090 200 283 1 332 373

2011 932 425 90 793 21 120 0 1 044 338 181 189 1 225 527

2012 992 511 99 934 23 000 0 1 115 445 187 742 1 303 187

2013 1 067 692 100 084 25 000 0 1 192 776 182 982 1 375 758

2014 1 042 178 91 931 25 000 19 600 1 178 709 188 642 1 367 351

2015 1 113 417 125 214 25 000 19 600 1 283 231 208 429 1 491 660

2016 1 058 098 132 792 25 000 19 600 1 235 490 198 225 1 433 715
2017 1 259 824 121 045 25 000 19 600 1 425 469 213 999 1 639 468

Celkem Kč

Výše finančních prostředků za KF 
(dle druhu dokumentu)Rok

Celkem Kč (bez 
PE)

Celkem Kč 
za PE

 Vysvětlivky:   AV … CD a DVD, ZK … zvukové knihy, PE … periodika 
 
Nákup zvukových knihovních dokumentů pro slabozraké a nevidomé uživatele, zvukových knih, byl 
realizován na základě smlouvy s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana. Akvizice těchto 
knihovních dokumentů byla financována rovněž za podpory grantového programu Ministerstva kultury 
ČR, a to ve výši 12 000 Kč. Městská knihovna v Přerově tak mohla i v roce 2017 za paušální platbu ve 
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výši 25 000 Kč využívat všech dostupných digitalizovaných zvukových dokumentů této specializované 
knihovny a nabídnout je svým zrakově postiženým uživatelům. Díky této smlouvě pořídila knihovna 
v roce 2017 do svého fondu celkem 360 ks nových titulů zvukových knih v celkové hodnotě 
47 700 Kč. Úspora oproti nákupu jednotlivých zvukových knih bez paušální smlouvy činila 
22 700 Kč. 
 

Rok 
Pořízené deskové hry a hračky Počet výpůjček her vč. XBOX 

cena počet absenční 
prezenční 

hry z toho XBOX 
2012 4 022 25 0 0 0 
2013 11 435 44 10 124 0 
2014 2 556 18 121 502 268 
2015 7 404 21 221 560 289 
2016 29 195 66 323 565 259 
2017 18 835 87 360 504 153 

 
Akvizice knihovního fondu byla prováděna prostřednictvím distribučních firem, prodejců knih 
a prostřednictvím internetu. Knihovna v roce 2017 nevyužila možnosti nákupu knihovního fondu na 
knižním veletrhu Svět knihy v Praze ani na jiné podobné akci, jelikož nákupní ceny knihovních 
dokumentů poskytované distributory i některými nakladatelstvími jsou mnohem vyšší než nabízené 
veletržní slevy a navíc nabídka knižní produkce je velmi dobře pokryta jednotlivými distributory, se 
kterými spolupracujeme. 
 
V průběhu roku 2017 obdržela knihovna celkem 258 návrhů od uživatelů knihovny na pořízení 
knihovního dokumentu do fondu knihovny, a to zasláním prostřednictvím formuláře z www 
stránek nebo předáním přímo v půjčovnách. Z celkového počtu návrhů bylo realizováno cca 
98% těchto požadavků. Zbývajících 2% návrhů nebylo realizováno z důvodu nedostupnosti 
požadovaných knih na trhu (starší tituly). 
 
V průběhu roku 2017 získala přerovská knihovna do svého kmenového knihovního fondu od fyzických 
a právnických osob formou darů celkem 615 svazků knih různých žánrů (v odhadované ceně 
53 107 Kč), 983 svazků časopisů (v odhadované ceně 13 415 Kč) a 7 svazků dalších 
knihovních dokumentů (CD, DVD, ZK) v celkové odhadované výši 67 481 Kč 
(86,35 Kč/ks/kniha a 13,65 Kč/ks/periodikum).  
 
Z grantového projektu Česká knihovna zaměřeného na podporu nákupu nekomerčních titulů 
umělecké beletrie a děl literární vědy mohla přerovská knihovna v průběhu roku 2017 bezplatně 
objednat celkem 43 svazků knižních publikací v celkové hodnotě 11 681 Kč. Do konce roku 2017 
bylo z uvedeného dotačního titulu dodáno 21 svazků nabízených knih v celkové hodnotě 
8 473 Kč.  
 
V rámci spolupráce s portálem eReading.cz bylo v roce 2017 zakoupeno 400 ks e-Výpůjček 
elektronických knih z nabídky tohoto portálu v celkové částce 19 600 Kč odpovídající 49 Kč za 
jednu e-Výpůjčku. 
 
Zpracování knihovního fondu, pořízeného z finančních prostředků určených na výkon 
regionálních funkcí a prostředků zřizovatelů obecních knihoven zapojených do střediska 
Přerov, i nadále zajišťoval útvar střediskových služeb. Z finančních prostředků na výkon regionálních 
funkcí bylo v průběhu roku 2017 zpracováno celkem 1 586 svazků knih pro knihovny 
střediska Přerov v celkových nákladech 365 962 Kč a 363 svazků knih pro středisko 
Všechovice v celkových nákladech 69 919 Kč. Z těchto knihovních dokumentů jsou tvořeny 
výměnné soubory pro jednotlivé knihovny zapojené do uvedených středisek. 
 
Z finančních příspěvků obcí zařazených do střediska Přerov bylo zpracováno 2 157 svazků 
knih v hodnotě 317 980 Kč určených do jejich kmenových fondů. Tento fond se nepodílí na tvorbě 
výměnných souborů. 
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Tematické rozložení nákupu KF v roce 2017  
Beletrie dospělí 4 231 
Naučná literatura dospělí 1 269 
Beletrie děti 1 394 
Naučná literatura děti 227 
AV-média 495 
Zvukové knihy 364 
Elektronické zdroje a přílohy periodik a knih 39 
Hudebniny 7 
Mapy 9 
Trojrozměrné dokumenty  
(čtečky el. knih, deskové hry, tematické kufříky) 

87 

Elektronické knihy 400 
 
 
V průběhu roku 2017 bylo z fondu knihovny vyřazeno celkem 16 957 knihovních dokumentů, 
z nichž bylo 16 488 knih, 78 svazků na zvukových nosičích CD, 169 zvukových knih na 
magnetofonových kazetách (nahrazeny CD ve formátu MP3), 221 elektronických zdrojů (CD přílohy 
knih a časopisů) a 1 hudebnina. Ve všech případech se jednalo o knihovní dokumenty opotřebované, 
poškozené nebo multiplikáty. Použitelné vyřazené knihy (multiplikáty) byly nabídnuty dle Knihovního 
zákona ostatním knihovnám v ČR a poté k odprodeji veřejnosti. Některé z vyřazených knih byly 
také využity v rámci zmiňovaného projektu Kniha do vlaku. Velmi poškozené a opotřebované 
knihy byly zlikvidovány a odvezeny do sběrných surovin.  
 
Vyšší počet vyřazených knihovních dokumentů je důsledkem pokračující generální 
aktualizace knihovního fondu a vyřazování starých, poškozených knihovních dokumentů 
a nevyužitých multiplikátů, zahájené v roce 2016. Aktualizace fondu knihovny rovněž 
souvisí s realizovanou periodickou revizí knihovního fondu, která se uskutečnila 
v průběhu srpnu 2017.  
 
V průběhu měsíce srpna 2017 (7. 8. – 18. 8. 2017) proběhla na všech pracovištích knihovny v Přerově 
plánovaná revize knihovního fondu. Revize byla naplánována tak, aby v rámci její realizace nedošlo 
k úplnému omezení provozu knihovny. První fáze revize proběhla na pracovištích v budově na 
Žerotínově náměstí a ve skladech, zatímco ostatní pracoviště, pobočky ve městě, byly otevřeny 
a zabezpečovaly základní knihovnické služby. Ve druhé fázi tomu bylo naopak, čímž byla zajištěna 
kontinuita knihovních služeb pro veřejnost.  
 
V průběhu revize bylo zrevidováno celkem 132 316 svazků knih, 7 823 CD audio nosičů, 
1 868 zvukových knih, 671 elektronických zdrojů, 59 hudebnin a 209 trojrozměrných 
dokumentů (z toho 182 deskových her). Všechny uvedené knihovní dokumenty byly během 
revize zkontrolovány a nevyhovující byly vyřazeny z knihovního fondu knihovny. Při revizi nebylo 
nalezeno celkem 760 svazků knih, 12 CD audio nosičů, 3 zvukové knihy, 
34 elektronických zdrojů a 2 trojrozměrné dokumenty v celkové pořizovací hodnotě 
92 601 Kč. Tyto nenalezené knihovní dokumenty budou v průběhu následujícího roku 2018 
průběžně dohledávány. Na zabezpečení revize se podíleli všichni zaměstnanci knihovny a po dobu 
revize nebylo možné čerpat dovolenou. 
 
Celkový počet svazků knihovního fondu (vč. fondu regionálních funkcí) činil ke konci roku 
187 719 knihovních jednotek bez periodik. Struktura knihovního fondu knihovny k uvedenému 
datu je uvedena v tabulce. 
 
Městská knihovna pokračovala v roce 2017 v přispívání svými záznamy knih do Souborného katalogu 
ČR. Celkem bylo do katalogu zasláno 8 844 záznamů knih. Při katalogizaci knihovních dokumentů 
využívala také souborný katalog Národních autorit, do kterého od zahájení zasílání vlastních záznamů 
přerovská knihovna zaslala celkem 88 vlastních záznamů jmenných autorit. 
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Stav knihovního fondu MěK k 31. 12. 2017 187 719 
   knihy MěK + DěO + pobočky + sklady  145 371 
   knihy RF - středisko Přerov  23 958 
   knihy RF - středisko Všechovice  6 561 
   knihy RF - středisko Hustopeče nad Bečvou  539 
   AV-média (CD, DVD)  8 064 
   zvukové knihy  2 025 
   elektronické zdroje a přílohy periodik a knih 723 
   hudebniny 66 
   mapy 116 
   trojrozměrné dokumenty  
   (čtečky el. knih a tablety, tematické kufříky, deskové   hry) 

296 

   
Počet titulů evidovaných periodik MěK k 31. 12. 2017 987 
Počet titulů odebíraných periodik MěK k 31. 12. 2017 226 

 
Pokračovalo přebírání obálek knih od nakladatelů, kteří to umožnili v rámci spolupráce se sdružením 
SKIP ČR a projektem Obálky knih. Obálky starších knih byly pořizovány skenováním. Celkem bylo 
naskenováno 465 vlastních obálek knih a periodik. 
 
Knihovna rovněž pokračovala ve zpracování a aktualizaci záznamů jmenných autorit vůči databázi 
národních autorit. Na tuto činnost získala knihovna dotaci z grantového programu Ministerstva kultury 
ČR VISK9. V návaznosti na tuto dotaci probíhala v průběhu roku 2017 úprava a synchronizace 
záznamů věcných autorit (předmětová hesla) s databází Národních autorit Souborného 
katalogu ČR. Synchronizační práce probíhaly až do konce měsíce listopadu 2017. Tuto činnost 
zajišťovaly dvě externí pracovnice na poloviční úvazek.  V rámci tohoto projektu bylo v roce 
2017 převedeno celkem 14 914 záznamů klíčových slov na předmětová hesla. Z uvedeného 
počtu bylo zautorizováno oproti databázi Národních autorit ČR 1 342 záznamů věcných 
autorit, 8 228 záznamů bylo nově přiřazeno k již existujícím autorizovaným záznamům 
věcných autorit (předmětových hesel) uložených v knihovním systému knihovny 
a 4 210 záznamů klíčových slov bylo převedeno na nová předmětová hesla, ke kterým 
nejsou k dispozici autorizovaná předmětová hesla v databázi národních autorit. Rozdíl 1 134 záznamů 
představuje počet autoritních záznamů smazaných při kontrole a autorizaci.  
 
Městská knihovna v Přerově zabezpečovala v roce 2017 excerpci regionálních a řady dalších periodik. 
Z regionálních médií byly zpracovávány články z periodik Přerovský a hranický deník (dále jen PHD), 
Nové Přerovsko (příloha PHD), Přerovské listy, Hranický týden (příloha PHD), 5+2 Přerovsko 
a Hranicko, Vlastivědný věstník moravský, Střední Morava, Sborník Státního okresního archivu 
v Přerově, Hanácký kalendář, Krok, Moravský senior. Dále byly excerpovány články ze zpravodajů 
okolních obcí, např. Kojetínský zpravodaj, Dřevohostický zpravodaj, Lipenské listy, Kokorské noviny. 
Mezi ostatní periodika, ze kterých byly v roce 2017 zpracovávány články, patří např. Dějiny 
a současnost, Host, Ochrana přírody, Sociologický časopis, Speciální pedagogika, Moderní řízení, 
Mezinárodní vztahy, Sociální práce, Psychologie dnes, Veřejná správa, Vesmír, Učitelské noviny, Živa. 
V roce 2017 bylo zpracováno celkem 2180 článků z uvedených titulů periodik. 
 
Veškerý knihovní fond je evidován pomocí automatizovaného knihovního systému Clavius 
a prezentován prostřednictvím elektronických internetových on-line katalogů. Při zpracování jsou 
dodržována aktuálně platná a standardizovaná katalogizační pravidla RDA a k ukládání 
katalogizačních údajů je využíván interní formát dat MARC21, který byl v knihovně implementován 
v průběhu roku 2016 za finanční podpory grantového programu VISK3 Ministerstva kultury ČR 
a finanční spoluúčasti statutárního města Přerova. 
 
Nové služby v roce 2017 

Městská knihovna v Přerově představila v průběhu roku 2017 několik nových služeb, kterými rozšířila 
svoji nabídku standardních knihovních služeb i služeb doplňkových.  
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Od ledna 2017 zahájila přerovská knihovna vydávání tzv. rodinných registrací. Na průkaz hlavního 
uživatele může být navázáno až 5 dalších bezplatných registrací, díky čemuž mohou členové 
rodiny ušetřit za poplatky jednotlivých individuálních registrací. Jedinou podmínkou vazby na hlavní 
registraci je shodné bydliště všech členů rodinné registrace. Každý člen si tak může půjčovat knihy 
nebo CD podle svých přání a nemusí spoléhat na to, co mu v knihovně půjčí někdo jiný z rodiny. 
Výše rodinné registrace byla stanovena na 150 Kč a roční členská registrace v přerovské 
knihovně přináší řadu dalších zvýhodnění, jako jsou např. bezplatné návštěvy besed a přednášek, 
které knihovna pořádá nebo nižší poplatky za účast ve vzdělávacích kurzech organizovaných 
knihovnou. Celkem bylo v roce 2017 zaevidováno a vydáno 77 rodinných registrací, které 
využívá celkem 260 uživatelů. 
 
V průběhu letních prázdnin byla v rámci realizace letní půjčovny na přerovském koupališti 
zprovozněna služba bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi. Služba 
byla poskytována všem návštěvníkům bezplatně a využilo ji celkem 159 návštěvníků 
přerovského koupaliště. 
 
V průběhu měsíců března a dubna 2017 se uskutečnil průzkum (anketa) využívání služeb 
Městské knihovny v Přerově. Prostřednictvím anketních otázek byla veřejnost vyzvána, aby se 
vyjádřila ke stávajícím službám. Ankety se mohli zúčastnit jak registrovaní uživatelé služeb přerovské 
knihovny, tak také široká veřejnost. Ankety se zúčastnilo nakonec 118 respondentů, kteří 
přinesli knihovně důležitou zpětnou vazbu k nabízeným službám a aktivitám. Po vyhodnocení ankety 
se vedení knihovny společně s dalšími pracovníky, kteří se na zpracování ankety spolupodíleli, rozhodli 
o realizaci úprav struktury některých služeb právě ve vazbě na hodnocení a návrhy účastníků 
průzkumu. Na základě výsledků ankety rozšířila přerovská knihovna od září 2017 půjčovní 
dobu o středeční odpoledne, a to od 12.00 do 16.00 hodin, a zároveň byla pro veřejnost 
otevřena pobočka v Předmostí v pátek od 9.00 do 16.00 hodin. 
 
