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A) Úvod 

Výroční zpráva za rok 2017 

 

Vţdy, kdyţ si pročítám výroční zprávu, probírám se větami a čísly s popisem vy-

konané práce, říkám si, zda vůbec vystihují všechny tyto vytištěné znaky pravou 

podstatu naší činnosti. Zda je jasné, proč jsou knihovny vůbec zřizovány. Vyuţiji 

tento rok místo úvodu Výroční zprávy a podívám se letmo na smysl naší práce.  

Je moţné, ţe někdo přikován na obrazovku tabletu nebo chytrého telefonu můţe 

namítnout, ţe důvod k existenci knihovny není ţádný, protoţe vše dnes lze najít 

na internetu za pouţití jednoho nejmenovaného vyhledávacího řádku. Chci-li znát 

odpověď, zadám dotaz a pak uţ si jen vyberu z hromady odkazů. Tak k čemu ješ-

tě je tu ta knihovna? 

Kdyţ nebudu rozebírat fakt, ţe ne vše se dá na internetu najít nebo ţe ne vše, co 

se jako výsledek objeví, je legálním obsahem, tak opravdovým problémem můţe 

být právě samotná změť vygenerovaných odpovědí. Je moţné, ţe pokud se povolí 

sledování veškeré činnosti v těchto zařízeních, nebo pokud uţivatel umí opravdu 

vyhledávat, budou odpovědi na dotazy zúţeny. Přesto si troufám tvrdit, ţe některé 

výsledky nejsou vůbec vhodné na první pohled, ale přesto se vţdy objevují. Někte-

ré se zdají jako ty pravé, i kdyţ takové vůbec nejsou. A některé, které budou ty 

správné, se budou krčit přinejlepším na chvostu číselné řady pod zobrazenými 

odkazy.  

Jedno z poslání knihoven tak spočívá v pravdivosti. V pravdivosti informací. Právě 

v knihovně můţe člověk dostat relevantní odpověď na svůj dotaz. Právě knihovník 

můţe poradit, kde hledat, aby se našla potřebná a důvěryhodná informace. 

A právě v knihovně naleznete vţdy knihy a ne pouze jejich, více či méně přesné, 

obsahy. 

Tento rok chci poděkovat všech těm, kteří se podíleli na tom, ţe naši uţivatelé 

dostávali a dostávají opravdu zaručené informace ať uţ v podobě knih, článků, 

rešerší, plných textů z elektronických databází, přednášek nebo výstav. 

 

  Mgr. Daniel Bechný 

  ředitel SVK PK 
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B) Hodnocení odborné činnosti – knihovnické 

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) splnila většinu 
hlavních úkolů roku 2017. Podařilo se jí přejít na verzi 23 AKS ALEPH500 
či spustit provoz Digitalizačního centra Plzeňského kraje. 

Počet registrovaných uţivatelů se meziročně o něco navýšil na 11 270, v před-
chozím roce 10 019. Nárůst počtu registrovaných uţivatelů je zejména díky jedno-
rázovým průkazům, který vyuţívají především návštěvníci internetu. Také proto je 
niţší počet výpůjček (489 169), ale i upomínek včas nevrácených výpůjček. Jedná 
se o celospolečenský jev, uţivatelé v současnosti knihovny navštěvují nejen proto, 
aby si nějaký dokument vypůjčili, jde jim především o relevantní, ověřené informa-
ce, které nemusí knihovna vţdy poskytnout formou výpůjčky, ale např. odkazem 
na elektronické zdroje. Přesto se SVK PK snaţí své fondy a sluţby propagovat 
různými výstavami, přednáškami, besedami, autorskými čteními aj. Úzce spolu-
pracuje s Plzeňským deníkem, na jehoţ stránkách se čtenáři pravidelně mohou 
seznamovat s novinkami ve fondu SVK PK. I díky této propagaci jsme mohli za-
znamenat téměř tři stovky výpůjček na doporučených novinkách. 

