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A) Úvod
Výroční zpráva za rok 2016
Předložená výroční zpráva Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje za rok
2016 obsahuje rozbor činnosti hlavní/knihovnické a vedlejší/ekonomické. Zpráva
popisuje dobrý rok a velký objem vykonané práce. Dočteme se v ní, že v roce
2016 jsme otevřeli nové pracoviště, uzavřeli nová strategická partnerství, zaměřili
se na implementaci nových formátů služeb, které oslovují nejen registrované uživatele knihovny, a svůj zájem jsme soustředili také na další nárůst uživatelského
komfortu.
V roce 2016 se nám podařilo velkou měrou naplnit vizi knihovny jako tzv. třetího
místa. Jedná se o koncept převzatý z myšlenek amerického urbánního sociologa
Raye Oldenburga, v němž tvrdí, že vedle domova nebo zaměstnání je pro život
člověka důležitý veřejný prostor, který se stává pomyslným srdcem občanského
života. Takové místo se mimo jiné vyznačuje snadnou dostupností (nejlépe bezbariérovou a bez vysokých poplatků), přívětivostí a komfortem (ve službách i komunikaci), širokou možností setkávání (s novými lidmi i stávajícími přáteli) a příležitostí k občerstvení (jídlem, pitím, ale hlavně novými myšlenkami). Jsme velmi hrdí
na to, že Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje se stává takovým místem
pro své uživatele i zaměstnance.
Děkuji všem, kdo se na činnosti tohoto srdce podílejí i všem těm, kteří rádi poslouchají jeho tlukot.
Mgr. Daniel Bechný
ředitel SVK PK

5

6

B) Hodnocení odborné činnosti – knihovnické
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje splnila většinu hlavních úkolů roku
2016. Podařilo se jí spustit nové webové stránky http://svkpk.cz. Zatím rozpracované jsou úkoly týkající se přechodu na verzi 22 AKS Aleph500 a spuštění elektronické platební brány.
Počet registrovaných uživatelů je o něco nižší (10 019) než v předchozím roce
(11 244), pokračujeme v nezapočítávání opakovaných prolongací jednodenních
průkazů. Pokles počtu registrovaných uživatelů úzce souvisí s nižším počtem výpůjček (501 784), ale také upomínek včas nevrácených výpůjček. Jedná se
o celospolečenský jev, uživatelé v současnosti knihovny navštěvují nejen proto,
aby si nějaký dokument vypůjčili, jde jim především o relevantní, ověřené informace, které nemusí knihovna vždy poskytnout formou výpůjčky, ale např. odkazem
na elektronické zdroje. Přesto se SVK PK snaží své fondy a služby propagovat
různými výstavami, přednáškami, besedami, autorskými čteními aj. Úzce spolupracuje s Plzeňským deníkem, na jehož stránkách se čtenáři pravidelně mohou
seznamovat s novinkami ve fondu SVK PK. I díky této propagaci jsme mohli zaznamenat téměř tři stovky výpůjček na doporučených novinkách.
Stále větší oblibě se také těší sobotní provoz výpůjčního protokolu, zóny volného
studia, samoobslužné internetové studovny a volného výběru knih, kterým vycházíme vstříc zejména těm uživatelům knihovny, kteří jsou v průběhu pracovního
týdne mimo Plzeň, a přesto by rádi služby SVK PK využívali. V roce 2016 si cestu
do knihovny našly více než dvě tisícovky z nich. Rostoucí zájem jsme rovněž zaznamenali u vracení knih prostřednictvím biblioboxů. Tuto službu zajišťujeme ve
spolupráci s Univerzitní knihovnou ZČU pro čtenáře obou knihoven. Boxy jsou
umístěny jak v univerzitním kampusu, na jednotlivých fakultách a vysokoškolských
kolejích, tak i na Centrálním autobusovém nádraží a hlavním nádraží ČD.
Přírůstek knihovního fondu se zvýšil (2016 – 17 620 k. j., 2015 – 16 738 k. j.)
a zvýšila se i celková 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 r. 2016 pokračovali i v půjčování e-knih z produkce nakladatelství Karolinum v rámci knihovny ebrary, bylo zakoupeno dalších
40 nových titulů. Díky projektu Česká knihovna jsme mohli doplnit knihovní fond
o dalších 33 svazků knih české literatury a literární vědy. Návrhy na doplnění fondu SVK PK zasílali i samotní uživatelé, z 66 návrhů bylo zakoupeno 45 titulů a na
nich realizováno více než 230 výpůjček.
Zakázky na vazbu novin a časopisů se uskutečnily dle modelu z r. 2015. Jednalo
se o 2 zakázky (vazby z r. 2016 a dokončení vazeb z r. 2014) v celkovém objemu
téměř 500 000 Kč, kvalita zpracování dodaných vazeb byla velmi dobrá.
Rekonstrukce depozitáře v zámku Bušovice pokračuje, knihovní fond je dočasně
uložen v depozitáři Bory 2 a je průběžně zpracováván v rámci projektů VISK 5.
V závěru roku SVK PK podala projekt do dotačního programu IROP, Výzva č. 25
Knihovny, díky němuž hodlá restaurovat staré a vzácné tisky. Jde o víceletý projekt, který bude realizován v letech 2017–2020, a jeho celkový objem je 20 mil. Kč.
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Ředitel SVK PK se stal vedoucím sekce SDRUK pro akvizici, spoléhat bude též na
úzkou spolupráci s vedoucí ODZKF. 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 r. 2016 plnotextové databáze více vytěžovány.
SVK PK byla úspěšná se svými žádostmi o dotace z programů VISK, vyhlašovaných MK ČR. Získala rovněž dotaci na projekt Suchý – literární festival z rozpočtu
Magistrátu města Plzně. Jednalo se o cyklus rozmanitých kulturních pořadů
k 85. výročí narození významného českého umělce a zároveň regionální osobnosti. Jiří Suchý společně s Jitkou Molavcovou osobně zahajoval výstavu svých kreseb a litografií a pro všechny přítomné to byl jedinečný zážitek. Multižánrový formát festivalu se nám osvědčil již v minulých letech. Pestrou škálou různých aktivit
se podařilo zapojit širokou veřejnost, proto SVK PK připravuje podobný projekt i na
r. 2017.
V průběhu roku 2016 došlo k několika personálním změnám, pracovní kolektiv
SVK PK se omladil a zvýšil se též počet pracovníků s vysokoškolským
a odborným knihovnickým vzděláním.

Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které
využívají výsledky její práce
SVK PK je univerzální veřejnou knihovnou a poskytuje své služby všem zájemcům
ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Knihovní řád definuje, jakým způsobem se zájemce o služby
SVK PK může registrovat v knihovně a jaká pravidla ve vztahu k půjčeným dokumentům musí dodržovat.
Knihovna je oprávněna stanovit další podmínky ke zpřístupnění jednotlivých druhů
dokumentů, jako jsou například staré a cenné tisky, vázané ročníky periodik apod.
V každém případě si však může uživatel veškeré dokumenty půjčit formou prezenční výpůjčky.
Uživatelé služeb SVK PK jsou v převážné míře studující středních a vysokých
škol. Dále služeb knihovny využívá odborná veřejnost, badatelé, vědečtí pracovníci základního i aplikovaného výzkumu, lékaři, středoškolští a vysokoškolští pedagogové, technici, právníci, drobní podnikatelé, profesionální hudebníci, studující
uměleckých škol a široká veřejnost města Plzně i regionu. Uživateli služeb jsou
rovněž zahraniční studenti především medicínských oborů.
Knihovna zabezpečuje služby diferencovaného charakteru na speciálním pracovišti – v Knihovně pro nevidomé. Pracoviště slouží nevidomým uživatelům z Plzeňského kraje a je vybaveno odpovídajícími technickými prostředky včetně internetu.
Dalšími speciálními knihovnami jsou Anglická knihovna, Německá a Rakouská
knihovna, od října 2016 také Románská knihovna, které tvoří samostatná pracoviště oddělení zahraničních knihoven a sídlí v Evropském domě na náměstí Republiky. Jsou vyhledávány zejména studenty a učiteli cizích jazyků, přístupné jsou
však všem uživatelům SVK PK.
V rámci meziknihovních služeb zprostředkovává knihovna výpůjčky četným uživatelům z ČR i zahraničí. Registrovaní uživatelé mohou využívat i vzdáleného pří8

stupu do licencovaných elektronických plnotextových zdrojů z pohodlí domova.
Zájemcům o technické informace a informace z oblasti průmyslového vlastnictví je
k dispozici regionální patentové centrum ve speciální studovně v 1. patře hlavní
budovy SVK PK. Knihovna je metodickým a poradenským centrem pro knihovny
plzeňského regionu. V zóně volného internetu mohou uživatelé pro svá mobilní
zařízení využívat síť WiFi nebo stolní počítače s připojením na internet. Tento prostor je rovněž místem setkávání a aktivní relaxace.
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1 Propagace a marketing
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 – Literární festival. 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). Z některých pořádaných akcí přinášíme následně veřejnosti fotoreportáž. Médiím poskytujeme vyžádané grafické materiály. V závěru
roku pracovnice správy webu testovala a připomínkovala funkce nového administračního systému www stránek, vytvářela strukturu web situ dle dodané Analýzy
s převodem stávajícího souboru dat. Podle požadavků vedoucích oddělení byla
aktualizována data na starém i novém webu. PR oddělení také spravuje všechny
dotazy a připomínky přes formulář webových stránek a odpovídá uživatelům do 48
hodin od zadání požadavku. Na Facebooku jsou denně aktivně spravovány stránky Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Meeting Literature a skupina
Literární akce v Plzni, na Twitteru SVK PK, na Youtube kanál SVK PK. Na Facebooku byly spuštěny nové formáty propagace – videozáznamy přednášek
a vzdělávacích akcí a živé vysílání.
Momentálně má oddělení PR a marketingu 4 zaměstnance.
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 i obaly
publikací (OVOK a PaM). 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 probíhala průběžně sazba matric MDT popisků polic a stojanů. V jednotném vizuálním stylu byly
navrženy grafické předlohy nových šablon systému Aleph500 (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 (Roční zpráva za 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.
Byly navrženy některé ikony v souladu s grafickým Manuálem jednotného vizuál10

ního 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, 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.
S příchodem nového grafického designera sjednocujeme vizuály jednotlivých produktů k propagaci, vydáváme tištěný měsíční program v několika formátech.
Public relations
Oddělení PR mělo v roce 2016 za cíl podpořit 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, odpovídající dlouhodobé strategii knihovny. Zaměření PR zahrnovalo různé cílové skupiny: uživatele, vlastní zaměstnance, dodavatele, úřady, místní obyvatelstvo, sdělovací prostředky ad. 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. Proto jsme také uspořádali setkání všech pracovníků
s externími kouči, kteří nám pomohli definovat si stávající situaci a vyvodit z ní postupy pro interní komunikaci.
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)
interní marketing a branding

V rámci posilování vztahů s odbornou veřejností jsme pokračovali ve spolupráci se
ZČU na přípravě přednášek a seminářů realizovaných v prostorách SVK PK.
Za rok 2016 webové stránky navštívilo 225 340 čtenářů, na Facebooku máme
1 700 sledujících fanoušků, což je nárůst o více než 600 %. V online vyhledavačích při zadání „Studijní a vědecká knihovna PK“ nalezneme aktivních 32 700 odkazů.
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Kulturní management
V hlavní budově oddělení PR realizovalo v roce 2016 38 kulturních a 115 vzdělávacích akcí pro veřejnost. Výstavy vidělo 161 380 lidí a vzdělávacích akcí se zúčastnilo 3 770 osob.
Tradiční zářijový literární festival k výročí osobnosti má již své místo v kulturním
kalendáři města. 85. narozeniny Jiřího Suchého se podařilo oslavit se ctí.
Největší a organizačně nejnáročnější akcí roku byla Noc literatury, kdy na různých
místech města četlo 9 osobností 9 textů současných evropských autorů. Odměnou
bylo 1 100 spokojených účastníků noční literární hry. Akci koordinovaly 2 pracovnice PR, 8 pracovníků jednotlivých stanovišť a 12 dobrovolníků.
Mediálně nejúspěšnější byla výstava a konference Spisovatelé za mřížemi připomínající smutné výročí 65 let od vykonstruovaného procesu Zelená internacionála.
V příštím roce především na žádost odborné veřejnosti vyjde pod hlavičkou
SVK PK sborník.
Dále pokračovaly formáty Literárních čajů o páté, lekce tvůrčího psaní a nově připravujeme Klub knihomilců.
Velmi se osvědčily komentované prohlídky pro veřejnost se zaměřením na historii
budov a služeb SVK PK.

