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 1. Základní údaje 

Městská knihovna Horažďovice je organizační složkou města. Na základě 
zřizovací listiny má tato pracoviště: 

a) Městská knihovna Horažďovice 
Mírové nám. 11, 341 01 Horažďovice 

b) Místní knihovna Boubín – pobočka Horažďovice 
Boubín č. 43, 341 01 Horažďovice 

c) Místní knihovna Komušín - pobočka Horažďovice 
Komušín č. 69, 341 01 Horažďovice 

d) Místní knihovna Lhota Horažďovická - pobočka Horažďovice 
Horažďovická Lhota č. 36, 341 01 Horažďovice 

e) Místní knihovna Třebomyslice – pobočka Horažďovice 
Třebomyslice č. 1, 341 01 Horažďovice 

f) Místní knihovna Veřechov - pobočka Horažďovice 
Veřechov č. 1, 341 01 Horažďovice 
 

1.1 Poslání, účel zřízení a předmět činnosti knihovny 
 

Městská knihovna Horažďovice (dále jen knihovna) je zřízena za účelem 
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování 
rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních 
potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 
2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.  

 
Vymezení předmětu činnosti: 

1. Buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám 
všech občanů města a plnění účelu svého zřízení. 

2. Zajišťuje katalogizaci k jednotlivým zakoupeným titulům. 
3. Buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, 

zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městě a jeho okolí, buduje 
regionální kartotéku. 

4. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční a informační). 
5. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní). 
6. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména 

z oblasti státní správy a samosprávy. 
7. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má přístup 

pomocí telekomunikačního zařízení. 
8. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací 

akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školami ve městě. 
9. Spolupracuje se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Obsah, 



formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné Smlouvy o 
přenesení regionálních služeb mezi Městem Horažďovice a Studijní a 
vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.  

10. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v 
Knihovním řádu.  

 
 
Knihovna na základě výše citované Zřizovací listiny poskytuje uživatelům tyto 
veřejné knihovnické a informační služby, vyjmenované v Knihovním řádu knihovny: 

a) výpůjční služby: 
 - půjčování v prostorách knihovny – prezenční půjčování 
 - půjčování mimo knihovnu – absenční půjčování 

b) meziknihovní služby: 
- meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR 
- mezinárodní meziknihovní služby 

c) reprografické a jiné kopírovací služby 
d) informační služby: 

- poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání 
knihovny 

  - bibliograficko informační služba – informace bibliografického a 
faktografického charakteru 

- lokačně informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů 
- přístup do bází dat lokálních i na síti 

 - přístup na internet 
e) elektronické služby 
f) propagační služby: 

 - pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání 
- vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o 

knihovním fondu apod. 
  - www stránky knihovny 
  - pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele 

 
1.2 Provozní doba knihovny 
 
Oddělení pro dospělé 
Po    13.00 – 18.00 
St 8.00 – 12.00  13.00 – 18.00 
Pá 8.00 – 12.00  13.00 – 18.00 
Oddělení pro děti a mládež 
Po    12.00 – 16.30 
St    12.00 – 16.30 
Pá    12.00 – 17.00 



 
Počet hodin pro veřejnost týdně 23 hod. V době prázdnin upravujeme provozní 
dobu dětského oddělení tak, že je otevřeno i v dopoledních hodinách a otevírací 
doba dětského odd. je delší než v běžném roce. 
 
1.3 Oddělení knihovny 
 
Městská knihovna Horažďovice je v podstatě rozdělena na čtyři oddělení, která 
jsou dále členěna na jednotlivé úseky 
Oddělení pro dospělé čtenáře 
 půjčovna pro dospělé 

studovna 
úsek regionálního fondu 
čítárna 
úsek reprografických a kopírovacích služeb 
internet 

Oddělení pro děti a mládež 
půjčovna pro děti 
internet 

Oddělení zpracování fondů 
Oddělení výkonu regionálních služeb 
 

2. Statistické údaje 
 
2.1. Knihovní fond 
 
 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 
Stav k 31. 12.  53 307 54 578 51 595 
Naučná literatura  16 953 17 392 16 542 
Beletrie  36 035 36 867 34 734 
Ostatní dokumenty 319 319 319 
Přírůstek knihovního fondu 1 905 1 837 498 
Úbytek knihovního fondu 1 413 566 3 481 
Počet titulů periodik 49 53 58 
 
Nákup fondu je prováděn především u místní prodejny Distribuce knih Plzeň, 
která poskytuje rabat 20 %. Dále nakupujeme u distribuce LUCIE p. Šimková 
Kanice, která poskytuje rabat 27 %. Využíváme i nabídky internetových obchodů, 
kde jsou rabaty vyšší. Pro nákup periodik byl pro rok 2005 stanoven nový režim. 
Deníky a týdeníky byly objednány v rámci předplatného v Mediaservisu, některé 
tituly přímo u nakladatelů. Další tituly objednáváme prostřednictvím distribuce 



VaRa, která zabezpečuje remitendy některých titulů. Získáváme tak až 50 % 
rabat na dodávané časopisy a tak může být paleta výběru časopisů daleko širší, 
než za plné ceny. 
V období prázdnin byla provedena aktualizace části fondu bývalého střediska HD. 
Knihy byly vytříděny a seřazeny podle abecedy. V důsledku aktualizace bylo 
odepsáno 3 480 knih, které byly podle zákona nabídnuty jiným knihovnám 
a Antikvariátu Strakonice. Na odpisu knih se společně s vedoucí knihovny podílela 
brigádnice.  
Veškerý fond je ukládán v elektronické podobě v automatizovaném knihovnickém 
systému LANius. 
Nízký přírůstek knihovního fondu (KF) byl v roce 2005 zapříčiněn několika 
důvody. Nižší finanční částka na nákup KF. Téměř tříměsíční práce na aktualizaci 
fondu a odpisy vyřazených knih, častá nemocnost a nutnost řešení funkčnosti 
provozu, realizace 2 projektů, tvorba nových www stránek, přechod na nový 
systém. V minulých letech MěK využívala na výpomoc v knihovně stážistická místa 
a civilní službu. V roce 2005 jsme první rok bez této výpomoci a to se odrazilo 
především v oblasti zpracování KF. 

 
. 

2.2. Uživatelé knihovny 
 
 2003 2004 2005 
Registrovaní čtenáři 946 898 869 
Z toho do 15 let 292 262 243 
Návštěvníci  16 283 17 499 16 851 
Návštěvníci knihovny 13 404 14 094 12 853 
Návštěvníci internetu 906 1 051 821 
Návštěvníci akcí 1 973 2 354 3 177 

 
2.3. Výpůjčky 
 
 2003 2004 2005 
Výpůjčky celkem 50 491 51 909 45 068 
Naučná literatura dospělým čtenářům 14 825 15 470 13 437 
Krásná literatura dospělým čtenářům 22 473 22 756 20 590 
Naučná literatura dětem 4 671 4 365 3 486 
Krásná literatura dětem 8 522 9 318 7 555 
Výpůjčky periodik z celk.počtu výpůjček 9 882 10 432 8 386 

 
 
 



2.4. Meziknihovní a výpůjční služby knihovny 
 
 2003 2004 2005 
Počet požadavků z jiných knihoven 41 177 136 
Počet vyřízených požadavků 41 176 136 
Počet požadavků jiným knihovnám 45 58 45 
Počet vyřízených požadavků 39 41 38 

 
K výše uvedeným statistikám je třeba ve prospěch knihovny poznamenat, že 
počet čtenářů je ve skutečnosti vyšší, neboť obvykle na jednu průkazku dochází 
celá rodina nebo naopak řada uživatelů nemá registraci čtenáře a do knihovny 
dochází pouze jako prezenční uživatel do čítárny novin a časopisů nebo knihovnu 
využívá za účelem jednorázového zjištění informace. Mnozí uživatelé nás 
vyhledávají prostřednictvím internetu a našich www stránek, na kterých si již 
mohou zjistit, zda požadovanou knihu máme momentálně k dispozici a podle toho 
již volí návštěvu knihovny. Tito uživatelé knihovny nejsou vedeni v žádné evidenci.  
Knihovnu navštíví denně průměrně 90 registrovaných uživatelů. 
O tom, co způsobuje pokles výpůjček se můžeme dohadovat. Může to být 
demografický vývoj, omezená nabídka nových titulů, absence studijních míst, 
omezené možnosti čítárenských míst, téměř žádná nabídka jiných než tištěných 
dokumentů … apod. 
Přestože kriticky pohlížíme na využitelnost Městské knihovny v Horažďovicích, 
můžeme objektivně konstatovat, že knihovna je velmi navštěvovanou institucí a 
její služby patří nepochybně k nejvyhledávanějším v rámci kulturních zařízení 
našeho města. 
 
2.5. Vzdělávací a výchovné akce 
 
 2003 2004 2005 

 
 akcí účastníků akcí účastníků akcí účastníků 
Knihovnické lekce 21  27  34 701 
Besedy, literární pásma 61  75  71 2 067 
Exkurze 6  8  6 159 
Soutěže 2  2  3 187 
Výstavky 2  2  2  
Školení IT 3  3  7 63 
 95 1 973 117 2 354 123 3 177 

Knihovna se v průběhu roku zapojila do celostátních akcí Březen měsíc internetu 
a Týden knihoven. Knihovna podpořila propagací v prostorách knihovny a na 



webových stránkách 4. ročník soutěže o nejlepší knihu roku Magnesia Litera 
2005, 200. výročí narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena a 150. výročí 
prvního vydání Babičky Boženy Němcové. V dopoledních hodinách byly po celý rok 
podle zájmu jednotlivých škol pořádány knihovnické lekce pro děti, při kterých se 
děti seznámily s knihovnou a s jejími službami. Školám dále knihovna nabízí jako 
doplněk výuky 32 literárních pásem o životě a díle významných literárních 
osobností. V rámci Týdne knihoven byl ve dnech 10. – 11. 10. 2005 uspořádán 
bazar vyřazených knih, který navštívilo 303 osob. Celkem  bylo prodáno 1 212 
knih. Získaná částka činila 5 728,- Kč. 

