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I. HLAVNÍ ÚKOLY
1.

2.
3.
4.
5.

Výkon regionální funkce pro veřejné knihovny regionu Klatovy – v souladu
se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a s pověřením Studijní
a vědecké knihovny Plzeňského kraje k výkonu regionálních funkcí v knihovnách
regionu Klatovy.
Účast v celostátní akci Březen – měsíc čtenářů.
Účast ve 14. ročníku celostátní akce Týden knihoven.
Účast ve 4. ročníku celostátní akce Den pro dětskou knihu.
Oslava 150. výročí založení knihovny v Klatovech: 1860–2010.

II.

KNIHOVNÍ FONDY

1.

Doplňování fondů
nákup knih orientován na dodavatele s vyšším
rabatem a na využití Internetu
objednávka knih z grantu MK ČR Česká knihovna
nákup mluveného slova ve formátu MP3 na CD
z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. J. Macana
v Praze – Smlouva o spolupráci
nákup výměnného fondu (z dotace Plzeňského kraje
na výkon regionálních funkcí)







2.




Zpracování fondů a katalogů
předávání dat do souborného katalogu ČR –
periodicita 1× měsíčně – celkem předáno v roce
2010 933 záznamů
předávání dat do souborného katalogu SKAT
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3.




průběžná aktualizace slovníků autorit
doplňování katalogizačních záznamů náhledy obálek a anotacemi – na základě
smlouvy mezi SKIP a některými distributory a nakladateli, vlastní scanování
doplňování on-line katalogu hudebního oddělení obrázky bookletů
tisk seznamu odebíraných periodik
Aktualizace fondu
průběžně ve všech odděleních knihovny
při vyřazování knih obsahově zastaralých a fyzicky poškozených se postupuje podle
Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a Směrnice č. 10 MK ČR
Revize knižního fondu v oddělení pro děti a mládež.

III.

SLUŽBY ČTENÁŘŮM

1.

Základní ukazatele a údaje – rok 2010:
Počet registrovaných čtenářů
4 292
z toho čtenáři do 15 let
908
Návštěvníci celkem
92 620
Návštěvníci knihovny
77 808
Z toho využívající internet
6 226
kulturních akcí
8 391
vzdělávacích akci
1 300
Návštěvníci on-line služeb
14 812
Výpůjčky celkem
188 482
z toho zvukové
3 221
z toho periodika
65 361
Kulturní akce pro veřejnost
150
Vzdělávací akce pro veřejnost
31







2.

