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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 43, 341 01 Horažďovice  

c) Místní knihovna Komušín – pobočka Horažďovice 
Komušín  69, 341 01 Horažďovice 

d) Místní knihovna Lhota Horažďovická – pobočka Horažďovice 
Horažďovická Lhota čp. 36, 341 01 Horažďovice 

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

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

1.1. Provozní doba knihovny 

 
Počet hodin pro veřejnost je 26 hod. týdně. 

Oddělení pro dospělé 
Po 8.00 – 11.00  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 
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2. Statistické údaje 
 
2.1. Knihovní fond 
 Rok  

2005 
Rok  

2006 
Rok  

2007 
Rok 

2008 
Rok 

2009 
Rok 
2010 

Stav k 31. 12.  51 595 53 376 55 238 54 822 51 940 49 063 
Naučná literatura  16 542 17 317 17 912 18 527 18 038 17 215 
Beletrie  34 734 35 740 37 007 35 976 33 553 31 742 
Zvukové dokumenty - - - - - 69 
Elektronické dokumenty - - - - - 37 
Přírůstek knihovního 
fondu 

498 1 936 1 869 2 003 1 406 1 681 

Úbytek knihovního 
fondu 

3 481 155 7 2 419 4 288 4 288 

Počet titulů periodik 58 52 51 54 66 72 
 
 
Knihy byly vybírány pracovnicemi jednotlivých odd., které jsou v bezprostředním 
kontaktu s uživateli knihovny. Na webu knihovny je vystaven formulář, který umožňuje 
čtenářům knihovny zasahovat do skladby fondu. Knihy jsou nakupovány 
prostřednictvím distribuce OPA a v prodejně Knihkupectví Horažďovice. Dále 
využíváme nákup prostřednictvím elektronických obchodů. Využíváme i nabídku 
zlevněných knih dodavatelů Jana Hoffera, Jiřího Pařízka a dalších.  
U nákupu novin a časopisů byl systém změněn již v roce 2005. Deníky a týdeníky byly 
objednány v rámci předplatného v Mediaservisu, některé tituly přímo u nakladatelů. 
Další tituly jsou získávány prostřednictvím distribuce VaRa, která zprostředkovává 
remitendy některých titulů. Získáváme tak až 50% rabat na dodávané časopisy, a tak 
může být paleta nabízených časopisů daleko širší, než za plné ceny. 
 
2.2. Uživatelé knihovny 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Registrovaní čtenáři 869 779 791 784 761 742 
Z toho do 15 let 243 228 223 218 206 207 
Návštěvníci 16 851 18 833 20 097 20 143 21 155 21 182 
Návštěvníci knihovny 12 853 14 533 14 613 14 153 19 025 18 735 
Návštěvníci internetu 821 852 1 552 2 282 1 529 1 269 
Návštěvníci akcí 3 177 3 448 3 932 3 708 3 286 3 419 
Virtuální návštěvy - - 4 007 5 971 2 130 2 447 
 
Počet uživatelů knihovny rok od roku roste. Je to především způsobeno počtem 
návštěvníků akcí. Vzhledem k tomu, že knihovna nabízí prostřednictvím internetu on-
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line katalog, dále možnost prodlužování výpůjček a rezervace knih přes webové 
stránky knihovny a přístupem čtenáře do vlastního konta, klesá počet fyzických 
návštěv knihovny. Naopak roste počet virtuálních návštěv, které jsou knihovnou 
sledovány a od roku 2007 jsou i součástí vykazovaných statistických údajů pro 
celostátní statistiku. Nepatrný pokles počtu čtenářů byl zapříčiněn uzavřením 
knihovny v době prázdnin z důvodu revize knihovního fondu (KF). 
 
2.3. Výpůjčky 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Výpůjčky celkem 45 068 43 579 41 069 38 014 40 171 41 749 
Naučná lit. dospělým čten.   13 437     12 436 10 204 9 718 5 105 5 422 
Krásná lit. dospělým čten. 20 590 20 565 21 262 20 017 21 395 22 670 
Naučná lit. dětem 3 486 3 867 3 123 2 375 2 119 1 669 
Krásná lit. dětem 7 555 6 711 6 480 5 903 5 475 5 033 
Výpůjčky periodik z počtu 
výp. 

8 386 8 552 7 056 5 557 6 076 6 851 

 
2.4. Meziknihovní a výpůjční služby knihovny 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet požadavků z jiných knihoven 136 94 162 132 173 199 
Počet vyřízených požadavků 136 94 162 132 173 199 
Počet požadavků jiným knihovnám 45 42 39 53 51 55 
Počet vyřízených požadavků 38 42 39 50 47 53 
 
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 informací. Mnozí uživatelé nás vyhledávají prostřednictvím 
internetu a našich www stránek, na kterých si již mohou zjistit, kdy a zda je 
požadovaná kniha k dispozici a podle toho si naplánovat návštěvu knihovny.  
O tom, co je příčinou poklesu čtenářů, se můžeme jen dohadovat. Může jím být 
demografický vývoj, absence studijních míst, omezené možnosti čítárenských míst, 
téměř žádná nabídka jiných než tištěných dokumentů, apod. Vliv může mít i současný 
technický stav knihovny, a to především nedostatek místa na ukládání knihovního 
fondu. Pro nedostatek místa a finančních prostředků je omezen nákup ostatních 
nosičů informací. Uživatele mohou odrazovat tmavé prostory a celkový vzhled a 
vybavení knihovny.  
Potěšující je v letošním roce nárůst výpůjček, který knihovna zaznamenala, přestože 
byla po dobu 2 měsíců uzavřena.  
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Co se týče využitelnosti knihovny, můžeme konstatovat, že knihovna je hojně 
navštěvovanou institucí a její služby patří k nejvyhledávanějším v rámci kulturních 
zařízení našeho města. V průměru knihovnu navštíví každý občan 4x do roka. 
 
2.5. Vzdělávací a výchovná činnost 
 
 
 

2005 
akce/účast 

2006 
akce/účast 

2007 
akce/účast 

2008 
akce/účast 

2009 
akce/účast 

2010 
akce/účast 

Knihovnické 
lekce 

34/701 35/725 36/712 17/375 13/252 11/214 

Besedy, 
lit.pásma 

71/2067 74/2479 84/2863 67/3130 63/2937 82/3001 

Exkurze 6/159 4/65 5/110 5/115 3/66 5/139 
Soutěže 3/187 4/47 4/154 2/56 3/89 3/54 
Výstavky 2 4 2 2 1 1 
Školení IT 7/63 7/123 9/93 5/82 1/23 1/5 
 123/3177 128/3448 140/3932 98/3758 82/3367 103/3413 

Knihovna se v průběhu roku zapojila do celostátních akcí Březen měsíc internetu a 
Týden knihoven.  Projekt Děti a čtení měl i v tomto roce  podporu Ministerstva 
kultury ČR a záštitu Světa knihy v  kampani na podporu čtení Rosteme s knihou. 
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 54 literárních pásem o 
životě a díle významných literárních osobností nebo na určité téma. V rámci projektu 
Děti a čtení navštívili knihovnu někteří spisovatelé a významné osobnosti.  
Vyvrcholením celoroční činnosti a projektu Děti a čtení 2010 byl opět Den pro 
dětskou knihu. Hodnocení akcí je uvedeno v oddíle - projekty.                
Při pořádání akcí nezapomínáme ani na ostatní veřejnost, především na seniory. Víme, 
že především v zimních měsících může být pro některé starší čtenáře problém dojít 
do knihovny a tak jsme zavedli pro DPS novou službu „Čtení až do domu“. Ve spolupráci 
s Oblastní charitou byla uskutečněna beseda „Legendy a pověsti Prácheňského kraje“, 
6 lekcí kurzu trénování paměti a kurz k využívání on-line katalogu „Počítač nekouše“.                     

