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A)  Úvod 

Rok 2015 se vedle změny katalogizačních pravidel nesl především ve 
znamení projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského kraje nezůstala stranou a do akce se rovněž zapojila, a to 
jak při zahájení a odstartování celého projektu, tak i při úspěšném spuštění 
kampaně Meeting Literature, zaměřené na současnou evropskou literaturu. 

Setkání s literaturou na půdě naší knihovny se pak celý rok odehrávalo za 
zájmu široké veřejnosti nejen z řad registrovaných čtenářů. Putovní italská výstava 
Mozaiky z Ravenny, ryze domácí výstava Plzeň loajální připravovaná v rámci 
Smetanovských dní, přednášky s tematikou migrace nebo cyklus přednášek 
O překladu anglickém potvrdily značnou účastí návštěvníků, že od knihoven jsou 
dnes očekávány rozsáhlé služby. 

Důležitým momentem v životě knihovny se ukazuje zajištění a kontinuální 
udržování dobrých vztahů s veřejností. Zmíněnou problematiku spojenou 
s marketingem knihoven projednávalo též zasedání pracovní skupiny Priority č. 19 
Podpory marketingové aktivity centrálních i lokálních služeb systému knihoven, 

která spadá do Koncepce knihoven ČR na léta 20112015 (Koncepce) a ve které 
je aktivní i SVK PK. 

Více než 1000 středoškolských studentů provedli v exkurzích pracovníci 
oddělení prezenčních služeb. Nejen tato činnost ukazuje SVK PK jako instituci 
poskytující celoživotní vzdělávání. Vedle půjčování knih se studentům představila 
naše knihovna jako místo, kde získají relevantní a spolehlivé informace, ať již 
v podobě odborných rešerší nebo přes rozsáhlé elektronické databáze zahraniční 
a domácí. Na to úzce navazuje zapojení SVK PK do pracovních skupin v rámci 
Koncepce řešící Priority č. 8 Zabezpečení efektivní dostupnosti EIZ pro širokou 
veřejnost a Priority č. 6 Vytvoření jednotného rozhraní systému knihoven s cílem 
zprostředkování všech nabízených služeb z každé knihovny. 

Ve své hlavní činnosti přešla SVK PK úspěšně na nová katalogizační pravidla 
RDA a stala se metodickým centrem pro další knihovny v kraji. V roce 2015 byl 
ukončen víceletý grant Grantové agentury České republiky, jehož výsledkem je 
třetí a poslední svazek Soupisu rukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského 
kraje. Tento rok oslavila knihovna také 20 let od otevření pracoviště Rakouské 
knihovny v oddělení zahraničních knihoven a začalo se slibně vyvíjet navazování 
nových partnerství s cílem otevřít pracoviště pro oddělení románské literatury 
v roce 2016. 

Závěrem bych chtěl poděkovat nejen zaměstnancům, čtenářům 
a návštěvníkům knihovny, ale i všem partnerům, kteří se na chodu SVK PK 
podíleli. 

 

Mgr. Daniel Bechný, 

  ředitel SVK PK 

 
 
 
 
 



 

 

6 

 
 
 
 
  



 

 

7 

B)  Hodnocení hlavní činnosti - knihovnické 

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK PK) splnila většinu 
hlavních úkolů roku 2015. Zatím rozpracované jsou úkoly týkající se přechodu na 
doménový server Exchange, sjednocení kancelářského softwaru a jednotného 
firemního vizuálu včetně nových webových stránek. 

Počet registrovaných uživatelů (11 244) je nižší než v předchozím roce. 
Pokles počtu registrovaných uživatelů a s tím související nižší počet výpůjček 
je celorepublikovým jevem, přesto je třeba se analýzou příčin do budoucna 
zabývat.  Z důvodu navýšení cen za elektronické licencované zdroje byl nižší 
přírůstek knihovního fondu v počtu 16 738 knihovních jednotek (k.j.). Paradoxně 
se zvýšila návštěvnost knihovny, ať již díky větší nabídce různých kulturních a 
vzdělávacích akcí, tak především díky většímu využívání připojení k internetu. 
Připojit se je možné na počítačích umístěných po celé hlavní budově a v oddělení 
zahraničních knihoven v Evropském domě na náměstí Republiky nebo 
prostřednictvím vlastních zařízení k WiFi síti SVK PK. 

Vedle tradičních dokumentů jsme v roce 2015 pokračovali i v půjčování e-knih 
z produkce nakladatelství Karolinum v rámci knihovny Ebrary, bylo zakoupeno 
dalších 27 nových titulů. S poskytovatelem e-knih z portálu Levná knihovna byla 
ukončena spolupráce pro malý zájem ze strany uživatelů a nevyhovující technické 
řešení výpůjček. Díky projektu Česká knihovna jsme mohli doplnit knihovní fond 
o dalších 45 svazků knih české literatury a literární vědy. Návrhy na doplnění 
fondu SVK PK zasílali i samotní uživatelé, ze 115 návrhů bylo zakoupeno 62 titulů 
a na nich realizováno více než 100 výpůjček. 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na vazbu novin a časopisů prošla 
četnými úpravami, nově byl požadován též kontrolní vzorek. Zakázka byla 
realizována v celkovém objemu téměř 500 000 Kč, s kvalitou zpracování vítězné 
firmy jsme byli velmi spokojeni. 

K dokončení se blíží první etapa rekonstrukce depozitáře v zámku Bušovice, 
knihovní fond je dočasně uložen v depozitáři Bory 2 a je průběžně zpracováván 
v rámci projektů VISK 5. 

Pracovníci ODZKF se v rámci účasti v pracovních skupinách pro katalogizaci 
a Souborný katalog ČR podíleli na zavádění nových katalogizačních pravidel RDA 
do praxe, připravili několik školení pro pracovníky knihoven v Plzeňském kraji. 
OVOK připravilo řadu přednášek a workshopů pro knihovníky Plzeňského kraje. 
Odborné přednášky a semináře připravily též pracovnice speciální studovny 
a regionálního patentového centra pro studenty středních a vysokých škol či 
odbornou veřejnost. Díky této propagaci a zavedení vzdáleného přístupu do 
elektronických zahraničních zdrojů byly v roce 2015 plnotextové databáze více 
vytěžovány. 

SVK PK byla úspěšná se svými žádostmi o dotace z programů VISK, 
vyhlašovaných MK ČR. Získala rovněž dotaci na projekt Hovory s Čapkem 
z rozpočtu Magistrátu města Plzně. Jednalo se o cyklus rozmanitých kulturních 
pořadů ke 125. výročí narození významného českého spisovatele. Tento formát se 
nám osvědčil již v minulém roce. Pestrou škálou různých aktivit se podařilo zapojit 
širokou veřejnost, proto SVK PK připravuje podobný projekt i na rok 2016, kdy 
bude oslavencem Jiří Suchý. Projekt Soupis rukopisů SVK PK – 3. díl z dotace 
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Grantové agentury ČR byl úspěšně dokončen a řádně vyúčtován. 

V průběhu roku 2015 došlo k několika personálním změnám, pracovní kolektiv 
SVK PK se omladil a zvýšil se též počet pracovníků s vysokoškolským 
a odborným knihovnickým vzděláním. 
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1 Oddělení propagace a marketingu 

 

Propagace na www a sociálních sítích 

Průběžně byly aktualizovány webové stránky především v sekcích aktualit, 
kalendáře akcí a kontaktů, avizovány změny v počtu a rozmístění biblioboxů 
s přiložením online map. Rozšíření nabídky služeb či vyhlášení výběrových řízení 
byla avizována na home page formou graficky ztvárněných bannerů (nabídky 
e-knih, provozování kavárny). Připravované akce byly propagovány 
prostřednictvím elektronických pozvánek, plakátů či informačních letáků, které 
pracovnice navrhovala a graficky realizovala, anebo prováděla korektury a retuše 
materiálů dodaných. Pro kulturní (i jiné) akce hodné zvláštního zřetele byla 
vytvořena vlastní www stránka – Hovory s Čapkem (http://www.svkpl.cz/cs/ctete-
take/hovory-s-capkem/). Změny v provozu knihovny a online katalogu byly včas 
avizovány, na hlavní stránce byly oznamovány též informace o prodeji vyřazeného 
fondu, nabídce online služeb apod.; administrační systém webu byl včas nastaven 
na automatické přepnutí zobrazení změn provozních dob všech oddělení (léto, 
Vánoce). Materiály odborných oddělení a základní dokumenty knihovny byly 
zveřejňovány a průběžně aktualizovány formou souborů ke stažení (prezentace, 
soupisy rešerší a nabídek z fondu, rozvrhy výuky a termíny zkoušek, materiály pro 
výkon regionálních funkcí). Ze všech pořádaných akcí přinášíme následně 
veřejnosti fotoreportáž. Médiím poskytujeme vyžádané grafické materiály. 
V závěru roku pracovnice správy webu testovala a připomínkovala funkce nového 
administračního systému chystaných www stránek, vytvářela strukturu web situ 
dle dodané Analýzy s převodem stávajícího souboru dat. Podle požadavků 
vedoucích oddělení byla aktualizována data na stávajícím i chystaném webu. Na 
sociálních sítích jsou denně aktivně spravovány stránky Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského kraje (1100 fanoušků – nárůst o 300% oproti r. 2014), 
Meeting Literature (684 fanoušků – nově zřízeno v r. 2015) a skupina Literární 
akce v Plzni (293 členů – nově zřízeno v r. 2015). 

 

Grafika, sazba, publikace 

V průběhu roku byly navrhovány pozvánky, plakáty, tematické samolepky, 
bannery elektronické i závěsné velkoformátové na budovu OZK, čestná uznání a 
diplomy; v novém designu byly zhotoveny matrice vizitek pro vedoucí, nové 
čipovací karty všem zaměstnancům i obaly publikací (OVOK a PRaM). Pro akce 
OZK byla vytvářena speciální grafická výzdoba dle požadavků. Webová grafika 
vyžadovala retuše, miniatury a výřezy obrázků. V návaznosti na průběžnou 
obměnu fondu ve volném výběru knih (dále VV) probíhala průběžně sazba matric 
MDT popisků polic a stojanů. V jednotném vizuálním stylu byly navrženy grafické 
předlohy nových šablon systému Aleph (upomínky, objednávky, děkovné dopisy, 
doklad o výpůjčce apod.), zhotoveny šablony formulářů pro vstup dat (darovací 
smlouvy, žádost o zpracování rešerše, přihláška do Knihovny pro nevidomé). Dle 
potřeb organizace byly v jednotném stylu navrhovány její další dokumenty 
(Výroční zpráva za rok 2014, Plán hlavních úkolů na rok 2015). K Výroční zprávě 
byly sestaveny tabulky statistických ukazatelů a provedena sazba celého 
dokumentu, po schválení nadřízeným orgánem byl dokument vystaven na www 
stránkách organizace. K 65. výročí založení knihovny byla zpracována sazba a 

http://www.svkpl.cz/cs/ctete-take/hovory-s-capkem/
http://www.svkpl.cz/cs/ctete-take/hovory-s-capkem/
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provedeny korektury dvou publikací - výročního sborníku 65 let Studijní a vědecké 

knihovny Plzeňského kraje a Bibliografie Plzně 19952014. Byly navrženy některé 
ikony v souladu s grafickým Manuálem jednotného vizuálního stylu pro nový 
navigační systém knihovny. Podle téhož byl zkonstruován i systém grid a 
v aplikované formě (textový editor, prezentace) vystaven na intranetu k volnému 
použití. Dodané plakáty byly dle požadavků retušovány či přesázeny do žádaných 
formátů až do velikosti A0. 

Podle potřeby byly prováděny jazykové korektury (tiskové zprávy, propagační 
materiály k akcím - Meeting Literature, Smetanovské dny aj., Výroční zpráva, MDT 
popisky, dodané pozvánky, popisky a materiály k výstavám), skeny interních 
dokumentů byly dle požadavků převáděny prostřednictvím OCR. Pravidelně byla 
zhotovována fotodokumentace všech pořádaných akcí (přednášky, výstavy, 
vernisáže) či částí budovy pro prezentační účely. Na pracovišti jsou archivovány 
též všechny externě dodané fotodokumentace. Průběžně byla poskytována 
metodická pomoc ostatním oddělením, z dodaných dat vytvářeny prezentace pro 
konference a semináře. Pro potřeby analýzy nové www stránky byly zpracovány 
předlohy všech stránek stávajících. Průběžně probíhala kontrola a obnova 
poškozených informačních materiálů v budově. V závěru roku se jedna pracovnice 
zúčastňovala prací hlavní inventarizační komise. 

 

Public relations 

Oddělení PR mělo v roce 2015 za cíl vyvolat kladné postoje veřejnosti ke 
knihovně a zvýšit zájem o ni ze strany uživatelů současných i potencionálních. 
Public relations neboli vztahy s veřejností jsou funkcí managementu, vycházející 
z dlouhodobé strategie knihovny. Zaměření PR zahrnovalo různé cílové skupiny: 
uživatele, vlastní zaměstnance, dodavatele, úřady, místní obyvatelstvo, sdělovací 
prostředky atd. Mezi další úkoly PR patřilo zejména vytvářet identitu knihovny, 
lobbying, fundraising a marketing událostí (kulturní, vzdělávací a společenské 
akce). Cílem budování firemní kultury bylo identifikovat knihovníky s knihovnou, 
s tím, co dělá, kam směřuje. 

Oddělení PR kontinuálně pracovalo na posílení interní kultury instituce, 
podařilo se nastartovat otevřenou komunikaci, týmovou spolupráci a rozvoj 
zaměstnanců. Byly zavedeny tyto komunikační kanály: 

 tiskoviny (nástěnky, letáky, manuály, výroční zprávy) 

 elektronické (mailová komunikace) 

 zaměstnanecké dárky, společné fotografování 

 prostředky zpětné vazby (nástěnka na dotazy, online dotazníky, možnost 
osobního setkání s pracovníky PR podle potřeb zaměstnanců) 

 zaměstnanecká setkání (profesní eventy – schůze všech zaměstnanců, 
neformální eventy – vánoční večírek, porady, školení zaměstnanců 
v komunikačních dovednostech, setkání s vizážitkou) 

 interní marketing a branding 

V rámci posilování vztahů s odbornou veřejností byla započata spolupráce se 
ZČU na přípravě přednášek a seminářů realizovaných v prostorách SVK PK. 

Výstupem kampaně Hledá se tvář knihovny bylo portfolio fotografií 
používaných pro propagaci a 4 základní promovidea na služby knihovny. 
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Kulturní management 

Kulturní a vzdělávací aktivity se plánují vždy několik měsíců předem, 
výsledkem bylo zavedení interního interaktivního kalendáře kulturních akcí. Se 
spuštěním nového webu je plánováno zavedení elektronického i tištěného 
newsletteru. 

V hlavní budově oddělení PR realizovalo 2 výstavy (a vernisáže s kulturním 
programem) měsíčně, přednášky, semináře, autorská čtení a workshopy. Největší 
realizovanou výstavou roku a také mediálně nejvíce oceňovanou akcí byly 
Mozaiky z Ravenny. 

 

 

2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 

 

Pracovnice oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví zajišťovaly 
v průběhu roku 2015 úkoly v oblasti výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) 
knihoven, vykonávaly metodickou a poradenskou činnost a organizačně 
připravovaly vzdělávací akce pro knihovníky v regionu. Na výkon regionálních 
funkcí v Plzeňském kraji byly pro rok 2015 Zastupitelstvem PK schváleny finanční 
prostředky ve výši 6 000 000 Kč, z toho bylo minimálně 1 500 000 Kč určeno na 
nákup knihovního fondu pro veřejné knihovny v kraji. Pro SVK PK nebyly 
prostředky na výkon RF zvlášť vyčleněny (viz příloha č. 1). 

Podle Plánu hlavních úkolů SVK PK provedlo oddělení vzdělávání a 
organizace knihovnictví začátkem roku kontrolu výkonu a vyúčtování finančních 
prostředků na poskytování RF za jednotlivé pověřené knihovny a zpracovalo 
komplexní hodnotící zprávu pro zřizovatele. Zpráva byla rovněž předána Národní 
knihovně a zveřejněna na webových stránkách SVK PK.  

V průběhu roku 2015 bylo provedeno 12 metodických návštěv v pověřených 
a obsluhovaných knihovnách: Sušice, Přeštice, Dobřany 2x, Klatovy, Nepomuk, 
Domažlice, Kdyně, Plasy, Stříbro, Kralovice, Horažďovice. Návštěvy byly 
zaměřeny na výkon regionálních služeb ze strany pověřených knihoven, na plnění 
standardů veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) nebo např. na 
přípravu semináře Literární Šumava 2015. Pracovní cesty v souvislosti s výkonem 
RF se uskutečnily do Pardubic (workshop pro metodiky krajských a pověřených 
knihoven) a Prahy (sekce Sdružení knihoven pro RF). Poradenství se týkalo 
nejvíce vyúčtování krajské dotace na výkon RF knihoven, výkaznictví pro NIPOS 
MK ČR, kurzů informační gramotnosti, revizí knihovního fondu, přechodu na nová 
katalogizační pravidla RDA, obsahového zaměření porad s dobrovolnými 
knihovníky. Na oddělení OVOK se s dotazy obraceli nejen knihovníci, ale 
i zástupci obcí.  

Část výkonu RF je smluvně převedena ze strany SVK PK na 16 pověřených 
knihoven, které zabezpečují činnost celkem 476 obsluhovaných knihoven. 
V průběhu roku se uskutečnily 4 společné koordinační porady OVOK s řediteli 
a vedoucími pověřených knihoven a zástupci oddělení kultury Krajského úřadu 
Plzeňského kraje v termínech 2. 4., 11. 6., 15. 10. a 3. 12. 2015. Hlavním tématem 
těchto porad byl výkon RF v Plzeňském kraji, zvýšení jejich efektivnosti a 
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hospodárnosti, poskytování regionálních služeb v jednotlivých pověřených 
knihovnách, vzdělávání knihovníků, účast knihoven v celonárodních projektech, 
projednání aktuálních otázek knihovnické praxe, odborné prezentace (Mgr. L. 
Švíková, Mgr. H. Šlesingerová, MBA), rovněž distribuce materiálů pro knihovny.  

Na základě metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu 
veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami 
zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky a 
Koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven Plzeňského kraje na léta 2014–
2020 byla provedena analýza aktuálního stavu naplňování standardů VKIS  v kraji. 
Celý materiál je zveřejněn na webu knihovny. 

Oddělení podalo jednu žádost o grant v programu Ministerstva kultury ČR 
VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční 
prostředky ve výši 24.000 Kč na projekt Kurzy informační gramotnosti (v rozsahu 
55 vyučovacích hodin). Z dotace byly hrazeny mzdy lektorů. V roce 2015 se 
uskutečnilo 8 kurzů na rozvoj počítačových dovedností pro celkem 100 účastníků. 
Kurzy informační gramotnosti běží už od r. 2001. Nabídka kurzů se každoročně 
aktualizuje o nová témata nadstavbových kurzů, např. Prezentační program Prezi, 
Možnosti Google, Program My Heritage a genealogické zdroje na internetu, Volné 
EIZ a organizace rešeršní činnosti. Největší zájem byl o kurz Tvorba prezentací a 
umění prezentovat, který se realizoval dvakrát. 

V uplynulém roce se pro pracovníky vybraných kulturních institucí vč. 
knihoven uskutečnily 3 dvacetihodinové cykly workshopů Prevence násilí na 
pracovišti a dvoudenní seminář k certifikaci bezpečných pracovišť. Tyto vzdělávací 
akce se konaly pod záštitou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR za finanční podpory Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Velký zájem byl tradičně o literární přednášky Mgr. M. Čaňkové 
(Co dnes v Británii vychází a co se čte, Současná americká literatura) a PaedDr. 
J. Staňka (přednáška o Janu Drdovi u příležitosti 100. výročí jeho narození). 6 
seminářů bylo věnováno zavádění nových katalogizačních pravidel RDA do praxe 
knihoven. Zástupci firmy LANius prezentovali nový AKS Tritius a možnosti 
upgrade AKS Clavius na formát MARC 21. 

V rámci hlavních úkolů OVOK shromažďovalo, sledovalo a vyhodnocovalo 
statistické údaje o činnosti knihoven v Plzeňském kraji KULT (MK) 12-01. 
Výsledné údaje byly po opravách zpracovány v podobě sumářů a s komentářem 
v termínu odeslány NIPOS MK ČR. Výsledky posloužily jako podklad pro vydání 
materiálu Přehled činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce 2014. 
Všechny statistické údaje byly po celý rok k dispozici a sloužily jako podklad pro 
další práci oddělení (např. k porovnávání výkonů v projektu Benchmarking 
knihoven a k analytické činnosti). 

Úkolem OVOK byla rovněž příprava a koordinace odborné praxe na 
pracovištích SVK PK pro studenty SOŠ prof. Švejcara (ve školním roce 2014/2015 
to byly 4 studentky na průběžnou praxi a 5 studentů na souvislou praxi, ve školním 
roce 2015/2016 se účastnily průběžné praxe 4 studentky), dále konzultační 
činnost a podpora při zpracování seminárních a diplomových prací pro studenty 
škol s knihovnickým zaměřením (nejčastější formou jsou dotazníková šetření nebo 
řízené rozhovory). 

Pracovnice oddělení se také účastnily práce odborných komisí, kontrolní 
činnosti organizace, sekce SKIP pro vzdělávání, sekce SDRUK pro informační 
vzdělávání uživatelů, podílely se na činnosti sekce SDRUK pro regionální funkce, 
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na činnosti SKIP. Mgr. Hendrychová byla členem krajské poroty pro soutěž měst 
a obcí Zlatý erb a členem krajské poroty pro soutěž Vesnice roku 2015 a 
Ing. Petrovičová členem výběrové komise programu VISK 2.  

