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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Statistické údaje 
 
2.1. Knihovní fond 
 Rok  

2004 
Rok  

2005 
Rok  

2006 
Rok  

2007 
Rok 
2008 

Stav k 31. 12.  54 578 51 595 53 376 55 238 54 822 
Naučná literatura  17 392 16 542 17 317 17 912 18 527 
Beletrie  36 867 34 734 35 740 37 007 35 976 
Ostatní dokumenty 319 319 319 319 319 
Přírůstek knihovního fondu 1 837 498 1 936 1 869 2 003 
Úbytek knihovního fondu 566 3 481 155 7 2 419 
Počet titulů periodik 53 58 52 51 54 
 
 
Knihy byly v roce 2008 vybírány pracovnicemi jednotlivých odd., které jsou 
v bezprostředním kontaktu s uživateli knihovny. V letošním roce byl na webu knihovny 
vystaven formulář, který umožňuje čtenářům knihovny zasahovat do skladby fondu. 
Největší část knih byla nakoupena v Knihkupectví Horažďovice a prostřednictvím 
distribuce OPA, dále využíváme nákup prostřednictvím elektronických obchodů. 
Využíváme i nabídku zlevněných knih dodavatelů Jana Hoffera a Jiřího Pařízka.  
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 získáváme 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. 
Nepodařilo se nám plně odstranit časovou prodlevu ve zpracování fondu. Celkem bylo 
zapsáno 2 003  svazků knih, odepsáno ze skladu a dosud nezpracovaného výměnného 
fondu 2 419 svazků a provedena aktualizace fondu beletrie uloženého ve skladu. Při 
letním bazaru, který probíhal každé prázdninové pondělí bylo prodáno 2 027 knih a 
získáno  4 054,- Kč. 
 
2.2. Uživatelé knihovny 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Registrovaní čtenáři 898 869 779 791 784 
Z toho do 15 let 262 243 228 223 218 
Návštěvníci 17 499 16 851 18 833 20 097 20 143 
Návštěvníci knihovny 14 094 12 853 14 533 14 613 14 153 
Návštěvníci internetu 1 051 821 852 1 552 2 282 
Návštěvníci akcí 2 354 3 177 3 448 3 932 3 708 
Virtuální návštěvy - - - 4 007 5 971 
 



Počet uživatelů knihovny rok od roku roste. Je to především způsobeno počtem 
návštěvníků akcí a především bezplatným internetem, kde počet návštěvníků vzrostl 
téměř trojnásobně. Vzhledem k tomu, že knihovna nabízí prostřednictvím internetu 
on-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 loňského roku jsou i součástí vykazovaných statistických údajů pro 
celostátní statistiku. Nepatrný pokles počtu čtenářů byl zapříčiněn letní provozní 
dobou, která byla omezena na 1 den v týdnu. 
 
2.3. Výpůjčky 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Výpůjčky celkem 51 909 45 068 43 579 41 069 38 014 
Naučná lit. dospělým čten. 15 470   13 437   12 436 10 204 9 718 
Krásná lit. dospělým čten. 22 756 20 590 20 565 21 262 20 017 
Naučná lit. dětem 4 365 3 486 3 867 3 123 2 375 
Krásná lit. dětem 9 318 7 555 6 711 6 480 5 903 
Výpůjčky periodik z počtu výp. 10 432 8 386 8 552 7 056 5 557 
 
2.4. Meziknihovní a výpůjční služby knihovny 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Počet požadavků z jiných knihoven 177 136 94 162 132 
Počet vyřízených požadavků 176 136 94 162 132 
Počet požadavků jiným knihovnám 58 45 42 39 53 
Počet vyřízených požadavků 41 38 42 39 50 
 
K výše uvedeným statistikám je třeba ve prospěch knihovny poznamenat, že počet 
čtenářů je ve skutečnosti vyšší, neboť obvykle na jednu průkazku dochází celá rodina 
nebo naopak řada uživatelů nemá registraci čtenáře a do knihovny dochází pouze jako 
prezenční uživatel do čítárny novin a časopisů nebo knihovnu využívá za účelem 
jednorázového zjištění informace. Mnozí uživatelé nás vyhledávají prostřednictvím 
internetu a našich www stránek, na kterých si již mohou zjistit, kdy a zda je 
požadovaná kniha k dispozici a podle toho si naplánovat návštěvu knihovny.  
O tom, co způsobuje pokles výpůjček se můžeme jen dohadovat. Důvod poklesu 
výpůjček je diskutabilní. 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 omezujeme i 
nákup periodik.  Uživatele mohou odrazovat tmavé prostory a nedostatečný počet a 
kvalita PC.  



Přestože kriticky pohlížíme na využitelnost Městské knihovny v Horažďovicích, 
můžeme objektivně 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 
 
 
 

2004 
akce/účast 

2005 
akce/účast 

2006 
akce/účast 

2007 
akce/účast 

2008 
akce/účast 

Knihovnické 
lekce 

27 34/701 35/725 36/712 17/375 

Besedy, 
lit.pásma 

75 71/2067 74/2479 84/2863 67/3130 

Exkurze 8 6/159 4/65 5/110 5/115 
Soutěže 2 3/187 4/47 4/154 2/56 
Výstavky 2 2 4 2 2 
Školení IT 3 7/63 7/123 9/93 5/82 
 117/2354 123/3177 128/3448 140/3932 98/3758 

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 32 literárních pásem o 
životě a díle významných literárních osobností. V rámci projektu Děti a čtení navštívili 
knihovnu spisovatelé Petra Braunová, Ivona Březinová, Vladimír Hulpach, Miroslava 
Kuntzmannová a Ondřej Fibich. V době letních prázdnin probíhal Letní bazar knih. 
Vyvrcholením celoroční činnosti a projektu Děti a čtení 2008 se stal Den pro dětskou 
knihu. Hodnocení akcí je uvedeno v oddíle - projekty. 

