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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:   24 (úvazek 23,25 – stav v 31. 12. 2019) 
 
 
Stav knihovního fondu:  192 820 svazků (stav k 31. 12. 2019, včetně fondu RF) 
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PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2019 
 
Městská knihovna v Přerově poskytovala v průběhu roku 2019 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.  
 
V průběhu roku 2019 zaznamenala Městská knihovna v Přerově pokles výkonů ve všech celkových 
statistických ukazatelích souvisejících s knihovními a výpůjčními službami poskytovanými 
veřejnosti, stejně jako tomu bylo v roce 2018. Vliv na tuto skutečnost mají dlouhodobě 
nevyhovující prostory hlavní budovy knihovny bez dostatečných prostorových podmínek pro umístění 
knihovního fondu (většina fondu umístěna ve skladech), chybějící přednáškové prostory a sociální 

zázemí pro uživatele knihovny. Dalšími důvody 
poklesu výkonů knihovny je demografický vývoj 
společnosti spojený s dlouhodobým a setrvalým 
poklesem celkového počtu obyvatel města Přerova, 
zrušení několika středních škol v posledním období 
a s tím související změna vzdělanostní struktury 
obyvatel města.  Na celkové statistické výkony má 
rovněž vliv dlouhodobé uzavření pobočky knihovny 
v místní části Újezdec a krátkodobá uzavření 
pracovišť z důvodu provádění plánovaných 
i neplánovaných oprav. 
 
Knihovna v květnu roku 2019 instalovala v prostorách 
nákupního centra Galerie Přerov zařízení pro 
samočinné vracení vypůjčených knihovních 
dokumentů KnihoBOX pořízený z prostředků 
statutárního města Přerova na konci roku 2018.  
 
V průběhu celého roku 2019 probíhaly přípravy akcí 
a aktivit k oslavám 100. výročí založení 
Městské knihovny v Přerově, které vyvrcholily 
v měsíci říjnu vernisáží výstavy o činnosti knihovny za 
celou dobu její existence a setkáním současných 
i bývalých pracovníků knihovny s dalšími zástupci 

z knihoven celého regionu a rovněž s představiteli zřizovatele přerovské knihovny, statutárního města 
Přerova. Setkání se zúčastnil osobně pan primátor a náměstek mající v gesci kulturní záležitosti města 
Přerova. 
 
V prosinci 2019 přešla knihovna na novou verzi automatizovaného knihovního systému Tritius 
včetně nového on-line katalogu dostupného na adrese https://tritius.knihovnaprerov.cz. 
 
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. Více jak polovina knižního fondu knihovny v hlavní budově je umístěna ve 
skladech (34 759 svazků knih), a to buď 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 
vypůjčitelnost 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. 
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Pracoviště Podlahová 
plocha (m2) 

Velikost knihovního fondu (svazky knih) 

Knihy AV média Periodika 

Půjčovna pro dospělé 63 20 105 130 6 545 

Hudební oddělení 15 699 7 691 285 

Studovna 42 6 996 97 10 577 

Čítárna (fond půjčovny pro dospělé) 22 0 0 0 

Sklad (Žerotínovo nám.) 68 23 266 0 0 

Depozitní sklad 78 11 493 304 0 

Půjčovna pro děti 168 15 506 550 2 816 

Pobočka Předmostí 117 13 735 20 3 114 

Pobočka Trávník 98 12 986 28 2 834 

Pobočka Velká Dlážka 117 12 831 20 3 615 

Pobočky v místních částech (10 poboček) 327 21 457 2 5 184 
Přehled výpůjčních prostor - podlahová plocha a množství umístěného knihovního fondu (stav k 31. 12. 2019) 
 
V průběhu roku 2019 neprobíhala žádná koncepční jednání o budoucnosti přerovské knihovny 
a přesunu jejích pracovišť do nových prostor. Pro přemístění knihovny do nových prostor byly 
v minulých letech 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 byly oba objekty nabídnuty k odprodeji soukromým subjektům, a to objekt 
Chemoprojektu soukromému investoru na vybudování centra pro osoby s Alzheimerovou nemocí 
a objekt na Čechově ulici pro vybudování bytových jednotek a zařízení občanské vybavenosti. Objekt 
bývalé Union Banky již delší dobu patří soukromému vlastníkovi, který budovu v letech 2013/2014 
nabízel městu k pronájmu. Od této nabídky bylo z důvodu vysokých finančních nákladů na pronájem 
budovy následně odstoupeno a v současnosti je budova využívána pro jiné komerční účely.  
 
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 zadní 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 okolního 
prostředí. 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, 2016 a v loňském roce 2019 byla provedena výměna oken v čelní straně hlavní budovy 
knihovny na Žerotínově náměstí. V roce 2009 byla vyměněna okna v půjčovně pro dospělé, v balírně 
a na bočním schodišti. V roce 2016 byla provedena výměna oken ve studovně a v pracovně útvaru 
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provozně ekonomického a v roce 2019 byla dokončena výměna oken ve 2. nadzemním podlaží budovy, 
konkrétně v pracovně útvaru doplňování a zpracování knihovních fondů, pracovně útvaru knihovních 
a informačních služeb a u správce budovy. Zbývající okna v zadní části objektu a v půdních prostorách 
objektu jsou stále v nevyhovujícím stavu a o jejich výměně nebylo doposud rozhodnuto, přestože vedení 
knihovny o realizaci této výměny předává požadavky zřizovateli každý rok.  
 
Z důvodu nevyhovujícího osvětlení v prostorách půjčovny pro dospělé v budově na Žerotínově náměstí 
a jeho havarijního stavu, bylo v roce 2019 realizováno poptávkové řízení na jeho výměnu. Výměna 
osvětlení byla provedena v období letních prázdnin, a to v průběhu několika středečních montáží, aby 
práce nezasáhly běžnou provozní dobu knihovny. 
 
Modernizovaná kotelna knihovny byla i v roce 2019 nadále ve správě společnosti Teplo Přerov, a.s., 
která zabezpečuje její bezproblémový provoz a pravidelné revize.  
 
V období I. pololetí roku 2019 probíhala plánovaná rekonstrukce terasy v budově na Žerotínově 
náměstí, která zlepšila nejenom vizuální stav této části objektu, ale vedla rovněž k zabezpečení prostor 
skladu umístěného pod terasou proti možnému vniknutí vody z dešťových nebo sněhových srážek 
a možnému poškození knihovního fondu zde umístěného. Rekonstrukce terasy byla realizována 
v celkové finanční výši 218 024 Kč.  
 
V prostorách pod schodištěm vstupu pro zaměstnance knihovny v budově na Žerotínově náměstí byla 
v období 1. pololetí roku 2019 (zahájení červen, dokončení červenec)provedena obnova sanačních 
omítek na holé zdivo, které bylo ponecháno k vyschnutí po rekonstrukci bočních přilehlých částí budovy 
realizovaných v roce 2017. Celkové náklady byly ve výši 82.032,80 Kč (prostor pod schodištěm 
a ve skládku folie). 
 
V průběhu letních prázdnin proběhla výměna oken v prostorách pobočky knihovny v Předmostí, 
depozitního skladu a útvaru střediskových služeb sídlících ve stejných prostorách. Výměna byla 
financována a realizována Odborem majetku statutárního města Přerova. Nová okna byla rovněž 
osazena novými žaluziemi. Na tuto skutečnost byla knihovna ze strany majitele objektu včas upozorněna 
a provedla potřebné provozní opatření k zabezpečení bezproblémové realizace výměny oken s co 
nejmenší mírou omezení provozní doby zmíněných pracovišť. 
 
V průběhu roku 2019 pak byly prováděny pouze další malé, dílčí a neodkladné opravy. 
Žádná z výše uvedených oprav nezlepšila, ani nezvětšila prostorové podmínky knihovny 
pro zabezpečování základních a dalších knihovních služeb.   
 
Přednášková a školicí činnost probíhala i v roce 2019 v prostorách učebny a přednáškové místnosti 
budovy na Žerotínově náměstí. Vzdělávací prostory jsou využívány zpravidla k realizaci malých besed, 
přednášek a setkání s autory knih pro 25 – 30 návštěvníků. Dále jsou prostory využívány ke specifickým 
vzdělávacím programům (kurzy kreativní kresby, kurzy reflexní terapie a další), k realizaci vzdělávacích 
kurzů pro veřejnost v oblasti ovládání výpočetní techniky a základního programového vybavení 
a k realizaci vzdělávacích aktivit v rámci činnosti Klubu programování a robotiky. Mimoto jsou tyto 
prostory využívány pro pravidelné provozní a další porady v rámci organizace. 
 
V návaznosti na implementaci nových legislativních dokumentů souvisejících s ochranou osobních údajů 
a GDPR byly provedeny nutné úpravy prostor a nábytku, aby splňovaly požadované parametry 
k zajištění požadované bezpečnosti těchto údajů (doplnění zámků, úprava nábytku a vstupních prostor). 
 
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. 
 
Pobočka knihovny na Trávníku by měla být po převodu budovy na společnost připravující rekonstrukci 
objektu na zařízení pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou plánované na rok 2020, přestěhována 
do náhradních prostor. Do konce roku 2019 nebyly ani po intenzívních jednáních se 
zřizovatelem knihovny vybrány náhradní prostory a o místě a termínu přestěhování nebylo 
dosud rozhodnuto. 
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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 pobočky knihovny v místní části Henčlov byla ke konci roku 2019 provedena z finančních 
prostředků statutárního města Přerova výměna již nevyhovujících a zastaralých oken a vstupních dveří. 
Výměna zlepšila provozní podmínky pobočky, a to hlavně v zimních měsících a snížila náklady na 
spotřebu energií na vytápění.  
 
Od prosince 2018 byla do odvolání uzavřena pobočka knihovny v místní části Újezdec, a to 
z důvodu poškození stropních konstrukcí v prostorách knihovny, souvisejícího se statickým zajištěním 
objektu budovy v minulých letech. Zřícení a další větší poškození objektu dle zprávy o statickém 
posouzení nehrozí, ale prostory byly z preventivních důvodů pro veřejnost uzavřeny. Pobočka knihovny 
by měla být otevřena až po opravě objektu, se kterou souvisí demolice malé přístavby, která bude 
realizována pravděpodobně v době letních prázdnin v roce 2020, kdy nebude v provozu mateřská škola, 
která v objektu sídlí. Předpokládaný termín znovuotevření pobočky je stanoven na září 2020. 
 
Služby v rámci výkonu regionálních funkcí jsou realizovány v prostorách budovy staré školy 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.  
 
Provozně ekonomické ukazatele 
 
Knihovna v průběhu roku 2019 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 v průběhu roku 2019 hospodařila s rozpočtem v celkové výši 
18 015 002 Kč (stav k 31. 12. 2019), a to včetně dotace Olomouckého kraje na výkon regionálních 
funkcí, dotací z grantových programů Ministerstva kultury ČR, odpisů a výnosů z vlastní činnosti.  
 

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace pro 
rok 2019 činil včetně průběžných úprav částku 
15 432 992 Kč, který tvoří 85,53% celkové výše 
rozpočtu. 
 
Zvýšení příspěvku zřizovatele v letech 2015 – 2019 je 
způsobeno převážně růstem mzdových nákladů 
v souvislosti s nárůstem tarifních složek platů 
zaměstnanců knihovny. 
 
Na zabezpečení spolufinancování grantových 
projektů Ministerstva kultury ČR v roce 2019 

byla do rozpočtu knihovny zahrnuta investiční dotace ve výši 375 000 Kč. 
 
Na pořízení speciálního hasicího zařízení do místnosti se specializovanou výpočetní 
technikou (servery, záložní nosiče dat a další) obdržela knihovna do rozpočtu částku ve výši 
56 700 Kč. Zařízení bylo dodáno a namontováno v průběhu měsíce prosince 2019. Zprovoznění 
zařízení bylo naplánováno na leden 2020. Částka nebyla do konce roku 2019 dodavateli proplacena 
a finanční plnění za dodávku bude realizováno po předání kompletní a plně funkční objednávky v roce 
2020. 
 
Rozpočet knihovny byl rovněž navýšen o částku ve výši 57 000 Kč na dofinancování 
rekonstrukce terasy v budově na Žerotínově nám. 211/36 z důvodu vyšších nákladů na 
rekonstrukci. Dodavatel realizace zakázky byl vybrán již na podzim roku 2018, kdy již byl podán návrh 
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na rozpočet pro rok 2019 a s vyšší, než původně plánovanou částkou na rekonstrukci nepočítal. 
Realizace díla byla provedena v I. pololetí roku 2019. 
 
Příspěvek ve výši 100 000 Kč byl určen na zabezpečení akcí, aktivit a oslav k 100. výročí 
založení Městské knihovny v Přerově. Částka částečně pokryla náklady na realizaci výstavy, 
propagačních předmětů a setkání bývalých pracovníků knihovny a partnerských knihoven s představiteli 
zřizovatele knihovny. 
 
Částka ve výši 494 300 Kč byla určena na dokončení výměny kastlových oken v průčelí 
budovy na Žerotínově nám. 211/36 v rámci III. etapy výměny oken. Výměna oken proběhla 
ve III. čtvrtletí roku 2019 (říjen 2019). 
 
Na zabezpečení výkonu regionálních funkcí obdržela knihovna ke konci měsíce ledna 2019 na 
základě podepsané smlouvy od Olomouckého kraje finanční příspěvek ve výši 1 274 387 Kč, který 
byl oproti roku 2018 ponížen o částku 11 440 Kč, a to na základě přepočtu počtu obyvatel obcí, pro 
něž přerovská knihovna vykonává regionální funkce a počtu jejich knihoven. Příspěvek byl 
prostřednictvím dodatku ke smlouvě v průběhu I. pololetí roku 2019 (červen) navýšen o částku 
38 000 Kč z důvodu dorovnání nárůstu platových tarifů po schválení rozpočtu na výkon 
regionálních funkcí v roce 2018. 
 

Městská knihovna v Přerově v rámci úspěšného podání projektů 
v grantových programech VISK3, VISK8 a Knihovna 
21. století (K21), vyhlašovaných Ministerstvem kultury ČR, 
získala finanční prostředky ve výši 718 000 Kč, z nichž částka 
ve výši 58 000 Kč byla neinvestiční dotace a částka 660 000 Kč 

investiční dotace. Částku ve výši 70 000 Kč knihovna prostřednictvím zřizovatele vrátila zpět 
poskytovateli z důvodu jejího nevyčerpání. Podrobné informace o finančních prostředcích 
získaných z grantových programů jsou uvedeny v části „Grantové projekty“ této zprávy. 
 
Přehled hlavních výnosů v letech 2005 - 2019 

Rok 

Příspěvek zřizovatele 
Výnosy 

ze 
služeb 

Ostatní 
výnosy 

Granty, 
dotace Dary 

Regionální funkce 

Provoz 
z toho 

účelová 
dotace 

Příspěvek 
OK 

Fond SF 

2005 11 360 997 673 997 672 857 22 539 0 160 000 1 219 506 148 410 
2006 12 253 100 1 010 000 697 866 20 418 213 000 130 000 1 235 611 183 700 
2007 11 692 336 0 577 584 28 255 64 000 128 000 1 225 157 222 030 
2008 12 080 000 140 699 582 495 38 046 216 000 120 000 1 291 635 298 680 
2009 13 350 200 746 781 598 894 19 516 90 000 50 000 1 248 960 302 580 
2010 12 173 000 0 605 267 20 540 168 000 200 000 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 12 018 013 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 12 650 128 379 867 648 417 81 542 132 000 0 1 010 692 303 470 
2016 12 761 423 595 060 631 788 47 887 192 000 200 000 1 014 225 172 845 
2017 13 582 457 208 640 632 549 92 404 187 000 0 1 166 582 317 980 
2018 14 485 690 202 791 718 458 93 424 268 000 0 1 285 827 316 120 
2019 15 432 992 664 300 613 570 65 094 718 000 0 1 312 387 323 850 

 
V průběhu roku 2019 bylo osloveno několik potencionálních sponzorů nebo dárců s výzvou ke spolupráci 
na aktivitách realizovaných knihovnou, z nichž se podařilo pro aktivity knihovny získat společnost 
Pivovar ZUBR a.s. Přerov, která se podílela na občerstvení v rámci realizace setkání 
knihovníků při oslavách 100. výročí založení přerovské knihovny. 
 



 9

V roce 2019 nezískala knihovna žádné další mimořádné peněžní dary od právnických 
ani fyzických subjektů. 
 
Z prodejů zastaralých, opotřebovaných a vyřazených knihovních dokumentů, které probíhaly 
každý první čtvrtek v měsíci, získala knihovna v průběhu roku 2019 částku v celkové výši 44 550 Kč. 
Celkem si návštěvníci prodeje zakoupili 11 634 ks vyřazených knih a časopisů. 
 
Na základě rozhodnutí Rady města Přerova z konce roku 2016 pokračovala knihovna i v roce 2019 
v nákupech kancelářských, hygienických a čisticích prostředků prostřednictvím elektronického aukčního 
portálu eCENTRE. Nákupy probíhaly nepravidelně a pouze při větších objednávkách v celkové hodnotě 
nad 1 500 Kč. Aukční portál některé druhy zboží nemá ve své nabídce nebo je jeho nabídka 
dražší než nabídky jiných dodavatelů a nebylo výjimkou, že objednávané zboží přišlo 
nekompletní a s delším časovým zpožděním. Z těchto důvodů byly některé nákupy 
realizovány mimo aukční portál. 
 
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 
a k soudnímu projednání byly v roce 2019 průběžně předávány všechny pohledávky z výpůjční 
činnosti po vypršení termínu vrácení nebo splatnosti, a to bez omezení jejich výše. 
 
V roce 2019 byly předány právnímu zástupci knihovny k vymáhání dva nové případy v celkové 
hodnotě 1 809 Kč. Celkem bylo ke konci roku 2019 u právního zástupce k dořešení 17 pohledávek 
v celkové hodnotě 19 803,86 Kč a úroky z prodlení ve výši 3 380,23 Kč. Tyto pohledávky jsou 
průběžně uspokojovány. 
 
U exekutorského úřadu bylo k 31. 12. 2019 evidováno 14 nevyřízených případů v celkové výši 
17 355,18 Kč bez úroků z prodlení, u nichž dochází k průběžným úhradám. Ke stejnému dni 
knihovna evidovala v rámci soudních řízení 3 dosud nevyřízené případy v celkové výši 
2 967,46 Kč vč. úroků z prodlení.  
 
Celková výše nesplacených pohledávek k 31. 12. 2019 převážně z výpůjční činnosti 
v účetní rozvaze je 36 989,09 Kč.  
 
Celková výše nesplacených pohledávek z výpůjční činnosti evidovaných na podrozvahovém 
účtu, u nichž je vydáno rozhodnutí o upuštění od vymáhání, činila k 31. 12. 2019 hodnotu 
102 880,54 Kč. Z této částky je hodnota knihovních dokumentů ve výši 49 600,62 Kč a hodnota 
sankčních a ostatních poplatků je ve výši 53 279,92 Kč. 
 
V průběhu roku 2019 pokračovalo centralizované odesílání upomínek z pracoviště hlavní budovy 
na Žerotínově náměstí, a to z důvodu zefektivnění a zjednodušení evidence a následného řešení 
případných pohledávek. 
 
V Městské knihovně v Přerově bylo zaměstnáno k 31. 12. 2019 celkem 24 pracovníků 
s úvazkem 23,25. 
 
Průměrná hrubá mzda v Městské knihovně v Přerově v roce 2019 představovala částku ve výši 
30 480 Kč. Vyšší průměrná mzda oproti roku 2018 je způsobena zákonem stanoveným zvýšením 
tarifních složek platů pracovníků ve veřejném sektoru v letech 2018 a 2019. 
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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 službu ve výši 5,78 Kč. Knihovna obdržela certifikát s aktuální hodnotou ROI ověřený 
Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 
 
V letech 2017 až 2019 nebyla hodnota ROI zjišťována, ale dá se předpokládat její mírné snížení 
opět v důsledku navýšení nákladů vlivem růstu mzdových prostředků daných nařízením 
vlády a mírným poklesem využívání služeb knihovny (počet uživatelů a návštěvnost). 

Kontrolní činnost správních orgánů 

Ke konci měsíce června 2019 proběhla v knihovně kontrola Krajského úřadu v Olomouci na hospodaření 
s finančními prostředky určenými na výkon regionálních funkcí za rok 2018. Kontrola nezjistila žádné 
nedostatky. 
 
Ke konci měsíce prosince 2019 byla zahájena veřejnosprávní kontrola hospodaření Městské 
knihovny v Přerově pověřenými zaměstnanci Útvaru interního auditu a kontroly Magistrátu města 
Přerova. Kontrola nebyla do konce roku 2019 ukončena a její výsledky budou známy až 
v průběhu ledna roku 2020. 

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. Více jak polovina 
knihovního fondu půjčovny pro dospělé uživatele je umístěna ve skladu (23 266 svazků knih), který 
je součástí budovy. V depozitním skladu v Předmostí je umístěno dalších 11 493 svazků knih 
převážně staršího vydání. Díky této skutečnosti je tento fond méně využíván, než kdyby byl umístěn 
ve volném výběru. 
 

Personální obsazení pracovních pozic pro výkon 
služeb veřejnosti je zabezpečeno dostatečně 
a odchody jednotlivých pracovníků (důchod, ukončení 
pracovního poměru) jsou průběžně doplňovány dle 
aktuálních potřeb a požadavků útvaru 
zabezpečujícího tyto služby a vedení organizace. 
 
