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I. HLAVNÍ ÚKOLY
1.

4.
5.
6.

Zabezpečovat všem občanům a institucím všeobecný a rovný přístup ke kulturním
hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech knihovny.
Poskytovat kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost pořádáním výstav, besed,
přednášek, seminářů, literárních soutěží a konferencí.
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 v 17. ročníku celostátní akce Týden knihoven.
Účast na projektu – Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

II.

KNIHOVNÍ FONDY

1.

Doplňování fondů

2.
3.







2.

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).
zapojení se do projektu Dejme knihám další šanci

Zpracování fondů a katalogů





předávání dat do souborného katalogu ČR – periodicita 1× měsíčně – v roce 2013
celkem předáno 978 záznamů
předávání dat do souborného katalogu SKAT







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
informace o knižních novinkách v katalogu

Aktualizace fondu




průběžně ve všech odděleních knihovny (nákupem, dary)
při vyřazování knih obsahově zastaralých a fyzicky poškozených se postupuje
podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a Směrnice č. 10 MK ČR

III.

SLUŽBY ČTENÁŘŮM

1.

Základní ukazatele a údaje – rok 2013:
Počet registrovaných čtenářů
z toho:
čtenáři do 15 let
Návštěvníci celkem
Návštěvníci knihovny
z toho:
půjčoven a studoven
využívající internet
kulturních akcí
vzdělávacích akci
Návštěvníci on-line služeb

4 390
1 020
159 265
83 480
66 559
6 555
8 347
2 019
75 785

Výpůjčky celkem
z toho:
zvukové
periodika
Kulturní akce pro veřejnost
Vzdělávací akce pro veřejnost

205 725
1 811
71 926
108
72

Propagace:

 pravidelná aktualizace webové stránky knihovny – www.knih-kt.cz
 průběžné doplňování sekce Galerie na webových stránkách knihovny
 aktuální informace o kulturních akcích na panelech před vstupem do knihovny a v jejích
prostorách
 propagace služeb knihovny v regionálním tisku a dalších sdělovacích prostředcích
se zaměřením na aktuální témata, letáčky rozmístěnými po městských institucích (Domov
pro seniory, DDM, ZŠ, SŠ…)
 pravidelné zasílání informací o akcích knihovny pomocí e-mailových zpráv všem
zájemcům
 informace a upoutávky prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Twitter, Google+,
Pinterest a prostřednictvím RSS kanálů.

2.

Akce pro děti

V oddělení pro děti a mládež a na pobočce ZŠ Tolstého bylo uskutečněno celkem
57 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 2 168 dětí, a 55 vzdělávacích akcí s 1 297
návštěvníky.

Jednalo se zejména o knihovnické lekce, besedy o knihovně, soutěže, čtení pohádek,
exkurze pro ZŠ, zábavné pořady pro školní družiny, čtenářské dílny a aktivity vedoucí děti ke
čtenářství a zájmu o literaturu.
Knihovnu navštívily děti ze ZŠ Komenského, ZŠ Nýrsko, ZŠ Předslav, ZŠ Hálkova,
ŠD Čapkova, ŠD Plánická, MŠ Národních Mučedníků, MŠ Karafiát, MŠ Sluníčko.
S dětmi přijel besedovat autor knihy Kapřík Metlík Jan Opatřil, dále spisovatel,
ilustrátor a autor animovaného večerníčku Vhrsti, Čekanová a Zajíček.
Uskutečnil se například:














7. ročník Velké čtenářské soutěže pro žáky 2. a 3. tříd všech ZŠ v Klatovech
(městské finále 27. 3.). Soutěžilo se ve čtení neznámého textu. Vítězové městského
finále postoupili do regionálního finále (ZŠ v Klatovech, Janovicích, Nýrsku
a v Železné Rudě). Odborná porota vybrala z finalistů nejlepší čtenáře v jednotlivých
kategoriích (29. 5. 2013).
Karneval pro školní družinu
Slavnostní předání knihy dětským čtenářům „Knížka pro prvňáčka“
Pohádkové předávání vysvědčení žákům 1. tříd (29. 6.)
„Pojďte dál…“, Den otevřených dveří v oddělení pro děti a mládež = den plný
zábavy (2. 9.)
Městská knihovna Klatovy a The Language School of English Martina Searles
připravily „Halloweenské skotačení v angličtině“ (8. 11.)
Besídka pro všechny přihlášené děti „Na Barborku do knihovny… možná přijde
i Mikuláš“, vystoupily dětí z hudebních kroužků DDM Klatovy a připraven byl další
zábavný program (4. 12.)
„Zdobení vánočního stromu“ – pod vedením paní učitelky Šťastné ze ZUŠ
J. Kličky Klatovy děti vyzdobily vánoční strom v knihovně. (10. 12.)
„Kdyby tisíc andělů“, vystoupení dětí ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Lukášové
(11. 12.)
Ing. Dana Haviárová vyzdobila dětské oddělení ukázkou Fleurogami (technika
kunsudama, skládání papíru, pochází z Japonska, v překladu znamená květinová
koule)
Pobočka oddělení pro děti a mládež se přihlásila svou aktivitou do celostátních akcí
Týden čtení (1.–8. 3.) a Knížka pro prvňáčka. Pořádala Čtenářské dílny pro
2. stupeň ZŠ.
Maminky na MD měly možnost seznámit se s internetem – založení e-mailu,
vyhledávání informací, připojování a úprava souborů, seznámení s Excelem

3. Výstavy
Výstavky v čítárně:
Pravidelně byly obměňovány výstavky
knih autorů, jež mají výročí narození či
úmrtí.
Tematické výstavky – Čtenáři se
inspirují: Patchwork (V. Hanušová),
Fleurogami – kouzelné květy z papíru
(Ing. D. Haviarová), Falešný patchwork
(M. Poláková), Papírové pletení (M.
Poláková), Hračky z ponožek – šité
hračky (pí Palečková, Kubíčková,
Houbová), Sutaška (H. Mařecová), Fimo,
Nitěná grafika (J. Jiřinová), Dřevěné
dekorace (I. Zelený), Dekorace z krystalů,
dárkové balení (M. Raiserová).
Výtvarná dílna – „Výroba CANDY
tašek“ (1. 10.) a „Nitěná grafika“ (3. 12.).

Výstavy v galerii a ve společenském sále:
 Aradecor, Milada Hynková (dernisáž 14.
2.)
 Výstava prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ J. Kličky Klatovy „Od Františka ke
Kukymu“ (vernisáž 9. 1.)
 „Staré pohlednice“ ze sbírky Jany
Dvorské (vernisáž 6. 3.)
 Výstava Tvůrčí skupiny P 89 Plzeň
„Komorní variace“ (vernisáž 9. 5.)
 Výstava výtvarných prací dětí z DDM
„Afrika“ (dernisáž 25. 9.)
 Petr Nazarov „Z putování po světě“
 „120. výročí Klubu českých turistů v Klatovech“ (30. 11.)
 Barevný svět v terezínském ghetu – obrázky D. Krausové (září)

4. Celostátní akce „Březen měsíc čtenářů 2013“:
Knihovna si pro své registrované i neregistrované návštěvníky připravila řadu akcí.
Motto pro rok 2013: „S námi jen all inclusive!“
 Den otevřených dveří (1. 3.)
 Vernisáž výstavy Staré pohlednice ze sbírky Jany Dvorské – žánrové pohlednice z období
kolem roku 1900, z doby Rakouska-Uherska a první republiky (6. 3.)