2.6. Technická vybavenost knihovny 
 
Knihovna je plně automatizovaná. Od roku 1991 byl využíván automatizovaný knihovní 
výpůjční systém (AKVS) LANius a 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)  
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) 

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 je umístěn on-line katalog, kde je možné vyhledat 
informace o knihách ve fondu MěK HD a také zjistit, zda je momentálně  kniha 
k dispozici. Prostřednictvím webu může každý čtenář nahlédnout do svého 
čtenářského konta. Od letošního roku je přístup do čtenářského konta umožněn 
z hlavní stránky našeho webu. Internetové stránky jsou průběžně aktualizovány. 
Aktualizaci zajišťují všechny pracovnice knihovny a každá zodpovídá za jedno oddělení. 
Jednotlivá oddělení samostatně vkládají informace týkající se jejich činnosti. V roce 
2008 zaznamenaly webové stránky knihovny novou úpravu. Došlo o 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 
nově nápověda Co dělat, když... a také nový elektronický formulář pro objednávání 
akcí. Doufáme, že tato novinka usnadní práci nám, ale i školám a ušetří i nějaké 
finanční prostředky. 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. V průběhu roku 2007 – 2008 byla pro všechny knihovny regionu 
zajištěna šablona webu pro malé knihovny a do těchto šablon byly vloženy základní 
informace o knihovnách. 

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. Finanční prostředky jsou 
zasílány včas a částka byla každý rok valorizována. 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Úvazek na VRF 1 0,5 – 1 0,62 0,62 0,62 
Nákup výměnného fondu 88 433,- 42 457,- 41 998,- 44 183,- 45 185,- 
 
 
 
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 
 
2.8.2. Výkaz výkonu regionálních funkcí 
 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2008 

1 Kraj   Plzeňský                                 
2 Městská knihovna Horažďovice   
3 Počet pracovníků zajišťujích RF 0,62 
4 Počet obsluhovaných knihoven 22 
5 Poradenská a konzultační činnost   
6   počet obsloužených knihoven 22 
7   počet poskytnutých konzultací 39 



8   počet metodických návštěv 24 
9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) 12- 01   

10   počet obsloužených knihoven 22 
11   počet zpracovaných statistických výkazů 22 
12 Vzdělávání knihovníků, semináře   
13   počet obsloužených knihoven 2 
14   počet všech vzdělávacích akcí 2 
15       z toho : počet akcí v rámci RF 2 
16   počet všech účastníků 2 
17       z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 2 
18   počet všech vyučovacích hodin 4 
19       z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 4 
20 Porady   
21   počet obsloužených knihoven 10 
22   počet akcí 1 
23   počet účastníků 10 
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   
25   počet obsloužených knihoven 0 
26   počet revidovaných k.j. 3 100 
27   počet revidovaných knihoven 0 
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   
29   počet obsloužených knihoven   
30   počet nakoupených knihovních jednotek   
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    
32   počet obsloužených knihoven   
33   počet zpracovaných knihovních jednotek   
34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   
35   stav výměnného fondu k 31.12. 2008 7 227 
36   roční přírůstek VF 285 
37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 285 
38   zakoupeno z finančních prostředků obce   
39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů   

40 Cirkulace VF   
41   počet obsloužených knihoven 19 
42   počet expedovaných souborů 54 
43   počet svazků v souborech 1 937 
44 Servis výpočetní techniky   
45   počet obsloužených knihoven 4 
46   počet akcí 6 
47 Doprava v rámci výkonu RF   
48   počet obsloužených knihoven 22 
49   počet ujetých km 260 

 
 
2.8.3. Přehled a porovnání statistických údajů jednotlivých knihoven 
 
Srovnávací tabulky viz. příloha č. 1. 
 
 
 
  



3. Zaměstnanci knihovny 
 

3.1. Seznam zaměstnanců knihovny  
Jméno Úsek úvazek 
Šimonová Lenka Vedoucí knihovny, VRF,  úsek zpracování fondu 1 
Marešová Eva Odd. pro děti a mládež 1 
Tomešová Petra Odd. pro dospělé 1 
Lešková Miluše Odd. pro dospělé/ VRF 0,62/0,38 
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. 
 
Jméno zaměstnance Název akce Počet hodin termín 
Lešková Miluše Školení řidičů  březen 2008 
 N3 - Word pro pokročilé  10 říjen 2008 
 Modul 6 - prezentace  20 prosinec 2008 
Marešová Eva Dětské (ne)čtenářství   7 září 2008 
 Klub dětských knihoven  4x v roce 
 Svět knihy  květen 2008 
 Modul 6 - prezentace  20 prosinec 2008 
Šimonová Lenka Knihovnická dílna 10 duben 2008 
 Školení řidičů  březen 2008 
 N4 - Excel pro pokročilé  10 červen 2008 
 Knihovny současnosti   září 2008 
 Mozkobraní - KDK  listopad 2008 
 Dětské (ne)čtenářství 3 září 2008 
Tomešová Petra Svět knihy  květen 2008 
 Autority 12,5 květen 2008 
 Digitální fotografie 20 září 2008 
 N3 – Word pro pokročilé 10 říjen 2008 
 

 
     
 
 
 
 
 



4. Projekty, dotace a dary 
 

Knihovna podala v tomto roce 3 žádosti. Všechny tři žádosti byly v dotačních řízeních 
úspěšné.  
  
 
Projekt žádost dotace spoluúčast Dary 

finanční 
Celkové 
náklady na 
projekt  

Děti a čtení 
2008 

20 000  20 000  20 004 17 500 74 958,- 

Prácheňsko 
digitálně – 3. 
etapa 

16 000 16 000 8 771 - 24 771,- 

Herbář Fr. 
Celerina 
- 1. etapa 

17 500 17 000 18 000 - 35 000,- 

Česká knihovna 5 000 5 000 - - 5 000,- 
Celkem  58 500 58 000 46 775 17 500 139 729,- 
 
4.1. Děti a čtení 2008 v grantovém programu MK ČR Knihovna 21. století 
 

Setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou a Petrou Braunovou a vyhlášené téma 
projektu „Kde končí svět“ nás v roce 2008 inspirovalo k zaměření projektu Děti a 
čtení na závislosti všeho druhu. V průběhu roku jsme dětem a dospívající mládeži 
zprostředkovali setkání s lidmi, kteří o závislostech píší a nebo jsou sami závislí, kteří 
prošli určitě „cestou tam“, kterým se podařilo najít „cestu zpátky“ a také s těmi, kteří 
na té cestě neustále jsou. O závislosti na pohádce, psaní pro děti a dětském čtenáři u 
nás v letošním roce vyprávěla spisovatelka Martina Drijverová. Vystoupení bylo 
doplněno o živé ilustrování Vojty Otčenáška. Setkání s Václavem Chaloupkem se 
bohužel pro časové zaneprázdnění autora neuskutečnilo. 