Oddělení spravuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury, 
dokumenty jsou na vyžádání zpřístupňovány prezenčně ve všeobecné studovně. 
Ing. Petrovičová zajišťuje správu spisovny.  

Úkoly OVOK byly v souladu s plánem splněny. 

 
 

3 Oddělení informačních technologií 

 

Oddělení IT zajišťovalo funkčnost všech IT technologií, hardwaru a softwaru. 

Během celého roku 2015 probíhaly opravy dat a metadat pro systém 
Kramerius 5. Zároveň byl nasazen pro data z Krameria 5 systém dlouhodobého 
zálohování. Systém obsahuje tři soubory nosičů, přičemž každý je umístěn v jiné 
budově naší organizace. Nosiče jsou pro větší bezpečnost dat offline, nejsou 
napájeny a data na nich jsou uložena v nešifrované podobě. Kontrola nosičů bude 
probíhat 1x ročně. Popsaný systém zálohování plánujeme nasadit i pro další 
důležité datové soubory. 

Z důvodu některých změn ve značení, formátu - obecně systému adjustace - 
byl k tomuto účelu upraven adjustační SW. Zároveň byly do tohoto SW 
sjednoceny dvě menší aplikace a celý SW byl přejmenován příznačnějším názvem 
Sklad. 

V roce 2015 proběhla instalace, konfigurace nového elektronického 
docházkového systému. Systém funguje nyní v testovacím režimu, přičemž 
probíhá následná konfigurace odpovídající našim potřebám. Pro všechny 
zaměstnance byly zhotoveny čipové karty s potiskem, které budou sloužit jako 
jmenovky-visačky a zároveň jako identifikační karty pro elektronický docházkový 
systém. 

Již třetím rokem probíhá zjednodušení, sjednocení a modernizace tiskové 
platformy naší organizace. V roce 2015 jsme nahradili dvě tiskárny ve všeobecné 
studovně a čítárně tiskárnami pronajatými a u dalších dvou, které jsou majetkem 
knihovny, zasmluvnili servis. Hlavní budova a všechny sklady na Borech již mají 
servis a provoz řešen servisní smlouvou. 

Jelikož knihovna vlastní od roku 2014 Manuál jednotného vizuálního stylu, je 
potřeba postupně předělat veškeré dokumenty do nové jednotné grafické podoby. 
Náš AKS Aleph500 (ve verzi 20) generuje cca 40 různých dokumentů, a proto byly 
přepracovány všechny šablony generující tyto dokumenty. 

Hlavní přístup do sítě internetu dříve zajišťovaly tři vstupní routery. které 
začínaly být nestabilní, a byly tedy nahrazeny jedním výkonným routerem, do nějž 
byly sjednoceny konfigurace předchozích třech routerů. 

Oddělení IT jako každý rok zajišťovalo technickou podporu pro revize našich 
fondů. 
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4 Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 

 

Plnění základních činností 

Zpracování dokumentů je nadále prováděno v AKS Aleph500. Od května 2015 
vstoupila v platnost nová katalogizační pravidla RDA ve stávajícím formátu 
MARC21. Katalogizační pravidla AACR2R jsou nadále užívána pouze pro 
retrokonverzi bibliografických záznamů z lístkového katalogu a monografické 
akviziční záznamy. Bibliografické záznamy jsou pravidelně odesílány do 
Souborného katalogu ČR.  

Pokračuje systematická revize záznamů periodik signaturní řady 36A. 
Pracovnice věcné katalogizace pokračovaly v revizích a úpravách třídníků volného 
výběru. 

V rámci oddělení proběhlo několik grantů: VISK5 Rekatalogizace knihovního 
fondu Bušovice a VISK9/II Harmonizace lokálních autorit. Práce na rekatalogizaci 
fondu Bušovice byly zahájeny nezávisle na grantu již v lednu. Práce na ostatních 
grantech započaly v červnu po schválení grantových příspěvků.  

Zpracování nově získaných titulů probíhá průběžně. Plánovaný počet 
zpracovaných bibliografických záznamů jmenné a věcné katalogizace byl naplněn. 
Přechod na nová katalogizační pravidla a školení s ním související zpomalila 
práce na retrokonverzi a rekatalogizaci fondu. Od dubna jsou k záznamům 
z retrokonverze ihned po jeho zpracování připojovány jednotky na základě 
informací z katalogizačního lístku jako podklad pro revize fondu. Pro záznamy, 
kde jsou všechny jednotky již odepsány, byl schválen nový status zpracování „rz“ 
– revizní záznam. Ve spolupráci s vedoucí oddělení expedice a ochrany 
knihovního fondu a pracovnicí revize a retrokonverze byl vytvořen manuál pro 
zápis těchto jednotek. 

Na pozici jmenné katalogizátorky nastoupila v listopadu nová pracovnice jako 
zástup po dobu mateřské dovolené kolegyně. Na retrokonverzi záznamů 
lístkového katalogu se od dubna podílí jedna pracovnice hudebního kabinetu. 
Pracovnice hudebního kabinetu se podílely též na rekatalogizaci fondu Bušovice a 
na revizi záznamů hudebnin signaturní řady 82. 

 

Statistické plnění ukazatelů katalogizace v roce 2015 

  
plán 

 
plnění 

 
% 

jmenná katalogizace 10 000 10 196 102 

systematická katalogizace 10 000 10 362 104 

předmětová katalogizace 9 000 8 871 99 

retrokonverze 5 000 4 748 95 

rekatalogizace 8 000 7 059 88 
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Návrhy 

autorit 
osobní korporativní geografické 

Formální 

deskriptory 
Celkem 

2015 868 613 73 0 1554 

 

Plánovaný přírůstek knihovního fondu byl splněn na 93 %, celkem bylo 
zapsáno 16 378 dokumentů. Dosažení plánovaného přírůstku ovlivnilo navýšení 
cen za elektronické licencované zdroje. Zavedení snížené sazby DPH 10 % pouze 
na vybrané druhy publikací si vyžádalo důsledné kontroly faktur a oprávněnosti 
fakturace 15% sazby. Nejasnosti v definici tiskovin spadajících do snížené sazby 
DPH, vedly ke sporům s dodavateli a prodlužování doby zpracování a proplácení 
faktur. Z části prostředků bylo zakoupeno 27 titulů odborných e-knih nakladatelství 
Karolinum, v databázi Ebrary, do trvalého užívání. S poskytovatelem e-knih na 
platformě Levná knihovna byla ukončena spolupráce pro malý zájem ze strany 
čtenářů a nevyhovující technické řešení výpůjček. Část dokumentů byla dodána 
po uzavření přírůstkového seznamu roku 2015, tyto dokumenty budou zapsány do 
přírůstku roku následujícího. V rámci projektu Česká knihovna 2015 získala 
knihovna do fondu 45 svazků českých knih. Informace o všech uzavřených 
darovacích smlouvách na publikace byly předány v řádném termínu zřizovateli. 

Objednávky jsou kumulovány u velkých dodavatelů (Pemic, Kosmas, OPA). 
Knihkupci a nakladatelé ve městě (Fraus, Oxford Bookshop, Starý Most atd.) jsou 
oslovováni v případě zajišťování speciálního tematického profilu literatury, 
zejména regionálních titulů. Neprodejné publikace z univerzitních nakladatelství 
jsou získávány z vybraných univerzit na základě trvalé objednávky. Důsledně je 
sledována regionální produkce a průběžně i zpětně doplňována do fondu, a to i 
z odpisů jiných knihoven. Objednávky jsou u hlavních dodavatelů kumulovány za 
účelem snížení počtu faktur a zasílány nákupní komisi ke schválení.  

V rámci ankety na doplnění knihovního fondu zaslali čtenáři 115 návrhů. 
Zakoupeno bylo 62 titulů, jejichž obsah odpovídal profilu knihovny a byly zároveň 
dostupné na trhu. 

18. srpna započala realizace veřejné zakázky na knižní vazby periodik 
v hodnotě 496 844,45 Kč. Vyhrála firma AgenturaM. Kvalita dodaných vazeb byla 
velmi dobrá. Celkem bylo svázáno 325 svazků novin a 1 243 svazků časopisů. 
Znění veřejné zakázky bylo výrazně upraveno oproti roku 2014.  

 

Číselné ukazatele přírůstku v roce 2015 

 

1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 1 930 876 

z toho knih a periodik 1 074 571 

speciálních dokumentů 856 305 

hudebniny 33 919 

CD a gramodesky 13 087 
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videokazety 409 

audiokazety 2 756 

CD ROM 6 435 

patenty 568 463 

normy 158 126 

mikrofilmy 833 

mikrokopie 69 245 

DVD 3 032 

2. Přírůstek knihovního fondu 16 738 

z toho knih a periodik 15 350 

speciálních dokumentů 1 388 

hudebniny 132 

CD a gramodesky 327 

videokazety 0 

audiokazety 1 

CD ROM 236 

patenty 520 

normy 0 

mikrofilmy 0 

mikrokopie 0 

DVD 172 

2a. Přírůstek pro Anglickou knihovnu 537 

2b. Přírůstek pro Německou knihovnu 181 

2c. Přírůstek pro Rakouskou knihovnu 103 

2d. Přírůstek pro Knihovnu pro nevidomé 122 

3. Úbytek knihovního fondu 2 400 

z toho knih a periodik 2 162 

speciálních dokumentů 238 

4. Počet získaných titulů knih 15 310 

5. Mezinárodní výměna celkem 162 

MV do fondu SVK PK 85 

MV z fondu SVK PK 76 

6. Signování 16 738 
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7. Počet zpracovaných svazků periodik 2 595 

8. Počet docházejících titulů periodik 3 200 

zpracováváno titulů 2 307 

zahraniční periodika 30 

 

Čerpání přidělených finančních prostředků: 

Rozpočet 2015 Částka v Kč 

Monografie 2234191,68 

Databáze zahraniční 564598,66 

Databáze české 79756,73 

Periodika zahraniční 176513,76 

Periodika česká 102604,97 

Hudebniny 45524,61 

CD 31696,56 

DVD 5120,38 

CD-ROM 13079,34 

Knihovna pro nevidomé 28031,36 

Zahraniční knihovny 111270,37 

Celkem 3384103,62 

Knižní vazby periodik 496 724,00 

Celkem vyčerpáno 3 880 827,62   

Přidělené prostředky 3 900 000,00 

 

Celkem bylo na nákup knihovního fondu v roce 2015 použito 3 880 827,62 Kč. 
Z částky 500 000 Kč určené na vazby periodik bylo v rámci veřejné zakázky 
vyčerpáno 496 724 Kč. Příkazem ředitele bylo z celkové částky na nákup 
knihovního fondu vyhrazeno 100 000 Kč vázaných na nákup fondu oddělení 
zahraničních knihoven.  

 

Plnění úkolů spolupráce a vzdělávání 

Knihovna nadále přispívala do celostátního projektu Kooperativní tvorba a 
využívání souborů národních autorit. Dále pokračuje spolupráce s NK ČR formou 
zasílání katalogizačních záznamů do Souborného katalogu a spolupráce při 
získávání povinných výtisků monografií a periodik. 

Pracovnice katalogizace se v rámci jednotlivých pracovních skupin pro 
katalogizaci a autority účastnily jednání a příprav k zavedení nových 
katalogizačních pravidel RDA do národní praxe. Zástupkyně jmenné katalogizace 
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absolvovala v lednu školení školitelů v NK ČR. Následně pověřené pracovnice 
katalogizace vedly několik školení pro pracovníky naší organizace, pracovníky 
grantů a katalogizátory pověřených knihoven v kraji a dalších odborných knihoven. 
Pro pověřené a další knihovny v kraji byly připraveny a nabídnuty individuální 
konzultace praxe RDA v místě jejich sídla. V rámci přípravy se pracovnice 
seznámily s katalogizací v systému Clavius a konzultovaly možné problémy 
s pracovnicemi katalogizace Knihovny města Plzně. Ve spolupráci s Národní 
knihovnou ČR proběhlo též školení RDA pro autority SNA. 

Pokračuje mezinárodní výměna se stávajícími partnerskými knihovnami a 
několika českými organizacemi. Celkem bylo do fondu přijato 85 dokumentů a 
partnerským knihovnám bylo zasláno 76 dokumentů.  

Proběhla aktualizace odběru zahraničních periodik v Souborném katalogu ČR, 
NLK a VPK. Na rok 2016 bylo prodlouženo předplatné 12 titulů zahraničních 
periodik. Mezi zahraniční periodika nejsou započítány časopisy vycházející 
v českém jazyce, jejichž místo vydání bylo přesunuto na území Slovenské 
republiky. 

Ve spolupráci s oddělením ochrany a expedice knihovních fondů nadále 
probíhají pravidelné kontroly jednotek se statusem „ve zpracování“. Také ve 
spolupráci s tímto oddělením probíhá průběžná kontrola fondu volného výběru, 
revize složení mapy třídníků a úprava pravidel pro zařazování titulů do volného 
výběru. Pod vedením  administrátorky knihovního systému proběhlo testování 
funkčnosti katalogizačního a akvizičního modelu AKS Aleph500 (ve verzi 22). 

 

 

5 Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů 

 

V termínu byl zpracován Plán revizních prací na rok 2015 a Protokol o revizi 
za rok 2014. Byly předloženy na schůzce revizní komise, která se konala 11. 3. 
2015. 

Do konce prosince bylo zrevidováno za součinnosti členů revizní komise a 
dalších pověřených pracovníků 101 301 knihovních jednotek, což je 101,30 % 
z plánovaného počtu knihovních jednotek. Revize byla prováděna elektronicky 
v AKS Aleph500 a revizním zařízením (revizní pistolí). Průběžná kontrola o stavu 
revizních prací byla provedena k 28. 2., 30. 6., 30. 9., 31. 12. 2015. Podrobné 
zprávy o průběhu revizních prací byly předkládány vedení organizace. 

Ve spolupráci s oddělením doplňování a zpracování knihovních fondů byly 

doplňovány v rámci retrokonverze chybějící záznamy u signatur 11110599. Bylo 
započato se systematickým zpracováním bibliografických záznamů signatury 

9292499 jako základ pro revizi jednotek v roce 2017. Pracovnice pracoviště 
revize a retrokonverze zpracovala v rámci revize chybějící bibliografické záznamy. 
Celkem vytvořila v rekatalogizaci 269 bibliografických záznamů, v retrokonverzi 
698 bibliografických záznamů a 44 revizních záznamů. Pracovnice též 
absolvovala školení pořádané ODZKF a zapracovala se do zpracování monografií 
podle RDA. 

Pracovnice oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 
spolupracovala se všemi revidujícími při tvorbě bibliografických záznamů na pravé 
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a nepravé seriály a kompletaci jednotek pod jeden záznam. 

Ve spolupráci s oddělením IT byly řešeny služby související s revizí 
knihovních fondů. Stále chybí upřesnit statistiku revize a doplnit službu svk46 
zadanými parametry. 

Ve spolupráci se všemi odděleními a správci příručních knihoven SVK PK 
docházelo k průběžné aktualizaci knihovního fondu na základě obsahové a 
technické analýzy dokumentů. To se odrazilo v počtu odpisů. Bylo odepsáno 
2 400 k.j., což bylo o 900 knihovních jednotek více, než stanovil plán práce. Byly 
to všechny dokumenty navržené na vyřazení. Podstatně k tomu vysokému počtu 
odpisů přispěla soustavná prověrka fondu v oddělení zahraničních knihoven - 
pracoviště Anglické, Německé a Rakouské knihovny. Celkem bylo navrženo na 
odpis v zahraničních knihovnách 1730 (199, 666, 865) knihovních jednotek. 
Všechny jednotky odpisů byly prověřeny z hlediska posledního exempláře v online 
katalogu SVK PK, kde byly záznamy uzavřeny, a ze souborného katalogu NK ČR 
(CASLINU) byly vyřazeny. 

Ve spolupráci s ODZKF a oddělením ochrany a expedice knihovních fondů 
byla zpřesněna evidence v jednotkách (různá vydání se stejnou signaturou, zápis 
v minulosti odepsaných knihovních jednotek). Evidence odpisu posledního 
exempláře byla prováděna na revizních záznamech - „rz“. Nakládání s vyřazenými 
knihovními jednotkami bylo upřesněno ve Směrnici S-16/2012 - vyřazování 
z knihovního fondu, která byla doplněna příkazem ředitele č. P – 10/2012 – 
stanovení ceny vyřazených knihovních dokumentů v roce 2012. Na základě této 
směrnice byla organizována nabídka vyřazené literatury (monografií) zákonem 
stanoveným knihovnám a propagována na webových stránkách SVK PK. Prodej 
čtenářům na jednotlivých pracovištích byl organizován celkem dvakrát. Agendu 
spojenou s vyřazováním a nabídkou časopisů organizovalo oddělení doplňování a 
zpracování knihovního fondu. 

Konzultace k provádění revizních prací byly poskytovány revidujícím 
pracovníkům SVK PK. 

V závěru roku bylo rozhodnuto vedením knihovny o personální změně na 
pracovišti revize a retrokonverze knihovního fondu od 1. 1. 2016. 

 
 

6 Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů 

 

Po celý rok oddělení ochrany a expedice knihovního fondu (dále jen OOEKF) 
zajišťovalo vyřizování požadavků pro uživatele naší knihovny na všech 
pracovištích oddělení. S tím souvisí i zakládání vrácených knihovních jednotek ve 
všech depozitářích a aktivace a deaktivace čipů RFID pro volný výběr v hlavní 
budově knihovny. 

Pracovnice v hlavní budově kromě běžné činnosti ve volném výběru prováděly 
průběžně kontrolu řazení knihovního fondu (dále jen KF), vyřazování neaktuálních 
publikací, jejich deaktivaci a vracení do příslušných depozitářů. Samozřejmostí je i 
pomoc čtenářům při jejich orientaci a vyhledávání dokumentů ve volném výběru. 
Celoročně OOEKF zajišťovalo adjustaci všech nových přírůstků knihovního fondu 
včetně značení pro volný výběr i kompletaci a adjustaci všech periodik 
docházejících z vazby. Společně s pracovnicemi oddělení doplňování a 
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zpracování KF jsme ve volném výběru knih prováděli úpravy v zařazení 
dokumentů pod jednotlivé třídy a třídníky MDT a v důsledku těchto změn 
přesouvali příslušný fond. 

Ve spolupráci s pracovištěm revize a retrokonverze KF byly prováděny návrhy 
odpisů knihovních jednotek z důvodu poškození či nadbytečnosti. V červenci a 
srpnu bylo z prostorových důvodů nutné přesunout fond časopisů signaturních řad 
35A…, 36A… a 37A …v půdním depozitáři hlavní budovy. Zde probíhal projekt 
Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) -  
Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů, na kterém jsme 
se podíleli zapisováním příslušných údajů o vlhkosti a teplotě a pořizováním stěrů. 

Knihařská dílna provedla opravu 1 264 kusů knih včetně vazby přístrojem 
Unibind, zhotovila 4 200 kusů různých brožur, 31 kusů desek s tkanicemi. Dále 
realizovala vazbu třech přírůstkových seznamů SVK PK a vyrobila 27 kusů desek 
s klopnami pro velkoformátové noviny. Spolupracovala na výrobě dalšího 
materiálu pro potřeby SVK PK, např. pozvánky na výstavy, rozřaďovače pro 
hudební kabinet, polepky na police pro oddělení zahraničních knihoven, tiskopisy 
pro evidenci čtenářů a další. 

Pracovnice reprografické dílny se podílela na kopírování a sestavení 4 200 
kusů brožur vydávaných SVK PK, prováděla kopie a laminace formátů A3 a A4 
pro výstavy a vernisáže. V průběhu roku 2015 zhotovila 110 072 kopií pro čtenáře, 
MVS i pro jednotlivá oddělení knihovny (podrobný rozpis viz tabulka níže). 

 

Značka a typ přístroje Počet kopií 

SHARP 5631 38 276 

DCC 2740 8 407 

Minolta 63 389 

Celkem 110 072 

 

Společně s knihařkou vyráběly z matric dodaných pracovištěm PR 
a marketingu nové popisky regálů pro volný výběr různých velikostí. Pracovníci 
v depozitářích na Borech se aktivně zapojili do realizace exkurzí, které proběhly 
v OOEKF. Ve všech depozitářích se pověření pracovníci oddělení celoročně 
podíleli na revizi knihovního fondu, včetně revize volného výběru, kde velkou 
měrou přispěli k dohledávání nenalezených dokumentů. 
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7 Oddělení absenčních služeb 

 

Plnění číselných ukazatelů činnosti (dle statistických údajů za rok 2015) 

Registrace čtenářů 

V průběhu roku 2015 bylo provedeno celkem 13 430 nových registrací 
a prodloužení platnosti stávající registrace včetně opakované prolongace 
jednodenních průkazů, které ve výkazu KULT neuvádíme. Jako čtenářské průkazy 
se používají průkazy s čárovým kódem vydávané SVK PK, Plzeňské karty 
vydávané Dopravním podnikem města Plzně, JIS karty vydávané Západočeskou 
univerzitou a čipové karty, které slučují funkce Plzeňské karty a JIS karty. 
Počátkem roku 2016 budou z evidence registrovaných čtenářů vyřazeni ti čtenáři, 
kterým platnost čtenářského průkazu skončila nejpozději ke dni 31. 12. 2012 a od 
té doby SVK PK nenavštívili. 

Počet návštěvníků oddělení absenčních služeb 

V r. 2015 navštívilo oddělení absenčních služeb (dále jen OAS) 108 942 
návštěvníků. Oproti minulému roku se jedná o cca 7% pokles. Průběžně je 
sledována a vyhodnocována též virtuální návštěvnost. Evidencí čtenářů prošlo 
13 430 návštěvníků, kteří si nechali prodlužit platnost čtenářského průkazu nebo 
vystavit průkaz nový. Knihovnu pro nevidomé navštívilo 1 767 čtenářů. 

