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1. Legislativa








Výkon regionálních funkcí je v současnosti vázán následující legislativou:
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon);
Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z roku 2005;
Koncepce výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji na léta 2012 - 2015;
Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních
funkcí knihoven v Plzeňském kraji, schválená usnesením Zastupitelstva
Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 56/12 s účinností ode dne 1. 1. 2013;
Písemné smlouvy uzavřené mezi krajskou knihovnou a pověřenými
knihovnami s platností od r. 2012 - „Smlouvy o přenesení RF“;
Písemné smlouvy uzavřené mezi pověřenými a obsluhovanými knihovnami
s platností od r. 2012 - „Smlouvy o poskytování RF“;
Každoroční usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje o přidělení
neinvestiční dotace obcím na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
na úrovni kraje;

2. Počty a typy knihoven
V Plzeňském kraji v roce 2013 vykazovalo činnost spjatou s výkonem
regionálních funkcí celkem 491 knihoven, evidovaných u Ministerstva kultury ČR.
V tomto počtu jsou zahrnuty 1 krajská knihovna, 16 smluvně pověřených
profesionálních knihoven, 474 obsluhovaných knihoven, z nichž je 46 menších
profesionálních. Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje (dále OVOK) koordinovalo ve sledovaném roce činnost
všech těchto profesionálních i neprofesionálních knihoven. V celkovém počtu nejsou
zahrnuty vlastní pobočky pověřených knihoven, které vykonávají knihovnickou
činnost přímo v územním obvodu těchto pověřených knihoven a na něž se
nevztahuje příjem krajské dotace na výkon regionálních funkcí.
Počátkem roku 2013 byla nově pověřena výkonem regionálních funkcí
Městská knihovna Planá, původně sama obsluhovaná knihovna, která dříve spadala
do regionálního obvodu pověřené knihovny Tachov. Na rok 2013 obdržela dotaci na
výkon regionálních funkcí a zároveň s pověřením převzala veškeré kompetence
regionální činnosti týkající se obsluhování 6 místních neprofesionálních knihoven.
V celokrajském měřítku bylo v roce 2013 v platnosti celkem 16 smluv
o přenesení regionálních služeb mezi krajskou a pověřenými knihovnami či jejich
zřizovateli. Uzavřené smlouvy zakládají nárok a jsou podmínkou pro každoroční
poskytování krajské dotace na zajišťování regionálních funkcí knihoven.
V průběhu roku 2012 docházelo jako každoročně ke změnám v počtech
obsluhovaných knihoven - přestaly pracovat knihovny Prášily (v regionu Sušice),
Střapole (v regionu Rokycany), Rybník (v regionu Domažlice), opětovně Tisová
(v regionu Tachov), do výkonu regionálních funkcí z důvodu neuzavření smlouvy
nebyly zahrnuty knihovny Červený Hrádek a Újezd (v regionu KmP). Naopak nově
zahájila činnost knihovna Liblín (v regionu Kralovice). Tyto změny pak v konečném
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důsledku ovlivňovaly i počet obsluhovaných knihoven a rozdělení celkového objemu
finančních prostředků jednotlivým pověřeným knihovnám na rok 2013.

Počty obsluhovaných knihoven v oblastech působnosti pověřených
knihoven v Plzeňském kraji