Březen měsíc knihy a internetu byl ve znamení bezpečného internetu. O závislosti 
na něm a o bezpečí či nebezpečí při cestování po síti seznámily děti i dospívající 
pracovnice knihovny. Při těchto besedách nás příliš ani nepřekvapilo, že většina dětí si 
žádné nebezpečí ani neuvědomuje. Protože naše knihovna nemá takovou tu klasickou 
čítárnu, kde by si člověk mohl v klidu posedět a počíst, pozvaly jsme ty nejmenší děti 
do úplně nejlepší čítárny, kterou si prostřednictvím internetu může každý přenést 
kamkoli, třeba domů do svého pokojíčku. Děti dnes už ví, že dobrou zábavu, poučení a 
něco o správných knihách najdou na www.citarny.cz. O závislosti na historii, o bájích a 
pověstech vyprávěl dětem v Horažďovicích i v Nalžovských Horách spisovatel Vladimír 
Hulpach. Závislosti ze všech stran prostudovala spisovatelka Ivona Březinová a o 
gamblerství, bulimii, anorexii a drogách napsala sérii knih Holky na vodítku a 
připravuje sérii Kluci na řetězu. O své zkušenosti se podělila s žáky ZŠ 



v Horažďovicích a v Chanovicích. Zajímavé bylo setkání se studenty SŠ, kde se 
nakonec přes počáteční nezájem, možná i ostych před ostatními, rozvinula debata, 
která byla přínosná pro všechny zúčastněné strany. Společně s celým Českem jsme 
Četli Čapka. A tak se dostalo i na ty, kteří raději poslouchají, než sami čtou. Ukázky 
z knih v podání regionálního autora Martina Kříže, Boženy Salákové a Václava Trčky si 
poslechli někteří čtenáři knihovny a děti ze školních družin.  

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského proběhlo letos také ve znamení 
bratří Čapků a tak děti společně s pejskem a kočičkou upekly úplně ten nejnemožnější 
dort na světě a aby si pak spravily chuť, tak si každý sám za sebe vytvořil skutečný 
skvost, kterým byl minidortík z kandovaného ovoce. Pasovacího meče se chopila paní 
starostka Mgr. Jindřiška Jůdová a vedoucí odboru kultury Plzeňského kraje Bc. 
Vladimír Líbal. Kromě slibu, který se všichni budoucí rytíři naučili nazpaměť, předvedli 
také, jak se v prvním školním roce naučili číst. Děti obdržely pasovací listinu 
s fotografií a kouzelný měšec plný dárků od sponzorů. V červnu k nám do knihovny 
přijel vyslanec téměř 7 000 zvířátek pan Martin Vobruba z plzeňské ZOO. Během 
besed dokázal děti zahrnout takovým množstvím informací a zajímavostí, že jsme mu 
všichni uvěřili, že je nesmírně závislý na zvířatech a na přírodě vůbec. V rámci Týdne 
knihoven pokračovaly besedy na téma závislosti. O tom, jak potkal drogy, vyprávěl 
studentům SŠ šéfredaktor Klatovského deníku Milan Kilián, který společně s Ivonou 
Březinovou také předvedl, jak se dělá rozhovor. Do tajů komunitního plánování 
zasvětila žáky devátých tříd starostka města Jindřiška Jůdová, která děti seznámila i 
s problematikou drog a možnostmi seberealizace mladých lidí v našem městě. 
V Horažďovicích a v Pačejově představila na 3 besedách svoje knihy Petra Braunová. 
Pro nejmenší jsme v Týdnu knihoven připravili setkání s loutkami a po vzoru Jičína 
jsme se nechali čertovsky inspirovat. U nás však stačil jeden čert, který tak popletl 
všechny pohádky, že dětem dalo velkou práci, než je zase rozmotaly. 

Mottem letošního „Týdne knihoven“ bylo „Rodinné stříbro“. Každá knihovna se 
k tomu postavila po svém. Některé za své rodinné stříbro považují vzácné knihy, které 
vlastní, jiné knihovny shromažďovaly od svých čtenářů staré rodinné recepty, které 
se dědí z generace na generaci. Naše knihovna za takový skvost považuje čtenáře, 
kteří dovršili věk 80 let a již dlouhá léta využívají služeb městské knihovny. Těmto 
„stříbrným čtenářům“ jsme chtěli za jejich dlouholetou přízeň poděkovat. A tak jsme 
pro ně zprostředkovali slavnostní setkání s paní starostkou. Naším nejvěrnějším 
čtenářem je pan Karel Vaněk, který knihovnu navštěvuje již od roku 1947. 

Vyvrcholením roku byl pro nás již podruhé Den pro dětskou knihu, který je 
pořádán ve spolupráci s městem a završen zvonkovým průvodem, rozsvícením a 
požehnáním vánočního stromu a společným vystoupením pěveckých souborů. I 2. 
ročník Dne pro dětskou knihu se vydařil. Podle speciálního počítadla, kterým byl 
vánoční řetěz, který tvořili sami účastníci akce, přišlo 673 návštěvníků, kteří po celý 
den nakupovali knihy, poslouchali autorská čtení, hráli deskové hry, soutěžili, zkoušeli 
různá řemesla, psali Ježíškovi vánoční přání a knihovně vysvědčení, seznámili se 
s projekty Vaříme s dětmi, Andělská kuchařka a Divadélko do kufříku a především se 
bavili a společně si užívali první adventní neděli. Vyvrcholením pořadu v kulturním domě 



bylo „Škatulení“ – dražba dekorativních krabic ve prospěch DD Kašperské Hory buňka 
Chanovice, kdy bylo vydraženo 11 470,- Kč.  

V průběhu roku byly vyhlášeny 3 soutěže . Zdravé závislosti, Vánoční strom pro 
Helenu Zmatlíkovou a celoroční soutěž Sbírej samolepky. Sbírej samolepky je soutěž, 
při které je každý měsíc vyhlašována otázka měsíce, zaměřená na některého 
spisovatele, ilustrátora nebo významné výročí.  