Výpůjčky mimo knihovnu 

Celkový počet absenčních výpůjček za výpůjční protokol dosáhl v roce 2015 
počtu 473 825 knihovních jednotek (knihy + ostatní dokumenty) a Knihovna pro 
nevidomé (dále jen KN) půjčila celkem 17 859 knihovních jednotek (zvukových 
knih a audioknih). 

Meziknihovní výpůjční služby 

Výpůjčky originálů knih pro jiné knihovny z fondu SVK PK dosáhly v r. 2015 
počtu 3 306 k.j. a 238 kopií, ve 3 případech jsme zajišťovali mezinárodní 
meziknihovní výpůjční službu (dále jen MMVS). Pro čtenáře naší knihovny bylo 
naopak zajištěno 258 výpůjček z jiných knihoven a 84 kopií, prostřednictvím 
MMVS bylo vypůjčeno 13 k.j. Objem dokumentů půjčovaných prostřednictvím 
služby MVS se tak oproti roku 2014 mírně snížil. 

Upomínky 

Za rok 2015 bylo čtenářům zasláno 15 714 prvních upomínek, 1 589 druhých 
upomínek, 412 třetích upomínek – předžalobních výzev. Čtenářům, kteří nahlásili 
svoji e-mailovou adresu, byly 1. upomínky zasílány elektronickou cestou, 2. a 3. 
upomínky byly zasílány doporučeně všem bez rozdílu. V počtu zaslaných 
upomínek je oproti roku 2014 patrný pokles, čtenáři si tak zřejmě více kontrolují 
výpůjční dobu u zapůjčených dokumentů. 
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Knihovna pro nevidomé 

V současné době má Knihovna pro nevidomé (dále KN) ve fondu 3 693 titulů 
zvukových knih na kazetách a 3 083 titulů zvukových knih na CD ve formátu MP3 
z produkce Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana (dále jen KTN), 781 
titulů na kazetách, 1 468 titulů na CD a 13 titulů na CD-ROM, zakoupených 
z finančních prostředků SVK PK a získaných grantových finančních prostředků. 

Během roku 2015 pracovnice KN jako členka  Nákupní komise SVK PK ve 
spolupráci s oddělením doplňování knihovního fondu SVK PK průběžně 
zpracovávala objednávky na nákup zvukových dokumentů pro KN. Při nákupu se 
zaměřila především na významná díla české a světové literatury v provedení 
předních českých herců a interpretů.  

Pracovnice KN se zúčastnila několika odborných seminářů zaměřených na 
činnost zvukových knihoven v ČR a na práci se čtenářem se specifickými 
potřebami. KN získala darem další kolekci audioknih z DAMU. Jedná se o práce 
studentů DAMU vznikající ve spolupráci s nakladatelstvím Tympanum určené pro 
občany se zrakovým postižením. V červenci a srpnu 2014 byla provedena 
pracovnicemi KN dílčí revize zvukových knih. 

V roce 2015 byla za podpory Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně 
vytvořena speciální hmatová mapa Plzně pro nevidomé a slabozraké. Skládá se 
ze dvou knih a obsahuje podrobný plán centra města a mapu nejbližšího okolí, je 
vybavena popisky pro slabozraké a popisky v Braillově písmu pro nevidomé. Přes 
každý list mapy je pak položena průhledná hmatová stránka z plastu a v ní jsou 
plasticky vyznačeny např. ulice, budovy, přechody, autobusové zastávky apod. KN 
získala jeden exemplář hmatové mapy do užívání na dobu neurčitou z krajského 
střediska Tyfloservisu, o. p. s. Hmatová mapa bude využita jako kompenzační 
pomůcka pro nevidomé a slabozraké v rámci informačních služeb KN. 

Řešení ztrát 

V roce 2015 bylo nahlášeno celkem 112 ztrát k.j. K 31. 12. 2015 bylo vyřešeno 
103 těchto ztrát, a to převážně náhradou stejným dokumentem, jeho kopií, 
případně dokumentem obdobné tematiky a v mimořádných případech finanční 
náhradou. V několika případech byly knihovní jednotky, které byly nahlášeny jako 
ztracené, opět čtenáři nalezeny a vráceny poté standardním způsobem. 

Vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených poplatků 

V roce 2015 byli v každém čtvrtletí obesláni finančními upomínkami ti čtenáři, 
kteří SVK PK dlužili neuhrazené poplatky za poskytnuté služby, za upomínání či 
prodlení vrácení. Na převážnou většinu finančních upomínek čtenáři zareagovali a 
dlužné poplatky následně uhradili. Nezjištěný počet čtenářů, kteří neuhradili částky 
pohybující se v řádech desetikorun, byl obeslán e-mailem a z větší části došlo 
k uhrazení i těchto poplatků. 

V případech, kdy čtenáři nevrátili výpůjčky ani po opakovaném upomínání, 
jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří přistoupili k soudnímu vymáhání. Bylo 
podáno celkem 17 podnětů k soudním žalobám. Celkem SVK PK vede soudní 
vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených poplatků v 76 případech (stav 

k 31. 12. 2015, případy z let 2006–2015). Ze strany čtenářů je patrné značné 
zlepšení v dodržování výpůjčních lhůt, vracení půjčených dokumentů a hrazení 
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poplatků za služby nebo sankčních poplatků. 

Pokladna 

Za rok 2015 bylo za služby, které knihovna poskytuje za úplatu, za registrační 
poplatky, manipulační poplatky, smluvní pokuty a finanční náhrady vybráno 
celkem 1 806 468 Kč. 

Biblioboxy 

SVK PK již několik let provozuje ve spolupráci s Univerzitní knihovnou ZČU 
celkem 6 biblioboxů, z nichž tři jsou umístěny ve veřejně přístupných prostorách a 
umožňují tak vracení knih 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Tato služba je poměrně 
často využívaná a prostřednictvím biblioboxů je měsíčně vráceno v průměru 1 200 
půjčených knih. Umístění biblioboxů je uvedeno na stránkách www.svkpl.cz. 

Personální vývoj v oddělení 

V OAS pracovalo ke dni 31. 12. 2015 celkem 14 pracovníků (vedoucí 
oddělení, 5 výpůjční protokol, 4 volný výběr knih, 2 evidence čtenářů a pokladna, 
1 pracoviště MVS, 1 KN). Na zkrácený pracovní úvazek pracuje celkem 5 
pracovníků. K 31. 12. 2015 ukončila svoji činnost v OAS 1 pracovnice, která přešla 
do jiného oddělení SVK PK, a nastoupil nový pracovník (od 4. 1. 2016). Jinak 
k žádným personálním změnám v OAS nedošlo a v současné době je oddělení 
dostatečně personálně zajištěno. Je dbáno na vzájemnou zastupitelnost tak, aby 
v případě nemocnosti nebo dovolených na jednom pracovišti byla vždy zajištěna 
výpomoc z pracoviště jiného. 

 
 

8 Oddělení prezenčních služeb 

 

Oddělení prezenčních služeb (dále jen OPS) zahrnuje samostatná pracoviště 
všeobecná studovna, hudební kabinet, čítárna časopisů, speciální studovna 
a regionální bibliografie. Jednotlivé provozy poskytují služby v rámci své 
specializace. Hlavní službou všech pracovišť je zpřístupňování knihovního fondu 
SVK PK veřejnosti v souladu s platným knihovním řádem. Provoz oddělení 
zajišťuje patnáct zaměstnanců, za jejich činnost odpovídá vedoucí oddělení 
prezenčních služeb.  

 

Prezenční služby nabízely z tuzemských licencovaných databázových zdrojů 

registrovaným uživatelům knihovny tyto tituly: Aspi online, BiblioMedica na DVD, 

ČSN Online a plnotextovou Mediální databázi od firmy Anopress IT. Ze 

zahraničních placených online služeb jsou to již tradičně EBSCOhost, ProQuest 

Central, ScienceDirect, SpringerLINK, Scopus a Web of Science® (Web of 

KnowledgeSM). Databáze s přístupem autorizovaným IP adresou a zároveň 

s licencí s neomezeným počtem současně pracujících uživatelů jsou pro veřejnost 

dostupné na počítačích s volným internetem (přízemí hlavní budovy, volný výběr), 

http://www.svkpl.cz/
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ve studovnách (zejména speciální a všeobecná studovna), v OZK a 

prostřednictvím vzdáleného přístupu v systému EZ Proxy na adrese http://ez-

proxy.svkpl.cz. Databáze vyžadující přístup loginem a heslem nebo s licencí 

omezeného počtu současně pracujících uživatelů jsou dostupné ve speciální 

studovně, čítárně časopisů a všeobecné studovně.   

Speciální studovnou bylo v roce 2015 zpracováno 145 kombinovaných rešerší1 

a za tyto byla uživateli zaplacena částka v celkové výši 17 625 Kč. 

U kombinovaných rešerší byla nejvíce zastoupena témata z lékařství a 

ošetřovatelství, práva a politiky. Dále během roku zodpověděla speciální studovna 

792 dotazů a zajistila 897 elektronických rešerší z dostupných databází a dalších 

zdrojů. Tématická skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně 

byla srovnatelná s předchozími roky. Nejvíce jsou stále žádány informace 

související s regionem a také s lékařstvím a ošetřovatelstvím. Rozbor témat je 

graficky znázorněn v příloze za textem. Studovna pokračovala ve zpracovávání 

denního monitoringu tisku pro potřeby vedení SVK PK.  

V roce 2015 služba Ptejte se knihovny nejčastěji sloužila k řešení dotazů 

z jazykovědy a regionu. Zodpovídání dotazů je nadále garantováno vedoucí 

oddělení prezenčních služeb a pracovnicemi speciální studovny, které v případě 

potřeby spolupracují s ostatními odděleními SVK PK. Prostřednictvím webového 

formuláře dostupného na http://goo.gl/f9Ie2o bylo zasláno celkem čtrnáct dotazů 

zodpovězených speciální studovnou, z toho třináct odpovědí bylo uloženo do 

volně přístupného online archivu na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv. 

Celý archiv od zahájení služby v září 2004 je dostupný u vedoucí oddělení 

prezenčních služeb. 

Určené pracovnice pracovišť oddělení prezenčních služeb seznámily 

s provozem a službami knihovny 51 skupin studentů, což představuje 1 022 

studentů zejména plzeňských středních škol (všeobecná studovna 19 skupin 

s 422 účastníky, speciální studovna 32 skupin s 600 účastníky). Jedna z exkurzí 

výhradně do speciální studovny se týkala úzce vymezeného tématu 

bibliografických služeb SVK PK a byla uspořádána pro 25 studentů z 1. ročníku 

katedry historie FPE ZČU. 

Regionální bibliografie je součástí oddělení prezečních služeb od 1. března 

2011. Pracoviště zpracovalo v roce 2015 do báze ANL (Analytický rozpis periodik 

– články z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie 

10 613 záznamů článků (tato báze obsahuje k 15. 2. 2016 celkem 129 140 

záznamů), dále 173 nových osobností do báze regionálních osobností REOS 

(PNA04) a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo údaje v 890 záznamech. Báze 

REOS k 15. 2. 2016 obsahuje 5 929 záznamů regionálních osobností. Výběrově 

jsou záznamy z báze PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny České 

                                                                 
1
  Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a 

přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší z let 2006–2015 je 
dostupný na adresách: http://goo.gl/MaJ0cR nebo http://goo.gl/AWMwh4. 

http://ez-proxy.svkpl.cz/
http://ez-proxy.svkpl.cz/
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republiky, která je vytvářena v rámci kooperačního systému KOSABI (Kooperační 

systém analytické bibliografie), jehož součástí je i SVK PK. Do báze ANL NK ČR 

bylo v roce 2015 posláno 3 559 záznamů.  

Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 

2016 čítající 1 652 osobností, tento dokument je pro veřenosti dostupný v rámci 

elektronického katalogu knihovny. Prostřednictvím ODZKF navrhla regionální 

bibliografie v průběhu roku 2015 do SNA spravovaných NK ČR celkem 672 

jmenných a 75 věcných autoritních záznamů. 

Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I – Doplňování vybraných záznamů 

článků do báze ANL. Celkové náklady projektu činily 33 000 Kč, z toho dotace 

byla ve výši 22 000 Kč. Celá částka byla použita na výplatu OON v rozsahu 300 

hodin v období červen až listopad 2015. Za tuto částku bylo zpracováno 634 

článků z šesti odborných periodik z roku 2013 a 2014 (Cantus, Daně a finance, 

Jezuité, Moderní řízení, Obec a finance, Obchodní právo). Záznamy byly 

vytvořeny v souladu s podmínkami projektu a řádně odeslány na server NK ČR. 

V únoru 2014 realizovala vedoucí oddělení výstavu v rámci Smetanovských dnů 

2015 s názvem Plzeň loajální aneb Také ženské práce ráčila Gegj Gasnost 

prohljdnauti..., 26.2.2015–11.4.2015. V květnu na výročí úmrtí připravila výstavku 

Ladislav Lábek, 27.1.1882–26.5.1970. 

Zúčastnila se také například konferencí Jarní SUAleph 2015 (20.–21.4.2015 

ZČU Plzeň), Inforum 2015 (26.–27.5.2015 Praha), Knihovny současnosti 2015 

(8.–10.9.2015 Olomouc), Podzimní SUAleph 2015 (18.–19.11.2015 Brno), 

16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015 (2.–3.12.2015 

Praha) a dalších odborných akcí vyplývajících z účasti v různých pracovních 

skupinách či konzorciích knihoven.  

V rámci plnění Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011–2015 

byla vedoucí oddělení prezenčních služeb členkou pracovní skupiny Priority č. 8 

Zabezpečení efektivní dostupnosti EIZ pro širokou veřejnost a Priority č. 6 

Vytvoření jednotného rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech 

nabízených služeb z každé knihovny – pracovní skupina pro EIZ a pracovní 

skupina pro centrální portál, od podzimu 2015 je členkou tzv. Expertního týmu 

CPK, který je odborným partnerem Řídícího výboru i realizačního týmu CPK . Dále 

byla členkou hodnotících komisí programů MK ČR VISK 8 v letech 2013–2015, je 

členkou VISK 7 na léta 2014–2016 a VISK 9 na léta 2016–2018. V rámci sekce 

pro bibliografii SDRUK je od roku 2012 členkou Pracovní skupiny pro analytickou 

bibliografii, v rámci které se podílela na přípravě materiálu Koncepce analytické 

bibliografie v ČR připravované v průběhu roku 2015.   

  



 

 

26 

Vybrané číselné ukazatele oddělení prezenčních služeb 

 

počet návštěvníků 2013 2014 2015 

internet 42 994 42 466 37 082 

speciální studovna 1 945 1 686 1 522 

čítárna 7 069 5 913 5 263 

hudební kabinet 1 120 870 999 

všeobecná studovna 10 155 9 119 8 042 

 

 

počet výpůjček 2013 2014 2015 

čítárna  

(periodika + knihy) 
8 338 8 191 8 158 

hudební kabinet 249 + 4 467 296 + 2 514 423 + 1 968 

všeobecná studovna  

(knihy + periodika) 
7 755 7 083 6 008 

speciální studovna  

(periodika + knihy) 
5 202 6 801 4 172 

 

 

ostatní 2013 2014 2015 

rešerše celkem 1 313 1 078 1 042 

 - z toho kombinované 163 139 145 
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Využití zahraničních elektronických zdrojů v SVK PK 

 

název zdroje 
počet 

rešerší 

počet 

přihlášení 

stažené plné texty 

(celé dokumenty - 

články) 

EbscoHost  19 703 1 300 2 441 

Journal Citation Reports
® 89 91 149 (zobrazené záznamy) 

Library PressDisplay  
-- 450 

525 (přečtených čísel) 

Nejčtenější české tituly:  

MF Dnes a Lidové noviny. 

Nejčtenější zahraniční tituly: 

The Wall Street Journal 

Europe a Guardian. 

ProQuest  3 303 615 1 524 

Scopus  726 243 231 (zobrazená abstrakta) 

SpringerLINK  -- -- 445 

Web of Science
®
  640 179 

188 (zobrazené záznamy)  

103 (citační analýzy) 

ProQuest ebrary  

(57 titulů e-knih z Karolina)  
31 titulů, od října 2015 celkem 57 titulů 

157 přihlášení, 2 412 zobrazených stránek,  
2 821 vytištěných, 0 stažených kapitol, 2 stažené tituly 
pro offline čtení. Nejvyužívanější: 1. LENDEROVÁ, 
Milena. Z dějin české každodennosti: život v 19. století. 
2. BLAŽEK, Jiří. Teorie regionálního rozvoje. 3. 
QUINN, Justin. Lectures on American literature. 

 

 

Počet zadaných dotazů (rešerší) ve vybraných elektronických zahraničních 

zdrojích 

 

 

 
 

   

Web of Science
®
 

 

2006 2 336 1 451 1 532 627 313 a 13 

2007 2 563 1 513 1 231 598 577 a 20 

2008 2 117 1 024 1 328 487 612 a 63 

2009 6 112 1 619 1 525 1 173 493 a 12 

2010 5 484 1 284 3 027 1 152 139 a 13 

2011 9 842 1 314 850 1 306 149 a 9 

2012 14 631 1 707 1 556 976 281 a 9 

2013 16 831 - 3 836 1 586 271 a 27 

2014 22 379 - 4 667 1 746 258 a 29 

2015 19 703 - 3 303 - 640 a 89 
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Regionální patentové středisko ve SVK PK 

Regionální patentové středisko poskytuje své služby ve speciální studovně, 
která je samostatným pracovištěm oddělení prezenčních služeb.  

Zde poskytujeme informační a rešeršní služby (elektronické i kombinované 
rešerše – tyto na základě vyplněné žádosti a za úhradu) s využitím klasických a 
elektronických informačních zdrojů ze všech oblastí vědy a techniky, tedy také 
z oblasti průmyslového vlastnictví. Zpracováváme elektronické patentové rešerše 
na stav techniky2, zejména jako přílohu k literárním rešerším. Informace 
podáváme většinou k právní ochraně patentů, průmyslových vzorů nebo 
ochranných známek. 

Patenty jako zdroje informací nabízíme každému zájemci o technické 
informace a zdůrazňujeme jejich aktuálnost, odbornost a dostupnost. 
Seznamujeme s nimi všechny studenty technických oborů, kteří navštíví speciální 
studovnu, aby měli alespoň základní povědomost o oblasti průmyslově právní 
ochrany. 

Zájemcům pak prezentujeme webové stránky Úřadu průmyslového vlastnictví 
(dále ÚPV) – vynález a jeho právní ochranu (patentové třídění, třídníky, věstníky, 
volně dostupné patentové databáze a následně české i zahraniční patentové 
spisy) i další předměty průmyslověprávní ochrany. 

Pozornost věnujeme propagaci. Na webových stránkách SVK PK 
prezentujeme regionální patentové středisko SVK PK i ÚPV. Praktikanty a 
studenty v rámci exkurzí SVK PK seznamujeme také s klasickými patentovými 
spisy, které jsou součástí knihovního fondu.  

Ve fondu SVK PK zachováváme papírový fond českých a československých 
patentových spisů a autorských osvědčení v 1–9. vydání Mezinárodního 
patentového třídění (dále MPT), nadále pokračujeme v odebírání a řazení 
udělených dokumentů.  

Regionální patentové středisko bude v roce 2016 ve své činnosti i nadále 
pokračovat. 

 

počet čtenářů 
dotazy, informace 

konzultace 
rešerše zařazené spisy 

16 6 10 611 

  

 

9 Pracoviště historických fondů 

 

Činnost pracoviště byla zaměřena na provozní zajištění badatelské studovny a 
depozitáře a na péči o fond starých a vzácných tisků. Fondy využívali nejen 
návštěvníci knihovny, ale i její zaměstnanci pro služební účely. Pro 39 badatelů 
bylo expedováno 131 svazků, pro 14 virtuálních čtenářů bylo z 34 svazků pořízeno 

                                                                 
2
  např. Lisování pryže dutinou formy; Způsob nanášení parylenu; Kapsový výtah; Chitosan; 

Korunkové náhrady; Brýle pro řidiče; Aplikace nanovláken v elektronice; Automatická 
lisovací linka; Brýlové čočky 
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113 skenů. Badatelé byli soustavně informováni o možnosti studovat kopie starých 
tisků v digitální podobě na internetu. 

Evidence fyzických čtenářů byla vedena ve všeobecné studovně, evidence 
výpůjček čtenářů v systému Aleph500 na pracovišti historických fondů (dále jen 
PHF). Každá fyzická výpůjčka z historických fondů byla též zachycena v sešitu 
výpůjček a podepsána žadatelem, výpůjčky z deponátu plzeňské františkánské 
knihovny byly evidovány pouze v sešitu výpůjček. V ostatních depozitářích 
SVK PK byly dohledávány staré a vzácné tisky a umisťovány do depozitáře PHF. 

Dle požadavků bylo provedeno 35 exkurzí s 509 účastníky pro regionální 
základní a střední školy, pro Západočeskou univerzitu, pro profesní skupiny 
knihovníků, pro zájmové organizace a pro zahraniční studenty a odborníky 
z oblasti knihovnictví. Pro účastníky exkurzí byla vytištěna aktualizovaná 
metodická brožura Dějiny knihy a tisku. Průběžně byly vyřizovány dotazy týkající 
se historie, plzeňského regionu, historických fondů SVK PK, určování a oceňování 
starých a vzácných tisků a metodiky péče o historické fondy. 

Bylo katalogizováno a rekatalogizováno 276 starých a vzácných tisků a 
Pilsnensií. Jednalo se převážně o torza, která bylo nutné nejdříve určit. Před 
zpracováním bylo nutno provádět u většiny tisků i základní mechanickou očistu. 
Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů byly poskytovány podklady 
pro návrhy autorit. 

