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I.

HLAVNÍ ÚKOLY
1. Zabezpečovat všem občanům a institucím všeobecný a rovný přístup ke kulturním
hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech knihovny.
2. Poskytovat kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost pořádáním výstav, besed, přednášek,
seminářů, literárních soutěží a konferencí.
3. 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.
4. Účast v celostátní akci Březen – měsíc čtenářů.
5. Účast na projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
6. Účast v 18. ročníku celostátní akce Týden knihoven.

II.

KNIHOVNÍ FONDY

1.

Doplňování fondů








2.

nákup knih je orientován na dodavatele
s vyšším rabatem a na využití Internetu:
nakladatelství
Euromedia
Group,
Albatros, JOTA, Nakladatelský servis,
Kosmas, Pavel Pařízek, Beránek, Stehlík
a další. Nákup je dále doplňován
z obchodní sítě, na Knižním veletrhu
v Praze a dary. Hudební dokumenty – CD
v nakladatelství Popron a MUSIC
RECORDS
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 NK ČR – periodicita 1× měsíčně, v roce 2014
celkem předáno 1 564 záznamů
předávání dat do souborného katalogu SKAT
průběžná aktualizace slovníků autorit
doplňování katalogizačních záznamů náhledy obálek a anotacemi – na základě
smlouvy mezi SKIP a některými distributory a nakladateli (www.obalkyknih.cz)
doplňování on-line katalogu hudebního oddělení obrázky bookletů
tisk seznamu odebíraných periodik
informace o knižních novinkách v katalogu
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3.

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 prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury
č. 88/2002 Sb.

III.

SLUŽBY ČTENÁŘŮM

1.

Základní ukazatele a údaje – rok 2014
Počet registrovaných čtenářů
v tom: čtenáři do 15 let
Návštěvníci celkem
Fyzické návštěvy knihovny
z toho:
půjčoven a studoven
využívající internet
kulturních akcí
vzdělávacích akci
Návštěvníci on-line služeb
Výpůjčky celkem
z toho: zvukové
periodika
Kulturní akce pro veřejnost
Vzdělávací akce pro veřejnost

2.

4 241
993
141 367
88 698
65 300
4 845
15 865
2 688
52 669
209 633
2 796
77 298
196
76

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
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.
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3.

Akce pro děti

V oddělení pro děti a mládež a na pobočce ZŠ Tolstého bylo uskutečněno celkem 127
kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 5 991 dětí, a 66 vzdělávacích akcí s 2 331 návštěvníkem.
Jednalo se zejména o knihovnické lekce, besedy o knihovně, soutěže, čtení pohádek, exkurze pro
ZŠ, zábavné pořady pro školní družiny, čtenářské dílny, divadelní představení a další aktivity
vedoucí děti ke čtenářství a zájmu o literaturu.

Knihovnu navštívily děti ze všech klatovských ZŠ i MŠ a školních družin. Dále Gymnázium
Klatovy, ZŠ Mochtín a ZŠ Měcholupy. Na exkurzi přišly i děti z příměstského tábora Centrum
Pohoda.
S dětmi přijely besedovat autorky knih pro děti P. Braunová a J. Chmielová. Na téma knihy
„Kuba nechce prohrávat“ přijela vyprávět P. Braunová s ilustrátorem J. Bernardem (24. 10.),
ilustrátor Adolf Dudek (18. 9.) na téma „Nehulíme, malujeme“ a Jan Opatřil s autorským čtením
z knihy „Kapřík Metlík“ (1. 10.).
Na pobočce ZŠ Tolstého se dále uskutečnila beseda s ornitologem p. Vlčkem (pracovník KÚ PK,
18. 3.), s účastníkem 3. odboje (23. 5.), přednáška Základy první pomoci u dětí (12. 3.), beseda
s panem Wiendlem k 17. listopadu (12. 11.).
Zapojili jsme se do projektu Městské knihovny Prachatice a Agentury Dobrý den Pelhřimov
„Nejvíce čtoucích a poslouchajících“ – 24. 9. jsme pro 599 účastníků z Klatov četli z knihy
„O víle Majolence a profesorovi z Prachatic“.
Pokračujeme ve spolupráci s Dětským domovem se školou Měcholupy:
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V prosinci připravili pro ZŠ Plánickou a ZŠ Čapkova Divadelní představení „Čerti v pohádkách“
(2. 12.) a divadelní představení „Jak se peklo zadlužilo aneb jak to bylo dál“ (8. 4.) pro MŠ
Národních mučedníků, ZŠ Tolstého a veřejnost (11. 12.).
Děti z výtvarných kroužků ZUŠ J. Kličky Klatovy se podílely na akcích:
zdobení jara, vánoční výtvarná dílna, divadelní představení „O Jankovi a víle Lesněnce“
(pro 1. a 2. třídy).
V březnu a prosinci (27. 3. a 16. 12.) proběhla pro 6. a 7. třídy ZŠ Plánická beseda se Sportovním
klubem vozíčkářů Praha se zaměřením na sportovní možnosti tělesně handicapovaných.
Dále se uskutečnily například tyto akce:















8. ročník Velké čtenářské soutěže pro žáky 2. a 3. třídy všech ZŠ v Klatovech (městské
finále 30. 4.). 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 (28. 5.).
Wobble Bear Says Yellow, pohádka s angličtinou po děti od 3 do 5 let (21. a 28. 1.)
Ich bin die kleine Katze, pohádka s němčinou pro děti od 3 do 5 let (23. a 30. 1.)
Tvořivé odpoledne spojené s výrobou valentýnských srdíček (11. 2.)
Masopustní odpoledne (5. 3.)
Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou (4. 4.)
Den dětí v knihovně ve spolupráci s žáky Dětského domova se školou Měcholupy –
výtvarná dílna, soutěže a spousta zábavy (2. 6.)
Pasování předškoláků z MŠ Máchova ulice – loučení se školkou (17. 6.)
Oddělení pro děti a mládež MěK Klatovy se zapojilo do soutěže pro dětské čtenáře
„Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO“, kterou vyhlásila Zoologická
a botanická zahrada města Plzně a Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města
Plzně IRIS.
Divadelní představení Andělské čtení, setkání s Mikulášem, andělem a knihovnickým
čertíkem (3. 12.).
Vypouštění balónků s dětskými přáníčky Ježíškovi, 330 balónků neslo dětská přání
Ježíškovi (12. 12.)
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4.

Výstavy

Výstavky v čítárně:
Pravidelně jsou každý měsíc obměňovány výstavky knih autorů, jež mají výročí narození či úmrtí.
Tematické výstavky – čtenáři se inspirují: Výrobky lidí s mentálním a kombinovaným
postižením (klienti denního stacionáře Klatovy), Jiřina Ferusová – Paličkování, práce dětí
z Dětského domova se školou Měcholupy, Radka Grosslová – Velikonoční perníčky, Růžena
Krůsová – Háčkované výrobky, Hana Kočandrlová – Vpichovaný patchwork, Anna Kratochvílová
– Originální výrobky zn. AKRA, výstavka výrobků volnočasového klubu Krystal, Ludmila
Lukáčová – Výrobky z filcu, Růžena Krůsová – Šité výrobky, Helena Mařecová – Pletené
výrobky, Veronika Palečková – Šité ozdoby, práce dětí z Dětské domova se školou Měcholupy –
Vánoční dekorace.
Výtvarná dílna „Háčkovaný řetízek“ (22. 4.).

Výstavy v galerii a ve společenském sále:
 Studie iniciál z dílny Nadi Kováříkové (leden–únor)
 Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy, ze třídy Aleny Anderlové
„S Robinsonem až do středu Země“ (leden–únor)
 Prodejní výstava fotografií „Všechny barvy Nepálu“, projekt, který má za cíl podporovat
vzdělání dětí v chudých regionech nepálských hor (březen–duben)
 Vernisáž spojená s besedou Ing. Martina Kříže „Ve stínu Černé věže aneb Zapomenutý
svět kolem Klatov“ (15. 5.)
 Výstava Zátiší, svá díla představily děti z výtvarných kroužků DDM Klatovy (červenec–
srpen)
 Výstava ilustrací Václava Siky ke knihám Smaragdové ostrovy a Květy bez vůně
spisovatelky Marie Rivai (vernisáž 16. 9.)
 Prodejní výstava – Josef Protiva: kresby a obrazy
 Výstava ze soukromé sbírky Jitky Kurcové Perníkové Vánoce
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Výstavy v půjčovně pro dospělé:
 100 let Bohumila Hrabala (výstavu vytvořili pracovníci MěK Klatovy)
 Kubánská příroda – Flóra a fauna (červen)
 Václav Vetýška – Šumava umírající? Ne. Romantická (k 130. výročí narození Josefa
Váchala)
 Jan Šnobr, 25. výročí úmrtí (výstavu vytvořili pracovníci MěK Klatovy)

Celostátní akce

5.