V rámci projektu Děti a čtení bylo celkem uspořádáno 38 akcí, kterých se 
zúčastnilo 2 135 návštěvníků.  

Veškeré akce, ohlas tisku i některé výtvarné práce jsou zveřejněny na našich 
webových stránkách www.knihovna.horazdovice.cz 
 
Partneři a sponzoři projektu: 
 
Partneři projektu  
 
 Ministerstvo kultury ČR – Knihovna 21. století 
 Rosteme s knihou 
 Celé Česko čte dětem 
 Město Horažďovice 

Dětský domov Kašperské Hory 
DOZP Stod 
Skautské středisko Prácheň 
Střední škola Horažďovice 
Tyjátr Horažďovice 

 
 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  
Grafické studio - Petr Kolář & Martin Kutálek  

 Grammer  s.r.o. Horažďovice   
Haas Fertigbau spol. s r.o. 
Jana Petříková - Vesna    
Klatovský deník 

 Knihkupectví Horažďovice  
Kulturní středisko Horažďovice -  Libuše Mužíková  
Kvatro Horažďovice  -  Karel Krejčík 
Lyckeby Amylex  a.s. Horažďovice 
MgA Pavel Svoboda – scénograf, fotograf a grafik 
Milena Urbanová – prodej okrasných rostlin 
Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. 
Modrá pyramida  stavební spořitelna – Oblastní zastoupení Klatovy 
Music Club Houba 
Oblastní charita Horažďovice 



OPA – Tomáš Loukota Praha 
PS Otaváci 
Raiffeisen – stavební spořitelna, oblastní zastoupení 
Rosa Computers 
Řeznictví Říha 
Řeznictví Václav Trnka 
Sušické uzeniny  
Šumava Net 
TYPOS Klatovy 
Zámecká cukrárna 
ZOO Plzeň 

4.2. Prácheňsko digitálně – 3. etapa v grantovém programu MK ČR VISK7 
 
Digitalizace fondu Městské knihovny byla zahájena v roce 2006, kdy byla podána 
žádost o dotaci v rámci projektu VISK7. Dotace nebyla přidělena protože  projekt 
tematicky nezapadal do zadání podprogramu, který není určen na reformátování 
monografií, navíc se jednalo o nový, nikoli pokračující projekt. Komise doporučila 
podat žádost o dotaci v následujících letech s tím, že z projektu bude vypuštěna 
beletrie. Přesto, že jsme s projektem v 1. etapě neuspěli, chtěli jsme tuto etapu 
realizovat a to především s ohledem na výročí Karla Němce. Ve spolupráci s NK ČR a 
za finanční podpory města byla uskutečněna digitalizace Dějin města Horažďovic. 
Podařilo se nám tak proniknout mezi 20 knihoven, které digitalizují své fondy 
v programu Kramerius. NK ČR bylo kladně hodnoceno, že náš projekt je rozpracovaný 
výhledově a na etapy. Některé části našeho projektu byly v době podání 
nerealizovatelné a pro některé se teprve řešení hledalo. V roce 2007 byl dotační 
program, a to na základě našeho projektu, rozšířen o digitalizaci monografií. V roce 
2007 byl v rámci dotačního programu digitalizován Horažďovický obzor z let 1921 – 
1938. Vzhledem k tomu, že část novodobě vydávaného Horažďovického obzoru nebyla 
komisí schválena k realizaci, bylo umožněno do výše přidělené dotace digitalizovat 
některé monografie. Celkem bylo digitalizováno 6 monografií (viz. příl. č. 2 - Seznam 
digitalizovaných dokumentů). V roce 2008 byla realizována 3. etapa tohoto projektu. 
Do projektu bylo navrženo dalších 10 monografií (viz. příl. č. 2) z fondu Městské 
knihovny. I tato část projektu je již realizována.   
 
4.3. Herbář Fr. Celerina – v grantovém programu MK ČR Knihovna 21. století  
 
Herbář Františka Celerina pochází z roku 1889 a je vědeckým materiálem, který 
vypovídá o poznání přírody kraje. Jedná se o volně ložené listy formátu A2 přeložené 
na formát A3. Do vzniklé složky, která je očíslovaná, je volně vložena vylisovaná 
květina a cedulka (někde i větší počet) s popisem rostliny a jejím výskytem. 
Očíslované složky jsou uložené v deskách formátu A3, které mají na hřbetě informaci 
o dokumentu: Herbář obecních škol v Horažďovicích sestavil a daroval Fr. Celerin 
měšťan v Horažďovicích 1890. Herbář se skládá z 5 svazků (desek) obsahujících 707 



očíslovaných složek. V roce 2007 jsme Herbář Fr. Celerina přihlásili k digitalizaci 
prostřednictvím Národní knihovny ČR do Norských fondů. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o speciální dokument (novodobý rukopis), nebylo možné ho tehdy do systému 
Kramerius zařadit. V současné době je zpracování metadat pro Herbář v řešení. 
Hodnota herbáře byla posuzována RNDr. Janem Štěpánkem CSc., hlavním kurátorem 
Herbářové sbírky Katedry botaniky Univerzity Karlovy v Praze a konzultována 
s vedoucím restaurátorského oddělení Národní knihovny ČR panem Janem 
Stankiewiczem. Ti jej ohodnotili jako výjimečný unikát a historicky cenný dokument 
s velkou vypovídací hodnotou o našem regionu, který je významný nejen z historického, 
ale i estetického a přírodovědeckého hlediska. Hodnota z vědeckého hlediska nebyla 
zatím stanovena a je závislá na kvalitě popsání jednotlivých exemplářů. Za účelem 
vědeckého zhodnocení herbáře probíhá spolupráce na konzultační úrovni s Katedrou 
botaniky PřF UK, kterou byla doporučena fixace jednotlivých rostlin a popisek a 
restaurování celého dokumentu.  1. etapou projektu, která byla realizována v roce 
2008, je restaurování dokumentu. Představuje záchranu dokumentu a zafixování 
nasbíraného trojrozměrného materiálu (rostlin). Na základě doporučení správce 
herbáře byla pro restaurování vybrána Střední průmyslová škola grafická Hellichova 
Praha 1 pod vedením paní Milany Vanišové. Před vlastním restaurováním byla zhotovena 
fotodokumentace. Jednotlivé rostliny byly vyjmuty z původních dvoulistů a vloženy po 
dobu oprav do dvoulistů z neutrálního papíru. Původní dvoulisty byly mechanicky 
očištěny. Bylo provedeno měření pH. Koupání v teplé destilované vodě s přidáním 
SPOLAPONU AOS 146 bylo doporučeno Národním archivem. Vhodná neutralizace byla 
konzultována též s Národním archivem. Mechanicky poškozená místa byla opravena 
japonským papírem a doplněním papírové hmoty papírenskou pololátkou. Místa, kde 
došlo k degradaci papírové podložky způsobené korozí železogalového inkoustu, byla 
lokálně podložena tenkým japonským papírem. Po této opravě budou rostliny vloženy 
opět do původních dvoulistů a upevněny. Na všech 5 svazků budou zhotoveny speciální 
ochranné obaly pro vzácný a ohrožený knihovní fond, které budou chránit dokument 
proti mechanickému poškození a dalším nežádoucím vlivům, působení prachu, 
agresivního ovzduší, zvýšené vlhkosti, v případě živelní katastrofy rovněž poskytnou 
dokumentu určitou ochranu před žárem, kouřem, vodou nebo chemikáliemi.  