2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
Pracovnice oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví zajišťovaly v průběhu
roku 2016 úkoly v oblasti výkonu regionálních funkcí 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
2016 Zastupitelstvem Plzeňského kraje schváleny finanční prostředky ve výši
6 500 000 Kč, z toho bylo minimálně 1 625 000 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 za rok 2015 a zpracovalo komplexní hodnotící zprávu pro zřizovatele. Zpráva byla rovněž předána Národní knihovně ČR a zveřejněna na webových stránkách SVK PK.
Kontrolní činnost se v průběhu roku zaměřovala zejména na dokladovou kontrolu,
týkající se nákupu dokumentů do výměnného fondu a drobného hmotného majetku v mezích „Pravidel poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji“.
V roce 2016 bylo provedeno 31 metodických návštěv v pověřených
a obsluhovaných knihovnách. Návštěvy byly zaměřeny na výkon regionálních služeb ze strany pověřených knihoven, na doplnění údajů o knihovnách do centrální
databáze ADR, na realizaci grantových projektů (VISK 3 – Tritius, Clavius Reks)
nebo na přípravu knihovny v souvislosti s její nominací do soutěže Knihovna roku.
Pracovní cesty navazující na výkon RF se uskutečnily do Kutné Hory (workshop
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pro metodiky krajských a pověřených knihoven) a Prahy (jednání 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 nebo obsahového zaměření porad s dobrovolnými knihovníky.
Část výkonu RF je smluvně převedena ze strany SVK PK na 16 pověřených knihoven, které zabezpečují činnost celkem 479 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 31. 3., 23. 6. (výjezdní do Městské knihovny v Rokycanech),
1. 11. a 8. 12. 2016. Hlavními tématy těchto porad byl výkon RF v Plzeňském kraji,
poskytnutí informací o způsobu podání žádostí a vyúčtování dotace na výkon RF
do systému e-Dotace, poskytování regionálních služeb jednotlivými pověřenými
knihovnami, příklady dobré praxe, vzdělávání knihovníků, účast knihoven
v celonárodních projektech, projednání aktuálních otázek knihovnické praxe, odborné prezentace (Centrální adresář knihoven, AKS Koha, Centrální portál knihoven), rovněž distribuce materiálů pro knihovny.
V rámci hlavních úkolů OVOK se pracovnice zabývaly konzultační činností ke statistice výkonů knihoven, kontrolovaly statistické výkazy a sumáře KULT (MK)
12-01 za jednotlivé zpravodajské jednotky. Výsledné údaje byly po opravách zpracovány v podobě celokrajských 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 2015“. 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.
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 60 vyučovacích
hodin. Z dotace byly hrazeny mzdy lektorů. V roce 2016 se uskutečnilo 7 kurzů na
rozvoj počítačových dovedností, předáno bylo 87 osvědčení. Celková účast
v kurzech byla 166 pracovníků knihoven. (Pozn.: podle nové metodiky se do statistiky účasti započítává každý výukový den cyklického kurzu a účastníci se sčítají). Kurzy informační gramotnosti běží už od r. 2001. Obsahová náplň se každoročně aktualizuje o nová témata nadstavbových kurzů, např. Sdílené dokumenty
pomocí Google Docs, Plánování pomocí Google kalendáře, Tvorba obsahu sociálních sítí. Stále trvá zájem o digitální fotografii a její úpravu, tentokrát
v programech PicMonkey a Windows Live Photo Gallery. Největší zájem byl o kurz
Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše, který se realizoval dvakrát.
V uplynulém roce se pro pracovníky veřejných knihoven uskutečnila řada dalších
vzdělávacích programů, např. seminář Výměnný formát MARC 21 a katalogizace
v RDA, seminář k aktualizaci a revizi knihovního fondu, pro metodiky školení StatExcel a další konzultace na vyžádání přímo v knihovnách. Velký zájem byl tradičně o literární přednášky Mgr. M. Čaňkové (Současná americká literatura II. a III.)
a přednášku Mgr. T. Foltýna k projektu Knihy znovu nalezené. Plně obsazena byla
školení Jak připravit hravé a funkční čtenářské lekce a workshopy Mgr. K. Smolíkové a PR pro každodenní praxi knihoven Mgr. V. Ondřichové.
Úkolem OVOK byla rovněž příprava a koordinace odborné praxe na pracovištích
SVK PK pro studenty SPŠS a SOŠ prof. Švejcara (ve školním roce 2015/2016 to
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byly 4 studentky na průběžnou praxi a 4 další studenti na dvoutýdenní souvislou
praxi, ve školním roce 2016/2017 se účastnily průběžné praxe 4 studentky). Třídenní souvislá praxe byla připravena pro 3 studentky na žádost Gymnázia L. Pika
v dubnu 2016. Individuální konzultace a poradenství se týkaly zejména podpory při
zpracování seminárních prací a závěrečných diplomových prací pro studenty škol
s knihovnickým zaměřením (nejčastější formou jsou dotazníková šetření nebo řízené rozhovory).
Obě pracovnice oddělení se 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, na činnosti
regionální organizace SKIP. Vedoucí oddělení byla členem krajské poroty pro soutěž měst a obcí Zlatý erb a pracovnice členem výběrové komise programu VISK 2.
Oddělení spravuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury, dokumenty
jsou na vyžádání zpřístupňovány prezenčně ve všeobecné studovně. Revizi příruční knihovny provedla dle plánu vedoucí oddělení v červenci 2016. Pracovnice
zajišťuje správu spisovny. Rozsáhlá skartace dokumentů, dozorovaná SOA
v Plzni, byla provedena v prosinci 2016.
Úkoly OVOK byly v souladu s plánem splněny.

3 Oddělení informačních technologií
Oddělení IT zajišťovalo funkčnost všech IT technologií, hardwaru a softwaru.
Během první poloviny roku probíhaly úpravy nového webu a katalogu dle Manuálu
jednotného vizuálního stylu. Následovalo spuštění nových webových stránek spolu
s graficky upraveným katalogem, který byl zeštíhlen o nepotřebné funkce.
V roce 2016 došlo k výměně starých PC na pracovišti Bory 2 a ve volném výběru
knih, kde muselo být vyměněno na 21 starých, dnešním požadavkům již nevyhovujících PC. Ve volném výběru knih došlo dále ke zprovoznění samoodbavovacího zařízení Selfcheck pro uživatele JIS a Plzeňských karet, čímž se
ulehčilo zaměstnancům pracujícím za pultem. Bylo také potřeba nainstalovat nová
PC pro správu kamerového systému a nainstalovat nový operační systém do počítačů ve vzdělávacím centru.
Během roku probíhala revitalizace sítě v prostorách ředitelství a OZK. Došlo
k výměně staré kabeláže a několika síťových zařízení, která začala způsobovat
výpadky připojení. Dále došlo k zasíťování prostor pro nové digitalizační centrum
na Borech 2.
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 v20. Bibliografické
záznamy, zpracované dle RDA ve formátu MARC21, jsou pravidelně odesílány do
Souborného katalogu ČR. Katalogizační pravidla AACR2R jsou nadále užívána
pouze pro retrokonverzi bibliografických záznamů z lístkového katalogu
a monografické akviziční záznamy.
V rámci oddělení proběhl grant: VISK5 Rekatalogizace knihovního fondu,
a VISK9/II Harmonizace lokálních autorit, nově spojený s obohacováním starších
bibliografických záznamů věcnými údaji, v rámci zkušebního roku projektu bylo
zpracováno 640 záznamů. Práce na rekatalogizaci fondu Bušovice probíhají celoročně.
Zpracování nově získaných titulů probíhá průběžně. Plánovaný počet zpracovaných bibliografických záznamů jmenné a věcné katalogizace byl naplněn.
S podporou pracovnic hudebního kabinetu se podařilo překročit plánovaný počet
záznamů v retrokonverzi. Pro potřeby revize fondu započala retrokonverze záznamů signaturní řady 9. Nadále pokračuje revize záznamů hudebnin signaturní
řady 82. Dále pokračuje systematická kontrola a doplňování záznamů periodik
signaturní řady 36A. Pracovnice věcné katalogizace pokračují v revizích
a úpravách třídníků volného výběru knih.
Od listopadu pokračuje 1 pracovice na pozici věcné katalogizátorky. Zástup po
dobu mateřské dovolené 1 pracovnice bude dohledán v roce 2017. Jedna pracovnice přešla na pracoviště revize a retrokonverze.
Statistické plnění ukazatelů katalogizace v roce 2016
činnost

plán

plnění

%

jmenná katalogizace

10 000

10 654

106

systematická katalogizace

10 000

10 847

108

předmětová katalogizace

9 000

9 253

102

retrokonverze

6 000

8 498

141

rekatalogizace

7 000

6 978

99
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Návrhy autorit 2016
osobní

korporativní

geografické

formální
deskriptory

celkem

1 236

628

106

1

1 971

Plánovaný přírůstek knihovního fondu byl splněn na 98 %, celkem bylo zapsáno
17 620 dokumentů. Dosažení plánovaného přírůstku ovlivnilo navýšení cen za
elektronické licencované zdroje a mimořádné dary pro nově otevřenou Románskou knihovnu SVK PK. Z části prostředků bylo zakoupeno 40 titulů odborných
e-knih nakladatelství Karolinum do trvalého užívání, v databázi EbookCentral (nástupce ebrary). V rámci projektu Česká knihovna 2016 získala knihovna do fondu
33 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 22 podnětů na celkem 28 titulů. Z 66 návrhů bylo zakoupeno 45 titulů a na nich realizováno více než
230 výpůjček. Snížení počtu podnětů čtenářů lze přisoudit změně webových stránek knihovny, odkaz na anketní lístek nebyl nějakou dobu dostupný.
26. dubna byly podepsány smlouvy k zakázkám na vazby roku 2016 a dokončení
vazeb z roku 2014. Práce započaly na obou zakázkách v květnu. Zakázka na dokončení vazeb roku 2014 v hodnotě 19 965 Kč byla v pořádku dokončena
a převzata v červnu. Zakázka na vazby roku 2016 v hodnotě 464 307 Kč byla
ukončena v termínu. Celkem bylo svázáno 218 svazků novin a 1 220 svazků časopisů. Zakázky provedla firma Obermeier Buchbinderei, s. r. o. Kvalita dodaných
vazeb byla velmi dobrá.

Číselné ukazatele přírůstku v roce 2016
1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016
z toho knih a periodik
speciálních dokumentů

16

1 946 521
1 088 896
857 625

hudebniny

34 057

CD a gramodesky

13 253

videokazety

334

audiokazety

2 749

CD ROM

6 636

patenty

569 251

normy

158 126

mikrofilmy
mikrokopie
DVD
2. Přírůstek knihovního fondu
z toho knih a periodik
speciálních dokumentů

833
69 245
3 141
17 620
16 185
1 435

hudebniny

141

CD a gramodesky

171

videokazety

0

audiokazety

0

CD ROM

226

patenty

788

normy

0

mikrofilmy

0

mikrokopie

0

DVD

109

2a. Přírůstek pro Anglickou knihovnu

226

2b. Přírůstek pro Německou knihovnu

339

2c. Přírůstek pro Rakouskou knihovnu

213

2d. Přírůstek pro Románskou knihovnu
2e. Přírůstek pro Knihovnu pro nevidomé
3. Úbytek knihovního fondu
z toho knih a periodik
speciálních dokumentů
4. Počet získaných titulů knih
5. Mezinárodní výměna celkem

1 587
40
1 975
1 860
115
16 298
112

MV do fondu SVK PK

72

MV z fondu SVK PK

53

6. Signování
7. Počet zpracovaných svazků periodik

16 298
2 689
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8. Počet docházejících titulů periodik
zpracováváno titulů
zahraniční periodika

3 100
2 308
35

Čerpání přidělených finančních prostředků:
Rozpočet 2016
Monografie
Databáze zahraniční
Databáze české

Částka v Kč
2 191 347,63
640 599,75
78 859,32

Periodika zahraniční

200 895,89

Periodika česká

100 650,95

Hudebniny

48 185,37

CD

19 362,23

DVD

1 123,10

CD-ROM

8 803,18

Knihovna pro nevidomé

8 724,88

Zahraniční knihovny
Celkem
Knižní vazby periodik

115 216,14
3 413 768,44
473 073,00

Celkem vyčerpáno

3 886 841,44

Přidělené prostředky

3 900 000,00

Celkem bylo na nákup knihovního fondu v roce 2016 použito 3 886 841,44 Kč.
Z částky 500 000 Kč určené na vazby periodik bylo v rámci veřejné zakázky vyčerpáno 473 073 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 ČR a spolupráce
při získávání povinných výtisků monografií a periodik. Pracovnice katalogizace se
účastnily jednání pracovních skupin pro katalogizaci a autority. Knihovna nadále
nabízí podporu regionálním knihovnám se zaváděním MARC21 a RDA.
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Pokračuje mezinárodní výměna se stávajícími partnerskými knihovnami a několika
českými organizacemi. Celkem bylo do fondu přijato 72 dokumentů a partnerským
knihovnám bylo zasláno 53 dokumentů.
Proběhla aktualizace odběru zahraničních periodik v Souborném katalogu ČR,
NLK a VPK. Na rok 2017 bylo prodlouženo předplatné 12 titulů zahraničních periodik a objednáno 7 nových titulů ve španělském a francouzském jazyce pro Románskou knihovnu SVK PK. 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 knih, revize
složení mapy třídníků a úprava pravidel pro zařazování titulů do volného výběru.

5

Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů

Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů bylo předáno nové pracovnici
k 31. 3. 2016.
V termínu byl vypracován plán revizních prací na rok 2016 a protokol o revizi za
rok 2015. Dokumenty byly předloženy na schůzce revizní komise, která se konala
16. 3. 2016.
Do konce prosince bylo zrevidováno za součinnosti členů revizní komise a dalších
pověřených pracovníků 93 390 knihovních jednotek, což je 93 % z plánovaného
počtu knihovních jednotek. Plán tedy do 31. 12. 2016 splněn nebyl. Plán byl splněn až k 31. 1. 2017, kdy bylo zrevidováno 101 315 knihovních jednotek, což je
101,315 %. Revize knihovních fondů byla prováděna elektronicky v AKS Aleph500
a revizním zařízením (revizní pistolí).
Pracovnice revize a retrokonverze knihovních fondů a pověření pracovníci oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů doplňovali v rámci retrokonverze
chybějící bibliografické záznamy i s jednotkami záznamů u signatur 92 a 11. Ke
dni 31. 12. 2016 je stav 92 598 a 121 650. Pracovnice revize a retrokonverze KF
byla zaškolena ODZKF do retrokonverze a vytvořila 1 303 bibliografických záznamů.
Průběžné kontroly stavu revizních prací byly provedeny k 28. 2, 30. 6., 31. 10.
a 31. 12. 2016. Podrobné zprávy o průběhu revizních prací byly předkládány vedení organizace.
Při revizní činnosti probíhala spolupráce s oddělením doplňování a zpracování
knihovních fondů, kterému byly předávány návrhy na dodatečné zpracování neperiodických a periodických seriálů a chybné signatury k opravě, a s oddělením expedice a ochrany knihovních fondů.
Ve spolupráci s oddělením IT byly řešeny služby související s revizí knihovních
fondů. Chybí ověření aplikace AKS Aleph500 verze 22 s ohledem na revizi knihovního fondu (statistika revize) a zpřesnění služby svk-46 zadanými parametry.
K průběžné aktualizaci knihovního fondu na základě obsahové a technické analýzy knihovních dokumentů docházelo ve spolupráci se všemi odděleními a správci
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příručních knihoven SVK PK. To se odrazilo v počtu odpisů.
Bylo odepsáno 1975 knihovních jednotek, což je o 475 k. j. více, než stanovil plán
práce. Na vysokém počtu odpisů se projevila prověrka fondu v oddělení zahraničních knihoven a prověrka fondu v rámci superrevize.
V případě odpisu posledního exempláře dokumentu byly uzavřeny bibliografické
záznamy v AKS Aleph500 a ze Souborného katalogu ČR byly záznamy vyřazeny.
Nabídka vyřazené literatury byla zajištěna 2x na webových stránkách SVK PK.
Byly poskytovány konzultace o provádění revizních prací a odpisech pracovníkům
SVK PK.