Stále větší oblibě se také těší sobotní provoz výpůjčního protokolu, zóny volného 
studia, samoobsluţné internetové studovny a volného výběru knih, kterým vychá-
zíme vstříc zejména těm uţivatelům knihovny, kteří jsou v průběhu pracovního 
týdne mimo Plzeň, a přesto by rádi sluţeb SVK PK vyuţívali. V roce 2017 si jich 
cestu do knihovny našlo více neţ 1 700. Vracení knih prostřednictvím biblioboxů 
se stalo vítanou a dnes jiţ zavedenou moţností pro řadu především mimoplzeň-
ských uţivatelů. Tuto sluţbu 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 autobu-
sovém nádraţí a hlavním nádraţí ČD. V souvislosti se zahájením rozsáhlé rekon-
strukce vlakového nádraţí jsme se potýkali s obtíţemi při vybírání boxu, který byl 
po nějakou dobu nedostupný, naštěstí se vše podařilo zdárně vyřešit. 

Přírůstek knihovního fondu je o něco niţší neţ v minulém roce (16 405), zvýšila se 
však celková návštěvnost knihovny, ať jiţ díky větší nabídce různých kulturních 
a vzdělávacích akcí, tak především díky většímu vyuţívání připojení k internetu. 
Připojit se je moţné na počítačích umístěných po celé hlavní budově a v oddělení 
zahraničních knihoven v Evropském domě na náměstí Republiky nebo prostřed-
nictvím vlastních zařízení k WiFi síti SVK PK. 

Vedle tradičních dokumentů jsme v r. 2017 zakoupili dalších 267 nových titulů  
e-knih z produkce nakladatelství Karolinum, Portál a Masarykovy univerzity v Br-
ně. Díky projektu Česká knihovna jsme mohli doplnit knihovní fond o dalších 
19 svazků knih české literatury a literární vědy. Návrhy na doplnění fondu SVK PK 
zasílali téţ samotní uţivatelé; ze 42 návrhů bylo zakoupeno 45 titulů a na nich rea-
lizováno více neţ 70 výpůjček. 

Zakázku na vazbu novin a časopisů v celkovém objemu 350 000 Kč získala firma 
Obermeier Buchbinderei, s. r. o. Kvalita zpracování dodaných vazeb byla velmi 
dobrá, bylo svázáno 172 svazků novin a 933 svazků časopisů. 

Byl zahájen projekt Restaurování starých tisků z dotačního programu IROP, Výzva 
č. 25 Knihovny. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, zajištěna kontrolní re-
staurátorka a předána právní dávka starých tisků k restaurování. V prosinci 2017 
se jich 12 vrátilo zpět jiţ po restaurování. V závěru roku podala SVK PK další pro-
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jekt do stejného dotačního programu IROP na rekonstrukci depozitáře Bory 16. 
Současná kapacita tohoto depozitáře by se měla aţ zpětinásobit, pouţité techno-
logie na ochranu knihovních dokumentů sledují moderní trendy v této oblasti. 

SVK PK byla úspěšná se svými ţádostmi o dotace z programů VISK, vyhlašova-
ných MK ČR. Získala rovněţ dotaci na projekt Mnohofestival z rozpočtu Magistrátu 
města Plzně. Jednalo se o cyklus rozmanitých kulturních pořadů k 85. narozeni-
nám Vladimíra Párala. Multiţánrový formát festivalu se nám osvědčil jiţ v minulých 
letech. Pestrou škálou různých aktivit se podařilo zapojit širokou veřejnost, proto 
SVK PK připravuje podobný projekt i na r. 2018, kdy si připomeneme 100. výročí 
narození Miroslava Horníčka. 

V průběhu roku 2017 došlo k několika personálním změnám, pracovní kolektiv 
SVK PK se omladil a zvýšil se téţ počet pracovníků s vysokoškolským 
a odborným knihovnickým vzděláním. 
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1 Propagace a marketing 

 