  
4.4. Česká knihovna 
 
Již několik let využíváme projekt MK ČR Česká knihovna na podporu české knižní 
produkce. V roce 2006 jsme prostřednictvím tohoto grantu získali knihy v hodnotě     
5 000 Kč.  
 
 
 
 
 



5. Rozbor hospodaření 
 

5.1. Provoz Městské knihovny Horažďovice 
 
    schválený upravený čerpání čerpání čerpání čerpání 

% 
plnění % plnění

    rozpočet rozpočet k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12.     

položka   tis. Kč tis. Kč Kč Kč Kč Kč SR UR 

5011 Platy zaměstnanců 715,0 712,0 168 061,00 333 702,00 515 082,00 710 010,00 99,30 99,72

5021 Ostatní osobní výdaje 16,0 28,7   2 650,00 14 150,00 28 650,00 179,06 99,83

5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení 186,0 185,6 43 696,00 86 762,00 133 921,00 183 042,00 98,41 98,62

5032 Povin.pojistné na zdravotní pojištění 64,0 64,0 15 126,00 30 033,00 46 357,00 63 361,00 99,00 99,00

5038 Ostat.pov.pojistné hrazené zaměstn. 2,9 2,9 715,00 1 408,00 2 127,00 2 891,00 99,69 99,69

5134 Prádlo, obuv, oděv 1,5 1,0       1 042,00 69,47 104,20

5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 200,0 205,0 45 157,30 105 587,40 154 288,90 204 787,90 102,39 99,90

5137 Drobný hmotný investiční majetek 75,0 48,2     30 213,00 48 979,00 65,31 101,62

5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov. 40,0 32,7 1 696,00 2 839,50 20 778,50 30 769,95 76,92 94,10

5151 Voda 1,5 1,5   1 394,00 1 394,00 1 394,00 92,93 92,93

5152 Teplo 70,0 86,5 86 498,00 86 498,00 86 498,00 86 498,00 123,57 100,00

5154 Elektrická energie 86,5 93,7 25 410,00 52 444,50 73 304,50 93 719,50 108,35 100,02

5155 Pevná paliva 1,0           0,00   

5161 Služby pošt 5,0 8,0 2 567,50 3 894,00 6 186,50 7 594,50 151,89 94,93

5162 Služby telekomunikací a radiokom. 35,0 32,0 14 148,50 17 443,50 28 103,50 33 824,50 96,64 105,70

5163 Pojištění 0,2 0,2 31,00 62,00 62,00 124,00 62,00 62,00

5167 Služby školení a vzdělávání 4,2 1,2   350,00 690,00 890,00 21,19 74,17

5168 Služby zpracování dat 17,5 10,1   6 804,00 6 804,00 5 104,00 29,17 50,53

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan. 82,9 88,9 10 602,00 46 630,07 68 462,87 87 579,87 105,65 98,52

5171 Opravy a udržování 65,0 65,0 4 872,70 27 038,20 51 461,20 61 439,20 94,52 94,52

5172 Programové vybavení 16,0 19,0       19 040,00 119,00 100,21

5173 Cestovné 7,0 8,5 216,00 2 767,50 4 068,00 8 929,50 127,56 105,05

5175 Pohoštění 0,5 0,5       178,00 35,60 35,60

5176 Účastnické poplatky   0,1     100,00 100,00   100,00

5181 Drobná záloha     1 000,00 1 000,00 1 000,00       

5192 Poskytnuté neinvest.přísp.a náhrady 6,8 5,2 1 158,50 5 026,50 5 026,50 5 026,50 73,92 96,66

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům   7,0 6 946,00 6 946,00 6 946,00 6 946,00   99,23

  celkem výdaje 1 699,50 1 707,50
427 

901,50
821 

280,17
1 257 

024,47 1 691 920,42 99,55 99,09
            

2111 
Příjmy z poskytování služeb a 
výrobků 75,00 75,00 12 778,50 34 828,50 52 143,00 79 944,00 106,59 106,59

2321 Příjaté neivestiční dary   1,00       1 000,00   100,00

  celkem příjmy 75,00 76,00 12 778,50 34 828,50 52 143,00 80 944,00 107,93 106,51

5.2. Financování výkonu regionálních funkcí 
 

5011 Platy zaměstnanců 126,0 124,0 20 235,00 45 601,00 76 569,00 125 400,00 99,52 101,13

5021 Ostatní osobní výdaje   2,0       1 925,00   96,25

5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení 32,8 30,8 5 261,00 11 856,00 19 908,00 32 603,00 99,40 105,85

5032 Povin.pojistné na zdravotní pojištění 11,4 10,6 1 823,00 4 106,00 6 893,00 11 287,00 99,01 106,48

5038 Ostat.pov.pojistné hrazené zaměstn. 0,5 0,5 151,00 253,00 384,00 514,00 102,80 102,80

5134 Prádlo, oděv   0,3       285,00   95,00

5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 43,7 45,2 8 113,50 24 804,90 38 668,80 45 185,30 103,40 99,97