V průběhu roku 2019 využilo některé ze služeb 
přerovské knihovny celkem 6 054 uživatelů 
(ve stejném období roku 2018 to bylo 
6 243 uživatelů), kteří měli platnou registraci, tuto 

registraci si obnovili nebo se nově zaregistrovali. Z tohoto počtu bylo celkem 1 869 uživatelů ve 
věku do 15 let (ve stejném období roku 2018 to bylo 2 000 uživatelů do 15 let). Při porovnání 
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celkového počtu uživatelů za rok 2019 s počtem uživatelů ve stejném období roku 2018 lze odvodit, že 
došlo k poklesu počtu uživatelů knihovních služeb o 189 uživatelů (-3,03 %). Z výše 
uvedených statistických údajů je patrné, že došlo k poklesu rovněž u uživatelů do 15 let, 
a to celkem o 131 uživatelů (-6,55 %) z celkového poklesu. Do stanovení počtu registrovaných 
uživatelů významně zasáhla změna metodiky vydaná Národní knihovnou v Praze, která vešla v platnost 
v lednu 2017.  
 
Nová metodika eviduje registrovaného uživatele knihovny již při jeho první návštěvě 
knihovny nebo při 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. Prezentovaný graf 
vývoje počtu registrovaných uživatelů vykazuje v letech 2017 a 2018 abnormální nárůst, a to právě ve 
vazbě na úpravu zmíněné metodiky počítání registrovaných uživatelů. Proto je také nutné přistupovat 
k těmto informacím v rámci uvedeného kontextu a celkové vývoje počtu registrovaných 
uživatelů srovnávat za období do konce roku 2016 a od roku 2017 zvlášť. 
 
Nicméně je z grafu patrné, že celkový počet registrovaných uživatelů se od roku 2016 nepatrně snižuje 
a další roky ukáží, zdali se jedná pravděpodobně o setrvalý trend než jen o dočasnou periodu, ke které 
v průběhu činnosti knihovny pravidelně dochází.  
 
Důvodů poklesu počtu registrovaných uživatelů, který se pravděpodobně projeví i v budoucnu, je dle 
našich předpokladů a získaných informací několik. Jednak dochází k poklesu celkového počtu 

obyvatel města Přerova (pokles počtu obyvatel 
zaznamenaný v letech 2003 - 2019 byl o 4 909 osob 
- zdroj www.mvcr.cz, počet obyvatel k 1. 1. 2020) 
a dále také dochází k odchodu aktivních uživatelů 
z důvodů stáří (úmrtí). Významným faktorem 
majícím vliv nejenom na počet uživatelů využívajících 
služeb knihovny, ale i na všechny s tím související 
výkony, je tedy demografický vývoj společnosti 
spojený s dlouhodobým a setrvalým poklesem počtu 
obyvatel města Přerova. V neposlední řadě má vliv na 
všechny výkony knihovny také zrušení několika 

středních škol v posledním období (Střední zdravotnická škola, Soukromá škola živnostenská a další) 
a s tím související změna vzdělanostní struktury obyvatel města a jejich požadavků. 
 
Vliv na vývoj počtu uživatelů má také skutečnost, že  mladší generace v současnosti využívá více 
moderních možností přístupu k dokumentům a informacím a využívá absenční služby 
knihovny v menším rozsahu než starší generace.  
 
Na pokles počtu registrovaných uživatelů využívajících služeb knihovny má také vliv zavedení 
některých podpůrných služeb v minulosti, které sice zviditelnily služby a nabídku knihovny, ale již 
nemotivují uživatele těchto služeb dále se registrovat (Kniha do 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

2018 5 854 58 41 40 51 39 8 29 41 36 46 6 243 1 973 42 937 14,54

2019 5 704 69 41 50 38 39 13 30 1 34 35 6 054 1 869 42 587 14,22

Rok
z toho 
dětí

Počet 
obyvatel 

* 
% z obyv.

Uživatelé knihovních služeb

Uživatelé 
celkem

* zdroj www.mvcr.cz (bez občanů EU a jiných států) 
 
Obslužnost v celkovém počtu obyvatel Přerova vč. místních částí (42 587 obyvatel dle www.mvcr.cz 
k 1. 1. 2019, bez občanů EU a jiných států) se oproti roku 2018 (14,54 %) snížila na úroveň 
14,22%. Vzhledem k demografickému vývoji a stálému poklesu počtu obyvatel statutárního 
města Přerov a jeho místních částí a rovněž také vyšší a širší dostupnosti řady knihovních 
a informačních dokumentů na internetu, bude i v dalších letech docházet ke změně výše 
obslužnosti obyvatel města, a to spíše směrem dolů.  
 

Věkové rozložení uživatelů v roce 2019 (porovnání s rokem 2018) 

     

 2019 2018 

Věkové rozmezí počet % počet % 
do 6-ti let 226 3,73 % 215 3,44 % 
7 až 15 let 1 643 27,14 % 1 758 28,16 % 
16 až 19 let 375 6,19 % 367 5,88 % 
20 až 29 let 310 5,12 % 363 5,81 % 
30 až 39 let 419 6,92 % 444 7,11 % 
40 až 49 let 817 13,50 % 828 13,26 % 
50 až 59 let 617 10,19 % 649 10,40 % 
60 až 69 let 744 12,29 % 768 12,30 % 
70 až 79 let 656 10,84 % 626 10,03 % 
nad 80 let 224 3,70 % 210 3,36 % 
neuvedeno 23 0,38 % 15 0,24 % 
Celkem 6 054 100,00 % 6 243 100,00 % 

 
Tabulka s věkovým rozložením uživatelů knihovny registrovaných v roce 2019 prezentuje poměrné 
zastoupení věkových skupin v celkovém počtu uživatelů Městské knihovny v Přerově. Poměr mezi 
muži a ženami není možné z evidovaných údajů relevantně zjistit, jelikož městská 
knihovna přestala od května roku 2018 ve vazbě na nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) tyto údaje sledovat. Lze však předpokládat, že poměr uživatelů knihovních služeb 
odpovídá údajům zjištěných před platností GDPR, a to v poměru 30:70 ve prospěch žen.  
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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 a 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. 
 
V průběhu roku 2019 bylo vydáno nebo prodlouženo celkem 205 rodinných registrací za cenu 
150 Kč umožňujících získání registračních průkazů pro až 6 rodinných příslušníků majících stejnou 
adresu bydliště jako hlavní člen rodiny. Rodinné registrace využívá 618 uživatelů knihovních 
služeb. 
 

 P
ře

ro
v

 Č
e

k
yn

ě

 D
lu

h
o

n
ic

e

 H
e

n
čl

o
v

 K
o

zl
o

vi
ce

 L
o

vě
ši

ce

 L
ýs

k
y

 P
e

n
či

ce

 Ú
je

zd
e

c

 V
in

a
ry

 Ž
e

ra
vi

ce

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 65,30

2016 324 728 5 549 2 863 2 955 7 609 2 078 766 2 970 2 565 2 471 3 136 357 690 65,08

2017 310 072 5 942 2 474 3 115 6 282 1 924 943 2 942 2 245 2 217 2 777 340 933 54,14

2018 301 581 7 222 2 288 3 347 5 040 1 595 1 299 2 787 2 180 2 165 2 573 332 077 53,19

2019 279 337 7 731 2 341 3 378 4 957 2 292 1 519 2 663 34 2 358 2 127 308 737 51,00

Rok
Průměr 

na 
uživatele

Výpůjčky

Výpůjčky 
celkem

 
 
 
Všichni uživatelé knihovny si v průběhu roku 2019 vypůjčili celkem 308 737 knihovních 
dokumentů při celkovém počtu 110 884 návštěv zahrnujících i návštěvy besed, přednášek 

a vzdělávacích akcí. To představuje oproti stejnému 
období v roce 2018 pokles o 23 340 výpůjček 
(-7,03 %). Ve stejném sledovaném období došlo 
k poklesu návštěvnosti knihovny 
o 5 717 návštěv (-4,90 %).   
 
Pokles průměrných výpůjček na jednoho 
uživatele je opět v přímé souvislosti se změnou 
metodiky evidence registrovaných uživatelů 
zavedené Národní knihovnou ČR na začátku 
roku 2017, kdy na počet výpůjček je více 
uživatelů, a proto uvedená srovnání 

průměrných výpůjček na jednoho uživatele jsou vytržena z kontextu a prakticky se výkony 
z let 2017 až 2019 oproti výkonům v letech minulých nedají v souvislosti s touto změnou 
porovnávat! Podrobné statistiky uživatelů, návštěvnosti a výpůjček za rok 2019 jsou uvedeny 
v samostatných přílohách (přílohy č. 2 až 4). Nicméně je možné pozorovat dlouhodobou 
a setrvale sestupnou tendenci poklesu průměrného počtu výpůjček na jednoho uživatele. 
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Významný pokles výpůjček knih za období 2005–2019 je zaznamenán také u uživatelů knihovních 
služeb z řad dětí ve věku do 15 let. Přestože knihovna v minulých letech vykazovala nárůst celkového 
počtu uživatelů v této věkové kategorii, i přes nárůst dalších podpůrných aktivit (Knížka pro prvňáčka, 
Herní klub, herní konzole Microsoft XBOX a další) se nedaří uživatele ve věku do 15 let udržet 
a motivovat je k pravidelným návštěvám a využívání výpůjčních a dalších služeb knihovny. 

V rámci této věkové kategorii se jedná od roku 
2005 o pokles ve výši 46,99 % u výpůjček 
beletrie a u naučné literatury dokonce o pokles 
ve výši 72,38 %.  
 
Statistiky výpůjček knih a periodik z let 2005 
až 2019 zjišťované v rámci výkonů všech 
pracovišť knihovny pro uživatele ve věku nad 
15 let jsou podobné statistikám uživatelů do 
15 let. I zde se ukazuje výrazný pokles jak 
u výpůjček beletrie, a to na úrovni 48,57 %, 
tak u naučné literatury, kde je tento pokles 

dokonce ve výši 72,85 %. Projevuje se zde výrazný vliv získávání odborných informací 
prostřednictvím on-line služeb na internetu v posledních několika letech a rozvoj 
dostupnosti dalších on-line zdrojů a služeb. S tím koresponduje i mírný, přesto setrvalý 
pokles výpůjček periodického tisku. 
 
Podrobnější statistiky za jednotlivé věkové skupiny (nad 20, 30, 40, 50 a 60 let) a seniory není možné 
z dostupných dat získat. 
 
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 a řada dalších vlivů, což dokladují i výše 
uvedené poklesy výpůjček u jednotlivých věkových 
skupin.  
 
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“ 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.  
 
Statistické výkony knihovny v roce 2019 zcela jistě ovlivnil vývoj situace související 
s provozem školských zařízení na území města Přerova. V průběhu roku 2019 došlo k ukončení 
činnosti nebo změně místa působení několika středních škol, a to Střední zdravotnické školy v Přerově, 
Gymnázia Palackého a Střední odborné školy živnostenské a Vyšší odborné školy Živnostenské 
v Přerově.  
 
V neposlední řadě mají na celkové výkony knihovny nezanedbatelný vliv rovněž 
nevyhovující prostory knihovny, které neodpovídají knihovně 21. století.  
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Naproti tomu by se již ve statistikách výpůjček neměl projevovat vliv úpravy nastavení 
knihovního systému a evidence výpůjček knihovních dokumentů realizované v roce 2015. 
Nastavení parametrů knihovního systému v roce 2015, stejně jako původní konfigurace systému 
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. Upravené nastavení 

výpůjčního systému se již explicitně dotazuje, 
zdali má půjčovaný dokument opravdu půjčit, 
čímž nedochází ke zkreslování statistických 
údajů a započítávání fyzicky nerealizovaných 
výpůjček.  
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v průběhu 
roku 2019 pokračovala sestupná tendence 
množství výpůjček knihovních dokumentů, a to 
ve vazbě i na další, výše uvedené skutečnosti 
související s vývojem kolem činnosti a provozu 

knihovny v průběhu roku 2019, ale i v letech předchozích. Změna způsobu evidence 
výpůjček provedená na začátku roku 2015 pouze zpřesnila statistiku evidence. Pokles celkového 
počtu výpůjček je tak dán zaměřením uživatelů knihovních služeb na jiné zdroje informací a kulturního 
vyžití, které zcela jistě souvisí s růstem platů a tím také životní úrovně, změnou životního stylu a mimo 
jiné se vzdělanostní a zájmovou skladbou obyvatel města Přerova. 
 
Z celkového počtu 110 884 návštěv knihovny v roce 2019 (116 601 v roce 2018), bylo uskutečněno 
17 997 návštěv (18 719 v roce 2018) vzdělávacích besed, lekcí informační výchovy, výstav, 
školení, workshopů a anonymních uživatelů ostatních služeb knihovny. Návštěvnost uživatelů 

přímých služeb (absenční a prezenční výpůjčky 
knihovních dokumentů, prodloužení apod.) 
byla v roce 2019 v celkové výši 92 887 návštěv 
(97 885 v roce 2018), z níž bylo prostřednictvím 
on-line služeb (přístupy do uživatelského 
konta, prodlužování apod.) uskutečněno 
celkem 4 392 vzdálených návštěv 
(4 560 v roce 2018). 
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se jedná 
o dlouhodobější trend. Uživatelé přerovské knihovny 
ve větší míře, se stoupající tendencí, využívají 

rozšířenou nabídku služeb knihovny a navštěvují její podpůrné aktivity (besedy pro veřejnost a školy, 
vzdělávání, zájmové aktivity apod.). Využívání primárních služeb knihovny (fyzické výpůjčky), popř. 
využívání připojení k internetu, má naproti tomu mírně klesající tendenci.  
 
Podobný pokles základních statistických ukazatelů týkajících se počtu uživatelů, 
návštěvnosti a výpůjček za rok 2019 byl zaznamenán i u knihoven v samostatných obcích 
okresu Přerov, pro které Městská knihovna v Přerově vykonává regionální funkce.  
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Nejčastěji půjčované knihovní dokumenty v roce 2019 jsou uvedeny v samostatné příloze 
„Nejžádanější tituly od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ (příloha č. 9). 
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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

2018 108 062 2 194 971 772 844 912 445 65 596 667 1 073 116 601 18,68

2019 101 588 2 384 1 033 821 709 1 245 568 850 22 702 962 110 884 18,32

Rok
Průměr na 
uživatele

Návštěvnost

Návštěvy 
celkem

 
 
Z výše uvedené tabulky je zřetelné, že se v roce 2019 oproti roku 2018 jedná o pokles celkové 
návštěvnosti v počtu 5 717 návštěvníků (-4,9 %). V souvislosti s tím došlo rovněž k poklesu 
průměrného počtu vypůjčených knihovních dokumentů za rok na 1 uživatele, a to na 
18,32 výpůjček (pokles o 0,36 výpůjček na uživatele). Nicméně se jedná o průměr za všechny 
návštěvy knihovny včetně všech akcí a aktivit realizovaných v roce 2018. Při aplikaci výpočtu 
průměrného počtu návštěv na 1 uživatele pouze na návštěvnost přímých služeb 
(92 887 návštěv a 6 054 uživatelů, viz tabulka níže) byl průměr fyzických návštěv v roce 2019 
roven hodnotě 15,34 návštěv na 1 uživatele za rok. 
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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

2018 97 882 4 560 2 397 9 111 569 1 021 454 905 289 1 275 1 467 1 231 116 601

2019 92 887 4 392 1 837 9 417 592 638 1 020 675 76 941 1 481 1 320 110 884

Rok

Návštěvnost dle druhu

Návštěvy 
celkem

 
 
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 
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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 2019 bylo v rámci uvedeného projektu umístěno ve vestibulu přerovského nádraží 
celkem 2 614 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 2019 celkem 7 267 uživatelů. Z tohoto počtu využilo přístupu k internetu 
7 241 uživatelů, z nichž bylo 683 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 stejnému období roku 2018 došlo při 
celkovém využívání internetového připojení v knihovně k výraznému poklesu využití 
o 2 199 případů (-24,13 %). Pokles oproti předchozímu období je významný a lze předpokládat, že 
bude pokračovat i v následujícím období. Důvodem postupného poklesu využití internetových služeb 
knihovny je skutečnost, že je internetové připojení v současnosti bráno jako standardní služba, kterou 
využívá většina populace, a jeho v současnosti již příznivá cenová dostupnost umožňuje lidem 
realizovat vlastní internetové připojení v jejich domácnostech. Rovněž řada uživatelů 
využívá mobilního připojení k internetu prostřednictvím svých mobilních zařízení, které je 
již relativně finančně dostupné i široké veřejnosti. Mimo těchto důvodů mají na rozsah a četnost 
využití internetových služeb knihovny vliv rovněž nevyhovující prostorové podmínky knihovny, 
chybějící sociální zázemí a absence soukromí při využívání internetových služeb. 
 
V uplynulém období roku 2019 došlo k poklesu využití internetových služeb poskytovaných 
knihovnou i prostřednictvím technologie Wi-Fi, a to o 328 užití oproti stejnému období 
v roce 2018 (-32,44%). Důvodem snížení využití této služby poskytované knihovnou je vysoké 
rozšíření této bezdrátové technologie v jiných veřejných nebo komerčních prostorách, jako 
jsou kavárny a nákupní centra, kde je nabízeno rovněž bezplatně a často s doplňujícími 
službami (občerstvení, dostatečné sociální zařízení apod.). Navíc bylo v roce 2019 
zpřístupněno mobilní datové připojení za významně výhodnějších podmínek a řada 
uživatelů této možnosti využila, aby se nemusela vázat pouze na dostupnost technologie 
Wi-Fi a prostor knihovny nebo dalších veřejných nabídek.  
 
V průběhu roku 2019 bylo vyřízeno celkem 2 634 žádostí na prodloužení výpůjček zaslaných 
uživateli knihovny. Z tohoto počtu bylo realizováno celkem 576 žádostí o prodloužení 
prostřednictvím formuláře umístěného na www stránkách knihovny, 1 387 žádostí 
telefonicky a 671 žádostí bylo odesláno přes e-mail. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 
došlo k mírnému nárůstu využití této služby ze strany uživatelů knihovních služeb (+49 vyřízených 
požadavků). To rovněž podporuje statistiky snížení počtu fyzických návštěv knihovny uživateli, kteří se 
naučili využívat moderních komunikačních technologií a řadu svých požadavků řeší na dálku. 
 
Prostřednictvím služeb objednávky ze skladu v hlavní budově knihovny nebo depozitního 
skladu v Předmostí a odložení z volného výběru na všech pobočkách ve městě bylo na základě 
elektronických požadavků registrovaných uživatelů připraveno celkem 4 417 knihovních 
dokumentů, zejména knih. Služba si za dobu od svého zahájení (od března 2016) našla velkou řadu 
svých uživatelů a oproti stejnému období roku 2018 (3 945 objednávek) došlo k nárůstu jejího využití 
o 472 elektronických objednávek.   
 
Prostřednictvím chatovací služby SmartSupp, kterou zabezpečuje přerovská knihovna v provozní 
době, byly průběhu roku 2019 poskytnuty informace celkovému počtu 152 uživatelů.  
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Prostřednictvím virtuálních návštěv www stránek knihovny nebo on-line katalogu navštívilo v roce 
2019 městskou knihovnu celkem 100 995 virtuálních návštěvníků. Z uvedeného počtu virtuálních 

návštěv využilo služeb on-line katalogu (LWWW, 
Carmen nebo Tritius) celkem 62 780 návštěvníků, 
kteří provedli celkem 439 850 dotazů k získání 
informací týkajících se knihovního fondu. 
 
Do uživatelské části všech on-line katalogů bylo 
v roce 2019 provedeno celkem 16 248 přístupů 
(16 125 v roce 2018) registrovaných uživatelů. 
V letech 2015 a 2016 došlo k výraznému nárůstu 
přístupu k uživatelskému 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 (od 2. 12. 2019 již pouze Tritius). 
 
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. Knihovní 
dokumenty, na které jsou požadovány rezervace jinými uživateli nebo jejich doba vypůjčení překročila 
100 dnů, není možné prodloužit.  
 
Knihovna v roce 2019 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. 
Od 2. 12. 2020 byly oba původní on-line katalogy nahrazeny novou verzí on-line katalogu Tritius, který 
podobně jako původní katalog Carmen nabízí moderní, graficky přepracované a uživatelsky přívětivé 
prostředí postavené na aktuálních webových technologiích. Uživatelé se mimo jiné mohou jeho 
prostřednictvím účastnit hodnocení vybraných knihovních dokumentů a zapojit se do diskuzí ke knihám 
a ostatním knihovním dokumentům. Katalog nabízí podporu půjčování e-knih z portálu Palmknihy.cz. 
Samozřejmostí katalogu je rovněž přístup do uživatelského konta umožňujícího prodlužování 
vypůjčených knih a časopisů, rezervace požadovaných dokumentů a řadu dalších uživatelských funkcí. 
Nová verze katalogu byla pořízena za podpory grantových projektů Ministerstva kultury ČR 
VISK3. 
 
Výpůjční činnost v domech s pečovatelskou službou (DPS) byla i nadále zajišťována centrálně 
z hlavní budovy městské knihovny, která zabezpečovala rozvoz knihovních dokumentů do všech 
zmíněných objektů jedenkrát za měsíc. Uživatelům DPS, jimž jejich zdravotní stav neumožňuje četbu 
knih v tištěné podobě, je zprostředkována služba půjčování zvukových knih z fondu knihovny. 
 
V rámci účelného využití finančních prostředků, určených k nákupu knihovního fondu, pokračovala 
v knihovně i v roce 2019 tvorba výměnných souborů pro pobočky ve městě. Celkem bylo 
prostřednictvím těchto výměnných souborů distribuováno 4 522 svazků knih, z nichž 
1 442 tvořily novinky pořízené v roce 2019. 
 