Seminář Internet pro seniory (13. 3.)
Beseda Josef Thomayer, nejslavnější lékař Chodska
Zahájení akce „Dejme knihám další šanci“
Výstava k výročí Karla Klostermanna (90. výročí úmrtí)
Připojení k celonárodnímu Čtení Bible

Pro dětské čtenáře „Noc s Andersenem“ plná her pro přihlášené dětské čtenáře (5. 4.),
besedy pro děti z MŠ „První jarní den v knihovně“ (21. 3.) a „Velikonoce“ (25. 3.).
Uskutečnil se jarní Kurz znakové řeči pro začátečníky a pokročilé s lektorkou Mgr. Ivonou
Ivicovou v termínu od 4. 3. do 27. 5. 2013. Kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou
a účastníkům bylo vydáno osvědčení o absolvování.
Knihovna se připojila k projektu Městské knihovny v Praze „Dejme knihám další
šanci!“ Jedná se o možnost věnovat knihovně zejména knihy nové a čtivé žánry, které ještě
udělají ostatním čtenářům radost.

5. Týden knihoven – 17. ročník (30. září až 6. října 2013)
Motto: S námi all inclusive, tedy „Vše, co si račte přát“.
Oddělení pro dospělé čtenáře připravilo čtenářský koutek S NÁMI ALL INCLUSIVE,
bazar vyřazených knih, den otevřených dveří pro zájemce i z řad nečtenářů, akci „I jablko má
svůj den…“ a ohlédnutí za projektem SOCHY DO BAROKNÍ NIKY (videoprojekce).

Oddělení pro děti a mládež zorganizovalo pro své čtenáře VESELÝ DEN
V KNIHOVNĚ s výrobou soviček a zábavou pro děti i jejich rodiče. Při MALOVÁNÍ SE
ZUŠ KLATOVY děti kreslily podle knihy „Podivuhodné příběhy sedmi moří“. Na besedy
s dětmi přijela spisovatelka Markéta Čekanová, spoluautor pohádek Zdeněk Zajíček

a ilustrátor knih Vhrsti. Kroužek ze ZUŠ Klatovy pod vedením
M. Lukášové připravil pásmo k vydané publikaci o Klatovech „Z
ČERNÉ VĚŽE BIM BAM ZVON“. Toto představení se odehrálo
i na Pobočce oddělení pro děti a mládež v ZŠ Tolstého, kde
proběhla také akce pro MŠ Karafiátova DO KNIHOVNY ZA
POHÁDKOU.
Městská knihovna Klatovy získala první místo v soutěži
Svazu knihovníků a informačních pracovníků Rozkvetlá
knihovna v kategorii „Nejkrásnější fotografie“. Ocenění bylo
předáno na slavnostním večeru Flory Olomouc.

6. Besedy, přednášky



















Ve spolupráci s o. s. Bartolomeo přednáška P. Čemus na téma „Bohemia Jesuitica“ (10. 1.)
Přednáška Ing. V. Špičáka „Historie vodárenství v Klatovech“ (24. 1.)
Dernisáž výstavy M. Hynkové a promítání filmu o výrobě aradecoru (14. 2.)
Představení knihy „Památky města
Sušice“ jejím autorem PhDr. J. Lhotákem
(28. 2.)
Ve
spolupráci
s o. s.
Bartolomeo
přednáška a beseda s prof. PhDr. RNDr.
H. Haškovcovou, CSc., na téma Josef
Thomayer, nejslavnější lékař z Chodska
(19. 3.)
Spolupráce na Celonárodním čtení Bible
– Velikonoce 2013 (29. 3.)
Setkání se spisovatelem historických
románů Vlastimilem Vondruškou (18. 4.)
Přednáška
novináře,
spisovatele
a cestovatele PhDr. Milana Syručka (6.
5.)
Přednáška T. Cihláře „Pošumavské pivovarnictví“ (30. 5.)
Přednáška I. Ivicové a pamětnice D. Krausové „Barevný svět v terezínském ghettu“
(12. 9.)
Přednáška P. Krejčího, za účasti indického nádího Palanisamy Chinappa „Knihovna
palmových listů“ (26. 9.)
Ve spolupráci s o. s. Bartolomeo, přednáška Prof. PhDr. J. Pokorného, CSc. „O Eduardu
hraběti Taaffe“ (8. 10.)
Přednáška s promítáním P. Nazarova „Havajské ostrovy“ (10. 10.)
Ve spolupráci s o. s. Bartolomeo přednáška prof. MUDr. R. Rokyty, DrSc., FCMA, a paní
doc. MUDr. Věry Rokytové, CSc., „Slavní porodníci a gynekologové z Klatovska“
(21. 10.)
Přednáška s promítáním J. Dvorské „Dva ostrovy – Madeira a Djerba“ (14. 11.)
„Poslech i očima.… aneb znakované adventní odpoledne“, skupina SIGN-SING
s hudebním doprovodem J. Aschenbrennera (7. 12.)
Přednáška s promítáním T. Kubeše „Kongo“ (10. 12.)