5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov. 6,5 15,1   1 410,00 5 631,93 14 316,93 220,26 94,81

5152 Teplo 6,0 6,5 6 510,00 6 510,00 6 510,00 6 510,00 108,50 100,15
5154 Elektrická energie 7,0 6,9       6 845,00 97,79 99,20

5156 Pohonné hmoty a maziva 1,8 1,3       1 345,00 74,72 103,46



5161 Služby pošt 0,7 0,5 56,00 116,00 116,00 664,00 94,86 132,80

5162 Služby telekomunikací a radiokom. 9,2 5,1       5 051,00 54,90 99,04

5163 Pojištění 0,1 0,1       100,00 100,00 100,00

5167 Služby školení a vzdělávání 1,0 0,3     240,00 240,00 24,00 80,00

5168 Služby zpracování dat 1,9 0,2       1 700,00 89,47 850,00

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan. 8,2 7,2 1 626,00 2 786,00 3 986,00 4 966,00 60,56 68,97

5172 Programové vybavení                 

5173 Cestovné 2,7 3,1 86,00 222,50 1 081,00 2 764,50 102,39 89,18

5176 Účastnické poplatky   0,1     100,00 100,00   100,00

5192 Poskytnuté neinvest.přísp.a náhrady 0,5 0,2   312,00 312,00 312,00 62,40 156,00

  celkem výdaje 260,00 260,00 43 861,50 97 977,40 160 399,73 262 113,73 100,81 100,81

5.3. Děti a čtení 
 

  číslo organizace  3234 schválený upravený čerpání čerpání čerpání čerpání 
% 

plnění 
% 

plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12.     

položka   tis. Kč tis. Kč Kč Kč Kč Kč SR UR 

5138 Nákup zboží   15,72       15 272,50   97,15

5139 Nákup materiálu jinde nespecifikov.   14,9   2 664,90 3 995,17 16 751,58   112,43

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   38,5 7 940,00 12 788,00 12 788,00 38 869,00   100,96

5175 Pohoštění    4,1   489,50 790,00 4 065,00   99,15

5194 Věcné dary                 

  celkem výdaje 0,00 73,22 7 940,00 15 942,40 17 573,17 74 958,08   102,37
            

2212 Příjmy z prodeje zboží   16,70       16 933,00   101,40

2321 Příjaté neivestiční dary   16,50   16 500,00 16 500,00 16 500,00   100,00

  celkem příjmy 0,00 33,20 0,00 16 500,00 16 500,00 33 433,00   100,70

 
5.4. Prácheňsko digitálně 
         

  číslo organizace  3236 schválený upravený čerpání čerpání čerpání čerpání 
% 

plnění 
% 

plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12.     

položka   tis. Kč tis. Kč Kč Kč Kč Kč SR UR 

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   23,5       24 771,34   105,41

  celkem výdaje 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 24 771,34   105,41

          

5.5. Herbář Fr.Celerina 
         

  číslo organizace  3237 schválený upravený čerpání čerpání čerpání čerpání 
% 

plnění 
% 

plnění 

    rozpočet rozpočet k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12.     

položka   tis. Kč tis. Kč Kč Kč Kč Kč SR UR 

5169 Nákup služeb jinde nespecifikovan.   35,0       35 000,00   100,00

  celkem výdaje 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00   100,00

 
 
 
 
 

 



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 2009.  
- Zúčastnit se grantového řízení MK ČR v programu VISK7 a získat finanční 

prostředky na 4. etapu projektu Prácheňsko digitálně. 
- Zúčastnit se grantového řízení MK ČR v programu Knihovna 21. století a získat 

finanční prostředky na projekt Herbář FR. Celerina – 2. etapa digitalizace 
dokumentu. 

- Zúčastnit se grantového řízení MK ČR v programu Knihovna 21. století a získat 
finanční prostředky na projekt Prácheňský kancionál – 1. etapa restaurování 
dokumentu. 

- Zúčastnit se grantového řízení Plzeňského kraje vydání publikace, která by byla 
předávána dětem při pasování prvňáčků - Příručka pro prvňáčka  

- 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. 
- Pokračovat nadále v kvalitním knihovnickém servisu veřejnosti. Za tím účelem 

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

- Aktualizace fondu naučné literatury 
- Rekatalogizace výměnného fondu 
 
6.2. Oblast kulturně výchovná 
- Realizaci projektu Děti a čtení. 
-Pokračovat v realizaci systému knihovnických lekcí pro síť ZŠ. 
- Zajišťovat  v průběhu  roku  příležitostně  přednáškovou  činnost, literární pásma  

a kulturní pořady, zejména pro děti a mládež. 
- V rámci projektu Děti a čtení uskutečnit pasování prvňáčků na čtenáře. 
- Realizace akce Den pro dětskou knihu – 1. adventní neděli – ve spolupráci s městem   

a Kulturní komisí. 
- Literární Šumava 
- Kniha mého srdce 
- SUK 
- Magnesia Litera 
- Spolupráce s o.s. GOADA 
- Spolupráce s MC Dráčkov 
- Spolupráce s Charitou a Spolkem rodáků 
-  Vyhledávat nové formy práce s dětmi a mládeží – Klub deskových her 
 



6.3. Oblast webových stránek knihovny 
-  Zajišťovat aktuálnost webových stránek knihovny. Jejich prostřednictvím zajišťovat 

komunikaci s veřejností a rozšiřovat jejich obsah. 
- Nový design 
- Shromažďovat podklady pro zpracování historie knihovny.  
- Zajistit překlady stránek do němčiny a angličtiny. 
 
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 obcím a jejich samosprávě, 

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

technologií. 
 
6.5. Oblast provozní 
Prosadit do investičních záměrů města rekonstrukci a rozšíření knihovny. 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 
  - soc. zařízení v sále a na odd. pro děti je bez teplé vody. 
- Oprava průjezdu a vchodu do skladu a sálu – odstranění rizika záplav v období 

přívalových dešťů. 
- Fasáda. 
- Úpravy terénu a celkového vzhledu východní části areálu zámku (vstup do sálu). 
 