Výpůjček zvukových knih pro uživatele se zdravotním omezením znemožňujícím četbu tištěných 
knih bylo v průběhu roku 2019 uskutečněno celkem 1 558, jichž využilo celkem 26 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. 
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Přehled plnění standardů VKIS v roce 2019 (počet obyvatel > 40 001 obyvatel): 

VKIS 2019 (včetně poboček a místních částí) 
počet obyvatel - 42 587 (zdroj www.mvcr.cz k 1. 1. 2020) 

Doporučená 
hodnota 

Skutečný stav 
2019 

Provozní doba knihovny pro veřejnost (hodin/týden) 50 a více 52,5 
Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů (KJ/rok) 7500 a více 7 332 
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 2019 (počet obyvatel 20 001 - 40 000 obyvatel): 

VKIS 2019 (pouze MěK v Přerově  
a pobočky ve městě) 

počet obyvatel - 36 984 (zdroj MMPr k 1. 1. 2020) 

Doporučená 
hodnota 

Skutečný stav 
2019 

Provozní doba knihovny pro veřejnost (hodin/týden) 45 - 50 47 
Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů (KJ/rok) 4000 - 7500 6 487 
Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 40 - 75 32 
Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 10 - 15 18 

 
Půjčovna pro děti je vybavena herní konzolí XBOX s pohybovým ovladačem Kinect a LCD 
televizí. Zařízení je využíváno v rámci aktivit pravidelného konání herních klubů, při kterých se scházejí 
zájemci o hraní deskových stolních her. Pořízení tohoto moderního herního vybavení mělo zatraktivnit 
služby knihovny novou, pro děti lákavou formou trávení volného času v knihovně. 
 
V průběhu roku 2019 bylo realizováno celkem 2 040 výpůjček (prezenčních nebo absenčních) 
společenských her, 63 výpůjček elektronických ALBI tužek a 97 výpůjček herní konzole 
Microsoft XBOX (pouze prezenčně). Deskové hry se absenčně půjčují v půjčovně pro děti, na 
pobočce v Předmostí a od října 2019 také v půjčovně pro dospělé v budově na Žerotínově náměstí. 
V knihovnách v místních částech města Přerova se půjčují deskové hry prezenčně k využití přímo 
v knihovně i absenčně na dobu 14 dnů. 
 
Všechny půjčovny na území města Přerova jsou rovněž vybaveny košíky a deštníky s logem 
knihovny. Košíky slouží uživatelům k přenášení většího množství vybíraných knihovních dokumentů 
v rámci daného pracoviště a deštníky si mohou uživatelé zapůjčit při návštěvě knihovny v případě 
nenadálé změny počasí. Každá pobočka má k dispozici minimálně 2 ks deštníků. Výpůjček deštníků 
využilo v roce 2018 pouze 9 uživatelů.  
 
V půjčovně pro dospělé i na dalších pracovištích přerovské knihovny jsou uživatelům také k dispozici 
k prezenčnímu zapůjčení dioptrické brýle pro případ, že by je některý z nich zapomněl doma 
a potřeboval je při výběru knih nebo např. při vyplňování přihlášky do knihovny. V průběhu roku 2019 
službu výpůjčky dioptrických brýlí využilo na všech našich pracovištích celkem 
188 uživatelů. 

Přístup k elektronickým zdrojům a databázím, další elektronické služby 

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. 
 
V roce 2019 bylo realizováno celkem 390 přístupů k elektronickým databázím Anopress 
(123 přístupů) a ASPI (267 přístupů). V rámci těchto přístupů bylo provedeno celkem 651 dotazů (ASPI 
256 dotazů, Anopress 395 dotazů) k vyhledání požadovaných informací (zdroj statistika VISK8), při 
kterých bylo zobrazeno v databázi ASPI 195 plných textů a 446 článků v databázi Anopress. 
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Knihovna rovněž umožňuje přístup k elektronickým knihám v rámci spolupráce s portálem 
Palmknihy.cz (dříve eReading.cz) a nabídky elektronických knih Městské knihovny v Praze 
prostřednictvím projektu E-knihovna. V průběhu roku 2019 si elektronické knihy prostřednictvím 
e-Výpůjček vypůjčilo celkem 120 uživatelů, kteří uskutečnili celkem 608 výpůjček 
elektronických knih v celkové hodnotě 29 792 Kč. Cena jedné výpůjčky má hodnotu 49 Kč 
a je plně hrazena z rozpočtu knihovny. Vypůjčené knihy je možné číst na čtečkách podporujících 
formát e-knih portálu Palmknihy.cz (možné zjistit přímo na portálu služby) nebo na tabletech 

a smartphonech s operačním systémem Android 
a Apple iOS.  
 
Nabídka e-knih je doplněna o volně dostupná díla 

z nabídky Městské knihovny v Praze v rámci jejich projektu E-knihovna. Statistiku stažených 
elektronických knih z tohoto projektu prostřednictvím katalogu přerovské knihovny nemá knihovna 
k dispozici. 
 
Seznam dostupných e-knih z portálu Palmknihy a z nabídky Městské knihovny v Praze je 
k dispozici na www stránkách on-line katalogu knihovny v nabídce Odkazy -> E-knihy. 
 
Přístupy ke všem elektronickým zdrojům jsou pro uživatele Městské knihovny v Přerově 
poskytovány bezplatně. 
 
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 uživatelům 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 2019, 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 Palmknihy.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 Tritius 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 Palmknihy.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 Palmknihy.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). Tablet nebo čtečku elektronických knih 
si v průběhu roku 2019 vypůjčili pouze 3 uživatelé. 
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Důvodem dlouhodobého poklesu zájmu o výpůjčky elektronických zařízení (čtečky a tablety) je 
skutečnost, že si většina uživatelů knihovny již pořídila svá zařízení pro čtení elektronických knih 
a nabídku knihovny využívají zpravidla ti, kteří si chtějí zařízení před pořízením vlastního odzkoušet nebo 
jej využít v rámci vzdělávacích činností realizovaných knihovnou. Knihovna vzhledem k rozsahu 
využívání stávající nabídky do budoucna neplánuje jejich technickou obměnu ani rozšíření. 
 
V rámci rozšíření poskytovaných elektronických služeb se Městská knihovna v Přerově od září 2015 stala 
jedním z oficiálních validačních míst mojeID. V průběhu roku 2019 bylo provedeno celkem 
20 validací  žadatelů o tento moderní autentifikační nástroj. Oproti minulým letům se jedná o pokles 
(2018 – 40 validací), a to hlavně z důvodu, že je tato služba od roku 2019 nabízena rovněž pro 
fyzické osoby bezplatně i na všech pracovištích CzechPoint, čímž knihovny ztratily u této 
služby exkluzivitu. 

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 dodavately knihovních dokumentů, u nichž je předpokládáno, že u nich objednávky přerovské 
knihovny v roce 2019 přesáhnou hodnotu 50 000 Kč, byly již na konci roku 2018 sepsány rámcové 
smlouvy s platností do konce roku 2019 a uveřejněny v Registru smluv. U dodavatelů, kteří nové 
dodatky do konce roku 2018 nepodepsali, byla od začátku roku 2019 přerušena spolupráce do doby, 
než byly tyto dodatky podepsány nebo sepsány smlouvy nové. 
 
V průběhu roku 2019 bylo z rozpočtu knihovny nakoupeno celkem 7 332 svazků knihovních 
dokumentů mimo periodik a elektronických dokumentů (knihy, audio CD, deskové hry) 
v celkové hodnotě 1 375 155 Kč. Periodika byla ve stejném období zakoupena v celkové 
hodnotě 227 434 Kč. Veškerý knihovní fond pořízený v průběhu roku 2019 byl k 31. 12. 2019 
zaevidován a po technickém zpracování průběžně předáván na jednotlivá pracoviště 
knihovny veřejnosti k vypůjčení. Podrobné informace o množství pořízených knihovních 
dokumentů jsou uvedeny v tabulce Přehled zpracovaných jednotek KF za jednotlivé druhy a výdaje na 
jejich pořízení (viz níže). 
 
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

2018 6 689 550 360 39 125 7 763 1 339 286 235 219 42 937 36,67
2019 6 261 542 363 38 128 7 332 1 439 355 227 434 42 587 39,14

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) 
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Průměrná cena za nákup jednoho knihovního dokumentu (bez započtení množství pořízených 
periodik) byla v roce 2019 ve výši 39,14 Kč na jednoho obyvatele města. Cena knihovních 
dokumentů, a to zejména knih, se v průběhu let 2015 až 2019 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%. 
 
Do půjčovny pro děti, na pobočku v Předmostí a do dalších vybraných poboček knihovny v místních 
částech bylo zakoupeno celkem 111 nových společenských her v celkové hodnotě 51 407 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 87 383 504 153 
2018 32 062 112 629 910 131 
2019 51 407 111 1062 1041 97 

 
V průběhu roku 2019 byly do fondu knihovny pořízeny v rámci předplatného dva balíčky 
o celkovém počtu 800 e-Výpůjček elektronických knih z nabídky portálu Palmknihy.cz (dříve 
eReading.cz) v celkové hodnotě 39 200 Kč (49 Kč za jednu výpůjčku). 
 
V průběhu roku 2019 bylo v rámci předplatného, individuálního nákupu nebo formou darů 
odebíráno 239 titulů v rozsahu 374 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.  
 
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

2018 1 214 647 124 640 25 000 19 600 1 383 887 235 219 1 619 106
2019 1 254 011 121 144 25 000 39 200 1 439 355 227 434 1 666 789

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 
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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 2019 za paušální platbu ve 
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 2019 do svého fondu celkem 360 ks nových titulů zvukových knih (477 nosičů CD) 
v celkové hodnotě 47 700 Kč. Úspora oproti nákupu jednotlivých zvukových knih bez 
paušální smlouvy činila 22 700 Kč. 
 
Akvizice knihovního fondu byla prováděna prostřednictvím distribučních firem, prodejců knih 
a prostřednictvím internetu. Specializovaných knižních veletrhu se zaměstnanci knihovny v roce 2019 
účastnili pouze výjimečně, 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. Knižního veletrhu 
Svět knihy v Praze se v roce 2019 zúčastnila jedna pracovnice útvaru doplňování a zpracování 
knihovních fondů. 
 
Během roku 2019 obdržela knihovna celkem 281 návrhů od svých uživatelů na pořízení 
některého z knihovních dokumentů do fondu knihovny, a to zasláním prostřednictvím formuláře 
z www stránek nebo předáním přímo v půjčovnách. Z celkového počtu návrhů bylo realizováno cca 
99% těchto požadavků. Zbývajících 1% návrhů nebylo realizováno z důvodu nedostupnosti 
požadovaných knih na trhu (starší tituly). 
 
V průběhu roku 2019 získala přerovská knihovna do svého kmenového knihovního fondu od fyzických 
a právnických osob formou darů celkem 188 svazků knih různých žánrů a 475 svazků periodik 
včetně tzv. Harlequinů v celkové odhadované výši 82 953 Kč.  
 
Z grantového projektu Česká knihovna, zaměřeného na podporu nákupu nekomerčních titulů 
umělecké beletrie a děl literární vědy, do kterého se přerovská knihovna zapojila, získala v průběhu 
roku 2019 bezplatně 51 svazků knižních publikací v celkové hodnotě 10 885 Kč. Část získaných 
knihovních dokumentů (12 knih) představovaly tituly v rámci objednávek z grantového projektu ještě 
za rok 2018 a ostatní dokumenty (39 svazků knih) publikace z objednávek v roce 2019. 
 
Zpracování knihovního fondu, pořízeného z finančních prostředků určených k výkonu 
regionálních funkcí a prostředků zřizovatelů obecních knihoven zapojených do střediska 
Přerov, i nadále zajišťoval útvar střediskových služeb. Podrobné statistiky zpracovaných knihovních 
dokumentů v rámci výkonu regionálních funkcí jsou uvedeny v části výroční zprávy Zabezpečení 
výkonu regionálních funkcí. 
  

Tematické rozložení nákupu KF v roce 2019  
Beletrie dospělí 4 060 
Naučná literatura dospělí 764 
Beletrie děti 1 214 
Naučná literatura děti 223 
AV-média 542 
Zvukové knihy 363 
Elektronické zdroje a přílohy periodik a knih 38 
Hudebniny 9 
Mapy 0 
Trojrozměrné dokumenty (deskové hry) 111 
Elektronické knihy (beletrie + naučná literatura) 800 

 
V průběhu roku 2019 bylo z fondu knihovny vyřazeno celkem 7 346 knihovních dokumentů, 
z nichž bylo 7 057 knih, 27 svazků zvukových nosičů CD, 261 elektronických zdrojů (CD přílohy knih 
a časopisů) a 1 trojrozměrný dokumenty. Ve všech případech se jednalo o knihovní dokumenty 
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opotřebované, poškozené nebo výjimečně o 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.  
 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2019 vč. fondu RF 192 820 
   knihy MěK + DěO + pobočky + sklady  144 121 
   knihy RF - středisko Přerov  23 565 
   knihy RF - středisko Přerov - sklad RF 4 307 
   knihy RF - středisko Všechovice  7 309 
   knihy RF - středisko Hustopeče nad Bečvou  539 
   AV-média (CD, DVD)  9 123 
   zvukové knihy  2 745 
   elektronické zdroje a přílohy periodik a knih 381 
   hudebniny 86 
   mapy 119 
   trojrozměrné dokumenty  
   (čtečky el. knih a tablety, tematické kufříky, deskové hry) 

525 

   
Počet titulů odebíraných periodik k 31. 12. 2019 239 

 
Stav knihovního fondu k  31. 12. 2019, bez knih pořízených v rámci výkonu regionálních 
funkcí, činil 157 100 svazků knihovních jednotek (informace získány z knihovního systému 
Tritius) bez periodik. Z tohoto počtu je 144 121 svazků knih, 9 123 svazků zvukových 
dokumentů audio CD, 2 745 svazků zvukových knih, 381 svazků elektronických zdrojů, 
86 svazků hudebnin, 119 svazků map a 525 svazků trojrozměrných dokumentů (čtečky 
elektronických knih, společenské hry, tematické kufříky a jiné dokumenty). Struktura 
knihovního fondu knihovny (bez periodik) k uvedenému datu je uvedena v tabulce. 
 
Městská knihovna pokračovala v roce 2019 ve využívání záznamů knih uložených v Souborném katalogu 
ČR, do kterého zároveň přispívala i svými zpracovanými záznamy. Celkem bylo prostřednictvím OAI 
protokolu z databáze knihovny staženo 3 225 záznamů knih. Při katalogizaci knihovních dokumentů 
využívala přerovská knihovna také souborný katalog Národních autorit, do kterého od zahájení zasílání 
vlastních záznamů přerovská knihovna zaslala celkem 88 vlastních záznamů jmenných autorit. 
 
Pokračovalo přebírání obálek knih a zvukových CD nosičů ze serveru Obalkyknih.cz a od nakladatelů, 
kteří to umožnili v rámci spolupráce se sdružením SKIP ČR. Obálky starších knih byly pořizovány 
skenováním. Celkem bylo v průběhu roku 2019 naskenováno 473 obálek jednotlivých 
evidovaných knihovních dokumentů (knihy, audio CD, periodika, deskové hry), u kterých nebyly 
obálky na serveru Obalkyknih.cz k dispozici. 
 
Městská knihovna v Přerově zabezpečovala v roce 2019 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), Hanácké noviny, 
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. 
Brodecký zpravodaj, Dřevohostický zpravodaj Moštěnský zpravodaj, Kojetínský zpravodaj, Kokorské 
noviny, Lipenské listy. Mezi ostatní periodika, ze kterých byly v roce 2018 zpracovávány články, patří 
např. Československá psychologie, Dějiny a současnost, Dnešní svět, Ekonom, Host, Geografické 
rozhledy, Mezinárodní vztahy, Moderní řízení, Ochrana přírody, Prevence, Psychologie dnes, 
Sociologický časopis, Speciální pedagogika, Sociální práce, Sociální služby, Veřejná správa, Vesmír, 
Učitelské noviny, Živa. V roce 2019 bylo zpracováno celkem 2884 článků z uvedených titulů 
periodik. 
 
Veškerý knihovní fond byl v roce 2019 evidován pomocí automatizovaného knihovního systému 
Clavius a od 2. 12. 2019 v nové verzi systému Tritius. Veškeré informace o dostupném knihovním 
fondu jsou prezentovány prostřednictvím elektronického internetového on-line katalogu. Při zpracování 
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jsou dodržována aktuálně platná a standardizovaná katalogizační pravidla RDA a k ukládání 
katalogizačních údajů je využíván interní formát dat MARC21. Implementace nových standardů 
a upgrade knihovního systému na novou verzi byly realizovány za finanční podpory grantového 
programu VISK3 Ministerstva kultury ČR a finanční spoluúčasti statutárního města Přerova. 
 
Zabezpečení knihovních služeb v knihovnách v místních částech Přerov  

V průběhu roku 2019 byly zabezpečovány rovněž vybrané knihovnické služby v pobočkách přerovské 
knihovny v místních částech Přerova (Čekyně, Dluhonice, Henčlov, Kozlovice, Lověšice, Lýsky, Penčice, 
Újezdec, Vinary, Žeravice). Na všech pracovištích knihovny je platný registrační průkaz vystavený na 
kterékoliv pobočce knihovny ve městě Přerov nebo v místní části. Uživatelé tak mohou využívat v rámci 
jednoho registračního poplatku veškeré služby na kterémkoliv pracovišti Městské knihovny v Přerově. 
 
Uživatelé ve většině z těchto lokalit města Přerova mají k dispozici odpovídající prostory a jsou zde 
zajišťovány jak základní knihovnické služby (půjčování knih a periodik) a přístup k internetu, tak také 
další související aktivity (výtvarné dílny, herní klub, besedy s autory apod.).  
 
Prostorové a provozní podmínky jsou problematické v knihovně v místní části Újezdec, která je 
dlouhodobě uzavřena z důvodu zatím nerealizovaných nutných úprav souvisejících s dalšími činnostmi 
v budově, a také v knihovně v místní části Penčice, kde jsou problémy se zabezpečením dostatečného 
vytápění prostor knihovny v zimních měsících, a to z důvodu absence centrálního plynového topení. 
Knihovna disponuje pouze elektrickými přímotopy, které jsou nedostatečné a provozně-ekonomicky 
nevýhodné. 
 
Podrobné statistické a výkonové ukazatele knihovních služeb za jednotlivé pobočky jsou uvedeny 
v samostatné příloze č. 4. 
 
Nové služby v roce 2019 

Městská knihovna v Přerově představila v průběhu roku 2019 několik nových služeb, kterými rozšířila 
svoji nabídku standardních knihovních služeb i služeb doplňkových.  
 
V květnu 2019 byl zahájen provoz samoobslužného návratového boxu (KnihoBOX) pro vracení 
vypůjčených knih v mimoprovozní době knihovny. KnihoBOX je umístěn v obchodním centru Galerie 
Přerov u eskalátorů za infocentrem. Od jeho zprovoznění bylo prostřednictvím této služby 
vráceno celkem 1 472 knihovních dokumentů a služby využilo celkem 733 uživatelů. 
 
Přerovská knihovna navázala spolupráci s kavárnou Peťkafe v Jiráskově ulici a zapůjčila do ní 
v rámci projektu Kniha ke kávě pro její návštěvníky některé knihovní dokumenty pro děti i dospělé. 
V průběhu roku 2019 bylo do kavárny zapůjčeno celkem 205 knih. 
 
V říjnu v rámci celostátní akce Týden knihoven rozšířila knihovna nabídku výpůjček deskových 
a společenských her o možnost vypůjčit si je i v půjčovně pro dospělé na Žerotínově 
náměstí. Do konce roku 2019 bylo z řad dospělých realizováno celkem 36 výpůjček her. 
 
Knihovna zprovoznila nový a moderní on-line katalog na www adrese tritius.knihovnaprerov.cz. 
 

V průběhu roku 2019 probíhala intenzivní příprava 
k zapojení se do celostátního projektu Bookstart – 
S knížkou do života zaměřeného na podporu 
čtenářství od nejútlejšího věku dítěte. Byly objednány 
propagační sety materiálů pro rodiče nově 
narozených dětí, které budou od roku 2020 ve 
spolupráci s Komisí pro občanské záležitosti 
statutárního města Přerova předávány při 
slavnostním vítání nových občánků. 
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Od října 2019 začala knihovna prezentovat aktuální informace z knihovny ve formě fotografií 
prostřednictvím sociální sítě Instagram. Informace jsou dostupné na internetové adrese 
https://www.instagram.com/knihovnaprerov/. 

Kulturní a vzdělávací činnost 

Přestože knihovna v  roce 2019 realizovala menší počet kulturních a vzdělávacích akcí než v předchozích 
obdobích (viz graf), celková návštěvnost zůstala na úrovni roku 2018. To je zapříčiněno zejména 
skutečností, že se konaly jednorázové akce s vyšší návštěvností, jako je např. výstava k 100. výročí 
založení přerovské knihovny. Obecně však lze konstatovat, že celková návštěvnost akcí realizovaných 
knihovnou souvisí primárně s nevhodnými podmínkami pro jejich realizace, a to jak v souvislosti 
s nevyhovujícími stávajícími prostorovými podmínkami knihovny (absence větších přednáškových 
prostor, absence sociálního zařízení, možnosti občerstvení apod.), tak také s tím, ve kterých externích 

prostorách se akce konají a jak jsou tyto prostory 
dostupné veřejnosti (změna místa konání besed 
v letech 2018 a 2019 z přednáškových prostor 
Ministerstva zemědělství ČR ve Wurmově ulici za Klub 
Teplo na Horním náměstí). 
 
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 2019 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 základy ovládání počítačů s operačním 
systémem MS Windows 10, využívání standardních aplikací z kancelářského balíku 
MS Office 2016, konkrétně textového editoru MS Word a tabulkového procesoru MS Excel, a to 
hlavně pro začínající uživatele. Jiné vzdělávací kurzy v oblasti výpočetních technologií nebyly v průběhu 
roku 2019 realizovány.  
 