2.6. Technická vybavenost knihovny 
 
Knihovna je plně automatizovaná. Od roku 1991 využívá automatizovaný knihovní 
výpůjční systém (AKVS) LANius. V prosinci roku 2005 přešla knihovna na nový 
AKVS Clavius. 
Knihovna má celkem 2 servery (pro vnitřní síť a pro připojení na internet) 
10 počítačových stanic připojených na internet  
3 stanice slouží k přístupu na internet (jedna z uvedených stanic slouží též ke 
skenování dokumentů a psaní v textovém editoru)  
2 stanice jsou vyhrazeny pro vyhledávání v katalogu knihovny 
2 stanice slouží vlastní výpůjční činnosti 
1 stanice byla zakoupena z prostředků dotace na výkon regionálních funkcí (RF) 
2 stanice pro katalogizaci, zpracování fondu, zápis novin a časopisů, analytické 
záznamy apod. 
5 tiskáren (2 pro výpůjční protokol, 2 pro výstupy z internetu – barevný a 
černobílý, 1 pro kancelář)  
1 skener 
1 kopírovací zařízení 

2.7. Internetové stránky knihovny 

Od roku 2004 aktivně pracujeme na tvorbě webových stránek knihovny. Vlastními 
silami fotíme, upravujeme, skenujeme a propagujeme činnost naší knihovny. Na 
stránkách knihovny Hwww.knihovna.horazdovice.czH je umístěn on-line katalog, kde 
je možné vyhledat informace o knihách ve fondu MěK HD. Internetové stránky 
jsou průběžně aktualizovány. Aktualizaci zajišťují všechny pracovnice knihovny. 

2.8. Regionální funkce knihovny 
 
Knihovna byla v roce 2003 pověřena SVK Plzeňského kraje výkonem regionálních 
funkcí a je tedy metodickým pracovištěm pro všechny knihovny na území obvodu 
Horažďovice. Pro toto pověření musí knihovna splňovat speciální podmínky tzv. 



Atest knihovny. Na základě tohoto atestu je naše knihovna srovnatelná 
s knihovnami na okresní úrovni. 
Výkon regionálních funkcí (VRF) je financován prostřednictvím účelové dotace. 
V roce 2005 byl poprvé financován z rozpočtu Plzeňského kraje. Tato změna 
přinesla krácení finančních prostředků o 30% a stanovení limitované částky na 
mzdy pracovníka na VRF. Nejvíce se snížení dotace dotklo částky na nákup 
výměnného fondu.  
 
 2003 2004 2005 
Nákup výměnného fondu 86 058,- 88 433,- 42 457,- 
 
 
Komentář ke statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí 
Výkaz VRF je přílohou této zprávy 
V roce 2005 Městská knihovna Horažďovice obsluhovala - v 1. polovině roku 24 a v 2. 
polovině 23 knihoven. Knihovna Defurovy Lažany byla na základě rozhodnutí Obce 
Chanovice zrušena. Dvě obsluhované knihovny jsou bývalé střediskové s profesionálními 
pracovníky. Všechny knihovny jsou zaregistrované u Úřadu pro ochranu osobních údajů a 
zaevidované na Ministerstvu kultury České republiky. 
Pracovní úvazek: 
Pro nejasnosti s financováním RF byl k 31. 12. 2004 ukončen s pracovnicí pro výkon RF 
pracovní poměr. V měsíci lednu zabezpečovala výkon RF vedoucí knihovny. Na základě 
příslibu peněz ze strany kraje byl pracovní poměr (celý úvazek) znovu obnoven a to na 
dobu 1/2 roku (do 31. 7. 2005). Od 1. 8. 2005 byl úvazek snížen na 0,5. Vedoucí knihovny 
byl přiznán osobní příplatek za výkon RF ve výši 1 000,- Kč/měsíc.  
Poradenská a konzultační činnost: 
Metodické návštěvy 
V rámci této činnosti bylo obslouženo 17 knihoven. Každou knihovnu se snažíme navštívit 
alespoň 1x do roka (pokud tomu nebrání zaměstnanost knihovníka). V letošním roce je 
méně metodických návštěv než v letech minulých.  
Konzultace 
Probíhají v naší knihovně při návštěvě knihovníka nebo starosty, dále telefonicky nebo e-
mailem. 
Statistika KULT V 12.01 
Sumář za rok 2004 byl zpracován za 22 knihoven. Knihovny Defurovy Lažany a Miřenice 
v roce 2004 nepracovaly pro nemoc knihovníka. Knihovna v Def. Lažanech byla na základě 
rozhodnutí OÚ Chanovice zrušena. 
Vzdělávání knihovníků, semináře: 
Školení „Internet pro knihovníky“ se v rámci BMI zúčastnilo 6 knihovnic. Při vzdělávání 
knihovníků narážíme na malou účast. Důvodem nízké účasti u neprofesionálních knihovníků 
je především dopravní dostupnost a zaměstnanost některých knihovníků v době konání 
školení. Informace o probíhajících školeních v SVK PK jsou předávány jednotlivým 
knihovnám prostřednictvím elektronické pošty.  
 



Porady: 
Porady knihovníků proběhly počátkem roku 2005 a to především z důvodu nutnosti 
informovat knihovníky a starosty o situaci v oblasti financování RF a Internetizace 
knihoven Plzeňského kraje. Knihovnice a starostové obcí jsou dále informováni při 
metodických návštěvách, konzultacích, telefonicky, písemně nebo e-mailem. 
Pomoc při revizi a aktualizaci fondu: 
Vzhledem k tomu, že se snažíme u většiny knihoven prosadit nákup AKVS, plánujeme 
revize společně s vkládáním fondu do tohoto systému. Některé knihovny v minulých 
letech, kdy byly bez metodické pomoci, nedodržovaly základní knihovnické techniky pro 
evidenci a zpracování fondu. V knihovnách jsou často neevidované dary, které je třeba 
zapsat. V knihovně Chanovice došlo ke sloučení školní knihovny s knihovnou místní. 
Knihovna má rozsáhlý fond cca 7 000 sv., který je třeba aktualizovat a vložit do systému 
LANius. Knihovnu jsme navštívili 2x, provedli kontrolu správného vkládání a pomohli nově 
vložit 253 knih. Obdobná situace je v knihovně Velký Bor. Obec Velký Bor podala 
začátkem roku 2005 žádost o dotaci v programu VISK 3 . Obci byla MK ČR přidělena 
dotace na AKVS ve výši 16 000,- Kč. MěK HD provedla individuální proškolení a 
zapracování knihovnice. Ukázkově bylo vloženo 115 knih. Na těchto akcích se podílely 
všechny pracovnice knihovny (cca 60 hodin). Revize byla provedena v MK Komušín, kde 
bylo odrevidováno 243 knih. 
AKVS 
AKVS v současné době využívají knihovny Nalžovské Hory, Pačejov, Myslív, Chanovice, 
Malý Bor. AKVS LANius je zakoupen v knihovnách Zavlekov a Kvášňovice. Knihovna Malý 
Bor zahájila od ledna letošního roku automatizovaný provoz. V knihovně Velký Bor byl 
v červnu nainstalován systém Clavius. Knihovna Svéradice v roce 2005 neuspěla 
s projektem. Projekt bude znovu podán v rámci programu VISK3 na MK ČR v roce 2006. 
 
Výměnný fond: 
Celkový stav k 31. 12. 2005 3 639 sv.   
Stav VF k 31. 12. 2004 3 357 sv. 
Přírůstek nově nakoupených knih   282 sv.   
Přírůstek knih zapsaných retro 6 sv. 
Odpis vyřazeného fondu SK HD 3 481 sv. 
Při zpracování fondu bývalého střediska HD jsme využívali stážistku z úřadu práce, která 
u nás pracovala do prosince 2004. Stážistická místa byla bohužel od ledna 2005 zrušena. 
V období prázdnin byl vytříděn fond bývalého střediska HD. Celkem bylo vyřazeno a 
odepsáno 3 481 knih. Na vyřazení se podílely opět všechny pracovnice knihovny a 1 
dobrovolnice, která nám pomáhala za minimální odměnu. Celkem bylo odpracováno 584 hod 
(4 pracovnice x 8 h x 12 dnů, dobrovolnice 100 h, odpisy 100 h). 
Nákup VF 
Bylo nakoupeno celkem 282 svazků knih, což je o 445 svazků méně než v roce minulém. 
Finanční prostředky na nákup fondu byly sníženy o 48 % . Rok 2004 nákup za 88 433,- Kč, 
rok 2005 nákup za 42 457,- Kč. 
Cirkulace VF: 

- většina knihoven dává přednost samostatnému výběru knih 
- rozvoz souborů je zabezpečován autem Městského úřadu Horažďovice 



- na rozvozu se dále podílejí knihovníci jednotlivých knihoven a starostové obcí. 
toto řešení rozvozu souborů se nám osvědčilo a přineslo nemalou úsporu 
finančních prostředků 

- knihovníci dávají přednost většímu počtu menších souborů (cca 30 svazků), které 
se lépe kompletují a mohou daleko rychleji cirkulovat 

- vzhledem k časté výměně fondu tak v některých knihovnách, které nemají vlastní 
fond, odpadají revize. Revize jsou prováděny průběžně při výměně souborů 

- vyexpedováno méně souborů než v roce 2004 v důsledku sníženého nákupu VF 
Servis výpočetní techniky: 

- v knihovnách Chanovice a Velký Bor byl zabezpečen servis VT 
Doprava v rámci RF: 

- je zabezpečována autem Městského úřadu Horažďovice (129 km) 
- při aktualizaci fondu v knihovnách Chanovice a Velký Bor bylo poskytnuto auto OÚ 

s řidičem (44 km) 
- autobusem ( 12 km) 