6.5.2. Rozšíření knihovny 
Využití  stávajících  prostor  knihovny s rozšířením do prostor nad  dětským   oddělení   



(v současné době vše za 39,-), s využitím půdních prostor a  případnou přístavbou ve 
východním nádvoří. 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 nebo 
menší výstavy, 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. 
- Propojení jednotlivých oddělení  knihovny 
- Vybudování centrálního pultu knihovny 
- Vytvořit 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. Zakoupení her z některého nadačního fondu. 

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

- Digitalizace v působnosti města i regionu. 
- Ulehčení realizace půjčování výměnných souborů a provádění revizí fondů nákupem 

regionálního knihovního systému (REKS). 
 

6.5.3. Možnost využití dotací a grantů pro rozvoj knihoven v období 2007 - 
2013  

 
- Celková rekonstrukce v návaznosti na projekty celoživotního vzdělávání, práce 

s nezaměstnanými, problémovými skupinami, seniory … atp.   
- Zabezpečení objektu a fondu MK ČR 
- Možnost využití projektů pro vzdělávání zaměstnanců (v rámci celého MěÚ), 

knihovníků (i v oblasti regionu), nezaměstnaných  – pomoc při začlenění 
nezaměstnaných osob na trh práce (spolupráce s úřadem práce). 

- Projekty v oblasti mimoškolní činnosti, problémových skupin   
- Prostory pro pořádání ekologické a environmentální výchovy ve spolupráci s odborem 

životního prostředí. 
- Možnost získání finančních prostředků na pracovní kapacitu těchto aktivit 

v krátkodobých projektech. 
 

 
 
 
 
 
 

 



7. Realizované záměry 
 

7.1. Oblast knihovnická        
- Realizace 3. etapy projektu Prácheňsko digitálně – získána dotace 
- Realizace 1. etapy projektu Herbář FR. Celerina – restaurování dokumentu 
 
7.2. Oblast kulturně výchovná 
- Realizace projektu Děti a čtení 2008 – získána dotace 
- Realizace Dne pro dětskou knihu  
 
7.5. Oblast provozní 
Přes veškeré snahy se dosud nepodařilo prosadit do záměrů města rekonstrukci  a 
rozšíření knihovny. V průběhu roku byly provedeny jen základní nutné opravy a údržba. 

- Větrání sálu (9 236 Kč) 
- Vymalování odd. pro děti (10 254 Kč) 
- Oprava zdi v kanceláři na odd. pro dospělé, která při stěhování nábytku z větší 

části odpadla (8 913 Kč) 
V pobočkách knihovny byly provedeny tyto práce a rekonstrukce: 
HD Lhota – celkové náklady (15 618 Kč)  
Získání nových prostor pro knihovnu v části klubu pro mládež 

- Vybudování příčky 
- Dodány nové dveře  
- Rozvod elektřiny a internetové připojení 
- Vymalování 
- Položení lina 
- Vybavení 

Veřechov – celkové náklady (18 187 Kč) 
- Získání nových prostor pro knihovnu 
- Oprava zdí, štukování, bílení 
- Oprava akumulačních kamen a jejich instalace 
- Položení nového lina 

Třebomyslice - celkové náklady (4 045 Kč) 
-  Oprava a instalace akumulačních kamen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  Už dávno nejde o pouhé půjčování knih, knihovny se staly 
přirozenými centry kultury s novými typy dokumentů, novými metodami práce. Jsou 
místem setkávání lidí, kteří mají zájem 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, vybavení odpovídající technikou a v neposlední řadě i vhodné pracovní 
prostředí pro zaměstnance, které je v současné době na hranici hygienických norem. 
 
 
 
 
Horažďovice 31. 3. 2009      Lenka Šimonová  
 vedoucí knihovny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha 2: Seznam dosud digitalizovaných dokumentů 
 
Horažďovický obzor (digitalizováno 2007) 1921 – 1925 508 s. 
Horažďovický obzor (digitalizováno 2007) 1926 – 1931 686 s. 
Horažďovický obzor (digitalizováno 2007) 1932 – 1938 706 s.
  
 
Daněk Adolf Pověsti o hradech a tvrzích v jižních Čechách  

(digital. 2007) 1933 169 s. 
Drnek Josef Památník Sokola Horažďovice (digital. 2008)  1936  75 s. 
Dyk Ivan Popis politického okresu Strakonického I.díl 
 (digital. 2008)      1922  194 s. 
Dyk Ivan Popis politického okresu Strakonického II.díl  
 (digital. 2008) 1925 194 s. 
Dyk Václav České  perly (digital. 2007) 1947 145 s. 
Němec Karel Dějiny města Horažďovic (digital. 2006) 1936 241 s.   
Pavel Josef Boubín šumavský prales (digital. 2007) 192 s. 
Pavel Josef Hrad na Podlesí (digital. 2008) 1932 186 s. 
Pavel Josef Junáci na Otavě (digital. 2007) 1946 198 s. 
Pavel Josef Kluk z vesnice(digital. 2008) 1937   34 s. 
Pavel Josef Král noci (digital. 2007) 1933 152 s. 
Pavel Josef Osman Fetič (digital. 2008) 1925 258 s. 
Pavel Josef Paduán (digital. 2008) 1930 – 1931 161 s. 
Pavel Josef Pověsti českých hradů a zámků (digital. 2007) 256 s. 
Pavel Josef Švanda dudák (digital. 2008) 142 s. 
Pavel Josef Zelený kádr (digital. 2008) 1927 217 s. 
Vaněček Josef Květena Horažďovicka (digital. 2008) 1969 274 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha 3: Knihovna v tisku 
 
Den pro dětskou knihu aneb Vánoční kouzlení s Čapky 
(Andrea Králová, Horažďovický obzor, 19. 12. 2008) 
 
Slovo starostky 
(Jindřiška Jůdová, Horažďovický obzor, 19. 12. 2008) 
 
Poděkování 
(Lenka Šimonová, Horažďovický obzor, 19. 12. 2008) 
 
S dětskými knihami měli úspěch 
(Lenka Šimonová, Nové Klatovsko, 17. 12. 2008) 
 
Škatulení v knihovně 
(Andrea Králová, Lenka Šimonová, Klatovský deník, 13. 12. 2008) 
 
Škatulení 2008 
(Mgr. Andrea Králová a Lenka Šimonová, web, 10. 12. 2008) 
 