Poslední rok celkem tříletého grantu poskytnutého Grantovou agenturou ČR 
vyústil ve vydání třetího svazku Soupisu rukopisů SVK PK. Řešitelem grantu byl 
externí pracovník prof. PhDr. Jaromír Linda, Ph.D., který se v rozsahu 450 hodin 
věnoval průzkumu rukopisů, sepsání vědecké studie a závěrečné redakci textu. 
Pracovnice PHF zajišťovala grant po organizační stránce a zpracovala úvodní stať 
Přehled vývoje rukopisného fondu v SVK PK. Celkem bylo Grantovou agenturou 
ČR poskytnuto 326 000 Kč, které byly plně využity. 

Externím dodavatelem byl proveden restaurátorský průzkum 477 svazků 
historických fondů za 20 000 Kč. Na základě jeho výsledků zajistila pracovnice na 
DPP proklady nekyselým papírem jako ochranu proti rzi z kovových součástí 
vazeb, položení vytipovaných svazků na regály ve vodorovné poloze, uložení 400 
svazků do ochranných obalů a 100 kramářských tisků do průhledných 
polyesterových obalů, spolupodílela se na měření 330 svazků pro výrobu 
ochranných obalů v roce 2016. Pracovnice všeobecné studovny v období prázdnin 
provedla mechanickou očistu 30 svazků. Restaurátorskému pracovišti byly 
předávány svazky k restaurování a desinfekci. 

Pokračovala revize osignovaných historických fondů v AKS Aleph500. 
Organizačně bylo zajištěno dokončení katalogizace monografických Pilsnensií a 
zahájení rekatalogizace seriálů. 

Do jubilejního sborníku SVK PK 2015 byly zpracovány dva příspěvky 

o činnosti pracoviště historických fondů v letech 2010–2014 a o daru starých a 
vzácných tisků z Muzea Chodska. Edice souboru exlibris z knihovny O. Kruliše-
Randy z Defurových Lažan byla připravena ve formě samostatné publikace. 
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Restaurování a konzervace knihovního fondu 

Komplexně zrestaurováno bylo sedm svazků z historických fondů (2A61, 
5E20, 21P358, 20A2014, 3F193, 21N376, 5F53), částečně zrestaurováno sedm 
svazků (21P351, 35A794/884-885, 35A792/885-13, 35A792/893-2, 35A792/894-2, 
35A792/884-1, N8D538). Bylo vyrovnáno pět knižních bloků zdeformovaných 
provlhnutím (N516/68, N516/67, N516/66, N516/61, N516/63). U dvou svazků 
proběhla předběžná dokumentace stavu, odebrání vzorků a budou restaurovány 
v následujícím roce (21L1019, 5C61). K průzkumu byl převzat fragment (21N74) 
a zapůjčen knižní svazek Písně na epištoly a evangelia, proběhla 
fotodokumentace, průzkum stavu a vypracování záměru pro výrobu faksimile 
a vevázání fragmentu do zadní části knižního bloku. 

Bylo odesláno několik vzorků do Národního archivu a Národní knihovny ČR 
(teplota smrštění a mikrobiologické zkoušky). Dezinfekce v parách butanolu 
proběhla u 24 svazků (v156866, TV156885, v155414, 2N305/III., 3F140, v155386, 
v167594, 2M297/II., 2M297/I., v155129-5, v163619, v159869, 5A230, 25973, 
130248, 130306, 127587-1a, 5J257, 5J309-4, 01497, 02276, 02034, v153117-3, 
v155117-4). 

Bylo vyrobeno pět prořezávaných ochranných obalů z lepenky s alkalickou 
rezervou na svazky z historických fondů (5G201, 31A35668, 20A374/857, 

v155117–3, v155117–4), dvě krabice na drobné dokumenty (29700–29743) 
a odlepený jeden samolepicí štítek (3F140) a exlibris (Y129 176). 

Byla provedena fotodokumentace supralibros  některých svazků historických 
fondů do sborníku SVK PK a fotodokumentace vpisků, výzdoby, exlibris atd. do 
Soupisu rukopisů pro prof. PhDr. Jaromíra Lindu, Ph.D.  

Průběžně byl fotodokumentován stav a kvalita převazby novin pro oddělení 
doplňování a zpracování knihovních fondů z důvodu reklamace. Byla provedena 
oprava svazku novin proděrovaných hřebíky (nevhodná vazba), vyrovnání 
zdeformovaných desek, opravy trhlin listů japonským papírem a přelepeno osm 
hřbetů svazků se špatně vyzlacenou signaturou. 

Pracovnice se zúčastnila workshopu technik mramorování papíru na 
restaurátorském pracovišti v Horšovském Týně, v září pak Konference 
konzervátorů a restaurátorů v Plzni. 

Proběhla instalace programu pro úpravu fotografií Adobe Photoshopu CS6. 

Na pracovišti bylo na praxi šest studentek ze SOŠ Prof. Švejcara v Plzni. 
Proběhly také dvě exkurze (ze SOŠ Prof. Švejcara a Science café). Dále zde byla 
dva měsíce (únor, březen) Ing. Alena Csöszová (zaměstnanec Západočeského 
muzea v Plzni), která se zde prakticky učila postupy a základy restaurování 
papíru, knih a dokumentů. K dispozici měla jednu mapu Plzeňského kraje ze 
začátku 20. století a pět velkoformátových grafik (10955, 20032, 11279, 6707, 
11281) ze Západočeského muzea. Mapu jsme společně komplexně zrestaurovaly 
a uložily do obalu ve formě tubusu. U grafických listů jsme provedly 
fotodokumentaci stavu před restaurováním, základní popis a záměr restaurování. 
Prakticky jsme provedly pouze mechanické čištění od velmi silného prachového 
znečištění a byl na ně vyroben ochranný obal s proklady z papíru s alkalickou 
rezervou. 
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10 Oddělení zahraničních knihoven 

 
Oddělení zahraničních knihoven (dále jen OZK) pokračuje v činnosti 

předcházejících let. Jeho součástí jsou Anglická knihovna, Německá knihovna, 
Rakouská knihovna a Galerie Evropského domu.  

 

Anglická knihovna 

Činnost Anglické knihovny (dále jen AK) pokračovala dle zavedeného 
systému. Probíhá průběžně nákup a vyřazování zastaralých výukových 
dokumentů z fondu. V roce 2015 skončila platnost dvouleté partnerské dohody 
s British Council v Praze. Byla uzavřena nová partnerská dohoda s platností od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 určující jiné podmínky. 

Pracoviště Anglické knihovny se podílelo na mnoha kulturních akcích a 
aktivně přispívalo do projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury, například 
přednáškou Richarda Olehly na téma Současná americká literatura v rámci 
projektu Meeting Literature. Dalším cyklem na propagaci anglické literatury byl 
cyklus O Překladu anglickém, kdy jsme pozvali do Anglické knihovny slavné 
současné překladatele (PhDr. Ladislav Nagy Ph.D., Doc. Justin Quinn, Ph.D., 
Doc. PhDr. Jiří Josek, Mgr. Viktor Janiš). 

Pracovnice Anglické knihovny se aktivně věnují školám, provázejí exkurze a 
podílejí se na organizaci seminářů pro školy a učitele (konference Bridge Spring, 
vydavatelství Bridge Publishing).  

Administrace Cambridgeských zkoušek probíhala dále na základě platné 
partnerské dohody. Počty kandidátů oproti předchozímu období klesají (2012 – 
16 kandidátů, 2013 – 198, 2014 – 199, 2015 – 157). Od roku 2015 jsou v platnosti 
nová pravidla u zkoušek FCE a CAE. Pracovnice AK připravily podmínky pro 
konání zkoušek on-line. První termín byl vypsaný na podzim 2015, ale vzhledem 
k nedostatku zájemců nebyl obsazen. Pro následující období je nutné posílit 
propagaci zkoušek. K prosinci 2015 ukončila pracovní poměr jedna pracovnice na 
pozici knihovnice a manažera zkoušek (Centre Exam Manager). Funkci CEM 
převzala druhá pracovnice a byl jí zvýšen pracovní úvazek. Na pozici knihovníka 
AK byla od ledna 2016 přijata jedna nová pracovnice.     

 

2015 KET PET FCE CAE CELKEM 

jarní termín  4 -- -- 10 14 

letní termín  4 21 76 16 117 

zimní termín  -- 5 15 6 26 

 

Vysvětlivky: KET - Key English Test 
 PET - Preliminary English Test 
 FCE - First certificate in English 
 CAE - Certificate of Advanced English 
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Německá knihovna 

Pracoviště Německé knihovny (dále jen NK) nabízí i nadále standardní 
knihovnické služby. Probíhá zde průběžně nákup a vyřazování zastaralých 
výukových dokumentů z fondu podle platné partnerské dohody s Goethe-
Institutem.   

Německá knihovna se podílela na mnoha kulturních akcích a aktivně 
přispívala do projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury, například scénickým 
čtením Jedno století v groteskní zkratce, nebo divadelním představením Kafka 
v lázních v rámci projektu Meeting Literature. Další úspěšnou akcí na propagaci 
německé kultury byla výstava surrealistické skupiny Spur pod názvem Malspiel.   

Pracovnice Německé knihovny se aktivně věnuje školám, provází exkurze a 
podílí se na organizaci seminářů pro školy a učitele (Landeskunde Interaktiv) a 
jiných kulturních akcí. Pracovnice se plně věnovala i projektu Meeting Literature, 
na jehož realizaci se podílela i ostatní pracoviště OZK a PR. V pololetí byla 
pracovnice NK přeřazena na jinou pozici v SVK PK - do nově vzniklého oddělení 
PR a marketingu. Místo knihovníka v NK nebylo v druhé polovině roku obsazené.  

Z důvodu většího komfortu pro čtenáře byla NK v polovině roku sestěhována 
do 1. patra, a bylo tak vytvořeno pracoviště Rakouské a Německé knihovny. 
Veškeré německy psané knihy jsou nadále poskytovány pracovnicí Rakouské 
knihovny při zachování veškerých smluvních podmínek daných platnou 

partnerskou dohodou. Partnerské instituce (Goethe-Institut a Spolkové 
ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky) byly 
o tomto kroku řádně informovány.   

 

Rakouská knihovna 

Pracoviště Rakouské knihovny (dále jen RK) nabízí rovněž standardní 
knihovnické služby. Probíhá zde průběžně nákup a vyřazování zastaralých 
výukových dokumentů z fondu podle platné legislativy ČR. Partnerskou dohodu se 
ani v tomto roce nepodařilo uzavřít. Neexistuje ani jasné vymezení funkce a 
pravomocí vědeckého garanta. 

I přes absenci partnerské dohody se Rakouská knihovna podílela na mnoha 
kulturních akcích a aktivně přispívala do projektu Plzeň - Evropské hlavní město 
kultury, například čtením spisovatelky Vey Kaiser v rámci projektu Meeting 
Literature. Na Rakouských dnech se v roce 2015 Rakouská knihovna podílela akcí 
Pilstour Loos!, přehlídkou rakouských krátkých filmů 2015 a autorským čtením 
Alexandera Peera. Další úspěšnou akcí na propagaci rakouské kultury byla 
výstava Klimt – průkopník moderny a Kupka – Jiná skutečnost. Na podzim 2015 
oslavila Rakouská knihovna 20 let činnosti bohatým programem (přehlídkou 
Krátkých filmů, přednáškou PhDr. Marie Sadkowské O ubohém boháči, výroční 
Stammtisch). Konverzační hodiny v roce 2015 převzal nový lektor Jürgen 
Ehrenmüller.  

Pracovnice Rakouské knihovny se aktivně věnuje školám, provází exkurze a 
podílí se na organizaci seminářů pro školy a učitele (Österreich liest) a jiných 
kulturních akcí. V pololetí byla pracovnice RK pověřena také zajištěním provozu 
Německé knihovny z důvodu sloučení Rakouské a Německé knihovny a 
přeřazením pracovnice NK. Příslušní ředitelé obou partnerských institucí (Goethe-
Institut a Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské 
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republiky) byli o tomto kroku řádně informováni.   

 

Přírůstek knihovního fondu 

knihovna knihy mapy hudebniny CD CD-ROM DVD celkem 

Anglická 505 0 0 32 0 0 537 

Rakouská 103 0 0 0 0 0 103 

Německá 123 0 0 12 0 46 181 

 

 

Komentář ke statistickým ukazatelům a hodnocení roku 2015 

 

knihovna 
počet 

návštěv 

absenční 
knih a 

časopisů 

absenční 
ostatní 

prezenční 
knih a 

časopisů 

prezenční 
ostatní 

akce 
návštěv 

na 
akcích 

Anglická 6 210 25 646 226 150 89 65 2 791 

Rakouská 1 578 3 202 272 379 15 81 2 861 

Německá 2 328 5 852 1 117 290 10 26 633 

celkem 10 116 34 700 1 615 819 114 172 6 285 

 

Statistiky 

 

Oddělení zahraničních knihoven se připravilo na komplexní reorganizaci 
z důvodu rozšíření služeb o románskou literaturu, zlepšení komfortu pro uživatele 
a zaměstnance při práci s německy psanou literaturou, posílení partnerských 
vazeb a spolupráce. V prvním kroku došlo k uzavření nové partnerské dohody 
s Institutem Cervantes v Praze a převzetím knižního daru španělské literatury 
z Institutu Cervantes, Španělského, Mexického a Peruánského velvyslanectví 
(přírůstek do nově zapsaných dílčích sbírek je HISP 351 a FRAN 17 nově 
zapsaných jednotek). Následně došlo k jednání s příslušnými partnery, oznámení 
a následně ke sloučení Rakouské a Německé knihovny a uvolnění 2. patra 
zadního traktu pro románskou literaturu. Dále došlo k vytipování a selekci naší 
francouzské literatury z fondu SVK PK pro budoucí umístění do OZK. V roce 2015 
nedošlo k vypsání výběrového řízení na pozici knihovníka Románské knihovny. 

 

Galerie Evropského domu představila v roce 2015 ucelený program výstav, 
čtení, promítání a představila plzeňské veřejnosti významné zahraniční tvůrce. 
Podařilo se nám v tomto prostoru propojit nejrůznější žánry a projekty tak, 
abychom propagovali jak partnerské instituty, tak i Studijní a vědeckou knihovnu 
PK.  

Program galerie přispěl svým programem do projektu Plzeň - Evropské hlavní 
město kultury projektem Meeting Literature, který byl zaměřen na širokou 
veřejnost s cílem propagovat zahraniční kulturu, OZK, studium jazyků a čtenářství. 
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Tento projekt byl realizován ve spolupráci s 24 partnery, převážně kulturními 
institucemi, které darovaly knižní dar; tyto dary jsme rozmístili do 17 kaváren ve 
městě. Celkem kolekce čítala cca 1 300 knih ve 12 jazycích. Počet účastníků 
projektu byl vyčíslen na 656 návštěvníků akcí, 1 509 návštěvníků výstav + 
minimálně 800 čtenářů v kavárnách. 

Kromě projektu Meeting Literature jsme uspořádali další, již tradiční, akce, na 
kterých se podílelo celé oddělení:    

Noc s Andersenem 

Noc literatury 

Evropský den jazyků 

 

Personální záležitosti 

V pololetí byla přeřazena pracovnice NK do nově vzniklého oddělení PR. Toto 
místo bylo do konce roku neobsazené. Ke konci roku ukončila pracovní poměr 
pracovnice AK a byla vybrána nová pracovnice na pozici knihovníka s nástupem 
od 4. 1. 2016. Organizaci Cambridgeských zkoušek převzala druhá pracovnice 
AK, jíž byl navýšen pracovní úvazek od ledna 2016.  
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C)  Hodnocení ostatní činnosti - ekonomické 

 
 

Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje určil pro rok 2015 její 
zřizovatel závazný ukazatel – provozní příspěvek ve výši 49 180 tis. Kč. V závěru 
roku zřizovatel tento provozní příspěvek navýšil o 616 400 Kč, tedy celkový 
provozní příspěvek pro rok 2015 činil 49 796 400 Kč. Zřizovatel dále SVK PK 
odsouhlasil i žádosti o jednotlivé granty, které se podařilo zajistit ve výši 772 tis. 
Kč (v této částce jsou zahrnuty prostředky dotace pro 7 grantů VISK, 1 grant od 
EHMK 2015, o.p.s., 1 grant od Magistrátu města Plzně a 1 grant od Grantové 
agentury ČR). Dále ještě SVK PK obdržela finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč od 
EHMK 2015, o.p.s. na pokrytí nákladů v rámci zahájení projektu Evropské hlavní 
město kultury 2015.  

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje hospodařila po započtení 
prostředků získaných z grantů s celkovou provozní dotací ve výši 50 574 400 Kč. 
Pro rok 2015 SVK PK nežádala o žádnou investiční dotaci. 

SVK PK vyčerpala plně přiznané provozní dotace. Její hospodaření bylo 
v roce 2015 naprosto vyrovnané; hospodářský výsledek vykázaný v doplňkové 
činnosti dosáhl částky 12 305,91 Kč a hospodářský výsledek v hlavní činnosti 
dosáhl výše 18 876,95 Kč, tedy celkový hospodářský výsledek hodnoceného 
hospodářského období dosáhl částky 31 182,86 Kč.  

 

a) Údaje o majetku 

1. Movitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech 
013, 019, 032 a 022, kde je evidován v pořizovacích cenách k 31. 12. 2015 
částkou 64 091 144,66 Kč a v zůstatkových cenách částkou 25 718 452,82 
Kč.  
Drobný movitý majetek evidovaný na účtech 018 a 028 má k datu 31. 12. 
2015 v pořizovacích cenách hodnotu 13 249 206,18 Kč. 

2. Nemovitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech 
č. 021 a 031 a jeho hodnota k 31. 12. 2015 činila v pořizovacích cenách 
163 302 778,24 Kč a 139 818 376,55 Kč v zůstatkových cenách.  

3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycen na účtu 042 v částce 
1 860 025 Kč. Náplní tohoto účtu jsou náklady za projektové dokumentace, 
které jsou připravené pro investiční akce, k jejichž realizaci dojde v roce 

2016 (rekonstrukce Smetanovy síně, depozitáře Bušovice, 
vzduchotechnika).  
Během roku 2015 byly převedeny do majetku tyto investiční akce: 
 

 Notebook – v hodnotě 47 190 Kč 
 Server DEL POWER EDGE R530 v hodnotě 330 000 Kč 
 EPS Bory 16 a 17 v hodnotě 55 826,05 Kč 
 EPS Rakouská knihovna v hodnotě 109 828,07 Kč 
 Docházkový systém VIS v hodnotě 170 979 Kč 
 APC Smart – UPS SRT v hodnotě 101 628 Kč 
 PZTS zahraniční knihovny v hodnotě 113 842,25 Kč 
 Prezentační audioset –v hodnotě 49 000 Kč 
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 Aleph22 v hodnotě 71 900 Kč 
 

4. Veškerý DNaH majetek je ve vlastnictví Plzeňského kraje a do správy SVK PK byl 
svěřen Zřizovací listinou. Kromě toho má SVK PK od Magistrátu města Plzně 
vypůjčené a pronajaté tyto budovy a prostory: 
 

 hlavní budova SVK PK Smetanovy sady 2 je vypůjčena do konce roku 
2053 

 prostory používané zahraničními knihovnami na náměstí Republiky 12 
jsou pronajaty na dobu neurčitou 

 prostory používané Knihovnou pro nevidomé v Jagellonské 1 jsou 
pronajaty na dobu neurčitou.  

 

5. Žádná nemovitost SVK PK není zatížena zástavním právem nebo věcným 
břemenem. Všechny budovy SVK PK jsou opatřeny energetickými štítky (Bory 2, 
Bory 16, Bory 17 a Bušovice).  
 

SVK PK sestavila na rok 2015 odpisový plán, který předložila ke schválení 
zřizovateli. Odpisový plán byl vypracován v metodice ČÚS č. 708 a zahrnul 
všechny nové postupy upravené Metodickými pokyny zřizovatele. Výše 
skutečných odpisů nepřekročila stanovený plán ve výši 5 200 tis. Kč (skutečnost 
byla 5 126 446,17 Kč); odpisy byly opět prováděny rovnoměrným způsobem.  

 

b) Hodnocení příjmů a výdajů 

Rozpis ukazatelů provedený zřizovatelem, stanovil SVK PK pro rok 2015 
pouze jeden závazný ukazatel - provozní příspěvek v celkové výši 49 796,4 tis. Kč 
(investiční příspěvek nebyl rozepsán). Konečná výše závazného ukazatele 
stanoveného pro SVK PK byla 50 202,4 tis. Kč včetně grantů od MK ČR, GA ČR, 
MMP a EHMK 2015, o.p.s. 

V průběhu roku 2015 byly provedeny dílčí interní úpravy rozpočtu 
v závislosti na počtu přiznaných grantů. Všechny neinvestiční prostředky přidělené 
zřizovatelem byly použity na určené účely. Uvedené údaje obsahuje přehledná 
tabulka, která je spolu s vysvětlujícím komentářem zařazená jako příloha č. 1 této 
roční zprávy. 

Původní i upravený rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tj. výnosy 
odpovídaly nákladům, a to v celkové výši 52 360 tis. Kč (původní rozpočet), resp. 
53 117 tis. Kč (upravený rozpočet). Skutečné náklady byly o 174 tis. Kč vyšší, než 
uvažoval upravený rozpočet. 