Novou službou, kterou knihovna v I. pololetí roku 2017 zahájila v rámci Března - měsíce čtenářů, byla 
lístková forma dotazování s názvem CHCI, ABY V KNIHOVNĚ…, která umožňuje všem uživatelům 
knihovny napsat prostřednictvím příspěvků na nástěnku/tabuli svoje přání, návrh, připomínku, dotaz 
apod., co by mělo nebo mohlo být v knihovně zrealizováno. Všichni zájemci mohou své podněty 
připnout na nástěnku a pracovnice knihovny z těchto návrhů vyberou ty nejzajímavější, které se 
budeme snažit realizovat nebo na základě podnětů upravit stávající služby. Informace ke službě jsou 
na www stránkách www.knihovnaprerov.cz/chciabyvknihovne/. První vyhodnocení návrhů této 
kampaně bylo zveřejněno v knihovním zpravodaji za měsíc květen 2017 a na www stránkách 
knihovny. Nejpalčivějším tématem byla dostupnost sociálních zařízení pro naše uživatele v prostorách 
hlavní budovy na Žerotínově nám. 36. Bohužel, současné prostory knihovny neumožňují žádnou 
radikální změnu, nicméně byla na základě těchto podnětů v průběhu letních prázdnin realizována 
rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení pro veřejnost v suterénu knihovny, které již 
neodpovídalo současným standardům.  
 
Další návrhy od uživatelů knihovny byly zaměřeny přímo na novou budovu a prostory knihovny, na 
možnost umístění nápojových automatů v knihovně nebo vybudování klimatizovaných 
prostor knihovny. Opět tyto požadavky souvisí s nevyhovujícími prostory, kde knihovna 
v současnosti, sídlí a není možné tyto návrhy realizovat. 
 
Zajímavým námětem, kterému se přerovská knihovna již sama před nějakým časem věnovala, bylo 
pořízení a instalace tzv. Biblioboxu. Ten slouží k vracení knih v době, kdy je knihovna zavřena, tedy 
večer a o víkendech nebo státních svátcích. Na základě předběžného jednání s manažerkou 
obchodního centra Galerie Přerov byla dohodnuta spolupráce s možným umístěním Biblioboxu právě 
v prostorách tohoto obchodního centra. Tento návrh je naplánován k realizaci v průběhu roku 2018. 
 
Kulturní a vzdělávací činnost 
 
Knihovna v roce 2017 zajišťovala a pořádala pro širokou veřejnost řadu kulturních akcí, besed 
a vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 1 737 účastníků (1 701 v roce 2016), a kteří 
vykonali celkem 2 483 návštěv (2 470 v roce 2016) uvedených akcí. Návštěvnost těchto akcí 
a aktivit oproti roku 2016 zůstala na téměř totožné úrovni.  
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Informace o akcích a veškerých aktivitách knihovny jsou mimo standardního umísťování na www 
stránkách knihovny a propagačních panelech města rovněž pravidelně rozesílány na e mailové 
kontakty uživatelů a dalších institucí, které k tomu daly souhlas. 
 
Vzdělávací činnost pro veřejnost 
 
V průběhu roku 2017 probíhaly vzdělávací akce pro veřejnost zaměřené na základy ovládání 
výpočetní techniky, práce s běžnými kancelářskými aplikacemi a využívání dalších 
moderních informačních prostředků. 
  
Uskutečnilo se několik vzdělávacích kurzů zaměřených na ovládání PC s Windows 10 pro 
začátečníky a mírně pokročilé. Rovněž se uskutečnilo několik vzdělávacích kurzů zaměřených na 
využívání tabulkového procesoru MS Excel 2013/2016, a to jak pro začínající uživatele, tak pro 
mírně pokročilé uživatele. 
 
V návaznosti na loňský přechod k novému operačnímu systému MS Windows 10 a jeho rozšiřování na 
výpočetní technice pořizované veřejností upravila knihovna nabídku vzdělávacích kurzů zaměřených 
na ovládání PC s Windows na tuto novou verzi systému MS Windows, a to jak pro začátečníky, tak 
pro pokročilé. Rovněž byla v druhé polovině k realizaci vzdělávacích kurzů využívána nejnovější verze 
kancelářského balíku MS Office 2016. 
 
Všech uvedených vzdělávacích kurzů v oblasti ovládání výpočetní techniky s MS Windows a základních 
aplikací MS Office se zúčastnilo celkem 85 zájemců z řad veřejnosti.  
 
V průběhu roku 2017 probíhaly také specializované kurzy zaměřené na používání moderních 
dotykových zařízení - tabletů pod názvem „Používáme tablet“. Celkem se uskutečnilo 
14 přednášek, kterých se zúčastnilo 93 zájemců z řad veřejnosti. Vzhledem ke snižujícímu se 
počtu zájemců o tento vzdělávací kurz nebude již v roce 2018 s velkou pravděpodobností nadále 
realizován. 
 
V I. pololetí roku 2017 se také uskutečnily dva vzdělávací kurzy „Základy úprav digitální 
fotografie“, zaměřené na zvládnutí základních úprav digitálních fotografií. Těchto kurzů se 
dohromady zúčastnilo 17 posluchačů. 
 
Kurzy výpočetní techniky probíhají v učebně Městské knihovny v Přerově a každý účastník má 
k dispozici svoji výpočetní techniku (notebook), která byla do knihovny pořízena v roce 2011 
z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR. Na výpočetní technice je využíváno moderní 
programové vybavení MS Windows 10 s kancelářským balíkem programů MS Office 2016.  
 
Přerovská knihovna je jedním z konzultačních středisek Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V) 
a v roce 2017, stejně jako v letech minulých, zabezpečovala vzdělávací aktivity pro seniory v rámci 
tohoto projektu České zemědělské univerzity v Praze, Provozně ekonomické fakulty 
(https://e-senior.czu.cz). 
 

V rámci ukončení zimního semestru Virtuální 
Univerzity 3. věku (VU3V), realizovaného ještě 
na podzim roku 2016, proběhlo v lednu 2017 
slavnostní předání pamětních listů 
v Mervartově síni na přerovském zámku, kterého 
se účastnil také zástupce zřizovatele, náměstek 
primátora statutárního města Přerov.  
 
V letním semestru v I. pololetí roku 2017 
pokračovalo další vzdělávání v rámci Virtuální 

Univerzity 3. věku (VU3V). Pro tento semestr si účastníci vzdělávacího kurzu zvolili téma 
„Cestování“, kterého se zúčastnilo celkem 44 seniorů rozdělených do dvou vzdělávacích skupin. 
V průběhu celého letního semestru proběhlo 6 přednášek pro každou z uvedených skupin. Slavnostní 
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ukončení letního semestru VU3V se uskutečnilo opět v Mervartově síni na přerovském zámku, kde 
proběhlo slavnostní předání pamětních listů, které účastníci převzali opět z rukou zástupce 
zřizovatele, náměstka primátora statutárního města Přerov. 
 
V zimním semestru roku 2017 pokračovala Virtuální Univerzita 3. věku (VU3V) cyklem přednášek na 
téma „České dějiny a jejich souvislosti“, kterých se ve dvou kurzech zúčastnilo celkem 
47 posluchačů z řad seniorů.  
 
Posluchači VU3V se společně s tutorem e learningového vzdělávání v přerovské knihovně 
a v souvislosti s přednášenou tematikou zúčastnili několika studijních výletů, a to do vily Tugendhat 
v Brně, výstavy A. Forýtka v Dřevohosticích a výstavy České korunovační klenoty ve Zlíně.  
 
Účastníci VU3V, kteří již absolvovali 6 vzdělávacích semestrů, se zúčastnili slavnostního ukončení 
studia - promoce v aule České zemědělské univerzity v Praze, kde obdrželi osvědčení o absolutoriu 
VU3V.  
 
V návaznosti na v minulosti realizované přednášky pro Územní organizaci Svazu diabetiků Přerov 
pokračovala v průběhu roku 2017 městská knihovna v pravidelných besedách a přednáškách pro 
seniory a zájemce pod názvem Kulturní akademie knihovny. Akademie se konala pravidelně 
každé poslední pondělí v měsíci a byla určena všem aktivním seniorům se zájmem o nové poznatky 
a informace z různých oblastí lidské činnosti, kteří se chtějí společně setkávat na přednáškách, 
besedách, kurzech nebo vycházkách do blízkého okolí. Celkem se uskutečnilo 10 přednášek, 
kterých se zúčastnilo 111 posluchačů z řad seniorů. 
 
Besedy a akce pro veřejnost 

V průběhu roku 2017 se uskutečnily cestopisné besedy, a to „Na mámině kole napříč Balkánem“ 
s Radomírem Čížkem, 3D promítání „Aljaška 3D“ s přerovským cestovatelem Tomášem Lounem, 
beseda „Jemen - zřítelnice oka Mohameda“ se Sašou Ryvolovou, „Zimbabwe“ s Andreou 
Kauckou, „MU KO SURIN: Thajsko s dětmi a pod stanem“ s Markem Miholou, ale také 
populárně naučné besedy, jako např. „Čachtice“ s Milanem Zachou Kučerou. Po letních prázdninách 
pokračovaly besedy „Labyrint záhad“ s Arnoštem Vašíčkem, „Sibiř“ s Tomášem Kubešem, „Dál po 
Hedvábné stezce: Pouštěmi Uzbekistánu“ s přerovskou cestovatelkou Natašovou Kučerovou 
a cyklus přednášek uzavřeli přerovští cestovatelé, manželé Alena a Jiří Márovi přednáškou „Barma 
a Vietnam“. 
 
Celkem bylo realizováno 10 besed pro veřejnost, kterých se zúčastnilo celkem 798 posluchačů 
s průměrnou návštěvností 80 účastníků na jednu besedu. 
 
Tyto besedy pro veřejnost se vzhledem k absenci dostatečně velkého vlastního přednáškového sálu 
uskutečnily v prostorách budovy Ministerstva zemědělství ČR v Přerově ve Wurmově ulici, která je 
poskytla knihovně za příznivých cenových podmínek (cena energií a úklidové služby). Od října roku 
2017 se z důvodu rekonstrukce výše uvedených prostor besedy uskutečnily ve společenském 
sále Klubu Teplo na Horním náměstí, který má kapacitu 300 míst. Besedy se uskutečnily zpravidla 
v časech od 17.00 hodin do 19.00 hodin a za pronájmy přednáškových prostor zaplatila 
knihovna v roce 2017 celkem 10 824 Kč. 
 
Mimo výše uvedené besedy probíhaly také menší přednášky na různá kulturní, společenská 
a vzdělávací témata. Uskutečnily se např. besedy „Olomoucký hrad“ a „Vinné a právovárečné 
domy v Olomouci“ se Štefanem Blahem, „Rok 2017 z pohledu numerologie“ a „Karmický 
kód duše a poslání v našem životě“ s Dagmar Halotovou, „Cesty prvních moravských 
misionářů“ s Michalem Krchňákem, „Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska“ s Vítem 
Ryšánkem, „Pozitivní myšlení“ a „Umíme mezi sebou komunikovat?“ s Pavlem Kavříkem nebo 
přednáška „Rostliny pro zdraví, v kuchyni a ochraně zahrady“ s Andreou Lenochovou. Po 
letních prázdninách pokračovaly besedy a přednášky „Význam jména, příjmení a dalších 
osobních údajů dle numerologie“ s Dagmar Halotovou, „Využijte svého práva na preventivní 
prohlídku“ s Karlou Otavovou z přerovského Mamma HELP centra a přednášky „Moc podvědomí“ 
a „Stres: závažný problém dnešní doby“ s Pavlem Kavříkem. 
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Uskutečnila se také 4 setkání s autory a jejich literární tvorbou, a to s Petrou Dvořákovou, Jiřím 
Hájíčkem, Markétou Harasimovou a Martinou Bittnerovou. Tato setkání ale měla většinou 
menší účast než výše uvedené přednášky a než níže uvedený průměr. 
  
Výše uvedených přednášek se pravidelně účastnilo v průměru 22 návštěvníků na jednu akci. 
Celkového počtu 18 realizovaných přednášek se zúčastnilo celkem 397 posluchačů. 
 
Všechny výše uvedené malé přednášky a školení se uskutečnily ve stávajících prostorách přednáškové 
a školící místnosti v hlavní budově na Žerotínově náměstí, které byly vybudovány v roce 2012. Tyto 
vzdělávací prostory mají kapacitu pro účast 25 – 30 osob. Výše uvedený výčet akcí není úplný a další 
informace o akcích konaných v knihovně v průběhu roku 2017 jsou uvedeny v samostatné příloze. 
 
Městská knihovna v Přerově se v květnu 2017 zúčastnila dalšího ročníku „Knižních trhů“ na hradě 
Helfštýně, kde propagovala své služby a aktivity. V rámci akce byly návštěvníkům nabízeny k odkupu 
starší vyřazené knihovní dokumenty a probíhaly vědomostní a zábavné soutěže pro děti a dospělé. 
Akce se zúčastnilo 88 návštěvníků. K propagaci akce a účasti byly ve spolupráci s vedením hradu 
Helfštýn připraveny pro registrované uživatele knihovny cenově zvýhodněné vstupenky, kterých 
využilo celkem 34 uživatelů.  
 
V průběhu letních prázdnin byla ve spolupráci se společnostmi Teplo Přerov, a.s. a Technické služby 
města Přerova, s.r.o. opět zprovozněna letní půjčovna na přerovském koupališti. Oproti roku 
2016 byl zaznamenán nárůst využití této služby, kterou využilo celkem 953 uživatelů, kteří si zde 
vypůjčili celkem 909 knih, časopisů, novin a společenských her. Mimoto mohli všichni 
návštěvníci přerovského koupaliště využít nabídky bezplatného připojení k internetu 
prostřednictvím technologie Wi-Fi. Této možnosti využilo celkem 159 návštěvníků areálu. 
 
V celorepublikovém projektu Týden knihoven se uskutečnily akce zaměřené na podporu 
a prezentaci knihovních činností pro veřejnost.  Proběhla tradiční Čtenářská amnestie, díky níž 
mohli ti uživatelé přerovské knihovny, kteří vrátili všechny upomínané knihovní dokumenty, požádat 
o prominutí sankčních poplatků za jejich pozdní vrácení. Této možnosti využilo v rámci uvedené akce 
celkem 85 uživatelů a byly jim prominuty sankční poplatky v celkové výši 1 500 Kč.  
 
V rámci Týdne knihoven se knihovna zúčastnila v Městském domě v Přerově dalšího ročníku Senior 
sympozia, kde prezentovala své služby a nabídku aktivit pro seniory. O nabídku služeb knihovny pro 
seniory se v rámci akce zajímalo velké množství účastníků akce a přímo v rámci symposia se 
zaregistrovalo celkem 13 nových uživatelů knihovních služeb. 
 
Na podporu výpůjčních služeb byly pro uživatele knihovny v průběhu prosince 2017 připraveny 
speciální vánoční knižní balíčky, které obsahovaly tři tematicky zaměřené tituly knih. Balíčky byly 
díky své žánrové rozmanitosti určeny jak pro ženy, tak i pro muže. Celkem bylo půjčeno 
40 balíčků. 
 