Den pro dětskou knihu aneb Vánoční kouzlení s Čapky 
(Andrea Králová, web, 1. 12. 2008) 
 
Slovo starostky 
(Jindřiška Jůdová, Horažďovický obzor, 28. 11. 2008) 
 
"Rodinné stříbro" horažďovické knihovny 
(P. Tomešová, Horažďovický obzor, 28. 11. 2008) 
 
Hledáte nějakou zajímavost o Horažďovicích? 
(Miluše Lešková, Horažďovický obzor, 28. 11. 2008) 
 
Vánoční strom pro Helenu Zmatlíkovou - vyhodnocení soutěže 
(Městská knihovna Horažďovice, Horažďovický obzor, 28. 11. 2008) 
 
Vánoční kouzlení chystají v Horažďovicích 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 25. 11. 2008) 
 
Karel Vaněk chodí do knihovny v Horažďovicích už 61 let 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 1. 11. 2008) 
 



Týden knihoven 2008 
(L. šimonová, P.Tomešová, Horažďovický obzor, 31. 10. 2008) 
 
Setkání s Ondřejem Fibichem 
(Klára Chaloupková, Horažďovický obzor, 31. 10. 2008) 
 
Beseda s Ondřejem Fibichem 
(Simona Svačinová, Horažďovický obzor, 31. 10. 2008) 
 
Beseda nadchla posluchače 
(Petra Tomešová, Eva Marešová, Klatovský deník, 29. 10. 2008) 
 
Pověsti o Práchni 
(Eva Marešová, Klatovský deník, 14. 10. 2008) 
 
Čertovské pohádky 
(Klatovský deník, 14. 10. 2008) 
 
Loutkoherci sehráli pohádky 
(Eva Marešová, Klatovský deník, 11. 10. 2008) 
 
Deváťáci besedovali v knihovně 
(Eva Marešová, Klatovský deník, 10. 10. 2008) 
 
Starostka a deváťáci 
(Petra P., web, 9. 10. 2008) 
 
Spisovatelka a novinář hovořili o drogách 
(Ludvík Pouza, Klatovský deník, 8. 10. 2008) 
 
Kamarádka knihovna 
(Horažďovický obzor, 26. 9. 2008) 
 
Sbírej samolepky projektu Děti a čtení 
(Horažďovický obzor, 26. 9. 2008) 
 
Vánoční strom pro Helenu Zmatlíkovou 
(Horažďovický obzor, 26. 9. 2008) 
 
Pozorovatelka 
(Horažďovický obzor, 26. 9. 2008) 
 
Co jsme dělali, když jsme nepůjčovali 



(Petra Tomešová, web, 1. 9. 2008) 
 
Knihovna informuje 
(Horažďovický obzor, 29. 8. 2008) 
 
Zoománie 
(Petra Tomešová, Eva Marešová, Horažďovický obzor, 25. 7. 2008) 
 
Sbírej samolepky projektu Děti a čtení 
(Sbírej samolepky projektu Děti a čtení, Horažďovický obzor, 25. 7. 2008) 
 
Bazar knih úspěšně odstartoval 
(ki, Klatovský deník, 3. 7. 2008) 
 
ZŠ praktická Horažďovice 
(Žáci a učitelé ZŠ praktická Horažďovice, Horažďovický obzor, 27. 6. 2008) 
 
Knihovna v obležení malých rytířů 
(Kolektiv knihovny, Horažďovický obzor, 27. 6. 2008) 
 
Zoománie 
(Petra Tomešová, Klatovský deník, 14. 6. 2008) 
 
Rytíři v horažďovické knihovně 
(Petra Tomešová, Lenka Šimonová, web, 6. 6. 2008) 
 
Přehled týdne aneb Co jsme zachytili v klatovském regionu 
(ng, Klatovský deník, 4. 6. 2008) 
 
Pasování na rytíře 
(Radmila Nagovská, Klatovský deník, 30. 5. 2008) 
 
Z prvňáčků se stali malí rytíři - čtenáři 
(Radmila Nagovská, Klatovský deník, 30. 5. 2008) 
 
Do knihovny na internet 
(Radmila Nagovská, Klatovský deník, 21. 5. 2008) 
 
Březen měsíc knihy a internetu... 
(Petra Tomešová, Eva Marešová, Horažďovický obzor, 25. 4. 2008) 
 
Knihovny nemají rády statistiku aneb Den pro dětskou knihu 
(Lenka Šimonová, Bulletin SKIP, 8. 4. 2008) 



 
Cesta za pohádkou 
(Třída 3. b, ZŠ Blatenská, web, 28. 3. 2008) 
 
Březen - měsíc knihy a internetu 
(Lenka Šimonová, Eva Marešová, Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 28. 3. 2008) 
 
Holky na vodítku 
(Petra Tomešová, Eva Marešová, Klatovský deník, 27. 3. 2008) 
 
Březen, měsíc knihy a internetu 
(Klatovský deník č. 69, Klatovský deník, 21. 3. 2008) 
 
Česko čte Čapka 
((pou), Klatovský deník č. 63, 14. 3. 2008) 
 
Revoluční průlom v IT 
(z webu, web, 13. 3. 2008) 
 
Cesta za pohádkou 
(Lenka Šimonová, Klatovský deník č. 62, 13. 3. 2008) 
 
Bezpečný internet 
(Petra Tomešová, Klatovský deník č. 58, 8. 3. 2008) 
 
V Horažďovicích budou číst dětem osobnosti pohádky Karla Čapka 
(pou, Klatovský deník, 6. 3. 2008) 
 
ČČČ - Česko čte (nejen) Čapka 
(Eva Marešová, Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 29. 2. 2008) 
 
Projekt Děti a čtení pokračuje v letošním roce v Horažďovicích,  
(pou, Týdeník Klatovska, 27. 2. 2008) 
 
Projekt Děti a čtení pokračuje i letos v Horažďovicích 
(pou, Klatovský deník, 19. 2. 2008) 
 
Nově odebírané časopisy v roce 2008 
(Petra Tomešová, Horažďovický obzor, 28. 1. 2008) 
 
 
 
 



Příloha 1:  
Přehled a porovnání statistických údajů jednotlivých knihoven 
 
       
 
 
 
 

 