3. Výkon a financování regionálních funkcí v jednotlivých
pověřených knihovnách
Městské kulturní středisko Blovice - knihovna
Poskytovala služby 26 veřejným knihovnám, z toho 1 profesionální knihovně
ve Spáleném Poříčí. Na výkon regionálních funkcí (dále jen RF) obdržela dotaci ve
výši 301 688 Kč. Úvazek metodika činil 0,75. Na nákup výměnného fondu bylo
vynaloženo 90 735 Kč, z těchto prostředků bylo nakoupeno 526 svazků knih.
Byly uspořádány 3 porady knihovníků, v rámci porady se konal seminář knihoven
Quo vadis knihovno. V knihovnách Jarov a Lipnice proběhly revize za pomoci
metodika pověřené knihovny, koncem roku byla zahájena revize v knihovně
v Chocenicích. Aktualizace fondu probíhá v knihovně Zdemyslice. Ze strany
pověřené knihovny byla poskytována poradenská a konzultační činnost, bylo
vyexpedováno 66 souborů knih o 2 673 svazcích. Větší neprofesionální knihovny,
jako jsou Šťáhlavy, Šťáhlavice, Nezvěstice a Tymákov si nakupují knihy do vlastního
fondu. Mnohé knihovny již používají knihovní systém Clavius včetně modulu Výpůjční
protokol k půjčování knih přes čárové kódy. Knihovny využívají meziknihovní výpůjční
službu.
Městská knihovna Dobřany
V roce 2013 obsluhovala 22 veřejných knihoven, z nichž 2 knihovny jsou
s profesionálními pracovníky – Stod a Štěnovice. Úvazek metodika činil 0,58. Dotaci
pro tento rok pověřená knihovna obdržela ve výši 255 274 Kč, na nákup výměnného
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fondu bylo vynaloženo 94 466 Kč. Z těchto prostředků bylo celkem nakoupeno 629
knihovních jednotek.
V průběhu roku proběhla 1 porada a 2 semináře. Knihovníkům byl představen projekt
“Do knihovny pro knížku i za zábavou“ a „Čtení pomáhá“, zároveň byly předávány
informace o dostupnosti tzv. volných děl. Do obsluhovaných knihoven bylo
distribuováno 61 výměnných souborů o počtu 5 182 svazků. V knihovnách
Honezovice a Útušice došlo k personální změně. Knihovna Hradec si zavedla
webovou prezentaci podle šablony webovky.knihovna.cz a zahájila spolupráci
s místní mateřskou školou a klubem seniorů, to vedlo i k nárůstu čtenářů. V knihovně
Chlumčany byla provedena revize fondu a je již využíván Výpůjční protokol systému
Clavius. V Chlumčanech proběhla beseda s Pavlem Horváthem o knize „Můj příběh
nekončí“. Knihovny Lisov a Nebílovy jsou umístěny v nových prostorách. Knihovna
Mantov a profesionální knihovny Stod a Štěnovice se zapojily do pořádání kulturních
a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Pověřená knihovna Dobřany vyvíjí spolupráci
též s mateřskou školou.
Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích
Vykonávala regionální činnost v 84 knihovnách, z toho v 7 profesionálních – Bělá
nad Radbuzou, Holýšov, Horšovský Týn, Kdyně, Klenčí pod Čechovem, Poběžovice
a Staňkov. Svoji činnost koncem roku 2012 ukončila knihovna v Rybníce, což se
mimo jiné odrazilo i na celkové výši poskytnuté dotace pro rok 2013, která činila
celkem 974 683 Kč. Pověřená knihovna zažádala v průběhu roku poskytovatele
dotace Plzeňský kraj o přehodnocení jednotlivých parametrů týkajících se pevně
stanoveného procentního poměru ohledně vynakládání finančních prostředků.
Knihovně bylo vyhověno. Úpravou bylo určeno minimálně 25% finančních prostředků
(oproti předchozím 30%) z celkové výše dotace vynaložit na nákup fondu. Výměnný
fond byl pořízen za 261 414 Kč a bylo nakoupeno 1 189 svazků knih. Regionální
činnost byla vykonávána 2 metodičkami. V závěru roku nedošlo k dohodě
se zřizovatelem při jednání o ukončení činnosti knihovny v Újezdě sv. Kříže, z tohoto
důvodu nebyla tato knihovna zahrnuta do nároku na dotaci pro rok 2014. Kromě
poradenské a konzultační činnosti, které byly především zaměřeny na předávání
informací z knihovnické oblasti, mimo jiné i prostřednictvím konferencí VVSKIP,
Region, Knihovna a Andersen, pověřená knihovna uspořádala 2 porady pro
knihovníky z profesionálních a neprofesionálních knihoven včetně seminářů. Porada
pro profesionální knihovníky proběhla v nově zrekonstruovaných prostorách knihovny
v Horšovském Týně. V návaznosti na poradu byl uspořádán seminář na téma
„Horšovský Týn - příběh města“ spisovatele L. Thomayera.
V rámci porady pro dobrovolné knihovníky byla uspořádána přednáška zaměřená
k ilustracím knih spisovatelky M. Revai. Všem obsluhovaným knihovnám byla přímo
v pověřené knihovně nabízena možnost proškolování práce na počítači. V průběhu
roku došlo k personálním změnám v knihovnách Díly, Hlohová a Meclov. Revize
včetně aktualizací proběhly v knihovnách Pec pod Čerchovem, Kanice, Spáňov,
Meclov, Třebnice a v pověřené knihovně Domažlice. V knihovně Miřkov byl
kompletně zpracován knihovní fond včetně založení nového přírůstkového seznamu.
V tomto roce získala finanční dotaci na zakoupení webového katalogu „Carmen“
Městská knihovna Staňkov. Rozvoz výměnných souborů je uskutečňován
metodičkou, která má k dispozici služební auto. Celkem bylo rozvezeno 176 souborů
v rozsahu 14 270 svazků. Pověřená knihovna zajišťuje pro své obsluhované
knihovny distribuci knih z projektu MK Česká knihovna a časopisů Český les a IRIS.
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Městská knihovna Horažďovice
Obsluhovala celkem 23 knihovny, z toho 2 profesionální knihovny Nalžovské Hory
a Pačejov. V průběhu roku projevila obec Kovčín zájem o zřízení nové knihovny a ve
výše uvedeném počtu knihoven je již započítána, i když na ni v roce 2013 nebyla
poskytnuta dotace. Tato knihovna má předpoklad pracovat jako komunitní centrum
obce. Úvazek metodičky činil 0,62. Pověřená knihovna obdržela dotační částku
ve výši 255 274 Kč, z toho na nákup výměnného fondu vynaložila 78 001 Kč. Roční
přírůstek výměnného fondu pořízený z těchto prostředků činil 432 knih. Město
Horažďovice přispělo na výkon RF částkou 15 578 Kč.
V průběhu roku byla poskytována poradenská činnost včetně konzultací různou