Na pobočce knihovny v Předmostí se v průběhu roku 2017 uskutečnilo několik setkání „Čaj o páté“, 
kterých se zúčastnilo celkem 36 zájemců. Na setkáních se diskutovalo nad aktuálními knihovními 
novinkami i neformálními tématy. 
 
Akce pro děti 
 
Pro děti a mládež byla na všech pobočkách městské knihovny a v půjčovně pro děti pořádána 
pravidelná setkání a besedy, které byly zaměřeny na literární i všeobecně naučná témata. 
 
Knihovna pokračovala v dalším, již 9. ročníku celostátního projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro 
prvňáčka“, zaměřeného na podporu dětského čtenářství. Projekt v roce 2017 zajišťoval Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ve spolupráci s celostátním projektem Čtení 
pomáhá. Akce se zúčastnilo celkem 440 prvňáčků ze 7 přerovských základních škol (ZŠ Trávník, 
ZŠ Svisle, ZŠ Za Mlýnem, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu a ZŠ Želátovská), kteří 
pravidelně navštěvovali knihovnu a účastnili se připravených besed a soutěží. Na závěr projektu byli 
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všichni jeho účastníci v průběhu měsíce června v Muzeu Komenského v Přerově slavnostně 
pasováni na čtenáře, kde také obdrželi knížku Martina Šinkovského: Lapálie v Lampálii 
s ilustracemi TICHO762, která byla vydána za podpory SKIP ČR a projektu Čtení pomáhá 
v nakladatelství Triton. Každý účastník projektu obdržel rovněž bezplatnou průkazku do 
knihovny s platností do konce roku 2017. 
 
V průběhu jarních prázdnin se v půjčovně pro děti a na pobočce v Předmostí uskutečnily výtvarné 
dílny a turnaje ve hraní společenských her. 
 
Uskutečnilo se několik autorských čtení a besed se spisovateli - Janem Opatřilem, Petrou 
Dvořákovou a Martinou Bittnerovou. Uvedených setkání se spisovateli se zúčastnilo celkem 
345 žáků přerovských základních škol. 
  
V rámci celorepublikového projektu „Březen -měsíc čtenářů“ uspořádala městská knihovna řadu 
aktivit na podporu čtenářství. Jejich přehled je uveden v samostatné příloze. 
 
Vybrané děti se v půjčovně pro děti připojily k již tradiční celorepublikové akci Noc s Andersenem. 
Dětem bylo umožněno přespat v knihovně a účastnit se řady soutěží a her. Letošním zaměřením akce 
byl Čtyřlístek (Bobík, Fifinka, Myšpulín a Pinďa). Ve stejném termínu jako Noc s Andersenem 
proběhl na pobočkách na Trávníku a v Předmostí Večer s Andersenem, prostřednictvím něhož se 
děti zapojily do spousty her a soutěží.  
 
V průběhu letních prázdnin byly v půjčovně pro děti na Palackého ulici realizovány 
prázdninové výtvarné dílničky, jichž se zúčastnilo celkem 110 dětí. Mimo aktivity Herního 
klubu využilo o prázdninách možnosti zahrát si nějakou z nabízených společenských her celkem 
139 zájemců. 
 
V rámci Týdne knihoven, který se koná pravidelně první týden v měsíci říjnu, probíhala pro děti 
řada akcí a aktivit na podporu informovanosti o službách přerovské knihovny a dětského čtenářství. 
Uskutečnila se rovněž 2 scénická čtení pro děti přerovských základních škol, která byla 
realizována v prostorách přerovského loutkového divadla Přerovský kašpárek. Akce se zúčastnilo 
celkem 312 dětí. 
 
V průběhu Týdne knihoven byla také pro děti z přerovských základních škol a veřejnosti vyhlášena 
výtvarná soutěž „Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí Kainara“ k 100. výročí narození 

přerovského rodáka Josefa Kainara. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 5 základních škol 
a 198 dětí. Z řad veřejnosti nebyla do soutěže 
přihlášena žádná kresba. Z vybraných výtvarných 
prací byl vytvořen nástěnný kalendář pro rok 
2018, který byl předán všem účastníků soutěže 
v lednu 2018.  
 
U příležitosti Dne pro dětskou knihu 
(29. 11. 2017) byly v půjčovně pro děti na 
Palackého ulici realizovány aktivity na podporu 
dětského čtenářství. 
 
V průběhu roku 2017 se pro děti a školní družiny 

uskutečnila také řada výtvarných a tvořivých dílen s různým zaměřením. Těchto aktivit se 
zúčastnilo celkem 380 dětí, popř. jejich rodičů nebo pedagogů. V rámci velikonočních příprav 
se v půjčovně pro děti uskutečnilo také Velikonoční vyrábění se specialistkou na floristiku. Na konci 
roku 2017 se se stejnou protagonistkou uskutečnila ještě vánoční výtvarná dílna. 
 
Ve spolupráci se „Studiem Bez Kliky“ byl v půjčovně pro děti realizován vzdělávací program na 
téma vývoje knihtisku. Akce byla určena pro žáky přerovských základních škol a akce se 
zúčastnilo celkem 76 dětí. 
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Pracovnice půjčovny ve spolupráci s několika dětskými uživateli knihovny v rámci velikonočních svátků 
připravily a instalovaly výzdobu autobusové zastávky na Palackého ulici. 
 
Na všech pobočkách knihovny a ve studovně probíhaly v průběhu roku 2017 pravidelné lekce 
informační výchovy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Těchto akcí se 
zúčastnilo celkem 652 žáků přerovských škol. Celkem bylo realizováno 31 vzdělávacích akcí. 
 
Během roku 2017 bylo realizováno celkem 276 tematicky zaměřených besed pro žáky 
mateřských a základních škol, kterých se zúčastnilo celkem 5 574 dětí. Celkového počtu 
24 realizovaných soutěží se zúčastnilo 614 dětí. 
 
V průběhu roku 2017 se ve spolupráci s přerovskými mateřskými a základními školami a jejich 
školními družinami uskutečnilo celkem 155 společných půjčování, kterých se zúčastnilo 
celkem 3 621 návštěvníků (dětí). Společných čtení z knih se zúčastnilo celkem 570 dětí 
a bylo realizováno celkem 27 těchto aktivit na podporu dětského čtenářství. Rovněž byla 
realizována zábavná odpoledne pro děti navštěvující školní družiny. 
 
V půjčovně pro děti a na pobočce v Předmostí se pravidelně konal Herní klub, v rámci něhož se 
uskutečnila řada setkání dětí nad společenskými hrami. Aktivit Herních klubů se v průběhu roku 
2017 zúčastnilo celkem 175 dětí, což je oproti roku 2016 pokles o 84 návštěvníků.  
 
Vzhledem ke klesajícímu počtu návštěvníků této aktivity došlo k přesunutí termínu konání setkání 
v půjčovně pro děti na Palackého ulici ze čtvrtka na pátek, kdy se předpokládá, že by děti mohly mít 
více času pro jejich návštěvu, jelikož se jedná o odpoledne před dny pracovního volna. Tato úprava 
však zatím neměla výrazný vliv na rozvoj Herního klubu vč. jeho návštěvnosti, a to i v důsledku 
přístupu k vedení klubu. Knihovna od roku 2018 plánuje zapojení několika externích spolupracovníků, 
kteří se budou podílet na rozvoji této činnosti pro děti a mládež. 
 
Herní klub v Předmostí, který probíhal jednou měsíčně v sobotu a byl dětmi využíván velmi 
sporadicky, byl od 1. září 2017 zrušen a místo toho byla pobočka v Předmostí otevřena pro 
veřejnost, a tím také i pro děti, každý pátek a využít ji pro možnost hraní her je stejné jako 
v půjčovně pro děti, tedy v pátek odpoledne. 
 
Mimo Herní klub si mohly děti zasoutěžit také prostřednictvím pravidelných soutěží a kvízů, které byly 
pro ně připraveny na všech pracovištích, která jsou určena dětem. 
 
Výše uvedený výčet akcí pro děti i dospělé není úplný a další informace o akcích 
konaných v knihovně v průběhu roku 2017 jsou uvedeny v samostatné příloze. 
 
Výstavy 
 
V multifunkčních prostorách knihovny, které slouží jako učebna, přednášková místnost nebo výstavní 
prostory, je umístěna stálá expozice historie Městské knihovny v Přerově v letech 1919 - 
2015. Tato byla ke konci roku 2017 z části nahrazena kresbami dětí, které byly vytvořeny v rámci 
projektu o Josefu Kainarovi v roce 2014. Jiné výstavy nebyly v průběhu roku 2017 ve zmiňovaných 
prostorách uspořádány. 
 
Mimoto jsou v prostorách knihovny a na jednotlivých pracovištích realizovány pravidelné tematicky 
zaměřené výstavky na různá literární a regionální výročí. V rámci těchto výstav jsou 
připravovány pravidelné nabídky žánrové literatury - cestopisy, fotografování, apod. 
 
Žádné další výstavy nebyly v prostorách Městské knihovny v Přerově v průběhu roku 2017 
realizovány. 
 
Soutěže pro veřejnost 
 
V průběhu roku 2017 se pro veřejnost uskutečnilo několik internetových znalostních soutěží 
o věcné ceny (knihy, paměťové karty apod.).  
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Proběhlo celkem 5 internetových znalostních soutěží s různým tematickým zaměřením, kterých 
se zúčastnilo celkem 54 zájemců. V každé ze soutěží byli vždy z úspěšných řešení vylosováni 
3 účastníci, kteří obdrželi knižní ceny. 
 
Uskutečnily se také dvě fotosoutěže. Soutěže „Nejlepší babička čtenářka“ se nezúčastnil žádný 
zájemce z řad uživatelů knihovny ani veřejnosti a do fotosoutěže „Gastronomie na cestách“ 
poslalo své snímky pouze 6 soutěžících, ze kterých byli 3 oceněni paměťovými kartami do digitálních 
fotoaparátů.  
 
Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci knihovny se v roce 2017 průběžně účastnili odborných školení a seminářů 
a zvyšovali si tak svoji odbornou kvalifikaci. Získané poznatky zaváděli do běžné praxe.  
 
Zaměstnanci knihovních a informačních služeb Městské knihovny v Přerově pokračovali během roku 
2017 v účasti ve vzdělávacích aktivitách dle svého profesního a pracovního zaměření.  
 
Zaměstnanci Útvaru provozně ekonomického se účastnili odborných seminářů se zaměřením na 
účetní, personální a majetkovou agentu. Zaměstnanci Útvaru doplňování a zpracování knihovních 
fondů absolvovali odborná školení a semináře k problematice nových postupů při evidenci 
a katalogizaci knihovních dokumentů. 
 
Všechny vzdělávací akce byly plně nebo ve výši min. 50% (rekvalifikační kurzy) hrazeny 
z rozpočtu organizace bez spoluúčasti zaměstnanců. Přehled účasti na školicích akcích je 
uveden v samostatné příloze. 
 
Vzdělávací akce pro odbornou veřejnost a pracovníky knihoven  
 
V listopadu 2017 se ve spolupráci Městské knihovny v Přerově a Muzea Komenského v Přerově 
uskutečnil 6. ročník odborného semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj 
čtenářství“ s podnázvem „Nové cesty za dobrodružstvím“. Seminář byl určen pro pracovníky 
knihoven, pedagogy, odborné pracovníky a studenty pedagogických a knihovnických oborů. Cílem 
semináře bylo představení soudobé literatury pro děti a nové formy propagace dětského čtenářství. 
Tématem VI. ročníku byl pohled na proměnu problematiky pojetí dobrodružství 

v současné literatuře pro děti. Ze  semináře byl 
vydán sborník všech přednášek. 
 
Semináře se zúčastnilo celkem 80 účastníků 
z knihoven a škol celé republiky, pro které byly 
připraveny přednášky zaměřené na problematiku 
dětského čtenářství. Semináře se rovněž zúčastnili 
vedoucí zástupci Muzea Komenského v Přerově 
a statutárního města Přerov.  
 
Seminář byl realizován za finanční podpory 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
ČR – SKIP ČR a grantového programu 
Ministerstva kultury ČR. 

 
Propagace činností a aktivit, publikační činnost, prezentace v médiích  
 
Knihovna v roce 2017 prezentovala svoji činnost v regionálních médiích. Upoutávky na konané akce, 
informace o dění v knihovně a knižních novinkách se mimo vlastní www stránky objevovaly také 
v Přerovském deníku, Přerovských listech, informačním bloku Kabelové televize Přerov, v regionálním 
vysílání Českého rozhlasu a v několika dalších internetových médiích. 
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Knihovna od roku 2015 provozuje www stránky, které mají moderní vzhled a aktualizované 
prostředí pro vkládání příspěvků. WWW stránky knihovny jsou provozovány na adrese 
https://www.knihovnaprerov.cz. 
 
Přerovská knihovna informuje o svých aktivitách přímo v prostorách půjčovny pro dospělé v budově 
na Žerotínově nám. 36. Pracoviště bylo vybaveno LCD televizorem s úhlopříčkou 120 cm, na kterém 
jsou návštěvníkům půjčovny prezentovány upoutávky na nové akce a aktuální informace 
z činnosti knihovny.  
 
Uživatelům, kteří dali souhlas se zasíláním informací o činnosti knihovny, byly prostřednictvím 
elektronické pošty pravidelně zasílány nabídky na aktuální akce konané knihovnou 
a další informace související s provozem knihovny. 
 
Pokračovalo vydávání vlastního informačního zpravodaje, který přináší uživatelům knihovny 
aktuální informace o připravovaných akcích, informace z oblasti literatury a hudby a řadu dalších 
zajímavostí. Zpravodaj vychází pouze v elektronické podobě a je k dispozici všem zájemcům na www 
stránkách knihovny nebo v tištěné formě k prezenčnímu půjčení ve studovně a čítárně přerovské 
knihovny. 
 
V rámci přípravy a realizace dalšího ročníku odborného semináře „Současná literatura pro děti 
a její vliv na rozvoj čtenářství VI.“ s podnázvem „Nové cesty za dobrodružstvím“ byl i v roce 
2017 vydán sborník obsahující všechny prezentované přednášky, a to v celkovém počtu 150 ks. 
Vydání sborníku bylo financováno z grantových prostředků Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP ČR) a Ministerstva kultury ČR. Na přípravě sborníku se podílela i pracovnice 
Muzea Komenského v Přerově. 
 

Přerovská knihovna prezentovala pravidelně své 
informace a služby také na sociální síti Facebook 
(pro dospělé www.facebook.com/KnihovnaPrerov, 
pro děti www.facebook.com/TeensClubPrerov). 
 
K zabezpečení vyšší úrovně prezentace na akcích 
pořádaných Městskou knihovnou v Přerově nebo na 
akcích, kterých se knihovna účastní, byla pořízena 
profesionální prezentační sestava včetně 
originálního grafického návrhu.  
 
V rámci zvýšení propagace služeb knihovny jsou 
využívány záložky do knih ve stejném grafickém 

zpracování, jako prezentační sestava. Záložky mohou uživatelé knihovny získat bezplatně na všech 
pracovištích knihovny na území města i v místních částech. 
 
Spolupráce s partnerskými knihovnami a spolky 
 
V roce 2017 nebyl realizován žádný společný projekt ani s jednou z partnerských knihoven, a to 
z polského Kedzierzyn-Koźle a Bardejova na Slovensku. Města Kedzierzyn-Koźle a Bardejov jsou 
zároveň partnerskými městy statutárního města Přerov. 
 