Všech výše uvedených vzdělávacích kurzů v oblasti ovládání výpočetní techniky se v průběhu roku 2019 
zúčastnilo celkem 29 zájemců z řad veřejnosti.  
 
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.  
 
Nově po letních prázdninách realizovala přerovská knihovna atraktivní vzdělávací kurzy kreativního 
kreslení zabezpečované kmenovou pracovnicí knihovny, v rámci kterých se ve dvou bězích zúčastnilo 
celkem 18 zájemců z řad veřejnosti. 
 
Přerovská knihovna je rovněž jedním z konzultačních středisek Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V) 
a v průběhu roku 2019 zabezpečovala vzdělávací aktivity pro seniory v rámci tohoto projektu 
organizovaného Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou 
(https://e-senior.czu.cz). 
 
Ukončení zimního semestru Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V) na téma „České dějiny a jejich 
souvislosti II.“, realizovaného na podzim roku 2018, proběhlo v lednu 2019 předáním pamětních 
listů na společném setkáním všech účastníků VU3V v salónku restaurace Bečva.  
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V letním semestru v I. pololetí roku 2019 pokračovalo další vzdělávání v rámci Virtuální Univerzity 
3. věku (VU3V). Pro tento semestr si účastníci vzdělávacího kurzu zvolili téma „Klenoty barokního 
sochařství v českých zemích“. Přednášek se pravidelně účastnilo celkem 48 seniorů rozdělených 

do dvou vzdělávacích skupin. V průběhu celého 
letního semestru proběhlo pro každou skupinu 
6 odborných videopřednášek. V rámci semestru se 
uskutečnila studijní návštěva zámecké knihovny 
a zámku v Kroměříži. Slavnostní ukončení letního 
semestru proběhlo opět v salónu restaurace Bečva. 
 
Dvanáct účastníků vzdělávání VU3V, kteří již 
absolvovali 6 vzdělávacích semestrů, se zúčastnilo 
slavnostního ukončení studia - promoce v aule České 
zemědělské univerzity v Praze, kde obdrželi 
osvědčení o absolutoriu VU3V. 
 

Pro podzimní semestr si účastníci dalšího vzdělávání v rámci VU3V vybrali téma „Hudební nástroje“. 
Celkového počtu 6 odborných videopřednášek se zúčastnilo 44 posluchačů z řad seniorů. 
   
V průběhu roku 2019 pokračovaly také pravidelné besedy a přednášky pro seniory a další zájemce pod 
názvem Kulturní akademie knihovny. Akademie se koná pravidelně každé poslední pondělí v měsíci 
a je určena všem aktivním seniorům se zájmem o nové poznatky a informace z různých oblastí lidské 
činnosti, kteří se chtějí společně setkávat na přednáškách, besedách nebo kurzech. Celkem se 
v uvedeném období uskutečnilo 9 přednášek, kterých se zúčastnilo 97 posluchačů z řad 
seniorů. 
 
Přednášky a vzdělávací kurzy zaměřené na trénink paměti pro veřejnost nebyly průběhu roku 2019 
realizovány díky skutečnosti, že vyškolená pracovnice knihovny, která tyto kurzy zabezpečovala, 
požádala z osobních důvodů o ukončení jejich lektorování. V průběhu roku 2019 se nepodařilo získat 
k zabezpečení těchto aktivit žádného z dalších zaměstnanců knihovny ani externího lektora. 
 
Besedy a akce pro veřejnost 

V průběhu roku 2019 se uskutečnilo několik velkých, převážně cestopisných besed.  Celkového počtu 
8 besed určených pro širokou veřejnost se zúčastnilo celkem 599 posluchačů (průměrná 
účast na jedné besedě byla 75 posluchačů). 
 
Mimo výše uvedené besedy probíhaly také menší přednášky na různá odborná a celospolečenská 
témata. Všech těchto přednášek se pravidelně účastnilo v průměru 31 návštěvníků na jednu akci. 
Celkového počtu 16 realizovaných přednášek se zúčastnilo celkem 506 posluchačů. 
 
Uskutečnilo se také několik besed a setkání s literárními autory a jejich autorskou tvorbou. Zájemci 
o tato setkání se mohli zúčastnit besed s přerovskou spisovatelkou Lenkou Chalupovou, Lenkou 
Neterdovou, Hanou Hindrákovou, Martinem Reinerem, Dankou Šárkovou a Klárou 
Janečkovou. Všech uvedených autorských besed se zúčastnilo celkem 203 zájemců. 
  
Všechny velké akce (přednášky a besedy) uskutečněné v průběhu roku 2019 se vzhledem 
k absenci vlastního přednáškového sálu konaly v zasedacích prostorách Klubu Teplo na Horním náměstí, 
a to zpravidla od 17.00 hodin do 19.00 hodin. Za tyto pronájmy zaplatila knihovna v průběhu 
roku 2019 celkem 29 394 Kč. Menší besedy (pro max. 25 účastníků) probíhaly většinou 
v prostorách přednáškové místnosti a učebny Městské knihovny v Přerově na Žerotínově náměstí, ale 
některé z nich se z důvodu předpokládané vyšší návštěvnosti konaly také v Klubu Teplo na Horním 
náměstí. 
 
Na pobočce knihovny v Předmostí se v průběhu roku 2019 uskutečnilo 10 kulturních setkání pod 
názvem „Čaj o páté“, kterých se zúčastnilo celkem 65 zájemců z řad uživatelů knihovny. 
Na setkáních se diskutovalo nad aktuálními knihovními novinkami i neformálními tématy. 
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Knihovna se v říjnu 2019 zúčastnila dalšího ročníku Senior symposia, které se koná pravidelně za 
podpory statutárního města Přerova. Akce se v roce 2019 uskutečnila v prostorách přerovského Hotelu 
Jana. Na této akci všem účastníkům knihovna nabízí své služby a možnost pro seniory získat bezplatnou 
registraci na první rok zdarma. Této možnosti využilo 8 nových uživatelů. 
 
V rámci Čtenářské amnestie konané v rámci celostátní kampaně Týden knihoven byly všem 
uživatelům, kteří v pořádku vrátili všechny své upomínané výpůjčky, prominuty sankční poplatky 
v celkové výši 965 Kč (52 žádostí o prominutí). 
 
Podrobný přehled všech akcí a aktivit realizovaných pro veřejnost v roce 2018 včetně jejich návštěvnosti 
je uveden v samostatné příloze (příloha 6.). 

Akce pro děti 

Pro děti a mládež byla na všech pobočkách městské knihovny a v půjčovně pro děti uspořádána řada 
volnočasových akcí a aktivit.  
 
V průběhu roku 2019 se na většině poboček přerovské knihovny ve městě i v místních částech 
uskutečnila řada výtvarných a tvořivých dílen s různým zaměřením. Těchto aktivit se zúčastnilo 
celkem 1481 návštěvníků, většinou z řad dětí, ale i jejich rodičů nebo pedagogů. 
 
V průběhu jarních prázdnin se v půjčovně pro děti a na pobočce v Předmostí uskutečnily výtvarné dílny 
a turnaje ve hraní společenských her. 
 
V rámci celorepublikového projektu „Březen – měsíc čtenářů“ uspořádala městská knihovna řadu 
aktivit na podporu čtenářství. Jejich přehled je uveden ve zprávě o činnosti za oddělení knihovních 
a informačních služeb (příloha 6). 
 
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. Akce byla v roce 2019 
zaměřena na literární tvorbu Františka Nepila. Ve stejném termínu jako Noc s Andersenem proběhl 
na  pobočce na Trávníku Večer s Andersenem, prostřednictvím něhož se děti ze ŠD ZŠ U Tenisu 
zapojily do spousty her a soutěží. Obou akcí se celkově zúčastnilo 30 dětí. 
 
V rámci velikonočních příprav se v půjčovně pro děti uskutečnilo také Velikonoční vyrábění se 
specialistkou na floristiku. Účastníci z řad dětí i dospělých měli možnost si vyrobit jednoduché 
velikonoční dekorace (slepička, zajíček, ježek). Akce se zúčastnilo celkem 9 zájemců z řad dětské 
i dospělé veřejnosti. 
 
Pracovnice půjčovny ve spolupráci s několika dětskými uživateli knihovny v rámci velikonočních svátků 
připravily a instalovaly výzdobu autobusové zastávky na Palackého ulici. 
 
V období letních prázdnin probíhaly v půjčovně pro děti na Palackého ulici aktivity v rámci organizace 
příměstského tábora. Pro účastníky tábora byly realizovány zajímavé a zábavné aktivity, exkurze 
a výlety na téma „Indiánské léto“. Příměstský tábor se uskutečnil v termínu 8. až 12. 7. 2019 
a zúčastnilo se jej celkem 14 dětí. 
 
V průběhu celostátní kampaně Týden knihoven (30. 9. – 6. 10. 2019) se akcí a aktivit knihovny 
zúčastnilo celkem 603 dětí z přerovských základních škol a veřejnosti. Podrobný přehled všech akcí 
realizovaných v rámci této kampaně je uveden ve zprávě o činnosti za oddělení knihovních 
a informačních služeb (příloha 6). 
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V půjčovně pro děti se pravidelně koná Herní klub, v rámci něhož se uskutečnila řada setkání dětí nad 
společenskými hrami. Vzhledem k poklesu zájmu dětí o tyto aktivity v minulosti, a to i z důvodu nízké 
angažovanosti kmenových pracovníků půjčovny pro děti při realizaci těchto aktivit, které souvisí s jejich 
osobním přístupem i pracovním vytížením při výkonu základních knihovních činností, došlo již v roce 
2017 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. Zároveň byla zahájena spolupráce se dvěma 

externími pracovnicemi, které se komplexně starají o náplň 
a aktivity klubu. S jejich spoluprací se podařilo vytvořit nové 
a pravidelně aktualizované facebookové stránky herního klubu 
Háčko (https://www.facebook.com/HackoClubPrerov/). 
 
Zapojení externích pracovníků do Herního klubu v půjčovně pro 
děti má výrazný pozitivní přínos, neboť v rámci této spolupráce 
došlo ke zvýšení počtu dětí, které aktivity Herního klubu 
v půjčovně pro děti využívají, než tomu bylo v případě realizace 

herního klubu kmenovými zaměstnanci knihovny. Aktivit Herních klubů v půjčovně pro děti 
a všech ostatních pobočkách přerovské knihovny realizujících další herní aktivity 
(Předmostí) se v průběhu roku 2019 zúčastnilo celkem 625 dětí a dalších zájemců o tyto 
herní činnosti (hraní společenských deskových her). 
 
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. 
 
V průběhu roku 2019 pokračovala činnost zájmových vzdělávacích aktivit digitální gramotnosti 
v rámci Klubu programování a  robotiky pro děti ve věku od 10 do 14 let. Náplní klubu je seznámení 
se s moderními IT technologiemi a práce s robotickými stavebnicemi LEGO Mindstorms, robotickými 
vozítky OZOBOT a mBot, mikropočítači Micro:bit, programování ve vývojovém prostředí Scratch 
a práce s dalším programovým vybavením (grafický editor InkScape nebo Gimp, tabulkový kalkulátor 
Excel, textový editor MS Word a řada dalších). Konalo se celkem 32 vzdělávacích akcí, kterých se 
v průběhu celého roku účastnilo celkem 9 zájemců z řad dětí v celkovém počtu 204 návštěv. 
Na technické vybavení kroužku byla získána finanční dotace v rámci grantového programu 
Ministerstva kultury ČR VISK3 a spolufinancován byl z rozpočtu statutárního města 
Přerova. 
 
Personální zajištění výuky jednotlivých aktivit klubu je realizováno přímo pracovníkem knihovny 
s odborným ICT  a pedagogickým vzděláním. 
 
Výše uvedený výčet besed a akcí pro děti i dospělé není úplný a další informace o akcích 
konaných v knihovně v průběhu roku 2019 jsou uvedeny v samostatné příloze (příloha 6). 

Akce pro vzdělávací instituce 

Městská knihovna v Přerově dlouhodobě spolupracuje se všemi vzdělávacími institucemi na území 
města Přerova i se vzdělávacími institucemi z jiných měst a obcí. Pro všechny typy vzdělávacích institucí 
(MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ) připravuje a realizuje řadu vzdělávacích a kulturních akcí a aktivit zaměřených na 
různá literární i všeobecně naučná témata nebo zabezpečuje odborné praxe studentů. 
 
Na všech pobočkách knihovny a ve studovně probíhaly v průběhu roku 2019 pravidelné lekce 
informační výchovy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Těchto akcí se zúčastnilo 
celkem 592 žáků mateřských, základních a středních škol. Celkem bylo realizováno 
28 vzdělávacích akcí. 
 
Během roku 2019 bylo realizováno celkem 242 tematicky zaměřených besed pro žáky 
mateřských a základních škol, kterých se zúčastnilo celkem 4 948 dětí. Celkového počtu 
43 realizovaných soutěží se zúčastnilo 745 dětí. 
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V průběhu roku 2019 se ve spolupráci s přerovskými mateřskými a základními školami a jejich školními 
družinami uskutečnilo celkem 128 společných půjčování, kterých se zúčastnilo celkem 
2 717 návštěvníků (dětí). Společných čtení z knih se v prostorách poboček přerovské knihovny 
zúčastnilo celkem 949 dětí mateřských a základních škol a bylo realizováno celkem 44 těchto aktivit 
na podporu dětského čtenářství. Rovněž byla realizována zábavná odpoledne pro děti navštěvující školní 
družiny. 
 
V průběhu roku 2019 se uskutečnilo pro žáky přerovských mateřských a základních škol několik setkání 
s autory knih (Zuzana Pospíšilová, Lenka Rožnovská, Daniel Vydra) a scénických čtení. Setkání 
v celkovém počtu 10 akcí se zúčastnilo celkem 588 dětí. 
 
Pro studenty Gymnázia Jakuba Škody se v I. pololetí roku 2019 uskutečnilo scénické čtení v podání 
herců Slováckého divadla z Uherského Hradiště pod názvem Skandální aféra Josefa Holouška, 
kterého se zúčastnilo celkem 84 studentů. 
 
Knihovna i v roce 2019 pokračovala v dalším, již 11. ročníku celostátního projektu „Už jsem čtenář - 
Knížka pro prvňáčka“, zaměřeného na podporu dětského čtenářství. Projekt v  roce 2019 zajišťoval 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Akce se zúčastnilo celkem 347 žáků 
(403 v roce 2018) prvních tříd ze 7 přerovských základních škol (ZŠ Trávník, ZŠ Svisle, ZŠ Za Mlýnem, 
ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu, ZŠ Želátovská), kteří pravidelně navštěvovali 
knihovnu a účastnili se připravených besed a soutěží. Na závěr projektu byla většina účastníků 
(338 žáků) na přelomu měsíců květen a červen v Muzeu Komenského v Přerově slavnostně 
pasována na čtenáře, kde také obdrželi knížku Miroslava Tvrze: Kde se nosí krky s ilustracemi 
Aleny Schulz, která byla vydána za podpory SKIP ČR v nakladatelství Triton. Ti  z dětských 
účastníků projektu, kteří odevzdali potvrzenou přihlášku od zákonného zástupce, získali navíc 
bezplatnou průkazku do knihovny s platností do konce roku 2019. 
 
Ve spolupráci se „Studiem Bez Kliky“ byly v půjčovně pro děti realizovány dva vzdělávací programy 
na téma „Knihtisk“ a „Pamflet, leták, samizdat“. Akce byly určeny pro žáky přerovských základních 
škol a aktivit na uvedená témata se zúčastnilo celkem 133 dětí. 

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. Po ukončení výstavy k 100. výročí založení 
přerovské knihovny byla část výstavních panelů instalováno do 
těchto prostor, aby se s historií knihovny mohli seznámit všichni 
návštěvníci vzdělávacích a kulturních akcí zde realizovaných. 
 
Mimoto jsou v prostorách knihovny a na jednotlivých pracovištích 
realizovány pravidelné tematické výstavky knihovních dokumentů 
zaměřené na různá literární, regionální nebo celorepubliková výročí. 
V rámci těchto výstav jsou připravovány pravidelné nabídky žánrové 
literatury. 
 
V průběhu roku 2019 probíhala intenzívní příprava propagačních 
panelů a inventáře pro realizaci výstavy k 100. výročí založení 
přerovské knihovny. Výstava se uskutečnila v době od 17. 10. do 
17. 11. 2019 ve výstavních prostorách Galerie města Přerova na 
Horním náměstí a byla zahájena vernisáží za účasti čelních 
představitelů statutárního města Přerova a veřejnosti. Výstavu 
vč. vernisáže navštívilo celkem 726 návštěvníků. 

 
Žádné další výstavy nebyly v prostorách Městské knihovny v Přerově ani v jiných objektech v průběhu 
roku 2019 realizovány. 
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Soutěže pro veřejnost 
 
V průběhu roku 2019 se pro veřejnost uskutečnilo několik internetových znalostních soutěží 
o věcné ceny (knihy, audioknihy apod.).  
 
V rámci celostátní kampaně Březen – měsíc čtenářů byla realizována vědomostní internetová soutěž 
„Vraždy podle Agathy“, které se zúčastnilo 17 soutěžících. 
 
O letních prázdninách byla organizována znalostní internetová soutěž „Přerov ukrytý v kresbách“, 
soutěž v luštění křížovek „Koření známá i neznámá“ a osmisměrek „Turistické destinace“. Všech 
uvedených soutěží se o prázdninách zúčastnilo celkem 48 zájemců.  
 
Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci knihovny se v roce 2019 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 
2019 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. 
 
Všichni pracovníci absolvovali na začátku kalendářního roku pravidelné školení BOZP, PO a pověření 
pracovníci také školení řidičů referenčního vozidla. 
 
Všechny vzdělávací akce jsou 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 2019 se uskutečnil odborný seminář pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky 
a studenty středních a vysokých škol s knihovnickým a pedagogickým zaměřením „Současná 
literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VIII. s podnázvem „Není hrdina jako 
hrdina“. Cílem odborných seminářů realizovaných přerovskou knihovnou je představení soudobé 
literatury pro děti a nové formy propagace dětského čtenářství. Ze  semináře byl vydán sborník všech 
přednášek. 
 
Semináře se zúčastnilo celkem 76 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, prezentace v médiích  

Městská knihovna v Přerově prezentovala v průběhu roku 2019 veškeré své aktivity a výsledky činnosti 
ve většině regionálních médií. K informování veřejnosti a uživatelů knihovny bylo využíváno 
zpravodajství tiskových medií, a to zejména prezentace v Přerovských listech a Přerovském deníku.  
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Knihovna provozuje vlastní www stránky, které 
mají moderní vzhled a aktualizované prostředí pro 
vkládání příspěvků. WWW stránky knihovny jsou 
provozovány na internetové adrese 
www.knihovnaprerov.cz. 
 
K prezentaci aktivit knihovny bylo využíváno rovněž 
elektronické formy (www stránky knihovny, www 
stránky statutárního města Přerov, internetový 
zpravodajský server www.nejlepsi adresa.cz) a také 
televizní (TV Přerov a regionální vysílání ČT1) 
a rozhlasová média (Český rozhlas Olomouc). 
 

V rámci spolupráce s tiskovým a marketingovým oddělením statutárního města Přerova pokračovala 
prezentace aktivit knihovny zaměřených pro veřejnost v městském kalendáři akcí a na stránkách města 
www.prerov.eu. Aktivity knihovny byly rovněž prezentovány na informačních panelech umístěných ve 
veřejných prostorách Magistrátu města Přerova, které slouží veřejnosti k vyřizování osobních 
a cestovních dokladů nebo řidičských oprávnění a evidence motorových vozidel v budově EMOSu na 
náměstí T.G.M.  
 
Přehled akcí a aktivit je rovněž uveřejňován v tištěném i internetovém měsíčním Kulturním přehledu 
Městského informačního centra. 
 
Přerovská knihovna informuje o svých aktivitách přímo v prostorách půjčovny pro dospělé v budově na 
Žerotínově nám. 36. Pracoviště je 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. 
 

Městská knihovna v Přerově prezentuje informace 
o své činnosti také na sociálních sítích. Knihovna má 
své prezentace na Facebooku, a to na adrese 
www.facebook.com/KnihovnaPrerov/. 
 
Pro mládež provozuje knihovna prostřednictvím 
půjčovny pro děti facebookový profil Teens Club na 
adrese www.facebook.com/TeensClubPrerov/ 
a nový facebookový profil k aktivitám herního klubu 
Háčko www.facebook.com/HackoClubPrerov/. 

 
Od října 2019 zahájila knihovna prezentaci svých aktivit a zajímavostí na sociální síti Instagram, která 
je dostupná uživatelům na internetové adrese www.instagram.com/knihovnaprerov/. 
 
Ke zvýšení a zatraktivnění propagace služeb přerovské knihovny bylo ve spolupráci se společností 
TV Přerov vytvořeno propagační video nabídky a služeb Městské knihovny v Přerově, které bylo 
umístěno na www stránkách knihovny, serveru pro publikování videosouborů Youtube a bylo rovněž 
odvysíláno v TV Přerov v době zahájení výstavy knihovny k 100. výročí jejího založení. Propagační video 
je dostupné na www stránce www.youtube.com/watch?v=zdRusBP6w00. 
 
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.  
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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. 

Publikační činnost 

Knihovna od září roku 2014 vydávala každý měsíc pravidelný elektronický informační zpravodaj 
obsahující aktuální informace o plánovaných i uskutečněných akcích a aktivitách realizovaných 
v knihovně, o novinkách v knihovním fondu a řadu dalších zajímavostí z oblasti knihovnictví a nabídky 
knihovních služeb. Zpravodaj byl dostupný na www stránkách knihovny a v tištěné verzi ve studovně 
a čítárně knihovny. Od září roku 2019 bylo pravidelné vydávání zpravodaje po 5 let ukončeno. 
Knihovna do budoucna plánuje vydávat nový, nepravidelný informační zpravodaj (bulletin) 
zaměřený na informační vzdělávání a podporu čtenářských aktivit.  
 