2.6. Technická vybavenost knihovny 
 
Knihovna je plně automatizovaná. Od roku 1991 byl využíván automatizovaný knihovní 
výpůjční systém (AKVS) LANius, v roce 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)  
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2 stanice jsou vyhrazeny pro vyhledávání v katalogu knihovny 
2 stanice slouží vlastní výpůjční činnosti 
1 stanice byla zřízena pro 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 
tisk, 1 pro kancelář)  
1 skener 
1 kopírovací zařízení 
1 multifunkční zařízení (pořízené z prostředků SROP) 
V roce 2010 byl v rámci dotačního programu VISK3 zakoupen nový server, zvýšena 
licence z -do 50 000 svazků na licenci -do 200 000 svazků a nová verze on-line 
katalogu OPAC Carmen a s tím související verze Clavius SQL. 

2.7. Webové stránky knihovny 

Od roku 2004 aktivně pracujeme na tvorbě webových stránek knihovny. Vlastními 
silami fotíme, upravujeme, skenujeme a propagujeme činnost naší knihovny. Správu 
webových stránek pro nás zajišťuje pan Karel Viták z Klatov.  Na stránkách knihovny  
www.knihovna.horazdovice.cz jsou umístěny 2 verze on-line katalogu, kde je možné 
vyhledat informace o knihách ve fondu MěK HD a také zjistit, zda je aktuálně kniha 
k dispozici. Verze Clavius je pro rychlé vyhledávání. Nová verze Carmen je především 
pro náročnější uživatele, kteří mají možnost vstupovat do dialogu, hodnotit knihy a 
doporučovat je ostatním čtenářům. Prostřednictvím webu může každý čtenář 
nahlédnout do svého čtenářského konta. Přístup do čtenářského konta je umožněn 
z hlavní stránky našeho webu. Internetové stránky jsou průběžně aktualizovány. 
Aktualizaci zajišťují všechny pracovnice knihovny a každá zodpovídá za svoje oddělení. 
Jednotlivá oddělení samostatně vkládají informace týkající se jejich činnosti. V roce 
2008 zaznamenaly webové stránky knihovny novou úpravu. Došlo k doplnění některých 
sekcí. Dětské odd. má vlastní odkazy zaměřené především na dětskou literaturu a 
dětské portály, které jsou tak dětem snáze přístupné. Na stránkách dětského odd. je 
nápověda Co dělat, když... a také elektronický formulář pro objednávání akcí. Přes 
počáteční problémy se i tato služba úspěšně zaběhla ve prospěch všech zúčastněných. 
Na stránkách dospělého odd. vznikly nové sekce Navštívili nás, Jak na rezervace a 
Prodloužení výpůjčky. Regionální oddělení rozšířilo stránky o nabídku pro knihovníky, 
která aktuálně informuje o novinkách v knihovnictví a stává se tak důležitým zdrojem 
informací pro knihovny. Dále byl vytvořen tzv. Poradník, který přijatelnou formou 
napomáhá knihovníkům v regionu a dává jim odpověď na jejich časté dotazy. Všechny 
knihovny regionu využívají pro svou prezentaci šablonu webu pro malé knihovny. Do 
těchto šablon byly vloženy základní informace o knihovnách, které jsou za pomoci 
pracovnice oddělení aktualizovány. 
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2.8. Regionální funkce knihovny 
 
Knihovna byla v roce 2003 pověřena Studijní a vědeckou knihovnou (SVK) Plzeňského 
kraje výkonem regionálních funkcí a je tedy metodickým pracovištěm pro všechny 
knihovny na území správního 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 od r. 2005 financován z rozpočtu Plzeňského kraje. 
Změna přinesla krácení úvazku na VRF a snížení prostředků na nákup výměnného 
fondu. V posledních letech se financování VRF stabilizovalo. V roce 2010 byla částka, 
vzhledem k úsporným opatřením kraje, opět krácena. 
 
 2004 2006 2007 2008 2009 2010 
Výše dotace 279 000,- 231 000,- 250 000,- 260 000,- 277 000,- 266 000,- 
Úvazek na VRF 1 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
Nákup výměnného 
 fondu 

88 433,- 41 998,- 44 183,- 45 185,- 58 094,- 45 223,95 

 
2.8.1. 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 Myslív 
13. Obecní knihovna Nalžovské Hory   - profesionální 
14. Místní knihovna Pačejov  -  profesionální 
15. Obecní knihovna Svéradice 
16. Místní knihovna Velenovy 
17. Místní knihovna Velešice 
18. Obecní knihovna Velké Hydčice 
19. Obecní knihovna Velký Bor 
20. Místní knihovna Veřechov 
21. Místní knihovna Třebomyslice 
22.  Místní knihovna Zavlekov 
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2.8.2. Výkaz výkonu regionálních funkcí 
 
Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2010 

Kraj Plzeňský                                   
Městská knihovna Horažďovice   
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,625 
Počet obsluhovaných knihoven 22 
Poradenská a konzultační činnost   
  počet obsloužených knihoven 22 
  počet poskytnutých konzultací 62 
  počet metodických návštěv 22 
Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   
  počet obsloužených knihoven 22 
  počet zpracovaných statistických výkazů 22 
Vzdělávání knihovníků, semináře   
  počet obsloužených knihoven 4 
  počet všech vzdělávacích akcí 5 
      z toho: počet akcí v rámci RF 5 
  počet všech účastníků 6 
      z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 6 
  počet všech vyučovacích hodin 11 
      z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 11 
Porady   
  počet obsloužených knihoven 13 
  počet akcí 2 
  počet účastníků 14 
Pomoc při revizi a aktualizaci KF   
  počet obsloužených knihoven 0 
  počet revidovaných knihovních jednotek  0 
  počet revidovaných knihoven 0 
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   
  počet obsloužených knihoven   
  počet nakoupených knihovních jednotek   
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    
  počet obsloužených knihoven   
  počet zpracovaných knihovních jednotek   
Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   
  stav výměnného fondu k 31.12. 2010 7 875 
  roční přírůstek VF 324 
  zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 284 
  zakoupeno z finančních prostředků obce   
  zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 
Cirkulace VF   
  počet obsloužených knihoven 18 
  počet expedovaných souborů 68 
  počet svazků v souborech 2 182 
Servis výpočetní techniky   
  počet obsloužených knihoven 2 
  počet akcí 2 
Doprava v rámci výkonu RF   
  počet obsloužených knihoven 22 
  počet ujetých km 249 
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2.8.3. Přehled a porovnání statistických údajů jednotlivých knihoven 
 
Srovnávací tabulky viz příloha č. 2. 
http://www.knihovna.horazdovice.cz/download/RegStatistiky2010.pdf 
 
2.8.4. Komentář k výkazu RF 
 
Ř. 3 Počet pracovníků 
Na základě stanovení limitu osobních nákladů byl pro rok 2010 stanoven úvazek na 
0,625. 
Vedoucí knihovny byl přiznán osobní příplatek za výkon RF ve výši 1 000,- Kč/měsíc. 
Doba 10 hod/měsíc je nad rámec stanovené pracovní doby. 
 