V rámci celostátní akce „Březen měsíc čtenářů 2014“, motto: Hrabalovský rok
v knihovnách“ jsme připravili pro naše čtenáře:
- Po celý měsíc výstavku v čítárně Velikonoční dekorace a výstavu v půjčovně
pro dospělé čtenáře ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala
- Prodejní výstavu fotografií „Všechny barvy Nepálu“
- Toulky Rumunskem s cestovateli Janou Dvorskou a Milošem Kašparem
- Sportovní klub vozíčkářů Praha připravil přednášku spojenou s promítáním – René
Kujan: Island – 1 muž – 30 dnů – 30 maratónů
- Přednášku MUDr. Skovajsové a prof. Žaloudíka Naděje v boji s rakovinou
Pro dětské návštěvníky:
- Masopustní odpoledne
- Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou – Kuba nechce spát a Rošťák Oliver
a Marica čarodějka pro 2. a 3. třídu ZŠ Plánická
- Čtení v knihovně – čtení pro družiny, 3. a 4. třída ZŠ Masarykova
- Představení ZŠ Měcholupy Den s pohádkou pro 3. třídy ZŠ Čapkova
- Beseda s René Kujanem na téma „Jak se žije u nás vozíčkářům“, pro 6. a 7. třídu ZŠ
Plánická
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-

Pobočka oddělení pro děti a mládež ZŠ Tolstého ul. připravila povídání „Jak se dělá
knížka“



Knihovna se zapojila do celostátní akce Brány památek dokořán (8. 4.)
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si knihovnu i s výkladem. Proběhl Den otevřených
dveří pro děti plný soutěží a her včetně divadelního představení, které připravily děti
z Domu dětí se školou Měcholupy.



Městská knihovna Klatovy se zúčastnila šestého ročníku projektu na podporu čtenářské
gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Vyhodnocení
přihlášených prvňáčků spolu s předáním knížky Abeceda, původní české novinky
spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka, se uskutečnilo 23. 6. 2014
v ZŠ Plánická a 19. 6. v ZŠ Tolstého.



Knihovna se také zapojila do 18. ročníku celostátní akce Týden knihoven (od 6.
do 12. 10. 2014)
V tomto týdnu knihovna připravila pestrou nabídku zajímavých akcí pro dospělé
návštěvníky i pro děti:
o na pobočce ZŠ Tolstého divadelní představení ZUŠ „O Jankovi a víle Lesněnce“
o v oddělení pro děti a mládež to byl například workshop s malířem a ilustrátorem
Václavem Sikou ke knize Marie Rivai Smaragdové ostrovy (8. 10., ZŠ Plánická)
o mozkový trénink pro děti I. stupně ZŠ s lektorkou J. Krouparovou (8. 10., ŠD
Plánická)
o workshop se studiem SIGN a lektorkou Ivonou Ivicovou na téma Svět našich
nevidomých a neslyšících kamarádů (9. 10., Gymnázium Klatovy)
a další zajímavé akce.



Knihovna se zapojila do celostátní sbírkové akce „V září světlušky září“ (od 1. 9.
do 10. 10.).
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Besedy, přednášky

6.

 Občanské sdružení Bartolomeo – přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta „Katedrála“


