Internetizace knihoven: 
V současné době je připojeno celkem    9 knihoven 
512 kb/s        2 knihovny 
128 kb/s        2 knihovny 
64 kb/s        5 knihoven 
Prostřednictvím PIK v letošním roce žádalo celkem   12 knihoven 
O nové připojení žádá      5 knihoven 
(Hradešice, Chanovice, Kejnice, Velenovy, Velké Hydčice) 

O zlepšení připojení       7 knihoven 
(Kvášňovice, Myslív, Nalžovské Hory, Pačejov, Svéradice, Velký Bor, Zavlekov ) 

Nepřipojeno celkem  (v obcích do 200 obyvatel)   9 knihoven 
(Boubín, Břežany, Holkovice, Komušín, Lhota HD, Miřenice, Třebomyslice, Velešice, Veřechov) 

Připojení se neplánuje (dostupnost do 6 km)   5 knihoven 
(Boubín, Holkovice, Lhota HD, Miřenice, Veřechov) 

Má zájem, ale nemají vybavení     4 knihovny 
(Břežany, Komušín, Třebomyslice, Velešice) 

Financování 
Jak již bylo zmíněno, na VRF byla od 1. ledna zrušena pracovní smlouva s pracovnicí, 
která vykonávala RF. V měsíci lednu zabezpečovala výkon RF vedoucí knihovny. Na 
základě příslibu peněz ze strany kraje byl pracovní poměr (celý úvazek) znovu obnoven 
na půl roku (od 1. 2. 2005 do 31. 7. 2005). Od 1. 8. byl úvazek snížen na 4 hod/den. 
Rozpočet na mzdy byl čerpán do částky 141 776,- Kč. Ostatní náklady bylo nutné 
vzhledem ke snížení rozpočtu omezit. Nejvíce se krácení rozpočtu na RF o 60 000,- Kč 
(r. 2004 / 279 000,- Kč, r. 2005 / 219 000,- Kč) projevilo v nákupu knih (r. 2004 / 
88 000,- Kč, r. 2005 / 42 815,- Kč). Knihovna našeho typu nemá žádný rezervní rozpočet 
na údržby a opravy. V letošním roce se na PC poškodil harddisk. Na opravy v rámci služeb 
bylo v rozpočtu plánováno 1 000,- Kč, skutečná cena opravy činila 3 742,-. Nutné bylo 
také zakoupit upgrade na AVG 7. 
 
Přehled čerpání finančních prostředků na VRF v % 
Spotřební materiál 21,00 % 
 Nákup VF 19,55 % 



 Nákup DDHM 0,00 % 
 Spotřební materiál 1,45 % 

 Kancelářský papír, náplně do tiskárny a kopírky, obaly na knihy, tiskopisy, kódy, 
štítky – pro porovnání výčet toho nejnutnějšího, co je třeba nakupovat  

Spotřeba energie  4,87 % 
Opravy  0,00 % 
Cestovné  0,43 % 
Ostatní služby  5,19 % 
 Doprava 0,32 % 
 Servis VPT 0,59 % 
Mzdové náklady  48,92 % 
Zákonné pojištění  15,82 % 
Soc. náklady  3,53 % 
Jiné ostatní náklady  0,24 % 
CELKEM  100,00 % 
 
Po zhodnocení VRF v roce 2005 a porovnání s minulým rokem se jeví, že počet služeb 
v rámci RF klesá a v příštích letech nebude možné veškeré služby dosud poskytované 
knihovnám nadále vykonávat v takovém rozsahu, jako v letech minulých. Doporučuji 
přehodnocení financování RF v Plzeňském kraji pro další léta nebo vyhlášení dotačního 
programu na podporu knihoven (vybavení, obnovení výpočetní techniky, mimořádné 
aktivity přesahující rámec pověřené knihovny, pomoc při automatizaci v knihovnách, 
vložení KF do nově zakoupených AKVS, podpora digitalizace fondu knihoven). Pouhá 
valorizace částky, kterou kraj zatím poskytuje, může dostat naše knihovny do podmínek 
nesrovnatelných s ostatními knihovnami. Toto se jistě odrazí i v celostátním hodnocení 
knihoven a jejich zapojení do soutěží. 
 

3. Zaměstnanci Městské knihovny Horažďovice 
 
3.1. HSeznam zaměstnanců knihovny H 

 
Jméno Úsek poznámka 
Ferdová Hana VRF Konec PP k 30. 9. 2005 
Koblihová Marie Úklid  
Lešková Miluše Odd. pro dospělé, VRF  
Marešová Eva Odd. pro děti a mládež  
Stulíková Milada Odd. pro dospělé Začátek PP 1. 10. 2005 
Šimonová Lenka Vedoucí knihovny, VRF, úsek 

zpracování fondu 
 

 
 

 



3.2. Vzdělávání zaměstnanců 

Zaměstnanci knihovny v rámci dalšího vzdělávání navštěvují školení, kurzy a 
semináře a vzdělávají se v oblasti ICT. 
V roce 2005 všechny pracovnice knihovny absolvovaly několik kurzů na přechod 
knihovny ze systému LANius na systém Clavius.  
 
Název akce účast termín 
ECDL modul 3 M. Lešková listopad 2005 
Komunikace a působení na 
veřejnost (Mgr. Štěrbová) 

L. Šimonová březen 2005 

 
 

4. Projekty a dotace 
 

Knihovna pro rok 2005 podala 3 žádosti o dotaci a přihlásila se do projektu 
Internetizace knihoven v Plzeňském kraji. 
 
Projekt žádost dotace Skutečné nákl. na projekt  
Knihovna 21. stol. 11 000,-  11 000,-  22 079,- 
Přechod na syst. Clavius 209 000,- 75 000,- 256 361,- 
Česká knihovna 2 500,- 2 500,- 2 500,- 
Celkem   88 500,-  
 

 
4.1. Knihovna 21. století 
 
V roce 2005 jsme zahájili projekt na podporu dětského čtenářství „Děti a čtení“.  
V rámci projektu bylo uspořádáno 14 besed (Pohádky H. Ch. Andersena, Sísa 
Kyselá a internet - M. Drijverová, Kočka Linda, poklad rodiny - M. Zinnerová a P. 
Jelenová, Kluci, holky a … Eva Bernardinová, Máme rádi zvířata … - beseda 
s pracovníkem Zoologické a botanické zahrady města Plzně, Letem novinářským 
světem – beseda s redaktory Klatovského deníku, Horažďovice na počátku 21. 
stol. – beseda se starostou města). Besed se zúčastnilo 536 účastníků. 
3 soutěže (Pohádkový svět H. CH. Andersena, Máme rádi zvířata a Vánoční 
zvonění). Do soutěží bylo odevzdáno 253 výtvarných prací od 182 jednotlivců a 5 
kolektivů. Na hodnocení se podíleli regionální umělci ak. malíř Petr Mika a ak. 
malíř Ludvík Kovář. Všechna výtvarná dílka jsou vždy vystavena v knihovně a ta 
nejlepší se stávají trvalou výzdobou knihovny. Kresby ze soutěže Máme rádi 
zvířata … byly vystaveny v Zoologické a botanické zahradě města Plzně na 
přelomu roku 2005 a 2006. 



Divadelní představení ochotnické loutkoherecké skupiny Rolnička – Jak se líbaj 
princezny? (154 dětí)  
Největší a také nejúspěšnější akcí projektu roku 2005 bylo Křtění pohádkového 
stromu. Lípa velkolistá červená, zasazená v areálu zámku před okny knihovny, 
byla slavnostně pokřtěna v rámci Týdne knihoven na počest ilustrátorky Heleny 
Zmatlíkové na „Zmatlíkovník pohádkový“. Pohádkovému stromu byly za kmotry 
spisovatelky Eva Bernardinová a Martina Drijverová a starosta města pan Václav 
Trčka. Společně s živým stromem byla pokřtěna i replika stromu, kterou , 
nakreslily děti ze ZŠ Blatenská ulice. Tato replika byla pořízena z několika 
důvodů – zapojení dětí na výzdobě knihovny, na strom se budou podepisovat 
spisovatelé a významné osobnosti, které navštíví naší knihovnu a podpis na 
pohádkový strom bude i odměnou pro účastníky našich soutěží. 
Na propagaci projektu Děti a čtení a dětského oddělení knihovny byla vydána 
záložka do knih, kterou navrhl akademický malíř Petr Mika ve spolupráci 
s grafikem Petrem Kolářem. 
Veškeré akce, ohlas tisku i některé výtvarné práce (většina) jsou zveřejněny na 
našich webových stránkách Hwww.knihovna.horazdovice.czH 

 
 
4.2. Přechod MěK Horažďovice ze systému LANius na systém Clavius 
 
Plánovaný rozpočet projektu byl původně 304 000,- Kč a požadavek na dotaci 
209 000,- Kč. Ministerstvem kultury byla přidělena dotace ve výši 75 000,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že k instalaci nového AKVS bylo nutné obnovit server a 
některé PC stanice, byla 16. 6. 2005 podána žádost o změnu a navýšení rozpočtu. 
7. září byla zadána výzva k podání nabídky na dodávku výpočetní techniky. Komisí 
byla vybrána firma NTS Computer Strakonice, která na základě kupní smlouvy 
dodala požadovanou techniku 21. 11. 2005. Firma LANius nainstalovala systém 
Clavius 24. 11. 2005. Do konce roku 2005 probíhal zkušební provoz. 
Cílem projektu byl přechod z knihovního systému LANius (prostředí DOS) na 
systém CLAVIUS (prostředí Windows), zakoupení nového serveru, tiskárny a 
obnova 3 PC stanic. Při realizaci projektu byly zjištěny ještě některé další nutné 
investice – posílení operační paměti, zakoupení kvalitnějšího záložního zdroje pro 
server. Od nákupu nových modulů (Katalogizace AV médií a Regionální báze 
osobností) bylo nutné vzhledem ke zvýšeným nárokům na spoluúčast odstoupit.  
Co nám nový systém přinese ukáže až další období. V současné době se s novým 
systémem seznamujeme a ladíme počáteční nedostatky. 
 