Ř. 5 a 6 Poradenská a konzultační činnost 
Konzultace byly poskytnuty 17 knihovnám a v rámci metodických návštěv bylo 
obslouženo 22 knihoven. 
 
Ř. 7 Počet poskytnutých konzultací 
V letošním roce pověřená knihovna poskytla 62 konzultací různou formou - telefonicky, 
e-mailem i při osobním kontaktu. Městská knihovna výrazně změnila strukturu a obsah 
svých webových stránek. Díky tomu knihovníci mohou většinu  informací, které dříve 
konzultovali, najít na webu. Knihovníci využívají ve zvýšené míře možnost konzultovat 
problémy e-mailem (pokud vyřízení e-mailového požadavku trvá méně než 0,5 hod., pak 
konzultaci do statistiky nezapočítáváme).  Metodickou návštěvu jsme vykonali na všech 
knihovnách, v MK Horažďovická Lhota a OK Nalžovské Hory ve spolupráci s SVK Plzeň.  
 
Ř. 12 Vzdělávání knihovníků, semináře 
Na základě požadavků knihovníků jsme opět řešili formu vzdělávání. Vzhledem 
k časovým možnostem knihovnic jsme zavedli individuální školení v informačních 
technologiích v jejich volném čase (MK Boubín, MK Horažďovická Lhota). Tím, že se 
věnujeme knihovníkům jednotlivě, můžeme přizpůsobit délku školení podle potřeb 
knihovníků. 
Knihovníkům také pomáháme se zavedením AKVS Clavius, školení zaměřená na výpůjční 
protokol a katalogizaci knih využily knihovnice z OK Nalžovské Hory a OK Svéradice. 
 
Ř.  24 Pomoc při revizi a aktualizaci fondu  
V roce 2010 nebyl ze strany knihoven vznesen požadavek na pomoc při revizi nebo 
aktualizaci knihovního fondu. 
 
Ř. 34 Výměnný fond 
Celkový stav k 31. 12. 2010 7 875 sv. 
Stav VF k 31. 12. 2009 7 552 sv. 
Přírůstek nově nakoupených knih 324 sv. 
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Z dotace  284 sv. 
Dary a ostatní 40 sv. 
Úbytek -1 sv, 
 

Ř. 40 Cirkulace VF – počet obsloužených knihoven 
Výměnné soubory od pověřené knihovny nepožadují tyto knihovny: 
MK Hradešice – knihovna se stěhovala do nových prostor 
OK Nalžovské Hory – knihovna má dostatek finančních prostředků na nákup svého 
knihovního fondu a vytváření vlastních výměnných souborů pro MK Velenovy a MK 
Hradešice 
MK Velenovy – knihovna má dostatek knih z výměnných souborů z OK Nalžovské Hory  
OK Pačejov – knihovna má dostatek finančních prostředků na nákup svého knihovního 
fondu a vytváření vlastních výměnných souborů i pro MK Velešice. 
 
Ř. 44  Servis výpočetní techniky  
Servis výpočetní techniky byl prováděn hlavně v souvislosti s vybavením knihoven 
výpočetní technikou (MK Horažďovická Lhota, MK Boubín) – zprovoznění počítačů. 
 
Ř. 47 Doprava v rámci RF 
Při metodických návštěvách a v rámci přípravy stěhování knihoven (MK Horažďovická 
Lhota) jsme ujeli 249 km, autem zapůjčeným z MěÚ Horažďovice 203 km, autem SVK 
Plzeň 36 km, autem společnosti Telefonica 10 km, a to v souvislosti se zavedením 
internetu na knihovny (MK Horažďovická Lhota). Při metodických návštěvách je 
zabezpečován i rozvoz výměnných souborů do knihoven. 
 
Internetizace knihoven 
V lednu 2010 byla v rámci projektu PIK připojena k internetu poslední knihovna, která 
podala žádost v rámci projektu PIK (MK Horažďovická Lhota). 
  
Opravy a rekonstrukce knihoven 
V roce 2010 byly rekonstruovány prostory pro knihovnu MK Boubín. Na realizaci této 
rekonstrukce byla podána žádost o dotaci v rámci Programu stabilizace obnovy 
venkova, která však nebyla poskytnuta. Celkové náklady na rekonstrukci knihovny činily 
251 799,- Kč 
Knihovny Boubín, Horažďovická Lhota, Třebomyslice a Veřechov byly dovybaveny 
vyřazeným nábytkem z Městského úřadu. 
 
AKVS 
V lednu 2010 byl spuštěn výpůjční protokol AKVS Clavius v OK Nalžovské Hory a OK 
Velký Bor. Pověřená knihovna se podílela proškolením knihovnic, tiskem průkazek a 
jejich laminací. 
V MK Myslív nebyl dosud AKVS Lanius spuštěn. 
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WWW 
Všechny obsluhované knihovny mají vlastní webové stránky, které byly zřízeny za 
pomoci pověřené knihovny. Na stránky jednotlivých knihoven byly metodičkou vloženy 
základní informace o knihovnách. Aktivně se na aktualizaci webových stránek podílejí 
knihovna Pačejov, Nalžovské Hory, Malý Bor a Velký Bor. Ostatní weby jsou 
aktualizovány za pomoci metodičky, a to na základě požadavku knihovny. 
 
Ostatní 
30. 6. – 31. 8. 2010 byla z důvodu změny knihovnice uzavřena MK Hradešice  
9. 8. – 30. 10. 2010 byla uzavřena MK Boubín z důvodu rekonstrukce knihovny. 
 
 

3. Zaměstnanci knihovny 
 

 

3.1. Seznam zaměstnanců knihovny  
Jméno úsek úvazek 
Šimonová Lenka vedoucí knihovny 1 
Marešová Eva odd. pro děti a mládež 1 
Tomešová Petra odd. pro dospělé 1 
Lešková Miluše odd. pro dospělé/ RF 0,38/0,62 
Koblihová Marie úklid 0,38 

 

3.2. Vzdělávání zaměstnanců 

Zaměstnanci knihovny v rámci dalšího vzdělávání navštěvují školení, kurzy, semináře   a 
vzdělávají se v oblasti IT. Většina navštěvovaných kurzů a školení probíhá ve školících 
centrech SVK Plzeňského kraje a NK ČR a je dotována MK ČR v rámci projektu VISK2  
nebo za podpory SKIP. 
Na základě standardů doporučených MK ČR by měl každý pracovník absolvovat ročně 
vzdělávání v rozsahu 30 pracovních hodin. 
 
Jméno zaměstnance Název akce Počet hodin termín 
Lešková Miluše Školení řidičů  3/2010 
 Svět knihy  5 5/2010 
 Seminář katalogizace 5 5/2010 
 Porada ke statistickým 

výkazům 
3 12/2010 

 BOZP, PO   
Marešová Eva Svět knihy  5 5/2010 
 Klub dětských knihoven  4x v roce 
 BOZP, PO   
Šimonová Lenka Trénování paměti 40 2/2010 
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 Školení řidičů  3/2010 
 Učíme se učit 4 4/2010 
 BOZP,PO 5 10/2010 
 Porady ředitelů PK  4x v roce 
Tomešová Petra BOZP,PO   
 Seminář katalogizace 5 5/2010 
 Svět knihy  5 5/2010 
 
 

4. Projekty, dotace a dary 
 

Knihovna podala v tomto roce 6 žádostí. Všechny žádosti byly v dotačních řízeních 
úspěšné.  
  