Obdobně se vyvíjely i výnosy, kde skutečné výnosy byly cca o 205 tis. Kč 
vyšší než plánované. Doplňková činnost, o níž je účtováno na syntetickém účtu 
603 (zachycuje výnosy z pronájmů) vykázala hospodářský výsledek 12,3 tis. Kč, 
hlavní činnost vykázala hospodářský výsledek 18,8 tis. Kč, a tím i celkový 
hospodářský výsledek představuje zisk ve výši 31,1 tis. Kč. Podrobnější rozpis 
rozpočtu a jeho čerpání v roce 2015 je uveden v tabulce – příloha č. 2 a) a 2 b) 
této zprávy.  

 
Výnosy v celkové výši 53 321 803,42 Kč byly vytvořeny především výnosy 

z transferů (oddíl IV výsledovky 50 574.400 Kč):  
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 příspěvkem zřizovatele v částce  49 796 400 Kč 

 příspěvky z rozpočtu MK na programy VISK 2, 5, 8 a 9 

v úhrnné výši  406 000 Kč 

 dotace GAČR na soupis rukopisů ve výši  326 000 Kč 

 dotace od Magistrátu města Plzně 15 000 Kč 

 dotace od EHMK 2015, o.p.s. 25 000 Kč 

 
Další výnosy účtované v hlavní činnosti vytvořily: 

 

 výnosy z prodeje služeb částkou  1 118 845 Kč  

 výnosy z prodeje vlastních výrobků 1 371 Kč 

 smluvní pokuty uplatněné u čtenářů v souladu 

s Knihovním řádem  941 671,90 Kč 

 prodej DHM 30 000 Kč 
 na účtu 648 posílení oprav z IF v částce  191 173 Kč  
 ostatní výnosy z činnosti 29 958 Kč 

 finanční výnosy  58 389,52 Kč 

 příspěvek na pokrytí N v rámci zahájení Plzeň – EHMK 2015 6 000 Kč 

 

 

 Výnosy účtované v hospodářské činnosti za pronájmy (bytové, nebytové) 

dosáhly celkové částky 375 995 Kč, tzn., že byly jak proti rozpočtu 2015 (o cca 

15 tis. Kč), tak i proti skutečnosti 2014 (o 10 154 Kč). Důvod částečného navýšení 

je příjem z pronájmu kavárny, ale na druhé straně jsou stále chybějící výnosy 

z pronájmu Smetanovy síně, jež se stále nachází před celkovou rekonstrukcí.  

 

Náklady byly v původním vyrovnaném rozpočtu plánovány v objemu 
52 360 tis. Kč; v průběhu roku byly postupně upraveny (navyšovány 
o odsouhlasené granty) na 53 718,4 tis. Kč. Skutečnost nákladů zachycených 
v roční výsledovce činí 53 290 620,56 Kč, což je o 427 779,44 Kč méně (čerpání 
na 99,2 %). Nepodařilo se však naplnit rozpočtované výnosy, a to o částku 
396 596,58 Kč, což ovlivnilo mj. snížení výnosů na udělených smluvních pokutách 
a nižší výnosy z úroků. Uspořené náklady však udržely hospodářský výsledek 
v černých číslech. Lze proto zodpovědně prohlásit, že cílevědomé řízení 
ekonomických procesů opět přineslo žádoucí výsledky. SVK PK musela zapojit 
prostředky investičního fondu na posílení účtu oprav, rezervní fond ani „nekryté 
odpisy“ však použít nemusela.  
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c) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření 

 

1. Rozpočet a jeho změny provedené během roku  

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 

 

Rozpis provozního příspěvku byl zřizovatelem proveden ve výši 
49 180 000 Kč. V listopadu roku 2015 došlo k úpravě příspěvku na provoz a to 
k navýšení o 616 400 Kč na odměny a jejich odvody. Reálné čerpání proběhlo ve 
12 měsíčních částkách Kč. Celková skutečná výše provozního příspěvku dosáhla 
částky 49 796,4 tis. Kč.  
  

Ostatní provozní příspěvky a dotace 

 

Ostatní dotace byly SVK PK přiznány Ministerstvem kultury ČR ve výši 
406 000 Kč. Všechny tyto dotace se týkaly programů VISK a u všech 
odsouhlasených 7 programů byly dotace plně vyčerpány.  
 

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele 

 

Od GAČR byl získán víceletý grant, z něhož byla pro závěrečný rok 2015 
vyčleněna částka 326 000 Kč a byla plně vyčerpána.  

Druhá neinvestiční dotace získaná od jiného poskytovatele, představuje 
dotaci od EHMK 2015, o.p.s. na projekt Meeting Literature ve výši 25 000 Kč, 
která byla plně vyčerpána. Dále byl od této o.p.s. přijat příspěvek 6 tis. Kč na 
pokrytí nákladů v rámci slavnostního zahájení projektu Plzeň – EHMK 2015.  

Hovory s Čapkem byly předmětem mikrograntu od Magistrátu města Plzně 
– částka 15 000 Kč byla plně vyčerpána.  
 

Investiční příspěvky a dotace 

 

O investiční příspěvek nebyl zřizovatel v roce 2015 požádán, a proto nebyl 
příspěvek přiznán a poukázán.  
 

 

2.  Vyhodnocení výnosů a nákladů 

 

Vyhodnocení výnosů 
 

Výnosy z prodeje služeb byly rozepsány ve výši 1 200 000 Kč, dosažená 
skutečnost je 1 118 845 Kč, tj. plnění na 93,24 % schváleného rozpočtu.  

Výnosy z pronájmu – plán 360 tis. Kč, skutečnost 375 995,-Kč, tj. plnění na 
104,44 % (jedná se o výnosy z pronajatých bytů v objektu Bory 2 a 
z pronajímaných nebytových prostor – kavárna v HB, e-učebna HB a prostory 
zahraničních knihoven na náměstí Republiky 12 v Plzni). Důvody nenaplnění byly 
komentovány v jiné části této zprávy. 

Ostatní výnosy byly rozepsány ve výši 1 500 000 Kč, jejich skutečnost 
dosáhla částky 1 192 802,90 Kč (především za smluvní pokuty a penále 
vyúčtované čtenářům); Plánovaný objem ostatních výnosů tak nebyl naplněn 
o 307 197,10 Kč.  
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Celkové výnosy za rok 2015 včetně příspěvků a dotací dosáhly v hlavní 
činnosti částky 52 945 808,42 Kč, v hospodářské činnosti pak částky 375 995 Kč, 
tzn. jejich úhrn dosáhl částky 53 321 803,42 Kč, takže celkové rozpočtované 
výnosy nebyly naplněny o 396 596,58 Kč. 

 

Vyhodnocení nákladů 
 

Spotřeba materiálu (účet 501) je svým objemem čtvrtou nejvyšší 
nákladovou položkou a její výše dosáhla částky 3 903 466,16 Kč. Zde jsou 
zahrnuty především prostředky vynaložené na nákup knižního fondu a předplatné 
časopisů (2 756 tis. Kč). Řádově nižšími hodnotami se podílí také spotřeba PHM 
(92 000 Kč), tonerů (30 000 Kč), spotřeba kancelářských potřeb a čisticích 
prostředků (136 000 Kč), materiál pro výstavní činnost (60 000 Kč). Další již 

analyticky nesledovaná spotřeba materiálu pak představuje zbývající částku.  
Nákup knižního fondu oproti letům předchozím poklesl cca o 300 000 Kč. 

Nákup knihovního fondu probíhal rovnoměrně, nárůst byl zaznamenán 
v posledním měsíci roku 2015.  

Spotřeba energie (účet 503) byla rozepsána ve výši 3 010 tis. Kč. 
Ve skutečnosti tato položka dosáhla výše 2 908 679,16 Kč, tj. rozpočtovaná 
částka byla snížena o 3,37 %. Při srovnání se skutečností roku 2014, jsou náklady 
vynaložené za odběr energií na velmi podobné úrovni (rozdíl cca 40 000 Kč).  

Položka na opravy a udržování (účet 511) byla rozpočtována v částce 
750 000 Kč, avšak skutečnost je o 47 000 Kč vyšší, proto byla také položka účtu 
opravy a udržování posílena z investičního fondu.  

Cestovné (účet 512) bylo čerpáno ve výši 112 586,11 Kč, když původní 
rozpis rozpočtu určil na cestovné částku 100 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím 
rokem 2014 se však náklady na cestovné snížily o 1 tis. Kč.  

Ostatní služby (účet 518) byly rozepsány ve výši 4 620 tis. Kč. V průběhu 
roku byl provedený rozpis upraven na částku 4 862 tis. Kč (zejména z důvodu 
nákladů vznikajících ze spoluúčasti při realizaci grantů). Takto upravený rozpočet 
nebyl vyčerpán o 164 191,79 Kč.  

Mzdové náklady celkem (účet 521) byly původně rozepsány ve výši 24 632 
tis. Kč (z toho platy zaměstnanců 23 914 tis. Kč a OON 718 000 Kč). Tento rozpis 
byl v průběhu roku upravován z důvodu započtení mzdových nákladů 
z odsouhlasených grantů, kde se navýšila částka OON o 315 000 Kč; u platů 

zaměstnanců proběhlo navýšení v listopadu 2015 formou příspěvku od zřizovatele 
o 460 tis. Kč. Upravená rozpočtovaná výše mzdových nákladů tak dosáhla částky 
25 407 tis. Kč.  

Skutečnost vyčerpaných mzdových nákladů za rok 2015 byla mírně vyšší – 
o 95 000 Kč, z toho u platů zaměstnanců bylo překročení o 162 000 Kč (promítl se 
nástup nových zaměstnanců a dočasné překrývání se se současnými 
zaměstnanci). OON naopak byly nižší o 68 000 Kč oproti platnému rozpočtu.  

Daně a poplatky – vykázaná skutečnost byla 65 000 Kč; rozpočet uvažoval 
s částkou 30 000 Kč. 

Jiné ostatní náklady byly upraveným rozpočtem rozepsány v částce 100 
000 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 109 000 Kč. 

Odpisy dlouhodobého majetku byly rozpočtovány ve výši 5 200 tis. Kč; 
skutečnost byla vykázána ve výši 5 126 tis. Kč.  

Celkové skutečné náklady za rok 2015 dosáhly výše 53 290 620,56, což je 
o 427 779,44 Kč méně, nežli uvažoval upravený rozpočet. Výsledky roku 2015 lze 
tedy hodnotit jako velice dobré. 
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3.  Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK 
 

SVK PK v roce 2015 získala účelové prostředky na veřejné informační 
služby knihoven – VISK ze státního rozpočtu (MK ČR) v celkové výši 406 000 Kč. 
U všech 7 projektů VISK byly přidělené prostředky plně vyčerpány. 

Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet v roce 2015 
nepodílel.  

 

4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 
 

Základní číselné údaje o čerpání mzdových nákladů byly uvedeny v bodě 
2 této zprávy. Proto pouze doplnění o další sledované ukazatele: 

SVK PK stanovila pro rok 2015 roční průměrný evidenční počet pracovníků 

87 lidí. Dosažená skutečnost činila 88,321 lidí, tzn. SVK PK zaznamenala lehký 
nárůst zaměstnanců, a to díky obměně personálního obsazení, kdy se některá 
místa po přechodnou dobu překrývala.  

Určitou spokojenost lze vyslovit i s naplněním průměrného měsíčního 
výdělku i přes nárůst evidenčního počtu zaměstnanců, který byl původním 
rozpočtem stanoven pro rok 2015 částkou 22 906 Kč, skutečně vykázán v částce 
23 151 Kč. Překročení plánovaného výdělku pozitivně ovlivnilo navýšení příspěvku 
na provoz určený na výplatu odměn od zřizovatele.  

 

5. Granty a účelově získané prostředky za rok 2015 
 
 

Název projektu  Dotace Vlastní prostředky Náklady projektu 

Poskytovatel  Získaná dotace (fin  spoluúčast) celkem 

Kurzy informační gramotnosti – VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 

Poskytovatel MK ČR 

 24 000 Kč 11 000 Kč 35 000 Kč 

získáno 24 000 Kč 12 109 Kč 36 109 Kč 

Rekatalogizace KF SVK PK, uloženého v depozitáři Bušovice, a jeho zpřístupnění na internetu - 
VISK 5 

Poskytovatel MK ČR 

 103 000 Kč 45 000 Kč 148 000 Kč 

získáno 103 000 Kč 57 155 Kč 160 155 Kč 

Rekatalogizace fondu Pilsnensií SVK PK a jeho zpřístupnění na internetu - VISK 5 

Poskytovatel MK ČR 

získáno 50 000 Kč 22 000 Kč 72 000 Kč 

 50 000 Kč 22 000 Kč 72 000 Kč 

Zavedení služby mojeID do systému Aleph 500 v SVK PK pro potřeby CPK – VISK 8B/II 

Poskytovatel MK ČR 

 24 000 Kč  11 000 Kč 35 000 Kč 

získáno 24 000 Kč 10 485 Kč 34 485 Kč 

Implementace platební brány GPE, Shibboleth IdP a Shibboleth SP do systému AKS Aleph500 
v SVK PK pro potřeby CPK – VISK 8B/II 
  

Poskytovatel MK ČR 

 107 000 Kč 81 000 Kč 154 000 Kč 

získáno 73 000 Kč 35 053 Kč 108 053 Kč 

Obohacování záznamů článků zobrazených v ANL + o vybraná jmenná a věcná metadata – 
VISK 9/I 

Poskytovatel MK ČR 
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 22 000 Kč 11 000 Kč 33 000 Kč 

získáno 22 000 Kč 11 000 Kč 33 000 Kč 

Harmonizace lokálních autorit SVK PK s národními autoritami NK ČR - VISK 9/2 

Poskytovatel MK ČR 

 110 000 Kč 53 000 Kč 163 000 Kč 

získáno 110 000 Kč 56 818 Kč 166 818 Kč 

Soupis rukopisů SVK PK - 3  díl - GAČR 

Poskytovatel GA ČR 

 326 000 Kč 0 Kč 326 000 Kč 

získáno 326 000 Kč 1 717,05 Kč 327 717,05 Kč 

Hovory s Čapkem- Magistrát města Plzně 

Poskytovatel Magistrát města Plzně 

 

získáno 15 000 Kč 11 709,76 Kč 26 709,76 Kč 

Meeting Literature 

Poskytovatel Plzeň – EHMK 2015, o.p.s  

 

Získáno 25 000 Kč 9 467 Kč 34 467 Kč 

 
Všechny přidělené dotace ze státního rozpočtu a od ostatních subjektů byly 

zcela vyčerpány a vyúčtování bylo provedeno dle zaslaných pokynů jednotlivých 
poskytovatelů. Dne 2. 2. 2016 předložila SVK PK zřizovateli finanční vypořádání 
se státním rozpočtem za rok 2015 a finanční vypořádání se zřizovatelem dle 
vyhlášky MF č. 52/2008 Sb. a dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu 
PK.  
 

6.  Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce majetku 

 
SVK PK v roce 2015 neměla žádnou investiční akci zařazenou 

v ISPROFIN. Investiční příspěvek nebyl v roce 2015 zřizovatelem poskytnut.  
 

7.  Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty  

 spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 
 

V roce 2015 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů.  
 

8.  Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 
 

SVK PK navrhla zřizovateli, aby celý hospodářský výsledek ve výši 
31 182,86 Kč, byl převeden do rezervního fondu. Pokud bude návrh schválen, 
dosáhne zůstatek rezervního fondu výše 1 638 625,28 Kč. Během roku 2015 
nebyly prostředky rezervního fondu krátkodobě použity.  

 

9.  Přehled hospodářských činností 
 

SVK PK má v příloze č. 2, která je nedílnou součástí Dodatku č. 9 Zřizovací 
listiny, stanoveny okruhy doplňkové činnosti. Jejich náplň tvoří tyto činnosti:  

 

 nákup a prodej drobných propagačních předmětů 

 tisk a vazba publikací 
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 prodej publikací 

 pronájem bytových a nebytových prostor v objektech předaných organizaci 

k hospodaření a v objektech, které organizace užívá na základě uzavřené 

smlouvy 

 restaurátorské práce 
 

SVK PK vykázala v roce 2015 v hospodářské činnosti kladný výsledek 
hospodaření ve výši 12 305,91 Kč (celkové náklady hospodářské činnosti dosáhly 
výše 363 689,09 Kč); celkové výnosy této činnosti dosáhly částky 375 995 Kč.  

 

10.  Stav a struktura pohledávek 

  
 SVK PK nevykazuje ve své rozvaze sestavené k 31. 12. 2015 žádné dlouhodobé 
pohledávky.  

 Krátkodobé pohledávky jsou evidovány na účtech 311 – Odběratelé a 335 – 
Pohledávky za zaměstnanci. Metodika sestavování účetního výkazu určuje, že do 
oddílu II – Krátkodobé pohledávky jsou ještě zařazeny účty 377 – Ostatní 
krátkodobé pohledávky, 381 – Náklady příštích období, 385 – Příjmy příštích 
období a 388 – Dohadné účty aktivní. Všechny pohledávky jsou oceněny 
pořizovací cenou.  

 Na účtu 311 je vykázán zůstatek ve výši 4 634,40 Kč - tuto částku tvoří celkem 
2 vydaných faktur, které jsou obě splatné v roce 2016. Po lhůtě splatnosti není 
evidována žádná vydaná faktura.  

 Na účtu 335 je zachycena částka 251 105 Kč, představující zůstatek 
nesplacených půjček FKSP a pohledávka za zaměstnancem také v rámci FKSP. 
Žádné problémy při splácení půjček se nevyskytly.  

 Ostatní krátkodobé pohledávky zaúčtované na účtu 377 vykázaly hodnotu 481 563 
Kč. Jedná se výhradně o dlužné poplatky nezaplacené čtenáři a vymáhané soudní 
a následně exekuční cestou. Pohledávky této kategorie již v některých případech 
přesáhly splatnost o více než 900 dnů. Proto bylo v souladu s vyhláškou 410/2009 
Sb. v závěru roku 2015 přistoupeno k proúčtování opravných položek. Jejich 
celková výše dosáhla ke konci roku 2015 částky 305 062 Kč, která je v rozvaze 
SVK PK vykázána jako korekce, tzn. pohledávky nebyly odepsány a jsou stále 
evidovány v účetní evidenci.  

 Na účtu 381 je zachycena částka 880 428,11 Kč představující především 
předplatné časopisů a databází na rok 2016. 

 Účet 385 vykazuje zůstatek ve výši 2 187 Kč a účet 388 pak zůstatek 4 500 Kč. 
 

11.  Vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření 
 

SVK PK spravuje majetek Plzeňského kraje, který jí byl předán 
k  hospodaření. Užívá ho tak, aby naplnila své vlastní poslání a zabezpečila 
činnosti, pro které byla zřízena. Organizace má při správě majetku Plzeňského 
kraje práva a povinnosti, které jsou vymezeny ve zřizovací listině.  
Organizace spravuje: 
 

1. Movitý majetek zvláštního druhu, kterým jsou knihovní fondy. Velikost KF 

vyplývá z přírůstkového seznamu SVK PK. S  tímto majetkem organizace 
hospodaří podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, 
v platném znění, vyhlášky č. 275/2000Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy 
a zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění. Informace 
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o KF jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny za rok 2015 
Kult (MK) 12 – 01 – Příloha č. 10.  

 
2. Hmotný a nehmotný movitý majetek, je vyjádřen inventárními seznamy 

SVK PK. Hodnota tohoto majetku je uvedena na majetkových účtech 
v rozvaze – viz příloha č. 3 (rovněž byla uvedena v bodě a) této zprávy).  
 

3. Nemovitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem organizace 
je rovněž uveden v příloze č. 3 a v bodě a) této zprávy.  
 

4. Nedokončený hmotný dlouhodobý majetek je k datu 31. 12. 2015 
zaevidován na účtu 042 v částce 1 860 025 Kč. Položkovou náplň tvoří 

především náklady za projektové dokumentace zpracované na investiční 
akci Rekonstrukce Smetanovy síně a náklady rozpracované stavební akce 

Bušovice.  
 
Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou 

této zprávy (příloha č. 3).  
 
V roce 2015 realizovala SVK PK tyto investiční akce: 
 

 Notebook – v hodnotě 47 190 Kč 

 Server DEL POWER EDGE R530 v hodnotě 330 000 Kč 

 EPS Bory 16 a 17 v hodnotě 55 826,05 Kč 

 EPS Rakouská knihovna v hodnotě 109 828,07 Kč 

 Docházkový systém VIS v hodnotě 170 979 Kč 

 APC Smart – UPS SRT v hodnotě 101 628 Kč 

 PZTS zahraniční knihovny v hodnotě 113 842,25 Kč 

 Prezentační set – v hodnotě 49 000 Kč 

 Aleph22 v hodnotě 71 900 Kč 

 
Vynaložené finanční prostředky byly účtovány ve prospěch syntetických účtů 022 
a 013.  

d) Oddělení ekonomiky a majetku 

Hospodaření SVK PK bylo v roce 2015 podrobeno kontrole z Ministerstva 
financí, při níž pracovnice MF prověřily hospodaření SVK PK za rok 2014. 
Vyhotovený protokol konstatoval, že nebyly shledány nedostatky.  

V září 2015 nastoupila do účtárny nová hlavní účetní a v říjnu roku 2015 
nový vedoucí oddělení ekonomiky a majetku. Oba noví zaměstnanci nastoupili 
v závěrečné fázi roku, a tak byli ihned prověřeni inventurami a závěrečnými 
operacemi souvisejícími s vypořádáním a uzavřením roku 2015. Na inventury byl 
poprvé použit nový majetkový software firmy VIS, z čehož vyplynuly jisté potřebné 
úpravy, se kterými se musí ztotožnit noví vedoucí OEM a prověřit je při dalších 
inventurách v roce 2016.  
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D)  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

v tištěných a elektronických zdrojích a 

publikační činnost 

 

I. Publikační činnost 

1. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje [online]. Plzeň: Studijní a vědecká 
knihovna, poslední aktualizace: 17.02.2015, 15:36 SEČ [cit. 2016-02-14]. 
Dostupné na: <http://www.svkpl.cz>. 