 Prezentace knihy Jana Lhotáka a Jiřího
Nováka „Pošumaví“ (19. 12.)
Knihovnu každoročně navštíví řada
exkurzí. Spolu se studenty všech středních
a základních
škol
z Klatov
a ZŠ
z okolních obcí to byli knihovníci
z Blatné a účastníci semináře, který
pořádal Úřad práce v Klatovech a spol.
Alfa Software, s. r. o.

IV. REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVNY:
Městská knihovna Klatovy je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 45
obsluhovaných knihoven. Poradenskou a konzultační činnost samozřejmě poskytuje nejen
obsluhovaným knihovnám, ale na vyžádání i mimo vlastní oblast. Rozsáhlý informační servis
je poskytován OÚ i knihovnám také prostřednictvím elektronické pošty.

Pro pracovníky Městské knihovny Klatovy i obsluhovaných knihoven byly uspořádány
odborné semináře:
 Formuláře a tabulky v MS Excelu I – 2×
 Formuláře a tabulky v MS Excelu II – 2×
 Google dokumenty: Vytváření a využití formulářů
 Základy facebookové prezentace knihovny
 Možnosti získání financí z dotací aneb Jak pomoci knihovně a ušetřit
Celkem se zúčastnilo seminářů 45 knihovníků a zástupců zřizovatelů.
Byly zpracovány statistické výkazy za rok 2012 a uloženy do celostátního formuláře
NIPOS.
Vydán Přehled činnosti obsluhovaných knihoven za rok 2012 pro obecní úřady.
Uskutečnily se dvě pracovní porady profesionálních knihovníků pověřené oblasti, z toho
jedna výjezdní v knihovně ve Strážově (16. 1. a 17. 5.), a jedna porada pro neprofesionální
knihovníky (11. 12.).
V rámci výměnných souborů bylo na jednotlivé knihovny dodáno celkem 11 875 svazků
(tedy o 4 277 svazků více než v roce 2012) ve 156 souborech. Pracovníci knihovny provedli
celkem 123 metodických návštěv a poskytli 53 osobních či telefonických konzultací. Soubory
byly dodány do všech neprofesionálních knihoven, z profesionálních knihoven využily
nabídku výměnných souborů knihovny v Janovicích, Švihově, Nýrsku a Železné Rudě.
Kromě výpůjčních služeb uspořádaly knihovny v regionu Klatovy celkem 252 kulturních
a 359 vzdělávacích akcí s celkovým počtem 25 712 účastníků.
V knihovnách Plánice, Chudenice, Kolinec a Strážov probíhá ukládání fondu do
automatizovaného knihovního systému, s čímž souvisí i probíhající aktualizace fondu. Ostatní