 
 
4.3. Česká knihovna 



 
Již několik let využíváme projekt MK ČR Česká knihovna na podporu české knižní 
produkce. V roce 2005 jsme prostřednictvím tohoto grantu získali knihy 
v hodnotě 2 500,- Kč.  
 
4.4. Internetizace knihoven v Plzeňském kraji 
 
V roce 2004 se knihovna přihlásila do projektu Internetizace knihoven 
v Plzeňském kraji. V rámci tohoto projektu a na základě partnerské smlouvy získá 
knihovna 1 PC a multifunkční zařízení v celkové hodnotě cca 30 000,- Kč. 
Spoluúčast na tomto projektu by měla být cca 3 000,- Kč. Při realizaci tohoto 
projektu nám byla nabídnuta i možnost připojení knihovny prostřednictvím 
projektu PIK Ministerstva informatiky. Připojení hradí po dobu 3 let MI ČR.  
Garantovaná rychlost je však mnohem nižší, než ta, kterou v současné době 
využíváme. Po konzultaci se správcem sítě a vedením jsme od žádosti na připojení 
prostřednictvím projektu PIK ustoupili. Realizace projektu Internetizace 
knihoven v Plzeňském kraji byla přesunuta na počátek roku 2006. 
 

5. Rozbor hospodaření 
 

5.1. Provoz Městské knihovny Horažďovice 
 

   skutečnost rozpočet skutečnost 
   2004 2005 2005 
položka  tis. Kč tis. Kč Kč 

5011 Platy zaměstnanců 472,3 570,0  504 514,00 

5021 Ostatní osobní výdaje 21,7 16,0  30 170,00 
5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení 123,4 148,0 129 874,00 
5032 Povin.pojistné na zdravotní pojištění 41,4 51,0  44 956,00 
5038 Ostat.pov.pojistné hrazené zaměstn. 2,0 2,4  2 154,00 
5134 Ochr. pomůcky 0,0 0,0 885,00 
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 245,2 180,0  214 116,47 
5137 Drobný hmotný investiční majetek 1,1 150,0  3 990,00 
5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov. 25,8 40,0 27828,30 
5151 Voda 1,1 1,5  2 061,00 
5152 Teplo 60,1 71,0  65 362,00 
5154 Elektrická energie 55,6 68,0  71 888,00 
5161 Služby pošt 4,3 4,0  4 469,50 
5162 Služby telekomunikací a radiokom. 41,0 50,0  51 707,00 
5163 Pojištění 0,1 0,1  108,00 
5167 Služby školení a vzdělávání 1,0    1 162,00 
5168 Služby zpracování dat 10,9    6 274,80 
5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan. 44,4 24,5  44 110,08 
5171 Opravy a udržování 20,6 20,0  5 012,00 
5172 Programové vybavení   4,0  12 338,00 
5173 Cestovné 4,8 5,0  2 610,00 
5175 Pohoštění 0,3 0,5  406,00 



5192 Poskytnuté neinvest.přísp.a náhrady 7,0 6,2 7 330,00 
5194 Věcné dary 0,4     

  celkem výdaje 1 184,50 1 412,20 1 233 326,15  
     

2111 
Příjmy z poskytování služeb a 
výrobků 101,80 95,00 97 540,00  

2132 Příjmy z pronájmu     4 860,00  
  celkem příjmy 101,80 95,00 102 400,00 

 
5.2. Financování výkonu regionálních funkcí 
 

5011 Platy zaměstnanců 101,0 110,6 103 692,0 
5021 Ostatní osobní výdaje 10,0   3 450,0 
5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení 24,0 28,8 25 399,0 
5032 Povin.pojistné na zdravotní pojištění 8,3 10,1 8 793,0 
5038 Ostat.pov.pojistné hrazené zaměstn. 0,3 0,5 442,0 
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 88,4 34,2 42 815,5 
5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov. 5,8 3,0 3 532,2 
5152 Teplo 9,9 5,0 4 988,0 
5154 Elektrická energie 9,5 4,0 5 672,0 
5156 Pohonné hmoty a maziva 1,2 1,0 697,0 
5161 Služby pošt 0,8 0,8 679,5 
5162 Služby telekomunikací a radiokom. 6,3 7,7 8 157,0 
5163 Pojištění 0,5 0,1 100,0 
5167 Služby školení a vzdělávání 1,5 1,0 448,0 
5168 Služby zpracování dat 1,4 1,9 1 285,2 
5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan. 7,2 5,6 6 834,0 
5171 Opravy a udržování   1,0   
5172 Programové vybavení   0,5 529,0 
5173 Cestovné 1,7 2,3 945,0 
5192 Poskytnuté neinvest.přísp.a náhrady 1,2 0,9 900,0 
  celkem výdaje 279,00 219,00 219 358,40 

 
 

6. Hlavní záměry pro rok 2006 
 
6.1. Oblast knihovnická  
- Zúčastnit se grantového řízení MK ČR a získat finanční prostředky na projekt 

Děti a čtení.  
- Zúčastnit se grantového řízení MK ČR a získat finanční prostředky na 1. etapu 

projektu Prácheňsko digitálně. 
- Realizace 1. etapy projektu Prácheňsko digitálně. 
- V příštích letech pokračovat v realizaci projektu digitalizací dokumentů 

z muzea, regionální kartotéky článků a kronik města i obcí regionu. 
- Realizace projektu Internetizace knihoven v Plzeňském kraji 
- Pokračovat nadále v kvalitním knihovnickém servisu veřejnosti. Za tím účelem 

zvyšovat odbornost jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím odborných kursů 
a cyklů knihovnického celoživotního vzdělávání. 



- Zjistit a porovnat nabízené rabaty na nákup knih a zajistit změnu systému 
nákupu.  

- Doplňování knihovního fondu za účasti čtenářů knihovny. 
- Zjistit možnosti využívání databáze fy Anopress – využití přebírání plných 

textů z jiných knihoven nebo přihlášením do konsorcia knihoven prostřednictvím 
projektu VISK8 

 
6.2. Oblast kulturně výchovná 
- Realizace projektu Děti a čtení. 
-Pokračovat v realizaci systému knihovnických lekcí pro síť ZŠ. 
- Zajišťovat v průběhu roku příležitostně přednáškovou činnost , literární pásma 

a kulturní pořady, zejména pro děti a mládež. 
- V rámci projektu Děti a čtení uskutečnit pasování prvňáčků na čtenáře. 
- Vyhledávat nové formy práce s dětmi a mládeží. 
 
6.3. Oblast webu knihovny 
-  Zajišťovat aktuálnost webových stránek knihovny. Jejich prostřednictvím 

zajišťovat komunikaci s veřejností a rozšiřovat jejich obsah. 
- Zřídit elektronickou prolongaci výpůjček. 
- Zřídit čtenářská konta. 
 
6.4. Oblast regionální 
- Plnit veškeré činnosti, které jsou knihovně uloženy smlouvou se Studijní a 

vědeckou knihovnou Plzeňského kraje o přenesení regionálních služeb. 
- Prosazovat a realizovat projekt Internetizace knihoven v Plzeňském kraji. 
- Průběžně zajišťovat informační servis MěK směrem k obcím a jejich 

samosprávě, zejména zřizovatelům knihoven. 
- Zajišťovat školení a vzdělávací aktivity pro neprofesionální knihovníky regionu. 
- Pomoc knihovnám při zavádění automatizovaných provozů a nových informačních 

technologií. 
 
6.5. Oblast provozní 
- Prosadit do investičních záměrů města rekonstrukci a rozšíření knihovny do 

prostor nad dětským oddělením. K tomu nás vedou především narůstající 
potřeby knihovny na prostor, opravy a modernizaci. Následující výčet nás vedl 
k rozhodnutí, že celková rekonstrukce knihovny financovaná ze Strukturálních 
fondů EU by byla nejlepším řešením. Možnosti získání dotace na rekonstrukci 
budou zjišťovány v průběhu roku. 
Výčet požadavků: 
- vytápění knihovny 
- podlahy na dospělém odd. 



- neúnosná vlhkost v prostorách celé knihovny, především na dětském odd., 
v sále a skladu 

- oprava průjezdu mezi dětským odd. a skladem 
- restaurování vchodových dveří na dospělé odd. 
- telefonní ústředna (o ústřednu žádáme již 2 roky) 
- bezpečnostní zařízení – dokončení zabezpečení sálu a skladu  
- vybavení jedné místnosti skladu regály – dosud bez vybavení 
- vybavení dětského odd. novými regály a stolky – přestěhování knih z obvodu 

místnosti do středu vzhledem k vlhkosti 
- vybavení dospělého odd. novými regály 
- okna na dospělém odd. - nátěr možná i výměna  
- nové řešení uspořádání fondu – nedostatek místa 
- fasáda 
- úprava terénu v zadním nádvoří (vchod do sálu)  
- oprava okapů 

 
 

7. Slovo závěrem 
 
Svět kolem nás se rychle mění a knihovna se změnám přizpůsobuje. Už dávno 
nejde o pouhé půjčování knih, knihovny se staly přirozenými centry kultury. Jsou 
místem setkávání lidí, kteří mají zájem především o své další vzdělávání, o umění 
a kulturu. Vedení města vychází těmto potřebám vstříc. V roce 2005 věnovalo 
prostřednictvím knihovny na každého občana 250,- Kč, na každého čtenáře 
1 641,- Kč, na každého návštěvníka knihovny 85,- Kč. Jsou to peníze smysluplně 
vynaložené, protože v době informačního boomu, kdy nás technologický pokrok 
neustále překvapuje, v době, kdy se klade důraz na kvalifikovanost a odbornost 
lidí, aby měli lepší možnosti na trhu práce, je tento počin od města prozíravým a 
vstřícným krokem směrem k veřejnosti a patří mu za to dík. Dík patří i všem 
zaměstnancům, kteří svým přičiněním přispěli k naplnění vize knihovny. Svým 
zvýšeným pracovním úsilím přispěli k tomu, že knihovna splnila, co si předsevzala. 
Poděkování patří i našim čtenářům, kteří k nám byli a jsou shovívaví a tolerantní 
při procesech automatizace, kdy se nám ne vše daří, tak, jak si přejeme a přesto 
naše aktivity dokážou ocenit.  
 