 
Projekt žádost dotace spoluúčast Dary 

finanční 
Celkové 
náklady na 
projekt  

Děti a čtení 
2010 

18 000  15 000  21 000 15 200 59 078,- 

Prácheňsko 
digitálně – 5. 
etapa 

17 000 17 000 8 000 - 25 095,- 

REKS a OPAC 250 000 190 000 175 000 - 365 600,- 
Prácheňský 
kancionál  
– 2. etapa 

21 000 21 000 9 000 - 30 309,- 

Horažďovice – 
Perla Otavy 2 - 
komiks 

42 000 20 000 29 000  49 000,- 

Česká knihovna 3 000 3 000 - - 3 000,- 
Celkem  351 000 266 000 242 000 15 200 532 082,- 
 
 
4.1. Děti a čtení 2010 v grantovém programu MK ČR Knihovna 21. století 
 

Celý projekt byl v roce 2010 zaměřen na historii našeho města. V průběhu roku děti 
opět sbíraly samolepky. Otázky byly stejně jako celý projekt zaměřené na znalosti 
z historie i současnosti našeho města. V březnu byla zahájena celoroční hra pro malé  
i velké návštěvníky knihovny. Cílem hry bylo seznámit se s památkami a historií 
blízkého okolí a zlepšit orientaci dětí v knihovně. Děti získávaly po navštívení 
zajímavých historických míst Horažďovic indicie k nalezení pokladu. Po zaregistrování 
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svého nálezu v „návštěvní knize“ získaly za svoje úsilí drobnou odměnu a speciální 
samolepku do soutěže Sbírej samolepky. O historii starobylé Práchně a  dalších 
tajemných místech Horažďovicka vypravoval dětem spisovatel, básník a textař 
Ondřej Fibich. Ve spolupráci s MC Dráčkov a MŠ jsme připravili pohádkové odpoledne 
na téma pohádky, básničky a říkanky (nejen) Františka Hrubína. Se spisovatelem, 
scénáristou a básníkem Milošem Kratochvílem se děti podívaly do Fanfárie a seznámily 
s Pachateli dobrých skutků. Genealogie trochu jinak je název cyklu besed na téma 
významné rody. V letošním roce jsme se zaměřili na rod Rosenauerů. O historii tohoto 
významného rodu a o tom, co obnášel život ve mlýně, velmi zasvěceně vyprávěl Ing. 
Josef Kotlaba, potomek slavného rodu. V minulém roce psali naši čtenáři společně 
s Petrou Braunovou Nekonečný příběh. K tomuto příběhu byla vyhlášena výtvarná 
soutěž Ilustruj Nekonečný příběh. Příběh byl uzavřen počátkem roku a o závěru mohli 
čtenáři v průběhu roku hlasovat na našem webu. Za psaní Nekonečného příběhu byla 
naše čtenářka a pilná pisatelka Anna Kolářová pasována na Rytířku krásného slova. O 
tom, že soutěžit se vyplatí, se přesvědčilo deset čtenářů naší knihovny, kteří se 
zúčastnili regionálního kola projektu Kde končí svět – Jakou barvu má svět. V Plzni na 
ně čekal program připravený Klubem dětských knihoven SKIP, regionálním klubkem 
Plzeňska pro knihovny plzeňského kraje. I letos jsme uspořádali s o. s. GOADA Den 
plný her. Při pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského jsme se nechali inspirovat 
knihou Františka Hrubína 2 x 7 pohádek. Knihovna se díky šikovným rukám aranžérů SŠ 
Horažďovice, se kterými již několik let spolupracujeme, proměnila v Hrubínův 
Špalíček veršů a pohádek. Trošku jsme si některé pohádky upravili, a tak děti 
neloupaly perníček z Perníkové chaloupky, ale naopak vlastnoručně namalovanými 
perníky chaloupku zdobily, přetahovaly se o velikou řepu, nakrmily Otesánka a 
společně s autorkou kuchařek Mirkou Kuntzmannovou nakrmily i svoje bříška 
vlastnoručně vyrobenou pochoutkou. V rámci Týdne knihoven, který měl motto 
Knihovna pro všechny  naše knihovna připravila opět bohatý program. Spisovatelka 
Petra Braunová představila svou nejnovější knihu Ema a kouzelná kniha. S Tyjátrem se 
čarovalo ostošest, se starostkou města Jindřiškou Antropiusovou se besedovalo na 
téma volby. 38 dětí si vyzkoušelo, co obnáší práce knihovníka. Nechyběl ani Den 
otevřených dveří, během kterého si naši knihovnu přišlo prohlédnout 81 středoškoláků. 
Svou návštěvou nás poctila legendární televizní a rozhlasová hlasatelka Kamila 
Moučková, která se studenty střední školy a s žáky devátých tříd základních škol 
besedovala o srpnu roku 1968. Literárně hudební pásmo o K. H. Máchovi přednesl člen 
plzeňského divadla Jiří Langmajer st. Koncem roku nás navštívila Potulná pohádková 
země Vítězslavy Klimtové. Strašidla byla i námětem další výtvarné soutěže  Čáry, máry 
se strašidly. Den pro Dětskou knihu je vyvrcholením naší činnosti a má za úkol vzbudit 
u dětí větší zájem o četbu a knihy. Sál kulturního domu zaplnili i tentokrát nakladatelé 
se svými stánky, protože horažďovický den je jakýmsi miniveletrhem knížek pro děti a 
mládež, na kterém nechybí ukázky vánočních dekorací a také možnost si nějakou tu 
dekoraci vyrobit, zasoutěžit si, nebo zahrát deskové hry. I tentokrát přijali naše 
pozvání autoři knih pro děti, kteří své knížky nejen podepisovali, ale i prodávali. Byli 
mezi nimi Miloš Kratochvíl, Petra Braunová, Jan Volf, Miroslava Kuntzmannová, Ondřej 
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Fibich. Součástí Dne pro dětskou knihu je v Horažďovicích i dražba tzv. „Škatulení“. 
Ve prospěch dětí z Dětského domova v Chanovicích bylo v letošním roce získáno 
15 256 Kč. Celý den byl zakončen tradičním zvonkovým průvodem a rozsvícením 
vánočního stromu. V roce 2010 byla vydána placka s logem projektu, kterou získaly 
děti při pasování prvňáčků. Koncem roku byl za finanční podpory Plzeňského kraje 
vydán komiks Horažďovice Perla Otavy 2 – Super město bez nudy, který v roce 2011 
získají nově pasovaní prvňáčci. 

V rámci projektu Děti a čtení bylo celkem uspořádáno 68 akcí, kterých se 
zúčastnilo 2526 návštěvníků. 