formou, telefonicky, e-mailem i při osobním kontaktu. Knihovníci mohou většinu
informací najít na webových stránkách knihovny. Proběhly 2 porady, v rámci jedné se
uskutečnil seminář na téma „Revize knihovního fondu“. Vzhledem k časovým
možnostem knihovnic bylo zavedeno individuální školení v informačních
technologiích v jejich volném čase. Revize bez pomoci metodika proběhla v knihovně
Malý Bor. Knihovna Veřechov byla vybavena novým nábytkem a počítačem. Všechny
obsluhované knihovny mají vlastní webové stránky, na aktualizacích se aktivně
podílejí knihovny Pačejov, Nalžovské Hory, Malý Bor a Velký Bor. Některé webové
stránky jsou na základě požadavků aktualizovány za pomoci metodičky. V rámci
servisu výpočetní techniky byly provedeny aktualizace antivirových programů AVG
a Avast v knihovnách Veřechov, Boubín, Lhota a Třebomyslice. Doprava výměnných
souborů je zajišťována služebním autem, vlakem, autobusem, popř. soukromým
automobilem. Je řešena i prostřednictvím knihovníků z obsluhovaných knihoven či
přímo starostů obcí. Celkem bylo vyexpedováno 66 souborů se 2 394 svazky.
Městská knihovna Klatovy
Poskytovala služby 45 knihovnám, z toho 9 profesionálním – Chudenice, Janovice,
Kolinec, Měčín, Nýrsko, Plánice, Strážov, Švihov, Železná Ruda. Úvazek metodika
včetně i ostatních pracovníků činí 1,24. Knihovna obdržela dotaci na výkon
regionálních funkcí ve výši 522 152 Kč, na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo
160 972 Kč. Celkem bylo z dotační částky do výměnného fondu nakoupeno 922
svazků knih.
Kromě konzultací je poskytován rozsáhlý informační servis úřadům i knihovnám
v pověřené oblasti prostřednictvím elektronické pošty, metodických materiálů,
nabídek školení, pokynů a informací z knihovnické oblasti apod. Tématy školení byly
kurzy Excelu, Vytváření formulářů a Základy facebookové prezentace pro knihovny.
Pro zástupce zřizovatelů byly určeny dvě informační schůzky na téma Možnosti
získání financí z dotací. V průběhu roku byly uspořádány 2 porady pro profesionální
knihovníky (z toho jedna výjezdní v Místní knihovně Strážov) a jedna porada pro
neprofesionální knihovníky. Aktualizace fondu probíhá v knihovnách Chudenice
a Nýrsko, v knihovně Běšiny byla provedena probírka stálých fondů. Revize proběhla
v knihovnách Železná Ruda a Janovice, v Plánici dosud není ukončena. Pověřená
knihovna Klatovy působí jako distribuční místo pro knihy z projektu Česká knihovna
a zprostředkovává předávání knih vyřazených z fondů knihoven těm knihovnám,
které o ně projevily zájem, mimo jiné i domovům pro seniory. Obsluhovaným
knihovnám bylo rozvezeno 156 souborů s celkovým počtem 11 875 svazků.
K dopravě souborů je používáno služební auto.
Městská knihovna Kralovice
V roce 2013 vykonávala regionální činnost celkem ve 20 knihovnách, z toho ve dvou
profesionálních knihovnách v Kožlanech a Žihli. Úvazek metodika 0,2 je rozdělen
mezi pracovnice knihovny, které se podílely na chodu regionálního oddělení. Celková
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výše dotace činila 232 068 Kč, na nákup knihovního fondu bylo vyčleněno
154 163 Kč. Z této částky byly pořízeny 804 knihovní jednotky.
Poradenská a konzultační činnost probíhala standardně podle aktuální potřeby
knihovníků, dané knihovny či požadavků obcí. V průběhu roku se konala výjezdní
porada profesionálních i neprofesionálních knihovníků v Muzeu a galerii severního
Plzeňska v Mariánské Týnici. Součástí porady byl seminář věnovaný muzejní
knihovně včetně prohlídky, výkladu i závěrečného koncertu. Aktualizace velmi
zastaralého knihovního fondu proběhla za pomoci metodiků v knihovně Chříč.
V knihovně Vysoká Libyně proběhla personální změna a ze strany pověřené
knihovny byl zaškolen nový knihovník. Do obsluhovaných knihoven bylo v průběhu
roku expedováno 75 souborů, v počtu 3 923 svazků. Rozvoz probíhá služebním
autem poskytnutým Městem Kralovice. Kromě profesionálních knihoven disponují
vlastním fondem další 4 obsluhované knihovny. Na nákupu knih do výměnného
fondu se podílí zřizovatelé obcí Kočín a Kozojedy.
Městská knihovna Manětín
Regionální knihovna Manětín obsluhovala i nadále 10 neprofesionálních knihoven.
Výše dotace činila 116 034 Kč. Z vynaložené částky 34 959 Kč bylo do výměnného
fondu nakoupeno 195 svazků knih. Úvazek metodické pracovnice činí 0,3.
Výměnné soubory byly dováženy devíti knihovnám, knihovna Vlkošov standardně
požaduje osobní odběr a knihovnice se navíc sama podílela na složení souborů.
Obsluhované knihovny obecně preferují menší počet svazků, ale častější výměnu.
Celkem bylo předáno 36 souborů v počtu 1 572 svazků. V průběhu roku
se uskutečnila 1 výjezdní porada, jejíž součástí byl i seminář pro knihovníky, který se
uskutečnil v nově otevřeném regionálním muzeu Nečtiny. Starosta obce zajistil
vstupné pro knihovnice zdarma. V knihovně Nečtiny proběhla též personální změna
v osobě knihovnice. Pověřená knihovna v Manětíně zažádala pro tuto knihovnu
o grant „Kniha pro prvňáčka“. Zajistila roční soutěž a slavnostní vyhodnocení spojené
s pasováním prvňáčků na čtenáře i předání knih. Zapojuje tak velkou měrou do
kulturně výchovné činnosti i své obsluhované knihovny.
V knihovně Štichovice byl zakoupen a instalován knihovnický program Codex.
Metodičkou pověřené knihovny byla postupně provedena široká probírka darovaných
knih, které budou zpracovány pomocí zakoupeného programu a zapůjčeného
skeneru. Novým zařízením byla vybavena knihovna v Bezvěrově. Na nákupu do
výměnného fondu se podílely obce Bezvěrov, Mladotice i město Manětín.
Městská knihovna Nepomuk
Pověřená knihovna poskytovala služby 35 neprofesionálním knihovnám. Ve svém
obvodu působnosti má uzavřeny smlouvy pouze s neprofesionálními knihovnami.
Dotace pověřené knihovně byla poskytnuta ve výši 406 118 Kč. Za částku 144 081
Kč bylo nakoupeno do výměnného fondu 833 svazků. Pracovní úvazek metodika činí