profesionální knihovny jsou již automatizovány, z neprofesionálních knihoven využívá pouze
knihovna v Týnci AKS Clavius a knihovna v Nezdicích částečně AKS Knihomol.
V roce 2013 byla provedena revize knižního fondu v knihovnách Janovice, Nýrsko,
Plánice.
Pro rok 2013 obdržela Městská knihovna Klatovy od KÚ Plzeňského kraje dotaci
na výkon regionálních funkcí ve výši 522 152 Kč, z toho na osobní náklady pracovníků
zajišťujících výkon regionálních funkcí 313 291 Kč. Minimální částka na nákup výměnného
knihovního fondu byla stanovena na 156 646 Kč (bylo nakoupeno za 160 972 Kč).

V. VZDĚLÁVÁNÍ – účast na odborných školeních, seminářích a poradách:
Ředitelka knihovny pracuje v Sekci veřejných knihoven SKIP ČR. Na základě pověření
této sekce SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) a RV SKIP byla
jmenována do krajské komise soutěže Vesnice roku 2013, kterou vyhlašuje MMR ČR, Svaz
měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Bylo hodnoceno celkem 21 obcí.
Ředitelka knihovny se zúčastnila Celostátní valné hromady SKIP a konference „Knihovny
budoucnosti“ v Brně (19.–21. 6.).
Pro zajištění kvalitního chodu knihovny, kulturních aktivit a všech provozních změn je
pravidelně l× měsíčně pořádána pracovní porada všech zaměstnanců.
Vybraní pracovníci se zúčastnili odborných školení a seminářů pořádaných Svazem
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), NK ČR a SVK Plzeň podle svého profesního
zaměření.
Pracovníci též využívají e-learningové kurzy na portálu knihovna.cz.
Ve dnech 23.–25. května 2013 se v Domažlicích uskutečnil už 17. ročník vzájemného
setkání jihočeských a západočeských knihovníků pod názvem Literární Šumava 2013.

VI. PROVOZNÍ, EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Spolupráce s partnery
Městská knihovna Klatovy se na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci s o. s. Klatovské
katakomby podílela na:
 údržbě webu www.kk2010.cz
 monitoringu tisku vztahujícího se ke klatovským katakombám (databáze Anopress)
 byl vydán Bulletin č. 11 (6 stran)
 tisk letáků, plakátů, programů, informačních listů a dalších tiskovin
 pomoc při uspořádání 7. ročníku konference „Barokní jezuitské Klatovy 2013“ (26.
a 28. 4.), která byla symbolicky věnována sv. Janu Nepomuckému a Albertu Chanovskému.
Pokračovala výborná spolupráce s Domem dětí a mládeže Klatovy, Základní uměleckou
školou J. Kličky Klatovy, s o. s. Klatovské katakomby, s o. s. Bartolomeo a Diakonií Klatovy.

2. BOZP a PO
Pravidelně byla inspektorem s. r. o. I.T.I. Plzeň panem Miroslavem Šídlem na základě
uzavřené smlouvy prováděna kontrola stavu BOZP a PO na všech pracovištích, veškeré
dokumentace, včetně odborných školení.
Příkazem ředitelky č. 14/2014 byla zabezpečena prověrka bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na pracovištích Městské knihovny Klatovy, včetně poboček. Prověrková
komise nezjistila žádné nedostatky, viz zápis. (19. 12.).
Ekonom knihovny pravidelně sleduje provedení revizí ve stanovených lhůtách.

3. Odborná praxe
Studentky Tereza Špaková ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění
a designu Plzeň a Lenka Zoubková z Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Klatovy
vykonávaly v knihovně odbornou praxi ve dnech 20.–31. května 2013.