V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Městské knihovny v Přerově byly vydány nové informační 
a propagační materiály s nabízenými službami knihovny. 
 
V rámci přípravy a realizace dalšího ročníku odborného semináře „Současná literatura pro děti 
a její vliv na rozvoj čtenářství VIII.“ s podnázvem „Není hrdina jako hrdina“ byl i v roce 2019 
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 také pracovnice Muzea 
Komenského v Přerově. 

Spolupráce s partnerskými knihovnami a spolky 

V průběhu roku 2019 nebyl realizován žádný společný projekt ani s jednou ze zahraničních partnerských 
knihoven, se kterými přerovská knihovna v minulosti spolupracovala, a to z polského Kedzierzyn-Koźle 
a Bardejova na Slovensku. Města Kedzierzyn-Koźle a Bardejov jsou zároveň partnerskými 
městy statutárního města Přerov. 
 
Představitelé obou partnerských knihoven byly pozváni na slavnostní setkání bývalých zaměstnanců 
a spolupracovníků přerovské knihovny, zástupců knihoven z regionu a zástupců zřizovatele, které se 
konalo v říjnu 2019 v prostorách Klubu Teplo na Horním náměstí. Představitelé partnerských knihoven 
se ze setkání omluvili z důvodu neodkladných pracovních povinností a popřáli knihovně mnoho dalších 
úspěchů v jejích činnostech zabezpečovaných pro veřejnost. 

Spolupráce s profesními organizacemi a vzdělávacími institucemi 

Městská knihovna v Přerově spolupracovala v roce 2019 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). 
 
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. 
 
Knihovna v I. pololetí roku 2019 umožnila realizaci odborné praxe studentce 3. ročníku Obchodní 
akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy Brno. 
 
Spolupráce se zřizovatelem a dalšími příspěvkovými organizacemi města 

V průběhu měsíce června 2019 byla ve spolupráci se společnostmi Sportoviště Přerov, s.r.o. a Technické 
služby města Přerova, s.r.o. zahájena příprava k zajištění provozu letní půjčovny na přerovském 
koupališti, prostřednictvím které knihovna i v roce 2019 zabezpečovala bezplatné půjčování knih, 
časopisů, novin a společenských her. Mimoto bylo uživatelům rovněž k dispozici bezplatné 
připojení k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi. Všechny uvedené služby poskytuje 
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knihovna všem návštěvníkům bezplatně a bez nutnosti mít platnou registraci do knihovny. Služeb letní 
knihovny využilo celkem 638 návštěvníků přerovského koupaliště, kteří si vypůjčili 
771 knih, časopisů nebo deskových her a 205 krát využilo internetového připojení k Wi-Fi. 
 
Grantové projekty 

Městská knihovna v Přerově získala v roce 2019 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 718 000 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 činily 
částku 25 000 Kč vč. spoluúčasti 13 000 Kč. 
 
Finanční prostředky ve výši 36 000 Kč (neinvestiční dotace), získané z grantového programu 
VISK3, byly určeny k nákupu 2 ks 3D tiskáren pro Klub programování a robotiky, který byl 
spuštěn v září roku 2018. Dotace byla přiznána v plné výši. Celkové plánované náklady projektu 
vč. spoluúčasti činily 53 980 Kč (z toho spoluúčast tvořila 17 980 Kč). Vzhledem ke 
skutečnosti, že byl pořízen jiný, alternativní typ 3D tiskárny, který nahradil původně v projektu 
uvedenou a již nedodávanou tiskárnu, byla celková částka na realizaci projektu navýšena na hodnotu 
66 962 Kč (spoluúčast tvořila částku 30 962 Kč). Navýšení bylo pokryto z rozpočtu knihovny určeného 
pro rok 2019. 
 
Finanční prostředky ve výši 660 000 Kč (investiční dotace), získané z grantového programu VISK3, 
byly určeny k plánovanému upgrade stávajícího knihovního systému Clavius na 
modernizovanou verzi Tritius a na nákup s tím souvisejícího technického vybavení 
počítačové sítě (server). Dotace byla přiznána v plné výši. Celkové plánované náklady projektu 
vč. spoluúčasti činily 953 155 Kč (z toho spoluúčast 293 155 Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že 
se podařilo celkové náklady na projekt snížit, byla do rozpočtu statutárního města Přerova 
vrácena částka ve výši 120 024 Kč a do rozpočtu Ministerstva kultury ČR částka 70 000 Kč. 
 
Finanční prostředky ve výši 10 000 Kč (neinvestiční dotace) z grantového programu K21 byly 
určeny na zabezpečení literárních besed pro veřejnost. Dotace byla přiznána pouze 
v částečné výši (50% požadované dotace). Celkové plánované náklady projektu vč. spoluúčasti 
činily 40 500 Kč (z toho činila plánovaná spoluúčast 20 500 Kč). Přestože nebyl grantový projekt plně 
podpořen, realizovala knihovna většinu akcí v původně plánovaném rozsahu a se skutečnými náklady 
ve výši 42 283 Kč, z čehož spoluúčast tvořila částka ve výši 32 283 Kč, která byla v plné výši pokryta 
provozními finančními prostředky knihovny.  
 
Knihovna získala rovněž z dotačního titulu VISK8 Ministerstva kultury ČR přístup k elektronickým 
databázím Anopress a ASPI. V rámci grantového projektu je ze státního rozpočtu ČR hrazen přístup 
po dobu 8 měsíců a zbývající 4 měsíce jsou hrazeny z rozpočtu knihovny částkou ve výši 16 940 Kč. 
 
Z grantového projektu Česká knihovna, zaměřeného na podporu nákupu nekomerčních titulů 
umělecké beletrie a děl literární vědy, do kterého se přerovská knihovna zapojila, získala v průběhu 
roku 2019 bezplatně 51 svazků knižních publikací v celkové hodnotě 10 885 Kč. Část získaných 
knihovních dokumentů (12 knih) představovaly tituly v rámci objednávek z grantového projektu ještě 
za rok 2018 a ostatní dokumenty (39 svazků knih) publikace z objednávek v roce 2019. 
 
V období let 2000 až 2019 získala Městská knihovna v Přerově prostřednictvím grantových 
programů Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje přes 2,741 milionů korun. 
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Přehled finančních prostředků získaných v grantových programech za posledních 11 let 
(2009 – 2019): 

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) 

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) 

2018 268 000 Kč 

- zabezpečení přístupu k databázi zvukových knih ve formátu 
  MP3 pro nevidomé (K21) 
- aktualizace jmenných autorit z databáze Národních autorit SK  
  ČR (VISK9) 
- nákup mobilní kamerové zvětšovací lupy pro uživatele se  
  zrakovým omezením (VISK3) 
- nákup interaktivního panelu do učebny (VISK) 
- nákup vybavení pro zahájení činnosti Klubu programování     
  a robotiky (VISK3) 
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2019 718 000 Kč 

- zabezpečení přístupu k databázi zvukových knih ve formátu 
  MP3 pro nevidomé (K21) 
- realizace besed pro veřejnost (K21) 
- upgrade knihovního systému Clavius na navou verzi - Tritius (VISK3) 
- nákup 2ks 3D tiskáren do Klubu programování a robotiky (VISK3) 

 
Na realizaci VIII. ročníku odborné konference „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj 
čtenářství“ s podnázvem „Není hrdina jako hrdina“ 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 byly v průběhu roku 2019 poskytovány i nadále 
bezplatně na pobočce Velká Dlážka. Kmenový fond knihovny byl rozšiřován o zvukové knihy ve formátu 
MP3, které jsou po stažení z centrálního úložiště Macanovy knihovny v Praze uloženy na CD nosiče pro 
další půjčování uživatelům se zrakovými nebo jiným zdravotním postižením, které jim znemožňují četbu 
klasických tištěných knih. Pravidelně je tento fond každý měsíc obohacován o 30 nových titulů 
ve formátu MP3. 
 
V rámci účelného využití finančních prostředků určených k nákupu knihovních dokumentů pro 
slabozraké a nevidomé uživatele - zvukových knih, pokračovala spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro 
nevidomé K. E. Macana v Praze. Na základě smlouvy podepsané již v roce 2014 byl umožněn přístup 
ke kompletní nabídce zvukových knih ve fondu této specializované knihovny. Přerovská knihovna tak 
mohla v průběhu celého roku 2019 za paušální částku ve výši 25 000 Kč využívat všech digitalizovaných 
zvukových dokumentů a nabízet je svým zrakově postiženým uživatelům. Nákup tohoto 
specializovaného knihovního fondu byl financován z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR 
a rozpočtu statutárního města Přerova.  
 
Pobočka byla rovněž v roce 2017 vybavena novou moderní kamerovou zvětšovací lupou ClearView C 
Speech s podporou zvukového výstupu a záznamu snímaných předloh do zvukového formátu MP3. 
Ve studovně je od konce roku 2018 k dispozici mobilní zvětšovací kamerová lupa RUBY HD pro 
slabozraké uživatele, kteří tak mají možnost využívat zde umístěný rozsáhlý fond regionální literatury. 
Obě uvedená zařízení byla financována z grantových programů Ministerstva kultury ČR a rozpočtu 
statutárního města Přerova. 
 
V rámci celostátního projektu Světluška se knihovna zapojila do charitativní sbírky „V září 
světluška září“, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. V rámci akce se podařilo prodejem 
propagačních předmětů nadace vybrat částku v celkové výši 2 662 Kč. 

Zabezpečení výkonu regionálních funkcí  

Městská knihovna v Přerově uzavřela dne 20. 12. 2018 s Vědeckou knihovnou v Olomouci smlouvu 
o přenesení výkonu regionálních funkcí pro rok 2019 s platností od data uzavření smlouvy 
s poskytovatelem dotace, Olomouckým krajem.   
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na výkon regionálních funkcí pro rok 2019 z finančních prostředků 
Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Městskou knihovnou v Přerově byla podepsána dne 
15. 1. 2019. Slavnostního podpisu se zúčastnili hejtman Olomouckého kraje, náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje mající ve své gesci kulturní záležitosti a všichni zástupci pověřených knihoven pro 
výkon regionálních funkcí v roce 2019. Smlouva byla zveřejněna v Rejstříku smluv. Poskytnutá dotace 
byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/52/2018 ze dne 17. 12. 2018. 
 
Výkon regionálních funkcí byl zahájen 1. 1. 2019. Finanční prostředky byly na účet 
knihovny připsány 14. 2. 2019. Od tohoto data byl zahájen nákup knihovních fondů pro tvorbu 
výměnných souborů.   
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Na základě výše uvedených smluv poskytovala Městská knihovna v Přerově v průběhu roku 2019 
vybrané regionální funkce pro celý region Přerov a také odborné knihovnické činnosti pro 
neprofesionální knihovny v působnosti středisek Přerov (46 knihoven) a Všechovice (11 knihoven) 
a profesionální knihovnu Všechovice. Seznam obsluhovaných knihoven je uveden v příloze č. 7. 
 
Celkový objem finančních prostředků z dotace Olomouckého kraje pro rok 2019 byl v rámci 
podepsané smlouvy stanoven ve výši 1 274 387 Kč. Dne 7. 6. 2019 byl podepsán dodatek 
č. 1 ke smlouvě s Olomouckým krajem o navýšení dotace o 38 000 Kč, a to z důvodu 

nárůstu platových tarifů. V návaznosti na tuto 
skutečnost byla upravena struktura nákladů 
poskytovaných služeb pro obce zapojené do středisek 
Přerov a Všechovice.  
 
Výkon regionálních funkcí ve střediscích Přerov 
a Všechovice byl v průběhu roku 2019 zabezpečován 
úvazkem 2,46 (1,8 středisko Přerov, 0,5 středisko 
Všechovice a 0,16 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 2018. Zároveň byly představeny plány 
a činnosti výkonu RF na rok 2019. Setkání se také zúčastnil zástupce zřizovatele městské knihovny 
v Přerově mající ve své gesci kulturu ve městě Přerově. Ostatní pozvaní zástupci Olomouckého kraje 
a Vědecké knihovny v Olomouci se z pracovních důvodů z účasti na setkání omluvili. 
 
Na setkání byli přítomní zástupci zřizovatele jednotlivých obecních knihoven informováni mimo jiné 
o přípravě přechodu přerovské knihovny na novou verzi knihovního systému Tritius a s tím související 
součinnost v rámci knihoven zapojených do regionálních funkcí. 
 
V rámci jednání se starosty obcí, jejichž knihovny jsou zařazeny do střediska Přerov, byly podepsány 
dodatky smluv pro rok 2019, 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.  
 
Na základě výše uvedených smluv o výkonu regionálních funkcí poskytovala v průběhu roku 2019 
Městská knihovna v Přerově 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). 
 
Na tvorbu výměnných souborů pro střediska Přerov a Všechovice v rámci výkonu regionálních 
funkcí byly pro rok 2019 využity finanční prostředky v celkové výši 325 652 Kč. Z těchto prostředků 
bylo v průběhu roku 2019 zpracováno celkem 1 229 svazků knih pro knihovny střediska Přerov 
v celkových nákladech 251 905 Kč a 210 svazků knih pro středisko Všechovice v celkových 
nákladech 73 747 Kč. 
 
Nákup a zpracování knihovních dokumentů do kmenových fondů jednotlivých knihoven 
zařazených do střediska Přerov probíhalo na základě dodatků smluv podepsaných 
s jednotlivými zřizovateli knihoven. 
 
Stav knihovního fondu RF byl k 31. 12. 2019 v celkové výši 35 720 svazků knihovních 
dokumentů. Z tohoto počtu tvoří 23 565 svazků fond střediska Přerov, 4 307 svazků fond skladu RF 
pro speciální výměnné soubory, 7 309 svazků fond střediska Všechovice a 539 svazků zapůjčených 
do knihovny v Hustopečích nad Bečvou. 
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Z níže uvedené tabulky vyplývá, že průměrná cena pořízených knih v rámci výkonu RF se v roce 2019 
zvýšila ve srovnání s cenou knih pořízených v letech 2005 až 2018. Průměrná cena za knihovní 
jednotku ve výši 202,52 Kč odpovídá skutečnosti, že byly v roce 2019 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. 
 

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 1 447 139 422 85 981 225 403 155,77 1 289 157

2008 1 313 648 1 961 207 955 86 200 294 155 150,00 1 291 635

2009 1 027 543 1 570 158 219 82 897 241 109 153,57 1 248 960

2010 1 003 418 1 421 150 640 64 109 214 749 151,13 1 104 243

2011 960 390 1 350 157 633 62 474 220 107 163,04 1 103 076

2012 1 076 331 1 407 185 662 54 601 240 263 170,76 1 037 024

2013 913 274 1 187 150 000 42 493 192 493 162,17 1 014 428

2014 978 323 1 301 183 003 52 955 235 958 181,37 1 015 911

2015 1 195 284 1 479 205 224 52 239 257 463 174,08 1 010 692

2016 1 706 364 2 070 308 099 67 159 375 258 181,28 1 014 225

2017 1 586 363 1 949 296 043 69 919 365 962 187,77 1 014 225

2018 1 702 371 2 073 331 039 73 187 404 226 195,00 1 285 827
2019 1 229 379 1 608 251 905 73 747 325 652 202,52 1 312 387

Rok celkem KJ Kč Přerov
Kč 

Všechovice
Kč 

Dotace
Kč 

Celkem
cena za KJ

Knihovní fond

 
 
V průběhu roku 2019 bylo zpracováno celkem 2 091 svazků knihovních dokumentů (z toho 
435 darů) do kmenových fondů knihoven střediska Přerov v celkové hodnotě 323 850 Kč. 
Celkový počet obyvatel obcí střediska Přerov byl 17 854 (zdroj VK Olomouc). Průměrný příspěvek 
na nákup kmenového knihovního fondu (bez započítaných darů) na jednoho obyvatele obcí 
zařazených do střediska Přerov činil v roce 2019 částku 18,14 Kč.  
 

Svazky (nákup) Kč Svazky (dary) Zpracováno celkem

2005 1 613 148 410 0 1 613 92,01

2006 2 014 183 733 0 2 014 91,23

2007 1 883 222 030 0 1 883 117,91

2008 2 585 298 680 0 2 585 115,54

2009 2 245 302 580 0 2 245 134,78

2010 1 851 299 278 239 2 090 161,68

2011 1 757 304 600 341 2 098 173,36

2012 1 896 316 220 398 2 294 166,78

2013 1 859 309 870 291 2 150 166,69

2014 1 869 309 345 485 2 354 165,51

2015 1 655 303 470 600 2 255 183,37

2016 916 172 845 513 1 429 188,70

2017 1 654 317 980 503 2 157 192,25

2018 1 606 316 120 264 1 870 196,84
2019 1 656 323 850 435 2 091 195,56

cena za KJ
(pouze nakoupené)

Rok
Nákup a zpracování knihovního fondu - samostané obce

 
Poznámka: V letech 2005 až 2009 nebyly sledovány dary samostatně. Z toho vyplývá, že cena za KJ za tato období neodpovídají 
skutečnosti. 
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V průběhu roku 2019 bylo celkem vyřazeno 534 svazků knihovních dokumentů z výměnného 
fondu pořízeného z dotace Olomouckého kraje, určeného na výkon regionálních funkcí. Málo využívané 
svazky knihovních dokumentů byly převedeny na lokaci určenou pro tvorbu speciálních 
výměnných souborů pro zájemce z řad samostatných knihoven středisek Přerov a Všechovice. 
 
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 2019 
pro 57 knihoven vytvořeno 137 výměnných souborů s celkovým počtem 19 572 knih 
(ø 143 knih v jednom souboru). Pro středisko Přerov bylo z tohoto počtu vytvořeno 101 výměnných 
souborů s 18 960 knihovními jednotkami (ø 188 knih v jednom souboru). Pro středisko Všechovice bylo 
vytvořeno 36 výměnných souborů s celkovým počtem 612 knihovních jednotek (ø 17 knih v jednom 
souboru). Celý výměnný fond je neustále v oběhu a je maximálně využíván. Knihovny s větším počtem 
uživatelů (čtenářů) využívaly možností mimořádných výměnných souborů. 
 
Průběžně probíhala aktualizace (A) a revize (R) knihovních fondů v knihovnách Bochoř (R+A), 
Domaželice (R+A), Osek nad Bečvou (A), Radkova Lhota (R+A), Radvanice (R+A), Radslavice (A), 
Sobíšky (R+A), Sušice (R+A), Vlkoš (R+A), Tučín (R+A), Zábeštní Lhota (R+A), Želatovice (R+A) 
a Dolní Nětčice (R+A). Celkem bylo zrevidováno a aktualizováno 24 866 svazků knihovních 
dokumentů.  
 
Označení všech knih čárovými kódy ve všech knihovnách střediska Přerov bylo dokončeno 
v roce 2016 a všechny knihovny střediska jsou připraveny na automatizovanou revizi 
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 regionálního 
knihovního systému Clavius REKS a od 2. 12. 2019 nové verze regionálního knihovního 

systému Tritius. Servis byl poskytován pouze 
knihovnám střediska Přerov, které využívají uvedené 
knihovní systémy. Servis knihovního systému Clavius 
střediska Všechovice byl realizován dodavatelem 
knihovního systému v rámci přidělených finančních 
prostředků.  
 
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. 
 
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.  
 
Plnění regionálních funkcí probíhalo v průběhu roku 2019 ve standardním rozsahu a v souladu s plánem 
činností výkonu regionálních funkcí pro rok 2019 a rovněž v souladu se smlouvami s Olomouckým 
krajem a Vědeckou knihovnou v Olomouci. Nákup knihovních fondů z prostředků určených na výkon 
regionálních funkcí a vlastních finančních prostředků jednotlivých obcí byl uskutečňován průběžně a ve 
vazbě na individuální požadavky jednotlivých knihoven. Dotace byla vyčerpána v souladu se 
stanoveným účelem. 

Spolupráce s komunitními centry a neziskovými organizacemi 

Městská knihovna v Přerově již několik let spolupracuje se Střediskem organizace nevidomých 
a slabozrakých (SONS) Přerov a Tyflocentrem Olomouc na pořádání akcí pro slabozraké 
a nevidomé. 
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V prostorách pobočky přerovské knihovny na Velké Dlážce se ve spolupráci výše uvedených organizací 
realizují společné akce a aktivity. V průběhu roku 2019 bylo realizováno jedno odborné setkání 
zaměřené na představení nových akustických prvků pro nevidomé a zrakově postižené, 
stolní a mobilní kamerové lupy, které Městská knihovna v Přerově pořídila z finančních prostředků 
v rámci úspěšného podání grantového programu Ministerstva kultury ČR. Akce se zúčastnilo 
12 posluchačů. 
 
V průběhu roku 2019 se knihovna nezapojila do žádného dalšího projektu vyhlašovaného některým ze 
spolupracujících neziskových subjektů. 

Technická a elektronická podpora provozu knihovny 

V průběhu roku 2019 byla prováděna běžná údržba a obměna stávající výpočetní techniky 
a programového vybavení dle aktuálních potřeb.  
 
Všechna pracoviště jsou vybavena odpovídající moderní a potřebnou výpočetní technikou 
vč. programového vybavení a dalšími zařízeními (kopírovací technika, multimediální a prezentační 
zařízení apod.). 
 
Veškerá výpočetní technika běží na moderních zařízeních 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. 
 