0,85. Jmenováním nové knihovnice došlo k personální změně v knihovně Třebčice,
činnost ukončila Místní knihovna Dožice.
Poradenská a metodická činnost byla zaměřena na průběžné poskytování informací
týkajících se vedení knihovnické dokumentace, způsoby provádění revizí
a aktualizací knihovního fondu, akvizice, nabídky školení, poskytování MVS apod.
V průběhu roku proběhla porada knihovníků neprofesionálních knihoven a seminář
s tématy zabývajícími se standardy knihoven, dokumentací přírůstkového
a úbytkového seznamu, statistikou, knihovním zákonem, pravidly pro poskytování
regionálních funkcí a podrobnými pokyny k vyplňování statistického výkazu
o knihovně. V knihovnách Bezděkovec, Březí, Čečovice, Chlumy, Klášter, Kotouň,
Mileč, Mohelnice, Nekvasovy, Podhůří, Polánka, Přešín, Srby, Tojice a Železný
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Újezd proběhly revize knihovního fondu. Postup revizí byl konzultován s pracovnicí
metodického oddělení. V mnohých obsluhovaných knihovnách proběhla úprava
prostorů pro čtenáře, do knihoven Březí, Kasejovice, Neurazy, Mladý Smolivec,
Oselce, Podhůří, Vojovice a Polánka byl zakoupen nový nábytek. Knihovna Oselce
byla přesídlena do prostorů zdravotního střediska a knihovna v Nové Vsi do nově
zrekonstruovaných místností. Ze strany pověřené knihovny bylo obsluhovaným
knihovnám poskytnuto 93 souborů o velikosti 4 300 svazků. K rozvozu souborů bylo
využíváno služební auto MěÚ Nepomuk.
Městská knihovna Planá
Do roku 2012 byla knihovna začleněna do regionálního obvodu pověřené knihovny
Tachov, nově od roku 2013 je knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí.
Z obvodu Tachov převzala 6 neprofesionálních knihoven, se kterými uzavřela
smlouva o obsluhování. Knihovna obdržela dotační částku ve výši 69 620 Kč, na
nákup knih bylo vynaloženo 26 492 Kč. Do výměnného fondu bylo z těchto
prostředků nakoupeno 179 svazků knih. Úvazek metodické pracovnice činil 0,2.
Zřizovatelé obsluhovaných knihoven přispívají na nákup knih do výměnného fondu
částkou 15 Kč na 1 obyvatele obce. Z těchto prostředků bylo nakoupeno 240 svazků.
V průběhu roku byla knihovnám standardně poskytována poradenská činnost
ohledně knihovnické problematiky a předávány materiály týkající se knihovnických
akcí. V knihovnách Černošín a Konstantinovy Lázně byly provedeny revize fondu bez
vyžádání pomoci metodika, tyto 2 knihovny disponují svým vlastním fondem. Byla
svolána porada i připraven seminář pro knihovníky na téma „Práce se čtenářem“,
který se však pro neúčast knihovníků nakonec nemohl uskutečnit. Problémem obcí
v této lokalitě je velmi špatná dopravní obslužnost a vysoký věk knihovníků
v neprofesionálních knihovnách. Z tohoto důvodu jsou využívány především osobní
konzultace v rámci metodických návštěv. Obsluhované knihovny obdržely 14
souborů s celkovým počtem 1 661 svazků, náklady na dopravu hradí Město Planá.
Městská knihovna Plasy
Pověřená knihovna obsluhovala 57 knihoven, z toho 10 profesionálních – Chrást,
Heřmanova Huť, Horní Bříza, Kaznějov, Líně, Nýřany, Tlučná, Třemošná, Vejprnice,
Zruč-Senec. Dotace na výkon regionálních funkcí byla poskytnuta ve výši 661 392
Kč. Částka na nákup knihovního fondu činila 202 753 Kč a bylo nakoupeno 1 240
knihovních jednotek. Úvazek pracovníků na výkon regionálních funkcí byl oproti
předcházejícímu roku upraven na 1,6 z důvodu snížení finančního příspěvku
zřizovatele.
V průběhu roku se uskutečnily 2 porady pro profesionální i neprofesionální
knihovníky. Na programu bylo vzdělávání knihovníků, předávání zkušeností
z knihovnické práce, tvorba webových stránek, odkazy na nakladatelství poskytující
slevy i podněty týkající se pořádání kulturních akcí a přednášek apod. Porady byly
doplněny o 2 vzdělávací semináře s názvem „Stará cesta“ a „Historie klášterního
panství Plasy a jeho ekonomické zázemí“. Pověřená knihovna Plasy působí jako
distribuční místo pro knihy z projektu Česká knihovna. Zdárně pokračuje projekt
vytvořený pověřenou knihovnou Plasy s názvem „Do knihovny za knížkou, hračkou,
vědou, písničkou“, který je založen na úzké spolupráci pověřené knihovny
a mateřské školy v obci. Do akce jsou zapojeny obsluhované knihovny v Rybnici,
Oboře, Dolní Bělé, Zbůchu, Pernarci, Žilově a v České Bříze. V knihovnách Horní
Bříza a Nekmíř proběhly revize knihovního fondu za pomoci metodiků. Novým
nábytkem byly vybaveny knihovny v Kaznějově a v Trnové, celkové rekonstrukce
prostorů se dočkaly knihovny v Líních, Chrástu, Žilově, Dobříči a Oboře. K personální
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změně došlo nastoupením nového pracovníka v knihovně Líšťany. Do knihoven bylo
expedováno celkem 189 výměnných souborů s 12 467 svazky.
KmP, p.o.
Pověřená Knihovna města Plzně obsluhovala v rámci výkonu regionálních funkcí
celkem 14 knihoven, z toho 1 profesionální Starý Plzenec. Pro tento rok se
nepodařilo uzavřít smlouvu s knihovnami Červený Hrádek a Újezd, které byly
obsluhovány bez nároku na dotaci. Výše přidělené dotační částky činila 139 241 Kč,
na nákup knihovního fondu bylo vyčerpáno 42 893 Kč. Do výměnného fondu bylo
z těchto prostředků nakoupeno 293 svazků. Dalších 1 336 knihovních jednotek bylo
pořízeno z finančních prostředků zřizovatele Knihovny města Plzně. Pracovní úvazek
činil 0,25, na výkonu RF se podílelo několik pracovníků pověřené knihovny.
Byly uspořádány 2 porady pro knihovníky obsluhovaných knihoven a jedna
vzdělávací akce, PhDr. J. Hájková přednášela na téma „Koncepce rozvoje knihoven
v ČR na léta 2011–2015“. Konzultace a metodické návštěvy byly zaměřeny na řešení
knihovnické problematiky, např. pomoc při statistice, práce s výpůjčním protokolem,
evidence prolongací, předžalobní upomínky apod. V knihovně Malesice byla
provedena revize knihovního fondu pracovníky pověřené knihovny, metodická pomoc