6

Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů

Po celý rok jsme zajišťovali vyřizování požadavků pro uživatele naší knihovny na
všech pracovištích oddělení. S tím souvisí i zakládání vrácených knihovních jednotek ve všech skladech a aktivace a deaktivace čipů RFID pro volný výběr knih
v hlavní budově knihovny.
Pracovnice v hlavní budově kromě běžné činnosti ve volném výběru knih prováděly průběžně kontrolu řazení knihovního fondu, 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 jsme zajišťovali 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 zpracování knihovních fondů jsme ve volném výběru knih měnili MDT a v důsledku změn přesouvali
příslušný fond.
Ve spolupráci s pracovištěm revize a retrokonverze KF jsme prováděli návrhy pro
odpisy knihovních jednotek z důvodu poškození či nadbytečnosti.
Z prostorových důvodů jsme posouvali fond sign. 36A a 37 A v půdním skladu
hlavní budovy. Přesunuli jsme veškerý regionální fond z příručního skladu v hlavní
budově do jiného kvůli připravované rekonstrukci Smetanovy síně.
Od června do prosince jsme se podíleli na dohledávání mutací a různých vydání
novin pro NK ČR.
Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti pracovnice v depozitáři Bory 17 jsme se podíleli na zajištění provozu depozitáře.
Knihařka provedla opravu 1 151 kusů knih včetně vazeb přístrojem Unibind, zhotovila 4 800 kusů různých brožur, 11 kusů desek s tkanicemi. Provedla vazbu
třech přírůstkových seznamů SVK PK a vyrobila 9 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 zahraniční knihovny, tiskopisy pro evidenci čtenářů a další.
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7

Oddělení absenčních služeb

Plnění číselných ukazatelů činnosti (dle statistických údajů za rok 2016)
Registrace čtenářů
V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 2 992 nových registrací. Celkem bylo
k 31. 12. 2016 registrováno 10 019 čtenářů s platným čtenářským průkazem, (nejsou započítány prolongace jednorázových průkazů). Registrace čtenářů se provádí jak na průkazy SVK PK s čárovým kódem, tak na Plzeňské karty vydávané Dopravním podnikem města Plzně, JIS karty vydávané Západočeskou univerzitou
a na čipové karty, které slučují funkce Plzeňské karty a JIS karty. Počátkem roku
2017 budou z evidence registrovaných čtenářů vyřazeni ti čtenáři, kterým platnost
čtenářského průkazu skončila nejpozději ke dni 31. 12. 2013 a od té doby SVK PK
nenavštívili.
Počet návštěvníků odd. absenčních služeb
činil v r. 2016 101 031 návštěvníků. V roce 2015 to bylo cca 108 000, jedná se
tedy o cca 7% pokles. Průběžně je sledována a vyhodnocována virtuální návštěvnost. Evidencí čtenářů prošlo 2 992 návštěvníků (ti, co se nechali nově zaregistrovat). Nejsou zde zahrnuti čtenáři, kteří přišli hradit své poplatky, požadovali informace o službách knihovny a ti, kteří na tiskárnu umístěnou na tomto pracovišti
zasílali své tisky. Knihovnu pro nevidomé navštívilo 1 736 čtenářů.
Výpůjčky mimo knihovnu
Celkový počet absenčních výpůjček za půjčovnu dosáhl v roce 2016 počtu
449 449 knihovních jednotek, (knihy + ostatní dokumenty) a Knihovna pro nevidomé půjčila celkem 17 125 knihovních jednotek – zvukových knih. I zde zaznamenáváme mírný pokles oproti roku 2015.
Meziknihovní výpůjční služby
Výpůjčky dokumentů pro jiné knihovny z fondu SVK PK dosáhly v r. 2016 počtu
3 049 k. j. a 325 kopií, MMVS pro jiné knihovny se vyskytla ve 2 případech,
(NK ČR žádá o dokument z našeho fondu pro žádající zahraniční knihovnu).
Pro čtenáře naší knihovny bylo naopak zajištěno 288 výpůjček z jiných knihoven,
a 127 kopií, prostřednictvím MMVS bylo vypůjčeno 14 k. j. Objem dokumentů půjčovaných prostřednictvím služby MVS se tak oproti roku 2015 v případě pasivní
MVS mírně snížil, ale v případě aktivní MVS naopak mírně navýšil.
Upomínky
Za rok 2016 bylo čtenářům zasláno 14 177 prvních upomínek, 1 405 druhých
upomínek, 375 třetích upomínek – předžalobních výzev. Čtenářům, kteří uvedli
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 2015 patrný pokles a čtenáři si tak zřejmě více kontrolují
a hlídají výpůjční dobu u zapůjčených dokumentů.
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Knihovna pro nevidomé
Fond zvukových dokumentů Knihovny pro nevidomé při SVK PK tvoří tedy především zvukové knihy z produkce Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana,
natočené na kazetách a na CD ve formátu MP3, dále audioknihy a tituly vážné
i populární hudby na kazetách a CD, zakoupené z finančních prostředků SVK PK,
darů a grantů. V současné době má KN ve fondu 3 692 titulů zvukových knih na
kazetách a 4 273 titulů zvukových knih na CD ve formátu MP3 z produkce KTN,
781 titulů na kazetách, 1 528 titulů na CD a 13 titulů na CD-ROM, zakoupených
z finančních prostředků SVK PK, darů a grantů. V roce 2016 využilo služeb KN
1 736 zdravotně postižených uživatelů a celkem bylo půjčeno 17 125 zvukových
nosičů.
Během roku 2016 pracovnice KN jako členka Nákupní komise SVK PK ve spolupráci s oddělením doplňování a zpracování KF průběžně zpracovávala objednávky
na nákup zvukových dokumentů pro KN SVK PK. Při nákupu zvukových dokumentů se zaměřila především na významná díla české a světové literatury v provedení
předních českých herců a interpretů.
Dne 12. 4. 2016 se pracovnice zúčastnila odborného semináře Zvukové knihy
v roce 2016, který pořádala Městská knihovna v Třebíči. Seminář byl zaměřen
především na činnost zvukových knihoven v ČR, na komunikační a informační
služby pro zrakově postižené a na katalogizaci speciálních dokumentů.
V květnu 2016 zpracovala jako členka Ediční komise Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana návrh knižních titulů na převedení do zvukové podoby. Při
zpracování tohoto návrhu vycházela především z připomínek a návrhů zrakově
postižených čtenářů ke složení fondu zvukových dokumentů KN, vlastní četby
a knižních novinek na trhu.
V červenci a začátkem srpna 2016 byla oběma pracovnicemi KN provedena dílčí
revize fondu zvukových knih.
Dne 4. 10. 2016 autor výpůjčního programu KN Ing. Hladík osobně přeinstaloval
program Knihovna na nový PC. Pracovnice KN připravila pro Ing. Hladíka návrh
úprav stávajícího výpůjčního programu KN pro novou verzi, která bude instalována
v průběhu roku 2017.
Dne 18. 10. 2016 připravila pracovnice pro klienty Tyflocentra Plzeň a členy SONS
Plzeň prezentaci služeb KN při SVK PK. Prezentace proběhla v klubovně SONS,
Tomanova ul. č. 5, Plzeň.
Řešení ztrát
V roce 2016 bylo nahlášeno celkem 158 ztrát k. j. K 31. 12. 2016 bylo vyřešeno
150 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 2016 byli, tak jako každý rok, v každém čtvrtletí obesláni finančními upomínkami čtenáři, kteří SVK PK dlužili neuhrazené poplatky za poskytnuté služby,
za upomínání či prodlení vrácení. Na převážnou většinu finančních upomínek čte-
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náři zareagovali a dlužné poplatky následně uhradili. Neevidovaný počet čtenářů,
kteří neuhradili částky pohybující se v řádech desetikorun, byl obeslán e-mailovou
upomínkou a z větší části došlo k uhrazení i těchto poplatků. U vyšších částek neuhrazených poplatků byla na žádost čtenáře v 7 případech sepsána dohoda
o splátkách.
V případech, kdy čtenáři nevrátili výpůjčky ani po opakovaném upomínání, bylo
přistoupeno ve spolupráci s advokátní kanceláří Blažek k soudnímu vymáhání
a bylo podáno celkem 18 podnětů k soudním žalobám.
Celkem SVK PK vede soudní vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených
poplatků v 75 případech (stav k 31. 12. 2016, případy z let 2006–2016).
Celkově je ze strany čtenářů patrné zlepšení při dodržování výpůjčních lhůt, vracení půjčených dokumentů a hrazení poplatků za služby nebo sankčních poplatků.
Příčinu tohoto zlepšení lze vidět v důsledném procesu upomínání a vedení evidence upomínek a pohledávek a také v tom, že se do vědomí čtenářů dostala informace, že i knihovna své pohledávky dokáže vymáhat účinnými způsoby.
Pokladna
Za rok 2016 bylo za služby, které knihovna poskytuje za úplatu, za registrační poplatky, manipulační poplatky, smluvní pokuty a finanční náhrady, vybráno celkem
1 633 704 Kč.
Biblioboxy
SVK PK již několik let provozuje ve spolupráci s UK ZČU celkem 6 biblioboxů,
z nichž 3 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 vraceno v průměru 1 270 půjčených knih.
Za rok 2016 bylo tímto způsobem vráceno cca 15 300 knih. Umístění biblioboxů je
uvedeno na stránkách http://www.svkpk.cz.

Personální vývoj v oddělení
V OAS pracovalo ke dni 31. 12. 2016 celkem 14 pracovníků. Ve výpůjčním protokolu pracuje 5 pracovnic, ve volném výběru knih 4 pracovnice/pracovníci, na pracovišti evidence čtenářů a pokladny 2 pracovnice, na pracovišti MS jedna pracovnice a v KN dvě pracovnice, (jedna na poloviční úvazek zároveň s prací ve výpůjčním protokolu). Celkem 5 pracovnic a jeden pracovník pracují na zkrácený
pracovní úvazek. K 1. 12. 2016 ukončila svoji činnost v OAS 1 pracovnice, která
přešla do jiného oddělení SVK PK. Byla přijata nová pracovnice, která nastoupila
od 11. 11. 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.
V oddělení absenčních služeb bylo za rok 2016 z důvodů pracovní neschopnosti
a OČR zameškáno 116 pracovních dnů. Jinak je patrný trend řešit lehčí onemocnění spíše vybíráním dovolené nežli pracovní neschopností.
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Oddělení prezenčních služeb

Oddělení zahrnuje samostatná pracoviště: všeobecnou studovnu, hudební kabinet, čítárnu časopisů, studovnu a regionální bibliografii. Jednotlivé provozy poskytují služby v rámci své specializace. Hlavní službou všech pracovišť je zpřístupňování 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), 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 studovna
Speciální studovnou bylo v roce 2016 zpracováno 151 kombinovaných rešerší1
a za tyto byla uživateli zaplacena částka v celkové výši 20 420 Kč.
U kombinovaných rešerší byla nejvíce zastoupena témata z lékařství
a ošetřovatelství, práva a politiky. Dále během roku zodpověděla speciální studovna 912 dotazů a zajistila 769 elektronických rešerší z dostupných databází
a dalších zdrojů. Tematická 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 2016 služba Ptejte se knihovny nejčastěji sloužila k řešení provozních dotazů a regionálních témat. 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 26 dotazů zodpovězených speciální studovnou, z toho dvacet odpovědí bylo uloženo do volně
přístupného online archivu na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv.
Určené pracovnice pracovišť oddělení prezenčních služeb seznámily s provozem
1
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Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší z let
2006–2016 je dostupný z http://svkpk.cz/wp-content/uploads/2015/06/soupis_resersi_
2006-2016.pdf

a službami knihovny 38 skupin studentů, což představuje 730 studentů zejména
plzeňských středních škol (všeobecná studovna 14 skupin s 324 účastníky, speciální studovna 24 skupin s 406 účastníky). Dne 2. března 2016 proběhlo ve vzdělávacím centru SVK PK školení dovedností při vyhledávání odborných informací
z ProQuest STM Package a Ebsco Academic Search Complete pro skupinu patnácti studentů SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni – 3. ročník, obor knihovnictví.
Regionální bibliografie
je součástí oddělení prezenčních služeb od 1. března 2011. Pracoviště zpracovalo
v roce 2016 do báze ANL (Analytický rozpis periodik – články z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie 10 771 záznamů článků (tato báze obsahuje k 6. 2. 2017 celkem 140 263 záznamů), dále 92 nových osobností do báze regionálních osobností REOS (PNA04) a ve stejné bázi doplnilo
a aktualizovalo údaje v 1 080 záznamech. Báze REOS k 6. 2. 2017 obsahuje
6 012 záznamů regionálních osobností. Výběrově jsou záznamy z báze PNA02
posílány do báze ANL Národní knihovny České 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 2016 posláno
3 556 záznamů.
Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok
2017 čítající 1 434 osobností, tento dokument je pro veřenosti dostupný v rámci
elektronického katalogu knihovny na adrese goo.gl/fSt1aJ. Prostřednictvím
ODZKF navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2016 do databáze SNA
spravovaných NK ČR celkem 656 jmenných a 89 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 2016. Za tuto částku bylo zpracováno 671 článků
z šesti odborných periodik z roku 2013 a 2015 (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. Grant VISK
7 – Reformátování regionálních periodik, v rámci kterého bylo na mikrofilm a do
digitální podoby převedeno pět regionálních titulů z let 1886–1910. Bylo vyrobeno
celkem 2 284 polí archivního negativu, skenováno 2 014 hrubých stran, tj. 1 454
stran A3, 444 stran A2 a 58 stran A4. Všechny tituly budou přístupné v digitální
knihovně SVK PK.
V únoru 2016 realizovala vedoucí oddělení výstavu v rámci Smetanovských dnů
s názvem Plzeň katastrofická: obyvatelstvo regionu tváří v tvář ohrožení
25. 2. 2016 – 31. 3. 2016.
Zúčastnila se také například konferencí Inforum 2016 (24. – 25. 5. 2016 Praha),
Knihovny současnosti 2016 (6. – 8. 9. 2016 Olomouc) a dalších odborných akcí
vyplývajících z účasti v různých pracovních skupinách či konzorciích knihoven.
V rámci plnění Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011–2016
byla vedoucí oddělení prezenčních služeb členkou pracovní skupiny Priority č. 6
Vytvoření jednotného rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech
nabízených služeb z každé knihovny – pracovní skupina pro centrální portál, od
podzimu 2015 je členkou tzv. Expertního týmu CPK, který je odborným partnerem
25

Řídícího výboru i realizačního týmu CPK. Dále byla členkou hodnotících komisí
programů MK ČR 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.

Využití zahraničních elektronických zdrojů v SVK PK
počet
dotazů

název zdroje
EbscoHost

počet
přihlášení

stažené plné texty
(celé dokumenty - články)

29 135

1 482

2 663

22

19

15 (zobrazené záznamy)

ProQuest

3 662

889

1 717

ScienceDirect

2 202

961

2 763

Scopus

1 278

438

--

--

1 601

357

Journal Citation Reports

®

SpringerLINK
®

Web of Science

ProQuest ebrary
Ebook Central

TM

ProQuest

(97 titulů e-knih z Karolina)
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1 083 (zobraz. abstrakta)
906 (citační analýzy)
302
656 (zobrazené záznamy)
317 (citační analýzy)

136 přihlášení, 1 737 online zobrazených stránek,
355 vytištěných, 0 stažených kapitol, 4 stažené tituly pro offline
čtení. Nejvyužívanější: 1. QUINN, Justin. Lectures on American
literature. 2. LENDEROVÁ, Milena. Z dějin české každodennosti: život v 19. století. 3. ZÁHOŘÍK, Jan. Ohniska napětí
v postkoloniální Africe.