Propagace na www a sociálních sítích 

Průběţně byly aktualizovány webové stránky především v sekcích aktualit, kalen-
dáře akcí a kontaktů, avizovány změny v počtu a rozmístění biblioboxů 
s přiloţením online map. Rozšíření nabídky sluţeb či vyhlášení výběrových řízení 
byla avizována na home page i vlastní www stránce. Připravované akce byly pro-
pagovány prostřednictvím elektronických pozvánek, plakátů či informačních letá-
ků, které pracovnice navrhovala a graficky realizovala, anebo prováděla korektury 
a retuše materiálů dodaných. Pro kulturní (i jiné) akce hodné zvláštního zřetele 
byla vytvořena vlastní událost – Literární festival (https://svkpk.cz/detail-
akce/mnohofestival-vladimir-paral/). Změny v provozu knihovny a online katalogu 
byly včas avizovány, na hlavní stránce byly oznamovány téţ informace o prodeji 
vyřazeného fondu, nabídce online sluţeb apod.; administrační systém webu byl 
včas nastaven na automatické přepnutí zobrazení změn provozních dob všech 
oddělení (léto, Velikonoce, Vánoce). Materiály odborných oddělení a základní do-
kumenty knihovny byly zveřejňovány a průběţně aktualizovány formou souborů ke 
staţení (prezentace, soupisy rešerší, oper, mluveného slova, zahraničních časopi-
sů i nabídek z fondu, rozvrhy výuky a termíny Cambridgeských zkoušek, materiály 
pro výkon regionálních funkcí a pozvánky na školení pro knihovníky). Ze všech 
pořádaných kulturních akcí přinášíme následně veřejnosti fotoreportáţ. Médiím 
poskytujeme vyţádané grafické materiály, zveřejňujeme tiskové zprávy. V závěru 
roku pracovnice správy webu testovala a připomínkovala funkce nového online 
katalogu, prováděla jazykové korektury. Podle poţadavků vedoucích oddělení byla 
průběţně aktualizována data na starém i novém webu. PR oddělení také spravuje 
všechny dotazy a připomínky přes formulář webových stránek a odpovídá uţivate-
lům do 48 hodin od zadání poţadavku. Na Facebooku jsou denně aktivně spravo-
vány stránky Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Meeting Literature 
a skupina Literární akce v Plzni, na Twitteru SVK PK, na Youtube kanálu SVK PK, 
více neţ rok funguje Instagram. Na Facebooku byly spuštěny nové formáty propa-
gace – videozáznamy přednášek a vzdělávacích akcí a ţivá vysílání. Momentálně 
má oddělení PR a marketingu 5 zaměstnanců. 

 

Grafika, sazba, publikace 

V průběhu roku byly navrhovány tematické samolepky, bannery elektronické 
i závěsné velkoformátové na budovu OZK, čestná uznání a diplomy; v novém de-
signu byly zhotovovány matrice vizitek pro vedoucí i obaly publikací (OVOK 
a PaM, sborníky, bibliografie). Pro akce OZK byla vytvářena speciální grafická vý-
zdoba dle poţadavků. Webová grafika vyţadovala retuše, koláţe a výřezy obráz-
ků. V návaznosti na průběţnou obměnu fondu ve volném výběru knih (dále VV) 
probíhala průběţně sazba matric MDT popisků polic a stojanů. V jednotném vizu-
álním stylu byly navrţeny grafické předlohy dalších šablon interních dokumentů 
a formulářů. Dle potřeb organizace byly v jednotném stylu vysázeny její výroční 
dokumenty (Roční zpráva za rok 2016, Plán hlavních úkolů na rok 2017, Roční 
zpráva o výkonu regionálních funkcí, …) jakoţ dále zmíněné sborníky 
a bibliografie. K Roční zprávě byly sestaveny tabulky statistických ukazatelů 
a dalších příloh a po schválení nadřízeným orgánem byl dokument vystaven na 
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www stránkách organizace. Dodané plakáty byly dle poţadavků retušovány či 
přesázeny do ţádaných formátů. 

Podle potřeby byly prováděny jazykové korektury (tiskové zprávy, propagační ma-
teriály k akcím, podklady pro připravované sborníky, Roční zpráva, Plán hlavních 
úkolů, MDT popisky, dodané pozvánky, popisky a materiály k výstavám); skeny 
interních dokumentů či materiály z konferencí byly dle poţadavků převáděny pro-
střednictvím OCR. Na pracovišti jsou archivovány téţ všechny externě dodané 
fotodokumentace. Průběţně byla poskytována metodická pomoc ostatním odděle-
ním, z dodaných dat vytvářeny prezentace pro konference a semináře. Průběţně 
probíhala kontrola a obnova poškozených informačních materiálů v budově.  

Vizuály jednotlivých produktů k propagaci jsou v jednotném stylu, signifikantním 
pro SVK PK, vydáváme tištěný měsíční program v několika formátech. 