byla poskytnuta při revizi v profesionální knihovně ve Starém Plzenci. Všechny
obsluhované knihovny jsou propagovány na webových stránkách, z toho 12 na
stránkách KmP, 2 na stránkách obce. Kromě knihovny v Letkově jsou ostatní
knihovny vybaveny automatizovaným systémem Clavius. Z důvodu snížení příspěvku
zřizovatele byla omezena otevírací doba pouze na jeden den v týdnu v knihovnách
Bílá Hora, Černice, Červený Hrádek, Koterov, Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice
a Újezd. Obecně je patrný snížený zájem o využití internetových služeb, obec Letkov
zrušila veřejný internet úplně z důvodu nezájmu uživatelů. Celkově byly distribuovány
123 výměnné soubory o počtu 4 829 svazků. Knihy byly rozváženy služebním autem
KmP, metodické návštěvy vykonávaly pracovnice prostřednictvím městské hromadné
dopravy.
Městská knihovna Přeštice
Knihovna obsluhovala 26 neprofesionálních knihoven, v obvodu její působnosti
nevykonává činnost žádná profesionální knihovna. Dotace byla přidělena ve výši 301
688 Kč, na nákup knih do výměnného fondu bylo vyčleněno 117 185 Kč. Z této
částky bylo pořízeno 608 svazků. Úvazek metodika činil 0,78. V průběhu roku došlo
v knihovně k personální změně (předčasný odchod metodika p. ing. Květoně),
zvládnutí situace ve výkonu regionálních funkcí si vyžádalo zvýšené úsilí ostatních
pracovnic.
V závěru roku byla svolána porada knihovníků, kde byla projednávána obvyklá
knihovnická tématika zároveň se způsobem zpracovávání statistických výkazů
a zároveň proběhla přednáška na téma „Práce s dětským čtenářem“. Informace
v podobě konzultací jsou poskytovány průběžně elektronicky, písemně nebo
telefonicky V knihovně Lužany probíhá stěhování do nového prostoru v budově
bývalé pošty, který bude vybaven odpovídajícím nábytkem. V knihovně Merklín byl
pracovnici snížen pracovní úvazek. Během roku bylo do knihoven distribuováno 36
souborů o velikosti 5 301 svazků. K dopravě je využíváno auto Městského úřadu
Přeštice.
Městská knihovna Rokycany
Ve svém obvodu působnosti poskytovala služby 56 základním knihovnám, z toho
7 profesionálním – Holoubkov, Hrádek, Mirošov, Radnice, Strašice, Stupno, Zbiroh.
Přidělená dotační částka na výkon RF činila 649 789 Kč. Její výši ovlivnilo mimo jiné
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i ukončení činnosti knihovny ve Střapoli v předchozím roce. Na nákup knihovního
fondu bylo vydáno 196 151 Kč, z těchto prostředků byl pořízen knihovní fond ve výši
818 svazků. Přepočtený roční průměr pracovních úvazků pro výkon RF byl upraven
na 1,2.
Pro knihovníky obsluhovaných knihoven bylo uspořádáno 13 porad. Kromě
standardní konzultační knihovnické činnosti byla věnována pozornost způsobu
vyhledávání dokumentů ve všech elektronických katalozích knihovny a s ní
související agendě. Seminář „Katalogy MěK Rokycany-možnosti a využití“ proběhl
s praktickými ukázkami. Na webových stránkách regionálního oddělení byla
umístěna prezentace „Jak na statistiku“, která knihovníkům přiblížila způsob
vyplňování statistického výkazu. Knihovna zajišťovala distribuci knih v rámci projektu
Česká knihovna a distribuci časopisu IRIS. Webové stránky regionálního oddělení
knihovny Rokycany byly přihlášeny do celostátní soutěže Biblioweb 2013 a umístily
se na 15. místě. Knihovna Cheznovice získala nové prostory, počítačové vybavení
včetně systému Clavius a připojení k internetu. Pracovnice pověřené knihovny
uspořádala a zpracovala celý fond knihovny, který čítal 786 knihovních jednotek.
Revizní práce za pomoci metodičky proběhly v knihovně Dobřív. Na nákup vlastního
knihovního fondu přispíval zřizovatel knihovny Osek., pracovnice pověřené knihovny
zpracovávaly i tento fond, který čítal 89 svazků. Knihovnám bylo distribuováno
v rámci výměnného fondu celkem 115 souborů o velikosti 9 417 svazků. Došlo ke
změně v systému autoprovozu, knihovna již nedisponuje služebním autem.
Automobil sloužící k rozvozu souborů po knihovnách je nutno nově objednávat
u zřizovatele knihovny a pro rozvoz jsou určeny pouze 2 dny v týdnu.
Městská knihovna Stříbro
Knihovna vykonávala regionální činnost v 10 obsluhovaných knihovnách. Přidělená
dotace činila 116 034 Kč, na knihovní fond byla vynaložena beze zbytku celá částka.
Celkem bylo z těchto prostředků nakoupeno 757 svazků. Úvazek pracovnice
zajišťující regionální funkci činil 0,25. V průběhu roku došlo k personální změně,
po 33 letech práce v knihovně odešla do důchodu p. Trávničková.
Pro knihovníky obsluhovaných knihoven byla uspořádána porada, která byla
věnována podrobnému seznámení s celkovou problematikou regionu a způsobem
vedení statistiky. Součástí porady byl seminář týkající se využívání elektronických
knih a e-čteček, který lektorovala nová metodička p. Kindelmannová. Knihovna
Záchlumí byla přestěhována do zrekonstruovaných prostor v multifunkční budově,
které zajišťují i bezbariérový přístup. Byla zároveň vybavena novým nábytkem. Tato
knihovna aktivně spolupracuje s dětskými čtenáři a pořádá i kulturní a vzdělávací
akce. Revize proběhla v knihovnách Trpisty a Sytno za pomoci pracovnic pověřené
knihovny.
Výměnné soubory byly již pro všechny knihovny vytvářeny prostřednictvím modulu
AKS Clavius. Distribuce je standardně zajišťována služebním autem MěÚ, bylo
rozvezeno celkem 26 souborů s 3 139 svazky knih.
Městská knihovna Sušice
Obsluhovala 26 knihoven, z toho 4 profesionální knihovny – Hartmanice, Kašperské
Hory, Velhartice a Žichovice. Výše úvazku metodika RF činila 0,8. V roce 2012
ukončila činnost knihovna v Prášilech z důvodu přetrvávajícího nezájmu ze strany
místních obyvatel. Tato skutečnost se odrazila i na výši dotace poskytnuté v roce
2013 pověřené knihovně.
V průběhu roku byla přerušena činnost knihovny Šimanov z důvodu odchodu
knihovnice na mateřskou dovolenou. V knihovně Domova důchodců v Sušici
proběhla personální změna a byla zaškolena nová knihovnice. Pro nedostatek