 

Oddělení prezenčních služeb  

2. DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Digitalizace ve Studijní a vědecké knihovně 

Plzeňského kraje. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2015, roč. 67, č. 7/8, 

s. 263–265. ISSN 0011-2321. 

3. HAJŽMANOVÁ, Linda, SEDLÁČKOVÁ, Anna a STEHLÍKOVÁ, Stanislava. 

Bibliografie Plzně 1995–2014. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna 

Plzeňského kraje, 2015. 220 s. ISBN 978-80-86944-60-9. 

 

Oddělení prezenčních služeb – regionální bibliografie  

4. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Kalendárium 

osobností západních Čech na rok 2015 [online databáze]. Plzeň: Studijní 

a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2015 [cit. 2016-02-14]. V systému 

Aleph 500, v. 20. Dostupné na: <http://goo.gl/fSt1aJ>. 

 

Oddělení propagace a marketingu  

5. KOŠANOVÁ, Martina. Knihovna mění svoji tvář. Plzeňský kraj. Únor 2015, 

roč. 13, č. 2, s. 17. Také dostupné na: <http://www.plzensky-kraj.cz/sites/ 

default/files/users/u1005186/mpk_unor_2015_web.pdf>. 

6. KOŠANOVÁ, Martina. Představení plzeňského Meeting Literature. Čtenář: 

měsíčník pro knihovny. 2015, roč. 67, č. 7/8, s. 285–286. ISSN 0011-2321.  

 

Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 

7. ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE KNIHOVNICTVÍ. Přehled 

činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2014. Plzeň: Studijní 

a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2015. 15 s. ISBN 978-80-86944-56-2. 
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Oddělení zahraničních knihoven 

8. KAPSOVÁ, Vlasta. Meeting Literature v SVK Plzeňského kraje. Bulletin 

SKIP. 2015, roč. 24, č. 1, s. 10–11, 19. ISSN 1210-0927.  

II. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných a 

elektronických zdrojích 

 

Výstavy v hlavní budově 

– řazeno chronologicky 

9. KOHOUT, Jiří. Hana Štollová provoní parfémy vědeckou knihovnu [rozhovor, 

Hana Štollová, Krása českého parfémového a bižuterního skla, 15.01.2015–

13.02.2015]. Tachovský deník. 2015, roč. 24, č. 6 (08.01.2015), s. 3.  

ISSN 1210-9193. 

10. HAJ. Pavel Přibyl vystavuje v knihovně Posuny reality [Pavel Přibyl, Posuny 

reality, 16.12.2014–17.01.2015]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 7 

(09.01.2015), s. 10. ISSN 1210-5139. 

11. SIHELSKÁ, Martina. Krása skla mě provází od malička: stříbrská sběratelka 

parfémového skla Hana Štollová [rozhovor, Hana Štollová, Krása českého 

parfémového a bižuterního skla, 15.01.2015–13.02.2015]. Rokycanský 

deník. 2015, roč. 24, č. 7 (09.01.2015), s. 5. ISSN 1210-9223. 

12. SIHELSKÁ, Martina. Krása skla mě provází od malička: stříbrská sběratelka 

parfémového skla Hana Štollová před výstavou v Plzni [rozhovor, Hana 

Štollová, Krása českého parfémového a bižuterního skla, 15.01.2015–

13.02.2015]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 7 (09.01.2015), s. 5.  

ISSN 1210-5139. 

13. SIHELSKÁ, Martina. Krása skla mě provází od malička, dědeček byl sklář: 

sběratelka parfémového skla Hana Štollová [rozhovor, Hana Štollová, Krása 

českého parfémového a bižuterního skla, 15.01.2015–13.02.2015]. 

Tachovský deník. 2015, roč. 24, č. 7 (09.01.2015), s. 1 a 3. ISSN 1210-9193. 

14. RED. Sbírka parfémů k vidění v knihovně [Hana Štollová, Krása českého 

parfémového a bižuterního skla, 15.01.2015–13.02.2015]. Tachovský deník. 

2015, roč. 24, č. 15 (19.01.2015), s. 2. ISSN 1210-9193. 

15. SIHELSKÁ, Martina. Stříbrská sběratelka vystavuje historické flakony v Plzni 

[Hana Štollová, Krása českého parfémového a bižuterního skla, 15.01.2015–

13.02.2015]. Tachovský deník. 2015, roč. 24, č. 16 (20.01.2015), s. 2.  

ISSN 1210-9193. 

16. JAG. Sběratelka ze Stříbra vystavuje flakóny v Plzni [Hana Štollová, Krása 

českého parfémového a bižuterního skla, 15.01.2015–13.02.2015]. 
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Tachovský deník. 2015, roč. 24, č. 20 (24.01.2015), s. 2. ISSN 1210-9193. 

17. VEJVODOVÁ, Miroslava. České parfémové sklo: fenomén u nás i ve světě, 

který poznamenaly dějiny [rozhovor, Hana Štollová, Krása českého 

parfémového a bižuterního skla, 15.01.2015–13.02.2015]. Plzeňský deník. 

2015, roč. 24, č. 21 (26.01.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

18. HUBATOVÁ, Eva. Pozvánka na unikátní výstavu [Hana Štollová, Krása 

českého parfémového a bižuterního skla, 15.01.2015–13.02.2015]. Plzeňský 

deník. 2015, roč. 24, č. 22 (27.01.2015), s. 10. ISSN 1210-5139. 

19. KŘIVKA, Vladimír. Místo pro život [Jana Vrtělová, Místo pro život, 

22.01.2015–21.02.2015]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 23 (28.01.2015), 

s. 10. ISSN 1210-5139. 

20. SIHELSKÁ, Martina. Seniorky besedovaly o skle a bižuterii, porovnávaly 

bižuterii současnou i dřívější [Hana Štollová, Krása českého parfémového a 

bižuterního skla, 15.01.2015–13.02.2015]. Tachovský deník. 2015, roč. 24, 

č. 23 (28.01.2015), s. 2. ISSN 1210-9193. 

21. HNILIČKA, René. Sbírka flakonů se rozrůstá [rozhovor s Hanou Štollovou 

a Hanou Šikovou, Hana Štollová, Krása českého parfémového a bižuterního 

skla, 15.01.2015–13.02.2015]. In: Hlavní zprávy 18:45 [zvukověobrazový 

záznam]. Praha: TV Barrandov, 04.02.2015, čas vysílání 18:57:55 SEČ, 

rozsah 00:02:05 [cit. 2016-02-17]. Textová verze dostupná komerčně v 

Mediální databázi od Anopress IT. 

22. HAJ. Knihovna představuje tvorbu Josefa Ladislava Jíchy [Josef Ladislav 

Jícha, Košt Josefa L. Jíchy, 19.02.2015–16.03.2015]. Plzeňský deník. 2015, 

roč. 24, č. 42 (19.02.2015), s. 5. ISSN 1210-5139. 

23. Josef Ladislav Jícha vystavuje v knihovně [Josef Ladislav Jícha, Košt Josefa 

L. Jíchy, 19.02.2015–16.03.2015]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 44 

(21.02.2015), s. 6. ISSN 1210-5139. 

24. HAJ. Pětatřicáté Smetanovské dny se připomenou výstavami a sympoziem 

[Plzeň loajální aneb Také ženské práce ráčila Gegj Gasnost prohljdnauti, 

26.02.2015–11.04.2015, 35. ročník Smetanovských dnů]. Kultura: plzeňský 

kulturní přehled [příloha Plzeňského deníku]. Únor 2015, s. 8. 

25. RED. Smetanovské dny letos poprvé nabídnou loutkovou operu [Plzeň 

loajální aneb Také ženské práce ráčila Gegj Gasnost prohljdnauti, 

26.02.2015–11.04.2015, 35. ročník Smetanovských dnů]. Radniční listy. 

Únor 2015, roč. 20, s. 7. Také dostupné na: 

<https://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=1650>. 

26. ŠPALKOVÁ, Gabriela. Doba Bedřicha Smetany ve svědectví obrazů, 

novinových článků i knih [Plzeň loajální aneb Také ženské práce ráčila Gegj 
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Gasnost prohljdnauti, 26.02.2015–11.04.2015, 35. ročník Smetanovských 

dnů]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2015, roč. 26, č. 72 (26.03.2015), 

s. B/4. ISSN 1210-1168. 

27. JOSEFOVÁ, Hana. Galerie, knihovna i muzeum v Plzni ukazují loajalitu: 

výstavní síně mapují postoje umělců i obyvatel rakousko-uherského 

mocnářství k císařskému dvoru, národu i politickým představitelům [rozhovor 

mj. s Pavlínou Doležalovou, Plzeň loajální aneb Také ženské práce ráčila 

Gegj Gasnost prohljdnauti, 26.02.2015–11.04.2015, 35. ročník 

Smetanovských dnů]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 83 (09.04.2015), s. 8. 

ISSN 1210-5139. 

28. KOSOVÁ, Jana. Divadlo, hudbu i tradiční jídla představí v Plzni festival 

arabské kultury [rozhovor s Terezou Sváškovou, v SVK PK Žena – slovo – 

kniha, 16.04.2015–16.05.2015 a autorské čtení Fatéma Chahid, 16.04.2015, 

Festival arabské kultury]. In: Zprávy: kultura [zvukový záznam online]. Praha: 

Český rozhlas, 10. dubna 2015, 8:38 SEČ, rozsah 00:01:30 [cit. 2016-02-17]. 

Zvukový záznam ve formátu mp3 dostupný na: 

<http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3357487>, textová verze dostupná na: 

<http://www.rozhlas.cz/zpravy/divadlo/_zprava/1476687>.  

29. ŠMÍDOVÁ, Kateřina. Autorským čtením a vernisáží výstavy pokračuje 

Festival arabské kultury v Plzni [rozhovor s Terezou Sváškovou, v SVK PK 

Žena – slovo – kniha, 16.04.2015–16.05.2015 a autorské čtení Fatéma 

Chahid, 16.04.2015, Festival arabské kultury]. In: Události dne – Karlovarský 

kraj [zvukový záznam]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 16.04.2015, čas 

vysílání 17:01:09 SEČ, rozsah 00:00:48 [cit. 2016-02-17]. Textová verze 

dostupná komerčně v Mediální databázi od Anopress IT.  

30. Mozaiky z Ravenny [Mozaiky z Ravenny, 22.06.2015–03.09.2015]. Plzeňský 

deník. 2015, roč. 24, č. 158 (09.07.2015), s. 5. ISSN 1210-5139. 

31. Antika v Plzni [Mozaiky z Ravenny, 22.06.2015–03.09.2015 a Aquileia – 

křižovatka římské říše, 25.06.2015–31.07.2015]. Klatovský deník. 2015, 

roč. 24, č. 168 (21.07.2015), s. 6. ISSN 1210-6232. 

32. Výstavy přibližují antický Řím [Mozaiky z Ravenny, 22.06.2015–03.09.2015 

a Aquileia – křižovatka římské říše, 25.06.2015–31.07.2015]. Plzeňský deník. 

2015, roč. 24, č. 168 (21.07.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

33. Mozaiky z Ravenny [Mozaiky z Ravenny, 22.06.2015–03.09.2015]. Kultura: 

plzeňský kulturní přehled [příloha Plzeňského deníku]. Červenec 2015, s. 16. 

34. V knihovně vládnou italské prázdniny [Mozaiky z Ravenny, 22.06.2015–

03.09.2015 a Aquileia – křižovatka římské říše, 25.06.2015–31.07.2015]. 

Plzeňský kraj. Červenec/srpen 2015, roč. 13, č. 7, s. 13. Také dostupné na: 

<http://www.plzensky-kraj.cz/sites/default/files/users/u1005186/ 

mpk_cervenec-srpen-2015_web.pdf>. 
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35. HAJ. Týden hispánské kultury začíná dnes [v SVK PK přednášky Oldřich 

Fencl, Biodiverzita ..., 05.10.2015, Petr Šmelc, Kolumbie, 06.10.2015 a 

výstavy Petr Šmelc, Příběhy Latinské Ameriky, 06.10.2015–30.10.2015, Arte 

popular hispano, 08.10.2015–30.10.2015, Týden hispánské kultury]. 

Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 229 (01.10.2015), s. 2.  

36. JIS. Co vznikne při artterapii, ukáže výstava v knihovně [3x ARTE, 

04.11.2015–03.12.2015]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2015, roč. 26, 

č. 256 (03.11.2015), s. 15. ISSN 1210-1168. 

37. ŠRÁMKOVÁ, Jitka. Pacienti a lékaři malují: jako autoři jsou si rovni [3x 

ARTE, 04.11.2015–03.12.2015]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2015, 

roč. 26, č. 262 (10.11.2015), s. 16. ISSN 1210-1168. 

38. HAJ. Architektura v knihovně [Jan Langhamer, Architektura v grafické tvorbě 

českých autorů, 02.12.2015–06.01.2016 a Jan Soukup, Obrazy Kresby 

Architektura, 09.12.2015–08.01.2016]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 281 

(03.12.2015), s. 8. ISSN 1210-5139. 

39. NED. Ukazuju lidem, co rád dělám: to, co se mi líbí [Jan Soukup, Obrazy 

Kresby Architektura, 09.12.2015–08.01.2016]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský 

kraj. 2015, roč. 26, č. 287 (10.12.2015), s. 18. ISSN 1210-1168. 

40. Obrazy, kresby, architektura [Jan Soukup, Obrazy Kresby Architektura, 

09.12.2015–08.01.2016]. Klatovský deník. 2015, roč. 24, č. 288 

(11.12.2015), s. 5. ISSN 1210-6232. 

41. ŠTAUBER, Pavel. Janusova tvář J. L. Jíchy v kontextu plzeňského umění 

[Josef Ladislav Jícha, Košt Josefa L. Jíchy, 19.02.2015–16.03.2015]. 

Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 294 (18.12.2015), s. 9. ISSN 1210-5139. 

viz též záznamy č. 59–61, 76 

 

Hlavní budova – ostatní akce 

– řazeno chronologicky 

42. PK. Autorské čtení Martina Reinera [16.04.2015]. Plzeňský deník. 2015, 

roč. 24, č. 88 (15.04.2015), s. 2. ISSN 1210-5139. 

43. Autor nejlepší knihy roku Martin Reiner četl Plzeňanům [16.04.2015]. 

Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 90 (17.04.2015), s. 1. ISSN 1210-5139. 

44. PK. Dny Jeruzaléma zvou na módu, hudbu, tanec i filmy [v SVK PK 

přednáška Joshua Faudem, Příběh Mike’s place, 19.06.2015]. Plzeňský 

deník. 2015, roč. 24, č. 142 (19.06.2015), s. 4. ISSN 1210-5139. 

45. NEDVĚD, Jaroslav. Oslavy partnerství Plzně a Takasaki [v SVK PK Čajový 
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obřad – komentované ukázky, 01.10.2015 a Tvarování bonsají, 02.10.2015, 

25 let partnerství měst Plzně a Takasaki]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 

2015, roč. 26, č. 229 (01.10.2015), s. 16. ISSN 1210-1168. 

46. Oslavy čtvrt století partnerství s japonským městem Takasaki [redaktorka 

Veronika Krátká, v SVK PK Čajový obřad – komentované ukázky, 

01.10.2015 a Tvarování bonsají, 02.10.2015, 25 let partnerství měst Plzně 

a Takasaki]. In: Zprávy 16:56 Blaník ZČ [zvukový záznam]. Plzeň: Rádio 

Blaník západní Čechy, 01.10.2015, čas vysílání 16:56:18 SEČ, rozsah 

00:00:27 [cit. 2016-02-17]. Textová verze dostupná komerčně v Mediální 

databázi od Anopress IT. 

47. RAČÁK, David. V Plzni startují oslavy čtvrtstoletí partnerství s japonským 

městem Takasaki [redaktorka Veronika Krátká, v SVK PK Čajový obřad – 

komentované ukázky, 01.10.2015 a Tvarování bonsají, 02.10.2015, 25 let 

partnerství měst Plzně a Takasaki]. In: Zprávy 17:00 [zvukový záznam]. 

Plzeň: Hitrádio FM Plus, 01.10.2015, čas vysílání 17:00:34 SEČ, rozsah 

00:00:29 [cit. 2016-02-17]. Textová verze dostupná komerčně v Mediální 

databázi od Anopress IT. 

48. NED. Plzeňané mohli vidět japonský čajový obřad [v SVK PK Čajový obřad – 

komentované ukázky, 01.10.2015, 25 let partnerství měst Plzně a Takasaki]. 

Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2015, roč. 26, č. 230 (02.10.2015), s. 13. 

ISSN 1210-1168. 

49. VESELÁ, Dana. Plzeň se přátelí s Takasaki už tvrt století [v SVK PK Čajový 

obřad – komentované ukázky, 01.10.2015 a Tvarování bonsají, 02.10.2015, 

25 let partnerství měst Plzně a Takasaki]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, 

č. 230 (02.10.2015), s. 4. ISSN 1210-5139. 

50. HAJ. Šumavské čtvrtky v knihovně. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 233 

(06.10.2015), s. 8. ISSN 1210-5139. 

51. HAJ. Plzeňský literární festival začíná [v SVK PK výstava Středisko 

západočeských spisovatelů, Čtvrtstoletí se slovy, 5.11.2015–30.11.2015, 

beseda Pocta Josefovi Hrubému, 05.11.2015 a semináře Zastupuje vás 

DILIA, Co se všechno smí, 21.11.2015, Plzeňský literární festival]. Plzeňský 

deník. 2015, roč. 24, č. 256 (03.11.2015), s. 8. ISSN 1210-5139. 

52. GAL. Literární festival čeká plzeňská premiéra [v SVK PK výstava Středisko 

západočeských spisovatelů, Čtvrtstoletí se slovy, 5.11.2015–30.11.2015, 

Plzeňský literární festival]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2015, roč. 26, 

č. 257 (04.11.2015), s. 15. ISSN 1210-1168. 

53. Dobrá zpráva pro Plzeň [výstava Středisko západočeských spisovatelů, 

Čtvrtstoletí se slovy, 5.11.2015–30.11.2015, beseda Pocta Josefovi 

Hrubému, 05.11.2015, Plzeňský literární festival]. Plzeňský deník. 2015, 

roč. 24, č. 258 (05.11.2015), s. 1. ISSN 1210-5139. 
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54. HAJ. Plzeňský literární festival zve na Máj, recituje Bára Hrzánová [v SVK PK 

výstava Středisko západočeských spisovatelů, Čtvrtstoletí se slovy, 

5.11.2015–30.11.2015, beseda Pocta Josefovi Hrubému, 05.11.2015, 

Plzeňský literární festival]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 263 

(11.11.2015), s. 4. ISSN 1210-5139. 

55. JOSEFOVÁ, Hana. Šumavský bard bude vyprávět v knihovně [rozhovor 

s autorem, Emil Kintzl, Historie lyžování na Šumavě, 12.11.2015, Šumavské 

čtvrtky]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 264 (12.11.2015), s. 1. ISSN 1210-

5139. 

56. VELEBNÝ, Marek. Plzeňský literární festival: týden třetí [v SVK PK výstava 

Středisko západočeských spisovatelů, Čtvrtstoletí se slovy, 5.11.2015–

30.11.2015, beseda Pocta Josefovi Hrubému, 05.11.2015 a semináře 

Zastupuje vás DILIA, Co se všechno smí, 21.11.2015, Plzeňský literární 

festival]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 269 (19.11.2015), s. 10.  

ISSN 1210-5139. 

57. RED. Listopad bude patřit literárnímu festivalu [v SVK PK semináře 

Zastupuje vás DILIA, Co se všechno smí, 21.11.2015, Plzeňský literární 

festival]. Radniční listy. Listopad 2015, roč. 20, s. 7. Také dostupné na: 

<https://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=32498>. 

58. BAN. Přednáška ZČU na téma migrace [Přednáškový cyklus SVK PK a 

Západočeské univerzity Migrace, druhý díl, 07.12.2015]. Mladá fronta Dnes: 

Plzeňský kraj. 2015, roč. 26, č. 282 (04.12.2015), s. 17. ISSN 1210-1168. 

viz též záznamy č. 6, 8, 28, 29, 35, 59–62, 73, 75, 76 

 

Hovory s Čapkem (03.09.2015–02.10.2015) 

– řazeno chronologicky 

59. DS, PK. Loni Hrabal, teď Čapek: literární festival je tu [rozhovor s Martinou 

Košanovou, Hovory s Čapkem]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 206 

(03.09.2015), s. 1 a 3. ISSN 1210-5139. Též akce v hl. budově  

60. JURÍK, Stanislav. Čapek po anglicky [rozhovor s Martinem Homanem, Čapek 

po anglicku, 03.09.2015–02.10.2015, Hovory s Čapkem]. In: Náš host 

[zvukový záznam online]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 3.9.2015, čas 

vysílání 11:15 SEČ, rozsah 00:17:54 [cit. 2016-02-17]. Zvukový záznam ve 

formátu mp3 dostupný na: 

<http://media.rozhlas.cz/_download/3463617.mp3>, 

<http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3463617>.  

61. KORELUS, Pavel. V Plzni je to první opravdu velká výstava [rozhovor s 

Martinem Homanem, Čapek po anglicku, 03.09.2015–02.10.2015, Hovory 
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s Čapkem]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 206 (03.09.2015), s. 3.  

ISSN 1210-5139.  

62. TOM. Věc Makropulos se dnes večer nekoná [SPODINA, Karel Čapek Věc 

Makropulos, 30.10.2015, Divadlo Dialog, Hovory s Čapkem]. Plzeňský deník. 