V průběhu letních prázdnin roku 2019 byla zahájena intenzívní procesní a technologická příprava 
k přechodu knihovny na modernizovanou verzi stávajícího knihovního systému s názvem 

Tritius a s tím související zprovoznění nového on-line 
katalogu (tritius.knihovnaprerov.cz). Proběhlo 
několik testovacích převodů a úprav nastavení dle 
požadavků pracovníků knihovny. Nová verze 
systému byla do ostrého provozu spuštěna 
2. 12. 2019. Po spuštění se objevily drobné 
nedostatky související s nastavením systému, které 
však neměly na vlastní výpůjční provoz žádný nebo 

jen zanedbatelný vliv a většina uživatelů nezaznamenala žádné komplikace. Nastavení nové verze 
systému je stále dolaďováno a předpokládaný termín plné funkcionality je přelom I. a II. čtvrtletí roku 
2020.  
 
Veškerý knihovní fond je evidován pomocí automatizovaného knihovního systému Tritius 
a prezentován prostřednictvím elektronického internetového on-line katalogu. Při zpracování jsou 
dodržována aktuálně platná a standardizovaná katalogizační pravidla RDA a k ukládání katalogizačních 
údajů je využíván interní formát dat MARC21. 
 
Učebna Městské knihovny v Přerově je vybavena 10 ks přenosných počítačů získaných v roce 2011 
z grantového programu VISK3 Ministerstva kultury ČR. Notebooky jsou vybaveny operačním systémem 
MS Windows 10 a balíkem kancelářským aplikací MS Office 2016, prostřednictvím kterých jsou 
prováděna pravidelná školení určená jak pro veřejnost, tak pro pracovníky knihovny. V roce 2018 byla 
učebna vybavena novou projekční technikou, digitálním interaktivním panelem, rozšiřujícím 
prezentační možnosti při výuce IT technologií. Na financování zařízení bylo využito prostředků 
z grantového programu Ministerstva kultury ČR a příspěvku statutárního města Přerova. 
 
Půjčovna pro děti je vybavena specializovaným zařízením, herní konzolí Microsoft XBOX 
s pohybovým snímačem Kinect a LCD televizí. Uvedené zařízení rozšířilo možnosti a nabídku 
Herního klubu, který se na pobočce koná 4x měsíčně, ale i mimo něj. Díky tomuto zařízení došlo 
k zatraktivnění nabídky oddychových služeb půjčovny pro děti. Využití herní konzole XBOX je podmíněno 
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splněním jednoduchých kvízů a testů z různých oblastí, při kterých je nutné využívat dostupnou 
literaturu, popř. znalosti z primárního vzdělávání.  
 
V půjčovně pro dospělé v budově na Žerotínově náměstí je instalována LCD televize sloužící 
k propagaci aktivit knihovny. Na obrazovce televize jsou návštěvníkům během jejich návštěvy 
půjčovny promítány aktuální upoutávky na připravované akce a další informace o službách knihovny. 
 
Knihovna disponuje odpovídající moderní a potřebnou reprografickou technikou (kopírovací stroje, 
tiskárny), které slouží veřejnosti a služebním účelům. Tato technika je průběžně dle aktuálních potřeb 
obměňována a modernizována. 
 
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. 
 
Pro zabezpečení vzdělávacích akcí a aktivit Klubu programování a robotiky je učebna vybavena 
potřebnou výpočetní technikou (10 ks notebooků z roku 2011) s odpovídajícím programovým 

vybavením a dalším zařízením – robotické  stavebnice LEGO 
Mindstorms, robotická vozítka OZOBOT a mBot, mikropočítače 
micro:bit a další.  
 
Ve II. pololetí roku 2019 byl Klub programování a robotiky z grantového 
programu Ministerstva kultury ČR VISK3 dovybaven moderními 
3D tiskárnami ORIGINAL PRUSA I3 MK3S a TRILAB DeltiQ, které 
tak rozšířily možnosti vzdělávacích a zájmových aktivit. Jedná se o 3D 
tiskárny české výroby s velmi dobrou technickou a komunitní podporou 
a případnou dostupností náhradních dílů a servisu. 
 
Klub programování a robotiky byl také doplněn o nové moduly 
mikropočítače Micro:bit určené k realizaci úloh pro chytrou 
domácnost (Home Kit a IoT Kit). 
 
V návaznosti na platné legislativní předpisy využívá Městská knihovna 
v Přerově pro elektronickou komunikaci datovou schránku. 

 
Knihovna pro přístup k celosvětové síti internet a ke vzájemné komunikaci využívá v hlavní 
budově internetové připojení prostřednictvím městské metropolitní sítě spravované 
Magistrátem města Přerova. Pobočky na území města Přerova a v některých z místních částí Přerova 
jsou připojeny k internetu prostřednictvím rozvodů kabelové televize Přerov (pobočky ve městě, 
pobočka Henčlov), pevných linek (pobočky v místních částech) nebo mobilních připojení (pobočka 
Vinary), popř. prostřednictvím lokálních poskytovatelů internetového připojení (pobočka 
Žeravice). 
 
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. 
 
V souvislosti s GDPR byly upraveny vnitřní procesy a dokumenty. Dále byla provedena 
úprava nastavení informačních systémů tak, aby byla v souladu s nařízením GDPR. 
 
Na www stránkách a sociálních sítích 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.  
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V půjčovně pro dospělé na Žerotínově náměstí je instalován elektronický platební terminál 
Komerční banky, díky kterému knihovna může přijímat platby prostřednictvím platebních karet, a to 
včetně podpory nejnovějších, bezkontaktních technologií. V průběhu roku 2019 bylo 
prostřednictvím této služby provedeno celkem 282 plateb (v roce 2018 provedeno 
251 plateb) a zaplaceno tímto způsobem bylo celkem 27 897 Kč (v roce 2018 zaplaceno 
24 742 Kč). Z výše uvedených údajů je zřejmé, že si uživatelé Městské knihovny v Přerově tento 
moderní způsob plateb za služby oblíbili a pravidelně jej využívají. 
 
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 je zapojena do 
budovaného Centrálního portálu knihoven 

(CPK), který je dostupný na internetové adrese www.knihovny.cz. Zapojení do CPK bylo umožněno 
prostřednictvím grantového programu VISK3 poskytovaného Ministerstvem kultury ČR.  
  
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 (od 2. 12. 2019 AKS Tritius) pro 14 knihoven 
v samostatných obcích zařazených do střediska Přerov. Tyto činnosti jsou financovány z příspěvku 
Olomouckého kraje. 
 
V Přerově dne 30. dubna 2019. 
 

Ing. Pavel Cimbálník 
ředitel 

Městské knihovny v Přerově,  
příspěvkové organizace 

 
 
  



 43

Přílohy: 1. Organizační schéma organizace 
 2. Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok 2019 - město 
 3. Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok 2019 - místní části 
 4. Statistický přehled Městské knihovny v Přerově za rok 2019 - sumář 
 5. Statistický přehled výkonů obecních knihoven v rámci výkonu Regionálních funkcí (RF) 
 6. Přehled činnosti Městské knihovny v Přerově za rok 2019 
 7. Seznam obsluhovaných knihoven v rámci výkonu Regionálních funkcí (RF) 
 8. Vzdělávání, metodická činnost a péče o odborný růst zaměstnanců knihovny v roce 2019 
 9. Nejžádanější tituly od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
 10. Ekonomický přehled - rozvaha a bilance 
 11. Ekonomický přehled - výkaz zisků a ztrát 
 12. Ekonomický přehled - příloha 
 
 



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 2019

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. 2 603 37 2 603 37 42 763 123 398 70 139 31 102 87 25 2 1 131 1 157 182 118 20 315
Studovna 55 1 55 1 5 054 18 500 60 1 240 0 1 2 0 22 3 142 0 0 14 031
Hudební 21 0 21 0 3 246 8 805 121 511 0 1 56 0 19 0 7 607 109 381
Mládež 844 722 844 722 12 963 20 311 294 484 11 809 4 977 4 0 101 207 344 177 1 914
Předmostí 642 338 642 338 12 293 37 177 18 196 3 678 4 035 853 0 0 0 504 0 20 9 891
Trávník 888 407 888 407 12 513 30 384 18 314 2 296 2 447 458 0 0 0 835 2 1 6 031
Velká Dlážka 647 237 647 237 12 583 40 451 18 192 2 558 2 009 452 0 0 7 1 062 1 769 24 14 378
Středisko 4 1 4 1 173 311 104 73 42 30 0 0 0 0 0 0 62
Celkem 5 704 1 743 5 704 1 743 101 588 279 337 125 420 41 942 20 429 6 797 64 1 280 6 907 9 904 449 67 003
Rok 2018 5 853 1 835 5 853 1 835 107 362 301 581 136 121 45 297 23 150 6 185 27 24 496 8 733 10 416 47 70 510

Porovnání -149 -92 -149 -92 -5 774 -22 244 -10 701 -3 355 -2 721 612 37 -23 -216 -1 826 -512 402 -3 507 

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,kresba soutěže obdržené zaslané

Dospělí 6 0 34 0 0 0 0 4 1 29 72 3 0 84 133 0 1932
Studovna 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 521 0 0 139 0
Hudební 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 15
Mládež 8 28 81 11 37 36 33 0 0 0 0 24 86 0 0 0 40
Předmostí 0 10 80 0 13 8 9 0 2 0 0 12 11 0 0 0 28
Trávník 7 25 63 22 44 0 12 0 0 0 0 11 0 0 0 0 105
V. Dlážka 7 15 43 19 34 0 6 0 0 0 0 9 2 0 0 0 59
Celkem 28 78 301 52 128 44 60 41 3 29 72 60 630 84 133 139 2179

Ostatní



Místní části -  Statistika za rok 2019 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 502 3129 565 1402 2041 92 7731 2144 69 25 69 25 2384
Dluhonice 191 763 32 151 1167 37 2341 417 41 20 41 20 1033
Henčlov 84 1736 86 535 859 78 3378 898 50 18 50 18 821
Kozlovice 90 2189 39 243 2396 0 4957 602 38 13 38 13 709
Lověšice 145 982 181 293 647 44 2292 397 39 21 39 21 1245
Lýsky 123 792 117 266 184 37 1519 392 13 6 13 6 568
Penčice 151 1400 31 123 948 10 2663 517 30 4 30 4 850
Újezdec 4 23 0 2 5 0 34 34 1 0 1 0 22
Vinary 54 1538 16 110 640 0 2358 347 34 8 34 8 702
Žeravice 169 922 51 198 723 64 2127 656 35 11 35 11 963
Středisko Přerov 73 104 30 42 62 0 311 71 4 1 4 1 173
CELKEM za rok 2019 1586 13578 1148 3365 9672 362 29711 6475 354 127 354 127 9470
Porovnání rok 2018 1880 14326 1167 3206 9944 411 31156 6961 389 136 389 136 9554

-294 -748 -19 159 -272 -49 -1445 -486 -35 -9 -35 -9 -84

Knihovna % čtenářů Výpůjčka Výpůjčka
2019 2018 Porovnání 2019 2018 Porovnání 2019 2018 Porovnání z obyvatel na 1 obyv. na 1 čten. Obyvatelé

Čekyně         7731 7222 509 69 58 11 2384 2194 190 10,2 11,4 112,0 678
Dluhonice     2341 2288 53 41 41 0 1033 971 62 11,3 6,4 57,1 364
Henčlov      3378 3347 31 50 40 10 821 772 49 9,0 6,1 67,6 557
Kozlovice      4957 5040 -83 38 51 -13 709 844 -135 6,3 8,3 130,4 600
Lověšice       2292 1595 697 39 39 0 1245 912 333 7,2 4,3 58,8 538
Lýsky            1519 1299 220 13 8 5 568 445 123 6,8 7,9 116,8 192
Penčice     2663 2787 -124 30 29 1 850 765 85 10,5 9,3 88,8 286
Újezdec         34 2180 -2146 1 41 -40 22 596 -574 0,1 0,0 34,0 822
Vinary         2358 2165 193 34 36 -2 702 667 35 4,4 3,1 69,4 769
Žeravice       2127 2573 -446 35 46 -11 962 1073 -111 6,2 3,8 60,8 563
CELKEM 29400 30496 -1096 350 389 -39 9296 9239 57 6,5 5,5 84,0 5369

Výpůjčky Registrovaní čtenáři        Návštěvnost



Příloha 4.

Městská knihovna v Přerově, statistika za rok 2019

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 5704 1743 101588 279337 125420 41942 20429 6797 17746 67003

Knihovny v místních částech 350 126 9296 29400 13474 1513 3323 1118 362 9610

Město celkem 6054 1869 110884 308737 138894 43455 23752 7915 18108 76613

Rok 2018 6242 1973 116601 332077 150345 47087 26233 7496 20697 80219

Porovnání -188 -104 -5717 -23340 -11451 -3632 -2481 419 -2589 -3606



Příloha 5.

Knihovna 2019 2018 Porovnání Knihovna 2019 2018 Porovnání Knihovna 2019 2018 Porovnání
Beňov 35 28 7 Beňov 1392 1094 298 Beňov 473 367 106
Bochoř 127 118 9 Bochoř 3479 3018 461 Bochoř 1614 1652 -38
Buk 37 42 -5 Buk 626 882 -256 Buk 236 241 -5
Dobrčice 11 12 -1 Dobrčice 319 282 37 Dobrčice 95 79 16
Domaželice 35 39 -4 Domaželice 1433 1295 138 Domaželice 249 258 -9
Dřevohostice 167 160 7 Dřevohostice 6178 6280 -102 Dřevohostice 1768 1956 -188
Grymov 34 15 19 Grymov 120 113 7 Grymov 285 111 174
H.Moštěnice 132 124 8 H.Moštěnice 4780 4380 400 H.Moštěnice 2100 1997 103
Hradčany 19 24 -5 Hradčany 606 666 -60 Hradčany 325 436 -111
Křtomil 38 28 10 Křtomil 776 884 -108 Křtomil 339 465 -126
Lazníčky 35 23 12 Lazníčky 1088 1384 -296 Lazníčky 532 922 -390
Lazníky 26 30 -4 Lazníky 727 821 -94 Lazníky 178 241 -63
Lipová 8 10 -2 Lipová 209 328 -119 Lipová 61 104 -43
Líšná 37 35 2 Líšná 1304 1154 150 Líšná 363 241 122
Oldřichov 5 8 -3 Oldřichov 129 270 -141 Oldřichov 61 91 -30
Oprostovice 9 9 0 Oprostovice 224 205 19 Oprostovice 98 309 -211
Osek n/B 45 171 -126 Osek n/B 1443 1537 -94 Osek n/B 445 1000 -555
Pavlovice 139 165 -26 Pavlovice 2629 4286 -1657 Pavlovice 1348 3293 -1945
Podolí 10 12 -2 Podolí 273 272 1 Podolí 190 191 -1
Prosenice 60 48 12 Prosenice 1806 1825 -19 Prosenice 450 560 -110
Přestavlky 20 28 -8 Přestavlky 619 471 148 Přestavlky 245 150 95
Rad.Lhota 11 3 8 Rad.Lhota 73 126 -53 Rad.Lhota 47 52 -5
Radkovy 7 17 -10 Radkovy 110 513 -403 Radkovy 84 127 -43
Radslavice 154 156 -2 Radslavice 4986 5533 -547 Radslavice 1517 2070 -553
Radvanice 35 28 7 Radvanice 1155 1679 -524 Radvanice 639 324 315
Říkovice 33 35 -2 Říkovice 768 717 51 Říkovice 221 228 -7
Soběchleby 42 40 2 Soběchleby 987 1420 -433 Soběchleby 354 486 -132
Sobíšky 12 11 1 Sobíšky 685 676 9 Sobíšky 89 95 -6
Stará Ves 39 31 8 Stará Ves 884 1441 -557 Stará Ves 271 451 -180
Sušice 24 22 2 Sušice 1335 822 513 Sušice 227 186 41
Šišma 25 25 0 Šišma 682 776 -94 Šišma 367 182 185
Tučín 31 28 3 Tučín 806 825 -19 Tučín 381 383 -2
Věžky 14 14 0 Věžky 893 794 99 Věžky 278 245 33
Vlkoš 28 30 -2 Vlkoš 967 1916 -949 Vlkoš 810 664 146
Zábeštní Lhota 24 24 0 Zábeštní Lhota 2230 2229 1 Zábeštní Lhota 328 332 -4
Želatovice 14 13 1 Želatovice 399 388 11 Želatovice 89 87 2
Obce celkem 1522 1606 -84 47120 51302 -4182 17157 20576 -3419

Statistika obecních knihoven - porovnání roků 2019/2018
Čtenáři Výpůjčky Návštěvnost
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Příloha 6. 
 
PŘEHLED ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY v PŘEROVĚ ZA ROK 2019 
 
Besedy, soutěže, koncerty, vzdělávací akce a školení, výstavy 
 
Práce s dětmi a mládeží 
 
• Besedy - 242 (účast 4 948)

Advent a Vánoce 
Aby děti četly 
Astrid Lindgrenová 
Bajky 
Bezpečný internet 
Čeští ilustrátoři 
Čeští spisovatelé 
Čtu a znám knihovnu 
Děsivé dějiny, dětská krimi 
Dobrodružná literatura 
František Nepil 
Jak se žilo v 19. století 
Jak vzniká kniha 
Jaro 
Knihy pro mě 
Knihy s dětským hrdinou 
Léto, sporty, volný čas 

Literární žánry  
Moderní pohádky 
Naučná literatura 
Nezbedné pohádky 
Podzim, jak se zvířátka a příroda připravují 
na zimu 
Poezie a próza 
Pohádkový dědeček E. Petiška 
Pohádky pro nejmenší 
Pohádky B. Němcové a K. J. Erbena 
Pověsti z našeho kraje 
Pravěk 
Příběhy s dětským hrdinou 
Staré pověsti české 
Velikonoce – zvyky a tradice 
Zvířátka v zimě 
 

 
• Soutěže 43 (účast 745) – v závorce uvedena účast jednotlivých soutěží

Advent (11 děti) 
Bajky (12 dětí) 
Děsivá křížovka (21 děti) 
Detektivní kvíz (21 dětí) 
Doplň dvojice (19 dětí) 
Doplň zvíře v názvu (15 dětí) 
Hledej jména ukrytá v textu (6 dětí) 
Hrajeme si se slovy (6 dětí) 
Jak se žilo v 19. století? (16 dětí) 
Jezdíme bezpečně (7 dětí) 
Jména tet (15 dětí) 
Když nastane zima (10 dětí) 
Krystalománie (27 dětí) 
Křížovka (22 dětí) 
Křížovka – zvířata (11 děti) 
Lovci perel (10 dětí) 
Máme rádi zvířata (12 dětí) 
Můj kamarád krtek (10 dětí) 
Najdi hrdinu (28 dětí) 
Podivná zvířata (13 dětí) 
Podzimní kvíz (24 dětí) 
Pohádková paměť – hádanky (7 dětí) 

Pohádkové přesmyčky (11 dětí) 
Pohádkový kvíz (72 dětí) 
Poskládej puzzle (7 dětí) 
Poznáš české hrady a zámky? (14 dětí) 
Poznáš strom podle listů? (15 děti) 
Pirátský kvíz (15 dětí) 
Planeta Země (5 dětí) 
Přesmyčky (3 děti) 
Psí svět (12 dětí) 
Ptáci kolem nás (6 dětí) 
Skřítek Šklíbal (42 dětí) 
Strašidelná křížovka (42 dětí) 
SUDOKU (2 děti) 
Svět dinosaurů (10 dětí) 
Těšíme se na Vánoce (8 dětí) 
Velikonoční kvíz (65 dětí) 
Zapomenutá řemesla (50 dětí) 
Zeměpisný kvíz (12 dětí) 
Zdravý kvíz (4 děti) 
Zvířecí hrdinové (19 dětí) 
Zvířecí mláďátka (19 dětí) 
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• „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ – 11. ročník projektu podporujícího čtenářskou 
gramotnost se uskutečnil za podpory SKIP ČR. Městská knihovna v Přerově se zapojila spolu se 
sedmi základními školami: ZŠ Trávník (4 třídy), ZŠ Svisle (2 třídy), ZŠ J. A. Komenského (2 třídy), 
ZŠ Velká Dlážka (2 třídy), ZŠ Za Mlýnem (2 třídy), ZŠ U Tenisu (3 třídy), ZŠ Želatovská (2 třídy). 
Dohromady se projektu zúčastnilo 347 prvňáčků. Od února do června navštívili alespoň 
3x knihovnu, kde se četlo, hádalo, luštilo, malovalo, soutěžilo a povídalo o knížkách. Uskutečnilo 
se celkem 61 akcí s návštěvností 1 194 účastníků. 
 

• Pasování prvňáčků na čtenáře (29. května a 5. června 2019) – Muzeum J. A. Komenského 
v Přerově. Pasováno na čtenáře 338 prvňáčků zapojených v projektu „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“. Každý prvňáček obdržel čtenářský průkaz do Městské knihovny v Přerově do 
konce roku 2019 zdarma a knížku Miroslava Tvrze: Kde se nosí krky s ilustracemi Aleny 
Schulz, která byla vydána za podpory SKIP ČR v nakladatelství TRITON. 
 
 

• "Jarní prázdniny v knihovně" 
 
- Půjčovna pro děti (18. – 21. února 2019) – týden zaměřený na tvořivé dílny (výroba 

Papírové zimy a Houpacího koníka) - (účast 14 dětí), turnaje ve společenských deskových 
hrách a pohybových aktivitách s herní konzolí Microsoft XBOX a pohybovým senzorem 
Kinect (účast 52 dětí) 

- Pobočka Předmostí (18. – 21. února 2019) – výtvarná dílna: výroby Veselého zápichu do 
květináče se zúčastnilo 10 dětí. 

 
• Skandální aféra Josefa Holouška (6. března 2019) – scénické čtení povídky Karla Čapka 

v podání herců Slováckého divadla z Uherského Hradiště pro studenty Gymnázia J. Škody v aule 
školy (účast 84 studentů). 
 