Spolupráce s profesními organizacemi a vzdělávacími institucemi 
 
Městská knihovna v Přerově spolupracovala v roce 2017 s hlavními profesními organizacemi a je 
členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje 
(SKIP10), Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a Sdružení uživatelů knihovních 
systémů LANius (SKAT). 
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V obou sdruženích má knihovna své zástupce. Členem regionálního výboru SKIP10 a v Radě sdružení 
SKAT je ředitel Ing. Pavel Cimbálník. Zástupce knihovny je rovněž členem dozorčí komise 
celorepublikového sdružení SKIP. 
 
V průběhu roku 2017 spolupracoval Ing. Pavel Cimbálník s celostátním sdružením SKIP ČR 
a pokračoval ve členství v hodnoticí komisi celorepublikové soutěže o nejlepší www stránky knihoven 
BIBLIOWEB 2017, která proběhla během měsíce března v rámci celostátní kampaně Březen - měsíc 
čtenářů. 
 
V průběhu roku 2017 nebyla přerovská knihovna oslovena žádnou ze vzdělávacích institucí v regionu, 
a z tohoto důvodu neposkytla možnost vykonat souvislou odbornou praxi žádnému studentovi oboru 
souvisejícího s činností knihovny (knihovnictví, ekonomie apod.). 
 

Spolupráce se zřizovatelem a dalšími příspěvkovými organizacemi města 

Ve spolupráci s městskými společnostmi Teplo, a.s. Přerov a Technické služby města Přerova, s.r.o. 
byla v prostorách venkovního koupaliště v Přerově provozována prázdninová půjčovna knih, 
periodik a společenských deskových her.  
 
Knihovna se v roce 2017 společně s dalšími organizacemi, které realizují aktivity pro seniory zúčastnila 
v prostorách Městského domu Senior symposia 2017 pořádaného statutárním městem Přerov. 
 
Grantové projekty 

Městská knihovna v Přerově získala v roce 2017 finanční prostředky z grantových programů 
Ministerstva kultury ČR - VISK3, VISK9 a Knihovna 21. století (K21). Celková výše finančních 
prostředků z výše uvedených grantových programů a dotačních titulů činila 187 000 Kč.  
 
Finanční prostředky ve výši 90 000 Kč, získané z grantového programu VISK9, byly určeny 
k zabezpečení převodu klíčových slov na předmětová hesla a aktualizaci, správu 
a synchronizaci záznamů věcných autorit v návaznosti na databázi Národních autorit 
SK ČR. Částka částečně pokryla mzdové náklady dvou polovičních pracovních úvazků externích 
pracovníků, kteří tuto aktualizaci zabezpečovali. Celkové náklady projektu vč. spoluúčasti byly 
v rozsahu 128 640 Kč. 
 
Částka 12 000 Kč (K21) byla využita k úhradě neomezeného ročního přístupu k databázi 
zvukových knih Knihovny a tiskárny K. E. Macana v Praze a ke stažení požadovaných titulů pro 
zdravotně postižené uživatele knihovny, které jsou k dispozici na pobočce Velká Dlážka nebo jsou 

distribuovány uživatelům v přerovských DPS, jimž 
jejich zdravotní omezení znemožňuje četbu knih 
v klasické, papírové podobě. Celkové náklady za 
přístup k databázi zvukových knih činila 
částku 25 000 Kč vč. spoluúčasti 13 000 Kč. 
 
Finanční příspěvek ve výši 85 000 Kč z grantového 
programu VISK3 byl určeny na pořízení nové 
digitální kamerové lupy ClearView C Speech 
se zvukovým výstupem, která slouží uživatelům 
se zrakovým postižením nebo omezením. Nová lupa 
umožňuje zvětšování textových předloh a jejich 

následnou digitalizaci ve formě uložení na připojený USB disk nebo SD kartu. Zařízení rovněž 
umožňuje přímý převod textové předlohy do zvukového formátu MP3 pro pozdější poslech. Celkové 
náklady projektu vč. spoluúčasti se díky výběrovému řízení podařilo snížit na celkovou hodnotu 
89 889 Kč (z toho spoluúčast 26 967 Kč). Nevyužitá částka dotace ve výši 22 078 Kč byla vrácena do 
státního rozpočtu. 
 



 34

Z grantového projektu Česká knihovna zaměřeného na podporu nákupu nekomerčních titulů 
umělecké beletrie a děl literární vědy mohla přerovská knihovna v průběhu roku 2017 bezplatně 
objednat celkem 43 svazků knižních publikací v celkové hodnotě 11 681 Kč. Do konce roku 2017 
bylo z uvedeného dotačního titulu získáno 21 svazků nabízených publikací. Projekt je 
podporován Ministerstvem kultury ČR. 
 
V období let 2000 až 2017 získala Městská knihovna v Přerově prostřednictvím 
grantových programů Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje přes 2,248 milionů 
korun. 
  
Přehled finančních prostředků získaných v grantových programech v letech 2006 - 2017: 
  

2006 213 000 Kč 

- nákup knihovního systému Clavius SQL 
- nákup výpočetní techniky (Újezdec, Henčlov) 
- internetové připojení do knihovny v místní části Újezdec  
- získána výpočetní technika v rámci projektu SROP 

2007 64 000 Kč - nákup výpočetní techniky (Kozlovice, Dluhonice, Penčice) 

2008 216 000 Kč - nákup výpočetní techniky (Dluhonice, Lověšice) 
- nákup HW a SW pro provoz knihovního systému Clavius REKS 

2009 90 000 Kč - nákup výpočetní techniky (Čekyně, Lýsky, Vinary, Žeravice) 
- nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé 

2010 168 000 Kč 

- nákup výpočetní techniky (Penčice) 
- nákup On-line katalogu OPAC 2.0 Carmen 
- nákup modulu AKS Clavius pro přispívání autoritních záznamů 
- nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé 

2011 380 000 Kč 

- zpracování a aktualizace autoritních záznamů (VISK9) 
- nákup IT do mobilní počítačové učebny (VISK3) 
- nákup nového serveru pro OPAC 2.0 Carmen (VISK3) 
- nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé (K21) 
- realizace společného česko-polského projektu na podporu 
  dětského čtenářství (Olomoucký kraj) 

2012 154 000 Kč 

- zpracování a aktualizace autoritních záznamů (VISK9) 
- nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé (K21) 
- nákup multimediálního vybavení do půjčovny pro děti     
  (dataprojektor, plátno, notebook) - (VISK3) 
- obnovení výpočetní techniky v půjčovně pro děti a knihovnách  
   v místních částech Lověšice a Újezdec (VISK3) 

2013 114 000 Kč 

- zpracování a aktualizace autoritních záznamů (VISK9) 
- nákup zvukových knih ve formátu MP3 pro nevidomé (K21) 
- rozšíření OPAC 2.0 Carmen o lemmatizátor (VISK3) 
- Josef Kainar - poezie v dětské fantazii (Olomoucký kraj) 

2014 338 000 Kč 

- zabezpečení přechodu knihovního systému na interní formát 
  MARC21 (VISK3) 
- nákup nového serveru (VISK3) 
- zabezpečení přístupu k databázi zvukových knih ve formátu 
  MP3 pro nevidomé (K21) 
- aktualizace jmenných autorit z databáze Národních autorit SK  
  ČR (VISK9) 

2015 132 000 Kč 

- nákup nového notebooku pro revize v rámci výkonu RF (VISK3) 
- nákup technického vybavení pro projekt „Příběhy našich  
  sousedů“ (VISK3) 
- zabezpečení přístupu k databázi zvukových knih ve formátu 
  MP3 pro nevidomé (K21) 
- aktualizace jmenných autorit z databáze Národních autorit SK  
  ČR (VISK9) 
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2016 192 000 Kč 

- zabezpečení přístupu k databázi zvukových knih ve formátu 
  MP3 pro nevidomé (K21) 
- aktualizace jmenných autorit z databáze Národních autorit SK  
  ČR (VISK9) 
- nákup modulů NCIP Server a OIA Provider pro zapojení do  
  Centrálního portálu knihoven - CPK (VISK3) 

2017 187 000 Kč 

- zabezpečení přístupu k databázi zvukových knih ve formátu 
  MP3 pro nevidomé (K21) 
- aktualizace jmenných autorit z databáze Národních autorit SK  
  ČR (VISK9) 
- nákup stolní kamerové zvětšovací lupy pro uživatele se  
  zrakovým omezením (VISK3) 

 

Na realizaci VI. ročníku odborné konference „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj 
čtenářství“ s podnázvem „Nové cesty za dobrodružstvím“ získala přerovská knihovna od 
Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Sdružení knihovníků a informačních pracovníku ČR (SKIP ČR) 
finanční prostředky ve výši 10 000 Kč. Příspěvek nebyl vyplacen přímo, ale sdružení uhradilo náklady 
na přednášející a tisk sborníku přednášek z konference.  
 

Služby pro zdravotně postižené uživatele 

Služby pro tělesně a zrakově postižené uživatele jsou i nadále poskytovány bezplatně na pobočce 
Velká Dlážka. Vstup do pobočky je umožněn i pro imobilní občany nájezdovou rampou. Tato pobočka 
je rovněž vybavena dalšími pomůckami pro slabozraké a nevidomé uživatele (kamerová zvětšovací 
lupa). V roce 2017 byl fond zvukových knih rozšířen o další nové tituly distribuované na CD nosičích 
ve formátu MP3. Podstatná část fondu zvukových knih byla pořízena za podpory grantového 
programu Ministerstva kultury ČR - Knihovna 21. století. V roce 2017, stejně jako 
v předchozích letech, využila knihovna nabídky vydavatele zvukových knih a upřednostnila nákup 
zvukových knih prostřednictvím paušální smlouvy místo nákupu jednotlivých zvukových dokumentů. 
Pravidelně je tento fond každý měsíc obohacován o 30 nových titulů ve formátu MP3. 
 
Zápůjčky dalších titulů zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze 
nebyly v roce 2017 realizovány. Půjčování zvukových knih pokračovalo i v přerovských 
domech s pečovatelskou službou (DPS). 
 
Služby pro uživatele se zdravotním omezením jsou poskytovány také na ostatních pracovištích 
městské knihovny, a to v rámci možností a dostupnosti prostor s ohledem na druh zdravotního 
postižení. Nájezdovou rampou je vybavena pouze pobočka na Velké Dlážce. 
 
Pobočka byla v roce 2017 vybavena novu kamerovou zvětšovací lupovou pro uživatele se 
specifickým zrakovým omezením nebo zbytky zraku, která nahradila již nefunkční kamerovou 
lupu z roku 1999. 
 
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí  
 
Městská knihovna v Přerově uzavřela s Vědeckou knihovnou v Olomouci smlouvu o přenesení výkonu 
regionálních funkcí pro rok 2017 s platností od 1. 1. 2017.   
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na výkon regionálních funkcí pro rok 2017 
z finančních prostředků Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Městskou 
knihovnou v Přerově byla podepsána dne 25. 1. 2017. Smlouva byla zveřejněna v Rejstříku 
smluv. Poskytnutá dotace byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje 
č. UZ/2/31/2016 ze dne 19. 12. 2016. 
 
Finanční prostředky byly na účet knihovny připsány 7. 2. 2017, takže se neopakovala situace 
z roku 2016, kdy byly finanční prostředky na výkon regionálních funkcí poskytnuty až na začátku 
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měsíce června 2016. Od tohoto data byl zahájen nákup knihovních fondů pro tvorbu výměnných 
souborů. 
 
Knihovna byla v průběhu měsíce června vyzvána Vědeckou knihovnou v Olomouci k předložení 
požadavku na navýšení dotace pro rok 2017 v důsledku zvýšení tarifních složek platů zaměstnanců 
vykonávající regionální funkce od července 2017 a následně byly tyto požadavky upřesněny 
v průběhu měsíce října 2017 v návaznosti na zvýšení platových tarifů od listopadu 2017. Dodatek ke 
smlouvě o výkonu regionálních funkcí v roce 2017 s navýšením o částku 38 100 Kč byl 
podepsán 19. 12. 2017. Knihovna tyto finanční prostředky obdržela od Olomouckého kraje až na 
konci měsíce prosince 2017, kdy bylo čerpání těchto prostředků již komplikovanější. 
 
Na základě výše uvedených smluv s Olomouckým krajem a Vědeckou knihovnou v Olomouci o výkonu 
regionálních funkcí poskytovala Městská knihovna v Přerově v průběhu roku 2017 vybrané regionální 
funkce pro celý region Přerov a dále odborné knihovnické činnosti pro neprofesionální knihovny 
v působnosti středisek Přerov (36 knihoven, 10 místních částí) a Všechovice (12 knihoven). Seznam 
obsluhovaných knihoven je uveden v příloze.  
 
Výkon regionálních funkcí ve střediscích Přerov a Všechovice byl v průběhu roku 2017 
zabezpečován úvazkem 2,20 pracovníků (1,6 středisko Přerov, 0,5 středisko Všechovice 
a 0,1 ekonomické, správní a servisní činnosti). 
 
Uskutečnila se pracovní schůzka se starosty obcí, na které byli přítomní zástupci zřizovatelů knihoven 
seznámeni s vyhodnocením výkonu regionálních funkcí za rok 2016. Zároveň byly představeny plány 
a činnosti výkonu RF na rok 2017. Setkání se také zúčastnil zástupce zřizovatele Městské knihovny 
v Přerově a náměstek primátora statutárního města Přerov. Ostatní pozvaní zástupci Olomouckého 
kraje a Vědecké knihovny v Olomouci se z pracovních důvodů z účasti na setkání omluvili. 
 
Na základě jednání se starosty obcí, jejichž knihovny jsou zařazeny do střediska Přerov, byly 
podepsány dodatky smluv pro rok 2017, které stanovily výši příspěvku jednotlivých obcí na nákup 
kmenového knihovního fondu. Na základě těchto dodatků byly všem zřizovatelům obecních knihoven 
vystaveny faktury na částky dle smlouvy. Celková částka na nákup knih do kmenových fondů 
jednotlivých knihoven byla ve výši 317 980 Kč. Celkový počet obyvatel obcí střediska Přerov je 
17 861 (zdroj VK Olomouc). Průměrný příspěvek na nákup kmenového knihovního fondu na 
jednoho obyvatele obcí zařazených do střediska Přerov činí částku 17,80 Kč. 
 

Přerov Všechovice

2005 2 457 632 3 089 339 968 86 435 426 403 138,04 1 219 506

2006 2 541 595 3 136 356 999 85 993 442 992 141,26 1 235 611

2007 948 499 1 447 139 421 85 980 225 401 155,77 1 289 157

2008 1 313 648 1 961 207 954 86 199 294 153 150,00 1 291 635

2009 1 027 543 1 570 158 214 82 895 241 109 153,57 1 248 960

2010 1 003 418 1 421 160 636 64 109 224 745 158,16 1 104 243

2011 960 390 1 350 157 642 62 474 220 116 163,05 1 103 076

2012 1 076 331 1 407 185 783 54 600 240 383 170,85 1 037 024

2013 913 274 1 187 149 998 42 502 192 500 162,17 1 014 428

2014 978 323 1 301 166 039 52 955 218 994 168,33 1 015 911

2015 1 195 284 1 479 221 939 52 242 274 181 185,38 1 010 692

2016 1 706 364 2 070 308 099 67 159 375 258 181,28 1 014 225
2017 1 586 363 1 949 365 962 69 919 435 881 223,64 1 166 582

Rok celkem KJ Kč Přerov
Kč 

Všechovice
Kč 

Dotace
Kč 

Celkem
cena za KJ

Knihovní fond

 
Stav knihovního fondu RF k 31. 12. 2017 pro střediska Přerov a Všechovice je 31 058 
svazků knihovních dokumentů, z toho je 23 958 svazků ve středisku Přerov, 6 561 svazků ve 
středisku Všechovice a 539 svazků zapůjčených do knihovny v Hustopečích nad Bečvou. 
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Z finančních prostředků určených na výkon regionálních funkcí bylo v roce 2017 pořízeno celkem 
1 949 knihovních dokumentů, z nichž 1 586 tvořily knihy pro středisko Přerov a 363 knihy pro 
středisko Všechovice, a to v celkové hodnotě 435 881 Kč. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 
průměrná cena pořízených knih v rámci výkonu RF se v roce 2017 zvýšila ve srovnání s cenou 
knih pořízených v letech 2005 až 2016. Průměrná cena za knihovní jednotku ve výši 223,64 Kč 
odpovídá skutečnosti, že byly v roce 2017 pořizovány hodnotnější publikace a rovněž se zde 
v částečné míře projevilo celkové zvýšení cen za poslední roky z důvodu růstu mzdových nákladů 
a vstupů do výroby a distribuce. 
 