Počet zadaných dotazů (rešerší) ve vybraných elektronických zahraničních
zdrojích

Journal Citation Reports ®

WEB OF SCIENCETM

2006

2 336

313

1 532

627

13

2007

2 563

577

1 231

598

20

2008

2 117

612

1 328

487

63

2009

6 112

493

1 525

1 173

12

2010

5 484

139

3 027

1 152

13

2011

9 842

149

850

1 306

9

2012

14 631

281

1 556

976

9

2013

16 831

271

3 836

1 586

27

2014

22 379

258

4 667

1 746

29

2015

19 703

640

3 303

-

89

2016

29 135

1 601

3 662

2 202

22

Regionální patentové středisko ve SVK PK
Regionální patentové středisko poskytuje své služby ve speciální studovně Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, která je samostatným pracovištěm oddělení prezenčních služeb a nachází se v 1. patře hlavní budovy.
Zde poskytujeme informační a rešeršní služby – elektronické i kombinované rešerše – 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 techniky jako přílohu k literárním rešerším.
Informace podáváme většinou telefonicky či e-mailem k právní ochraně patentů,
průmyslových vzorů nebo ochranných známek, v případě potřeby odkazujeme na
patentové kanceláře nebo přímo na Úřad průmyslového vlastnictví.
Pozornost věnujeme propagaci. Patentové spisy nabízíme každému zájemci
o technické informace a zdůrazňujeme jejich aktuálnost, odbornost a dostupnost.
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.
V SVK PK zachováváme papírový fond českých a československých patentových
spisů a autorských osvědčení v 1 – 9. vydání Mezinárodního patentového třídění
a prozatím pokračujeme v odebírání, třídění a řazení dokumentů (posledních 5 let
je umístěno v hlavní budově, ostatní v depozitním skladu Bory).
Regionální patentové středisko bude v roce 2017 ve své činnosti nadále pokračovat.
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počet čtenářů

dotazy, informace
konzultace

rešerše

zařazené spisy

11

4

7

628

9

Pracoviště historických fondů

Činnost byla zaměřena na provozní zajištění badatelské studovny a depozitáře
a na péči o fond starých a vzácných tisků.
Fondy využívali návštěvníci knihovny a zaměstnanci pro služební účely. Pro 57
badatelů bylo expedováno 167 svazků, pro 8 virtuálních čtenářů bylo z 15 svazků
pořízeno 135 jednotlivých skenů, 2 tisky z let 1612 a 1613 byly oskenovány kompletně pro Ústav pro jazyk český AV ČR. 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. 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.
Dle požadavků bylo provedeno 32 exkurzí s 460 účastníky pro regionální základní
a střední školy, pro Západočeskou univerzitu, pro profesní skupiny knihovníků
a pro zájmové organizace. 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.
V hlavním skladu byly dohledávány staré (1 svazek) a vzácné tisky (9 svazků)
a umisťovány do depozitáře.
V antikvariátu byly zakoupeny 3 staré tisky, z toho jeden od regionálního autora.
Bylo katalogizováno a rekatalogizováno 503 starých a vzácných tisků a Pilsnensií.
Jednalo se často o torza, která bylo nutno nejdříve určit. Při katalogizaci bylo nutno provádět u většiny tisků i základní mechanickou očistu. Oddělení katalogizace
byly poskytovány podklady pro návrhy autorit. Organizačně bylo zajištěno dokončení katalogizace seriálů fondu Pilsnensií.
Dodavatelsky byl proveden restaurátorský průzkum 501 svazků historických fondů
za 20 000 Kč.
Dvě brigádnice dle výsledků průzkumu zajistily mechanickou očistu 167 svazků.
Pokračovala revize osignovaných historických fondů v systému Aleph500, při které
bylo odpracováno 150 hodin ve formě přesčasů.
Bylo zajištěno ukončení grantu GA ČR z let 2013–2015. V březnu byl uspořádán
slavnostní křest třetího svazku Soupisu rukopisů SVK PK a následně bylo poskytnuto 85 svazků uživatelům. Hlášení RIV nebylo realizováno z důvodu ukončení
provozu systému koncem května 2016.
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PhDr. Jaromír Linda, Ph.D. podal žádost o grant GA ČR na zpracování dějin
a současného stavu knihovny kláštera bosých augustiniánů Lnáře, ale grant nebyl
udělen.
Za účelem žádosti o grant z prostředků EU v rámci programu IROP byly zpracovány odborné podklady pro projektový záměr a později pro přihlášku. Na základě
restaurátorských průzkumů byl proveden výběr 261 poškozených svazků a tyto
svazky doplněny katalogizačními záznamy. Většinu vybraných svazků bylo nutné
zkatalogizovat. V červnu byl zajištěn aktualizovaný průzkum trhu pro cenové
ohodnocení.

10

Oddělení zahraničních knihoven

Oddělení zahraničních knihoven v roce 2016 prošlo rozsáhlou reorganizací a dále
pokračuje v činnosti ve složení Anglická knihovna, Německá a Rakouská knihovna, Románská knihovna a Galerie Evropského domu.
Anglická knihovna
Činnost Anglické knihovny pokračovala dle zavedeného systému. Probíhá průběžně nákup a vyřazování zastaralých výukových dokumentů z fondu. Partnerská
dohoda s British Council v Praze je v platnosti od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.
Anglická knihovna se podílela na mnoha kulturních akcích, například cyklem přednášek U.S. Series of Lectures pod vedením profesora Michala Kohouta, proběhlo
školení pro učitele angličtiny The Coaching Game for Language Teachers. Výročí
400 let od úmrtí Williama Shakespeara jsme oslavili seminářem Shakespeare for
beginners 2016 pod vedením zkušené lektorky paní Michaely Čaňkové. Od září
jsme otevřeli pravidelné hodiny anglické konverzace s rodilým mluvčím English
Open určené široké veřejnosti a v závěru roku jsme ve spolupráci s British Council
a Cambridge English uspořádali odborný kurz Let´s speak určený učitelům angličtiny zaměřený na zkvalitnění výuky mluvené angličtiny na ZŠ.
Pracovnice Anglické knihovny se aktivně věnují školám, provázejí exkurze a podílí
se na organizaci seminářů pro školy a učitele.
Administrace Cambridgeských zkoušek probíhala dále na základě platné partnerské dohody. Počty kandidátů oproti předchozímu období klesají (2013 – 198 kandidátů, 2014 – 199, 2015 – 157, 2016 - 94). Vzhledem k novým pravidlům
u zkoušek FCE a CAE jsme nakoupili novou literaturu pro přípravu na Cambridgeské zkoušky. Nabízíme i zkoušky on-line. Druhý termín byl vypsaný na jaro
2016, kde se nám podařilo zrealizovat zkoušku FCE a CAE. Vzhledem ke klesajícím počtům kandidátů stále posilujeme propagaci zkoušek.
2016

KET

PET

FCE CB

CAE CB

FCE

CAE

CELKEM

jarní termín

--

4

3

4

--

--

11

letní termín

5

10

--

--

62

6

83

zimní termín

--

--

--

--

--

--

--
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Vysvětlivky:

KET - Key English Test
PET - Preliminary English Test
FCE - First certificate in English
FCE CB - First Certificate in English Computer Based
CAE - Certificate of Advanced English
CAE CB – Certificate of Advanced English Computer Based

Německá a Rakouská knihovna
Německá knihovna i Rakouská knihovna prošly v roce 2015 zásadní reorganizací,
bylo vytvořeno pracoviště Německé a Rakouské knihovny, kde jsou v roce 2016
již veškeré německy psané knihy nadále poskytovány 1 pracovnicí knihovny při
zachování veškerých smluvních podmínek daných platnou partnerskou dohodou.
V platnosti zůstává v roce 2016 partnerská dohoda s Goethe-Institutem, jejíž platnost skončila dne 31. 12. 2016. Partnerskou dohodu se Spolkovým ministerstvem
pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky se ani v roce 2016 nepodařilo podepsat. Neexistuje ani jasné vymezení funkce a pravomocí vědeckého
garanta.
V obou knihovnách probíhá průběžně nákup a vyřazování zastaralých výukových
a ostatních dokumentů z fondu podle požadavků partnerských institucí. V průběhu
roku se ukazuje nabízení německy psané literatury v jednom patře jako uživatelsky i organizačně výhodnější. Pracoviště nabízí i nadále standardní knihovnické
služby.
Německá knihovna se podílela na mnoha kulturních akcích, například na organizaci výstavy studentů Gymnázia Luďka Pika v Plzni a Gymnázia von Fraunhofera
v Chamu 25 let spolu, výstavy fotografky a překladatelky Věry Koubové Odečítání
z povrchu a výstavy německého kaligrafa a spisovatele Johanna Maierhofera nebo výstavy Přísně tajné, zapůjčenou Goethe-Institutem.
I přes absenci partnerské dohody se také Rakouská knihovna podílela na mnoha
kulturních akcích, zorganizovala Rakouské dny, v rámci kterých navštívila Plzeň
mladá spisovatelka Milena Michiko Flašar, proběhl cyklus seminářů pro učitele
němčiny a přehlídka krátkých filmů.
Společně se knihovny podílely na organizaci cyklu na propagaci německy psané
literatury O překladu německém, kdy jsme pozvali do Německé a Rakouské knihovny slavné současné překladatele (pana Hanuše Karlacha, laureáta státní ceny,
Věru Koubovou, Radovana Charváta, Jitku Nešporovou). Stejně tak se podílely
i na organizaci již tradičního Stammtische, německé konverzace s rodilými mluvčími. Obě pracoviště se aktivně věnují školám, provází exkurze a podílí se na organizaci seminářů pro školy a učitele a jiných kulturních akcí.

Románská knihovna
V květnu 2015 byla uzavřena partnerská dohoda s Institutem Cervantes, na jejímž
základě byl v průběhu roku 2015/2016 pečlivě vybrán, převzat a postupně zpracován knižní dar, který se stal základem pro nově otevřenou Románskou knihovnu.
Kromě knižního daru Institutu Cervantes přispělo v říjnu 2015 i knižním darem velvyslanectví Mexika, Španělska a malé množství z velvyslanectví Peruánského.
Tato literatura byla v prvním pololetí roku 2016 průběžně katalogizována
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a zpracovávána. Na to, abychom mohli novou knihovnu ustavit, jsme potřebovali
shromáždit dostatečné množství literatury, proto jsme ke španělsky psané literatuře především z darů vytipovali a vybrali z fondu SVK PK i literaturu psanou francouzsky. Po opravě katalogizačních záznamů podle nových pravidel byla francouzsky psaná literatura převezena do oddělení zahraničních knihoven na nám.
Republiky 12, kde došlo k rozhodnutí o umístění svazků, polepení lokačními znaky
a umístění na regálech. Celkem se podařilo nashromáždit do pololetí 2016 na 800
svazků španělsky psané literatury, francouzskou literaturu jsme vyjmuli z fondu
SVK PK a novou literaturu jsme nakoupili z rozpočtu SVK PK, celkový přírůstek
tak dosáhl 1 587 svazků.
V srpnu 2016 jsme se zúčastnili výzvy ke spolupráci mezi Českou republikou
a Belgií tříletým projektem na propagaci francouzsky psané belgické literatury
a tento projekt byl přijat. Naším partnerem pro spolupráci se stává zastoupení Valonsko Brusel v Praze.
V průběhu roku 2016 probíhají další jednání o partnerské dohodě s Institutem
Camoes v Praze o propagaci portugalské literatury a od Italského Institutu jsme
dostali darem rovněž vzorek italské literatury. Počítáme s tím, že i tato literatura
bude zahrnuta do fondu Románské knihovny.
Dne 5.10.2016 proběhlo slavnostní otevření Románské knihovny vernisáží výstavy
plakátů Quijotes de Celuloide připravené k výročí 400 let od úmrtí Miguela de Cervantese, kulatý stůl se zástupci velvyslanectví, univerzity, knihoven a kulturních
institutů, prezentace knihovny a služeb knihovny Carlose Fuentese a Instituta Cervantes, přednáška Elektronická knihovna na dosah knihovnicí Instituta Cervantes
paní Teresou Izquierdo Revilla. Podzim se tak nesl v duchu propagace hispánské
a francouzské literatury a kultury, vystoupili kytarista Omar Rojas i perkusionista
José Miguel Márquez z Mexika, uspořádali jsme oslavu mexických dušiček Día de
Muertos. Od listopadu nabízíme pravidelnou konverzaci ve španělštině s rodilým
mluvčím Spanish Open, pokračujeme v cyklu O překladu španělském a Cata de
Libros (Anna Tkáčová, Jiří Střítecký, Anežka Charvátová a Michal Brabec) a ve
spolupráci s vydavatelstvím Fraus proběhly odborné semináře pro učitele.
Ve výběrovém řízení byla vybrána nová pracovnice, která zorganizovala velké
množství exkurzí ve francouzštině nebo například přednášku Komenský v Africe?
Česká stopa ve středoafrickém vzdělávání.

Přírůstek knihovního fondu
knihovna

knihy

Anglická

224

0

0

0

2

0

226

Rakouská

193

18

0

1

0

1

213

Německá

278

0

0

16

0

45

339

1 576

1

1

4

0

0

1 587

Románská

mapy

hudebniny

CD

CD-ROM

DVD

celkem
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Komentář ke statistickým ukazatelům a hodnocení roku 2016
absenční
knih
a časopisů