• Beseda se Zuzanou Pospíšilovou (20. března 2019) – půjčovna pro děti – literární besedy se 
spisovatelkou pro děti mateřských a základních škol (3 besedy, 126 dětí). 

 
 

• Březen – měsíc čtenářů (v závorce uvedena účast) 
 

- Já hrdina (březen 2019) – pobočka Předmostí – výtvarná soutěž pro děti, kde malovaly 
sebe jako slavného literárního hrdinu (účast 33 dětí). 

- Obal si svou knihu (březen 2019) – pobočka Předmostí – 14 dětí ze ZŠ Komenského zde 
úspěšně obalilo připravené knihy. 

- Cesta kolem světa (6., 13., 20. a 27. března 2019) – půjčovna pro děti – program pro 
děti ze ŠD ZŠ Svisle (účast 56 dětí). 

- Společné čtení (5., 12., 14., 15., 22. a 26. března 2019) – pobočka Velká Dlážka – čtení 
z knihy Já, Baryk (Fr. Nepil) pro děti MŠ Sokolská a Bajákova a ZŠ Velká Dlážka (účast 
115 dětí) 

- Nezbedné pohádky (1., 7., 8., 12 a 13. března 2019) – pobočka Trávník – povídání 
o pohádkách a čtení pro děti MŠ Radost a U Tenisu. Účast 96 dětí. 

- Knihovna, svět plný informací (5., 7. a 27. března 2019) – pobočka Trávník – besedy 
o knihovně pro děti ZŠ Trávník a U Tenisu. Účast 84 dětí. 

 
 

• Večer s Andersenem (29. března 2019) - pobočka Trávník (účast 18 dětí ze ŠD ZŠ U Tenisu + 
vychovatelka) - večer ve společnosti pohádkových postaviček Křemílka a Vochomůrky z knihy 
Václava Čtvrtka – úkoly, hry a soutěže 
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• Noc s Andersenem (29. března 2019) - 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. Letošní Noc v knihovně se 12 odvážných dětí bavilo s Františkem Nepilem a jeho 
úžasnými dětskými knihami. Celý večer i dlouho do noci děti plnily mnoho úkolů a soutěží, 
vyráběly a tvořily, dováděly a hlavně se skvěle bavily. 

 
• Jarní výzdoba zastávky MHD (11. - 30. dubna 2019) – děti společně s pracovnicemi půjčovny 

pro děti připravily výzdobu zastávky na Palackého ul. Obrázky a výrobky s jarními a velikonočními 
motivy zastávku zdobily během Velikonoc. 

 
• Velikonoční vyrábění (15. dubna 2019) - půjčovna pro děti – výroba jednoduché jarní dekorace 

na stůl, tentokrát ze sena (slepička, zajíc, ježek) s profesionální floristkou (účast 9). 
 
• Knihtisk (24. dubna 2019) - půjčovna pro děti – vzdělávací program Studia Bez Kliky o vývoji 

knihtisku pro žáky základních škol. Účast 70 dětí ve třech prezentačních programech.  
 

• Beseda s Lenkou Rožnovskou (16. května 2019) – půjčovna pro děti – literární besedy se 
spisovatelkou pro děti mateřských a základních škol (3 besedy, 104 dětí). 

 
 

• Prázdninové akce v knihovně (červenec – srpen 2019) – prázdninové soutěže pro děti 
(v závorce uvedena účast). 
  

- Turnaje v XBoxu a hraní deskových her (1. 7. - 31. 8. 2019)  
- Tvořivé dílničky – origami myška, prasátko z PET, malování na kameny, vážka z ruliček, 

pejsek z proložky na vajíčka, visálek opička, květináč z PET, mořský koník na kolíčku, 
krokodýl z kelímků (16 akcí, účast 65 dětí) 

- Příměstský tábor v knihovně – „Indiánské léto“ (8. – 12. 7. 2019) – půjčovna pro 
děti – výlet na koňskou farmu do Martinic, turistický výlet v okolí Přerova, indiánská stezka, 
lovci skalpů, Tapa wanku yap, tvořivé dílny, hry (účast 14 dětí) 

 
 

• Týden knihoven (30. září – 6. října 2019) - v závorce uvedena účast 
 

- Pošťácká pohádka K. Čapka (30. září 2019) - scénické čtení pohádky Karla Čapka 
v podání herců Slováckého divadla z Uherského Hradiště v loutkovém divadle pro děti MŠ 
a žáky 1. stupně ZŠ – realizována 2 představení (účast 312 dětí) 

- Společné čtení (30. září, 1. a 5. října 2019) - pobočka Trávník – čtení z knihy G. Futové 
Kouzelná aktovka pro děti ze ŠD ZŠ U Tenisu (účast 63 dětí) 

- Pohádkový dědeček (1., 2. a 4. října 2019) - pobočka Trávník – povídání a čtení z knihy 
E. Petišky Pohádkový dědeček pro děti z MŠ Radost a U Tenisu (účast 102 dětí) 

- Tvořivá dílna (1. a 3. října 2019) - půjčovna pro děti – výroba žraloka a ježka s kaštanem 
(účast 4 děti) 

- Tvořivá dílna (1. a 3. října 2019) - pobočka velká Dlážka – záložka do knihy (účast 
18 dětí) 

- Společné čtení (1., 3. a 4. října 2019) - pobočka Velká Dlážka – čtení z knihy E. Šalouna 
O skřítku Racochejlovi a J. Lebedy Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka (MŠ Sokolská 
a ZŠ Za Mlýnem). Účast 63 dětí. 

- Přírodovědné hrátky (2. října 2019) půjčovna pro děti – zábavné odpoledne pro děti ze 
ŠD ZŠ Velká Dlážka (účast 41 dětí) 

 
 

• Kroužek programování a zábavné robotiky (leden – červen 2019) – učebna Městské 
knihovny v Přerově, zájmový kroužek pro kluky a holky od 10 do 14 let, 1x týdně, 9 dětí (celkem 
19x, účast 104). 
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• Klub programování a robotiky (říjen – prosinec 2019) – učebna Městské knihovny v Přerově, 
zájmový klub pro kluky a holky od 10 do 14 let. 1x za 14 dnů, 2 skupiny, 18 dětí a jejich rodiče 
(celkem 10x, účast 100). 
 

• Komiksový workshop Daniela Vydry (8. října 2019) - půjčovna pro děti – praktický workshop 
pro žáky základní školy (2 besedy, účast 46 žáků). 

 
• Pamflet, leták, samizdat (6. listopadu 2019) - půjčovna pro děti – vzdělávací program Studia 

Bez Kliky pro žáky 2. stupně základních škol k 30. výročí sametové revoluce 1989. Účast 63 dětí 
ve třech prezentačních programech. 
 

• Den pro dětskou knihu – 30. listopadu 2019 - půjčovna pro děti. 
- Výroba vánoční dekorace na stůl (vánoční stromeček v květináči) pod vedením specialistky 

na floristiku (účast 20 dětí). 
- Herní klub „Háčko“ – mimořádné sobotní soutěžení (účast 9). 
 

• Den pro dětskou knihu – 30. listopadu 2019 – pobočka Předmostí – Abeceda her – představení 
nového programu pro děti a rodiče (čtení, hraní her, soutěže). Účast 12 dětí a rodičů.  

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

v Předmostí a v půjčovně pro děti. 
- Předmostí – vždy jeden pátek v měsíci, 8 setkání (účast celkem 34 dětí) 
- Půjčovna pro děti – každý pátek odpoledne, 36 setkání (účast celkem 276 dětí) 

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

které zvládne každý: legrační krabička, medvídek z lásky, kytička pro maminku, létající 
čarodějnice, velikonoční vajíčko, žabka z papírové roličky, papírový košíček, květinová víla, 
lucerna, čertovské tvoření, andělské tvoření (11 akcí, účast 73 dětí) 

 
• Tvořivé dílny – pobočka Trávník – pro ŠD ZŠ U Tenisu každý měsíc jedno úterý odpoledne. 

Jednoduché výrobky pro každého: sněhulák z papíru a vaty, záložka do knihy sněhulák, moudrá 
sova, květináče vyzdobené ubrouskovou technikou, velikonoční tvoření, přání maminkám, záložka 
do knihy, bramborová tiskátka, vánoční hvězdy (12 akcí, účast 202 dětí) 
 

• Tvořivé dílny – pobočka Velká Dlážka – pro MŠ Sokolská – jednoduché výrobky: papírové kytičky 
a sluníčka, záložka do knihy, vánoční přání (3 akce, 43 dětí) 

 
• Lekce informační výchovy a exkurze 

- MŠ a ZŠ: 22 akcí (účast 445 dětí) 
- SŠ, gymnázia, SOU: 6 akcí (účast 147 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 128x, účast celkem 2 717 dětí. 
 

• Společná čtení z knih pro děti MŠ Sokolská, MŠ Radost, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu, 
ZŠ Trávník – celkem 44x, účast celkem 949 dětí. 

 
• Zábavná odpoledne pro školní družiny – půjčovna pro děti: program „Cesta kolem světa“, 

8x s celkovou účastí 118 dětí ze ŠD ZŠ Svisle. 
 

• Obal si svou učenici (září 2019) – pobočka Předmostí a půjčovně pro děti – možnost zabalení 
učebnic a školních sešitů za úplatu – zabaleno 62 ks učebnic A5 a 59 ks učebnic formátu A4 
(využilo 35 uživatelů) 
 

• Bibliograficko-informační služba v půjčovně pro děti - 99 registrovaných informací 
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• Výzdoba a výstavky – Výzdoba oddělení pro děti a mládež a dalších pracovišť (Zima, 
Den bezpečného internetu, Jaro, Velikonoce, Léto, Knihy na prázdniny, Advent, Vánoce) 

 
 
Práce s dospělými uživateli 
 
• Vzdělávací IT kurzy 

 
- Základy práce s MS Word 2016 (leden – únor 2019) - počítačový kurz pro začátečníky 

se zaměřením na zvládnutí základů textového editoru Microsoft Word 2016 – 5 lekcí 
(9 účastníků, 41 návštěvníků) 

- Základy práce s MS Excel 2016 (leden – únor 2019) – počítačový kurz pro začátečníky 
se zaměřením na zvládnutí základů tabulkového editoru Microsoft Excel 2016 - 5 lekcí 
(7 účastníků, 30 návštěvníků) 

- Základy práce s MS Excel 2016 (únor – březen 2019) – počítačový kurz pro začátečníky 
se zaměřením na zvládnutí základů tabulkového editoru Microsoft Excel 2016 - 5 lekcí 
(5 účastníků, 20 návštěvníků) 

- Základy ovládání PC s Windows 10 (říjen 2019) – počítačový kurz pro začátečníky 
zaměřený na základy ovládání PC s operačním systém Microsoft Windows 10 – 3 lekce 
(8 účastníků, 20 návštěvníků) 

 
 
•  Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) 

 
- Slavnostní ukončení zimního semestru VU3V (České dějiny a jejich souvislosti 

II.) za rok 2018 (23. leden 2019) – salonek restaurace Bečva (účast 44) 
- Letní semestr VU3V (leden – duben 2019) - kurz Klenoty barokního sochařství 

v českých zemích.  Realizováno 2x 6 přednášek, přihlášeno 48 seniorů (účast 288) 
- Kulturní památky Přerova (15. ledna 2019) – 2x přednáška (účast 39) 
- Návštěva zámecké knihovny a zámku v Kroměříži (7. května 2019) – výlet s exkurzí 

(účast 34) 
- Slavnostní ukončení studia v ČZU (17. května 2019) – promoce v aule České 

zemědělské univerzity v Praze (účast 12) 
- Závěrečný seminář letního semestru ve Šternberku (21. května 2019) – (účast 5) 
- Slavnostní ukončení letního semestru (Klenoty barokního sochařství v českých 

zemích) (13. června 2019) – salonek restaurace Bečva (účast 48) 
- Zimní semestr VU3V (říjen – prosinec 2019) – kurz Hudební nástroje. Realizováno 

2x 6 přednášek, přihlášeno 44 seniorů (účast 264) 
 
 
• Kurzy kreslení a malování 
 

- Kurzy realistické kresby pro dospělé (říjen – listopad 2019) – výtvarný kurz pro 
začátečníky i pokročilé zaměřený na základní kresebné principy, techniky, postupy a triky 
i praktické zkušenosti v oblasti kresby – 6 lekcí (9 účastníků, 54 návštěvníků) 

- Kurzy realistické kresby pro dospělé (listopad – prosinec 2019) – výtvarný kurz pro 
začátečníky i pokročilé zaměřený na základní kresebné principy, techniky, postupy a triky 
i praktické zkušenosti v oblasti kresby – 6 lekcí (9 účastníků, 45 návštěvníků) 

 
 

• Březen měsíc čtenářů 
 

- Změna půjčování hudebních a audio CD – půjčování libovolného počtu CD do celkové 
částky 4 500 Kč 

- Beseda s Lenkou Neterdovou (7. března 2019) – beseda a autorské čtení z knihy české 
spisovatelky Téměř dokonalý svět (účast 27) 
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- Grafologie aneb Co prozradí písmo (12. března 2019) – přednáška Heleny Veličkové, 
která představila grafologii jako vědu i umění (účast 33) 

- Jak si udržet své zdraví (25. března 2019) – přednáška Jany Pechové o vlivu životního 
stylu ne naše zdraví, pobočka Velká Dlážka (účast 19) 

 
• Besedy pro veřejnost (realizovány v pronajatých prostorách Klubu Teplo na Horním náměstí) – 

účast celkem 599 (v závorce účast jednotlivých besed) 
 

23. ledna 2019 beseda s Jaromírem Novákem – Martinik – ostrov květin (57) 
27. února 2019 beseda s Tomášem Kůdelou – Z hlubin oceánu na Azorské ostrovy(67) 
27. března 2019 beseda s Tomášem Zatloukalem – Varanger – norská konečná (70) 
24. dubna 2019 beseda s Michalem Štěpánkem – Turecko (72) 
15. května 2019 beseda s Markem Jelínkem – Koloběžkou po Asii (61) 
25. září 2019  beseda s Tomášem Kubešem – Galapágy (62) 
29. října 2019  beseda s Jaroslavem Jarošem – Z Valašska až na konec světa (70) 
27. listopadu 2019 beseda s Alenou a Jiřím Márovými – Kanada a USA (140) 

 
 

• 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 97 posluchačů 
(v závorce účast jednotlivých besed) 
 

28. ledna 2019  Jiří Wolker – 95. výročí úmrtí talentovaného básníka (10) 
25. února 2019 Kulturní památky Přerova (27) 
25. března 2019  Albert Einstein – životní příběh geniálního vědce (5) 
29. dubna 2019  Jiřina Hauková – 100. výročí narození básnířky a překladatelky (7) 
27. května 2019  Zita Kabátová – střípky vzpomínek slavné české herečky (8) 
30. září 2019   Hana Podolská – česká Coco Chanel (10) 
21. října 2019  Vlasta Kálalová di Lotti – česká lékařka a entomoložka (5) 
25. listopadu 2019  Milada Ganguli – přerovská rodačka, badatelka a spisovatelka (9) 
16. prosince 2019  Umělecká Provence (16) 
 

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

Žerotínově náměstí nebo v pronajatých prostorách Klubu Teplo na Horním náměstí) - účast 
celkem 586 posluchačů (v závorce účast jednotlivých besed) 
 

17. ledna 2019 Dagmar Halotová – Rok 2019 z pohledu numerologie (35) 
5. února 2019  Jana Niessnerová – Co říkají linie na dlani (36) 
14. února 2019 Pavel Kavřík – Střeva jsou naše zdraví (36) 
26. února 2019 Jana Niessnerová – Co říkají linie na dlani (29) 
28. února 2019 Pavel Kavřík – Střeva jsou naše zdraví (36) 
12. března 2019  Helena Veličková – Grafologie aneb Co prozradí písmo (33) 
19. března 2019  Dagmar Trochtová – Kulturní památky Přerova (22) 
21. března 2019  Dagmar Halotová – Význam roku 2019 a vaše osobní roční vibrace(35) 
25. března 2019  Jana Pechová – Jak si udržet své zdraví (19) 
11. dubna 2019 Pavlína Dočkalíková – Reflexní terapie pro zdravý životní styl (31)  
16. dubna 2019 Jiří Bartoň – Hvězdy prvorepublikového a protektorátního filmu (8) 
9. května 2019 Pavel Kavřík – Cesta k životní rovnováze (16)  
16. května 2019  Jana Niessnerová – Láska a vztahy na dlani (24) 
12. září 2019   Pavlína Jiskrová a Jana Hlobilová – Děti hledají náhradní rodiče (15) 
19. září 2019  Martin Ondrášek – Chirurgem v Kazachstánu (24) 
2. října 2019   Andor Šándor – Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme (63) 
15. října 2019   Jiří Bartoň – Indická numerologie (31) 
28. listopadu 2019  Marie Vilánková – Léčba informací (75) 
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• Literární setkání s autory (realizovány v přednáškové místnosti Městské knihovny v Přerově na 
Žerotínově náměstí, výstavní síni Pasáž a v Galerii města Přerova na Horním náměstí) - účast 
celkem 203 posluchačů (v závorce účast jednotlivých besed) 
 

29. ledna 2019 Lenka Chalupová – beseda a autorské čtení spisovatelky (40) 
7. března 2019 Lenka Neterdová – beseda a autorské čtení české spisovatelky (27) 
4. dubna 2019 Hana Hindráková – Keňa v románech – beseda a autorské čtení 

spisovatelky (17) 
25. dubna 2019 Martin Reiner – beseda a autorské čtení se spisovatelem 

a nakladatelem (13) 
8. října 2019 Danka Šárková – Jak se žije v jihovýchodní Asii – beseda a autorské 

čtení spisovatelky (17) 
5. listopadu 2019 Lenka Chalupová – křest knihy, autogramiáda a autorské čtení 

spisovatelky (64) 
14. listopadu 2019 Klára Janečková – křest knihy, autogramiáda a autorské čtení 

spisovatelky (25) 
 
 
• Týden knihoven (30. září – 6. října 2019) - akce a nové služby 
 

- Půjčování deskových her pro dospělé (od 30. září 2019) – zahájení absenčního 
půjčování deskových a společenských her pro dospělé v půjčovně pro dospělé 

- Rozšíření knihovní fondu cizojazyčné literatury (od 30. září 2019) – rozšíření KF 
cizojazyčné literatury o nové tituly beletrie v půjčovně pro dospělé 

- Čtenářská amnestie (30. září – 6. října 2019) – celkem 52 uživatelů vrátilo v pořádku 
všechny upomínané vypůjčené knihovní dokumenty a požádalo o prominutí sankčních 
poplatků v celkové výši 965 Kč. Amnestie platila včetně knihoven v místních částech města 
Přerova. Amnestie se nevztahovala na pohledávky, které byly vymáhány prostřednictvím 
právního zástupce knihovny. 

- Jak se knihy oblékaly (30. září – 5. října 2019) – výstavka knih o tom, jak se kniha 
měnila během 100 let. Její obálka i obaly knih. Pobočka Předmostí. 

- Prodej vyřazených a opotřebovaných knih a časopisů 
 
• Čaj o páté (leden – prosinec 2019) – pobočka Předmostí - pondělní setkávání čtenářů a uživatelů 

jedenkrát v měsíci nad šálkem dobrého čaje (10 akcí, účast 65 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) 
 

• Tematické výstavky literatury a kulturní kalendáře v prostorách knihoven zaměřené na 
celostátní a regionální výročí: Haruki Murakami, Jiřina Hauková, Miroslav Zikmund, Milan Kundera, 
knihy o Karlu IV., starověké Řecko a Řím v příbězích a mýtech. 
 

• Tematické nabídky knih v půjčovně pro dospělé čtenáře každý měsíc – Jak vypadat šik (knihy 
zaměřené na módu, kosmetiku a účesy), Světu vládne internet (literatura zaměřená na ovládání 
počítačů, internetu a komunikaci na něm, blogy), Žijeme uměním (literatura o uměleckých 
směrech, životopisy umělců apod.), Na počátku byl Darwin, Věřte nevěřte (záhady, mystéria, 
strašidelné příběhy). 

 
• Výstava 100 let knihovny v Přerově (17. října – 17. listopadu 2019) – výstava mapující 

stoletou historii knihovny v Přerově. Galerie města Přerova, Horní náměstí (účast 647). 
• Vernisáž výstavy 17. října 2019 (účast 70). 
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• Internetové soutěže v průběhu roku 2018 pro dospělé 
 

- Vraždy podle Agathy (březen 2019) – internetová vědomostní soutěž zaměřená na 
detektivní příběhy slavné spisovatelky Agathy Christie – účast 17 soutěžících   

- Přerov ukrytý v kresbách (červenec – srpen 2019) – poznávací soutěž pro každého, pět 
přerovských zákoutí, pět zajímavých částí Přerova - účast 23 soutěžících 

- Osmisměrky „Turistické destinace“ (červenec – srpen 2019) – účast 16 soutěžících 
- Křížovky „Koření známá i neznámá“ (červenec – srpen 2019) – účast 20 soutěžících 

 
 
• 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 

521 registrovaných informací, 353 konzultací (internet, Wi-Fi, počítače, tisk, e-mail, 
katalogy, databáze, apod.), vyřízeno 139 náročnějších požadavků (s délkou řešení více jak 
1 hodina na dotaz) a vyřízeno 20 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 – Lucie Vondráčková, Gwen Stefani, Karel Gott, Bryan 
Adams, Vánoční hudba. 

• Příprava hudebních témat pro Zpravodaj knihovny - „Ti, co odešli do hudebního nebe v roce 
2018“, „Únorová výročí hudby a mluveného slova“, „Výroky slavných hudebníků“, 
„Výročí slavných básníků a písničkářů“, „S audioknihou vzhůru na cesty!“. 