Pravidelná aktualizace webové stránky knihovny.
Průběžné doplňování sekce Fotogalerie na webových stránkách knihovny.
Zpracován a zveřejněn seznam odebíraných periodik.
Aktuální informace o kulturních akcích na panelech před vstupem do knihovny.
Propagace služeb knihovny v regionálním tisku a dalších sdělovacích prostředcích se
zaměřením na aktuální témata.
Pravidelné zasílání informací o akcích knihovny pomocí e-mailových zpráv všem
zájemcům.
Akce pro děti
Oddělení pro děti a mládež:
Bylo uskutečněno celkem 88 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo
2 090 dětí. Byly to zejména besedy, soutěže, exkurze a knihovnické lekce pro ZŠ, ŠD
a MŠ.
Besedy na téma: Šrut, P.: Dva lelci ve skříni, Němcová, B.: Pohádky, Futová, G.: Naše
máma je bosorka, Kahoun, J.: O autech, Kniha a její role ve výchově – pohádka, jak ji
známe. Co ještě neznáme. A co s knihovnou, Štorch, E.: Lovci mamutů, Jaro – a co
dál, Čtvrtek, V.: Hrompac a Tancibůrek, London, J.: Volání divočiny, Erben, K. J.:
Kytice, Vančura, V.: Kubula a Kuba Kubikula, Meynhardt, H.: O životě divokých
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prasat, Čtvrtek, V.: Pohádky z pařezové chaloupky, Čapek, J.: Povídání o pejskovi a
kočičce, Šrut, P.: Lichožrouti, Čunderle, M.: Jak byla vosa…, Čtvrtek, V.: Kočičiny
kocourka Damiála, Drijverová, M.: Sísa Kyselá, Švandrlík, M.: Neuvěřitelné příhody,
Steklač, V.: Dvojčata v akci, Obrázkové čtení, Treter, B.: Ježci, Večerníčci,
Procházková, I.: Pět minut před večeří, Lingren, A.: Děti z Bullerbynu, Nepil, G.:
Lišky, dobrou noc, Sekora, O.: Ferda Mravenec.
27. 11. Den pro dětskou knihu s bohatým
programem: vystoupení žáků ze ZUŠ
„Vánoce, které nechtěly být“ (pohádkové
interaktivní představení), Mikulášské hrátky,
výtvarná dílnička DDM v Klatovech (výroba
svíček), prodej knih za sníženou cenu.
Pasování prvňáčků na čtenáře (19. 2.).
Besedy se spisovatelkami knih pro děti a mládež: Danielou Kroluperovou (2×), Ivou
Procházkovou (2×) a Petrou Braunovou.
Účast na celostátním projektu „Noc v knihovně s Andersenem“ s programem plným
her až do soboty pro přihlášené děti z řad čtenářů knihovny (14 účastníků).
Odeslána přihláška do soutěže Kamarádka knihovna.
Pobočka oddělení pro děti a mládež ZŠ
Tolstého:
Bylo uspořádáno 45 kulturních akcí, kterých
se zúčastnily 1 074 děti. Jednalo se o divadelní
představení, literární a vědomostní soutěže,
besedy, knihovnické lekce.
Např.:
Poznáváme knihu: Abeceda slušného chování
pro děti, Slavte s námi 150 let knihovny (kvíz
o historii), Maškarní rej: soutěže pro ŠD, Obrázková soutěž: Knihovna minulosti,
současnosti, budoucnosti, Týden čtení – Pohádkové odpoledne, Hody, hody,
doprovody: velikonoční tradice, Týden na téma Světový den knihy a autorských práv,
Kde končí svět – barvy v nás, Pojďme spolu… Za zvířátky do lesa (úkoly ke knize),
Tajná kniha (čtenáři pomocí ukázek hledají správnou knihu, Den dětí v knihovně,
Prázdniny za dveřmi: rozloučení s knihovnou (doporučení literatury na prázdniny),
Kvíz, výstavka knih a pohádkové odpoledne k výročí narození F. Hrubína, Čtenářská
dílna, Malý knihovník – čtenáři poznávají práci knihovníka, K. H. Mácha – kvíz,
Pohádkové odpoledne – B. Němcová, K. J. Erben a J. Werich, Čertovské odpoledne,
Výtvarná dílna – výroba vánočních přáníček, Vánoční besídka pro ŠD.
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou.
4. ročník „Soutěže ve čtení“ neznámého textu. Soutěž je určena pro 2., 3. a 4. ročníky
základních škol v Klatovech v Nýrsku. Odborná porota vybrala z finalistů nejlepšího
čtenáře. Finále Velké čtenářské soutěže ZŠ Klatovy a Nýrsko (26.5.).
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3.
Výstavy knih v čítárně
Pravidelně jsou obměňovány výstavky knih
autorů, jež mají výročí narození či úmrtí.
Např. O. Neff, A. Born, F. Hrubín, F. Nepil.

4.