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financí nebyla uskutečněna každoroční výjezdní porada, ale byly uspořádány
2 standardní pracovní porady pro knihovníky z obsluhovaných knihoven, které se
týkaly celkového výkonu knihovnické činnosti. Součástí jedné z porad byl seminář na
téma „Vyhledávání v on-line archivech“. Revize tento rok neprobíhaly v žádné
z knihoven. V průběhu roku bylo na knihovny služebním autem MěK Sušice
expedovány 94 soubory v počtu 4 493 svazků.
Městské kulturní středisko Tachov - knihovna
Poskytovala služby 17 knihovnám, z toho 1 profesionální knihovně v Boru. Pokles
počtu knihoven vznikl odloučením nově ustavené pověřené knihovny v Plané spolu
se šesti neprofesionálními knihovnami. Knihovna v Tisové sice vypověděla smlouvu
o obsluhování v závěru roku 2012, avšak statistický výkaz za tuto jednotku i nadále
vyplňovala knihovna v Tachově. Pověřená knihovna hospodařila s dotační částkou
197 257 Kč, na nákup knihovního fondu vynaložila 76 089 Kč. Z těchto prostředků
bylo do výměnného fondu nakoupeno 468 svazků. Kromě této částky přispívají navíc
i zřizovatelé obsluhovaných knihoven na nákup knih do výměnného fondu částkou 16
Kč na 1 obyvatele obce, za kterou bylo nakoupeno 856 svazků. Regionální činnost
vykonávala 1 pracovnice na plný úvazek.
Konzultace a poradenská činnost probíhají na základě potřeb a požadavků
knihovnic, týkaly se výpočetní techniky a standardně základní knihovnické činnosti.
Pro knihovníky obsluhovaných knihoven byly uspořádány 2 semináře, jeden seminář
proběhl v rámci porady. Profesionální knihovna Bor používá výpůjční protokol
Clavius, pořádá besedy, vzdělávací akce pro veřejnost a preferuje spolupráci
s dětskými čtenáři. Vlastním fondem disponují kromě profesionální knihovny v Boru
i neprofesionální knihovna Chodová Planá, Chodský Újezd a Přimda. Obsluhované
knihovny byly zapojeny do veřejných akcí, velký úspěch slavila soutěž „Píšu básně,
je mi těžko, je mi krásně“, do soutěží s názvem „Stromkování“ a „Tachovská reneta“,
účastnily se celostátních akcí Březen, měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden
knihoven, Den pro dětskou knihu. Ze strany pověřené knihovny byly v průběhu roku
distribuovány do knihoven 54 soubory s počtem 4 595 knihovních jednotek.
Oddělení Vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK
Počátkem roku 2013 byla provedena kontrola statistických výkazů ohledně výkonu
a vyúčtování finančních prostředků na poskytování regionálních funkcí. Z podkladů
byla zpracována komplexní „Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském
kraji za rok 2012“ a umístěna na webových stránkách SVK PK. V průběhu roku 2013
proběhlo 16 metodických návštěv v pověřených knihovnách k metodické činnosti
v souvislosti s plněním úkolů při výkonu regionálních služeb, sledovaly rovněž
naplňování standardu veřejných knihovnických a informačních služeb. Nově,
s platností od 1. 1. 2013, byla uzavřena smlouva o přenesení výkonu regionálních
funkcí (dále jen RF) s MKS - Městskou knihovnou v Plané a bylo dozorováno smluvní
zajištění výkonu RF pro 6 obsluhovaných knihoven. Poradenství se týkalo především
vyúčtování krajské dotace, výkaznictví pro NIPOS MK ČR, kurzů informační
gramotnosti, revizí knihovního fondu, zpracování grantů v programu VISK 3.
Ukončení Projektu internetizace knihoven (MK ČR) k 28. 3. 2013 vyvolalo řadu
jednání a konzultací s metodiky k zajištění náhradního připojení knihoven k internetu
a jednání s firmou GITY o deinstalaci pronajatého satelitního zařízení. V průběhu
roku se uskutečnily 4 společné porady Oddělení vzdělávání a organizace
knihovnictví (dále jen OVOK) s řediteli a vedoucími pověřených knihoven a zástupci
Oddělení kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje v termínech 28. 3., 6. 6., 17. 10.
a 5. 12. 2013. Hlavním tématem těchto porad byl výkon RF v Plzeňském kraji,
zvýšení jejich efektivnosti a hospodárnosti, poskytování odborných služeb
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v jednotlivých pověřených knihovnách, vzdělávání knihovníků, účast knihoven
v celonárodních projektech, analýza požadavků obcí na připojení knihoven
k internetu, distribuce materiálů pro knihovny, aktuální úkoly knihovnické praxe.
Postupné snižování dotace na výkon RF ze strany KÚ PK citelně omezilo rozvoj
regionálních služeb, proto na podnět zástupců pověřených knihoven byla provedena
změna v rozúčtování dotace ve prospěch posílení mzdových prostředků pro
pracovníky, kteří regionální služby přímo zajišťují. V průběhu roku byl aktualizován
koncepční materiál k výkonu regionálních funkcí ve veřejných knihovnách
Plzeňského kraje, zpracovaný v roce 2012, a stal se součástí komplexního
dokumentu „Strategie rozvoje SVK PK a Koncepce výkonu regionálních funkcí
v Plzeňském kraji na léta 2014 - 2020“.
Oddělení podalo dvě žádosti o grant v programu Ministerstva kultury ČR VISK 2
Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Na projekt „Kurzy informační gramotnosti“ byly
knihovně přiděleny finanční prostředky ve výši 24 000,- Kč. Uskutečnilo se 9 kurzů
pro 157 účastníků s osvědčením. Realizací projektu „Aktualizace HW a SW
Vzdělávacího centra“ byla počítačová učebna SVK PK vybavena 15 novými
výkonnými počítači a dataprojektorem. Výše poskytnuté dotace činila 276 000,- Kč.
Odborní pracovníci SVK PK v roce 2013 absolvovali celkově 628 hod. školení
v oblasti knihovnictví a IT. Pro pracovníky veřejných knihoven bylo určeno 16
odborných přednášek a seminářů, kterých se zúčastnilo 476 účastníků ze 66
knihoven včetně muzejních a univerzitní. Ve spolupráci s regionální organizací SKIP
bylo připraveno vyhodnocení soutěže Čtenář roku 2013 v Plzeňském kraji. 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 2012“.
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4. Hodnocení výkonu
knihovnách