 
 
 
Horažďovice 30. ledna 2005      Lenka Šimonová  

vedoucí knihovny 



Příloha 1: Městská knihovna v tisku 

Petr Pučelík, Klatovský deník, 2. ledna 2006 
Nejdůležitější události roku 2005 aneb O čem psal Klatovský 
deník 

V České republice bylo vysázeno téměř 400 pohádkových stromů na počest 200. výročí narození 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Pohádkový strom pokřtili i v Městské knihovně 
v Horažďovicích, která se snaží probudit zájem o knihu u dětských čtenářů. Pohádkový strom 
pojmenovaný po ilustrátorce Heleně Zmatlíkové přijela v říjnu pokřtít spisovatelka Martina Drijverová. 

Tvar, č. 17, 2005 
Veřejné knihovny slouží především mladým lidem a těm, kteří se 
vzdělávají 

Statistické údaje Městských knihoven v Táboře, Berouně, Horažďovicích, Příbrami a v Praze jasně 
ukazují, že veřejné knihovny slouží především mladým lidem a těm, kteří se vzdělávají. Děti do 15 let 
tvoří 20 % uživatelů, dalších 40 % jsou mladí ve věku 16–29 let (především studující). Čtenáři 
v produktivním věku 30–50 let reprezentují 29 % uživatelů, lidé starší 60 let představují 11 %. Skladba 
uživatelů jednotlivých knihoven se liší podle velikosti obce, demografickým složením, strukturou 
průmyslu či počtem a druhy škol. Skladba čtenářů se liší i na území jednoho města, kde má knihovna 
pobočky. Její složení např. v Městské knihovně v Praze ukazuje převahu mladých lidí do 29 let (72 %) 
a malou skupinu uživatelů starších 60 let (6 %). V Horažďovicích naopak skupina seniorů zahrnuje 
16 % čtenářů a mladí lidé polovinu uživatelů. Z hlediska profesního jsou v knihovnách největší 
skupinou žáci, studenti a učňové (v rozsahu 50–60 %). V řadě knihoven klesá zájem dětských 
čtenářů, i když se jedná o skupinu, na niž se kromě půjčování zaměřuje i značná část vzdělávacích 
a kulturních aktivit knihoven. Trend poklesu zájmu dětí o četbu napovídá i průzkum čtenářské 
gramotnosti, ve kterém 43 % českých žáků 4. tříd uvedlo, že nenavštěvuje knihovnu. Pro skladbu 
čtenářů veřejných knihoven je typické, že dvě třetiny celé čtenářské obce zpravidla tvoří ženy. Sama 
knihovnická profese je vysoce feminizována – v r. 2004 pracovalo v knihovnách 93 % žen. Lze 
předpokládat, že hlavní příčinou tohoto jevu je nízké mzdové ohodnocení profese. 

Václav Trčka, starosta města, Horažďovický obzor, 27.října 2005 
Proměny Horažďovic 

Bohatou činnost vyvíjí naše Městská knihovna. Stálá snaha vyjít vstříc čtenářům (nabídka knih 
a časopisů, přístup na internet, různé programy) každoročně vrcholí akcemi pořádanými v rámci 
Týdne knihoven. Chvályhodné je především hledání způsobů jak přiblížit knihy dětem. 

K celosvětově vzpomínanému 200. výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena bylo vysazeno na různých místech mnoho pohádkových stromů. V Horažďovicích 
organizovala knihovna 4. října křest již dříve vysazené lípy v zámeckém nádvoří. Za účasti 
spisovatelek Martiny Drijverové a Evy Berdardinové byl zvolený strom nazván Zmatlíkovník 
pohádkový (na památku Heleny Zmatlíkové, ilustrátorky dětských knih). 

Poděkování patří všem pracovníkům a příznivcům knihovny, která je stále základní kulturní institucí. 



Eva Pavlíčková, KMŠ DUHA, Horažďovický obzor, 27. října 2005 
S loutkou za pohádkou 

O tom, že děti milují pohádky určitě není sporu. Proto se v naší školce snažíme o to, abychom v této 
oblasti poskytli dětem maximum. 

Začátkem října jsme využili možnosti shlédnutí pohádkového pásma připraveného loutkovým 
divadelním souborem Rolnička. Děti měly možnost vidět z bezprostřední blízkosti několik loutek, které 
se jim představily v pohádkách O Budulínkovi, O Červené Karkulce a v pohádce Jak se líbají 
princezny. Přirozenou formou, zpěvem písní a lehkou dramatizací byly vtaženy do děje příběhů, kde 
se například účastnily vysvobození princezny – jak jinak než polibkem. Nakonec měli malí diváci 
možnost si loutky prohlédnout, pohladit, či si s nimi pohovořit. To vše v doprovodu herců, kteří loutky 
vodí. Celému divadelnímu souboru Rolnička patří velký dík za krásný prožitek, který si děti 
z představení odnesly. 

Další pěkný prožitek připravila knihovna hned na druhý den. V prostorách zámeckého nádvoří se 
konal "Křest pohádkového stromu." Zde stojící lípa byla v tento den pokřtěna na "Pohádkový strom". 
Slavnost zahájil zpěvem několika písní dětský pěvecký sbor Poupata a po úvodním slovu pana 
starosty přišel na řadu samotný křest. Toho se zhostily dvě známé spisovatelky, paní Bernardinová 
a Martina Drijverová. 

Do třetice jsme vyrazili za pohádkou do domu dětí. Zde se nám představili starší kamarádi ze ZŠ 
Blatenská pod vedením paní učitelky Štěrbové. Představení Budulínek Mandelinka vyvolávalo mezi 
dětmi bouři smíchu. I jim děkujeme. Na takovéto pohádkové akce se děti vždy těší. 

Horažďovický obzor, 27. října 2005 
Týden knihoven 2005 očima účastníků 
Den otevřených dveří 

Letošní Týden knihoven jsme zahájili Dnem otevřených dveří. Místní Střední odborné učiliště vyslalo 
do knihovny na návštěvu tři třídy vedené Mgr.Jaroslavou Šimkovou. Všichni studenti se seznámili se 
stručnou historií městské knihovny a mohli se podívat do prostor, kam se běžný čtenář nedostane. 
Mnoho studentů využilo možnosti bezplatné registrace, a tak doufáme, že se s nimi budeme setkávat i 
nadále. 

za MěK Horažďovice M. Lešková 

Beseda Kluci,holky a …Eva Bernardinová 

4. října se žáci 5. a 6. tříd setkali se spisovatelkou Evou Bernardinovou. Beseda se uskutečnila za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu "Knihovna 21. století – Děti a čtení". 

Do sálu městské knihovny přišlo 63 dětí, které se dozvěděly spoustu zajímavostí o psaní knih, ale 
viděly i ukázku Brailova písma a poslechly si autorské čtení z knihy věnované zrakově postiženým 
dětem. Po zodpovězení řady dotazů děti využily možnost dát si podepsat knížky i památníky. 

Za MěK Horažďovice E. Marešová 

Křtění pohádkového stromu 



Již několik let úzce spolupracujeme s Městskou knihovnou v Horažďovicích, zejména s dětským 
oddělením Rádi chodíme se žáky na besedy o spisovatelích i o jednotlivých knihách. Pracovnice 
knihovny umí vždy děti zaujmout. Také se zúčastňujeme soutěží vyhlášených knihovnou. 

V týdnu od 3. 10. do 11. 10. jsme byli na Křtění pohádkového stromu, který dostal jméno na počest 
zemřelé ilustrátorky Heleny Zmatlíkové Zmatlíkovník pohádkový. Akci podpořily svou účastí i 
spisovatelky Martina Drijverová a Eva Bernardinová. Martina Drijverová umocnila kouzlo Křtění 
pohádkového stromu říkankou pro děti, která splní jejich přání. Uvítali jsme i autogramiádu a koupili 
dvě knihy do školní knihovny. K příjemné atmosféře přispělo i vystoupení dětského pěveckého sboru 
Poupata. 10. a 11.10. jsme využili nabídky knihovny a navštívili bazar knih, kde si děti nakoupily levně 
pěkné knihy. 

Chtěli bychom poděkovat pracovnicím knihovny za citlivý a odborný přístup a těšíme se na další 
spolupráci. 

Žáci a učitelé Zvláštní školy v Horažďovicích 

Letem novinářským světem 

V rámci hodiny českého jazyka se nám naskytla jistě pro všechny zajímavá možnost zúčastnit se 
besedy a diskuse s redaktory Klatovského deníku. Ve středu 5. října 2005 jsme přijali pozvání od 
šéfredaktora p. Petra Pučelíka a redaktora p. Martina Kříže. Společně s naší třídou byla přítomna 
ředitelka Městské knihovny v Horažďovicích pí Šimonová, která se postarala o fotodokumentaci. 

Pan šéfredaktor nás seznámil jak s obsahovou stranou deníku jednotlivých výtisků, tak i s obsahem 
článků pro mladší i starší věkovou kategorii, přehledem kultury, inzerce, sportu a reklamy. Seznámeni 
jsme byli i s prací redaktorů, kterou nám přiblížil redaktor p. Martin Kříž. Za nejnovější informace 
z každé části klatovského kraje zodpovídá jeden z redaktorů. Ten má za úkol zmapovat nejzajímavější 
události z kultury, sportu, politiky i veřejného dění. Využili jsme i možnosti diskuse a zeptali se na věci, 
které nás zajímaly. Z jejich odpovědí jsme se dozvěděli např. o postupu zpracování jednotlivých 
příspěvků, o uplatnění studentů žurnalistiky, jak vypadá běžný pracovní den novináře. 