Výstavy v galerii
Výstava výtvarných prací výtvarného oboru
ZUŠ ze třídy P. Kopecké.
12. salon architektů a inženýrů.
Výstava „Z historie knihovny v Klatovech“
(150. výročí založení knihovny).
Prodejní výstava obrazů a litografií – Emma
Srncová.
Výstava Šebestové „Kolo života“, věnce.
Výstava fotografií V. Vetýšky „Šumava krásná i tajemná“.
Výstava výtvarných a keramických prací dětí z DDM „Pojďte se k nám podívat“.
Výstava velkoformátových fotografií – Jan William Drnek: WILDa AFRICA.
„Slovanské hnutí u nás a ve světě“ – výstava pořádaná ve spolupráci s Maticí Čech,
Moravy a Slezska.
Výstava obrazů a kreseb Josefa Protivy.
5.
Projekt „Sochy do barokní niky“
Pokračoval výstavní projekt pro dvě barokní niky ve
schodišťovém prostoru knihovny „Sochy do barokní
niky“. Odborným garantem projektu je pan Václav Fiala.
Projekt má mezinárodní dosah. Současně vzniká výstavní
galerie – fotodokumentace z již zrealizovaných výstav.
V roce 2010 vystavovali: Jindra Viková, Kurt Gebauer,
Jiří Ladocha a Jindřich Zeithamml.
6.








7.

Březen – měsíc čtenářů (nultý ročník)
V centru zájmu je čtenář a čtení, aktivní uživatel
knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl.
Poradenská služba pro seniory po celý měsíc – jak pracovat s internetem, posílat
elektronickou poštu apod.
Oddělení pro děti – Středeční čtení pro ŠD.
Pobočka ZŠ Tolstého – Internet pro matky na MD – seznámení s Internetem, práce
s e-mailem, vyhledávání informací. Týden čtení (8.–12. 3.). Soutěž z historie knihovny
(150. výročí).
Knihovna uspořádala tři semináře pro dobrovolné knihovníky – Základy práce s PC.
Účast v 11. ročníku soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB.
Literární Šumava
V únoru byl vyhlášen jubilejní XX. ročník celostátní amatérské soutěže v oboru
literárních prací Literární Šumava. Soutěž byla vyhlášena opět pod záštitou Obce
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spisovatelů a starosty Klatov a za
mediální podpory Deníků Bohemia,
Klatovského deníku a Českého rozhlasu
Plzeň. Na závěrečném semináři 9. 10.
2010 byli oceněni nejúspěšnější autoři
v jednotlivých kategoriích. Byl vydán
sborník nejlepších prací „Literární
Šumava 2010“. Podle vyjádření účastníků
má literární soutěž vysokou odbornou,
společenskou a kulturní úroveň.
8.

Týden knihoven
4.–10. 10. 2010, motto: Knihovna pro všechny (celostátní akce)
V rámci této celostátní propagační akce knihovna uspořádala řadu pořadů pro širokou
veřejnost.
Výstava ke 150. výročí založení Městské knihovny v Klatovech, video – promítání
záznamů z různých akcí knihovny, burza vyřazených knih, výstavka knih „Klatovy
v knihách“, semináře – Internet pro seniory, Internet pro matky na MD.
Vystoupení souboru Korálci z literárně dramatického oboru ZUŠ Klatovy „Co tě
napadne, když se řekne král…“, a další.

9.

Ostatní akce – besedy, přednášky
Křest sborníku „Setkání na Šumavě“, antologie západočeských a bavorských
spisovatelů (19. 1.).
Přednáška prof. PhDr. Čorneje, DrSc. „Jan Žižka z Trocnova“ (28. 1.), spolupráce se
společností Bartolomeo.
Prezentace a křest cestopisné knihy Libora Chvojky a Jana Kavaleho „Říší Inků
s děravou kapsou“ (11. 2.).
Přednáška P. Mgr. M. Herolda, SJ „Sv. Jan Nepomucký“, spolupráce se společností
Bartolomeo (17. 3.).
Pořad J. Dvorské a M. Kašpara „6 týdnů v Kolumbii“ (18. 3.).

Křest sborníku příspěvků se
sympozia
věnovaného
K.
Klostermanovi a realismu v české
literatuře „V ráji realistickém“,
prof. PhDr. V. Viktora, CSc.
(25.3.).