Pro knihovny v samostatných obcích zařazených do střediska Přerov bylo zpracováno celkem 
2 469 knihovních jednotek (KJ) pořízených z vlastních příspěvků jednotlivých obcí v celkové 
hodnotě 317 980 Kč. Včetně darů bylo v průběhu roku 2017 zpracováno celkem 
3 392 svazků knihovních dokumentů do kmenových fondů samostatných knihoven. 
 
V průběhu roku 2017 bylo celkem vyřazeno 224 svazků knihovních dokumentů z výměnného 
fondu pořízeného z dotace Olomouckého kraje, určeného na výkon regionálních funkcí. Dalších 
2 794 svazků bylo převedeno na lokaci určenou pro tvorbu speciálních výměnných 
souborů pro zájemce z řad samostatných knihoven středisek Přerov a Všechovice. 
 

Počet Kč

2005 1 613 148 410 92,01

2006 2 014 183 733 91,23

2007 1 883 222 035 117,92

2008 2 585 298 676 115,54

2009 2 245 302 571 134,78

2010 2 090 299 278 143,20

2011 2 098 304 595 145,18

2012 2 294 316 220 137,85

2013 2 150 309 870 144,13

2014 2 354 309 345 131,41

2015 2 255 303 470 134,58

2016 1 429 172 845 120,96
2017 2 469 317 980 128,79

cena za KJRok
Nákup knihovního fondu - samostané obce

 
Ve střediscích Přerov a Všechovice proběhly celkem 2, resp. 3 výměny cirkulačních souborů, a to jak 
z knihovního fondu pořízeného z finančních příspěvků za předchozí období, tak z nově pořízených 
přírůstků do knihovního fondu určeného pro výměnné soubory. Celkem bylo v průběhu roku 2017 
pro 58 knihoven vytvořeno 184 výměnných souborů s celkovým počtem 19 487 knih 
(ø 106 knih v jednom souboru). Pro středisko Přerov bylo z tohoto počtu vytvořeno 
128 výměnných souborů s 18 815 knihovními jednotkami (ø 147 knih v jednom souboru). 
Pro středisko Všechovice bylo vytvořeno 56 výměnných souborů s celkovým počtem 672 knihovních 
jednotek (ø 12 knih v jednom souboru). Celý výměnný fond je neustále v oběhu a je maximálně 
využíván. Knihovny s větším počtem čtenářů využívaly možností mimořádných výměnných souborů. 
 
V průběhu roku 2017 bylo ve střediscích Přerov a Všechovice uskutečněno celkem 60 metodických 
návštěv a 49 odborných konzultací.  
 
Průběžně probíhala aktualizace a revize knihovních fondů v knihovnách Henčlov, Kozlovice, Lýsky, 
Opatovice, Penčice, Prosenice, Provodovice, Přestavlky, Radslavice, Říkovice a Újezdec. Celkem bylo 
zrevidováno a aktualizováno 27 084 svazků knihovních dokumentů.  
 
Označení všech knih čárovými kódy ve všech knihovnách střediska Přerov bylo v roce 
2016 dokončeno a všechny knihovny střediska jsou připraveny na automatizovanou revizi 
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v dalších letech. Díky tomu dochází k podstatnému zkrácení a zjednodušení průběhu 
revizí. 
 
V rámci výkonu regionálních funkcí zajišťovala Městská knihovna v Přerově také servis knihovních 
systémů Clavius REKS. Servis byl poskytován pouze knihovnám středisek Přerov a Všechovice, 
které využívají uvedené knihovní systémy. Ostatním profesionálním a neprofesionálním 
knihovnám okresu Přerov nebyl servis knihovních systémů vykonáván. Tyto knihovny mají 
zajištěn servis z finančních prostředků na výkon RF v rámci pověřených knihoven, pod které spadají.  
 
Servis knihovního systému Clavius v knihovně Všechovice byl prováděn fyzickou návštěvou knihovny 
i vzdáleným přístupem. Servis knihovních systémů Clavius REKS byl zabezpečován výhradně 
prostřednictvím vzdálené správy.  
 
Přerovská knihovna pro ostatní knihovny střediska Přerov poskytovala také poradenskou a informační 
činnost při zpracovávání grantových projektů vyhlašovaných Ministerstvem kultury ČR. 
 
Za všechny knihovny středisek Brodek u Přerova, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Kojetín, Lipník nad 
Bečvou, Přerov, Všechovice a nezařazené knihovny byly zpracovány statistické výkazy do 
celookresních a celostátních sumářů.  
 

Objem finančních prostředků určených 
k výkonu regionálních funkcí pro rok 2017 
činil 1 166 582 Kč. Dotace byla oproti roku 2016 
navýšena, a to o částku 152 357 Kč. Na základě 
tohoto navýšení byla provedena optimalizace 
činností oddělení střediskových služeb a upravena 
struktura finančních prostředků určených na výkon 
RF. 
 
Plnění regionálních funkcí probíhalo v souladu se 
smlouvami a nákup knihovních fondů byl 

uskutečňován nerovnoměrně v závislosti na poskytnutí finanční dotace Olomouckého kraje. Dotace 
byla vyčerpána v souladu se stanoveným účelem. 
 
Spolupráce s komunitními centry a neziskovými organizacemi 

Přerovská knihovna v roce 2016 spolupracovala se Střediskem organizace nevidomých 
a slabozrakých (SONS) a Tyflocentrem Přerov na pořádání akcí pro slabozraké a nevidomé.  
 
V prostorách pobočky přerovské knihovny na Velké Dlážce se ve spolupráci výše uvedených 
organizací realizují společné akce a aktivity. V průběhu roku 2017 nebyla realizována žádná 
společná akce. 
 
V průběhu roku 2017 se knihovna jako ve dvou uplynulých letech (2015 a 2016) nezapojila do 
žádného dalšího projektu „Příběhy našich sousedů“ vyhlašovaného společností POST BELLUM. 
Projekt je zaměřen na zdokumentování osobních příběhů pamětníků významných událostí 20. století. 
 
Technická a elektronická podpora provozu knihovny 
 
V průběhu roku 2017 byla prováděna běžná údržba a obměna stávající výpočetní techniky 
a programového vybavení dle aktuálních potřeb. 
 
Veškerá výpočetní technika běží na moderních systémech s operačním systémem Microsoft Windows 
10 a Linux. Přechod na nový operační systém Microsoft Windows 10 byl realizován v roce 
2016 v rámci přechodného období, kdy společnost Microsoft nabídla bezplatný přechod 
na tento moderní operační systém. V průběhu přechodu na nový systém se nevyskytly výraznější 
problémy a přechod probíhal dle plánu. 
 



 39

Ve studovně v budově na Žerotínově náměstí bylo instalováno nové multifunkční barevné 
kopírovací zařízení, které nahradilo původní, starší a již poruchový model. Zařízení slouží 
k zabezpečení reprografických a tiskových služeb knihovny poskytovaných veřejnosti a uživatelům 
knihovny. 
 
Půjčovna pro děti je vybavena specializovaným zařízením, herní konzolí Microsoft XBOX 
s pohybovým snímačem Kinect a LCD televizí. Zařízení rozšířilo možnosti a nabídku Herního 
klubu, který se na pobočce koná 1x týdně, ale i mimo něj. Díky tomuto zařízení došlo k mírnému 
zvýšení návštěvnosti půjčovny pro děti. Prostřednictvím her jsme nabídli dětem novou atraktivní 
možnost, jak se zapojit do činnosti knihovny. Využití konzole XBOX je podmíněno splněním 
jednoduchých kvízů a testů z různých oblastí, při kterých je nutné vyžívat dostupnou literaturu. 
 
K zabezpečení výpůjčních služeb v domech s pečovatelskou službou je využíván přenosný počítač se 
snímačem čárového kódu a mobilním připojením k internetu. Díky tomu je zjednodušena a urychlena 
evidence výpůjček na místech mimo budovu knihovny. Systém byl dále využíván i při revizích 
knihovního fondu a v depozitním skladu v Předmostí. 
 
V návaznosti na platné legislativní předpisy využívá Městská knihovna v Přerově pro elektronickou 
komunikaci datovou schránku. 
 
Pro zvýšení úrovně zabezpečení komunikace a přenosu informací prostřednictvím 
internetu byl na www stránky knihovny a on-line katalogy implementován komunikační 
protokol HTTPS zabezpečující šifrování probíhající komunikace. 
 
Na www stránkách byly v pravidelných cyklech doplňovány informace o vybraných knižních novinkách 
a pokračovalo doplňování náhledů obálek knih do katalogizačních lístků zobrazovaných v on-line 
katalozích na internetu. Tyto náhledy byly získávány od kooperujících distribučních společností na 
základě smlouvy s NK Praha. Náhledy starých knižních obálek byly pořizovány skenováním. Velké 
množství náhledů obálek je získáváno z projektu Obálky knih na internetových stránkách 
www.obalkyknih.cz.  
 
V půjčovně pro dospělé na Žerotínově náměstí je instalován platební terminál Komerční banky, 
díky kterému může knihovna přijímat platby prostřednictvím platebních karet, a to včetně podpory 
nejnovějších, bezkontaktních technologií. V průběhu roku 2017 bylo prostřednictvím této 
služby provedeno celkem 179 plateb (v roce 2016 to bylo 83 plateb) a zaplaceno tímto 
způsobem bylo celkem 16 785 Kč (v roce 2016 to bylo 7 653 Kč). 
 
Pro zlepšení a zrychlení komunikace s uživateli provozuje přerovská knihovna on-line chat 
prostřednictvím internetové služby Smartsupp.com, díky které je uživatelům knihovny, ale 
i ostatním zájemcům k dispozici kontaktní formulář na www stránkách knihovny. Na dotazy 
a připomínky zaslané přes tuto službu je zpravidla reagováno v reálném čase v rámci provozní doby 
knihovny. Je-li k vyřešení dotazu potřeba více času nebo prostudování dalších materiálů, popř. je 
službu konající pracovník studovny zaneprázdněn vyřizováním jiných dotazů nebo pracovních 
povinností, je tazatel vyzván k zadání své kontaktní e-mailové adresy nebo telefonu a na jeho dotaz je 
zodpovězeno později. 
 
Městská knihovna v Přerově se ke konci roku 2016, jako jedna z prvních městských knihoven, zapojila 
do budovaného Centrálního portálu knihoven (CPK), který je dostupný na internetové adrese 
www.knihovny.cz. V návaznosti na získané finanční prostředky z grantového programu Ministerstva 

kultury ČR VISK3 byly zakoupeny rozšiřující moduly 
ke stávajícímu knihovnímu systému Clavius, a to 
modul NCIP serveru a modul OAI Provideru, 
umožňující plnohodnotné zapojení do projektu. Do 
konce roku 2016 proběhlo testovací připojení 
zkušebních dat do CPK a následné „sklizení“ všech 

katalogizačních záznamů a jejich připojení k centrální databázi CPK. Od června 2017 byla data 
přerovské knihovny připojena do ostrého provozu zmíněného portálu.  
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Zakoupení a zprovoznění modulu OAI Provider zároveň umožnilo automatické stahování 
zkatalogizovaných záznamů knih do Souborného katalogu ČR, které si provádí sama Národní 
knihovna v Praze. 
 
Městská knihovna v Přerově zabezpečuje po technické i softwarové stránce provoz regionálního 
knihovního systému Clavius REKS pro 12 knihoven v samostatných obcích zařazených do 
střediska Přerov. Tyto činnosti jsou financovány z příspěvku Olomouckého kraje. 
 
Zakoupení a zprovoznění modulu OAI Provider zároveň umožnilo automatické stahování 
zkatalogizovaných záznamů knih do Souborného katalogu ČR, které si provádí sama 
Národní knihovna v Praze. 
 
 
V Přerově dne 31. března 2018. 
 
 

Ing. Pavel Cimbálník 
ředitel 

Městské knihovny v Přerově,  
příspěvkové organizace 
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Příloha 1. 
 

Organizační schéma Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace 
   

Ředitel 

Oddělení knihovnických služeb 

Půjčovna pro dospělé 

Půjčovna pro děti 

Oddělení informačních služeb 

Čítárna 

Studovna 

Knihovny v samostatných obcích 

Knihovny v místních částech Přerova 

Pobočka Předmostí 

Pobočka Trávník 

Pobočka Velká Dlážka 

Pracoviště Přerov 

Útvar provozně 
ekonomický 

vedoucí 

Útvar doplňování a 
zpracování 

knihovních fondů 

vedoucí vedoucí 

Útvar střediskových 
služeb 

Čekyně, Dluhonice, Henčlov, Kozlovice, Lověšice, 
Lýsky, Penčice, Újezdec, Vinary, Žeravice 

vedoucí 

Útvar knihovnických 
a informačních 

služeb 

Hudební oddělení 



Příloha 2.

Statistický přehled MěK za rok 2017

Oddělení Registrovaní Z toho Čtenáři na Z toho Počet Výpůjčky Beletrie Naučná Beletrie Naučná

čtenáři  do 15 let pracovištích do 15 let návštěvníků celkem pro dospělé pro dospělé pro děti pro děti HB MC,LP EZ INT CD,MP3 Ost. AV Periodika

Dospělí+Čít. 2 659 63 2 659 63 44 567 135 973 75 201 34 414 81 17 4 0 666 1 468 274 58 23 559

Studovna 56 0 56 0 6 231 19 857 146 1 227 7 0 0 0 34 3 784 0 0 14 659

Hudební 20 0 20 0 3 533 9 166 79 384 0 2 32 9 11 0 8 374 1 274

Mládež 847 739 847 739 13 500 20 612 166 320 12 566 4 391 9 0 196 521 580 0 1 863

Předmostí 631 315 631 315 11 589 34 081 16 841 3 273 4 636 811 0 0 11 380 0 3 8 126

Trávník 994 470 994 470 15 330 41 070 21 045 3 454 3 387 631 5 0 0 1 416 2 0 11 130

Velká Dlážka 701 295 701 295 15 542 49 018 20 617 3 432 3 232 858 0 9 5 1 188 1 574 0 18 103

Středisko 4 1 4 1 195 295 129 51 7 0 0 0 0 0 0 0 46

Celkem 5 912 1 883 5 912 1 883 110 487 310 072 134 224 46 555 23 916 6 710 50 18 923 8 757 10 804 62 77 760

Rok 2016 5 124 1 543 7 331 1 945 111 118 324 341 140 192 49 455 25 688 7 251 68 2 935 8 578 10 651 71 81 202

Porovnání 788 340 -1 409 -62 -631 -11 269 -5 968 -2 901 -1 772 -541 -18 16 -12 179 153 -9 -3 442 

Kulturně vzdělávací činnost

Oddělení Inf.lekce  KpP Besedy ŠDakce Společné Klub Tvořivé VU3V Výstavy Školení PD Kvízy, BIS MVS MVS Rešerše Rezervace

exkurze Přednášky Čtení půjčování hráčů dílny KAK PC soutěže obdržené zaslané

Dospělí 8 0 29 0 0 0 0 6 0 73 72 0 0 93 111 0 2037

Studovna 0 0 6 0 0 0 0 26 0 0 0 0 770 0 0 16 0

Hudební 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0

Mládež 9 20 99 13 40 57 39 0 0 0 0 18 370 0 0 0 32

Předmostí 0 13 64 0 17 7 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 22

Trávník 1 22 73 15 53 0 17 0 0 0 0 11 0 0 0 0 80

V. Dlážka 13 17 56 12 45 0 4 0 0 0 0 18 5 0 0 0 62

Celkem 31 72 327 40 155 64 60 32 0 73 72 58 1196 93 111 16 2233

Ostatní



Místní části -  Statistika za rok 2017 Příloha 3.