2015, roč. 24, č. 230 (02.10.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

 

Oddělení zahraničních knihoven – akce, výstavy (Galerie Evropského domu) 

– řazeno chronologicky 

63. VELEBNÝ, Marek. Ke kávě knihu [knihovničky Meeting Literature]. Plzeňský 

deník. 2015, roč. 24, č. 16 (20.01.2015), s. 8. ISSN 1210-5139.  

64. BECHNÁ, Monika. Jak je Plzeň připravena na úkol být celý rok hlavním 

městem evropské kultury [mj. o Meeting Literature]. Bulletin SKIP. 2015, 

roč. 24, č. 1, s. 7. ISSN 1210-0927. 

65. TOM. Do Plzně přijede básnířka z Nizozemí [Joke van Leeuwen, autorské 

čtení, 10.02.2015]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 30 (05.02.2015), s. 2. 

ISSN 1210-5139. 

66. Dobrá zpráva pro Plzeň [Joke van Leeuwen, autorské čtení, 10.02.2015]. 

Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 37 (13.02.2015), s. 1. ISSN 1210-5139. 

67. SÝKOROVÁ, Lucie. Knihy v kavárnách: jen ty nejlepší [rozhovor s 

Franziskou Stölzel, knihovničky Meeting Literature]. Mladá fronta Dnes: 

Plzeňský kraj. 2015, roč. 26, č. 48 (26.02.2015), s. B/3. ISSN 1210-1168. 

68. PK. Rakousko v Plzni přinese i guerilla walk [v SVK PK Pilstour Loos!, 

18.03.2015, Přehlídka rakouských krátkých filmů 2015, 17.03.2015 a 

Alexander Peer, autorské čtení, 18.03.2015, Departures: Rakouské dny]. 

Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 59 (11.03.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

69. Gustav Klimt v Plzni [Gustav Klimt – průkopník moderny, 03.03.2015–

27.03.2015]. Kultura: plzeňský kulturní přehled [příloha Plzeňského deníku]. 

Březen 2015, příl. Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, č. 3, s. 3. 

70. MR, AF. Přehlídka představí Rakousko: součástí akce budou procházky, 

projekce, výstavy, autorské čtení a vaření [v SVK PK Gustav Klimt – 

průkopník moderny, 03.03.2015–27.03.2015, Přehlídka rakouských krátkých 

filmů 2015, 17.03.2015 a Alexander Peer, autorské čtení, 18.03.2015, 

Departures: Rakouské dny]. Radniční listy. Březen 2015, roč. 20, s. 4. Také 

dostupné na: 

<https://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=16519>. 

71. KORELUS, Pavel. Do Plzně letos dorazí i její komiksový osvoboditel Alan 
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[rozhovor mj. s Vlastou Kapsovou, Emmanuel Guibert, Alanova válka, 

05.05.2015–29.05.2015]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 100 (29.04.2015), 

s. 2. ISSN 1210-5139. 

72. KOSOVÁ, Jana. Slavný komiks Alanova válka se představí lidem v Plzni 

[rozhovor mj. s Vlastou Kapsovou, Emmanuel Guibert, Alanova válka, 

05.05.2015–29.05.2015]. In: Zprávy [zvukový záznam online]. Praha: Český 

rozhlas – Plzeň, 5. května 2015, 10:31 SEČ, rozsah 00:04:29 [cit. 2016-02-

17]. Zvukový záznam ve formátu mp3 dostupný na: 

<http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3377153>, textová verze dostupná na: 

<http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/1486413>. 

73. PK. Druhá Noc literatury bude větší [Noc literatury, 13.05.2015]. Plzeňský 

deník. 2015, roč. 24, č. 105 (06.05.2015), s. 2. ISSN 1210-5139.  

74. MATYÁŠOVÁ, Judita. O Alanovi je stále co vyprávět [rozhovor, Emmanuel 

Guibert, Alanova válka, 05.05.2015–29.05.2015]. Lidové noviny. 2015, 

roč. 27, č. 106 (07.05.2015), s. 9. ISSN 0862-5921. 

75. KOSOVÁ, Jana a SCHMIEDOVÁ, Kateřina. Plzeňští herci budou lidem číst 

z knížek [Noc literatury, 13.05.2015]. In: Zprávy [zvukový záznam online]. 

Praha: Český rozhlas – Plzeň, 10. května 2015, 07:35 SEČ, rozsah 00:02:52 

[cit. 2016-02-17]. Zvukový záznam ve formátu mp3 dostupný na: 

<http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3380874>, textová verze dostupná na: 

<http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/1488192>.  

76. BAN. Vůně kávy, rytmy tanga, i to je hispánská kultura [rozhovor s Martinou 

Košanovou, v SVK PK přednášky Oldřich Fencl, Biodiverzita ..., 05.10.2015, 

Petr Šmelc, Kolumbie, 06.10.2015 a výstavy Ana Elena Maldonado Arenal, 

Zabydlené sny, 02.09.2015–02.10.2015, Petr Šmelc, Příběhy Latinské 

Ameriky, 06.10.2015–30.10.2015, Týden hispánské kultury]. Mladá fronta 

Dnes: Plzeňský kraj. 2015, roč. 26, č. 231 (03.10.2015), s. 18.  

ISSN 1210-1168.  

viz též záznamy č. 6, 8, 109 
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SVK PK – knižní novinky v Plzeňském deníku 

– řazeno chronologicky 

77. OP. Novinky z knihovny. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 83 (09.04.2015), 

s. 3. ISSN 1210-5139. 

78. OP. Novinky z knihovny. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 90 (17.04.2015), 

s. 3. ISSN 1210-5139. 

79. OP. Novinky z plzeňských knihoven. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 96 

(24.04.2015), s. 4. ISSN 1210-5139. 

80. STRAKA, Daniel. Knihovny připravily novinky pro čtenáře i zábavné hry: 

půjčovny knih najely na letní provoz, hitem v regálech je Krev na sněhu od 

Jo Nesba. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 160 (11.07.2015), s. 3.  

ISSN 1210-5139. 

81. DS. V regálech čeká svatba i Hanzelka a Zikmund. Plzeňský deník. 2015, 

roč. 24, č. 166 (18.07.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

82. STRAKA, Daniel. Čeká vás smrt nebo pohádka: ve spolupráci s plzeňskými 

knihovnami přinášíme čtenářům další knižní novinky. Plzeňský deník. 2015, 

roč. 24, č. 172 (25.07.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

83. STRAKA, Daniel. Půjčte si tetu nebo hostince: tipy na (nejen) knižní 

novinky. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 178 (01.08.2015), s. 2. ISSN 

1210-5139. 

84. STRAKA, Daniel. Počtěte si: jak přežít manželství: nechte si poradit, jak 

přežít manželství nebo se vydejte za Sherlockem. Plzeňský deník. 2015, 

roč. 24, č. 184 (08.08.2015), s. 1 a 3. ISSN 1210-5139. 

85. PK. Knižní novinky. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 196 (22.08.2015), 

s. 3. ISSN 1210-5139. 

86. DS. Knihovna půjčí fantasy i Standu a dům hrůzy. Plzeňský deník. 2015, 

roč. 24, č. 202 (29.08.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

87. DS. Novinky plzeňských knihoven přibližují historii. Plzeňský deník. 2015, 

roč. 24, č. 208 (05.09.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

88. DS. Poslední aristokratka, vražda v Londýně i františkáni v Číně: knižní 

novinky. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 214 (12.09.2015), s. 3.  

ISSN 1210-5139. 

89. DS. Utajené životy, Dějiny krásy i DVD: knižní novinky. Plzeňský deník. 

2015, roč. 24, č. 226 (26.09.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

90. STRAKA, Daniel. Jděte do knihovny: podíváte se do Brd nebo za 
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Přemyslovci: Studijní a vědecká knihovna PK nabízí Příběh festivalu od 

filmové publicistky Evy Zaoralové. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 231 

(03.10.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

91. STRAKA, Daniel. Čtenáře pobaví Futurama nebo draci, dozvědí se také 

o etiketě: pro děti připravily knihovny Dračí srdce, teenagery čeká populární 

komiks: knižní novinky. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 237 (1010.2015), 

s. 3. ISSN 1210-5139. 

92. STRAKA, Daniel. Zkraťte si sychravé dny knihou o exotické krásce nebo 

četbou o houbovém mužíčkovi: Studijní a vědecká knihovna PK nabízí 

čtenářům sci-fi povídky Ludvíka Součka: knižní novinky. Plzeňský deník. 

2015, roč. 24, č. 243 (17.10.2015), s. 2. ISSN 1210-5139. 

93. STRAKA, Daniel. Půjčte si Mimoně či Desku od Dyka: knižní novinky. 

Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 249 (24.10.2015), s. 2. ISSN 1210-5139. 

94. STRAKA, Daniel. Půjčte si Českého krtka i Poutní místa: knižní novinky. 

Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 254 (31.10.2015), s. 2. ISSN 1210-5139. 

95. STRAKA, Daniel. Nabídka z knihoven: seznamte se se Synem či 

Neznámými hrdiny: knižní novinky. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 260 

(07.11.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 

96. STRAKA, Daniel. Přečtěte si o Alfě nebo o nenarozeném dítěti: knižní 

novinky. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 266 (14.11.2015), s. 3. ISSN 

1210-5139. 

97. STRAKA, Daniel. Zhlédněte Pěnu dní, přečtěte Co to bude nebo si 

poslechněte pověsti: knižní novinky. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 271 

(21.11.2015), s. 2. ISSN 1210-5139. 

98. DS. Čtěte Růži od Stalina, procvičte si pravopis: knižní novinky. Plzeňský 

deník. 2015, roč. 24, č. 277 (28.11.2015), s. 2. ISSN 1210-5139. 

99. DS. S fotografem Slavíkem na Hrad: knižní novinky. Plzeňský deník. 2015, 

roč. 24, č. 283 (05.12.2015), s. 2. ISSN 1210-5139. 

100. DS. Odhalte v knize zločiny na dostizích nebo poznejte souhvězdí: knižní 

novinky. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 289 (12.12.2015), s. 5.  

ISSN 1210-5139. 

101. DS. Věřící v Mezopotámii nebo smrt papaláše: knižní novinky. Plzeňský 

deník. 2015, roč. 24, č. 295 (19.12.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 
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SVK PK – ostatní 

– řazeno chronologicky 

102. Do knihovny zajděte nově i na kávu [rozhovor s Goranem Jozićem, 

provozovatelem kavárny v SVK PK]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 24 

(29.01.2015), s. 1. ISSN 1210-5139. 

103. ŠVÁBEK, Jan. Bosňan šíří kávovou kulturu v plzeňské knihovně [rozhovor 

s Goranem Jozićem, provozovatelem kavárny v SVK PK]. Právo. 2015, 

roč. 25, č. 24 (29.01.2015), s. 13. ISSN 1211-2119. 

104. VAINDL, Ladislav. Vědecká knihovna, nová Mekka milovníků kávy 

[rozhovor s Goranem Jozićem, provozovatelem kavárny v SVK PK]. Mladá 

fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2015, roč. 26, č. 24 (29.01.2015), s. B/2.  

ISSN 1210-1168. 

105. MRÁZOVÁ, Klára. Do muzea se vrátila Poleňská madona [františkánská 

knihovna deponovaná v SVK PK]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 25 

(30.01.2015), s. 4. ISSN 1210-5139. 

106. RED. První veřejná knihovna začala sloužit Plzeňanům již v 18. století: před 

65 lety vznikla v bývalém klášteře Studijní a vědecká knihovna Plzeňského 

kraje. Radniční listy. Leden 2015, roč. 20, s. 5. Také dostupné na: 

<https://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=16474>. 

107. PETR, Miroslav. Kávovník: no ten přece rodí ovoce [rozhovor s Goranem 

Jozićem, provozovatelem kavárny v SVK PK]. Lidové noviny. 2015, roč. 28, 

č. 68 (21.03.2015), s. 8. ISSN 0862-5921. 

108. Kavárna – Vědárna aneb Knihovna s vůní kávy [rozhovor s Goranem 

Jozićem, provozovatelem kavárny v SVK PK]. Plzeňský kraj. Březen 2015, 

roč. 13, č. 3, s. 14. Také dostupné na: <http://www.plzensky-

kraj.cz/sites/default/files/users/u1005186/mpk_brezen_2015_web.pdf>. 

109. Rozhovor s radním pro oblast kultury, památkové péče a nestátních 

neziskových organizací Jaroslavem Šobrem (ČSSD). Plzeňský kraj. Březen 

2015, roč. 13, č. 3, s. 14. Také dostupné na: <http://www.plzensky-

kraj.cz/sites/default/files/users/u1005186/mpk_brezen_2015_web.pdf>.  

110. ŠIMKOVÁ, Lenka. 201[5] Plzeň: Evropské hlavní město kultury [rozhovor 

mj. s Danielem Bechným]. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2015, roč. 67, 

č. 3, s. 93–96. ISSN 0011-2321. 

111. Lavičky se přesunuly do vědecké knihovny. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, 

č. 94 (22.04.2015), s. 3. ISSN 1210-5139. 
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112. Praxe studentů z Řezna v Plzni [v SVK PK OZK, Rakouská knihovna]. 

Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 116 (20.05.2015), s. 10. ISSN 1210-5139. 

113. ŠRÁMKOVÁ, Jitka. Agrese v knihovně: problém, o kterém se do teď 

nemluvilo [rozhovor mj. s Danielem Bechným]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský 

kraj. 2015, roč. 26, č. 122 (27.05.2015), s. B/3. ISSN 1210-1168. 

114. VESELÁ, Dana. Knihovny: šlo o mezní situaci, většina klinetů je slušných: 

žádná bezpečnostní opatření v knihovnách se nechystají, Horní Bříza 

zůstává zavřená [rozhovor mj. s Danielem Bechným]. Plzeňský deník. 

2015, roč. 24, č. 123 (28.05.2015), s. 2. ISSN 1210-5139. 

115. STRAKA, Daniel. Knihovna naučí Plzeňany rychleji číst: má na to chytrou 

aplikaci [rozhovor s Martinou Košanovou, Rozečti.se]. Plzeňský deník. 

2015, roč. 24, č. 169 (22.07.2015), s. 2. ISSN 1210-5139. 

116. RED. Knihovna zlepší čtení, přerušená cyklostezka [Rozečti.se]. Plzeňský 

deník. 2015, roč. 24, č. 173 (27.07.2015), s. 4. ISSN 1210-5139. 

117. ŠVEC, Martin. Knihovna není jen o půjčení knih, říká Bechný: sobotní 

rozhovor [rozhovor s Danielem Bechným]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, 

č. 178 (01.08.2015), s. 1 a 4. ISSN 1210-5139. 

118. Kultura v regionu rozhodně není Popelkou [rozhovor s krajským radním pro 

kulturu Jaroslavem Šobrem, mj. o tzv. regionálních funkcích knihoven]. 

Plzeňský rozhled. 2015, roč. 15, č. 9, s. 4–5. Také dostupné na: 

<http://www.plzenskyrozhled.cz/cisla/2015/2015_09_Rozhled_str1-16.pdf>. 

119. MRÁZOVÁ, Klára. Nevidomí si s mapou prohlédnou centrum Plzně [mapa 

k dostání v SVK PK]. Plzeňský deník. 2015, roč. 24, č. 292 (16.12.2015), 

s. 4. ISSN 1210-5139. 

120. VZOREK, Tomáš. Mapa Plzně pro nevidomé [redaktorka Eva Jarkovská, 

mapa k dostání v SVK PK]. In: Události v regionech – Praha 

[zvukověobrazový záznam]. Praha: Česká televize 1, 21.12.2015, čas 

vysílání 18:13:15 SEČ, rozsah 00:01:46 [cit. 2016-02-17]. Textová verze 

dostupná komerčně v Mediální databázi od Anopress IT. 

 

 

Seznam použitých zdrojů 

– řazeno abecedně 

ANL: analytický rozpis periodik [online]. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna 

Plzeňského kraje, 2000- [cit. 2016-02-14]. Databáze v systému Aleph500. 

Dostupné na: <http://aleph.svkpl.cz>. 
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[KKL: databáze knihovnické literatury] [online]. Praha: Národní knihovna České 

republiky [cit. 2016-02-14]. Databáze v systému Aleph500. Dostupné na: 

<http://aleph.nkp.cz/>. 

KMP: regionální databáze [online]. Plzeň: Knihovna města Plzně [cit. 2016-02-

14]. Databáze v systému Clavius. Dostupné na: <http://goo.gl/EvC97s>. 

Mediální databáze [online]. Praha: Anopress IT, © 1997–2015 [cit. 2016-02-14]. 

Dostupné na: <http://www.anopress.cz>. 

Přímá excerpce: Archiv ČRo Plzeň, Radniční listy, Plzeňský kraj, Plzeňský 

rozhled 
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III. Kalendář výstav roku 2015 

 

Oddělení zahraničních knihoven 

 

13.02.–27.02. PLZEŇSKÉ DĚTI JIŘÍMU TRNKOVI - dětská kresba 

03.03.–27.03. GUSTAV KLIMT – PRŮKOPNÍK MODERNY 

31.03.–24.04. MALSPIEL – společné práce skupiny SPUR z roku 1965 

05.05.–29.05. EMMANUEL GUIBERT: ALANOVA VÁLKA 

02.06.–26.06. GHEORGHE STIRBU  /NĚKTEŘÍ A JINÍ 

03.06.– 26.06. NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM – ilustrace 

01.10.–02.10. ANA ELENA MALDONADO ARENAL, MEXICKÁ GRAFIKA 

06.10.–30.10.  JINÁ SKUTEČNOST / ÚVOD DO DÍLA FRANTIŠKA KUPKY 

A DIFFERENT REALITY / AN INTRODUCTION TO THE WORK 

OF FRANTIŠEK KUPKA 

03.11.–27.11. JIŘÍ VOVES, ILUSTRACE, ve spolupráci s Institute Camoes 

01.12.–18.12. INSPIRACE KRAJINOU / INSPIRATION BY LADSCAPE 

 

 

Hlavní budova SVK PK 

 

1. PATRO 

15.01.–13.02. KRÁSA ČESKÉHO PARFÉMOVÉHO A BIŽUTÉRNÍHO 

SKLA - HANA ŠTOLLOVÁ  

 

19.02.–16.03. JOSEF LADISLAV JÍCHA - knižní ilustrace a grafika  

 

19.03.–10.04. HUS STÁLE ŽIVÝ výstava k 600. let upálení Mistra Jana 

Husa ve spolupráci s Československou církví husitskou 

 

16.04.–20.05.  ŽENA – SLOVO – KNIHA ANEB ŽENA V MODERNÍ 

ARABSKÉ LITERATUŘE - ve spolupráci s Arabfestem 

v rámci 6. ročníku festivalu arabské kultury 
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25.05.–19.06. TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT - výtvarné práce dětí Základní 
speciální školy v Plzni  

 
26.06.–28.08. AQUILEIA – KŘIŽOVATKA ŘÍMSKÉ ŘÍŠE, ve spolupráci 

s Kulturní asociací Mittleleuropa   
  
03.9.–02.10. KAREL ČAPEK PO ANGLICKU, ve spolupráci se 

Společností bratří Čapků, v rámci Festivalu Karla Čapka 
 
08.10.–22.10.  HISPÁNSKÉ LIDOVÉ UMĚNÍ/ARTE POPULAR HISPANO, 

ve spolupráci s Centrem španělské kultury a vzdělávání, 
v rámci Týdne hispánské kultury 

 
05.11.–30.11.  ČTVRTSTOLETÍ SE SLOVY - výstava ve spolupráci se 

Střediskem zpč. spisovatelů a Knihovnou města Plzně  
 
02.12.–06.01.16  ARCHITEKTURA V GRAFICKÉ TVORBĚ, ve spolupráci se 

Spolkem sběratelů a přátel exlibris 
 

 

PŘÍZEMÍ 

16.12.–17.01.  PAVEL PŘIBYL FOTOGRAFIKA 

22.01.–21.02.  MÍSTO PRO ŽIVOT – JANA VRTĚLOVÁ  

26.02.–11.04.  PLZEŇ LOAJÁLNÍ - výstava dobových dokumentů v rámci 

Smetanovských dnů 2015 

20.04.–19.05.  PLZEŇSKÉ LAVIČKY, ve spolupráci s Rotary clubem Plzeň 

Beseda a Fakultou designu a umění L. Sutnara 

20.05.–19.06. JAUME HERRERO ORTELLS – BARCELONA: 
PROCHÁZKY A POHLEDY, ve spolupráci s Centrem 
španělské kultury a vzdělávání  

 

24.06.–03.09.  MOZAIKY Z RAVENNY - výstava ve spolupráci s Italským 

kulturním institutem 

 
12.9.–03.10. ZLATÁ STEZKA: KULTURNÍ OSA Z NORIMBERKU DO 

PRAHY, ve spolupráci s Bavorsko-českým kulturním klubem 
Bohème 

 

06.10.–30.10.  LATINSKÁ AMERIKA V OBRAZECH, ve spolupráci 

s Centrem španělské kultury a vzdělávání a Nadací člověk 

v tísni, v rámci 6. ročníku festivalu Týden hispánské kultury 
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04.11.–03.12.  3X ARTE, ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí 

v Dobřanech a Psychiatrickou klinikou FN Plzeň 

  

09.12.–08.01.16  JAN SOUKUP – OBRAZY, KRESBY, ARCHITEKTURA - 

výstava ve spolupráci s Unií výtvarných umělců plzeňské 

oblasti 
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E)  Základní údaje 

 

a) Základní údaje 

 

Název: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace 

 

Adresa: Smetanovy sady 2, Plzeň 
 

IČ: 00078077 
 
DIČ: neplátce DPH 
 

Poštovní adresa: Smetanovy sady 179/2 
 301 00 Plzeň 
 

Tel: 377 306 911 
 

Fax: 377 325 478 
 

E-mail: svk@svkpk.cz  
 
ID datové schránky: gkhgxey 
 

Internetové stránky: http://www.svkpk.cz  
 
Facebook:  https://www.facebook.com/SVKPK  
 
Twitter: https://twitter.com/knihovnaSVKPK  
 

Úřední hodiny: Po–Pá 8–16 hod 
 

 

b) Způsob zřízení a zřizovatel 

 

Způsob zřízení: příspěvková organizace 
 

Název zřizovatele: Plzeňský kraj 
 

mailto:svk@svkpk.cz
http://www.svkpk.cz/
https://www.facebook.com/SVKPK
https://twitter.com/knihovnaSVKPK
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c) Organizační struktura 
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 Název útvaru Pracovníci k 31. 12. 2015 

 

1 

 
Odbor ředitele 

 
Mgr. Bechný Daniel 

 
1. 1 Asistentka ředitele Šiková Hana 

 
1. 2 

Propagace a marketing Mgr. Martina Košanová 

Ing. Holečková Zuzana 

Stölzel Franziska, M.A. 
 