Necelé dvě hodiny strávené s lidmi se zajímavým povoláním utekly opravdu rychle. 

Shodli jsem se, že beseda byla pro všechny velmi zajímavá. 

Lucie Pauchová 

Horažďovice na počátku 21. století – Příloha letem… 

Hezkou tradicí v rámci Týdne knihoven se stává setkání pana starosty Václava Trčky se žáky 
devátých tříd. Letos tuto možnost využilo 40 deváťáků ZŠ Komenského ulice. Seznámili se 
s aktuálním děním v Horažďovicích, s akcemi, které se teprve chystají, mohli si prohlédnout i 
nejnovější propagační materiály města. Že dnešním patnáctiletým není lhostejné dění ve městě, 
dokázala i řada dotazů z oblasti sportu, zábavy, ale i pracovních příležitostí, nezaměstnanosti, školství 
a organizaci městského úřadu. Na všechny otázky dostali od pana starosty vyčerpávající odpovědi. 

Za MěK Horažďovice E. Marešová 

Týden knihoven 2005 v číslech 

V Týdnu knihoven jsme našim čtenářům nabídli možnost využít tyto informační databáze: ČTK, 
Anopress a Lexikon českých výtvarníků. Přístup byl po celý týden bezplatný. Den otevřených dveří se 
letos setkal se zvýšeným zájmem. Díky možnosti bezplatné registrace jsme získali 41 nových čtenářů. 
Vyhlášená amnestie vztahující se na čtenáře, kteří mají problémy se včasným vracením knih , byla 



využita 15 opozdilci. Bazar knih i v letošním roce zaznamenal velký ohlas – 303 návštěvníků si 
zakoupilo 1 212 knih v celkové hodnotě 3 758 Kč. Antikvariát Strakonice od nás odkoupil 254 knih 
v hodnotě 1 970 Kč. 

Doufáme, že se k nám čtenáři budou rádi vracet nejen v Týdnu knihoven. 

Za MěK Horažďovice M. Lešková 

Včeličky, Zvoneček, Podzim 2005 
Jak se líbaj princezny aneb na návštěvě v knihovně 

Už jsme se nemohli dočkat pondělního dopoledne a využít tak pozvání do Městské knihovny 
v Horažďovicích. 

Čekali tam na nás dřevění kamarádi, které důvěrně známe z divadélka Rolničky. Jak už to bývá, 
přivítal nás Kašpárek a provázel celým hádankovým dopolednem. Vlk nás přesvědčoval, že je pejsek, 
Červené Karkulce jsme snad dobře poradili. Malou obavu jsme měli z čerta – nejen že na nás rozsypal 
blechy, ale jeho vodička herečka s ním předváděla 

pěkné kousky, úplně stejné jako s ježibabou. Budulínek s liškou počítali hrášek, přišla se na nás 
podívat i liščata. Šípková Růženka se píchla o trn z puketu růží a vysvobodili ji dva zdatní kluci. Však 
Péťa s Pepčou dostali kus dortu ze svatební hostiny. 

A zazvonil zvonec, pohádky je konec. Pochovali jsme si loutky (až na ježibabu – té nikdo nedůvěřoval) 
a odcházeli do našeho království. 

puč, Klatovský deník ze 12. 10. 2005 
Knihovnice nápadu tleskají 

Najdete v naší edici nejmilejší knihu svého dětství? Co říkáte nápadu takové knihy vydávat? 

Lenka Šimonová, ředitelka Městské knihovny v Horažďovicích: O edici „Nejmilejší kniha mého dětství“ 
jsme včera ráno s kolegyněmi hovořily. Myslíme si, že je to dobrý nápad. A to už z toho důvodu, že 
každá akce, která má vzbudit zájem o čtení a především pak u dětí, stojí za zkoušku. Čtení je 
základem všeho, vzdělanosti, vyjadřování, komunikace a v návaznosti pak i v životním uplatnění. 
Nápadu tedy tleskám! A teď se již začne projevovat moje profesionální deformace. Jsem zvědavá, zda 
za pouhých 39 Kč bude text přepracovaný, krácený, kvalita papíru, velikost písma a možná v první 
řadě jazyková korektura. (Poznámka redakce: Nejde o žádné výtahy z knih, ale o seriózní překlad 
celého díla.) 

Určitě si tu první dnes koupím, a to nejen ze zvědavosti, ale i z nostalgie. Tituly, které budete vydávat, 
jsou skutečně knihy mého dětství. Přečetla jsem je téměř všechny, ale taková snad byla celá řada 
mých vrstevníků. A zda mě některá z nich ovlivnila? Nemohu jmenovat jednu knihu, ale tento žánr měl 
asi vliv na utváření mých vlastností. Každý jedinec si může vzít z knihy něco jiného. Někdo to špatné 
a jiný zase to dobré. Ve mně asi zůstala touha po spravedlnosti a to, že se občas vydám cestou, na 
kterou se ostatním nechce anebo to vzdají na začátku. 

Karel Mráz, starosta města Klatovy: Kromě Švandrlíka a Pollyany jsem všechny vámi připravované 
tituly četl. Většinu několikrát. Přitom v různém věku jsem jim rozuměl různě. Ovšem dodnes sním 
o nesplněném snu dvou roků prázdnin. 



Pavel Mareš, ředitel pobočky České spořitelny v Klatovech: Určitě je to vynikající nápad, protože to 
jsou tituly našeho dětství. Mě osobně ovlivnilo několik těchto knih, ale jako první moji přečtenou knihu 
v životě jsem měl Robinsona Crusoa, a to se nikdy nezapomíná. 

Petr Pučelík, Klatovský deník ze 5. 10. 2005 
Děti víc čtou, knihovníci to s nimi umějí 

Vzbudit větší zájem dětí o knihy se snaží v rámci Týdne knihoven knihovny v České republice. 

„Vítám všechno, co se týká dobré propagace knížek a dokáže na ně děti upozornit. To považuji za 
velice cenné,“ řekla včera spisovatelka Martina Drijverová při křtu pohádkového stromu v 
Horažďovicích. Spisovatelku, která jezdí na besedy do knihoven po celé republice, knihovníci prý 
ujišťují, že dětských čtenářů přibývá. S tím je Martina Drijverová spokojena. 

„Hodně záleží na invenci místních knihovníků a tady v Horažďovicích jsem poznala, že ji všichni mají,“ 
dodala česká spisovatelka dětské literatury. 

ki, Klatovský deník ze 5. 10. 2005 
Horažďovičtí čtenáři mohou využít amnestie 

Horažďovice - Dvě příjemná překvapení připravila v rámci Týdne knihoven Městská knihovna v 
Horažďovicích. Ta až do 11. října nabízí čtenářům, kteří mají problémy s včasným vracením knih, 
amnestii. Navíc se všichni noví zájemci mohou zaregistrovat zdarma. 

Petr Pučelík, Klatovský deník ze 5. 10. 2005 
Důležité je dostat pravou knížku v pravý čas 

Na křest pohádkového stromu přijela do Horažďovic známá česká spisovatelka Martina Drijverová. 

Říká se, že děti knihy příliš nezajímají. Je to stále pravda? 

„Vůbec to není tak tragické. Naopak, zjišťuji, že děti čtou víc než před deseti lety. Už nejsou tak 
obluzené počítačem a objevují, že kniha jim přináší něco nového. Teď mám z malých dětí radost.“ 

A co starší děti? 

„U starších zjišťuji, že mají vyhraněný vkus a že už si umějí vybrat. Přibývá dětí, které čtou a ubývá 
těch, kterým říkám programoví nečtenáři.“ 

To jsou kteří? 

„To jsou děti, které si v první a druhé třídě znenávidí čtení. Těch ale kvapem ubývá. Jezdím na besedy 
do knihoven po celé republice a všude mně knihovníci říkají, že dětských čtenářů přibývá."“ 

Takže knihy mají budoucnost! 

(Smích.) „Určitě.“ 



Knižní nabídka je dost nepřehledná, mohou se v ní děti vůbec orientovat? 

„Důležité je, aby se v ní orientovali rodiče, protože děti samy si zpočátku nevybírají. Tady by více měly 
pomoci televize a rozhlas a upozorňovat na knihy, které vycházejí a pro jakou věkovou kategorii. A 
také knihkupci by měli být fundovaní, aby mohli poradit. Aby se jednou z dítěte stal velký čtenář, musí 
pravou knížku dostat v pravý čas. Když desetiletý kluk dostane do ruky Robinsona, tak se zpravidla 
chytí víc, než když dostane Pyšnou princeznu.“ 

Od jakého věku by se měl malý človíček začít seznamovat s knížkou? 

„Určitě už od dvou let. Podstatné je, aby četli i rodiče, protože tak se knížka stává pro dítě normální 
součástí jeho života. V rodině, ve které dětem čtou každý večer, nemůže vyrůst nečtenář.“ 

Petr Pučelík, Klatovský deník ze 5. 10. 2005 
Kluci nejvíce četli Harryho Pottera 

V České republice bylo vysazeno téměř 400 pohádkových stromů na počest 200. výročí narození 
slavného světového pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Pohádkový strom pokřtili včera 
i v Horažďovicích. 

Městská knihovna se programově snaží probudit zájem o knihu u dětských čtenářů, a proto letos přišla 
s projektem „Knihovna 21. století - Děti a čtení“ podporovaným Ministerstvem kultury ČR. Včera v 
rámci Týdne knihoven za účasti malých čtenářů, spisovatelek Martiny Drijverové, Evy Bernardinové a 
starosty města Václava Trčky pojmenovala ředitelka knihovny Lenka Šimonová horažďovický 
pohádkový strom po známé ilustrátorce Heleně Zmatlíkové - Zmatlíkovník pohádkový. 