4. Ediční činnost


Přehled o činnosti obsluhovaných knihoven za rok 2012
 3. svazek edice Klatovy v prostoru a čase „Pět hvězd nad českým královstvím“

5. Provozní záležitosti
V oddělení pro děti a mládež došlo k zásadní aktualizaci a přeznačování knižního
fondu. Zvýšená pozornost se věnuje i péči o fond půjčovny pro dospělé, včetně umístění
nových abecedních rozřaďovačů. Reorganizací prošel také fond studovny II.
Knihovna nadále přispívá do projektu Benchmarking knihoven. Tato databáze
umožňuje vzájemné porovnávání výkonů knihoven, identifikuje slabé a silné stránky
knihovny, umožňuje také porovnávání s dosahovanými průměry na celostátní úrovni.

6. Projektová činnost
Předložené projekty na získání státní dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2013:
 Podána závazná přihláška do konsorcia mediální databáze Anopress

Výběrové dotační řízení – literatura/vydávání neperiodických publikací
 Balady, romance a nemodlenci, sborník příspěvků ze sympozia
Program Knihovna 21. století:
 Svět našich nevidomých a neslyšících kamarádů

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z „Grantového programu PK v oblasti
kultury pro rok 2013“



Sborník příspěvků ze sympozia Balady, romance a nemodlenci
Svět našich nevidomých a neslyšících kamarádů

7. Komentář k rozboru hospodaření za rok 2013
V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky:
Příspěvek na činnost od zřizovatele
z toho:
dotace od KÚPK na regionální činnost
dotace od MK ČR (projekt Knihovna 21. století)
Vlastní příjmy
CELKEM

8 129 152,00 Kč
522 152,00 Kč
7 000,00 Kč
407 512,39 Kč
8 536 664,39 Kč

Čerpání nákladů:
Spotřeba materiálu – nákup knih a časopisů (933 309,90 Kč), kancelářské potřeby, úklidové
prostředky, obalový materiál.
Spotřeba energie – v souvislosti se zvýšením povolené vlhkosti v centrálním depozitáři došlo
k poměrně výrazné úspoře u spotřeby elektrické energie (zkrácení času nutného k vysoušení).
Naopak náklady na plyn přesáhly původní předpoklad.
Opravy a udržování – opravy automobilu, počítačů a hasicích přístrojů.
Cestovné – překročeno především z důvodu nástupu nových zaměstnanců a jejich vysílání
na semináře a odborná školení pro doplňování kvalifikace.
Ostatní služby – u ostatních služeb nejvyšší položku činí nájem za 59/I. (hlavní budova),
pobočku v ZŠ Tolstého, Luby a novou garáž (715 580 Kč). Zbylá část byla vyčerpána
na následující služby: servis PC, za služby správce sítě pro celou knihovnu, servis programů
mzdy, účetnictví, evidence majetku, EZS, automatizovaný knihovnický systém Clavius,
aktualizace ASPI, Anopress, telekomunikační služby Hitel, telefonní poplatky, poštovné,

servis multifunkční kopírky, zajišťování BOZP, za služby MVS, servis kotlů, za školení,
servis detekčního systému a pod.
Limit mzdových prostředků na rok 2013 činil 3 909 000 Kč, z toho na regionální funkce
230 000 Kč (z dotace KÚ PK). Přepočtený stav pracovníků na rok 2013 byl 15,351 (limit
17,6) úvazku. V položce mzdových nákladů došlo k nedočerpání určeného limitu a naopak
k překročení rozpočtu u ostatních osobních nákladů. Toto bylo způsobeno sníženým stavem
zaměstnanců v pracovním poměru (mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobá nemoc,
úmrtí, personální změny v souvislosti s odchody do starobního důchodu), přičemž tento
početní stav byl doplňován zaměstnanci pracujícími na dohody o provedení práce.
Dotace na regionální funkci pro rok 2013 činila 522 152 Kč. Byla vyčerpána celá
a vyúčtování bylo zasláno do SVK PK Plzeň.
Výsledek hospodaření za rok 2013 činil 261 415,34 Kč.

Zpracovala Zdeňka Buršíková

Náklady na nákup fondu a přírůstky fondu
v letech 2009 až 2013
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