Veškeré akce, ohlas tisku i některé výtvarné práce jsou zveřejněny na našich 
webových stránkách www.knihovna.horazdovice.cz 
 
Partneři a sponzoři projektu: 
 
 Ministerstvo kultury ČR  
 Rosteme s knihou 
 Město Horažďovice 
 
 AUTOSPEKTRUM - Vít Želiska 
 Barvy, nátěrové hmoty – Jana a Petr Drázdovi 

Ciao… cestovní kancelář  s.r.o. 
Cykloknihy 
DOPLA PAP, Sušice 
Drogerie TETA – Ing. Jana Vávrová 
DRUSO spol. s r.o. Plzeň  
Elika spol. s r.o. 
GOADA o.s. 
Grafické studio - Petr Kolář & Martin Kutálek   
Haas Fertigbau spol. s r.o. 
Klatovský deník 

 Knihkupectví Horažďovice  
Kulturní středisko Horažďovice – Libuše Mužíková 
Kvatro Horažďovice  -  Karel Krejčík 
Lyckeby Amylex  a.s. Horažďovice 
MgA Pavel Svoboda  
Milena Urbanová – prodej okrasných rostlin 
Miroslav Vondryska – výtvarník a písmomalíř 
Music Club Houba 
Oblastní charita Horažďovice 
OPA – Tomáš Loukota Praha 
PS Otaváci 
Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. 
Pekařství – Karel Reindl 
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Raiffeisen – stavební spořitelna - Jan Barth 
Rosa Computers 
Řeznictví u Říhů 
Skautské středisko Prácheň 
Střední škola Horažďovice 
Šumava Net 
Tyjátr Horažďovice 
TYPOS Klatovy 
Vesna - Jana Petříková 
Zámecká cukrárna  
ZOO Plzeň 
Železářství u Pejšů  

 
4.2. Prácheňsko digitálně – 5. etapa v grantovém programu MK ČR VISK7 
 
V tomto roce byla z fondu MěK Horažďovice digitalizována monografie Děje 
Prácheňského kraje a z fondu muzea Věstník školský pro okresy Strakonický a 
Sušický. Pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů na lokální síti knihovny a 
v prostředí internetu a pro zpřístupnění vlastních dokumentů byl nainstalován systém 
Kramerius. Místo původně plánované verze 3 byla, jak z praktických, tak i 
ekonomických důvodů, nainstalována verze 4.1. 
Projekt Prácheňsko digitálně byl prezentován při vernisáži výstavy Prácheňský 
kancionál a na setkání knihoven při příležitosti oslav 60. výročí SVK Plzeňského kraje. 
 
4.3. REKS a OPAC v Městské knihovně Horažďovice – v grantovém programu MK 
ČR VISK3 
 
V rámci dotačního programu byl pořízen nový server. Zakoupením nového serveru je 
knihovna technicky vybavena na řešení další etapy automatizace našeho regionu  
CLAVIUS REKS, při kterém budou postupně napojovány do systému knihovny malých 
obcí s dobrou činností. Nabídka nového kvalitního a rychlého přístupu k našemu fondu 
knihovny byla vyřešena zakoupením nového elektronického katalogu OPAC 2.0  firmy 
Lanius. Elektronický katalog Carmen je základní část moderní knihovny, která si 
uvědomuje, že počet virtuálních návštěvníků je stejně důležitý jako počet těch 
skutečných - fyzických.  Vzhledem k tomu, že katalog lze provozovat pouze s verzí 
Clavius SQL, byla pořízena i tato verze Clavia. Rozšířením licence na licenci do 200 
000 svazků byla splněna další z podmínek pro rozvoj služeb knihovny o možnost 
zpracování dalších druhů dokumentů a možnost zahájení automatizace regionu 
prostřednictvím CLAVIUS REKS. Urychlilo se tak vkládání dokumentů, které již není 
omezeno licencí. 
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4.4. Česká knihovna 
 
Již několik let využíváme projekt MK ČR Česká knihovna na podporu české knižní 
produkce. V roce 2010 jsme prostřednictvím tohoto grantu získali knihy v hodnotě     
3 000 Kč.  
 
4.5. Prácheňský kancionál – 2. Etapa – digitalizace dokumentu – v grantovém 
programu MK ČR VISK6  
 
Projekt Prácheňský kancionál je součástí dlouhodobého projektu Prácheňsko digitálně. 
Záměrem celého projektu je postupně digitalizovat ohrožené dokumenty z našeho 
regionu nebo dokumenty, které jsou žádané badateli nebo čtenáři knihovny a jsou 
často veřejnosti zcela nedostupné. Projekt byl zahájen v roce 2006 a vzhledem 
k tomu, že jsme v roce 2006 neuspěli ve výběrovém řízení, rozhodlo se město 
Horažďovice zahájit digitalizaci z vlastních zdrojů. Ve spolupráci s Národní knihovnou 
ČR byla provedena digitalizace Dějin města Horažďovic, které jsou jedním z mála 
pramenů o historii našeho města. Dějiny jsou zpřístupněny v systému Kramerius a byly 
poskytnuty NK ČR. Pro rok 2007 jsme stanovili jako prioritu digitalizaci 
Horažďovického obzoru, který vycházel od roku 1921 do roku 1938 jako „Měsíčník 
věnovaný politickým, osvětovým a hospodářským otázkám okresu horažďovického“, od 
r. 1922 jako „Měsíčník věnovaný kulturnímu, hospodářskému i politickému povznesení 
okresu horažďovického“. Vydávání Horažďovického obzoru bylo obnoveno v roce 1998 
s podtitulem „Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému 
povznesení města“. Na tuto část našeho projektu jsme v roce 2007 získali dotaci v 
rámci projektu VISK 7. V roce 2007 bylo dále v tomto projektu digitalizováno 6 
monografií významných regionálních autorů, které jsou ohroženy degradací kyselého 
papíru. V roce 2008 bylo digitalizováno dalších 10 monografií. V roce 2009 byla 
zahájena digitalizace dokumentů z fondu knihovny městského muzea a to částí, kterou 
je možné realizovat v rámci programu Kramerius. Jednalo se opět o díla regionálních 
autorů. Z fondu muzea byly do digitální podoby převedeny knihy spisovatele Josefa 
Pavla, které nemá knihovna ve svém fondu, dále dílo Terezie Švecové tzv. Violy 
z Prácheňska a divadelní hry Jana Duchoně, zakladatele loutkového divadla 
V Horažďovicích. Z dokumentů uvedených v projektu nebylo možné v rámci VISK 7 
uskutečnit digitalizaci dvou dokumentů, které byly ve fondu muzea značně poškozeny, 
a jinde se nepodařilo sehnat úplné vydání. Jedná se o tituly Terezie Švecová: Vybrané 
perly a Jan Duchoň: Kašpárek detektivem. Náhradou byla digitalizována monografie 
Adolf Daněk: Na šumavském podlesí. Součástí projektu bylo i restaurování a následná 
digitalizace Herbáře Františka Celerina. 
Prácheňský kancionál byl v roce 2009 restaurován v rámci programu Knihovna 21. stol. 
a k digitalizaci byl předán v roce 2010 před dokončením prací na vazbě a to z důvodu 
jednoduššího přístupu k jednotlivým složkám. Digitalizaci provedla firma AIP Beroun. 
17. 9. 2010 byl dokument společně s dalšími vzácnými dokumenty z muzea vystaven a 
zpřístupněn veřejnosti po dobu 14 dnů na výstavě Prácheňský kancionál – nejstarší 
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iluminovaný rukopis na Horažďovicku. Při vernisáži výstavy byl celý projekt 
představen veřejnosti. Po ukončení výstavy byl dokument uložen v ochranných obalech.  
 