(16. 1.)
Přednáška Ing. arch. Pavla Valtra „Šumava a její budoucnost“ (30. 1.)
Přednáška Jiřího Hostýnka „Nekamenujte proroky“ (13. 2.)
Beseda „Klatovy v proměnách času (1)“, připravili Ing. Martin Kříž a Jindřich Suchý
(27. 2.)
Toulky Rumunskem s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem (20. 3.)
Přednáška Sportovního klubu vozíčkářů Praha „Island, René Kujan – 30 dní – 30
maratonů“ (27. 3.)
Občanské sdružení Bartolomeo – přednáška MUDr. Mirky Skovajsové, PhD.,
a Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. Naděje v boji s rakovinou (28. 3.)
Přednáška Iwana Rubáše Hrady a zámky na Klatovsku (17. 4.)
Knihovna se zapojila do Celonárodního čtení z Bible (18. 4.)
O Paříži, Praze a dalších městech vyprávěl a své verše z nové básnické sbírky četl Petr
Skarlant v pořadu „Města mé lásky“ (24. 4.)
Přednáška RNDr. Tomáše Beránka, CSc., „Himálaj, domov sněhu“ (7. 5.)
Přednáška PhDr. Jitky Lněničkové „Příběhy ze šumavských skláren“ (22. 5.)
Ve spolupráci s o. s. Bartolomeo přednáška Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., FESC,
a doc. MUDr. Zuzany Urbanové, CSc., „Víno a lidské zdraví“ (3. 6.)
Přednáška PhDr. Jitky Lněničkové a JUDr. Jiřího Štancla „Lötz, nejslavnější sklo
ze Šumavy“ (12. 6.)
Autorské čtení Dušana Kučery Starej rybíz (11. 9.)
Přednáška MUDr. Michala Janeka Současné trendy a možnosti v operaci šedého zákalu
Autorský pořad cestovatelky a amatérské fotografky Magdy Radostové Aljaška divoká
a krásná (25. 9.)
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Pořad Jany Dvorské a Miloše Kašpara Krásy Rajasthanu a to nejzajímavější z Uttarpradheš
(9. 10.)
Přednáška Václava Vetýšky Šumava v díle Josefa Váchala (16. 10.)
Pořad Iwana Rubáše Staré klatovské hostince a prezentace a křest brožury Klatovská
historie III (23. 10.)
Ve spolupráci se ZUŠ Josefa Kličky koncert cyklu soudobé česko–německé hudební
tvorby Nová hudba na druhou (24. 10.)
Občanské sdružení Bartolomeo – přednáška Prof. MUDr. Cyrila Hoschla, DrSc.,
FRCPsych, Bedřich Smetana – choroba a tvorba (29. 10.)
Cestopisný pořad – Andrea Kaucká a René Bauer Krásy Zimbabwe (6. 11.)
Přednáška Ing. Vlastimila Bažanta Harmonizování energetického systému člověka I.
(11. 11.)
Přednáška Jana Trávníčka (jako pátý Čech a jako dvoustý člověk na světě bez použití
umělého kyslíku na vrcholu obávané K2) Honza Tráva na Ká dva! (13. 11.)
Přednáška Petra Nazarova Jihozápad USA (20. 11.)
Přednáška Informační a strážní služba, váš partner v Národním parku Šumava (4. 12.)
Přednáška Doc. PhDr. Marie Janečkové, CSc., Kazatelské umění Ondřeje Františka Jakuba
de Waldta (1683–1752)
Komponovaný pořad u příležitosti vydání nově knihy Jany Skarlantové Ze života
prababiček (18. 12.)
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Městská knihovna Klatovy se podílela na organizaci 8. ročníku konference Barokní jezuitské
Klatovy 2014 (25. – 27. dubna 2014).
V programu historické konference vystoupili: PhDr. Martin Svatoš, CSc., Doc. PhDr. Jiří Mikulec,
CSc., P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ, Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., PhDr. Jiří Havlík,
Ph.D., PhDr. Alena Bočková, Ph.D., Mgr. Ondřej Podavka a Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Zároveň knihovna pro tisk připravila sborník příspěvků z této konference „Dělám to k větší slávě
Boží a chvále vlasti“, 6. svazek edice Klatovy v prostoru a čase.
Byl uskutečněn kurz počítačové gramotnosti pro Svaz zdravotně postižených Šumava. Jednalo
se celkem o 7 lekcí na témata Základy práce s počítačem, Vyplňování formulářů na internetu,
Bezpečnost při práci s e-mailem a E-mailová komunikace efektivně.

IV.







REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVNY
Městská knihovna Klatovy je pověřenou knihovnou pro 45 základních knihoven. Z tohoto
počtu je 9 knihoven profesionálních a 36 neprofesionálních. V počtu neprofesionálních
knihoven je zahrnuto i pět poboček v integrovaných obcích Klatov (Habartice, Kydliny,
Štěpánovice, Tajanov a Vícenice).
Regionální funkce jsou zajištěny úvazkem 1,24.
Kromě vykazovaných konzultací je poskytován rozsáhlý informační servis úřadům
i knihovnám v pověřené oblasti prostřednictvím elektronické pošty (rozesílání
metodických materiálů, pokynů, informací z knihovnické oblasti, nabídek školení, besed
s autory a zlevněných knih atd.).
Kromě již klasických kurzů zaměřených na práci s kancelářskými programy proběhly i dvě
informační schůzky pro zástupce zřizovatelů na téma Možnosti získání financí z dotací.
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Nově jsme začali pořádat kurzy Trénování paměti. Vydali jsme také informační materiál
„Možnosti získání financí z dotací aneb Jak pomoci knihovně a ušetřit“, kterou jsme
rozeslali na obecní a městské úřady.
Proběhly dvě porady pro profesionální knihovníky (z toho jedna výjezdní v Městské
knihovně v Plánici) a jedna porada pro neprofesionální knihovníky.
Aktualizace fondu proběhla v Městské knihovně Nýrsko a probírky stálých fondů
v knihovně v Poleni, Vícenicích a v Bezděkově. Knihy ze stálých souborů byly vráceny ke
zpracování do Městské knihovny Klatovy.
Revize knihovního fondu byla provedena v Městské knihovně Švihov. Revizním
protokolem byly uzavřeny revize z roku 2013 (Městská knihovna Janovice, Městská
knihovna Plánice a Městská knihovna Železná Ruda). Revize proběhla také v regionálním
oddělení Městské knihovny Klatovy.
Obce na nákup knihovního fondu finančně nepřispívají. Klatovská knihovna však působí
jako distribuční místo pro knihy z projektu Česká knihovna. Zároveň zprostředkovává
předání knih vyřazených z fondů jednotlivých knihoven do knihoven, které o ně projevily
zájem.
Byly zpracovány statistické výkazy za rok 2013 a uloženy do celostátního formuláře
NIPOS.
Byl vydán Přehled činnosti obsluhovaných knihoven za rok 2013.
V rámci výměnných souborů bylo na jednotlivé knihovny dodáno celkem 11 085
svazků ve 172 souborech.
Pracovníci knihovny provedli celkem 108 metodických návštěv a poskytli 80 osobních
či telefonických konzultací.
Pro rok 2014 obdržela Městská knihovna Klatovy od KÚ Plzeňského kraje dotaci
na výkon regionálních funkcí ve výši 522 152 Kč.
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VZDĚLÁVÁNÍ – ÚČAST NA
SEMINÁŘÍCH A PORADÁCH

V.