Místní části
Knihovna Naučná Beletrie Naučná Beletrie Periodika Internet Výpůjčky Prolongace Čtenáři Z toho Čtenáři Z toho Návštěvnost

dospělí dospělí mládež mládež celkem registrovaní do 15 let využ.knih. do 15.let

Čekyně 527 2428 419 912 1510 146 5942 1149 56 22 56 22 1941
Dluhonice 260 878 90 139 1023 84 2474 697 39 15 39 15 1156
Henčlov 83 1448 91 497 909 87 3115 935 40 13 40 13 842
Kozlovice 170 3043 116 399 2545 9 6282 969 54 24 54 24 1009
Lověšice 117 1227 70 228 273 9 1924 648 37 18 37 18 815
Lýsky 68 301 19 138 400 17 943 174 16 6 16 6 409
Penčice 161 1291 97 200 1167 26 2942 630 29 6 29 6 797
Újezdec 146 1399 85 208 404 3 2245 518 48 11 48 11 757
Vinary 51 1439 25 157 542 3 2217 355 36 9 36 9 730
Žeravice 252 959 131 283 1125 27 2777 838 30 11 30 11 903
Středisko Přerov 51 129 24 45 46 0 295 48 4 1 4 1 195
CELKEM za rok 2017 1886 14542 1167 3206 9944 411 31156 6961 389 136 389 136 9554
 Porovnání rok 2016 1817 14923 1099 3815 11076 619 33349 6585 374 142 490 186 10190

69 -381 68 -609 -1132 -208 -2193 376 15 -6 -101 -50 -636

Knihovna % čtenářů Výpůjčka Výpůjčka
2017 2016 Porovnání 2017 2016 Porovnání 2017 2016 Porovnání z obyvatel na 1 obyv. na 1 čten. Obyvatelé

Čekyně         5942 5549 393 56 52 4 1941 1984 -43 8,0 8,5 106,1 703
Dluhonice     2474 2863 -389 39 40 -1 1156 1271 -115 10,4 6,6 63,4 375
Henčlov      3115 2955 160 40 43 -3 842 820 22 7,1 5,6 77,9 560
Kozlovice      6282 7609 -1327 54 49 5 1009 1271 -262 8,8 10,2 116,3 615
Lověšice       1924 2078 -154 37 37 0 815 835 -20 6,8 3,5 52,0 544
Lýsky            943 766 177 16 16 0 409 276 133 8,0 4,7 58,9 200
Penčice     2942 2970 -28 29 30 -1 797 891 -94 10,3 10,4 101,4 282
Újezdec         2245 2565 -320 48 42 6 757 814 -57 6,1 2,9 46,8 786
Vinary         2217 2471 -254 36 33 3 730 818 -88 4,8 2,9 61,6 754
Žeravice       2777 3136 -359 30 29 1 903 966 -63 5,3 4,9 92,6 564
CELKEM 30861 32962 -2101 385 371 14 9359 9946 -587 7,2 5,7 80,2 5383

Výpůjčky Registrovaní čtenáři        Návštěvnost



Příloha 4.

Městská knihovna v Přerově, statistika za rok 2017

Oddělení Registrovaní Z toho Počet Výpůjčky Beletrie Naučná Beletrie Naučná Ostatní Periodika

čtenáři čtenáři do 15 návštěvníků celkem pro dospělé pro dospělé pro děti pro děti dokumenty

Městská knihovna 5912 1883 110487 310072 134224 46555 23916 6710 20845 77760

Knihovny v místních částech 385 135 9359 30861 14413 1835 3199 1167 411 9898

Město celkem 6297 2018 119846 340933 148637 48390 27115 7877 21256 87658

Rok 2016 5496 1685 121308 357690 155115 51272 29987 8350 21172 92278

Porovnání 801 333 -1462 -16757 -6478 -2882 -2872 -473 84 -4620



Příloha 5.

Knihovna 2017 2016 Porovnání Knihovna 2017 2016 Porovnání Knihovna 2017 2016 Porovnání
Beňov 29 30 -1 Beňov 865 1138 -273 Beňov 358 415 -57
Bochoř 105 99 6 Bochoř 3781 4077 -296 Bochoř 1700 1445 255
Buk 42 45 -3 Buk 667 660 7 Buk 217 223 -6
Dobrčice 14 11 3 Dobrčice 282 242 40 Dobrčice 85 73 12
Domaželice 40 40 0 Domaželice 1450 1592 -142 Domaželice 248 303 -55
Dřevohostice 150 140 10 Dřevohostice 6607 7851 -1244 Dřevohostice 2081 2427 -346
Grymov 18 24 -6 Grymov 169 124 45 Grymov 166 232 -66
H.Moštěnice 124 122 2 H.Moštěnice 4979 4720 259 H.Moštěnice 1451 1408 43
Hradčany 29 29 0 Hradčany 714 896 -182 Hradčany 786 669 117
Křtomil 27 25 2 Křtomil 657 627 30 Křtomil 433 356 77
Lazníčky 41 41 0 Lazníčky 1390 1577 -187 Lazníčky 411 405 6
Lazníky 32 27 5 Lazníky 745 491 254 Lazníky 180 336 -156
Lipová 11 12 -1 Lipová 319 400 -81 Lipová 481 132 349
Líšná 37 31 6 Líšná 1150 1502 -352 Líšná 368 374 -6
Oldřichov 10 8 2 Oldřichov 515 529 -14 Oldřichov 101 64 37
Oprostovice 9 13 -4 Oprostovice 231 207 24 Oprostovice 102 113 -11
Osek n/B 199 150 49 Osek n/B 2860 3147 -287 Osek n/B 1474 1632 -158
Pavlovice 133 157 -24 Pavlovice 4745 4570 175 Pavlovice 3198 2639 559
Podolí 18 15 3 Podolí 208 332 -124 Podolí 55 84 -29
Prosenice 46 47 -1 Prosenice 1824 2054 -230 Prosenice 573 859 -286
Přestavlky 35 36 -1 Přestavlky 1012 1033 -21 Přestavlky 180 185 -5
Rad.Lhota 3 4 -1 Rad.Lhota 178 198 -20 Rad.Lhota 50 53 -3
Radkovy 19 19 0 Radkovy 704 1023 -319 Radkovy 145 240 -95
Radslavice 159 164 -5 Radslavice 4865 5297 -432 Radslavice 1756 1968 -212
Radvanice 55 53 2 Radvanice 1923 1842 81 Radvanice 301 429 -128
Říkovice 63 57 6 Říkovice 1162 1225 -63 Říkovice 239 345 -106
Soběchleby 40 43 -3 Soběchleby 1204 1572 -368 Soběchleby 491 485 6
Sobíšky 15 13 2 Sobíšky 763 690 73 Sobíšky 103 113 -10
Stará Ves 39 22 17 Stará Ves 1491 1042 449 Stará Ves 450 499 -49
Sušice 24 20 4 Sušice 931 867 64 Sušice 204 215 -11
Šišma 26 24 2 Šišma 795 1122 -327 Šišma 220 195 25
Tučín 29 32 -3 Tučín 846 997 -151 Tučín 342 389 -47
Věžky 16 17 -1 Věžky 778 878 -100 Věžky 241 283 -42
Vlkoš 31 37 -6 Vlkoš 886 967 -81 Vlkoš 342 372 -30
Zábeštní Lhota 28 28 0 Zábeštní Lhota 2446 2561 -115 Zábeštní Lhota 328 344 -16
Želatovice 22 20 2 Želatovice 439 447 -8 Želatovice 104 102 2
Obce celkem 1718 1655 63 54581 58497 -3916 19964 20406 -442

Statistika obecních knihoven - porovnání roků 2017/2016
Čtenáři Výpůjčky Návštěvnost
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Příloha 6. 
 
PŘEHLED ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY v PŘEROVĚ ZA ROK 2017 
 
Besedy, soutěže, koncerty, vzdělávací akce a školení, výstavy 
 
Práce s dětmi a mládeží 
 
• Besedy - 276 (účast 5 574)

Advent 
Aby děti četly 
Astrid Lindgrenová 
Báje a mýty 
Bajky 
Bajky pro nejmenší 
Časopisy pro děti 
Čeští ilustrátoři 
Čtení pro kluky a holky 
Čtení zvládnu na jedničku 
Čtu a znám knihovnu 
Den natek 
Dobrodružná literatura 
Jak se chodí za básničkou 
Jak vzniká kniha 
Jaro 
Josef Lada 
Karel Čapek 
Knihy pro mě 
Literární žánry 
Literatura s dětským hrdinou 
Máme rádi knížky 
Miloš Kratochvíl 
Nezbedné pohádky 
Písmo a vznik knihy 
Planeta Země 

Podzim 
Poezie 
Pohádky 
Pohádky pro nejmenší 
Pohádky B. Němcové a K.J. Erbena 
Pověsti z okolí 
Pravěk 
Prázdninové čtení 
Přerovští spisovatelé a básníci 
Příběhy s dětským hrdinou 
Rodina 
Řemesla a povolání 
Staré pověsti české 
Sv. Valentýn 
Tatínku jeď opatrně 
Velikonoce – zvyky a tradice 
Vztahy a mládež 
Z pohádky do pohádky 
Zábavná knihovna 
Zvířata na statku 
Zvířata v přírodě 
Zvířátka v zimě 
Zvyky a obyčeje jednotlivých období roku 
Vánoce 
 

 
• Soutěže 24 (účast 614) - v závorce uvedena účast jednotlivých soutěží

Co známe z pohádek? (42 dětí) 
Co znamená, když se řekne (9 dětí) 
Co znáš z matematiky (21 dětí) 
Hra se slovy (18 dětí) 
Jarní kvíz (26 dětí) 
Křížovka s tajenkou (57 dětí) 
Když nastane zima (21 dětí) 
Malý strašidelný kvíz (5 dětí) 
Moje Česko (9 dětí) 
Najdi knihu podle indicii (10 dětí) 
Najdi zvířátko (57 dětí) 
Obrázková osmisměrka (25 dětí) 

Otázky z encyklopedie (17 dětí) 
Pohádkový kvíz (155 dětí) 
Popletená slova (23 dětí) 
Přesmyčky a bludiště (33 dětí) 
QR dobrodružství (2 děti) 
Těšíme se na Vánoce (6 dětí) 
Vím, víš, ví… (14 dětí) 
Ze života našich předků (15 dětí) 
Zeměpisný kvíz (23 dětí) 
Znáš zimní pranostiky? (7 dětí) 
Zvířecí mláďátka (10 dětí) 
Život pod hladinou (9 dětí) 
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• „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ - 9. ročník projektu podporujícího čtenářskou 
gramotnost se uskutečnil za podpory SKIP ČR a projektu Čtení pomáhá. Městská knihovna 
v Přerově se zapojila spolu se sedmi základními školami: ZŠ Trávník (4 třídy), ZŠ Svisle (2 třídy), 
ZŠ J. A. Komenského (3 třídy), ZŠ Velká Dlážka (2 třídy), ZŠ Za Mlýnem (2 třídy), ZŠ U Tenisu 
(3 třídy), ZŠ Želatovská (2 třídy)). Dohromady se projektu zúčastnilo 440 prvňáčků. Od února do 
června navštívili alespoň 3x knihovnu, kde se četlo, hádalo, luštilo, malovalo, soutěžilo a povídalo 
o knížkách. Uskutečnilo se celkem 70 akcí s návštěvností 1 686 účastníků. 
 

• Pasování prvňáčků na čtenáře (30. května a 6. června 2017) - Muzeum J. A. Komenského 
v Přerově. Pasováno na čtenáře 416 prvňáčků zapojených v projektu „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“. Každý prvňáček obdržel čtenářský průkaz do Městské knihovny v Přerově do 
konce roku 2017 zdarma a knížku Martina Šinkovského: Lapálie v Lampálii s ilustracemi 
TICHO762, která byla vydána za podpory SKIP ČR a projektu Čtení pomáhá v nakladatelství 
TRITON. 
 

• "Jarní prázdniny v knihovně" 
 
- půjčovna pro děti (6. - 10. února 2017) - týden zaměřený na tvořivé dílny (výroba 

Srdíčkové kabelky) - (účast 28 dětí), turnaje ve společenských deskových hrách 
a pohybových aktivitách s herní konzolí Microsoft XBOX a pohybovým senzorem Kinect 
(účast 58 dětí) 

- pobočka Předmostí (7., 10. a 11. února 2017) - výtvarné dílny: pohádkové postavičky 
z papíru a turnaje v deskových hrách (účast 6 dětí) 

 
• Beseda s Janem Opatřilem - Horory (27. a 28. února 2017) - půjčovna pro děti - literární 

besedy a autorská čtení se spisovatelem pro žáky základní školy (6 besed, účastí 217 žáků) 
 

• Jarní výzdoba zastávky MHD (4. - 18. dubna 2017) - děti společně s pracovnicemi půjčovny 
pro děti připravily výzdobu zastávky na Palackého ul. Obrázky a výrobky s jarními a velikonočními 
motivy zastávku zdobily do konce měsíce. 

 
• Březen - měsíc čtenářů (v závorce uvedena účast) 

 
- Knihohraní (1., 8., 15., 22. a 29. března 2017) - půjčovna pro děti - program pro děti ze 

ŠD Za Mlýnem (účast 77 dětí) 
- Společné čtení (1., 15. a 17. března 2017) - pobočka Velká Dlážka - čtení z knihy 

Pohádky z mravenčí chaloupky (Nyklová, R.) pro děti MŠ Sokolská a ZŠ V. Dlážka (účast 
84 dětí) 

- Kouzelná knihovna (3. a 9. března 2017) - pobočka Trávník - povídání o pohádkách pro 
děti MŠ U Tenisu. Účast 38dětí. 

- Beseda s Petrou Dvořákovou (22. březen 2017) - půjčovna pro děti - besedy a autorská 
čtení se spisovatelkou, realizovány 2 besedy (účast 84 dětí). 

 
• Večer s Andersenem (31. březen 2017) - pobočka Předmostí (účast 9 dětí) - večer ve 

společnosti oblíbených hrdinů Čtyřlístku - úkoly a zábavy 
  

• Večer s Andersenem (31. březen 2017) - pobočka Trávník (účast 11 dětí ze ŠD ZŠ U Tenisu + 
vychovatelka) - večer ve společnosti oblíbených hrdinů Čtyřlístku - úkoly a zábavy 
 

• Noc s Andersenem (31. března 2017) - půjčovna pro děti - velká pohádková noc pro děti. Noc 
s Andersenem je celostátní akce, která přesahuje hranice ČR a svým rozměrem zasahuje 
i do zahraničí. Hlavním tématem Noci s Andersenem 2017 v půjčovně pro děti bylo setkání s členy 
čtyřlístku - Bobík, Fifinka, Myšpulín a Pinďa. Akce se zúčastnilo 12 vybraných dětí, které v průběhu 
celého roku 2017 bez problémů a v pořádku vracely vypůjčené knihovní dokumenty a plnily různé 
úkoly a kvízy. Celý večer i dlouho do noci děti plnily mnoho úkolů a soutěží, zkoušely různé 
vědecké pokusy, dováděly a hlavně se úžasně bavily. 
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• Velikonoční vyrábění (15. dubna 2017) - půjčovna pro děti - výroba jednoduché slaměné 
dekorace na stůl nebo zápich do květináče se specialistkou na floristiku (účast 20) 

 
• Knihtisk (11. května 2017) - půjčovna pro děti - vzdělávací program Studia Bez Kliky o vývoji 

knihtisku pro žáky ZŠ. Účast 76 dětí ve třech prezentačních programech.  
 