akce

návštěv
na akcích

81

77

4 916

294

15

47

2 063

1 329

452

29

41

1 854

191

0

0

0

39

1 609

36 543

2 059

950

125

204

10 442

počet
návštěv

Anglická

6 046

26 757

520

204

Rakouská

1 509

3 179

210

Německá

2 187

6 416

90
9 832

Románská
celkem

absenční
ostatní

prezenční
knih
a časopisů

knihovna

prezenční
ostatní

Statistiky
Komfort pro uživatele a zaměstnance při práci s německy psanou literaturou se
zlepšil mimo jiné i novým vybavením knihovnickými regály, úklidem příručních
skladů a repasí schodiště v zadním traktu budovy. Počty absenčně i prezenčně
půjčených jednotek se v knihovně Německé oproti roku 2015 zvýšily.
Ač došlo v Anglické knihovně k poklesu počtu návštěvníků, zaznamenali jsme
oproti roku 2015 nárůst absenčně i prezenčně půjčených jednotek.
Galerie Evropského domu
Galerie Evropského domu představila v roce 2016 ucelený program výstav, čtení,
promítání, workshopů a nabídla 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 Plzeňského kraje skrze zahraniční literaturu a kulturu.
Projekt Meeting Literature, který byl zaměřen na širokou veřejnost s cílem propagovat zahraniční kulturu, OZK, studium jazyků a čtenářství, dostál svého cíle udržitelnosti a pod touto značkou se v roce 2016 v Plzni představili Norský a Dánský
spisovatel Tore Kvæven a Martin Jensen, německé spisovatelky Anny Schilasky,
Aristide Tarnagda z Burkina Faso, polská spisovatelka Lidia Ostałowska, proběhla
Dlouhá noc krátkých textů v němčině, program Amerického centra a další.
V rámci výstav proběhlo několik zajímavých výtvarných workshopů například
workshop západní kaligrafie vedený německým autorem Johannem Maierhofferem a workshop Linie dechu s Radanou Lencovou. Při příležitosti červnové výstavy dětských ilustrací proběhl workshop s belgickým komiksovým tvůrcem Sergeem
Baekenem a prezentace knihy Marcely Konárkové: Staň se malířem.
Celé oddělení zahraničních knihoven se podílelo na organizaci Noci s Andersenem pro děti ve věku 6–15 let a Evropského dne jazyků pro studenty ZŠ a SŠ.
Personální záležitosti
V roce 2016 zajišťovala provoz RK a NK jedna pracovnice. V dubnu 2016 byla ve
výběrovém řízení přijata nová pracovnice do nově vzniklé Románské knihovny. Ke
konci roku ukončila DPČ kustodka v galerii Evropského domu a na její místo byla
přijata bývalá pracovnice OZK.
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C) Hodnocení ekonomických výsledků
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje určil pro rok 2016 její zřizovatel závazný ukazatel – provozní příspěvek ve výši 51 139 tis. Kč. V průběhu roku zřizovatel tento provozní příspěvek navýšil o 2 256 960 Kč, tedy celkový provozní příspěvek pro rok 2016 činil 53 395 960 Kč. Zřizovatel dále SVK PK odsouhlasil
i žádosti o jednotlivé granty, které se podařilo zajistit ve výši 352 tis. Kč (v této
částce jsou zahrnuty prostředky dotace pro 6 grantů VISK a 1 grant od Magistrátu
města Plzně).
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje hospodařila po započtení prostředků získaných z grantů s celkovou provozní dotací ve výši 53 722 960 Kč. Pro rok
2016 měla SVK PK schválenou investiční dotaci od zřizovatele ve výši 2 mil. Kč na
vybudování Digitalizačního centra.
Studijní a vědecká knihovna PK vyčerpala plně přiznané provozní dotace. Její
hospodaření bylo v roce 2016 naprosto vyrovnané; hospodářský výsledek vykázaný v doplňkové činnosti dosáhl částky 101 127,40 Kč a hospodářský výsledek
v hlavní činnosti dosáhl výše -101 127,40 Kč, tedy celkový hospodářský výsledek
hodnoceného hospodářského období dosáhl částky 0 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. 2016
částkou 61 342 940,41 Kč a v zůstatkových cenách částkou 23 165 255,63
Kč.
Drobný movitý majetek evidovaný na účtech 018 a 028 má k datu 31. 12.
2016 v pořizovacích cenách hodnotu 13 345 495,25 Kč.

2.

Nemovitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech
č. 021 a 031 a jeho hodnota k 31. 12. 2016 činila v pořizovacích cenách
163 522 022,25 Kč a 138 125 480,56 Kč v zůstatkových cenách.

3.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycen na účtu 042 v částce
2 465 129,90 Kč. Náplní tohoto účtu jsou náklady za projektové dokumentace, které jsou připravené pro investiční akce, k jejichž realizaci dojde v roce
2017 (rekonstrukce Smetanovy síně, depozitáře Bušovice etapa I. a etapa
II.).
Během roku 2016 byly převedeny do majetku tyto investiční akce:





4.

notebook + skener pro obálky knih v hodnotě 126 500 Kč
klimatizace v hodnotě 254 145,24 Kč (účty 021 a 022)
regálový nábytek v RK v hodnotě 153 875,70 Kč
ochranný síťový systém v HB v hodnotě 98 653 Kč

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:
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 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. Všechny budovy SVK PK jsou opatřeny energetickými štítky (Bory 2, Bory 16, Bory 17
a Bušovice).

SVK PK sestavila na rok 2016 odpisový plán ve výši 5 200 tis. Kč. Odpisový plán
byl vypracován v metodice ČÚS č. 708 a zahrnul všechny nové postupy upravené
Metodickými pokyny zřizovatele. Výše skutečných odpisů nepřekročila stanovený
plán (skutečnost byla 4 737 901,05 Kč); odpisy byly opět prováděny rovnoměrným
způsobem.

b)

Hodnocení příjmů a výdajů

Rozpis ukazatelů provedený zřizovatelem stanovil SVK PK pro rok 2016 pouze
závazný ukazatel - provozní příspěvek v celkové výši 53 395 960 Kč a investiční
příspěvek ve výši 2 mil. Kč na vybudování Krajského digitalizačního centra, akce
byla v roce 2016 započata a dokončena v roce 2017. Konečná výše závazného
ukazatele stanoveného pro SVK PK byla 53 722 960 Kč včetně grantů od MK ČR
a MMP.
V průběhu roku 2016 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 výroční zprávy.
Původní i upravený rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tj. výnosy odpovídaly
nákladům, a to v celkové výši 54 592 tis. Kč (původní rozpočet), resp. 57 200,96
tis. Kč (upravený rozpočet). Skutečné náklady byly o cca 448 tis. Kč nižší, než
uvažoval upravený rozpočet.
Obdobně se vyvíjely i výnosy, kde skutečné výnosy byly cca o 448 tis. Kč nižší
než plánované. Doplňková činnost, o níž je účtováno na syntetickém účtu 603 (zachycuje výnosy z pronájmů), vykázala hospodářský výsledek 101 127,40 Kč, hlavní činnost vykázala hospodářský výsledek -101 127,40 Kč a tím i celkový hospodářský výsledek představuje 0 Kč. Podrobnější rozpis rozpočtu a jeho čerpání
v roce 2016 je uveden v tabulce – příloha č. 2 a) a 2 b) této zprávy.
Výnosy v celkové výši 56 753 084,87 Kč byly vytvořeny především výnosy
z transferů (oddíl IV výsledovky 53 747 960 Kč):
 příspěvkem zřizovatele v částce
 příspěvky z rozpočtu MK na programy VISK 2, 5, 7 a 9
v úhrnné výši
 dotace od Magistrátu města Plzně
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53 395 960 Kč
327 000 Kč
25 000 Kč

Další výnosy účtované v hlavní činnosti vytvořily:
 výnosy z prodeje služeb částkou
 výnosy z prodeje vlastních výrobků
 smluvní pokuty uplatněné u čtenářů v souladu
s Knihovním řádem
 na účtu 648 posílení oprav z IF a rozvoj organizace v částce
 ostatní výnosy z činnosti
 finanční výnosy

1 021 127 Kč
2 733 Kč
908 734 Kč
610 541,92 Kč
14 354,43 Kč
19 217,52 Kč

Výnosy účtované v hospodářské činnosti za pronájmy (bytové, nebytové) dosáhly
celkové částky 428 117 Kč, tzn. oproti roku 2015 vzrostly o cca 50 tis. Kč. Výnosy
z prodeje publikací v komisním prodeji 300 Kč.
Náklady byly v původním vyrovnaném rozpočtu plánovány v objemu 54 592 tis.
Kč; v průběhu roku byly postupně upraveny (navyšovány o odsouhlasené granty
a navýšení příspěvku od zřizovatele) na 57 200,96 tis. Kč. Skutečnost nákladů
zachycených v roční výsledovce činí 56 753 084,87 Kč, což je o 447 875,13 Kč
méně (čerpání na 99,2 %). Nepodařilo se však naplnit rozpočtované výnosy a to
o částku 447 875,13 Kč, což ovlivnilo mj. snížení výnosů na udělených smluvních
pokutách a nižší výnosy z úroků a nižší výnosy z prodeje služeb. Uspořené náklady však udržely hospodářský výsledek na samé nule. Lze proto zodpovědně prohlásit, že cílevědomé řízení ekonomických procesů opět přineslo žádoucí výsledky. SVK PK musela zapojit prostředky investičního fondu na posílení účtu oprav
a rezervní fond na budoucí rozvoj organizace.

c)
1.

Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření
Rozpočet a jeho změny provedené během roku
Příspěvek na provoz od zřizovatele

Rozpis provozního příspěvku byl zřizovatelem proveden ve výši 51 139 000 Kč.
V květnu a srpnu roku 2016 došlo k úpravě příspěvku na provoz a to k navýšení
o 2 256 960 Kč na odměny a jejich odvody a Festival Jiřího Suchého. Reálné čerpání proběhlo ve 12 měsíčních částkách Kč. Celková skutečná výše provozního
příspěvku dosáhla částky 53 395 960 Kč.
Ostatní provozní příspěvky a dotace
Ostatní dotace byly SVK PK přiznány Ministerstvem kultury ČR ve výši 3 276 tis.
Kč. Všechny tyto dotace se týkaly programů VISK a u všech odsouhlasených
6 programů byly dotace plně vyčerpány.
Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele
Noc literatury byla předmětem mikrograntu od Magistrátu města Plzně – částka
25 000 Kč byla plně vyčerpána.
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Investiční příspěvky a dotace
O investičním příspěvku od zřizovatele bylo rozhodnuto v jeho rozpočtu pro rok
2016 a to ve výši 2 mil. Kč na vytvoření Krajského digitalizačního centra. Tato
částka byla přijata na účet SVK PK v prosinci 2016.

2.

Vyhodnocení výnosů a nákladů
Vyhodnocení výnosů

Výnosy z prodeje služeb byly rozepsány ve výši 1 300 tis. Kč, dosažená skutečnost je 1 021 127 Kč, tj. plnění na 78,55 % schváleného rozpočtu.
Výnosy z pronájmu – plán 430 tis. Kč, skutečnost 428 117 Kč, tj. plnění na
99,56 % (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 1 650 tis. Kč, jejich skutečnost dosáhla
částky 1 533 630,35 Kč (především za smluvní pokuty a penále vyúčtované čtenářům); Plánovaný objem ostatních výnosů tak nebyl naplněn o 7,05 %.
Celkové výnosy za rok 2016 včetně příspěvků a dotací dosáhly v hlavní činnosti
částky 56 324 667,87 Kč, v hospodářské činnosti pak částky 428 417 Kč, tzn. jejich úhrn dosáhl částky 56 753 084,87 Kč.
Vyhodnocení nákladů
Spotřeba materiálu (účet 501) je svým objemem pátou nejvyšší nákladovou položkou a její výše dosáhla částky 3 831 980,88 Kč. Zde jsou zahrnuty především
prostředky vynaložené na nákup knižního fondu a předplatné časopisů (2 662 tis.
Kč). Řádově nižšími hodnotami se podílí také spotřeba PHM (93 tis. Kč), tonerů
(118 tis. Kč), spotřeba kancelářských potřeb a čisticích prostředků (232 tis. Kč),
materiál pro výstavní činnost (13 tis. Kč), materiál pro údržbu (90 tis. Kč). Další
členění tohoto účtu pak představuje zbývající částku.
Nákup knižního fondu oproti letům předchozím poklesl cca o 50 tis. Kč. Nákup
knihovního fondu probíhal rovnoměrně, nárůst byl zaznamenán v posledním měsíci roku 2016.
Spotřeba energie (účet 503) byla rozepsána ve výši 2 700 tis. Kč. Ve skutečnosti
tato položka dosáhla výše 3 070 276,9 Kč, tj. rozpočtovaná částka byla snížena
o 13,71 %. Ve srovnání s lety minulými se jedná o nepatrný nárůst těchto nákladů,
pohybují se na obdobné úrovni.
Položka na opravy a udržování (účet 511) byla rozpočtována v částce
500 tis. Kč, s tím, že může být použit na vyšší potřebu oprav investiční fond. Celkové náklady na opravy jsou 874 127,32 Kč.
Cestovné (účet 512) bylo čerpáno ve výši 112 937,53 Kč, když původní rozpis
rozpočtu určil na cestovné částku 100 tis. Kč.
Ostatní služby (účet 518) byly rozepsány ve výši 4 800 tis. Kč. V průběhu roku
byl provedený rozpis upraven na částku 4 865 tis. Kč (zejména z důvodu nákladů
vznikajících ze spoluúčasti při realizaci grantů). Takto upravený rozpočet byl přečerpán o 46 690 Kč.
Mzdové náklady celkem (účet 521) byly původně rozepsány ve výši 26 364 tis.
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Kč (z toho platy zaměstnanců 25 764 tis. Kč a OON 600 tis. Kč). Tento rozpis byl
v průběhu roku upravován z důvodu započtení mzdových nákladů
z odsouhlasených grantů a navýšení příspěvku od zřizovatele; částka OON se
navýšila o 245 tis. Kč; u platů zaměstnanců pak o 1 661 940 Kč. Upravená rozpočtovaná výše mzdových nákladů tak dosáhla částky 27 425 940 Kč.
Skutečnost vyčerpaných mzdových nákladů za rok 2016 byla mírně nižší – o 147
tis. Kč, z toho u platů zaměstnanců bylo snížené čerpání o 677 tis. Kč, OON naopak byly vyšší o 285 tis. oproti platnému rozpočtu.
Daně a poplatky – vykázaná skutečnost byla 61 tis. Kč; rozpočet uvažoval
s částkou 30 tis. Kč.
Jiné ostatní náklady byly upraveným rozpočtem rozepsány v částce 80 tis. Kč.
Skutečné čerpání dosáhlo výše 94 tis. Kč.
Odpisy dlouhodobého majetku byly rozpočtovány ve výši 5 200 tis. Kč; skutečnost
byla vykázána ve výši 4 738 tis. Kč a náklady z DDM pak 492 tis. Kč.
Celkové skutečné náklady za rok 2016 dosáhly výše 56 753 084,87, což je
o 447 875,13 Kč méně, nežli uvažoval upravený rozpočet. Výsledky roku 2016 lze
tedy hodnotit jako velice dobré.

3.

Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK

SVK PK v roce 2016 získala účelové prostředky na veřejné informační služby knihoven – VISK ze státního rozpočtu (MK ČR) v celkové výši 3 276 tis. Kč. U všech
6 projektů VISK byly přidělené prostředky plně vyčerpány.
Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet v roce 2016 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 2016 roční průměrný evidenční počet pracovníků 89 lidí.
Dosažená skutečnost činila 89,05 lidí, tzn. SVK PK odhadla počet zaměstnanců
pro rok 2016 přesně.
Naprostou spokojenost lze vyslovit i s naplněním průměrného měsíčního výdělku,
a to především díky navýšení příspěvku na provoz na navýšení mzdových prostředků. Původně stanovená průměrná mzda pro rok 2016 činila 24 398 Kč, skutečně vykázána v částce 25 031,51 Kč. Překročení plánovaného výdělku pozitivně
ovlivnilo navýšení příspěvku na provoz určený na výplatu odměn od zřizovatele.
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5.