„Na počest dvoustého výročí narození Hanse Christiana Andersena bylo v České republice vysázeno 
386 pohádkových stromů, to už je velký les. My jsme si vzali pod patronaci mladou a krásnou lípu, 
která byla zasazena před naší knihovnou. Pod její korunou budeme pořádat především dětské akce 
na podporu dětského čtenářství,“ řekla při křtu Lenka Šimonová. 

Zmatlíkovník pohádkový před knihovnou nebyl sám. Vedle něj vytvořily děti papírový pohádkový 
strom, který bude zavěšen v knihovně a na který se budou podepisovat nejen vzácní hosté, ale 
i vítězové čtenářských a výtvarných soutěží. V den křtu se už na jednotlivé lístečky podepsali vítězové 
soutěže „Máme rádi zvířata“, které se zúčastnilo 114 dětí a dva dětské kolektivy. 

Spisovatelka Martina Drijverová strom pohladila a dětem řekla proč. 

„Je to živý organismus. Když k němu přijdete a budete samy, položte ruku na jeho kmen a zeptejte se 
ho - stromečku, stromečku, prozraď mi tajemství, jak přijdu ke štěstí... když budete dobře poslouchat, 
určitě vám to poví. A když to nebude hned napoprvé, někdy vám to řekne,“ dodala spisovatelka dětské 
literatury, která je potěšena, že podle knihovníků zájem o knihy u dětí narůstá. 

Na křest přišly děti ze základní a mateřské školy. Pochlubily se, co a prázdninách přečetly. „Tajemství 
dračího chrámu“ si třeba přečetl Karel Korytář z 5.B. Jeho spolužák Petr Nováček zase přelouskal 
„Stínadla před bouří“. 

„Já jsem přečetl Harryho Pottera,“ doplnil Michal Chroust. Ostatně tento titul zazněl nejčastěji. 

MF DNES ze 4. 10. 2005 
Pohádkový strom pokřtí na zámku 



Pohádkový strom bude pokřtěn dnes dopoledne v 10.30 hodin v zámeckém areálu v Horažďovicích za 
účasti spisovatelek Martiny Drijverové a Evy Bernardinové. Současně bude vyhodnocena i výtvarná 
soutěž Máme rádi … 

mk, Klatovský deník ze 3. 10. 2005 
Malíř se zaměří na relativní relativitu 

Další beseda s názvem Relativní realita malíře a grafika Jana Funera z cyklu Hledání skrytých 
skutečností se uskuteční v Domě techniky v Pardubicích 13. října a je spojena s vernisáží výstavy jeho 
obrazů. První díl cyklu se konal v klatovském muzeu, druhý na třeboňském zámku a zatím poslední v 
prostorách Městské knihovny v Horažďovicích. 

Petr Pučelík, Klatovský deník ze 6. 6. 2005 
Horažďovická knihovna láká dětské čtenáře 

Projekt „Děti a čtení“ rozjíždí letos horažďovická knihovna. Část peněz na něj dostala od ministerstva 
kultury. 

Probudit v dětech větší zájem o knihy v éře počítačových her není snadný úkol. Přesto se o něj 
pracovníci horažďovické knihovny snaží. Na projekt „Děti a čtení“, který městskou knihovnu bude stát 
22 000 Kč, získali od ministerstva kultury polovinu. Tu druhou slíbilo město. 

Akce zařazené do projektu jsou vlastně besedami s lidmi kolem knih - se spisovateli a výtvarníky. Ti si 
už s dětmi povídali nebo budou povídat o knížkách, o četbě, o psaní a ilustrování. Kniha vyžaduje plné 
soustředění a jen takového čtenáře odmění. 

Naposledy horažďovickou knihovnu navštívila známá spisovatelka dětských knížek Markéta Zinnerová 
s ilustrátorkou Petrou Jelenovou. 

„Bylo to humorné a poutavé vyprávění, které děti zaujalo podle našich představ,“ řekla ředitelka 
knihovny Lenka Šimonová. 

V projektu je naplánováno například setkání s režisérkou a scénaristkou Věrou Plívovou-Šimkovou 
nebo s básníkem Jiřím Žáčkem. Projekt počítá i s výtvarnými soutěžemi. 

„Co si od něho slibujeme? Další dětské čtenáře,“ dodává Šimonová, která se jim s omezenými 
finančními prostředky snaží dát to nejlepší. Dohodla se i na společných projektech s klatovskou 
knihovnou, aby ušetřila na cestovném. 

„Dostat dnes spisovatele na besedu něco stojí, protože musíte jednat s agenturami,“ potvrzuje 
Šimonová. 

Petr Pučelík, Klatovský deník ze 2. 6. 2005 
Markéta Zinnerová: Fňukáním se nic nespraví 

Známá autorka dětských knížek Markéta Zinnerová a jejich ilustrátorka Petra Jelenová si začátkem 
tohoto týdne přijely povídat s dětmi do horažďovické knihovny. Povídat a také odpovídat na jejich 
všetečné otázky. 



Paní Zinnerová, příběh knihy Tajemství proutěného košíku jste sama prožila? 

„Ano, vše jsem prožila já a nebo moje děti.“ 

Kdy jste začala psát? 

„V devatenácti letech, ale bylo to moc brzo. Na svoji první knihu nejsem moc hrdá.“ 

Jak jste dlouho psala Indiány z Větrova? 

„Asi rok.“ 

Na čem v současné době pracujete? 

„Na rozhlasové hře.“ 

Kterou vaši knihu máte nejraději? 

„Všechny - jsou to moje děti a mám je všechny ráda.“ 

Kolik jste jich napsala? 

„Patnáct nebo šestnáct, mnoho scénářů a několik seriálů.“ 

Píšete příběhy o sobě? 

„Nechci vyprávět pouze příběhy o sobě, ostatní mi připadají mnohem zajímavější.“ 

Paní Jelenová, jak dlouho vám trvá ilustrovat knihu? 

„To je různé. Některou dělám půl roku, jinou zase rok, záleží i na počtu ilustrací. Nejdéle pracuji na 
několikadílném Slabikáři pro hluchoněmé děti.“ 

Paní Zinnerová, máte pro nás nějaké heslo, kterým bychom se mohli řídit? 

„Pamatujte si, že fňukáním se nic nespraví.“ 

Děti se také od slavné spisovatelky a ilustrátorky dozvěděly, co je vazba knih, titulní list nebo tiráž. 
Markéta Zinnerová jim na přání vyprávěla, jak vznikly příběhy o kočce Lindě. 

„Dcera přivezla z hor malé kotě v době, kdy jsem chtěla napsat nějaký příběh. A jak jsem tak 
vymýšlela a vymýšlela o čem vlastně psát, neustále jsem narážela na neposednou kočičku. A 
najednou mě napadlo, že to je to, co hledám.“ 

Jaký je vůbec rozdíl mezi knihou a třeba filmem? 

„Film nabízí představu režiséra, postavy v knize si představujeme sami...“ vysvětlila Zinnerová. 

Poutavé vyprávění o tvorbě knih připravila Městská knihovna v Horažďovicích. 

„Děti ze čtvrtých a pátých tříd Základní školy v Horažďovicích se na chvíli staly spisovateli při 
kontaktních hrách, kreslily a odpovídaly na veršované hádanky,“ doplnila ředitelka knihovny Lenka 
Šimonová. 



Horažďovický obzor č. 4 z 29. dubna 2005 
Martina Drijverová v knihovně 

V úterý 29. 3. si přijela popovídat s dětmi 2. a 3. tříd ZŠ Komenského ulice známá spisovatelka 
dětských knih a scénáristka paní Martina Drijverová. Do sálu městské knihovny přicházely děti velmi 
zvědavé na to, jak vypadá opravdová spisovatelka. Počáteční ostych se brzy vytratil při poutavém 
vyprávění o vzniku pohádky, do kterého se děti s chutí zapojily. Následovala spousta zajímavých 
otázek - jaká byla její první kniha, jak dlouho trvá napsat knihu, kde hledá spisovatelka inspiraci, ale i 
dotazy osobnější - jestli má paní Drijverová doma nějaká zvířátka, jestli chodila ráda do školy, co měla 
ve škole nejraději a naopak co ji nebavilo a mnoho dalších. Nakonec zbyla chvilka i na podepsání 
knížek a památníčků, děti si mohly některé knihy také koupit. Bylo to velmi příjemné dopoledne a 
poděkování patří i učitelkám ZŠ Komenského, protože bylo vidět, že děti byly na besedu připravené a 
znaly dobře knížky, o kterých se povídalo. 

Eva Marešová 

Horažďovický obzor č. 4 z 29. dubna 2005 
Setkání s paní spisovatelkou 

Chtěli byste vidět oblíbenou spisovatelku ? Chtěli byste si s ní povídat? My jsme tu možnost měli. 
V sále městské knihovny jsme se setkali s paní Martinou Drijverovou. Povídání s ní bylo velmi 
příjemné. Dozvěděli jsme se, jak se píše kniha, co to všechno obnáší, než se kniha objeví na pultech 
knihkupectví. 

Prvňáci, třeťáci a paní učitelky ZŠ Komenského ul. 

Horažďovický obzor 1. dubna 2005 
BMI - jak vás zaujal a co vám přinesl? 

„Babičko, dědečku... sejdeme se na síti“ aneb Internet pro starší a nepokročilé (7. 3.) Každým 
rokem městská knihovna pořádá rychlokurs internetu pro lidi pokročilé věkem, ale mladé duchem. 
Letos byl zájem především o základy práce s internetem a zřízení emailových adres. Účastníci se 
mohli vystřídat při práci na počítači, a tak všichni odcházeli spokojeni s tím, že už budou vědět jak se 
pohybovat na informační dálnici. 