Celonárodní čtení Bible –
Evangelium sv. Jana četli
zástupci z řad jednotlivých církví
zastoupených v Klatovech (2. 4.).
Barokní jezuitské Klatovy 2010, spoluúčast na sympoziu „Jan Hiebel a jezuitský
kostel v Klatovech“ (23. – 25. 4.).
Mácha happening (14. 5.).
Absolventský koncert Barbory Šolové (třídní učitelka R. Červená, 18. 5.).
Slavnostní setkání ke 150. výročí založení knihovny v Klatovech (5. 6.).
Slavnostní prezentace knihy Mgr. Milana Strnada „Židé v dějinách města Klatov“
(17. 6.).
Propagace ankety Magnesia Litera.
Křest knihy Dušana Kučery „Hořící koudel“ (9. 9.).
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Křest knihy Jaroslava Kříže „Krásnému
andělovi“ (7. 10.).
„Vzpomínky na staré Klatovy“,
komponovaný pořad a křest knihy I.
Rubáše a J. Protivy (19. 10).
„Večer šansonů“ (v rámci festivalu
BONJOUR PLZEŇ 2010) skladatele,
hudebníka a zpěváka ERNO.
Přednáška a beseda s P. Mikulášem
Buzickým, OP „Cesta do Sudánu a dál“
(11. 11.).
Křest knih Jana Kavaleho - Příběhy kamenů a skal Šumavy a Sto životních obrazů
Jana Kavaleho (29. 11.).
Filmový dokument Jany Dvorské a Miloše Kašpara „Peru – Bolívie 2010“ (9. 12.).
Přednáška prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc. „Jakoubek ze Stříbra“ (16. 12.).
Vánoční koncert souboru středověkých písní GUTTA (18. 12.).
Ve spolupráci s Bc. Ivicovou se uskutečnil Kurz znakové řeči pro začátečníky
a pokročilé.

IV.

REGIONÁLNÍ FUNKCE

1.

Registrované knihovny
Městská (pověřená) knihovna
Profesionální knihovny
Místní knihovny
Knihovny celkem
Z toho:
Pobočky v integrovaných obcích
Pobočky městské

l
9
36
46
5
2

Celkem bylo v roce 2010 poskytnuto
39 odborných konzultací,
161 metodických návštěv,
předáno 132 souborů knih s 8.650 svazky.
2.

Revize, aktualizace a organizace fondů
Průběžná aktualizace fondu regionálního oddělení.
Revize knižního fondu v Knihovně městyse Chudenice, Ježovy, Křenice a Poleň.

3.







Další výkon RF
Zpracování statistických výkazů a jejich uložení do celostátního formuláře NIPOS.
Vydán Přehled činnosti obsluhovaných knihoven za rok 2009 pro obecní úřady.
Distribuce časopisu GRAND BIBLIO.
Distribuce knih z projektu Česká knihovna.
Příprava a distribuce nových statistických deníků, ročních statistických výkazů.
Výběr nových knih a jejich katalogizace pro regionální oddělení.
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Paní Halířová pracovala v krajské komisi soutěže Vesnice roku 2010, kterou vyhlašuje
MMR ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Bylo hodnoceno
celkem 29 obcí.
Servis výpočetní techniky zaměřen na
zapracování knihovnic do AKS Clavius –
výpůjční protokol. Program OUTIN, zaškolení
knihovnic do práce s PC, webové stránky
regionálního oddělení MěK Klatovy, instalace
nového notebooku, aktualizace antivirového
programu, instalace SKYPE.
Maximální pomoc věnována knihovnám a
obecním úřadům při sestavování a plnění
projektů VISK3, Knihovna 21. století a projekty
KÚ PK.
Pro rok 2010 obdržela Městská knihovna
Klatovy od KÚ Plzeňského kraje dotaci na
výkon regionálních funkcí ve výši 720 tis. Kč.

4.