ODBORNÝCH

ŠKOLENÍCH,

Ředitelka knihovny pracovala v Sekci veřejných knihoven Svazu knihovníků
a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Na základě pověření této sekce
a Regionálního výboru SKIP byla jmenována do krajské komise soutěže Vesnice roku
2014, kterou vyhlašuje MMR ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR.
Bylo hodnoceno celkem 16 obcí.
Dále se zúčastnila konference pořádané Konfederací zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR, Českomoravskou konfederací odborových svazů a SKIP ČR
na téma „Budoucnost veřejných knihoven v ČR z pohledu změn důchodového systému
a sociálního dialogu“.
Pro zajištění kvalitního chodu knihovny, kulturních aktivit a všech provozních změn je
pravidelně 1× měsíčně pořádána pracovní porada všech zaměstnanců.
Vybraní pracovníci se zúčastnili odborných školení a seminářů pořádaných Svazem
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Národní knihovnou ČR, SVK PK Plzeň
a e-learningových kurzů podle svého profesního zaměření.
Např.: Autorské právo 2. díl, Grafologie, Elektronické ankety a jejich vyhodnocení,
LANius – přechod na RDA, MARC 21, Strategie rozvoje SVK Plzeň, Internet, knihovny
a hledání informací o zdraví, Půjčování čteček a e-knih, MVS, knihovní řád, Úvod do
neviditelného webu, Řečnické umění, Knihovnická dílna Jičín, Čtenářství a dyslexie,
Literatura pro děti a mládež, Bohumil Hrabal méně známý, Mozkový trénink a děti, Kurz
pro trenéry paměti II. stupeň, Problémy v oblasti knihovnických služeb, Benchmarking,
Vybrané kapitoly z NOZ, Katalogizace Clavius, Evergreen v českých knihovnách 2014,
Grafický program Inkscape I., setkání knihovníků “Co venkovské knihovny umějí
a mohou“ v Ratíškovicích, Knihovnická dílna pořádané SKIP a NK Praha, kurz Grafologie
a Soft skills – umění komunikace (o. p. s. Úhlava).
Z ekonomické a mzdové oblasti: Roční zúčtování záloh a daň z příjmů, Účetnictví ÚSC
a PO, Daň z příjmu právnických osob, Rok ve mzdové účtárně 2013, Rok ve mzdové
účtárně 2014, Daňové a nedaňové výdaje, Mzdový seminář Avensio, Účetnictví vybraných
účetních jednotek.
Semináře a školení uspořádaná Městskou knihovou Klatovy (vlastní lektoři):
Seznámení se čtečkami e-knih, Kurz první pomoci, Trénování paměti, Nový občanský
zákoník, Microsoft PowerPoint, Katalogizace Clavius, Zoner Photo Studio, Možnosti
získání financí z dotací 2015.
Pracovníci též využívají e-learningové kurzy na portálu knihovna.cz.
Např. Kurz počítačové gramotnosti, kurzy knihovnického minima a ICT.
Průměr na jednoho zaměstnance činil 36 vyučovacích hodin. Doporučený standard je 48
hodin ročně.
Vybraní pracovníci navštívili nově otevřené prostory Univerzitní knihovny ZČU v Plzni
a prohlédli si oddělení akvizice a zpracování knižního fondu.
Byla uspořádána poznávací exkurze do Sušice a okolí spojená s návštěvou Městské
knihovny Sušice (9. 5.).
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VI.

PROVOZNÍ, EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.

Spolupráce s partnery

Pokračovala výborná spolupráce s Domem dětí a mládeží Klatovy, Základní uměleckou školou
J. Kličky Klatovy, Dětským domovem se školou Měcholupy, o. s. Klatovské katakomby,
o. s. Bartolomeo, Svazem zdravotně postižených Šumava, skupinou Krystal, Diakonií Klatovy,
Sportovním klubem vozíčkářů Praha a Informační strážní službou Národního parku Šumava.

2.

BOZP a PO




3.

Pravidelně byla inspektorem společnosti I.T.I. Plzeň panem Miroslavem Šídlem na základě
uzavřené smlouvy prováděna kontrola stavu BOZP a PO na všech pracovištích včetně
veškeré dokumentace a odborná školení.
Příkazem ředitelky č. 16/2014 byla zabezpečena prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na pracovištích Městské knihovny, včetně poboček. Prověrková komise nezjistila
žádné nedostatky, viz zápis z 30. 12. 2014.
Ekonom knihovny pravidelně sleduje provedení revizí ve stanovených lhůtách.

Odborná praxe

V roce 2014 se neuskutečnila.

4.

Ediční činnost
 Přehled o činnosti obsluhovaných knihoven za rok 2013 (regionální oddělení)
 Možnosti získání financí z dotací aneb Jak pomoci knihovně a ušetřit (Stanislav Reiser)
 6. svazek edice Klatovy v prostoru a čase „Dělám to k větší slávě boží a chvále vlasti,
Bohuslav Balbín a jeho doba“

– 15 –

Provozní záležitosti

5.

 Knihovna i 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.
 Uskutečnila se revize a současně aktualizace knižního fondu regionálního oddělení.
 V rámci péče o knižní fond v oddělení pro děti a mládež se věnovala péče přeznačování
a aktualizaci.

Projektová činnost

6.

Předložené projekty na získání státní dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2014:






Přihláška do konsorcia databáze Mediální (Anopress IT) a ASPI – účast v konsorciu
schválena, úhrada 8 měsíců provozu
Program Knihovna 21. století, projekt Děti poznávají svět handicapu – přidělena dotace
8 000 Kč
Program Knihovna 21. století, projekt S knihou aktivně již odmala – dotace nepřidělena
Program Veřejné informační služby knihoven, podprogram 3 (Informační centra
knihoven), projekt Nákup techniky a programového vybavení pro individuální práci
se čtenáři se specifickými potřebami – přidělena dotace 35 000 Kč
Program Česká knihovna – v roce 2014 knihovna obdržela celkem 31 dokumentů
v celkové hodnotě 10 520 Kč

Nadace ČEZ, program Podpora regionů, projekt Renovace oddělení pro děti a mládež Klatovy
a pobočky v ZŠ Tolstého – dotace nepřidělena
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7.