 
Aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
 
• Senior Symposium (3. října 2019) – hotel Jana v Přerově. Účast na konferenci pro seniory, 

prezentace nabízených služeb veřejnosti 
• Nové akustické prvky pro nevidomé a zrakově postižené a kamerové zvětšovací lupy 

(29. ledna 2019) – přednáška ve spolupráci s organizacemi SONS Přerov a Tyflocentrum Olomouc, 
o.p.s. spojená s představením nové kamerové lupy s hlasovým výstupem pro nevidomé 
a slabozraké. Pobočka Velká Dlážka, účast 12. 
 
 

Ostatní aktivity 
 

• Kniha do vlaku (leden – prosinec 2019) – Knihovna ve spolupráci se společností České dráhy 
pokračuje v půjčování knih na nádraží. Připojili jsme se tak k projektu „Kniha do vlaku“. 
V průběhu roku 2019 bylo poskytnuto k půjčení celkem 2 614 knih. 

 
• Kniha ke kávě (leden – prosinec 2019) – zápůjčka knížek pro děti i dospělé do kavárny Peťkafe 

v Jiráskově ulici v Přerově. Celkem zapůjčeno 205 knih. 
 

• Letní půjčovna knih, časopisů a denního tisku na bazéně (červenec – srpen 2019) – provoz 
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, přístupem Wi-Fi a jednoduchými 
aktivitami pro děti. Otevřeno bylo denně od 10.00 do 18.00 hodin. Služeb knihovny zde 
využilo 638 uživatelů a půjčilo si 771 knih, časopisů, novin i společenských her.  V roce 
2019 využilo bezplatné připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové technologie Wi-Fi 205 
návštěvníků. Provoz půjčovny zabezpečovali 3 brigádníci. 
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• Městská knihovna v Přerově spolupracovala se Statutárním městem Přerov při konání Senior 

symposia 2019 v hotelu Jana v Přerově a prezentovala zde služby pro seniory (3. října 2019) 
 

• Městská knihovna v Přerově ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově uspořádala osmý 
ročník semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství“ s podnázvem 
„Není hrdina jako hrdina“ určeného pro pracovníky knihoven, základních škol a studenty 
vysokých škol s knihovnickým a pedagogickým zaměřením (13. listopadu 2019). Akce se 
zúčastnilo celkem 76 posluchačů. 



Příloha 7. 
 

SEZNAM OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN V RÁMCI VÝKONU 
REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2019 

 
 

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 
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Příloha 8. 
 
Vzdělávání, metodická činnost a péče o odborný růst zaměstnanců knihovny v roce 2019 
 
• Odborné semináře, školení 
 

1. Školení BOZP a PO (9. 1. 2019 - Městská knihovna v Přerově) - všichni pracovníci 
knihovny  

2. Roční zúčtování daně, nové platné předpisy, sociální, zdravotní, evidenční listy, 
státní podpora, atd. (23. 1. 2019, Zlín) - 1 pracovnice 

3. Přímé daně pro PO, účetní závěrka 2018 (16. 2. 2019, Zlín) - 1 pracovnice 
4. Regionální valná hromada SKIP ČR (13. 3. 2019, Šumperk) - 4 pracovníci 
5. Komunitní inspiromat – Po stopách staříčků, tipy pro práci s regionální 

literaturou (27. 3. 2019, Olomouc) - 1 pracovnice 
6. S holokaustem za zády (2. 4. 2019, Olomouc) - 1 pracovnice 
7. Kontrola hospodaření PO v roce 2019 (16. 4. 2019, Olomouc) - 1 pracovnice 
8. Začínající mzdová účetní – všeobecný přehled (25. - 26. 4. 2019, Olomouc) - 

1 pracovnice 
9. Mediální databáze Annopress (30. 4. 2019, Brno) - 1 pracovnice 
10. Archivace 2019 (14. 5. 2019, Olomouc) - 1 pracovnice 
11. Elektronické služby knihoven (14. – 15. 5. 2019, Zlín) - 1 pracovník 
12. Kódování pro děti CoderDojo (22. 5. 2019, Olomouc) - 1 pracovník 
13. Registr smluv (13. 6. 2019, Magistrát města Přerova) - 1 pracovnice 
14. Valná hromada SKIP s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven 

(13. – 14. 6. 2019, Praha) - 1 pracovnice 
15. Deskovky aneb knihovna 100x jinak – prezentace školení pro pracovníky místních 

knihoven z toku 2018 absolvované profesionální pracovnicí knihovny (11. 9. 2019, Přerov) 
- 9 pracovnic 

16. Konference Knihovny současnosti 2019 (11. 9. 2019, Olomouc) - 1 pracovnice 
17. Dlouhodobý majetek v účetnictví PO a jeho inventarizace (20. 9. 2019, Olomouc) - 

2 pracovnice 
18. Instagram a jak na něj? (26. 9. 2019, Olomouc) - 1 pracovnice 
19. Mzdová a personální agenda pro rok 2020 (27. 9. 2019, Olomouc) - 1 pracovnice  
20. Jak využít YouTube ve výuce a v knihovnách (2. 10. 2019, Olomouc) - 2 pracovnice 
21. Základy tisku na 3D tiskárně (2. 10. 2019, Brno) - 1 pracovník 
22. Školení katalogizace podle RDA ve formátu MARC21 (3. – 4. 10. 2019, Praha) - 

1 pracovnice 
23. Setkání knihovníků Olomouckého kraje (11. 10. 2019, Olomouc) - 1 pracovnice 
24. Současná světová literatura pro děti a mládež – MAP (16. 10. 2019, Přerov) - 

1 pracovnice 
25. Frankofonní detektivka (5. 11. 2019, Praha) - 1 pracovnice 
26. Podzimní setkání Klubka SKIP10 (6. 11. 2019, Ostrava-Výškovice) - 1 pracovnice 
27. Školení katalogizace podle RDA ve formátu MARC21 (7. – 8. 11. 2019, Praha) - 

1 pracovnice 
28. Seminář Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VIII. – Není 

hrdina jako hrdina (13. 11. 2019, Přerov) - 11 pracovníků 
29. Školení AKS Tritius (27. 11. 2019, Přerov) - 10 pracovníků 
30. Současná světová literatura pro děti a mládež – MAP (28. 11. 2019, Přerov) - 

1 pracovnice 
31. Evidenci majetku v program EMA – Gordic (7. 12. 2019) - 2 pracovnice 
32. Školení E-centre, aukční nákupy (10. 12. 2019, Magistrát města Přerova) - 1 pracovnice 
33. Účetní závěrka 2019 (12. 12. 2019, Olomouc) - 1 pracovnice 
34. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 

(17. 12. 2020, Olomouc) - 1 pracovnice 



Příloha 9. 

 

Nejžádanější tituly od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Knihy – celý fond 

Beletrie – dospělí 

1.  Chalupová, Lenka  Liščí tanec       2018  225 x 
2.  Hartl, Patrik   Nejlepší víkend       2018  177 x 
3.  Chalupová, Lenka  Tyrkysové oko       2016  175 x 
4.  Chalupová, Lenka  Ptačí žena       2017  170 x 
5.  Chalupová, Lenka   Pomněnkové matky      2014  159 x 
6.  Chalupová, Lenka  Ledové střepy       2015  150 x 
7.  Chalupová, Lenka  Utopená       2013  142 x 
8.  Keleová-Vasilková, Táňa Sítě pavučin       2018  136 x 
9.   Mornštajnová, Alena  Tiché roky       2019  135 x 
10.  Mornštajnová, Alena  Hana        2017  128 x 
11.  Mornštajnová, Alena  Slepá mapa       2013  124 x 
12.  Keleová-Vasilková, Táňa Jsi jako slunce       2018  121 x 
13.   Třeštíková, Radka  Bábovky       2016  120 x 
14.  Hartl, Patrik   Malý pražský erotikon      2014  117 x 
15.  Mornštajnová, Alena  Hotýlek        2015  116 x 
16. – 17. Váňová, Magda   Holčičky       2018  113 x 
16. – 17. Keleová-Vasilková, Táňa Máma        2019  113 x 
18.  Třeštíková, Radka  Veselí        2018  107 x 
19.   Hartl, Patrik   Okamžiky štěstí       2016  100 x 
20.  Keleová-Vasilková, Táňa Okénko do snů       2017    99 x 
  
 
 

 



Naučná literatura – dospělí 

 
1.  929  Czendlik, Zbigniew  Uchem jehly     2018  44 x 
2.  929  Koukalová, Gabriela  Jiná      2018  33 x 
3.     929  Czendlik, Zbigniew  Postel, hospoda, kostel    2016  27 x 
4.   –   5. 64  Kondo, Marie   Zázračný úklid     2015  22 x 
4.   –   5. 64  Kondo, Marie   Žít s radostí     2018  22 x 
6.  913(479) Zibura, Ladislav   Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii  2017  20 x 
7.     94(4)  Vondruška, Vlastimil  Breviář pozitivní anarchie   2016  19 x 
8.   –  10. 929  Remešová, Michaela  Herecké manželství    2017  18 x 
8.   –  10. 94(437.3) Bauer, Jan   Sláva a pád přemyslovských králů  2017  18 x 
8.   –  10. 94(437.32) Sobotka, Richard  Tajemné Beskydy    2018  18 x 
11. – 12. 913(5)  Zibura, Ladislav   Pěšky mezi buddhisty a komunisty  2016  17 x 
11. – 12. 94(3)  Koper, Slawomir  Tajnosti a skandály starověku   2019  17 x 
13. – 15. 615.8  Hnízdil, Jan   Příběhy obyčejného uzdravení   2017  16 x 
13. – 15. 929  Vodňanská, Jitka  Voda, která hoří    2018  16 x 
13. – 15. 613  Slimáková, Margit  Velmi osobní kniha o zdraví   2018  16 x 
16. – 19. 001.94  Vašíček, Arnošt   Neuvěřitelné skutečnosti   2015  14 x 
16. – 19. 316.4  Kovářová, Daniela  Jak se žije padesátkám    2017  14 x 
16. – 19. 929  Formáčková, Marie  Jan Tříska: pohádka o Honzovi   2017  14 x 
16. – 19. 929  Größing, Sigrid-Maria  Habsburské císařovny    2014  14 x 
20. – 24. 355.48  Stout, Jan A.   Pekelní andělé     2018  13 x 
20. – 24. 323  Tabery, Erik   Opuštěná společnost    2017  13 x 
20. – 24. 929  Kolář, Pavel   Labyrint pohybu    2018  13 x 
20. – 24. 929  Čechtický, Tomáš  Géniové bez potlesku    2018  13 x 
20. – 24. 929  Voldánová, Jolana  Kafe s Jolanou     2018  13 x 
 

  



Beletrie – mládež 

 
1.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky   12.   2017  53 x 
2.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky   9.   2015  45 x 
3.  –  4.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  4.   2011  43 x 
3.  –  4.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  7.   2013  43 x 
5.  –  7.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  3.   2010  42 x 
5.  –  7.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  10.   2016  42 x 
5.  –  7.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  11.   2017  42 x 
8.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  5.   2011  40 x 
9.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  8.   2014  39 x 
10.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  1.   2009  38 x 
11.  Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  2.   2009  32 x 
12. – 13. Kinney, Jeff   Deník malého poseroutky  6.   2012  29 x 
12. – 13. Rowling, J. K.   Harry Potter a kámen mudrců  1.   2017  29 x 
14.  Petiška, Eduard   Staré řecké báje a pověsti      2017  26 x 
15.  Mongredien, Sue  Našlo se koťátko!      2014  25 x 
16. – 17. Rowling, J. K.   Harry Potter a vězeň z Azkabanu 3.   2003  24 x 
16. – 17. Mongredien, Sue  Zachráněná sovička      2014  24 x 
18.  Werich, Jan   Fimfárum       2003  23 x 
19. – 20. Imanova, Nina   Máša a medvěd      2014  22 x 
19. – 20. Martišková, Petra  Útěk za láskou       2017  22 x 
 
 
  



Naučná literatura – mládež 

 
1.  0/9  Pešlová, Michaela  Můj svět: interaktivní mluvící kniha  2017  20 x 
2.  004.9  Miller, Megan   Tajné triky pro Minecrafťáky. Mistr stavitel 2015  18 x 
3.   –  4.  628  Nieländer, Peter  Popeláři jedou     2013  17 x 
3.   –  4.  004.9  Miller, Megan   Tajné triky pro Minecrafťáky. Bojová škola 2015  17 x 
5.   –  6.  628.3  Erne, Andrea   Bagry, traktory a náklaďáky     2009  15 x 
5.   –  6.  598  Spěváček, Jan   Dinosauři: interaktivní mluvící kniha  2017  15 x 
7.   –  8.  59  Roller, Zdeněk   Zvířátka v lese     2000  14 x 
7.   –  8.  629  Prusse, Daniela   Bagry, traktory a popelářské vozy  2015  14 x 
9.   –  14. 636.9  Altmann, Fritz Dietrich  Morčata     1999  13 x 
9.   –  14. 598.1  McCarthy, Colin  Plazi      2002  13 x 
9.   –  14. 004.9  Mojang AB (firma)  Minecraft. Bojová příručka   2015  13 x 
9.   –  14. 56  Jourdain, Sabine  Řekni mi: dinosauři!    2017  13 x 
9.   –  14. 56  Weinhold, Angela  Vše o dinosaurech    2017  13 x 
9.   –  14. 502.1  Rúčková Moravcová, Adéla Člověk a příroda: interaktivní mluvící kniha 2018  13 x 
15. –  19. 614  Metzger, Wolfgang  Hasiči jedou     2016  12 x 
15. –  19. 376  Starý, Milan   Když roboti brebentí: interaktivní mluvící kniha 2016  12 x 
17. –  19. 51  Pechová, Ladislava  Moje první čísla: interaktivní mluvící kniha 2017  12 x 
15. –  19. 656  Švarc, Josef   Doprava: interaktivní mluvící kniha  2017  12 x 
15. –  19. 0/9  Votavová, Klára   Hravé učení: interaktivní mluvící kniha  2014  12 x 
20. –  21. 641.8      Holky, jdeme vařit!    2013  11 x 
20. –  21. 004.9  Mojang AB (firma)  Minecraft. Základní příručka   2015  11 x 
 
 

  



AV-média – celý fond 

Audioknihy - dospělí 

1.   – 3.  Fitzgerald, Francis  Podivuhodný případ Benjamina Buttona a jiné povídky  2017  18 x 
1.   – 3.  Lapena, Shari   Někdo cizí v domě      2018  18 x 
1.   – 3.   Vondruška, Vlastimil  Zločin na Bezdězu      2018  18 x 
4.   – 6.  Finn, A. J.   Žena v okně       2017  17 x 
4.   – 6.  Soukupová, Petra  Nejlepší pro všechny      2017  17 x 
4.   – 6.  Paasilinna, Arto   Stará dáma vaří jed      2018  17 x 
7.   – 8.  May, Peter   Umrlčí cesta       2018  16 x 
7.   – 8.  Mornštajnová, Alena  Hana        2018  16 x 
9.   – 12. Brown, Dan   Počátek        2018  15 x 
9.   – 12. Klevisová, Michaela  Zmizela v mlze       2018  15 x 
9.   – 12. Vondruška, Vlastimil  Klášterní kostnice      2018  15 x 
9.   – 12. Paris, B. A.   V pasti lží       2018  15 x 
13. – 19. Mankel, Henning  O krok pozadu       2018  14 x 
13. – 19. Hannah, Sophie   Pusinka        2018  14 x 
13. – 19. May, Peter   Černé světlo       2018  14 x 
13. – 19. Frances, Michelle  Přítelkyně       2018  14 x 
13. – 19. Vondruška, Vlastimil  Strážce boleslavského mysteria     2018  14 x 
13. – 19. Tremayne, S. K.   Dítě ohně       2018  14 x 
13. – 19. Březina, Jiří   Promlčení        2018  14 x 
20. – 24. Vondruška, Vlastimil  Velhartické pastorále      2018  13 x 
20. – 24. Cook, Robin   Zákrok        2018  13 x 
20. – 24. Kutscher, Volker  Mokrá ryba       2018  13 x 
20. – 24. Cleveland, Karen  Musím to vědět       2018  13 x 
20. – 24. King, Stephen   Pan Mercedes. 1      2018  13 x 
 
 
  



Hudba - dospělí 

 
1.   – 2.  Horner, James   Avatar: filmové album      2009  16 x 
1.   – 2.      The Twiligh saga. New moon     2009  12 x 
3.   – 4.      The Twiligh saga. Eclipse original motion picture soundtrack 2010  12 x 
3.   – 4.      The Twiligh saga. Breaking dawn    2011  12 x 
5.  Schumann, Robert  Schumann       2016  11 x 
6.     Svěcený, Jaroslav  Vivaldionno       2008  10 x 
7.   – 10. Liszt, Ferenc   The best of Liszt      1997  9 x 
7.   – 10.     Retro stereo párty: 80. léta     2016  9 x 
7.   – 10.     Alfred Hitchock and his music     2013  9 x 
7.   – 10. Gilmour, David   A momentary lapse of reason     2016  9 x 
11. – 16. Smetana, Bedřich  Má vlast       1990  8 x 
11. – 16. Chačaturjan, Aram  Sabre dance       1996  8 x 
11. – 16.     Ave Maria en plain air      2015  8 x 
11. – 16. MacDermate, Galt  Hair: original soundtrack recording    1976  8 x 
11. – 16.     The Ultimate collection      2015  8 x 
11. – 16. Hurychová, Eva   Souhvězdí lásky       2007  8 x 
 
 
 
  



AV-média  – mládež 

 
1.  – 4.      Ať žijí duchové       1999               6 x 
1.  – 4.  Lindgren, Astrid   Pipi Dlouhá punčocha      2007  6 x 
1.  – 4.  Vanněček, Michal  Prázdniny s dráčkem      2013  6 x 
1.  – 4.  Kastnerová, Alena  O líné babičce       2014  6 x 
5.  Svěrák, Zdeněk   Zpěvník 1987-2001      2002  5 x 
6. –  16.  Svěrák, Zdeněk   Lotrando a Zubejda      1997  4 x 
6. –  16.  Košlerová, Eva   Další příběhy včelích medvídků     1997  4 x 
6. –  16.  Čtvrtek, Václav   Pohádky z pařezové chaloupky     2008  4 x 
6. –  16.  Collodi, Carl   Pinocchiova dobrodružství     2009  4 x 
6. –  16.  Sekora, Ondřej   Pošta v ZOO       2011  4 x 
6. –  16.  MacDonald, Betty  Paní Láryfáry       2012  4 x 
6. –  16.      Čtyřlístek ve službách krále     2013  4 x 
6. –  16.  Kratochvíl, Miloš  Prázdniny blbce číslo13      2015  4 x 
6. –  16.  Březinová, Ivona  Lentilka pro dědu Edu      2015  4 x 
6. –  16.  Peroutková, Ivana  Anička ve městě      2016  4 x 
6. –  16.  Lindgren, Astrid   Vánoční večírek  Pipi Dlouhé punčochy    2017  4 x 
  
 
 

  



Časopisy a denní tisk  - celý fond 

Dospělí – absenční výpůjčky 

1.  Vlasta     2 302 x 
2.  Téma     2 125 x 
3.  Květy     1 946 x 
4.  100+1 zahraničních zajímavostí     874 x 
5.  Epocha        810 x 
6.  Reflex        775 x 
7.  Tina        758 x 
8.  Rozmarýna       749 x 
9.  Story        679 x 
10.  Pestrý svět       588 x 
11.  Týden        580 x 
12.  Burda Style       541 x 
13.  Receptář       532 x 
14.  Rytmus života       513 x 
15.  Naše krásná zahrada      444 x 
16.  Instinkt        442 x 
17.  Zdraví        346 x 
18.  Respekt       344 x 
19.  Blesk pro ženy       329 x 
20.  Žena a život       328 x 

Dospělí – prezenční výpůjčky 

1.  Nové Přerovsko    1 455 x 
2.  Metro     1 394 x 
3.  Přerovský a hranický deník  1 191 x 
4.  Mladá fronta DNES   1 180 x 
5.  Právo     1 155 x 
6.  Lidové noviny    1 120 x 
7.  Hospodářské noviny      561 x 
8.  Sport. Deník       529 x 
9.  Přerovské listy       166 x 
10.  Moravský senior      123 x 
11.  dTest          86 x 
12.  Téma          83 x 
13.  Týden          59 x 
14.  Ekonom         52 x 
15.  Krok: kulturní revue Olomouckého kraje    42 x 
16.  Hranický týden         39 x 
17.  5 plus 2. Přerovsko a Hranicko       37 x 
18.  Prevence         25 x 
19.  Speciální pedagogika        24 x 
20.  Moderní řízení         22 x 
 

 

 
 
 
 
 



 
Časopisy - mládež 

1.  Čtyřlístek                  540 x 
2.  Simpsonovi       481 x 
3.  Tom a Jerry       243 x 
4.  Kačer Donald       213 x 
5.  Super komiks         97 x 
6.  –  7.  TOP dívky         74 x 
6.  –  7.  Minecraft         74 x 
8.  Mateřídouška          64 x 
9.  Dráček           62 x            
10.  ABC          61 x      
11.  Joy          52 x 
12.  Barbie: maluj a hraj si         47 x 
13.  Spider-man          43 x  
14. – 15. Koně a hříbata         32 x 
14. – 15. Báječná školka          32 x 
16.  Sluníčko         27 x 
17.  Rozmarýna         25 x 
18.  Star Wars magazín        24 x 
19.  Score          23 x 
20. – 21. Kreativ          22 x 
20. – 21. My little pony         22 x      
 