Porady, vzdělávání
Svolány tři porady vedoucích profesionálních
knihoven (jedna výjezdní ve Švihově), jedna porada pro dobrovolné knihovníky
spojená se seminářem Ozdobné balení dárků.
3 semináře pro dobrovolné knihovníky – Internet v knihovně pro začátečníky, Internet
v knihovně pro pokročilé a Základy práce s počítačem.
Seminář „Tváře a jména“, lektor J. Vejsadová (trénování paměti, 19. 5.).
Ředitelka uskutečnila přednášku pro Klub přátel české historie na téma 150. výročí
knihovny v Klatovech (4. 5.).
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V.

ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

1.

Organizační opatření
Pokračovala výborná spolupráce s Domovem pro seniory.
Byl uveden do provozu nově vybudovaný depozitář v PP čp. 59/1 (slavnostní otevření
17. 5.).
Provedena kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci inspektorem OSPK
panem Mgr. V. Petříčkem. Nebyly shledány žádné závady či nedostatky.

2.




3.








4.

Praxe, poradenství
Odborná souvislá i průběžná praxe studentky SOŠ profesora Švejcara v Plzni
Adély Růžičkové.
Odborná souvislá praxe studentky Veroniky Váchové.
Exkurze žáků ZŠ Nýrsko, studentů SZŠ Klatovy, SZTŠ Klatovy a SPŠS Klatovy.
Školení, porady
Ředitelka Z. Buršíková se zúčastnila porad ředitelů okresních a regionálních knihoven
Plzeňského kraje, práce celostátní Sekce veřejných knihoven při SKIP. Absolvovala
školení Unie zaměstnavatelských svazů – „Fundraising“, semináře pořádaným NK ČR
„Výzkumy uživatelů knihoven“ a další.
Vybraní pracovníci se zúčastnili odborných školení a seminářů podle svého profesního
zaměření pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), NK ČR
a SVK PK. Např.:
Literární Šumava v Netolicích – 14. ročník vzájemného setkání jihočeských
a západočeských knihovníků.

Valná hromada SKIP a konference
„Knihovny a rock'n'roll“.

Seminář
sekce
Veřejných
knihoven SKIP „Co venkovské
knihovny umějí a mohou“
v Pavlovicích
u
Přerova
(Knihovna roku 2008).

Pro zajištění kvalitního chodu
knihovny, kulturních aktivit a
všech provozních změn je
pravidelně pořádána 1× měsíčně pracovní porada všech zaměstnanců.
Byl uspořádán poznávací zájezd pro knihovníky Městské knihovny Klatovy do
Městské knihovny Sedlčany a Městské knihovny Benešov.
Projektová činnost
Projekty na získání státní dotace MK ČR:
Program Knihovna 21. století: Literární Šumava 2010, Trocha historie nikoho
nezabije, 150 let knihovny v Klatovech.
Program VISK3: Nová generace webového katalogu systému Clavius – OPAC 2,0.
Program VISK8: Informační zdroje – přihláška do konsorcia – úhrada vstupu
do databází ČTK a TAMTAM.
Grantový programu PK v oblasti kultury pro rok 2010:
Sochy do barokní niky, 150 let knihovny v Klatovech.
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Celkem bylo získáno v těchto dotačních programech 269 tis. Kč.
5.



6.

Ediční činnost
Přehled činnosti obsluhovaných knihoven za rok 2009.
Sborník vyhodnocených prací Literární Šumava 2010.
Oprava a údržba
Oprava zásuvek 230 V pro PC a další elektronická zařízení.
Vybudování nové kabeláže – vnitřní slaboproudé rozvody (Cat. 6) – strukturovaná
kabeláž a připojení na PBX MÚ Klatovy.
Dochází k výrazné úspoře telefonních poplatků a zrychlení přenosu dat.

7.






Vybavení
PC + monitor do katalogizace
Posuvný regálový systém do nového depozitáře
Knihovnický SW „Nová generace webového katalogu systému Clavius OPAC 2.0“
Knihovnický systém Clavius SQL verze
Server včetně příslušenství, PC, notebook a doplnění stávající infrastruktury.

Zpracovala: Zdeňka Buršíková