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2014

V roce 2014 knihovna hospodařila s těmito prostředky:
Příspěvek na činnost
v tom: dotace od KÚPK na regionální činnost
dotace od MK ČR (projekt Knihovna 21. století)
dotace od MK ČR (projekt Veřejné informační služby…)

8 165 152,00 Kč
522 152,00 Kč
8 000,00 Kč
35 000,00 Kč

Vlastní tržby

403 545,46 Kč

Čerpání rezervního fondu na nákup výpočetní techniky

140 270,00 Kč
8 708 967,46 Kč

Celkem
Náklady Městské knihovny Klatovy

Spotřeba materiálu
Nejvýraznější položkou je nákup knihovního fondu (do fondu městské knihovny byly nakoupeny
knihy, CD, zvukové knihy a periodika dohromady za 828 753,44 Kč).
Dalšími výraznými položkami jsou nákup drobného majetku do hodnoty 1 000 Kč (jednalo se
především o nové židle do společenského sálu, sedací vaky na pobočku dětského oddělení a drobné
elektrotechnické doplňky k ozvučovacímu systému).
Spotřeba energií
Ve spotřebě energií došlo k výrazné úspoře především díky znatelnému snížení nákladů na topení.
(238 000 Kč)
Opravy a udržování
Opravy automobilu, počítačů, hasicích přístrojů a plynových kotlů (10 000 Kč)
Ostatní služby
U ostatních služeb nejvyšší položku činí nájem za prostory v hlavní budově, pobočku v ZŠ
Tolstého, Luby a garáž (579 844 Kč). Zbylá část byla vyčerpána na následující služby:
servis PC, odměny pro přednášející při besedách, servis programů mzdy, účetnictví, majetku, EZS,
automatizovaný knihovnický systém Clavius, aktualizace ASPI, Anopress, telekomunikační
služby Hitel, telefonní poplatky, poštovné, servis multifunkční kopírky, zajišťování BOZP, školení
apod.
Mzdové náklady
Limit na mzdy v roce 2014 činil 3 861 000,00 Kč, čerpání k 31. 12. 2014: 3 843 823,00 Kč.
Přepočtený počet pracovníků k 31. 12. 2014 16,26.
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Výnosy Městské knihovny Klatovy
Výnosy v roce 2014 byly plněny takto:
 výnosy z prodeje služeb (čtenářské poplatky, poplatky za upomínky a rezervace,
kopírovací služby a tisk)
340 311,00 Kč
 tržby antikvariátu (za prodané knihy)
17 194,00 Kč
 ostatní výnosy – za poskytnuté služby MVS, za vyúčtované náklady pro Klatovské
katakomby na základě Smlouvy o spolupráci
10 502,00 Kč
 výnosy z pronájmu společenského sálu
9 090,00 Kč
 vstupné, vložné na organizované školení NOZ
13 700,00 Kč
 úroky KB
12 748,46 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2014 činil 64 849,37 Kč.
Regionální funkce
Městská knihovna Klatovy obdržela pro rok 2014 na výkon regionálních funkcí z krajského
rozpočtu Plzeňského kraje účelovou dotaci 522 152,00 Kč.
Na osobní náklady bylo čerpáno 336 330,00 Kč.
Na nákup knižního fondu použito 175 947,39 Kč.
Zbývající částka v sobě zahrnuje spotřebu benzínu na metodické cesty, telefonní poplatky,
pronájem vozidla na poradu profesionálních knihovníků, servis počítačů a aktualizace
knihovnického systému.
Dotace byla celá vyčerpána a vyúčtování bylo zasláno do SVK Plzeň.
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Fyzické návštěvy knihovny celkem
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2013
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2013
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2014
18 553
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Přírůstky

2014

Přírůstky fondu v ks

Náklady na nákup fondu v Kč

Náklady na nákup fondu a přírůstky fondu