4.6. Horažďovice – Perla Otavy 2 – komiksový průvodce – dotační program 
Plzeňského kraje  
 
V rámci tohoto projektu byl vydán 2. díl komiksu Horažďovice - Perla Otavy, který 
provádí děti ve věku 10 - 12 let městem Horažďovice a nabízí jim aktivity, které 
mohou ve městě využít. Představuje knihovnu, muzeum, ZUŠ, DDM, přírodovědnou 
stanici, Aquapark, volnočasové centrum pro mládež DOK, nabízí i možnost výletu do 
blízkého okolí. Dále byl realizován překlad 1. dílu do němčiny a tisk německé verze. 
Vzhledem k vážnému onemocnění ilustrátora 1. dílu muselo dojít při realizaci 2. dílu ke 
změně ilustrátora a také průvodce komiksem. Druhým dílem provází děti městem myš, 
která zná velmi dobře svoje město. Tato skutečnost ovlivnila i termín realizace celého 
projektu, který se posunul až do závěru roku 2010. 
Komiks byl zpracován spisovatelkou Petrou Braunovou a ilustrátorkou Barborou 
Botkovou za finanční podpory Plzeňského kraje 
 

5. Rozbor hospodaření 
 

5.1. Provoz Městské knihovny Horažďovice 
      
    

    schválený upravený čerpání 
% 

plnění 
    rozpočet rozpočet k 31.12.   
položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5011 Platy zaměstnanců 765,0 765,0 785391 102,67
5021 Ostatní osobní výdaje 22,0 22,0 26460 120,27
5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení 199,0 199,0 194576 97,78
5032 Povin.pojistné na zdravotní pojištění 69,0 69,0 70685 102,44
5038 Ostat.pov.pojistné hrazené zaměstn. 3,2 3,2 3339 104,34
5132 Ochranné pomůcky       

5133 Léky zdravotnický materiál   177,00   

5134 Prádlo, oděv a obuv 2,2 2,2 897,00 0,00

5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 200,0 200,0 217 946,15 108,97

5137 Drobný hmotný investiční majetek 58,0 58,0 40 484,00 69,80
5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov. 40,0 40,0 54 366,89 135,92

5151 Voda 1,8 1,8 1 056,00 58,67

5152 Teplo 100,0 100,0 105 739,00 105,74

5154 Elektrická energie 125,0 125,0 122 182,00 97,75
5161 Služby pošt 7,0 7,0 5 661,00 80,87
5162 Služby telekomunikací a radiokom. 36,0 36,0 30 040,00 83,44

5167 Služby školení a vzdělávání 11,0 11,0 4 162,00 37,84

5168 Služby zpracování dat 27,0 27,0 14 889,00 55,14

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan. 81,7 81,7 86 099,00 105,38

5171 Opravy a udržování 35,0 35,0 2 259,00 6,45

5172 Programové vybavení 10,0 10,0 2 082,00 20,82

5173 Cestovné 10,0 10,0 6 454,00 64,54

5175 Pohoštění 0,5 2,5   0,00

5181 Poskytnuté zálohy org.jednotce         
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5192 Poskytnuté neinvest.přísp.a náhrady 6,8 6,8 5 946,50 87,45

5194 Věcné dary     115,00   

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům     500,00   

5424 Náhrady mezd v době nemoci     838,00   

  celkem výdaje 1 810,20 1 812,20 1 782 344,54 98,35
        

2111 
Příjmy z poskytování služeb a 
výrobků 75,00 70,80 68 075,00 96,15

2324 Přijaté neinvestiční přísp. a náhrady   1,20 1 215,00   

  celkem příjmy 75,00 72,00 69 290,00 96,24

5.2. Financování výkonu regionálních funkcí 
 
5011 Platy zaměstnanců 132 132 143 380,00 108,62

5021 Ostatní osobní výdaje         

5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení 31,7 31,7 35 850,00 113,09

5032 Povin.pojistné na zdravotní pojištění 11,9 11,9 12 905,00 108,45

5038 Ostat.pov.pojistné hrazené zaměstn. 0,5 0,5 561,00 112,20

5134 Prádlo, oděv     500,00   

5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 44,2 44,2 45 223,95 102,32

5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov. 7,0 7,0 13 222,66 188,90

5152 Teplo 8,0 8,0 7 959,00 99,49
5154 Elektrická energie 9,5 9,5 6 948,00 73,14

5156 Pohonné hmoty a maziva 0,5 0,5 1 096,00 219,20

5161 Služby pošt 0,5 0,5 476,00 95,20

5162 Služby telekomunikací a radiokom. 8,2 8,2 4 630,00 56,46

5163 Bankovní poplatky     100,00   

5167 Služby školení a vzdělávání 1,0 1,0 450,00 45,00

5168 Služby zpracování dat 2,2 2,2 1 701,00 77,32

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan. 5,7 5,7 5 200,00 91,23

5172 Programové vybavení         

5173 Cestovné 2,8 2,8 1 565,00 55,89

5192 Poskytnuté neinvest.přísp.a náhrady 0,3 0,3 312,00 104,00

  celkem výdaje 266,00 266,00 282 079,61 106,04

 

5.3. Děti a čtení 
 

  číslo organizace  3234 schválený upravený čerpání 
% 

plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.12.   

položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5138 Nákup zboží   10,3 8 500,90 82,53

5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov.   16,0 16 043,20 100,27

5161 Služby pošt     271,00   

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   30,5 30 040,00 98,49

5175 Pohoštění    4,2 4 222,80 100,54

5194 Věcné dary         

  celkem výdaje 0,00 61,00 59 077,90 96,85
        

2212 Příjmy z prodeje zboží   10,30 10 317,00 100,17

2111 příjmy z reklamy   4,20 4 200,00 100,00

2321 Přijaté neinvestiční dary   11,00 11 000,00 100,00

  celkem příjmy 0,00 25,50 25 517,00 100,07
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5.4. Prácheňsko digitálně 
 
  číslo organizace  3236 schválený upravený čerpání 

% 
plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.12.   

položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   25,0 25 094,80 100,38

  celkem výdaje 0,00 25,00 25 094,80 100,38 
  

5.5. REKS a OPAC 
 
  číslo organizace  3236 schválený upravený čerpání 

% 
plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.12.   

položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

6111 Investiční nehmotný majetek 65,0 175,6 86 000,00 48,97

6125 Výpočetní technika 100,0 190,0 279 600,00 147,16

  celkem výdaje 165,00 365,60 365 600,00 100,00

 
5.6. Prácheňský kancionál 
 
  číslo organizace  3238 schválený upravený čerpání 

% 
plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.12.   

položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   30,0 29 218,00 97,39

5173 Cestovné     1 091,00   

  celkem výdaje 
0,

00 30,00 30 309,00 101,03 
 
5.7. Horažďovice – Perla Otavy 2 
 
  číslo organizace  3237 schválený upravený čerpání 

% 
plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.12.   

položka   tis. Kč tis. Kč Kč UR 

5021 Ostatní osobní výdaje   2,0 1 000,00 50,00

5139 Nákup materiálu   9,5 19 500,00   

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   38,0 28 500,00 75,00

  celkem výdaje 0,00 49,50 49 000,00 98,99

 
 
 

6. Výhled 
 
6.1. Oblast knihovnická        

 Zúčastnit se grantového řízení MK ČR v programu Knihovna 21. století a získat 
finanční prostředky na projekt Děti  a čtení 2011.  

   Zúčastnit se grantového řízení MK ČR v programu VISK7 a získat finanční 
prostředky na 6. etapu projektu Prácheňsko digitálně. 
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   Zúčastnit se grantového řízení MK ČR v programu VISK 6 a získat finanční 
prostředky na projekt Biblia – prvotisk Petera Dracha. 

   Zúčastnit se grantového řízení Plzeňského kraje na pořádání Literárně – 
dramatického semináře. 