„Začínáme s počítačem“ (8. 3.) Pro všechny, co chtěli zvládnout základy práce s počítačem bylo 
určeno úterní odpoledne. Účastníci se seznámili se základním ovládáním počítače, s vyhledáváním na 
internetu, mnozí si založili e-mailové schránky. Výpadek na síti jsme využili k obeznámení s prací v 
textovém editoru. Pokročilejší zvládli i tvorbu vlastních vizitek. Mezi nejčastěji prohlížené stránky 
patřily mapy, jízdní řády, stránky města Horažďovic a městské knihovny . 

Internet pro děti (14. 3.) V úterý 14. 3. patřily počítače v knihovně dětem. Děti z 1. a 2. tříd ZŠ 
Komenského ulice se přesvědčily, že počítače a internet se používají nejen při práci, ale mohou i 
pobavit. Malí zvědavci si prohlédly www stránky určené dětem,vyzkoušely si omalovánky, skládanky, 
pexesa i další hry, které se jim líbily. Určitě u nás nebyly naposledy. 

Internet pro nezaměstnané (15. 3.) V úterý dopoledne přišli do knihovny lidé, kteří se snaží aktivně 
hledat práci. Byli mile překvapeni možnostmi a šířkou nabízených služeb, které právě jim internet 
poskytuje. Zájem byl také o webové stránky firem v našem městě a blízkém okolí. Všichni odcházeli s 
nadějí v nové perspektivní zaměstnání. 



Internet pro knihovníky (15. 3) Akce se zúčastnilo 6 našich regionálních knihovnic. Zájem o internet 
stoupl především u těch, jejichž knihovny budou nově připojeny k internetu. 2 knihovnice si založily e-
mailové schránky pro své knihovny a několik projevilo zájem o další individuální vzdělávání v této 
oblasti. S největším zájmem se knihovnice zapojovaly do prohlížení stránek nakladatelství a velmi je 
zajímala možnost nákupu knih přes internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha 2: Výkaz výkonu regionálních funkcí 
0 Výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven   
1 Kraj Plzeňský Rok 2005 
2 Název knihovny Městská knihovna Horažďovice   
3 Počet pracovníků zajišťujících RF  0,5-1 
4 Počet obsluhovaných knihoven   23 
5 Poradenská a konzultační činnost   
6  počet obsloužených knihoven  22 
7  počet poskytnutých konzultací  73 
8  počet metodických návštěv  17 

9 
Statistika knihovnických činností KULT(MK) V 12- 
01   

10  počet obsloužených knihoven  22 
11  počet zpracovaných statistických výkazů  22 
12 Vzdělávání knihovníků, semináře   
13  počet obsloužených knihoven 6 
14  počet vzdělávacích akcí v rámci RF 2 
15  počet účastníků akcí pořádaných v rámci RF 6 
16  počet vyučovacích hodin organizovaných v rámci RF  3 
17 Porady   
18  počet obsloužených knihoven 18 
19  počet akcí 2 
20  počet účastníků  23 
21 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   
22  počet obsloužených knihoven  3 
23  počet revidovaných k.j.  611 
24  počet revidovaných knihoven  3 
25 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   
26  počet obsloužených knihoven  0 
27  počet knihovních jednotek  0 
28 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)   
29  počet obsloužených knihoven  0 
30  počet zpracovaných knihovních jednotek  0 
31 Výměnný fond   
32  stav výměnného fondu k 31.12. 3 639 
33  roční přírůstek VF  282 

34 
 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální 
funkce  282 

35  zakoupeno z finančních prostředků obce   
36  zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů  0 
37 Cirkulace VF   
38  počet obsloužených knihoven 20 
39  počet expedovaných souborů 52 
40  počet svazků v souborech 1 998 
41 Servis výpočetní techniky   
42  počet obsloužených knihoven  2 
43  počet akcí  2 
44 Doprava v rámci výkonu RF   



45  počet obsloužených knihoven 12 
46  počet ujetých km  219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 3: Přehled obsluhovaných knihoven 
 

1. Místní knihovna Boubín 
2. Místní knihovna Břežany  
3. Místní knihovna Hejná 
4. Místní knihovna Holkovice 
5. Místní knihovna Hradešice 
6. Místní knihovna Chanovice 
7. Místní knihovna Kejnice 
8. Místní knihovna Komušín 
9. Místní knihovna Kvášňovice 
10. Místní knihovna Lhota Horažďovická 
11. Místní lidová knihovna Malý Bor 
12. Místní knihovna Miřenice 
13. Místní knihovna Myslív 
14. Obecní knihovna Nalžovské Hory - profesionální 
15. Místní knihovna Pačejov - profesionální 
16. Obecní knihovna Svéradice 
17. Místní knihovna Velenovy 
18. Místní knihovna Velešice 
19. Místní knihovna Velké Hydčice 
20. Obecní knihovna Velký Bor 
21. Místní knihovna Veřechov 
22. Místní knihovna Třebomyslice 
23. Místní knihovna Zavlekov 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 4: Výklad používaných termínů 
 

Termín  Hbibliografická informace H  
Ekvivalent  dokumentografická informace  
  bibliografická data  
Termín anglicky  bibliographic information  
Výklad termínu  Druh sekundární informace, obsahující reprezentaci dokumentu nebo jeho části. 

Základní jednotkou bibliografické informace je bibliografický údaj, který obsahuje 
hodnotu jednoho atributu dokumentu. Prostřednictvím hodnot bibliografických údajů 
může bibliografická informace vstupovat do vztahů s dalšími bibliografickými 
informacemi (díla téhož autora, časopis - číslo - článek apod.). V komunikačním 
procesu plní funkci indikativní (informace o existenci dokumentu), identifikační 
(odlišení dokumentu od ostatních) a popisnou; ty mohou být dále rozšířeny o funkce 
selekční, lokační a hodnotící. 
[KÁBRT-1990:22-23] 

  
Termín  Hbibliografické služby H  
Termín anglicky  bibliographic services  
Výklad termínu  Informační služby spočívající v poskytování bibliografických informací v podobě 

bibliografických záznamů a bibliografických soupisů (jednorázových i periodických). 
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:30-32] 
[VITIELLO-1996:96]  

  
Termín  Hbibliografický záznam H  
Ekvivalent  dokumentační záznam  
  dokumentografický záznam (zř.)  
Termín anglicky  bibliographic entry  
  bibliographic record  
Výklad termínu  1. Soubor údajů o zpracovávaném dokumentu, vytvořený specifickými knihovnickými 

metodami. Umožňuje identifikaci dokumentu tím, že představuje v něm obsažené dílo, 
jeho vyjádření, jeho provedení a jeho fyzickou formu, dále umožňuje jeho vyhledání a 
získání přístupu k němu. Skládá se z bibliografického popisu, jmenných a věcných 
selekčních údajů, z obsahové charakteristiky, z lokačních, exemplářových a 
kódovaných údajů.- 2. (hist.) V dokumentaci býval nesprávně chápán jako záznam 
dokumentu bez anotace či referátu. 

  
Termín  Hfaktografická informace H  
Ekvivalent  faktová informace  
  faktový údaj  
Termín anglicky  factual information  
Výklad termínu  Informace vyznačující se tím, že reprezentuje konkrétní údaje (fakta). Často se 

vymezuje komplementárně k bibliografické informaci, která poskytuje pouze odkaz na 
zdroj informace. 

  
Termín  Hinformační a komunikační technologie H  
Ekvivalent  ICT  
Termín anglicky  information and communication technology  
Výklad termínu  Technologie umožňující zpracování, uchovávání a přenos dat a informací. 
  
Termín  Hmeziknihovní výpůjční služba H  



Ekvivalent  MVS  
Termín anglicky  inter-library loan service  
  interlending service  
Výklad termínu  Komplex odborných, organizačních a technických činností, které uskutečňují knihovny 

mezi sebou s cílem zprostředkovat svým uživatelům knihovní jednotky, popř. jejich 
kopie, bez ohledu na místo jejich uložení. Je založena na principu reciprocity, z něhož 
pro zúčastněné instituce vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní výpůjční služby 
z vlastních fondů, jsou-li o ně požádány. 

  
Termín  Hreferenční služby H  
Ekvivalent  bibliograficko-informační služby  
Termín anglicky  reference services  
  referral service  
Výklad termínu  Informační služby, jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních 

zdrojích nebo jiným pramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku 
konkrétního uživatele. 
[STRAKA-1990:149] 
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:281-282]  

Normativní výklad  1. (v normě termín bibliograficko-informační služba, ekv. referenční služba) 
Poskytování informací a pomoci informační a dokumentační organizací jako odpověď 
na požadavky. - 2. Informační služba, která odkazuje uživatele informací na jiný 
potenciální zdroj nebo informační službu v případě, že není možné uživateli 
poskytnout požadované informace. 
[ČSN ISO 5127-2003]  

  
Termín  Hregionální funkce pověřené knihovny H  
Termín anglicky  0 (neexistuje)  
Výklad termínu  Regionální funkce, jejichž plněním krajská knihovna smluvně pověří některé ze 

základních knihoven kraje. Jsou jimi především konzultační a poradenské služby, 
centrální nákup a zpracování knihovních fondů, budování výměnných fondů 
knihovních dokumentů a poskytování výměnných souborů, vzdělávání knihovníků 
apod. 
[257-2001:2-11] 
[NAŘÍZENÍ-2002:16-19]  

  
Termín  Hregionální fond H  
Termín anglicky  local collection  
Výklad termínu  Část knihovního fondu obsahující dokumenty se vztahem k regionu, v němž knihovna 

působí 
  
Termín  Hreprografické služby H  
Ekvivalent  fotoreprodukční služba (zast.)  
  rozmnožovací služby  
Termín anglicky  reprographic services  
Výklad termínu  Druh doplňkových informačních služeb, kterými se pořizují uživatelům kopie či 

rozmnoženiny dokumentů, popř. jejich částí prostřednictvím reprografických 
technologií (fotografie, xerografie, mikrografie aj.). 
[ČERNÁ-1992:69-76]  
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