
 

 

 

Participativní rozpočet 
 
 

Formulář zadání projektu 
 

1. Název  
 
Zvýšení rozpočtu městské knihovny na nákup nových pramenů 

2. Umístění  Městská knihovna Ladislava z Boskovic Moravská Třebová 

3. Účel a přínosy   

4. Zdůvodnění nezbytnosti nebo 
účelnosti realizace  

Původní stav: 
Při zvyšujících se cenách pramenů nedostatečné finanční 
prostředky 
 
 
 
 
 
 
 
Nový stav: Zvýšení prostředků na nákup pramenů 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Předpokládané termíny 
Datum 
zahájení 

Ihned po 
zvýšení 
rozpočtu 

Datum 
ukončení 31.XII. 32020 

6. Předpokládané celkové náklady  

Materiál                                                             Cena v Kč 
                                                                                                  
            250 000,- Kč                                                                                           
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                          
                                                                                                          
Celkem                                                                    

7. Vyvolané provozní náklady 
 

Ročně 0 
Po dobu 
udržitelnosti 

0 

8. Kontaktní údaje předkladatele návrhu jméno / firma Manželé Kvapilovi 



zadání adresa Svitavská 23. M T 

 IČO Telefon e- mail 

  607185885 
Mqapil¤Seznam.c

z 

9. Návrh zadání zpracoval jméno a příjmení Datum28.22020 podpis 

    

Přílohy:  

 

Návrh na zvýšení rozpočtu  Městské knihovny Ladislava z Boskovic 
v Moravské Třebové 
 
Lokalita : Zámek 
 
Parametry Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové a jejího 
informačního okolí 

 
 Počet obyvatel Moravské Třebové:  9.970  stav l. I. 2020 

 Knihovní fond MK MT  42.369  knihopisných jednotek 

 Počet registrovaných čtenářů  1.645 

 Počet jednorázových návštěv  31. 418 

 Výpůjčky    66.618   rok 2019 

 Náklady na doplňování  fondu 250.000,- Kč 
Informace poskytla Městská knihovna Ladislava z Boskovic Moravská Třebová 
 

 Průměrná cena knihy v ČR  300,- Kč 
Informaci poskytl Mgr. Roman Giebisch, PhD. Předseda Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků ČR 
 
Veřejné knihovny jsou už více než 100 let v našich zemích garantem kulturního a 

společenského života a oprávněných informačních potřeb populace. Rovněž více než 100 let 
jsou chronicky finančně poddimenzovány. Tento stav je, dá se říci, setrvalý. Rozpočty jsou 
sice v podstatě stejné, ale ceny všeho rostou. Opticky je tedy všechno v pořádku. Jenomže 
není….! 

 
 Z uvedených čísel vyplývá, že na jednoho obyvatele Moravské Třebové, dříve zvané 
Moravské Athény, připadají 4, 25 informační zdroje, tedy knihy a ročníku časopisu.  

U registrovaných čtenářů je to sice lepší, to už se podíl vyšplhává na úroveň 25,75 
informačního zdroje. 

 



Situace se ovšem opětovně mění, vezmeme-li v úvahu počet poskytnutých informací 
jednorázovým návštěvníkům knihovny. Zde dostáváme číslo 3,2. 

 
Všichni návštěvníci knihovny, ať už registrovaní, nebo neregistrovaní, se ve velké 

většině se k poskytovaným či vypůjčovaným informačním zdrojům chovají ohleduplně. 
Knihy, přestože jejich knihvazačská úroveň má snižující se úroveň, jsou čteny a využívány 
ohleduplně a slouží celá léta. V knihovnách České republiky, tedy ani v Moravské Třebové, 
nevznikají situace známé ze sportovišť a koncertů  hudby pochybné úrovně. Z toho je tedy 
jednoznačně jasné, že investice do knihoven nenese rizika nekulturnosti a neužitečnosti. 
Zkrátka, nejsou to vyhozené peníze. To je tedy třeba  kromě již uvedených ukazatelů ocenit.  
 

 
 
 
 

Navrhuji tedy zvýšit rozpočet Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové 

 
o částku 250 000,- Kč 

 
 Navrhuji uvedenou částku věnovat nákupu odborných, populárně vědeckých a 
naučných publikací, rozšířit fond o předplatné vybraných časopisů typu Vesmír, Dějiny a 
současnost a další periodika této úrovně. Rovněž by bylo zapotřebí rozšířit fond o klasickou 
světovou literaturu. Všechna tato akvisiční opatření směřují k jednomu cíli, je to 

 
investice do kulturní úrovně občanů. 

 
 

Zvýšením rozpočtu o 250 000 Kč  je možné rozšířit knihovní fond o cca 800 
knihopisných jednotek, tzn., že se fond rozšíří o 1,89 %. Jsou to čísla mizivá, Moravské 
Athény se zaslouží více… 

 
 
V Moravské Třebové 19.II. 2020/  
 
Manželé Božena a  Miloš Kvapilovi 
Svitavská 23, Moravská Třebová 
čísla členských legitimací městské knihovny: 231137009945 a 231137012084 
 