• Prázdninové akce v knihovně (červenec - srpen 2017) - prázdninové soutěže pro děti 
(v závorce uvedena účast). 
  

- Turnaje v XBoxu a hraní deskových her (1. 7. - 31. 8. 2017) - (účast 139) 
- Tvořivé dílničky - Krabička s mořskými motivy, Chechtavá ryba, Krab a chobotnice, 

Lodička, Želva, Malování na kameny (18 akcí, účast 110 dětí) 
 

• Týden knihoven (2. - 8. říjen 2017) - v závorce uvedena účast 
 

- Tvořivá dílna (4. říjen 2016) - půjčovna pro děti - výroba želvy z PET lahví (účast 7) 
- Dobrodružství pavouka Čendy (2. říjen 2017) - scénické čtení knihy Pavla Čecha 

v podání herců Slováckého divadla v loutkovém divadle pro žáky 1. stupně ZŠ - realizována 
2 představení (účast 312 dětí) 

- Tvořivá dílna (2., 3., 5. a 6. říjen 2017) - půjčovna pro děti - výroba létajícího 
ptakoještěra a výrobky z kaštanů (účast 23 dětí) 

- Tvořivá dílna (3. říjen 2017) - pobočka Trávník – výroba deštníčků z papíru (účast 26 dětí 
ze ŠD ZŠ U Tenisu)  

- Cesta so pravěku (4. říjen 2017) půjčovna pro děti - zábavné odpoledne pro děti ze 
ŠD ZŠ Za Mlýnem (účast 19 dětí) 

- Velké říjnové společné čtení (4. a 6. říjen 2017) - pobočka Velká Dlážka - čtení z knih 
Zuzany Pospíšilové Zlobivé pohádky (MŠ Sokolská) a Knihovnické pohádky (ZŠ Velká 
Dlážka 2x) - (účast 72 dětí) 

- Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí Kainara - vyhlášení výtvarné soutěže pro děti 
1. stupně přerovských základních škol 
 

• Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí Kainara (říjen 2017) - výtvarná soutěž pro děti 
1. stupně přerovských základních škol. Zúčastnilo se 198 dětí z 5 základních škol v Přerově 
(ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Svisle, ZŠ Trávník, ZŠ U Tenisu, ZŠ Za Mlýnem). Z nejlepších kreseb 
vznikl nástěnný kalendář na rok 2018. Výstava všech odevzdaných kreseb a předání kalendářů 
proběhne v lednu 2018 v půjčovně pro děti. 
 

• „Život s hazardem“ (22. listopadu 2017) - půjčovna pro děti - beseda se spisovatelkou Martinou 
Bittnerovou o vlastní zkušenosti s gamblerstvím (účast 44 studentů) 
 

• Komiksový workshop (29. listopadu 2017) - půjčovna pro děti - workshop Daniela Vydry pro 
děti ZŠ (účast 46 dětí ve 2 workshopech) 

• Den pro dětskou knihu - 25. listopadu 2017 - půjčovna pro děti (účast celkem 35) 
- vytvoření Vánočního stromečku pod vedením specialistky na floristiku (účast 15 osob) 
- Hravá půlhodinka - jednoduché i složitější úkoly a kvízy pro menší děti (20 dětí) 

 
• Herní klub - pravidelná setkávání dětí nad společenskými i mírně sportovními hrami na pobočce 

v Předmostí a v půjčovně pro děti. 
- Předmostí - vždy jedna sobota v měsíci, 7 setkání (účast celkem 22 dětí). 
- Půjčovna pro děti - 1x za 14 dnů vždy ve čtvrtek, 22 setkání (účast celkem 95 dětí) 

 
• Tvořivé dílny - půjčovna pro děti - každé první úterý v měsíci. Výroba jednoduchých výrobků, 

které zvládne každý: skládanky z čajových sáčků, záložka do knihy, čarodějnice, zápich do 
květináče, tříhlavá saň, podzimní lucerna, papírové skládanky, sněhulák z přírodnin (8 akcí, účast 
153 dětí) 
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• Tvořivé dílny - pobočka Trávník - pro ŠD ZŠ U Tenisu každý měsíc jednu středu odpoledne. 
Jednoduché výrobky pro každého: sněhuláci z vaty a kokosu, bláznivé karnevalové brýle, jarní 
a velikonoční kouzlení, přáníčko mamince, papírová „káča“, barevní motýlci z papíru, deštníky 
z papíru, podzimní svícen, andílci na stromeček (17 akcí, účast 227 dětí) 
 

• Lekce informační výchovy a exkurze 
- MŠ a ZŠ: 23 akcí (účast 474 dětí) 
- SŠ, gymnázia, SOU: 8 akcí (účast 178 studentů) 

 
• Společné půjčování knih pro ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Za Mlýnem, ŠD ZŠ U Tenisu, 

ŠD ZŠ Velká Dlážka a ZŠ J. A. Komenského - celkem 155x, účast celkem 3 621 dětí. 
 

• Společná čtení z knih pro děti MŠ Sokolská, MŠ U Tenisu, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu, 
ZŠ Trávník – celkem 27x, účast celkem 570 dětí. 

 
• Zábavná odpoledne pro školní družiny - půjčovna pro děti: „Knihohraní“ a „Cesta do 

pravěku“, 13x s celkovou účastí 227 dětí ze ŠD ZŠ Svisle a ZŠ Za Mlýnem 
 

• Obal si svou knihu - pobočka Předmostí - děti ze ZŠ J. A. Komenského si zkusily zabalit knihu 
z knihovny (2 akce, účast 36 dětí) 
 

• Obal si svou učenici (září 2017) - pobočka Předmostí – možnost zabalení učebnic a školních 
sešitů za úplatu - zabaleno 40 ks učebnic A5 a 45 ks učebnic formátu A4 (využilo 18 uživatelů) 
 

• Bibliograficko-informační služba v půjčovně pro děti - 383 registrovaných informací 
 

• Anketa o nejhezčí knížku pro děti SUK 2016 (odevzdáno 29 dětských hlasů, 3 hlasy knihovnic) 
 

• Výzdoba a výstavky - Výzdoba oddělení pro děti a mládež (Zima, Jaro, Velikonoce, Léto, 
Oceněné knihy za rok 2016, Podzim, Vánoce) 

 
• Tematické výstavky knih – Bohumil Říha, Knihy na prázdniny, Cestopisy 
 
Práce s dospělými uživateli 
 
• Vzdělávací IT kurzy 

 
- Základy práce s MS Excel 2013 (leden - únor 2017) - počítačový kurz pro začátečníky 

se zaměřením na zvládnutí základů tabulkového editoru Microsoft Excel 2013 - 5 lekcí 
(9 účastníků, 42 návštěvníků) 

- Ovládání PC s Windows 10 pro mírně pokročilé (leden - únor 2017) - počítačový kurz 
pro mírně pokročilé zaměřený na základy ovládání PC s operačním systémem Microsoft 
Windows 10 - 2x 5 lekcí (16 účastníků, 56 návštěvníků) 

- Ovládání PC s Windows 10 pro mírně pokročilé (únor - březen 2017) - počítačový 
kurz pro mírně pokročilé zaměřený na základy ovládání PC s operačním systémem 
Microsoft Windows 10 - 5 lekcí (9 účastníků, 43 návštěvníků) 

- MS Excel 2013 pro mírně pokročilé (duben - květen 2017) - počítačový kurz pro mírně 
pokročilé uživatele tabulkového editoru Microsoft Excel 2013, 5 lekcí (8 účastníků, 
38 návštěvníků) 

- Základy úprav digitální fotografie (červen 2017) - vzdělávací kurz zaměřený na 
základní úpravy digitálních fotografií, 2x 2 lekce (17 účastníků, 33 návštěvníků) 

- Základy ovládání PC s Windows 10 (září - říjen 2017) - počítačový kurz pro 
začátečníky zaměřený na základy ovládání PC s operačním systém Microsoft Windows 10 - 
5 lekcí (9 účastníků, 41 návštěvníků) 

- Základy práce s MS Excel 2016 (září - říjen 2017) - počítačový kurz pro začátečníky se 
zaměřením na zvládnutí základů tabulkového editoru Microsoft Excel 2016 - 5 lekcí 
(9 účastníků, 37 návštěvníků) 
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- Základy ovládání PC s Windows 10 (říjen - listopad 2017) - počítačový kurz pro 
začátečníky zaměřený na základy ovládání PC s operačním systém Microsoft Windows 7 - 
5 lekcí (9 účastníků, 37 návštěvníků) 

- Základy práce s MS Excel 2016 (říjen - listopad 2017) - počítačový kurz pro začátečníky 
se zaměřením na zvládnutí základů tabulkového editoru Microsoft Excel 2016 - 5 lekcí 
(9 účastníků, 40 návštěvníků) 

- MS Excel 2016 pro mírně pokročilé (říjen - listopad 2017) - počítačový kurz pro mírně 
pokročilé uživatele tabulkového editoru Microsoft Excel 2016, 5 lekcí (7 účastníků, 
26 návštěvníků) 

- Používáme tablet (leden - listopad 2017) - přednášky o využití tabletů s operačním 
systémem Android, jejich nastavení i ovládání, způsoby připojení k internetu, propojení 
tabletu s dalšími zařízeními a další (14 přednášek, 93 účastníků) 

 
• Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) 

 
- Slavnostní ukončení zimního  semestru VU3V za rok 2016 (24. leden 2017) 

Mervartova síň přerovského zámku (účast 45) 
- Závěrečné ukončení zimního semestru v Zábřehu na Moravě (18. leden 2017) - 

(účast 3) 
- Slavnostní ukončení studia v ČZU (16. leden 2017) - promoce v aule České 

zemědělské univerzity v Praze (účast 6) 
- Studijní zájezd do Brna (15. březen 2017) - návštěva vily Tugendhat (účast 29) 
- Letní semestr VU3V (leden - duben 2017) - kurz Cestování. Realizováno 2x 6 přednášek, 

přihlášeno 44 seniorů (účast 264) 
- Slavnostní ukončení studia v ČZU (11. květen 2017) - promoce v aule České 

zemědělské univerzity v Praze (účast 7) 
- Slavnostní ukončení letního semestru (23. květen 2017) - Mervartova síň přerovského 

zámku (účast 56) 
- Závěrečné ukončení letního semestru v Uničově (30. květen 2017) – (účast 3) 
- Zimní semestr VU3V (září - prosinec 2017) - kurz „České dějiny a jejich souvislosti“. 

Realizováno 2x 6 přednášek, přihlášeno 47 seniorů (účast 282) 
- Návštěva výstavy Alexandera Forýtka  v Dřevohosticích (3. září 2017) - (účast 12) 
- Návštěva výstavy České korunovační klenoty ve Zlíně (17. říjen 2017) - (účast 26) 

 
• Březen měsíc čtenářů 

 
- Fotosoutěž Nejlepší babička čtenářka (březen 2017) – fotografická soutěž pořádaná ve 

spolupráci se SKIP ČR, účast 0 
- Anketa využívání služeb Městské knihovny v Přerově (od 1. března 2017 až 

24. dubna 2017) - internetová anketa zaměřená na zmapování využívání nabídky služeb 
přerovské knihovny (účast 118 respondentů) 

- Chci, aby v knihovně … (od 1. března 2017) - přání, postřehy, náměty i připomínky 
k poskytovaným službám přerovské knihovny od návštěvníků a uživatelů všech pracovišť 
knihovny  

 
• Besedy pro veřejnost (realizovány v pronajatých prostorách Ministerstva zemědělství ČR 

v Přerově, Wurmova 2 nebo Klubu Teplo na Horním náměstí) – účast celkem 798 (v závorce 
účast jednotlivých besed) 
 

18. ledna 2017 beseda s Radomírem Čížkem - Na mámině kole napříč Balkánem (79) 
15. února 2017 beseda s Tomášem Lounem - Aljaška 3D (133) 
15. března 2017 beseda se Sašou Ryvolovou - Jemen - zřítelnice oka Mohameda (74) 
4. duben 2017 beseda s Andreou Kauckou - Zimbabwe (85) 
3. května 2017 beseda s Milanem Zachou Kučerou - Čachtice (42) 
24. května 2017 beseda s Markem Miholou - MU KO SURIN: Thajsko s dětmi … (61) 
20. září 2017  beseda s Arnoštem Vašíčkem - Labyrint záhad (88) 
11. října 2017  beseda s Tomášem Kubešem - Sibiř (52) 
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1. listopadu 2017 beseda s Natašou Kučerovou - Dál po Hedvábné stezce … (53) 
29. listopadu 2017 beseda s Alenou a Jiřím Márovými - Barma a Vietnam (131) 

 
• Kulturní akademie knihovny - akademie určená všem seniorům ve věku 60+, kteří mají zájem 

o nové poznatky a informace z různých oblastí lidské tvořivosti a chtějí se společně setkávat na 
přednáškách, besedách, kurzech nebo vycházkách do okolí - účast celkem 111 posluchačů 
(v závorce účast jednotlivých besed) 
 

25. ledna 2016  Významné herecké osobnosti regionu (11) 
30. ledna 2017  Tomáš Baťa st. - obuvnický král (20) 
27. února 2017 Jiří Mahen - renesanční osobnost české kultury (14) 
27. březen 2017  Hana Mašková - ledová královna (12) 
24. dubna 2017  Josef Kainar - 100 let od narození přerovského rodáka (15) 
29. května 2017  Marie Terezie - soukromý život velké panovnice (15) 
26. června 2017  Helena Štáchová a její loutkový svět (4) 
25. září 2017   Petr Bezruč - bard slezského lidu (8) 
30. října 2017  Zátopkovi - nejslavnější český sportovní pár (7) 
27. listopadu 2017  Jaroslav Durych - představitel moderní české literatury (4) 
11. prosince 2017  Věra Polidorová - Krásy starověké Itálie - Řím, Vesuv, Pompeje (12) 
 

 
• Přednášky pro veřejnost (realizovány v přednáškové místnosti Městské knihovny v Přerově na 

Žerotínově náměstí) - účast celkem 397 posluchačů (v závorce účast jednotlivých besed) 
 

17. ledna 2017 Štefan Blaho - Olomoucký hrad (28) 
26. ledna 2017 Dagmar Halotová - Rok 2017 z pohledu numerologie (37) 
16. února 2017 Pavel Kavřík - Pozitivní myšlení (28) 
23. února 2017 Michal Krchňák - Cesty prvních moravských misionářů (24) 
16. března 2017 Dagmar Halotová - Karmický kód duše a poslání v našem životě (31) 
21. března 2017  Vít Ryšánek - Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska (26) 
23. března 2017  Petra Dvořáková - autorské čtení se spisovatelkou (11) 
28. března 2017  Štefan Blaho - Vinné a právovárečné domy v Olomouci (9) 
10. dubna 2017  Jiří Hájíček - autorské čtení se spisovatelem (14) 
20. dubna 2017  Alena Řehořová - Povídejme si, tentokrát o kineziologii (31) 
27. dubna 2017  Pavel Kavřík - Umíme mezi sebou komunikovat? (30) 
18. května 2017  Andrea Lenochová - Rostliny pro zdraví, v kuchyni a ochraně …  (22) 
5. října 2017   Pavel Kavřík - Moc podvědomí (27) 
12. října 2017  Dagmar Halotová - Význam jména, příjmení a dalších osobních … (28) 
24. října 2017  Markéta Harasimová - Mrazivé hry, beseda se spisovatelkou (14) 
9. listopadu 2017  Karla Otavová - Využijte svého práva na preventivní prohlídku (6) 
21. listopadu 2017  Martina Bittnerová - Život s hazardem beseda se spisovatelkou (10) 
23. listopadu 2017  Pavel Kavřík - Stres: závažný problém dnešní doby (21) 
 

• Týden knihoven (2. - 8. října 2017) - akce a nové služby 
 

- Čtenářská amnestie (2. - 8. říjen 2017) - celkem 85 uživatelů vrátilo v pořádku všechny 
upomínané vypůjčené knihovní dokumenty a požádalo o prominutí sankčních poplatků 
v celkové výši 1 500 Kč. Amnestie platila včetně knihoven v místních částech města 
Přerova. Amnestie se nevztahovala na pohledávky, které byly vymáhány prostřednictvím 
právního zástupce knihovny. 