1. 3 Interní auditor Ing. Hrubá Růžena 

1. 4 Oddělení vzdělávání 

a organizace knihovnictví / 

Regionální funkce 

 

Mgr. Hendrychová Hana 

Ing. Petrovičová Hana 

1. 5 Oddělení informačních technologií Bc. Chlad Josef 

Budecius Radek 

Ing. Doležal Jan 

Teplík Stanislav 
 

2 
 

Odbor náměstka pro hlavní činnost 

 

Mgr. Jenč Milan 

2. 1 Oddělení doplňování a zpracování 
knihovních fondů 

Mgr. Prchlíková Anděla 

Aišmanová Helena 

Mgr. Brůhová Soňa 

Dartová Martina 

Dvorová Miroslava 

Bc. Hladíková Klára 

Bc. Hudečková Dagmar 

Kokošková Ludmila 

Bc. Lišková Kamila 

Nová Vladimíra 

Mgr. Nováková Jaroslava 

Pelikánová Soňa  

Pokorná Eva 

Poštulková Dana 

 

2. 2 Pracoviště revize a retrokonverze 

knihovních fondů 
Mgr. Andrlová Anna 

2. 3 Oddělení ochrany 
a expedice knihovních fondů 

Šmolíková Helena 

Hofmannová Hana 
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Jarošová Olga 

Nováková Nikola 

Ondruchová Hana 

Bc. Skočný Vítězslav 

Štimačová Věra 

Třísková Michala 

Vacíková Miloslava 

 

2. 4 Oddělení absenčních služeb Mgr. Souček Jan 

Aubrechtová Hana 

Bc. Bugošová Pavla 

Čechová Květa 

Mgr. Janková Jana 

Bc. Kolarčíková Markéta 

Kolářová Helena 

Křivancová Jana 

Machová Gabriela 

Mrázová Ivona 

Muziková Vlasta 

Procáková Marie 

Šnejdar Marek 

Velíková Jana 

Mgr. Výborná Lenka 

Mgr. Zalabáková Jitka 

 

2. 5 Oddělení prezenčních služeb Mgr. Doležalová Pavlína 

PhDr. Baran Ivo, Ph.D. 

Ing. Bečvářová Iveta 

Dolívková Eliška 

Mgr. Hajžmanová Linda 

Herrmannová Luďka 

Humlová Jana 

Kordíková Zdenka 

Mgr. Krausová Jiřina 

Jaroslava Němečková 

Ing. Sedláčková Anna 

Sedláčková Marcela 

Ing. Stehlíková Stanislava 

Švarcová Věra 

Mgr. Vacková Zdeňka 

Weininger Jan 

2. 6 Pracoviště historických fondů PhDr. Hálová Marie 
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BcA. Gajová Veronika 

 

2. 7 Oddělení zahraničních knihoven Mgr. Vlasta Kapsová 

Jindřiška Hrádková 

Bc. Koudelková Jana 

DiS. Marčíková Kamila 

Stölzel Franziska, M.A. 
 

3 
 

Odbor náměstka pro ostatní činnost 

 

Ing. Radka Kuželka Talašová 

3. 1 Oddělení ekonomiky a majetku Ing. Petřík Václav 

Bujnochová Vlasta 

Divišová Jana 

Hauerová Marcela 

Horová Alena 

Hrbáčková Marie 

Kabelka Pavel 

Královcová Petra 

Krocová Jana 

Křivancová Alena 

Magis Zdeňka 

Mach Milan 

Mudrová Hana 

Piškulová Veronika 

Procák Josef 

Štrbáň Jan 

Toupal Josef 

Večeřová Jana 
Zíka Jaroslav 
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Seznam použitých zkratek 

AK Anglická knihovna 
AKS ALEPH500 automatizovaný knihovnický systém ALEPH500 
BC British Council 
ČR Česká republika 
DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek 
EZS elektronický zabezpečovací systém 
FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 
GA ČR Grantová agentura České republiky 
HB hlavní budova 
k.j. knihovní jednotka/-y 
KF knihovní fond 
KIMS knihovnický informační modulární systém 
KN Knihovna pro nevidomé 
KNJ FPE ZČU Katedra německého jazyka, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity 

v Plzni 
KTN Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 
MDT mezinárodní desetinné třídění 
MF ministerstvo financí 
MK ČR Ministerstvo kultury České republiky 
MK ministerstvo kultury 
MKS Městské kulturní středisko 
MMP Magistrát města Plzně 
MMVS mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 
MVS meziknihovní výpůjční služba 
NAKI Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 
NK ČR Národní knihovna České republiky 
NK Německá knihovna 
NLK Národní lékařská knihovna 
OAS oddělení absenčních služeb 
OCR optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition) 
odd. oddělení 
ODZKF oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 
OON ostatní osobní náklady 
OPS oddělení prezenčních služeb 
OVOK oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 
OZK oddělení zahraničních knihoven 
PaM propagace a marketing 
PC osobní počítač (z anglického Personal Computer) 
PeF ZČU Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 
PHM pohonné hmoty 
PR Public Relations 
RD restaurátorská dílna 
RF regionální funkce 
RFID identifikace na rádiové frekvenci (z anglického Radio Frequency 

Identification) 
RK Rakouská knihovna 
RKF Rakouské kulturní fórum 
SDRUK Sdružení knihoven 
SKC Souborný katalog ČR (Caslin) 
SKIP Sdružení knihovníků a informačních pracovníků 
SNA soubor národních autorit 
SOA Státní oblastní archiv  
SOŠ střední odborná škola 
SPŠ střední průmyslová škola 
SVK PK Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
ÚT ústřední topení 
VPK Virtuální polytechnická knihovna 
VV volný výběr (knih) 
ZZS PK Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 

http://www.soaplzen.cz/
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Ukazatel 
Rozpočet 

Skutečnost 
schválený po změnách 

Neinvestiční 

příspěvek 
49 180 000 50 202 400 50 574 400 

Investiční příspěvek 0       0             0 

 

Struktura neinvestičního příspěvku: 

Příspěvek na provoz 

(závazný ukazatel) 
49 180 000 49 796 400 49 796 400 

Ostatní příspěvek 

od zřizovatele 
0 0 0 

Ostatní dotace od 

Ministerstva kultury 
0 406 000      406 000 

- VISK 

 

0 

 

406 000 

      

406 000 

- Knihovna 
21. století 

0 0        0 

 

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele: 

 

Plzeň EHMK 2015 0 25 000 25 000 

GA ČR 0 326 000 326 000 

MMP 0 15 000 15 000 

Komentář: 

V roce 2015 zřizovatel rozepsal závazný ukazatel – příspěvek na provoz - ve výši  
49 180 tis. Kč, který byl v posledním čtvrtletí roku 2015 navýšen o 616 400 Kč.  

Misterstvo kultury  poskytlo na 7 projektů VISK dotace v celkové výši 406 tis. Kč.  
SVK PK v roce 2015 plně využila prostředky přidělených dotací.  

Projekty Knihovna 21. století od MK ČR nebyly v průběhu roku 2015 realizovány. V rámci projektu 
Plzeň EHMK 2015 obdržela SVK PK dotaci na pořádání Meeting Literature ve výši 25 tis. Kč. Magistrát 
města Plzně poskytl mikrogrant na projek Hovory s Čapkem ve výši 15 tis. Kč.  

Přidělený grant od GA ČR - III. díl Soupisu rukopisů SVK PK byl v roce 2015 plně vyčerpán (jednalo se 
o třetí, a tedy závěrečný, rok čerpání grantu v částce 326 tis. Kč).  



  



Příloha č. 2   Rozpis rozpočtu na rok 2015 (v tis. Kč) 

      
Poř.č. 
řádku 

Ukazatel  číslo programu, číslo řádku Rozpočet  Upravený 
rozpočet 

2015 
Skutečnost  % 

   2015 

           

1. Náklady PO - účtová třída 5 celkem 53 360 53 718,40 53 290,60 99,20 

2. z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 4 160 4 181,50 3 903,40 93,35 

3.                   v tom: knižní fond celkem (knihy + časopisy) 2 800 2 800 2 756 98,43 

4.                              ostatní 1 360 1 381,50 1 147,40 83,05 

5. 
Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek                                                  
(číslo účtu 502 a 503) 

3 000 3 010 2 908,80 96,64 

6.           Změna stavu zásob vl. Výroby  (číslo účtu 508) 0 0 0 0 

7.           Opravy a udržování (číslo účtu 511) 750 750 796,90 106,25 

8.           Cestovné (číslo účtu 512) 100 135 112,60 83,41 

9.           Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 60 60 46,50 77,50 

10.           Ostatní služby (číslo účtu 518) 4 620 4 862 4 697,80 96,62 

11.           Mzdové náklady (číslo účtu 521)  24 632 25 422,60 25 502,30 100,31 

12.                   v tom: platy zaměstnanců   23 914 24 389,60 24 536,50 100,60 

13.                              ostatní osobní náklady 718 1 033 965,80 93,49 

14.          Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 8 323 8582,30 8 519,80 99,27 

15. 
         Zákonné a jiné sociální náklady (číslo účtu 525+527 
+ 528) 

1 065 1 065 1 085 101,88 

16.          Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) 30 30 65,60 218,67 

17.          Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540 - 549) 100 100 109,60 109,60 

18.          Finanční náklady (účtu 562-569) 0 0 0,60 0 

19. 
        Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 
556) 

0 0 -16,20 0 

20.          Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557) 0 0                           0 0 

21.          Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 5 200 5 200 5 126,50 98,59 

22.          Náklady z DDM (číslo účtu 558) 320 320 431,40 134,81 

23. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem  52 360 53 718,40 53 321,80 99,26 

24. 
z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 
601) 

                           10  10 1,40 14,00 

25.          Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) 1 200 1 200 1 118,80 93,23 

26.          Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603) 360 360 376 104,44 

27.          Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604) 0 0 0 0 

28.          Ostatní výnosy (číslo účtu 640 - 649) 1 500 1 500 1 192,80 79,52 

29.          Finanční výnosy (číslo účtu 661 - 669) 110 110 58,40 53,09 

30.          Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem   49 180 50 538,40 50 574,40 100,07 

31.           v tom: příspěvek na provoz (účet 672) 49 180 49 796,40 49 796,40 100,00 

32.           Výnosy z ostatních nároků (674) 0 0 0 0 

33. Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 19 - 1) 0 0 31,20 0 

34. Daň z příjmů (číslo účtu 591) 0 0 0 0 

35. Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) 0 0 0 0 

36. Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 30- 31 -32) 0 0 2 0 

37. Doplňkové údaje 0 0 0   

38. Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem       

39.  v tom: odvod z provozu a z odpisů  0 0 0   

40.           odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 0 0 0   

41. 
          odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního 
majetku 

0 0 0   

42.           ostatní odvody  0 0 0   

43. 
Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a 

vývoj celkem 
0 0 0   

44. Použití prostředků rezervního fondu 0 0 0   

45. Přepočtený počet zaměstnanců   87 87 88 100,00 

46. Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč 22 906 23 361 23 151 99,10 

47. Systémová investiční dotace             

48. Individuální dotace na investice    0 0 0 0  

        

   Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost       

nákup knihovního fondu  včetně vazeb a databází 3 900 3 900 3 898 99,95 

 



 
 



 Příloha č. 2 a) Rozpis rozpočtu na roky 2010 - 2015 (v tis. Kč) 

Poř.č. 
řádku  

Ukazatel číslo programu, číslo řádku  2010  2011  2012  2013  2014 2015 

        

1.  Náklady PO -účtová třída 5 celkem  58988  56929  52579  50329  50 026 53 290,6 

2.  z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)  8029  7252  6 124  4290  4 030 3 903,4 

3.  v tom: knižní fond celkem  4700  4415  4 519  3201  3 019 2 756 

4.  ostatní  3329  2837  1 605  1089  1 011 1 147,4 

5.  
Spotřeba energie a ost. neskladovatelných 
dodávek (číslo účtu 502 a 503)  

3400  3237  3 272  3398  2 870 2 908,8 

6.  Změna stavu zásob vl. výroby  0  0  0  -64  1 0 

7.  Opravy a udržování (číslo účtu 511)  3026  2081  636  627  730 796,9 

8.  Cestovné (číslo účtu 512)  123  92  77  132  114 112,6 

9.  Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)  81  22  28  32  29 46,5 

10.  Ostatní služby (číslo účtu 518)  4894  5207  4 834  5266  4 229 4 697,8 

11.  Mzdové náklady (číslo účtu 521)  24555  23261  21 795  22730  23 663 25 502,3 

12.  v tom: platy zaměstnanců  23421  21007  21 123  21835  22 698 24 536,5 

13.  ostatní osobní náklady  1134  1990  672  895  965 965,8 

14.  Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)  8099  7424  7 819  7554  7 902 8 519,8 

15.  
Zákonné sociální náklady (číslo účtu 525 + 
527 + 528)  

942  788  755  748  913 1 085 

16.  
Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 
538)  

50  21  13  16  32 65,6 

17.  Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540 -549)  225  1442  150  173  95 109,6 

18.  Finanční náklady (účtu 562-569)  0  116  0  1  0 0,6 

19.  
Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo 
účtu 556)  

0  0  255  46  20 -16,2 

20.  
Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557, 
553)  

0  0  0  120  0 0 

21.  
Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 
551)  

5564  5986  6 195  4999  5 169 5 126,5 

22.  Náklady z DDM (číslo účtu 558)  0  0  626  261  229 431,4 

23.  
Výnosy z činnosti PO -účtová třída 6 
celkem  

59184  57091  52601  50345  50 029 53 321,8 

24.  
z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků 
(číslo účtu 601)  

0  0  0  6  6 1,4 

25.  Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)  1204  1189  1 187  1170  1 173 1 118,8 

26.  Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)  270  283  397  373  366 376 

27.  Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)  3  2  8  0  0 0 

28.  Ostatní výnosy (číslo účtu 640 -649)  2521  943  951  1540  1 422 1 192,8 

29.  Finanční výnosy (číslo účtu 661 -669)  79  97  130  172  109 58,4 

30.  
Provozní dotace (číslo účtu 671,672) 
celkem  

54814  54577  49 928  47084  46 953 50 574,4 

31.  v tom: příspěvek na provoz (účet 672)  54256  54577  49 928  46420  46 400 49 796,4 

32.  Výnosy z ostatních nároků (674)  295  0  0  0  0 0 

33.  
Výsledek hospodaření před zdaněním 
(ř.19 -1)  

196  162  22  16  3 31,2 

34.  Daň z příjmů (číslo účtu 591)  0   0   0 0 

35.  
Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 
595)  

0   0   0 0 

36.  
Výsledek hospodaření po zdanění (ř.30-31 
-32)  

XX   22  16  3 31,2 

37.  Doplňkové údaje    0   0 0 

38.  Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem        

39.  v tom: odvod z provozu a z odpisů    0   0 0 

40.  
odvod příjmů z prodeje nemovitého státního 
majetku  

  0   0 0 

41.  
odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního 
majetku  

  0   0 0 

42.  ostatní odvody    0   0 0 

43.  
Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na 

výzkum a vývoj celkem  
  0   0 0 

44.  Použití prostředků rezervního fondu    0   0 0 

45.  Přepočtený počet zaměstnanců  95  89  87  86  87 88 

46.  Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč  0  19669  20 467  21158  21 741 23 151 

47.  Systémová investiční dotace  17376       

48.  Individuální dotace na investice  0  0  0   0  0 

        

Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost        

nákup knihovního fondu  4700  4415  4519  4149  3 836 3 898 

 



 

  



Příloha č. 3 Rozvaha SVK PK, p.o. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztrát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



  



Příloha č. 5 Základní přílohy k účetní závěrce (1–19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



Příloha č. 5a)  přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Příloha č. 5b)  Přehled o peněžních tocích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



Příloha č. 6 Finanční vypořádání roku 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



Příloha č. 7 Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích inventur majetku, zásob, 
pohledávek a závazků provedených v závěru roku 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Příloha č. 8 Zpráva o auditu účetní závěrky SVK PK, p.o., k 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



Příloha č. 9 Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Příloha č. 10 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



  



 

 

A. Počet podaných žádostí o informace: 0 

B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 

D. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování č. 106/1999 Sb.: 0 

E. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.: 0 

F. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: 0 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



Příloha č. 12 Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí pro 
pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2015 

 

 
Počet 

knihoven 
Koeficient 

Celková částka na 

knihovnu 

Částka na nákup 

knihovního fondu* 

Blovice 26 12 605,042 327 731 81 933 

Dobřany 22 12 605,042 277 311 69 328 

Domažlice 83 12 605,042 1 046 219 261 555 

Horažďovice 23 12 605,042 289 916 72 479 

Klatovy 45 12 605,042 567 227 141 807 

Kralovice 20 12 605,042 252 101 63 025 

Manětín 10 12 605,042 126 050 31 513 

Nepomuk 34 12 605,042 428 572 107 143 

Planá 7 12 605,042 88 235 22 059 

Plasy 57 12 605,042 718 487 179 622 

Plzeň 14 12 605,042 176 471 44 118 

Přeštice 26 12 605,042 327 731 81 933 

Rokycany 57 12 605,042 718 487 179 622 

Stříbro 10 12 605,042 126 050 31 513 

Sušice 25 12 605,042 315 126 78 782 

Tachov 17 12 605,042 214 286 53 571 

Celkem 476  6 000 000 1 500 000 

 

*Minimálně 25 % přidělené dotace 

  



 

  



Příloha č. 13 Vzdělávací akce za rok 2015 

 

Kurzy informační gramotnosti 

Datum Název kurzu Počet hod. Počet účastníků 

9. 6. 2015 Program My Heritage a genealog. zdroje 5 12 

16. 6. 2015 Prezentační program Prezi 5 10 

17. 6. 2015 Možnosti Google 5 14 

8. 9. 2015 EIZ pro vzdělávání 5 14 

15., 22. 9. 2015 Tvorba prezentací a umění prezentovat 10 14 

13., 20. 10. 2015 Úprava digitální fotografie a progr. Gimp 10 12 

5., 12. 11. 2015 Tvorba prezentací a umění prezentovat 10 13 

25. 11. 2015 Volné EIZ a organizace rešeršní činnosti 5 11 

Celkem  55 100 

 

 

Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky 

Datum Název Počet hod. Počet účastníků 

7.–28. 1. 2015 Prevence násilí na pracovišti (workshop) 20 11 

25. 2. 2015 Co dnes v Británii vychází a co se čte 4 41 

2. 3. 2015 Školení katalogizačních pravidel RDA  6 11 

10. 3. 2015 Školení katalogizačních pravidel RDA. 6 39 



11. 3. 2015 Školení RDA - autority 3 39 

24. 3. 2015 E-knihy 2 49 

25. 3. 2015 Školení RDA – jmenné autority 3 11 

31. 3.–21. 4. 

2015 
Prevence násilí na pracovišti (workshop) 20 14 

13. 4. 2015 Školení RDA pro speciální knihovny 5 12 

14. 4. 2015 Přednáška o Janu Drdovi 2 38 

28. 4.–19. 5. 

2015 
Prevence násilí na pracovišti (workshop) 20 14 

6. 5. 2015 Přednáška k RDA pro SOŠ prof. Švejcara 3 40 

23., 24. 9. 2015 Model Bezpečná pracoviště - certifikace 10 12 

2. 11. 2015 Akademický slovník současné češtiny* 1,5 5 

3. 11. 2015 Biografický slovník českých zemí* 1,5 8 

10. 11. 2015 Současná americká literatura 3 44 

24. 11. 2015 Prezentace systému Tritius 2 43 

1. 12. 2015 Knihovny.cz – centrální portál knihoven 2 26 

8. 12. 2015 PR a komunikace v knihovnách 3 37 

15. 12. 2015 Setkání pracovníků knihoven ke službám 2 22 

Celkem  119 516 

 

*přednášky pro veřejnost i knihovníky 

 

  



  



Příloha č. 14 Přehled statistických ukazatelů SVK PK 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Registrovaní 
čtenáři 

 
10 876 

2012 
12 530 

 
11 595 

 
13 794 

 
11 244 

Návštěvníci – 
v SVK PK 
celkem 
- z toho v knihovně 
- z toho virtuální 

 
999 622 

 
144 658 
854 964 

 
1 172 792 

 
160 569 

1 012 223 

 
1 266 209 

 
215 432 

1 050 777 

 
1 219 093 

 
198 678 

1 020 415 

 
1 214 734 

 
215 552 
999 182 

Návštěvníci 
v knihovně 
celkem 

 
144 658 

 
160 569 

 
215 432 

 
198 678 

 
215 552 

Výpůjčky celkem 589 503 590 867 598 607 582 794 549 657 

Počet výpůjček 
na 1 návštěvu 
v knihovně 

4,08 3,68 2,78 2,93 2,55 

Přírůstek 
knihovního 
fondu 

18 834 21 961 19 340 16 928 16 738 
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