Granty a účelově získané prostředky za rok 2016

Název projektu
Poskytovatel

Dotace

Vlastní prostředky

Náklady projektu

Získaná dotace

(fin. spoluúčast)

celkem

Kurzy informační gramotnosti – VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků
Poskytovatel MK ČR
24 000 Kč
15 000 Kč
39 000 Kč
získáno
24 000 Kč
17 922 Kč
41 922 Kč
Rekatalogizace KF SVK PK, uloženého v depozitáři Bušovice, a jeho zpřístupnění na internetu - VISK 5
Poskytovatel MK ČR
95 000 Kč
41 000 Kč
136 000 Kč
získáno
95 000 Kč
41 982 Kč
136 982 Kč
Rekatalogizace fondu Pilsnensií SVK PK a jeho zpřístupnění na internetu VISK 5
Poskytovatel MK ČR
25 000 Kč
11 000 Kč
36 000 Kč
získáno
25 000 Kč
11 000 Kč
36 000 Kč
Reformátování regionálních periodik – VISK 7
Poskytovatel MK ČR
28 000 Kč
13 000 Kč
získáno
28 000 Kč
16 923,91 Kč

41 000 Kč
44 923,91 Kč

Obohacování záznamů článků zobrazených v ANL + o vybraná jmenná a věcná
metadata – VISK 9/I
Poskytovatel MK ČR
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
133 000 Kč
65 000 Kč
198 000 Kč
získáno
133 000 Kč
68 957 Kč
201 957 Kč
Noc literatury- Magistrát města Plzně
Poskytovatel Magistrát města Plzně
získáno
25 000 Kč

25 941 Kč

50 941 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. 2017 předložila SVK PK zřizovateli finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 a finanční vypořádání se zřizovatelem dle vyhlášky
MF č. 52/2008 Sb. a dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu PK.
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6.

Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce majetku

SVK PK v roce 2016 obdržela investiční dotaci na zřízení Krajského digitalizačního centra, příspěvek byl schválen rozpočtem Plzeňského kraje pro rok 2016.

7.

Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

V roce 2016 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů.

8.

Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu

Jelikož SVK PK vykázala za rok 2016 výsledek hospodaření ve výši 0 Kč, pak příděl do rezervního fondu za rok 2016 bude také nulový. Stav rezervního fondu je
1 309 164,13 Kč.

9.

Přehled hospodářských činností

SVK PK má v příloze č. 2, která je nedílnou součástí Dodatku č. 10 Zřizovací listiny, stanoveny okruhy doplňkové činnosti. Jejich náplň tvoří tyto činnosti:
 vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 pronájem bytových a pronájem či propachtování nebytových prostor
v objektech předaných organizaci k hospodaření a v objektech, které
organizace užívá na základě uzavřené smlouvy
 restaurátorské práce
 specializovaný maloobchod a provoz e-shopu
 prodej vstupenek
 reklamní činnost, marketing
SVK PK vykázala v roce 2016 v hospodářské činnosti kladný výsledek hospodaření ve výši 101 127,40 Kč (celkové náklady hospodářské činnosti dosáhly výše
327 289,60 Kč); celkové výnosy této činnosti dosáhly částky 428 417 Kč.

10.

Stav a struktura pohledávek

SVK PK nevykazuje ve své rozvaze sestavené k 31. 12. 2016 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.
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Na účtu 311 je vykázán zůstatek ve výši 5 111,70 Kč - tuto částku tvoří celkem
4 vydaných faktur, které jsou splatné v roce 2017. Po lhůtě splatnosti není evidována žádná vydaná faktura.
Na účtu 335 je zachycena částka 299 921 Kč, představující zůstatek nesplacených půjček FKSP a pohledávka za zaměstnanci, kteří obdrželi pro svá oddělení
krátkodobou zálohu. Žádné problémy při splácení půjček se nevyskytly.
Ostatní krátkodobé pohledávky zaúčtované na účtu 377 vykázaly hodnotu 498 359
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 2016 přistoupeno k proúčtování opravných položek. Jejich celková výše dosáhla ke konci roku 2016 částky 321 932 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 972 715,65 Kč představující především předplatné časopisů a databází na rok 2017.
Účet 388 vykazuje zůstatek ve výši 11 000 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 o KF
jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny za rok 2016 Kult (MK)
12 – 01.
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. 2016 zaevidován
na účtu 042 v částce 2 465 129,90 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).
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V roce 2016 realizovala SVK PK tyto investiční akce:





notebook + skener pro obálky knih v hodnotě 126 500 Kč
klimatizace v hodnotě 254 145,24 Kč (účty 021 a 022)
regálový nábytek v RK v hodnotě 153 875,70 Kč
ochranný síťový systém v HB v hodnotě 98 653 Kč

Vynaložené finanční prostředky byly účtovány ve prospěch syntetických účtů 022
a 021.

d)

Oddělení ekonomiky a majetku

Hospodaření SVK PK bylo v roce 2016 podrobeno kontrole hospodaření zřizovatelem. Vedoucí oddělení spolu se všemi jeho pracovníky denně řeší různé úkoly,
které jsou nutné zajistit pro bezproblémový chod organizace. Kladné výsledky tohoto oddělení potvrzuje svým výrokem i externí auditor.
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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 [cit. 201702-14]. Dostupné na: http://svkpk.cz.

2.

VIKTORA, Viktor (ed.) a kol. Vojtěch Nejedlý a souputníci: jeden jazyk naše heslo
buď VIII. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Radnice: Spolek
divadelních ochotníků, 2016. ISBN 978-80-86944-61-6.

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
3.

PRCHLÍKOVÁ, Anděla. Plnění nabídkové povinnosti vysokých škol [online]. Plzeň:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 13. října 2016 [cit. 2017-02-14].
Prezentace v PowerPoint. Dostupné na: goo.gl/Ylcgv5.

Oddělení prezenčních služeb – regionální bibliografie
4.

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Kalendárium osobností západních Čech na rok 2017 [online databáze]. Plzeň: Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje, 2016 [cit. 2017-02-14]. V systému Aleph 500, v. 20.
Dostupné na: http://goo.gl/fSt1aJ.

Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
5.

ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE KNIHOVNICTVÍ. Přehled činnosti
veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2015. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2016. 15 s. ISBN 978-80-86944-62-3.

Pracoviště historických fondů
6.
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LINDA, Jaromír. Soupis rukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje =
Catalogus manuscriptorum, qui in Bibliotheca studiorum scientiarumque districtus
Pilsnensis asservantur. Sv. 3. Plzeň: Koniasch Latin Press, 2016. ISBN 978-8087773-35-2. ISBN 978-80-86944-58-6.

II. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných
a elektronických zdrojích

Hlavní budova – výstavy
– řazeno chronologicky
7.

ŘÍSKÝ, Milan. Česká krajina jako nekonečný námět [Kouzlo české krajiny – kresby
a akvarely Blaženy Maxové, 13.01.2016–08.02.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč.
25, č. 13 (16.01.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.

8.

ŠTAUBER, Pavel. Tečka za výročním rokem Jana Husa [Mistr Jan Hus
a současnost, 15.12.2015–31.12.2015]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 26
(01.02.2016), s. 4. ISSN 1210-5139.

9.

AP. Zítra se koná vernisáž nové výstavy [Vzpomínka na letní sen – textilní koláže
Marie Vechové, 13.02.2016–04.03.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 35
(11.02.2016), s. 4. ISSN 1210-5139.

10. VAIZ, Zdeněk. Městská kronikářka vystavuje v knihovně [Plzeňské momenty:
Wolftraud de Concini na cestách v západních Čechách, 10.02.2016–04.03.2016].
Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 39 (16.02.2016), s. 2. ISSN 1210-5139.
11. JAKUBČÍKOVÁ SÁDLÍKOVÁ, Hana. Připravuje výstavu 52 odstínů šedi Šumavy
[rozhovor, Václav Vetýška, 52 odstínů šedi šumavy, 12.09.2016–06.10.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 50 (29.02.2016), s. 2. ISSN 1210-5139.
12. ŘÍSKÝ, Milan. Přijďte obdivovat krásu knižních vazeb [Krása knižních vazeb,
09.03.2016–28.03.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 64 (16.03.2016), s. 4.
ISSN 1210-5139.
13. ŘÍSKÝ, Milan. Krása knižních vazeb [Krása knižních vazeb, 09.03.2016–
28.03.2016]. Domažlický deník. 2016, roč. 25, č. 65 (17.03.2016), s. 4. ISSN 12109215.
14. VELEBNÝ, Marek. Krása knižních vazeb [Krása knižních vazeb, 09.03.2016–
28.03.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 78 (04.04.2016), s. 10. ISSN 12105139.
15. KOLDA, Vlastimil. Krása knižních vazeb: malé ohlédnutí za čtyřmi ročníky archivní
knihvazačské soutěžní přehlídky [Krása knižních vazeb, 09.03.2016–28.03.2016].
In: Západočeské archivy. Sv. 7. Plzeň: Státní oblastní archiv, 2016, s. 5–9. ISSN
1804-9737, ISBN 978-80-906208-1-0.
16. APOD. Přijďte na vernisáž a bavorské pivo [Fórum mladé umění, 04.04.2016–
29.04.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 78 (04.04.2016), s. 2. ISSN 12105139.
17. HAJ. Mediterránea představí kulturu [Obrazy z Itálie, 10.05.2016–03.06.2016,
festival Mediterránea]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 107 (07.05.2016), s. 13.
ISSN 1210-5139.
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18. DS. Archeologické lety do minulosti v knihovně [rozhovor, Martin Gojda, Lety do
minulosti, 07.07.2016–09.09.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 160
(11.07.2016), s. 2. ISSN 1210-5139.
19. ŘÍSKÝ, Milan. Výstava v knihovně ukazuje cestu od nápadu ke komiksu [Jan
Chabr, Od nápadu ke komiksu, 12.07.2016–02.09.2016]. Plzeňský deník. 2016,
roč. 25, č. 162 (13.07.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
20. VEJVODOVÁ, Miroslava. Parfém Michael Jackson či flakony od Dalího: perly které
chcete vidět [Parfém včera a dnes – sbírka flakonů Hany Štollové, 09.11.2016–
06.12.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 272 (22.11.2016), s. 3. ISSN 12105139.
21. SIHELSKÁ, Martina. Parfémy ze Stříbra jsou ve studijní knihovně [Parfém včera
a dnes – sbírka flakonů Hany Štollové, 09.11.2016–06.12.2016]. Tachovský deník.
2016, roč. 25, č. 266 (14.11.2016), s. 3. ISSN 1210-9193.
viz též záznamy č. 48 a 119

Plzeň katastrofická: obyvatelstvo regionu tváří v tvář ohrožení (25.02.2016–
31.03.2016), 36. Smetanovské dny 2016
– řazeno chronologicky
22. PK. Plzeň katastrofická [Pavlína Doležalová, Plzeň katastrofická: obyvatelstvo
regionu tváří v tvář ohrožení, 25.02.2016–31.03.2016, 36. Smetanovské dny 2016].
Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 46 (24.02.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
23. JOSEFOVÁ, Hana. V rámci Smetanovských dnů [Pavlína Doležalová, Plzeň katastrofická: obyvatelstvo regionu tváří v tvář ohrožení, 25.02.2016–31.03.2016, 36.
Smetanovské dny 2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 49 (27.02.2016), s. 15.
ISSN 1210-5139.
24. HAJ. Smetanovské dny zahajují v únoru výstavami a sympoziem [Pavlína
Doležalová, Plzeň katastrofická: obyvatelstvo regionu tváří v tvář ohrožení,
25.02.2016–31.03.2016, 36. Smetanovské dny 2016]. Kultura: plzeňský kulturní
přehled [příloha Plzeňského deníku]. Únor 2016, s. 8.
25. HAJ. Knihovna ukazuje plzeňské katastrofy, už jen do zítřka [Pavlína Doležalová,
Plzeň katastrofická: obyvatelstvo regionu tváří v tvář ohrožení, 25.02.2016–
31.03.2016, 36. Smetanovské dny 2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 74
(30.03.2016), s. 8. ISSN 1210-5139.
26. Přijďte se podívat, jaké katastrofy trápily Plzeňany v 19. století: odborné téma
propojilo filozofické diskuze i několik výstav [Pavlína Doležalová, Plzeň katastrofická: obyvatelstvo regionu tváří v tvář ohrožení, 25.02.2016–31.03.2016, 36. Smetanovské dny 2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 79 (05.04.2016), příloha
Smetanovské dny, s. 5. ISSN 1210-5139.
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27. WINTER, Tomáš. Katastrofy v Plzni [Pavlína Doležalová, Plzeň katastrofická:
obyvatelstvo regionu tváří v tvář ohrožení, 25.02.2016–31.03.2016, 36. Smetanovské dny 2016]. Art + antiques. 2016, č. 4, s. 12–19. ISSN 1213-8398.

Hlavní budova – akce
– řazeno chronologicky
28. HAJ. Šumavské čtvrtky tentokrát o jelenech [Jiří Kec, Jeleni na Šumavě,
14.01.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 10 (13.01.2016), s. 8. ISSN 12105139.
29. RED. Šumavské čtvrtky poučí. Radniční listy. Leden 2016, roč. 21, č. 1, s. 7. Také
dostupné na: http://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=138148.
30. HAJ. Šumavské čtvrtky v knihovně [Jitka Lněničková a Hedvika Zahálková, Křehká
obživa – historie sklářství na Šumavě, 11.02.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25,
č. 35 (11.02.2016), s. 6. ISSN 1210-5139.
31. KASTNER, Jan. Proč se každého prvního srpna rozezní ve Varšavě sirény
[Filmový klub Plzeň – Varšavské povstání, 01.03.2016, Měšťanská beseda]. Mladá
fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2016, roč. 27, č. 50 (29.02.2016), s. 16. ISSN 12101168.
32. HAJ. Šumavské čtvrtky v knihovně pokračují vyprávěním o bydlení [Petr Šneberk,
Architektura šumavských chalup, 10.03.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 59
(10.03.2016), s. 4. ISSN 1210-5139.
33. HAJ. Šumavské čtvrtky v knihovně [František Nykles a Jaroslav Vogeltanz, Tajemství šumavských vod, 14.04.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 87
(14.04.2016), s. 10. ISSN 1210-5139.
34. HAJ. Čaj o páté [ZatímNijak, Literární čaj o páté, 28.04.2016]. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 96 (25.04.2016), s. 13. ISSN 1210-5139.
35. MRÁZOVÁ, Klára. Plzeň se zítra ponoří do literatury, čeká ji i hodinový videomapping [rozhovor mj. s Martinou Košanovou, Noc literatury, 11.05.2016]. Plzeňský
deník. 2016, roč. 25, č. 109 (10.05.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
36. MRÁZOVÁ, Klára. Plzeň se ponoří do literatury, čeká ji i hodinový videomapping
[rozhovor mj. s Martinou Košanovou, Noc literatury, 11.05.2016]. Rokycanský deník. 2016, roč. 25, č. 110 (11.05.2016), s. 4. ISSN 1210-9223.
37. HAJ. Žáci a studenti, hlaste se do soutěže Ars poeticae [Seminář k překladům
a vlastní tvorbě, 01.06.2016, SVK PK, Ars poeticae 2016]. Kultura: plzeňský kulturní přehled [příloha Plzeňského deníku]. Květen 2016, s. 7.
38. MV. S velvyslancem SRN na téma migrační krize [Beseda s velvyslancem SRN na
téma Migration Crisis: How Much Diversity is Bearable for the EU?, 03.06.2016].
Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 130 (03.06.2016), s. 4. ISSN 1210-5139.
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39. EZ. Seminář připomene práva pacientů [Práva pacientů, 14.06.2016]. Plzeňský
deník. 2016, roč. 25, č. 137 (11.06.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
40. HAJ. Knihovna uvede kurz tvůrčího psaní [Dlouhodobý workshop tvůrčího psaní
v Plzni s Reném Nekudou, 04.11.2016–16.12.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25,
č. 250 (25.10.2016), s. 11. ISSN 1210-5139.
41. MRAK. Knihovna zve na přednášku o chemii [Jan Kalina, Zfalšoval Gregor Mendel
výsledky svých pokusů?, 02.11.2016, Týden vědy a techniky]. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 256 (02.11.2016), s. 4. ISSN 1210-5139.
42. HAJ. Šumava opět zavítá do knihovny, pokračuje cyklus přednášek [Jan Kozel,
Kam kráčí Šumavské lesy, 10.11.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 262
(09.11.2016), s. 13. ISSN 1210-5139.
43. MRAK. Adventní zastavení v knihovně [Adventní zastavení s českou koledou,
07.12.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 283 (05.12.2016), s. 2. ISSN 12105139.
44. MRAK. Česká stopa ve středoafrickém školství [Komenský v Africe: česká stopa ve
středoafrickém vzdělávání, 13.12.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 290
(13.12.2016), s. 4. ISSN 1210-5139.
45. A pro ty, kteří dostanou od Ježíška deskové hry… [Povánoční odpoledne deskových her, 29.12.2016]. Plzeňský kraj. Prosinec 2016, roč. 14, č. 11, s. 13. Také dostupné na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/mesicnik-plzensky-kraj-201611.