   Realizace projektů, na které získáme dotace. 
   V příštích letech pokračovat v realizaci projektu digitalizací dokumentů 

z muzea, regionální kartotéky článků a kronik města i obcí regionu. 
   Zjišťovat další možnosti v oblasti digitalizace dokumentů. 
   Grafický manuál knihovny – jednotná úprava tiskovin, logo, orientační tabule. 
 Pokračovat nadále v kvalitním knihovnickém servisu veřejnosti. Za tím účelem 

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

 Revize přírůstkových seznamů – porovnání s databází AKVS Clavius 
 Řešit nízký počet registrovaných čtenářů odd. pro děti a mládež – rodinná 

průkazka, registrace dětí zdarma. 
 Navázat spolupráci s knihovnou v Jižní Karolíně – Walhalla. 
 Zjistit podmínky půjčování a stahování e-knih a jejich čteček. 

 
6.2. Oblast kulturně výchovná 

   Realizace projektu Děti a čtení.  
   Celostátní akce Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu. 
   Zvážit zapojení do Noci s Andersenem 
   Pokračovat v realizaci systému knihovnických lekcí pro síť ZŠ. 
 Zajišťovat v průběhu  roku  přednáškovou  činnost, literární pásma, knihovnické 

lekce a kulturní pořady, zejména pro děti a mládež na základě požadavků škol. 
 V rámci projektu Děti a čtení uskutečnit pasování prvňáčků na čtenáře. 
 Realizace akce Den pro dětskou knihu – 27. 11. 2011 – ve spolupráci s Městem 

Horažďovice a Kulturní komisí. 
 Podílet se na anketě SUK. 
 Spolupráce s o.s. GOADA. 
 Spolupráce s MC Dráčkov. 
 Spolupráce s Charitou a Svazem tělesně a zdravotně postižených. 
 Vyhledávat nové formy práce s dětmi a mládeží – Klub deskových her. 
 Připravit Letní literárně-dramatický seminář. 
 Uskutečnit kurz trénování paměti. 
 Zjistit podmínky vydání Nekonečného příběhu 

 
6.3. Oblast webových stránek knihovny 

 Zajišťovat aktuálnost webových stránek knihovny. Jejich prostřednictvím 
zajišťovat komunikaci s veřejností a rozšiřovat jejich obsah. 

 Shromažďovat podklady pro zpracování historie knihovny.  
    Ve spolupráci se SŠ zajistit dětské webové stránky. 
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6.4. Oblast regionální 
 Plnit veškeré činnosti, které jsou knihovně uloženy smlouvou se Studijní a 

vědeckou knihovnou Plzeňského kraje o přenesení regionálních služeb. 
 Průběžně zajišťovat informační servis MěK směrem k obecním knihovnám a 

jejich zřizovatelům. 
 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. Návrh 
na rekonstrukci a rozšíření knihovny, za účelem vybudování bezbariérového 
regionálního centra celoživotního vzdělávání se zaměřením na všechny vrstvy 
veřejnosti včetně nezaměstnaných, sociálně vyloučených, mladistvých a seniorů 
a regionálního knihovního centra Prácheňska, byl na základě souhlasu města 
zařazen do zásobníku projektů BAK. Projektová dokumentace 2008 – 2009, 
realizace 2009 - 2010. 

6.5.1. Rekonstrukce knihovny  
 Odstranění vlhkosti vzhledem k veřejnosti, zaměstnancům, ve vztahu k vybavení       

a ochraně knihovního fondu a ve vztahu k celkovému vlivu na stav objektu. 
 Vyřešit topení v knihovně. 
 Oprava praskajících podlah na dospělém odd. 
 Vytvoření bezbariérového přístupu. 
 Vybudování rozvodů pro telefonní ústřednu. 
 Doplnění zabezpečení objektu a fondů.  
 Řešení neodpovídajících hygienických podmínek.  

- odd. pro dospělé - absence sociálního zázemí pro veřejnost 
- sociální zařízení v sále a na odd. pro děti je bez teplé vody. 

 Fasáda. 
 Úpravy terénu a celkového vzhledu východní části areálu zámku (vstup do sálu) 
 Zaslepení septiků ve východní části areálu zámku, které mají vliv na vlhkost na 

dětském odd. 
 

6.5.2. Rozšíření knihovny 
 Využití stávajících prostor knihovny s rozšířením nad dětské oddělení a využitím 

půdních prostor. Propojení dětského i dospělého oddělení. Možnost využití 
centrálního pultu pro obě odd. Vstup do knihovny z areálu zámku i z náměstí. 
Vyřešení bezbariérového přístupu. Ve vstupní části z náměstí vznik prostor pro 
čítárnu  a veřejně přístupný internet. 

 Vytvoření centra celoživotního vzdělávání se školící kapacitou a počítačovou 
učebnou (cca 10 míst). 

 Řešení nedostatku místa na ukládání knihovního fondu. 
 Vybavení knihovny. 
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 Propojení jednotlivých oddělení  knihovny. 
 Vybudování centrálního pultu knihovny. 
 Knihovna jako prostor pro setkávání. 
 Prostor pro rozvoj aktivit knihovny  

- klub deskových her – tento klub by jistě přilákal další děti z ulice – rozvoj 
paměti, postřeh, logické myšlení – v návaznosti na klub hraní her by mohla 
existovat i půjčovna deskových her 

- rozšíření činnosti o možnost půjčování nebo přímého využití jiných než 
tištěných dokumentů. Zajistit přístup k licencovaným elektronickým 
zdrojům 

- klub aktivních seniorů  
- univerzita třetího věku 
- informační panely - rodáci, významné osobnosti, významné události 

 
 

7. Realizované záměry 
 

7.1. Oblast knihovnická        
 Realizace 5. etapy projektu Prácheňsko digitálně – získána dotace. 
 Realizace projektu REKS A OPAK – získána dotace. 
 Realizace 2. etapy projektu Prácheňský kancionál – získána dotace. 
 Revize knihovního fondu. 
 Zasílání předupomínek čtenářům. 

 
7.2. Oblast kulturně výchovná 

 Realizace projektu Děti a čtení 2010 – získána dotace. 
 Realizace Dne pro dětskou knihu. 
 Účast při celostátních akcích Březen měsíc knihy, Týden knihoven, anketa SUK, 

Magnesia Litera. 
 Realizace projektu Horažďovice – Perla Otavy 2 – komiksový průvodce. 

 
7.5. Oblast provozní 

 V průběhu roku byly provedeny jen základní nutné opravy a údržba 
- malování – opravy sál a kancelář vedoucí  
- čištění odpadů v sále, vyvezení septiku 

 
8. Slovo závěrem 

 
Knihovny prošly v uplynulých letech výrazným vývojem. Mnohé veřejné knihovny 
přehodnotily své základní funkce a nabízejí svým uživatelům kromě knihovnických       
a informačních služeb, které samy prošly významnými změnami, celou řadu služeb       
a dalších aktivit.  Knihovny se staly přirozenými centry kultury s novými typy 
dokumentů, novými metodami práce. Jsou místem setkávání lidí, kteří mají zájem 
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především o své další vzdělávání. Naše knihovna se snaží těmto změnám přizpůsobit a 
více než 20 000 návštěvníků knihovny nasvědčuje tomu, že se nám to daří. Knihovna se 
za poslední léta dostala do podvědomí občanů města, jako aktivní kulturní, informační 
a vzdělávací instituce. K naplňování všech našich záměrů a poslání nám však chybí 
dostatečné prostory, modernější vybavení, odpovídající technika a v neposlední řadě i 
vhodné pracovní prostředí pro zaměstnance. 
V tomto roce byla knihovna nominována v kategorii významný knihovnický počin za 
projekt Prácheňský kancionál v soutěži Knihovna roku vyhlašované MK ČR.  
 