regionálních

funkcí

v

pověřených

Stěžejní činností regionálních oddělení jednotlivých pověřených knihoven byl, je
a bude nákup knihovního fondu, zpracování, tvorba výměnných souborů
a jejich pravidelná distribuce do obsluhovaných knihoven. Celkový stav
výměnného fondu v roce 2013 v Plzeňském kraji činil 331 011 knihovních jednotek,
odrážel přírůstek fondu i roční odpisy u jednotlivých knihoven. Celkový roční přírůstek
výměnného fondu, zakoupený z prostředků kraje, obcí a jiných zdrojů včetně darů,
činil 13 479 svazků, což je o 1 223 svazků méně ve srovnání s rokem 2012. Roční
přírůstek zakoupený pouze z finančních prostředků kraje činil 10 480 knihovních
jednotek, to je pokles o 1 673 knihovní jednotky. Zde se již naplno projevil důsledek
snížení dotační částky. Naopak z příspěvku obcí a z jiných zdrojů bylo zakoupeno
2 999 knihovních jednotek, tj. o 450 knihovních jednotek více ve srovnání
s předchozím rokem. Příspěvek obcí je z grafu patrný především u Plzně a Tachova,
dále i u Plané, Stříbra a Manětína.

Roční přírůstek do knihovního výměnného fondu z finančních prostředků
Plzeňského kraje
a z prostředků obcí a jiných zdrojů (např. dary)

Počet expedovaných výměnných souborů do neprofesionálních
knihoven dosáhl v celokrajském měřítku 1 380. Opět se jedná o 38 souborů méně
než v roce 2012.
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Počet expedovaných výměnných souborů do obsluhovaných knihoven
meziroční srovnání
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Počet svazků poskytnutých v souborech činí 92 091, což je o 2 128
knihovních jednotek více než v předchozím roce.
Všechny profesionální a i některé neprofesionální knihovny disponují vlastním
knihovním fondem. Speciální požadavky čtenářů řeší ve velké míře formou
vyžádaných menších souborů z pověřených knihoven a využíváním meziknihovní
výpůjční služby. Většina neprofesionálních malých knihoven však nemá svůj vlastní
fond a je tedy plně závislá pouze na obměně výměnných souborů.
V dodávaných knihovních souborech jsou zpravidla zastoupeny všechny druhy
literatury pro všechny věkové kategorie čtenářů, jak beletrie, tak i naučná literatura.
Kromě uvedeného jsou do celé řady knihoven distribuovány i knihy a časopisy nejen
z výměnného fondu, ale dle potřeby samozřejmě i z vlastního fondu pověřených
knihoven.
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Meziroční srovnání počtu dodaných svazků v souborech

Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí – je nutno
rozlišovat nákup do výměnného fondu pověřené knihovny a nákup do vlastního
fondu zřizovatelů obsluhovaných knihoven. Jednotliví zřizovatelé přispívali svým
vlastním profesionálním i neprofesionálním knihovnám nákupem časopisů a knih.
Tento fond zčásti zpracovávaly svým obsluhovaným knihovnám i pověřené knihovny
v Domažlicích, Plzni a Rokycanech. Do výměnného fondu pověřených knihoven
přispívalo celkem 35 obcí v regionech Kralovice, Planá, Manětín, Plzeň, Stříbro
a Tachov.
Srovnání počtu expedovaných souborů v návaznosti na počet knihoven
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Doprava v regionu v roce 2013 vykazovala menší objem z hlediska počtu
obsloužených knihoven (446). Bylo vykázáno 24 774 ujetých km, což bylo o 979 km
méně ve srovnání s rokem 2012. Opět se zde projevil důsledek snížení dotace.
Rozvozy souborů byly zajišťovány vícerým způsobem, v převážné míře však byla
využívána služební vozidla zřizovatelů. Jednalo se především o dodávky výměnných
souborů, revize a aktualizace na knihovnách, metodické návštěvy, individuální
poradenskou činnost apod.
Revizní práce byly prováděny v pravidelných intervalech, souběžně
s aktualizací fondu. Revize byla provedena v 16 knihovnách a fond byl aktualizován
ve 4 knihovnách. Tato činnost probíhala ve spolupráci s pracovnicemi pověřených
knihoven v knihovnách Blovice, Domažlice, Klatovy, Plasy, Plzeň, Rokycany
a Stříbro. Celkem bylo obslouženo 20 knihoven a zrevidováno 62 817 svazků.
Pracovní úvazky pracovníků regionálních oddělení v Plzeňském kraji doznaly
určitých změn, souhrn úvazků u pověřených knihoven činil 12,63, to je
v celokrajském měřítku pokles o 1,04 úvazku. K významné změně došlo v knihovně
Plasy, kde nově činnost metodika pokrývá 1,6 pracovního úvazku. Další úpravy
doznaly knihovny v Plané, Tachově a Plzni.
Statistické údaje vykazované v celostátním výkazu Kult (MK) 12-01 se týkaly
všech evidovaných knihoven v Plzeňském kraji. Každá pověřená knihovna
zkontrolovala a zavedla do elektronických formulářů NIPOS jednotlivé statistické
údaje svých obsluhovaných profesionálních i neprofesionálních knihoven za svůj
region. Sumarizace dat proběhla elektronickou formou a veškeré údaje byly
předávány již pouze elektronickou cestou k celostátnímu zpracování NIPOS. V roce
2013 bylo zpracováno a zkontrolováno celkem 531 statistických výkazů knihoven
v elektronické podobě za rok 2012. Tento údaj zahrnoval formuláře za každou
jednotlivou knihovnu evidovanou u Ministerstva kultury ČR a celkový součet sumářů
za neprofesionální knihovny, sumáře za profesionální knihovny, sumáře za knihovny
pověřené regionální funkcí a souhrnný celkový krajský sumář. Z výsledných údajů
byl vypracován „Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje za rok 2012“
a distribuován všem profesionálním knihovnám v kraji.

5. Financování regionálních funkcí
Pověřeným knihovnám byly na výkon regionálních funkcí rozhodnutím
Zastupitelstva Plzeňského kraje přerozděleny pro rok 2013 celkové finanční
prostředky ve výši 5 500 000 Kč, tj. o 450 000 Kč méně než v předchozím roce.
Suma byla přerozdělena metodou proporcionálního financování, která zohledňuje
počet základních knihoven zřizovaných obcemi v Plzeňském kraji v okruhu
působnosti pověřených knihoven. Poměrová částka výše čerpání dotace byla
stanovena na max. 60% určených na osobní náklady a minimálně 30% na nákup
knihovního fondu. Dotace byla vyplacena na účet zřizovatelům těchto knihoven.
V průběhu roku 2013 došlo na základě žádosti ze strany pověřené Městské knihovny
Boženy Němcové v Domažlicích ke změně závazného poměrného rozdělení dotační
částky (65% na osobní náklady a 25% na nákup knih).
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Rozložení objemu finančních prostředků v Plzeňském kraji na výkon
regionálních funkcí v jednotlivých pověřených knihovnách