Spisovatalé za mřížemi konference (14.04.2016), výstava (07.04.2016–
29.04.2016)
– řazeno chronologicky
46. MRÁZOVÁ, Klára. Na smrt šli odsouzení se vztyčenou hlavou, míní historik [rozhovor s Lukášem Kopeckým, Spisovatelé za mřížemi – konference, 14.04.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 90 (18.04.2016), s. 2. ISSN 1210-5139.
47. ČERVENKOVÁ, Jana. Splétal se výmysl se skutečností [Spisovatelé za mřížemi –
konference, 14.04.2016]. Lidové noviny. 2016, roč. 29, č. 91, s. 9. ISSN 08625921.
48. HAJ. Spisovatelé za mřížemi [Spisovatelé za mřížemi – výstava, 07.04.2016–
29.04.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 97 (26.04.2016), s. 11. ISSN 12105139.
49. HEJKALOVÁ, Markéta. Z Vysočiny [Spisovatelé za mřížemi – konference,
14.04.2016]. Literární noviny. 2016, roč. 27, č. 5, s. 24. ISSN 1210-0021.
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Suchý literární festival (08.09.2016–04.10.2016)
– řazeno chronologicky
50. ŘÍSKÝ, Milan. Oslavenec Jiří Suchý uvedl v Plzni novou výstavu [Suchý literární
festival, 08.09.2016–04.10.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 216
(14.09.2016), s. 1. ISSN 1210-5139.
51. HAJ. Knihovna připomíná, že se před pětaosmdesáti lety v Plzni narodil Jiří Suchý
[Suchý literární festival, 08.09.2016–04.10.2016]. Kultura: plzeňský kulturní přehled
[příloha Plzeňského deníku]. Říjen 2016, s. 7.
52. RED. Jiří Suchý slavil narozeniny i v Plzni [Suchý literární festival, 08.09.2016–
04.10.2016]. Radniční listy. Říjen 2016, roč. 21 č. 10, s. 6. Také dostupné na:
http://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=294485.

Oddělení zahraničních knihoven – akce, výstavy (Galerie Evropského domu)
– řazeno chronologicky
53. TOM. Vikingy představí dva severští autoři [Tore Kvæven a Martin Jensen, Na
vikingské vlně, 15.01.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 8 (11.01.2016), s. 2.
ISSN 1210-5139.
54. KŘIVKA, Vladimír. Výstava Karla Votlučky [Karel Votlučka – grafická tvorba,
07.01.2016–05.02.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 18 (22.01.2016), s. 10.
ISSN 1210-5139.
55. VELEBNÝ, Marek. Galerie Evropského domu představuje grafiku Karla Votlučky
[Karel Votlučka – grafická tvorba, 07.01.2016–05.02.2016]. Plzeňský deník. 2016,
roč. 25, č. 27 (02.02.2016), s. 8. ISSN 1210-5139.
56. HAJ. Konec války v Čimelicích [Alexandr Paul, Konec války v Čimelicích,
03.05.2016–20.05.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 111 (12.05.2016), s. 13.
ISSN 1210-5139.
57. RED. Výstava španělského malíře [Jaume Marzal, 31.05.2016–15.06.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 127 (31.05.2016), s. 11. ISSN 1210-5139.
58. HAJ. Přísně tajné z archivu Stasi [Přísně tajné – obrazy z archivů STASI,
03.11.2016–25.11.2016]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 267 (15.11.2016), s. 11.
ISSN 1210-5139.

SVK PK – knižní novinky v Plzeňském deníku
– řazeno chronologicky
59. DS. Vybírejte: Husitství, Zlozvyky či Emil Běžec: knižní novinky. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 7 (09.01.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.

47

60. DS. Přečtěte si ptákovinu nebo o jeptišce ze zkaženého kláštera: knižní novinky.
Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 13 (16.01.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
61. DS. Podívejte se na Island či planinu Nazca: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016,
roč. 25, č. 19 (23.01.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
62. DS. Jak vyzrát na pavouky? A kdo je vrah?: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016,
roč. 25, č. 25 (30.01.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
63. STRAKA, Daniel. Knihovny nabízí Slůvka i Gándhího: knižní novinky. Plzeňský
deník. 2016, roč. 25, č. 31 (06.02.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
64. DS. Plzeňské pomněnky a také Stop cukrovce: knižní novinky. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 37 (13.02.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
65. STRAKA, Danile. Je libo Kafe @ cigárko či 100 let staré svědectví: knižní novinky.
Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 43 (20.02.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
66. DS. K mání je nový Vondruška: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 48
(27.02.2016), s. 2. ISSN 1210-5139.
67. DS. Opráski sčeskí historje nebo Dánská dívka: knižní novinky. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 55 (05.03.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
68. STRAKA, Daniel. Tipy: Drogy 19. století i nebezpečné hormony: knižní novinky.
Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 61 (12.03.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
69. STRAKA, Daniel. Osudové rozhodování i léčení akupresurou: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 67 (19.03.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
70. DS. Jak žije nový papež: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 72
(26.03.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
71. DS. P. S. od Geislerové nebo hledání mléka: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016,
roč. 25, č. 77 (02.04.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
72. STRAKA, Daniel. Přečtěte si knihu o božském klaunovi nebo vizionáři Jobsovi:
knižní novinky. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 83 (09.04.2016), s. 2. ISSN 12105139.
73. DS. Ženy uvízlé v síti a Putinovi agenti: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016, roč.
25, č. 89 (16.04.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
74. DS. Knihy poradí, kudy do pohody i co s právem šaría: knižní novinky. Plzeňský
deník. 2016, roč. 25, č. 95 (23.04.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
75. DS. Knižní novinky poradí, jak zkrotit svého tygra: knižní tipy. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 101 (30.04.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
76. DS. Díky knize můžete poznat hedvábnou stezku i vesmír: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 107 (07.05.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
77. DS. Přečtěte si Pravdu i příběh o nalezení psího přítele: knižní novinky. Plzeňský
deník. 2016, roč. 25, č. 113 (14.05.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
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78. DS. Rowlingová přichází do plzeňských knihoven s detektivkou, čínský prezident
zase s projevy: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 119 (21.05.2016),
s. 3. ISSN 1210-5139.
79. STRAKA, Daniel. Ztracené, ale ne v Brdech: knižní novinky. Plzeňský deník. 2016,
roč. 25, č. 124 (14.05.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
80. DS. JůTubeři i Mohamed v plzeňských knihovnách: knižní novinky. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 130 (03.06.2016), s. 13. ISSN 1210-5139.
81. DS. Podivná smrt generála Pattona i Řeč těla: knižní novinky. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 136 (10.06.2016), s. 15. ISSN 1210-5139.
82. STRAKA, Daniel. O Hollwegově cestě či Dorce Fantasmagorce: knižní novinky.
Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 142 (17.06.2016), s. 4. ISSN 1210-5139.
83. DS. Knihy provedou po Alpách i Pootaví: knižní tipy z regionu. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 148 (24.06.2016), s. 15. ISSN 1210-5139.
84. STRAKA, Daniel. Vražda nebo láska v novinkách z knihoven. Plzeňský deník.
2016, roč. 25, č. 154 (01.07.2016), s. 15. ISSN 1210-5139.
85. STRAKA, Daniel. Celý Shakespeare nebo Cestovatel stoletím: knižní tipy
z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 158 (08.07.2016), s. 13. ISSN 12105139.
86. STRAKA, Daniel. Mimoni i rozpovídaná herečka Lída Baarová: novinky
v knihovnách. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 164 (15.07.2016), s. 13. ISSN
1210-5139.
87. O zednářích i tajemných Židech: novinky z knihoven. Plzeňský deník. 2016, roč.
25, č. 170 (22.07.2016), s. 13. ISSN 1210-5139.
88. STRAKA, Daniel. Knižní novinky: Fulghumův Poprask a Cestovací pohádky. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 176 (29.07.2016), s. 13. ISSN 1210-5139.
89. HAJ. Pohádkové příběhy, krimi i rady rodičům: knižní tipy z regionu. Plzeňský
deník. 2016, roč. 25, č. 182 (05.08.2016), s. 13. ISSN 1210-5139.
90. Knihovny nově nabízejí pohádkové příběhy, krimi i rady rodičům: knižní tipy
a výstava. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 188 (12.08.2016), s. 13. ISSN 12105139.
91. HAJ. Nabídky z knihoven: vzpomínky na olympiády i čínská detektivka: knižní tipy
z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 193 (19.08.2016), s. 13. ISSN 12105139.
92. HAJ. Přijďte si do plzeňských knihoven pro komiks o Zátopkovi či Kriminální případy ze Šumavy: knižní tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 200
(26.08.2016), s. 13. ISSN 1210-5139.
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93. HAJ. Novinky z knihoven: Romány i právní rady pro nájemníky: knižní tipy
z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 206 (02.09.2016), s. 13. ISSN 12105139.
94. HAJ. Půjčte si norskou detektivku či knihu o evoluci. Plzeňský deník. 2016, roč. 25,
č. 212 (09.09.2016), s. 15. ISSN 1210-5139.
95. HAJ. Z knihoven si odnesete především temné příběhy: knižní tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 218 (16.09.2016), s. 13. ISSN 1210-5139.
96. HAJ. Půjčte si Jáchymovské démony nebo knihu dopisů Jaroslava Ježka: knižní
tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 224 (23.09.2016), s. 13. ISSN
1210-5139.
97. HAJ. Vzpomínky na železnici smrti: knižní tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016,
roč. 25, č. 229 (30.09.2016), s. 15. ISSN 1210-5139.
98. HAJ. Plzeňské knihovny půjčují literaturu o zdraví i romantické příběhy: knižní tipy
z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 235 (07.10.2016), s. 13. ISSN 12105139.
99. HAJ. Knihy s napětím i fejetony: knižní tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč.
25, č. 241 (14.10.2016), s. 13. ISSN 1210-5139.
100. HAJ. Knihy s napětím, milostným trojúhelníkem i humoristickými fejetony: knižní
tipy z regionu. Domažlický deník. 2016, roč. 25, č. 241 (14.10.2016), s. 13.
ISSN 1210-9215.
101. HAJ. V nabídce knihoven nechybí dobrodružné tituly ani regionální témata: knižní
tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 247 (21.10.2016), s. 13. ISSN
1210-5139.
102. HAJ. Nově v knihovnách: Román pro ženy i odborné publikace o historii. Plzeňský
deník. 2016, roč. 25, č. 253 (29.10.2016), s. 11. ISSN 1210-5139.
103. HAJ. O bazénu, šikaně, životu..., o tom všem vypráví novinky z knihoven: knižní
tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 258 (04.11.2016), s. 13.
ISSN 1210-5139.
104. HAJ. Nové knihy: Hájíčkova Dešťová hůl nebo vybrané Nepilovy pohádky: knižní
tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 264 (11.11.2016), s. 11.
ISSN 1210-5139.
105. HAJ. Knihy pro dlouhé podzimní večery zavedou k barbarům i do exilových médií:
knižní tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 269 (18.11.2016), s. 13.
ISSN 1210-5139.
106. HAJ. Nové knihy k vypůjčení: hororové povídky, příběh s draky i rady k EET: knižní
tipy z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 275 (25.11.2016), s. 13.
ISSN 1210-5139.
107. HAJ. Knihy poučí o krojích i baroku v Plzeňském kraji. Plzeňský deník. 2016, roč.
25, č. 281 (02.12.2016), s. 16. ISSN 1210-5139.
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108. HAJ. Postel, hospoda, kostel i Okamžiky štěstí, to jsou nové knihy: knižní tipy
z regionu. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 287 (09.12.2016), s. 11. ISSN 12105139.
109. HAJ. Nové knihy o řekách, tajemství i slonech: knižní tipy z regionu. Plzeňský
deník. 2016, roč. 25, č. 293 (16.12.2016), s. 11. ISSN 1210-5139.