 
 
 
Horažďovice 31. 7. 2011      Lenka Šimonová  
 
 vedoucí knihovny 
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Příloha č. 1: 
Knihovna v tisku – plné texty článků jsou zveřejněny na 
http://www.knihovna.horazdovice.cz/napsalionas.php 
 
Horažďovice – Perla Otavy 
(Lenka Šimonová, web, 29. 12. 2010) 
 
Den pro dětskou knihu 
(Anna Kolářová, Horažďovický obzor, 17. 12. 2010) 
 
Den pro dětskou knihu 
(Anna Kolářová, web, 8. 12. 2010) 
 
Čáry máry se strašidly – vyhodnocení 
(Eva Marešová, web, 1. 12. 2010) 
 
Nekonečný příběh – závěr „Cena čtenářů“ 
(Eva Marešová, web, 1. 12. 2010) 
 
Sbírej samolepky 2010 
(Eva Marešová, web, 1. 12. 2010) 
 
Knihy zaplnily kulturní dům 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 29. 11. 2010) 
 
Zájem o dětské knihy opět vzrostl 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 28. 11. 2010) 
 
Milovníci knih si užijí v Horažďovicích 
((pou), Klatovský deník, 26. 11. 2010) 
 
Skřítci se zabydleli v knihovně 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 16. 11. 2010) 
 
Žáci 5. B na návštěvě knihovny 
(Kateřina Hanzíková, www.zskomenskeho.horazdovice.cz, 12. 11. 2010) 
 
Chystají den pro dětskou knihu 
((pou), Klatovský deník, 5. 11. 2010) 
 
Týden knihoven 2010 
(Petra Tomešová, web, 25. 10. 2010) 
 
Rok 1968 očima Kamily Moučkové 
(Petra Tomešová, Nové Klatovsko, 22. 10. 2010) 
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Do knihovny přišly i staré loutky 
((pou), Klatovský deník, 12. 10. 2010) 
 
Spisovatelka potěšila děti 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 9. 10. 2010) 
 
Knihovny lákají na soutěže, besedy i počítačové kurzy 
(Jana Pavlasová, Klatovský deník, 4. 10. 2010) 
 
Týden knihoven 4. -8. října 2010 
(Horažďovický obzor, 24. 9. 2010) 
 
Čáry máry se strašidly - vyhlášení soutěže 
(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 24. 9. 2010) 
 
Bazar knih 
(Horažďovický obzor, 24. 9. 2010) 
 
V horažďovickém muzeu vystavují unikátní Prácheňský kancionál 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 20. 9. 2010) 
 
V muzeu ukáží Prácheňský kancionál 
((pou), Klatovský deník, 11. 9. 2010) 
 
Městské muzeum a Městská knihovna 
(Hana Smetanová, Horažďovický obzor, 27. 8. 2010) 
 
Historické putování aneb Hledání horažďovických pokladů 
(Eva Marešová, Horažďovický obzor , 30. 7. 2010) 
 
Řád čtenářský má nové rytíře 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 30. 7. 2010) 
 
Pasování na čtenáře 
(Žáci 1. tříd ZŠ Komenského, Horažďovický obzor, 30. 7. 2010) 
 
Historické putování – inspirace pro výtvarníky 
(Eva Marešová, web, 8. 7. 2010) 
 
Soutěžit se vyplatí  
(Lenka Šimonová, Horažďovický obzor, 25. 6. 2010) 
 
Dvě výpravy za rytířským titulem 
(Anna Kolářová, Horažďovický obzor, 25. 6. 2010) 
 
Kdy začínáme s četbou? 
(Eva Vlčková, Horažďovický obzor, 25. 6. 2010) 
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V Horažďovicích pasovali včera děti na rytíře 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 16. 6. 2010) 
 
V knihovně dnes pasují na rytíře 
((pou), Klatovský deník, 15. 6. 2010) 
 
Horažďovice mají rytířku 
(Anna Kolářová, Lenka Šimonová, Nové Klatovsko, 11. 6. 2010) 
 
Z prvňáčků budou rytíři 
((jh), Klatovský deník, 4. 6. 2010) 
 
Horažďovice mají Rytířku Řádu krásného slova 
(MěK Horažďovice, Klatovský deník, 4. 6. 2010) 
 
Výlety s Městskou knihovnou Horažďovice 
(Honzík a Jirka Motlovi, web, 4. 6. 2010) 
 
Děti besedovaly o pověstech 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 1. 6. 2010) 
 
Upozornění městské knihovny 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 28. 5. 2010) 
 
Karel Hynek Mácha v MK Horažďovice 
(Lenka Šatrová, Jakub Černý, Horažďovický obzor, 28. 5. 2010) 
 
Reakce na besedu s p. Vobrubou ze ZOO Plzeň 
(Horažďovičáci, e-mail, 27. 5. 2010) 
 
Den plný her 
(Petra Tomešová, web, 26. 5. 2010) 
 
O pověstech trochu jinak 
(Eva Marešová, Petra Tomešová, Lenka Šimonová, web, 26. 5. 2010) 
 
Horažďovická knihovna 
(Petra Tomešová, Klatovský deník, 21. 5. 2010) 
 
Výlet do Plzně 
(Eva Marešová, web, 19. 5. 2010) 
 
Ilustruj Nekonečný příběh – vyhodnocení 
(Eva Marešová, web, 17. 5. 2010) 
 
Rosenauerové 
(Eva Marešová, Horažďovický obzor, 30. 4. 2010) 
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!!!Upozornění!!! 
(M. Lešková, Horažďovický obzor, 30. 4. 2010) 
 
S Milošem do Fanfárie 
(Žáci 2. a 3. tříd ZŠ Komenského a jejich učitelky, Horažďovický obzor, 30. 4. 2010) 
 
Historické putování 
(-mh-, Nové Klatovsko , 23. 4. 2010) 
 
Návštěva dětí v Rosenauerově mlýně 
(Petra Tomešová, Klatovský deník, 22. 4. 2010) 
 
Děti se podívaly do Fanfárie 
((dk), Klatovský deník, 27. 3. 2010) 
 
Březen - měsíc čtenářů 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 26. 3. 2010) 
 
Počítač nekouše 
(Petra Tomešová, web, 23. 3. 2010) 
 
Knihovna pořádá lekci katalogu 
((jh), Klatovský deník, 23. 3. 2010) 
 
Děti ze školky se v pohádkách vyznají 
((pou), Klatovský deník, 10. 3. 2010) 
 
Seniorům půjčují knihy přímo v domově 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 9. 3. 2010) 
 
Kniha v dětských rukou 
(Jaroslava Štefflová, Učitelské noviny, 2. 3. 2010) 
 
BŘEZEN - měsíc čtenářů 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 26. 2. 2010) 
 
Dále v březnu nabízíme: 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 26. 2. 2010) 
 
Historické putování aneb Hledáme horažďovický poklad 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 26. 2. 2010) 
 
Dopiš Nekonečný příběh 
(Lenka Šimonová, Horažďovický obzor, 29. 1. 2010) 
 
Sbírej samolepky projektu "Děti a čtení" 
(Lenka Šimonová, Horažďovický obzor, 29. 1. 2010) 



30 
 

Příloha č. 2: 
Přehled a porovnání statistických údajů jednotlivých knihoven 
http://www.knihovna.horazdovice.cz/download/RegStatistiky2010.pdf 