Z předložených údajů statistických výkazů knihoven a ze zpracovaného
sumáře výkonu a financování regionálních funkcí za rok 2013 je zřejmé, že všechny
knihovny v maximální míře využily přidělenou dotaci a zároveň nepřekročily limit
stanovený pro celkové osobní náklady. Maximální částka, kterou bylo možno
použít, nebyla v žádné knihovně překročena. Tato zahrnuje mzdové náklady stálých
zaměstnanců na plné či částečné úvazky, zákonné sociální pojištění a sociální
náklady. Celková suma osobních nákladů v roce 2013 činila u pracovníků
vykonávajících regionální funkce 3 196 016 Kč, tj. o 166 936 Kč méně v porovnání
s předchozím rokem.
Spotřeba materiálu byla vyčíslena na 2 043 361 Kč. Zahrnovala v první řadě
nákup knihovního fondu a nákup DDHM, tiskopisy pro knihovny, knižní lístky,
kancelářské potřeby, fólie na obalování knih, knihovnické kalendáře, rozřaďovače,
tonery do tiskáren a kopírek, tiskárny, notebooky, LCD monitor, scanner, pohonné
hmoty. Suma se od roku 2013 ve výkazech zvlášť nevyčíslovala a byla zahrnuta
do celkové spotřeby materiálu.
Z toho celková částka vynaložená na nákup knihovního fondu činila 1 888 384 Kč,
což bylo o 258 531 Kč méně než v předchozím roce. Zde došlo k výraznému
poklesu, umocněnému i vzrůstající cenou knih. U všech knihoven byl dodržen 30%
minimální limit nákupu knih z dotační částky do výměnného fondu.
Další položku značí finanční příspěvky obcí na nákup knih do výměnných
souborů pověřených knihoven. Aktivně bylo zapojeno celkem 35 obcí, nejvíce
v obvodu působnosti pověřené knihovny Tachov a Stříbro (zde přispívalo do
výměnného fondu celkem 23 obcí částkou 15 až 16 Kč na obyvatele obce), dále
Kralovice, Manětín, Planá a Plzeň. Celková suma činila 543 441 Kč (včetně Plzně),
tj. o 83 652 Kč více než v roce 2012.
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Meziroční srovnání výše vynaložených prostředků na nákup knihovního
fondu z prostředků krajské dotace v Kč
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Finanční náklady na spotřebu energie jsou vykázány ve výši 105 447 Kč, což
znamená o 19 360 Kč méně než v předchozím roce. Tyto nejsou vykázány u
knihoven Dobřany, Kralovice, Manětín, Nepomuk, Planá, Přeštice, Stříbro, Sušice a
Tachov, protože se na úhradě podílí vlastní zřizovatel knihoven a tyto položky u
knihoven nevyčísluje. Jedná se o podíly na vodném, stočném, na spotřebě elektrické
energie a plynu. Položka jeví setrvalý pokles.
Totéž se týká oprav a udržování, kterou v roce 2013 v návaznosti na znění
platných Pravidel (č. 844/13) nevykazovala žádná z knihoven.
Cestovné činilo 25 039 Kč a vykazuje opět znatelný pokles, zahrnovalo
cestovní náhrady v rámci metodických návštěv pracovníků pověřených knihoven,
cestovné na pracovní porady a semináře. Cestovné nevykazuje 10 knihoven, protože
služba byla opět financována z vlastních prostředků zřizovatele.
Ostatní služby zahrnovaly položky jako je doprava, servis výpočetní techniky,
náklady na telefonní poplatky, poplatky spojené s využitím internetových služeb.
Položky ostatní služby byly finančně vyjádřeny souhrnnou částkou 128 036 Kč, což
znamenalo nepatrný nárůst ve srovnání s předchozím rokem. Jmenované služby
jsou též financovány z vlastních zdrojů zřizovatele a u knihoven Manětín, Planá,
Plzeň, Přeštice. Stříbro a Tachov zcela. Z toho náklady na dopravu vykazovaly
knihovny Horažďovice, Kralovice a Rokycany v částce 20 414 Kč a servis výpočetní
techniky uváděly knihovny Horažďovice, Klatovy, Plasy a Sušice ve výši 19 050 Kč.
Pokrýval poplatky za užívání programových servisů Clavius, údržbu webových
stránek i správu serverů a počítačových sítí v návaznosti na výkon regionálních
funkcí. Nákup knihovnických služeb na základě objednávky již neprobíhal v žádné
pověřené knihovně, tento způsob výkonu regionálních služeb byl zrušen.
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Jiné ostatní a provozní náklady tvořily poplatky za členství v organizaci
SKIP a SKAT, a zákonné pojištění odpovědnosti. Sumárně jsou vyčísleny ve výši
2 101 Kč a vykazovaly je pouze knihovny Blovice, Horažďovice a Rokycany.
Z výsledku doložených údajů ze všech výkazů a přiložených souvisejících
komentářů vypracovaných pověřenými knihovnami je patrno, že přidělená dotace
Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 5 500 000 Kč určená na výkon RF
v Plzeňském kraji na rok 2013 byla plně vyčerpána a v závislosti na různorodých
místních podmínkách i dle možností jednotlivých pověřených knihoven účelně
využita. Zároveň je ale nutno konstatovat, že oproti roku 2012 se snížená částka
dotace o 450 000 Kč projevila bezmála ve všech vykazovaných položkách:
v celkovém objemu nákupu knihovního fondu, v osobních nákladech, spotřebě
materiálu i v cestovném. Zároveň vzrostly náklady na dopravu.
Velkou měrou přispívala i většina zřizovatelů pověřených knihoven na chod
regionálních oddělení a zároveň na zabezpečení výkonu regionálních služeb.
Celkově se jednalo o nemalou částku finančních prostředků, která není vyčíslena,
jako jsou např. příspěvky na mzdy, provozní prostředky, náklady na dopravu
výměnných souborů, hrazení energií aj. Stejně tak zřizovatelé smluvně vázaných
obsluhovaných knihoven mají zájem na chodu a zvelebování svých knihoven, jejich
zaměstnanci často poskytují neocenitelné služby svým čtenářům z řad obyvatelstva
obcí. Starostové přispívají na údržbu knihovních prostorů a zajišťování platů místních
knihovníků.

Sestavil:
OVOK SVK PK, 2014
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