- Prodej vyřazených a opotřebovaných knih 
 
• Čaj o páté (leden - říjen 2017) - pobočka Předmostí - pondělní setkávání čtenářů a uživatelů 

jedenkrát v měsíci nad šálkem dobrého čaje (7 akcí, účast 36 návštěvníků) 
 

• Pravidelné měsíční půjčování knih v pečovatelských domech - Trávník, Na Hrázi, 
Fügnerova, v Předmostí, v penzionu U Žebračky a Domově pro seniory na Optické ulici (24 akcí) 
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• Tematické výstavky literatury a kulturní kalendáře v prostorách knihoven zaměřené na 

celostátní a regionální výročí: Bohumil Hrabal - 20 let od úmrtí, Jan Kaplický - 80 let od narození, 
70 let od první cesty po světě Hanzelky a Zikmunda, 100 let od narození Josefa Kainara, Hvězdný 
sportovní pár Emil a Dana Zátopkovi, Klasické anglické spisovatelky J. Austenová a sestry Brotëovy 
 

• Tematické nabídky knih v půjčovně pro dospělé čtenáře každý měsíc - „příběhy, ze kterých 
mrazí“, „romantika, která zahřeje“, „česká literární současnost“, „ s úsměvem jde všechno líp“, 
„když se zhasne…“, „sportem ku zdraví!?“, „s batohem na zádech“, „zvěřinec kolem nás“, 
„bon apetit“, návraty do minulosti“, „příběhy se šťastným koncem“ 

 
• Vánoční knižní balíčky - prosinec 2017. Pro čtenáře v půjčovně pro dospělé byly připraveny 

speciální knižní balíčky. Každý balíček obsahoval tři tematicky zaměřené tituly. Balíčky byly díky 
své žánrové rozmanitosti určeny pro ženy i pro muže. Celkem bylo půjčeno 40 balíčků. 

 
• Internetové soutěže v průběhu roku 2017 pro dospělé 
 

- Nejkrásnější milostné dopisy (březen 2017) - internetová vědomostní soutěž zaměřená 
na soukromou korespondenci slavných osobností - účast 10 soutěžících   

- Cesty s vůní jídla (červenec - srpen 2017) - internetová vědomostní soutěž - účast 
10 soutěžících 

- Slavná díla v osmisměrkách a sudoku (červenec - srpen 2017) - účast 17 soutěžících 
- Ve stopách Oldřicha z Chlumu (říjen 2017) - internetová audiosoutěž pro znalce 

historických detektivních příběhů V. Vondrušky - účast 17 soutěžících 
- Přerovské blues Josefa Kainara (listopad 2017) - velká listopadová internetová soutěž - 

7 účastníků 
 
• Gastronomie na cestách (červenec - srpen 2017) - prázdninová fotosoutěž (účast 

6 amatérských fotografů) 
 

• Prodej vyřazeného knihovního fondu - každý první čtvrtek v měsíci (mimo letní prázdniny) se 
uskutečnil prodej vyřazeného knihovního fondu. Jedná se o knihy zastaralé, poškozené 
a multiplikáty, o které neměly zájem ostatní knihovny v rámci povinné nabídky na základě 
Knihovního zákona 

 
• Bibliograficko-informační služba pro dospělé (studovna) - poskytnuto celkem 

770 registrovaných informací, 16 rešerší, 422 konzultací (internet, Wi-Fi, počítače, tisk, 
e-mail, katalogy, databáze, apod.), vyřízeno 168 náročnějších požadavků (s délkou řešení více 
jak 1 hodina na dotaz) a vyřízeno 65 žádostí o validaci účtu mojeID 
 

Hudební oddělení 
 

• Realizace nástěnek a výstavek k aktuálním výročím, událostem klasické i populární hudby 
a mluveného slova v daném měsíci - Karel Černoch (10. výročí úmrtí), Marta Kubišová 
(75. výročí narození), Dizzy Gillespie (100. výročí narození), Vánoce ve společnosti 
audioknih 

• Příprava hudebních témat pro Zpravodaj knihovny - „Kouzlo vinylu aneb Střípky z historie 
gramofonové desky“, „Vyznáte se v klasické hudbě?“ (test), „Audioknihy - knihy, které 
jsou slyšet“, „Čeští kytaristé světového formátu“, „Slavní bubeníci z paličkového 
světa“ a „Čeští klavíristé“ 

 
Aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
 
• Senior Symposium (4. říjen 2017) - Městský dům v Přerově. Účast na konferenci pro seniory, 

prezentace nabízených služeb veřejnosti 
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Ostatní aktivity 
 

• Kniha do vlaku - od října 2015. Knihovna ve spolupráci se společností České dráhy zahájila 
půjčování knih na nádraží. Připojili jsme se tak k projektu „Kniha do vlaku“. V průběhu roku 
2017 bylo poskytnuto k půjčení celkem 3 075 knih. 

 
• Knižní trhy na hradě Helfštýn (27. a 28. května 2017) - nabídka služeb Městské knihovny 

v Přerově a prodej vyřazených knih v knižním antikvariátě v rámci pořádání Knižních trhů na 
Helfštýně (účast 88 návštěvníků) 

 
• Letní půjčovna knih, časopisů a denního tisku na bazéně (červenec - srpen 2017) - 

zahájení provozu letní půjčovny v prostorách přerovského venkovního bazénu ve spolupráci se 
společnostmi Teplo Přerov, a.s. a Technické služby města Přerova, s.r.o. Během letních prázdnin 
zde fungoval stánek s nabídkou knih, časopisů, denního tisku, deskových her a jednoduchými 
aktivitami pro děti. Otevřeno bylo denně od 10.00 do 18.00 hodin. Služeb knihovny zde 
využilo 953 uživatelů a půjčilo si 909 knih, časopisů, novin i společenských her. V roce 
2017 rozšířena nabídka o bezplatné připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové technologie 
Wi-Fi. Služby využilo 159 návštěvníků. Provoz půjčovny zabezpečovali 3 brigádníci. 

 
• Městská knihovna v Přerově spolupracovala se Statutárním městem Přerov při konání Senior 

symposia 2017 v Městském domě a prezentovala zde služby pro seniory (4. říjen 2017) 
 

• Městská knihovna v Přerově ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově uspořádala šestý 
ročník semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI.“ 
s podnázvem „Nové cesty za dobrodružstvím“ určeného pro pracovníky knihoven, základních 
škol a studenty vysokých škol s knihovnickým a pedagogickým zaměřením (8. listopad 2017). Akce 
se zúčastnilo celkem 80 posluchačů. 
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Vzdělávání, metodická činnost a péče o odborný růst zaměstnanců knihovny v roce 2017 
 
• Odborné semináře, školení 
 

1. Školení BOZP a PO (4. 1. 2017 - Městská knihovna v Přerově) - všichni pracovníci 
knihovny 

2. Bezpečnostní instruktáž POLICIE ČR pro pracovníky knihoven (16. 2. 2017 - 
Vědecká knihovna v Olomouci) - 2 pracovnice 

3. Komiksem ke čtenářství a vizuální gramotnosti (21. 2. 2017 - Vědecká knihovna 
v Olomouci) - 1 pracovnice 

4. Jarní setkání Klubka SKIP 10 (22. 2. 2017 - Městská knihovna ve Vítkově) - 
2 pracovnice 

5. Pedagog v knihovně - knihovník pedagogem? (28. 2. 2017 - Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové) - 1 pracovnice 

6. Pedagog v knihovně - knihovník pedagogem? (7. 3. 2017 - Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové) - 1 pracovnice 

7. Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti 
(24. 4. 2017 - Goethe-Institut v ČR, Praha) - 1 pracovnice 

8. Kritické myšlení v knihovnách (10. 5. 2017 - Knihovna Jiřího Mahena v Brně) - 
1 pracovnice 

9. Didaktické pomůcky a hry (21. - 22. 5. 2017 - Knihovna Jiřího Mahena v Brně) - 
2 pracovnice 

10. Statistika (19. 10 2017 - Vědecká knihovna v Olomouci) - 2 pracovnice 
11. Autorské právo na internetu (7. 11. 2017 - Vědecká knihovna v Olomouci) - 

1 pracovnice 
12. Jednání VV SKIP (9. 11. 2017 - Knihovna Jiřího Mahena v Brně) - 1 pracovnice 
13. Seminář Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI. 

(8. 11. 2017 - Městská knihovna v Přerově) - 13 pracovníků 
14. Den knihovníků (29. 11. 2017 - Knihovna Petra Bezruče v Opavě) - 1 pracovnice 
15. Podzimní setkání Klubka SKIP 10 (30. 10. 2017 - Knihovna města Ostravy, pobočka 

Ostrava-Vítkovice) - 1 pracovnice 
16. Setkání lokálních supervizorů autorit NK Praha (23. 11. 2017 - Národní knihovna 

v Praze) - 1 pracovnice 
17. Seminář uživatelů SK Caslin (27. 11. 2017 - Národní knihovna v Praze) - 1 pracovnice 
18. Démonia - roční zúčtování daně (19. 1. 2017 - Zlín) - 1 pracovnice 
19. Kontrola hospodaření PO (12. 5. 2017 - Regionální centrum Olomouc) - 1 pracovnice 
20. Majetek a jeho odpisy pro vybrané účetní jednotky (9. 6. 2017 - BEA centrum 

Olomouc) - 2 pracovnice 
21. Účetnictví PO v roce 2017, účtování transferů a fondů (22. 5. 2017 - Oblastní unie 

neslyšících Olomouc) - 1 pracovnice 
22. Účetnictví PO v roce 2017, s důrazem na majetek (24. 10. 2017 - Střední škola 

polytechnická Olomouc) - 2 pracovnice 
23. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků 2017 (27. 10. 2017 - Regionální centrum 

Olomouc) - 2 pracovnice 
24. Schvalování výdajů PO, finanční kontrola (15. 11. 2017 - BEA centrum Olomouc) - 

2 pracovnice 
25. Démonia - změny v oblasti odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2018 (21. 11. 2017 

- Zlín) - 1 pracovnice    
26. Zákoník práce Pospíšilíková (27. 11. 2017) - Olomouc, Vědecká knihovna - 1 pracovnice   
27. Roční závěrka a inventarizace (8. 12. 2017 - BEA centrum Olomouc) - 1 pracovnice    
28. OSSZ - změny v sociálním, zdravotním a důchodovém pojištění (14. 12. 2017 - 

Teplo Přerov) - 1 pracovnice 
29. Přímé daně pro PO, účetnictví PO (18. 12. 2017 - Oblastní unie neslyšících Olomouc) - 

1 pracovnice 
30. Workshop pro pracovníky metodických oddělení (9. - 10. 5. 2017 - Vědecká 

knihovna v Olomouci) -1 pracovnice 
31. Celostátní seminář Regionální funkce knihoven (25. - 26. 2017 - Pardubice) -

1 pracovnice 
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32. Webové stránky knihoven (1. 11. 2017 - Vědecká knihovna v Olomouci) -1 pracovnice 
33. Zákon GDPR - ochrana osobních údajů (20. 12. 2017 - Olomouc) - 2 pracovnice 
34. Registr smluv (28. 1. 2017 – Národní knihovna v Praze) - 1 pracovník 
35. Školení servisních bodů AKS Clavius (16. - 17. 5. 2017 - Plasy) - 1 pracovník 
36. Prezentace v PREZI (7. 6. 2017 - Vědecká knihovna v Olomouci) - 1 pracovník 
37. Bezpečnost webových aplikací (28. 6. 2017 - CZ.NIC Praha) - 1 pracovník 
38. Knihovny současnosti 2017 (12. - 13. 9. 2017 - Univerzita Palackého v Olomouci) - 

1 pracovník 
39. GDPR (6. 11. 2017 - Národní knihovna v Praze) - 1 pracovník 

 



Příloha 7. 
 

SEZNAM OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN V RÁMCI VÝKONU 
REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2017 

 
 

Seznam knihoven střediska Přerov 
 

      
Poř. č. Obec   Ev. číslo
     
  1. Beňov   1646  
  2. Bochoř   2481  
  3. Buk   3585  
  4. Čekyně (MČ)  3701  
  5. Dluhonice (MČ) 3702  
  6. Dobrčice  2934  
  7. Domaželice  885  
  8. Dřevohostice  4179 
  9. Grymov   1233  
10. Henčlov  (MČ)  3703  
11. Horní Moštěnice  226  
12. Hradčany  2198  
13. Kozlovice (MČ)  3704  
14. Křtomil   509  
15. Lazníčky  4230  
16. Lazníky   2932  
17. Lipová   3086  
18. Lišná   993  
19. Lověšice (MČ)  3705  
20. Lýsky (MČ)  3706  
21. Oldřichov  4484  
22. Oprostovice  6226  
23. Osek nad Bečvou 2886 
24. Pavlovice  275  
25. Penčice (MČ)  3707  
26. Podolí   3081  
27. Prosenice  1635  
28. Přestavlky  1805 
29. Přerov (P)  661  
30. Radkova Lhota  2242  
31. Radkovy  1728  
32. Radslavice  2493  
33. Radvanice  3465  
34. Říkovice  2815  
35. Soběchleby  4114  
36. Sobíšky   1515  
37. Stará Ves  3946  
38. Sušice   2547  
39. Šišma   5075  
40. Tučín   2239  
41. Újezdec  (MČ)  3708  
42. Věžky   2382  
43. Vinary (MČ)  3709  
44. Vlkoš   2498  
45. Zábeštní Lhota  2740  
46. Želátovice  634  
47. Žeravice (MČ)  3710  

Seznam knihoven střediska Všechovice 
 

     
Poř. č. Obec   Ev. číslo
     
  1. Býškovice  3781  
  2. Dolní Nětčice  3788  
  3. Horní Nětčice  3782  
  4. Horní Újezd  3780  
  5. Malhotice  3783  
  6. Opatovice  3784  
  7. Paršovice  3785 
  8. Provodovice  3779 
  9. Rakov   3786 
10. Rouské   3787 
11. Všechovice (P) 2793 
12. Žákovice  3627 
 
 

Seznam knihoven mimo střediska 
(zpracování statistiky) 

 
Poř. č. Obec   Ev. číslo 
 
  1. Dolní Újezd  4472 
  2. Skoky   4473 
  3. Staměřice  4488 
  4. Výkleky   2640 
 
 
 
(P)  … profesionální knihovna 
(MČ)  … místní část Přerova 