SVK PK – ostatní
– řazeno chronologicky
110. Kraj podpořil vytvoření mapy Plzně pro nevidomé [k zapůjčení v SVK PK]. Plzeňský kraj. Leden 2016, roč. 14, č. 1, s. 13. Také dostupné na: http://www.plzenskykraj.cz/cs/clanek/mesicnik-plzensky-kraj-20161.
111. Ve Vědárně se usídlil Knihomol [Café Knihomol]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25,
č. 29 (04.02.2016), s. 2. ISSN 1210-5139.
112. NOVÁKOVÁ ZÍKOVÁ, Štěpánka. Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje
vznikla nová kavárna Knihomol [rozhovor s Jiřím Krzanovským, Café Knihomol]. In:
Události dne – Plzeňský kraj [zvukový záznam]. Praha: Český rozhlas – Plzeň,
18.02.2016, čas vysílání 17:22:28 SEČ, rozsah 00:00:56 [cit. 2017-02-17]. Textová
verze dostupná komerčně v Mediální databázi od Anopress IT.
113. PK. Knihomol včera slavnostně otevřel [Café Knihomol]. Plzeňský deník. 2016, roč.
25, č. 41 (18.02.2016), s. 2. ISSN 1210-5139.
114. ZETTLOVÁ, Monika. Plzeňská kavárna Knihomol dává práci zdravotně znevýhodněným [Café Knihomol]. In: Zprávy [zvukový záznam]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 20.2.2016 [cit. 2017-02-17]. Textová verze dostupná na:
http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/1586125.
115. Rozhovor s Jaroslavem Šobrem (ČSSD), radním pro oblast kultury, památkové
péče a neziskových organizací [restaurování starých tisků financované z IROP].
Plzeňský kraj. Duben 2016, roč. 14, č. 4, s. 13. Také dostupné na:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/mesicnik-plzensky-kraj-20164.
116. SED. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje spouští nový web [rozhovor
s Danielem Bechným]. Technický týdeník. 2016, roč. 64, č. 8, s. 11. ISSN 00401064.
117. NAŠ. V Radnicích dnes pokřtí sborník [Vojtěch Nejedlý a souputníci: Jeden jazyk
naše heslo buď VIII. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2016].
Rokycanský deník. 2016, roč. 25, č. 99 (28.04.2016), s. 3. ISSN 1210-9223.
118. ČTK. Zrestaurují cenné tisky [rozhovor s Danielem Bechným]. Právo. 2016, roč.
26, č. 104 (04.05.2016), s. 11. ISSN 1211-2119.
119. Kraj se prezentoval v italském městě Udine [Aquileia – křižovatka římské říše,
25.06.2015–31.07.2015]. Plzeňský kraj. Červen 2016, roč. 14, č. 6, s. 14. Také dostupné na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/mesicnik-plzensky-kraj-20166.
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120. NOVOTNÝ, Vladimír. Za vějířem červnových knížek [Soupis rukopisů Studijní
a vědecké knihovny Plzeňského kraje = Catalogus manuscriptorum, qui in Bibliotheca studiorum scientiarumque districtus Pilsnensis asservantur. Sv. 3. Praha:
Koniasch Latin Press, 2016]. Literární noviny. 2016, roč. 27, č. 6, s. 8. ISSN 12100021.
121. MRÁZOVÁ, Klára. Hendikepovaní připravují zdravé svačiny pro školáky i farmáře
[Café Knihomol]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 179 (02.08.2016), s. 3.
ISSN 1210-5139.
122. Ohlédnutí za úspěšným školním rokem Základní školy speciální v Plzni [19 let
výstav Takový je můj svět]. Plzeňský kraj. Srpen 2016, roč. 14, č. 8, s. 8. Také dostupné na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/mesicnik-plzensky-kraj-20168.
123. Rozhovor s Jaroslavem Šobrem (ČSSD), radním pro oblast kultury, památkové
péče a neziskových organizací [restaurování starých tisků financované z IROP].
Plzeňský kraj. Srpen 2016, roč. 14, č. 8, s. 12. Také dostupné na:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/mesicnik-plzensky-kraj-20168.
124. Představujeme Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje. Plzeňský kraj. Září
2016, roč. 14, č. 9, s. 13. Také dostupné na: http://www.plzenskykraj.cz/cs/clanek/mesicnik-plzensky-kraj-20169.
125. STUPKA, Roman. Radek Diestler: Zapomenutý plzeňský rodák Spurný přivezl do
Čech Armstronga a Fitzeraldovou, jeho otec vedl Havlům Lucernu [rozhovor
s Radkem Diestlerem, mj. databáze REOS]. In: Publicistika [zvukový záznam online]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 7.10.2016, čas vysílání 10:15 SEČ, rozsah
00:04:39 [cit. 2017-02-17]. Zvukový záznam ve formátu mp3 dostupný na:
http://media.rozhlas.cz/_download/3719408.mp3 nebo
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3719408. Textová verze dostupná na:
goo.gl/7VBNKd.
126. PK. Nová knihovna [zahájení činnosti Románské knihovny v Oddělení zahraničních
knihoven]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 236 (08.10.2016), s. 3. ISSN 12105139.
127. VEJVODOVÁ, Miroslava. Staňte se Ježíškem a obdarujte matky v nouzi [sbírka
Jak pomoci? Holky holkám, 28.11.2016–15.12.2016, SVK PK sběrné místo]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25, č. 274 (24.11.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
128. MV. Sbírka pro matky s dětmi vrcholí [sbírka Jak pomoci? Holky holkám,
28.11.2016–15.12.2016, SVK PK sběrné místo]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25,
č. 288 (10.12.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
129. MV. Předaly dárky v azylovém domě [sbírka Jak pomoci? Holky holkám,
28.11.2016–15.12.2016, SVK PK sběrné místo]. Plzeňský deník. 2016, roč. 25,
č. 297 (21.12.2016), s. 3. ISSN 1210-5139.
130. PFLEGEROVÁ, Štěpánka. Z historie Plzně – 10. část: Baroko v Plzni [Guldenerovský portál na fasádě SVK PK]. Radniční listy. Prosinec 2016, roč. 21, č. 12, s. 8.
Také dostupné na:
http://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=294522.
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Seznam použitých zdrojů
-

řazeno abecedně

ANL: analytický rozpis periodik [online]. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2000- [cit. 2017-02-14]. Databáze v systému Aleph500. Dostupné na:
<http://aleph.svkpl.cz>.
[KKL: databáze knihovnické literatury] [online]. Praha: Národní knihovna České
republiky [cit. 2017-02-14]. Databáze v systému Aleph500. Dostupné na:
<http://aleph.nkp.cz/>.
KMP: regionální databáze [online]. Plzeň: Knihovna města Plzně [cit. 2017-02-14].
Databáze v systému Clavius. Dostupné na: <http://goo.gl/EvC97s>.
Mediální databáze [online]. Praha: Anopress IT, © 1997–2016 [cit. 2017-02-14].
Dostupné na: <http://www.anopress.cz>.
Přímá excerpce: Archiv ČRo Plzeň, Radniční listy, Plzeňský kraj, Plzeňský rozhled
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Kalendář výstav roku 2016
Oddělení zahraničních knihoven
07.–05.02.

KAREL VOTLUČKA – GRAFICKÁ TVORBA

09.–26.02.

GYMNÁZIUM LUĎKA PIKA PLZEŇ A GYMNÁZIUM VON
FRAUNHOFERA CHAM 25 LET SPOLU

01.03.–01.04.

VĚRA KOUBOVÁ / ODEČÍTÁNÍ Z POVRCHU / FOTOGRAFIE

05.–29.04.

JOHANN MAIERHOFER / KALIGRAFIE

03.–27.05.

KONEC VÁLKY V ČIMELICÍCH

31.05.–24.06.

JAUME MARZAL CANÓS

16.–30.06.

NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM - JIŘÍ SOPKO I ILUSTRACE

6.9.–30.09.

POLSKÝ DIVADELNÍ PLAKÁT I SIENKIEWICZ

5.10.–27.10.

OTEVŘENÍ ROMÁNSKÉ KNIHOVNY I QUIJOTES DE
CELULOIDE

3.11.–25.11.

PŘÍSNĚ TAJNÉ

29.11.–22.12.

ČESKÉ GRAFICKÉ NOVOROČENKY

Hlavní budova SVK PK
1. PATRO

13.01. –08.02.

Blažena Maxová – KOUZLO ČESKÉ KRAJINY. Akvarely

12.02.–04.03.

VZPOMÍNKA NA LETNÍ SEN

09.03.–28.03.

KRÁSA KNIŽNÍCH VAZEB – ve spolupráci se Státním oblastním archivem v rámci 4. archivní knihvazačské soutěžní
přehlídky 2015
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07.04.–29.04.

2016 rok Františka Machníka – SPISOVATELÉ ZA
MŘÍŽEMI

02.05.–27.05.

JAROSLAV VOTLUČKA – GRAFICKÁ TVORBA – ve spolupráci s Unií výtvarných umělců plzeňské oblasti

31.05.–23.06.

TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT – výtvarné práce dětí Základní
speciální školy v Plzni

12.07.–02.09.

OD NÁPADU KE KOMIKSU

13.09.–30.09.

SUCHÝ LITERÁRNÍ FESTIVAL – grafiky a litografie Jiřího
Suchého

11.10.–04.11.

ILUSTRACE A PUBLIKACE

09.11.–06.12.

HANA ŠTOLLOVÁ – PARFÉM VČERA A DNES

08.12.–10.01.

POD STROMEČEK KNIHU

PŘÍZEMÍ
12.01.–08.02.

Fotografie a tapiserie – „VÝSTAVA OBRAZŮ“ Dokonalost
detailu, harmonie celku – Veronika Fenclová, Marta Černická, Zdeňka a Eva Královy

10.02.–04.03.

PLZEŇSKÉ MOMENTY: WOLFTRAUD DE CONCINI NA
CESTÁCH V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

25.02.–31.03.

PLZEŇ KATASTROFICKÁ - Smetanovské dny – doprovodná výstava

08.03.–31.03.

ZAPOMENUTÉ ORNAMENTY – umělecký vazač knih Vincent Bodrov

04.04.–29.04.

FORUM JUNGE KUNST – ve spolupráci s CEBB

10.05.–03.06.

BOHUSLAV ČAPKA – OBRAZY Z ITÁLIE – ve spolupráci
s festivalem Mediterránea Pilsen 2016

08.06.–01.07.

ART WITH AUTISM – putovní benefiční výstavu obrázků
dětí s autismem

11.05.–31.05.

NADACE ŠANCE ONKOLÁČKŮM – charitativní výstava fotografií známých osobností. Známé tváře se nafotily ve vysněných budoucích povoláních onkoláčků.
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07.07.–09.09.

LETY DO MINULOSTI

12.09.–06.10.

52 ODSTÍNŮ ŠEDI ŠUMAVY – Václav Vetýška a Žaneta
Karlová – výstava fotografií

06.10.–05.11.

DOBRODRUŽSTVÍ - výstava artefaktů z Karibské oblasti
ve spolupráci s Centrem španělské kultury a vzdělávání
v rámci 7. ročníku festivalu Týden hispánské kultury

06.12.–09.01.

LIONS CLUB
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D) 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@svkpl.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

b)

8–16 hod

Způsob zřízení a zřizovatel

Způsob zřízení:

příspěvková organizace

Název zřizovatele:

Plzeňský kraj
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c)
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Organizační struktura

Č.

NÁZEV ÚTVARU

PRACOVNÍCI K 31. 12. 2016

1

Odbor ředitele

Mgr. Bechný Daniel

1.1

Asistentka ředitele

Šiková Hana

1.2

Propagace a marketing

Mgr. Martina Košanová
Ing. Holečková Zuzana
BcA. Jan Chabr
Šmirkl Karel

1.3

Interní auditor

Ing. Hrubá Růžena

1.4

Oddělení vzdělávání
a organizace knihovnictví /
Regionální funkce

Mgr. Hendrychová Hana

Oddělení informačních technologií

Bc. Chlad Josef

1.5

Ing. Petrovičová Hana

Ing. Doležal Jan
Teplík Stanislav
1.6

Personalista specialista

Šmirkl Karel

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

Třísková Michaela
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2.3

Oddělení ochrany
a expedice knihovních fondů

Šmolíková Helena
Hofmannová Hana
Jarošová Olga
Bc. Lisnerová Jana
Nováková Nikola
Ondruchová Hana
Bc. Skočný Vítězslav
Štimačová Věra
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
Mgr. Steinbach Martin
Šamanová Kateřina
Šnejdar Marek
Mgr. Tůmová Jana
Velíková Jana
Mgr. Výborná Lenka

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
Sedláčková Marcela
Ing. Stehlíková Stanislava
Švarcová Věra
Mgr. Vacková Zdeňka
Weininger Jan
Mgr. Zalabáková Jitka

2.6
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Pracoviště historických fondů

PhDr. Hálová Marie

2.7

Oddělení zahraničních knihoven

Mgr. Vlasta Kapsová
Bc. Koudelková Jana
DiS. Marčíková Kamila
Mgr. Nováková Veronika
Mgr. Payen Silvie

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
Horová Lenka
Hrbáčková Marie
Kabelka Pavel
Královcová Petra
Krocová Jana
Křivancová Alena
Magis Zdeňka
Mach Milan
Piškulová Veronika
Procák Josef
Stehlíková Ludmila
Toupal Josef
Večeřová Jana
Zíka Jaroslav
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Seznam použitých zkratek
AK
AKS ALEPH500
BC
ČR
DDHM
EZS
FKSP
GA ČR
HB
k.j.
KF
KIMS
KN
KNJ FPE ZČU
KTN
MDT
MF
MK ČR
MK
MKS
MMP
MMVS
MVS
NK ČR
NK
NLK
OAS
OCR
odd.
ODZKF
OON
OPS
OVOK
OZK
PaM
PC
PeF ZČU
PHM
PR
RD
RF
RFID
RK
RKF
SDRUK
SKC
SKIP
SNA
SOA
SOŠ
SPŠ
SVK PK
ÚPV
ÚT
VPK
VV
ZZS PK
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Anglická knihovna
automatizovaný knihovnický systém ALEPH500
British Council
Česká republika
drobný dlouhodobý hmotný majetek
elektronický zabezpečovací systém
fond kulturních a sociálních potřeb
Grantová agentura České republiky
hlavní budova
knihovní jednotka/-y
knihovní fond
knihovnický informační modulární systém
Knihovna pro nevidomé
Katedra německého jazyka, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity
v Plzni
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
mezinárodní desetinné třídění
ministerstvo financí
Ministerstvo kultury České republiky
ministerstvo kultury
Městské kulturní středisko
Magistrát města Plzně
mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
meziknihovní výpůjční služba
Národní knihovna České republiky
Německá knihovna
Národní lékařská knihovna
oddělení absenčních služeb
optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition)
oddělení
oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
ostatní osobní náklady
oddělení prezenčních služeb
oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
oddělení zahraničních knihoven
propagace a marketing
osobní počítač (z anglického Personal Computer)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
pohonné hmoty
Public Relations
restaurátorská dílna
regionální funkce
identifikace na rádiové frekvenci (z anglického Radio Frequency Identification)
Rakouská knihovna
Rakouské kulturní fórum
Sdružení knihoven
Souborný katalog ČR (Caslin)
Sdružení knihovníků a informačních pracovníků
soubor národních autorit
Státní oblastní archiv
střední odborná škola
střední průmyslová škola
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Úřad průmyslového vlastnictví
ústřední topení
Virtuální polytechnická knihovna
volný výběr (knih)
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

E)

Přílohy

Příloha č. 1

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Příloha č. 2

Rozpis rozpočtu na rok 2016

Příloha č. 2 a)

Rozpis rozpočtu na roky 2011–2016

Příloha č. 3

Rozvaha SVK PK, p. o.

Příloha č. 4

Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5

Základní přílohy k účetní závěrce (1–19)

Příloha č. 6

Finanční vypořádání roku 2016

Příloha č. 7

Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích inventur majetku,
zásob, pohledávek a závazků provedených v závěru roku 2016

Příloha č. 8

Zpráva o auditu účetní závěrky příspěvkové organizace
SVK PK, p. o., k 31.12.2016

Příloha č. 9

Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2016

Příloha č. 10

Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2016

Příloha č. 11

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999
Sb. za rok 2016

Příloha č. 12

Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí
pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2016

Příloha č. 13

Vzdělávací akce za rok 2016

Příloha č. 14

Přehled statistických ukazatelů SVK PK

Příloha č. 15

Zpráva o rizicích v SVK PK, p. o., v roce 2016
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