 

Public relations 

Oddělení PR mělo v roce 2017 za cíl vyvolat kladné postoje veřejnosti ke knihovně 
a zvýšit zájem o ni ze strany uţivatelů současných i potencionálních. Zaměření PR 
zahrnovalo různé cílové skupiny: uţivatele, vlastní zaměstnance, dodavatele, úřa-
dy, místní obyvatelstvo, sdělovací prostředky ad. Mezi další úkoly PR patřilo 
zejména vytvářet identitu knihovny, lobbying, fundraising a marketing událostí (kul-
turní, vzdělávací a společenské akce). Cílem budování firemní kultury bylo identifi-
kovat knihovníky s knihovnou, s tím, co dělá, kam směřuje. Proto jsme také uspo-
řádali 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, moţnost 
osobního setkání s pracovníky PR podle potřeb zaměstnanců) 

 zaměstnanecká setkání (profesní eventy – schůze všech zaměstnanců, ne-
formální eventy – vánoční večírek, porady, školení zaměstnanců) 

 interní marketing a branding 

V roce 2017 se oddělení stalo přípravným výborem pro sekci SDRUK pro marke-
ting a PR.  

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 2017 webové stránky navštívilo 193 304 čtenářů, na Facebooku máme 
2 159 sledujících fanoušků, coţ je meziroční nárůst cca 500 osob, na Instagramu 
aktuálně 187 sledujících.  
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V online vyhledavačích při zadání „Studijní a vědecká knihovna PK“ nalezneme 
aktivních 53 900 odkazů. Stránka Meeting literature má 800 fanoušků a dvě sku-
piny: 

 Literární akce v Plzni - veřejná skupina, čítá 430 členů 

Veřejná skupina slouţí primárně k propagaci akcí SVK PK a k monitoringu aktivit 
ostatních porovnatelných subjektů v regionu. 

 

 Pracovní skupina pro knihovny Plzeňského kraje - uzavřená skupina, čítá 
27 členů 

Pracovní skupina slouţí ke sdílení informací mezi knihovnami PK a ke stálému 
proškolování pracovníků knihoven ve vztahu k online marketinku. 

 

https://www.facebook.com/groups/410879145760980/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=143037575853224
https://www.facebook.com/groups/448901372119600/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=143037575853224
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Kulturní management 

V hlavní budově oddělení PR realizovalo v roce 2017 na 114 kulturních a 23 vzdě-
lávacích akcí pro veřejnost. Výstavy vidělo 161 380 lidí a vzdělávacích akcí se 
zúčastnilo 3 770 osob. 

Tradiční zářijový literární festival k výročí osobnosti má jiţ své místo v kulturním 
kalendáři města. Narozeniny Vladimíra Párala se podařilo oslavit se ctí. Rovněţ 
k osmdesátinám akad. mal. Jaroslava Zapletala jsme poskytli všechny naše vý-
stavní prostory. 

Největší a organizačně nejnáročnější akcí roku byla Noc literatury, kdy na různých 
místech města četlo 6 osobností 6 textů současných evropských autorů. Odměnou 
bylo 1 100 spokojených účastníků noční literární hry. Akci koordinovali 3 pracovní-
ci PR, 8 pracovníků jednotlivých stanovišť a 16 dobrovolníků. 

Z mediálně nejúspěšnějších byla výstava a konference Spisovatelé za mříţemi 
připomínající smutné výročí 65 let od vykonstruovaného procesu Zelená Internaci-
onála, z níţ  téţ vyšel na ţádost odborné veřejnosti pod hlavičkou SVK PK sbor-
ník. Dále se podařilo vydat sborník Ex libris knihovny Kruliše Randy  a monografii 
Vojtěch Nejedlý a souputníci : Jeden jazyk naše heslo buď VIII a Bibliografii Plzně 
1995–2014. 

Dále pokračovaly formáty Literárních čajů o páté, lekce tvůrčího psaní, Klubu kni-
homilců. Přibyl cyklus otevřených studentských debat s osobnostmi z kulturního, 
politického a společenského ţivota „Sejdeme se ve Vědárně“.  

Velmi se osvědčily komentované prohlídky pro veřejnost se zaměřením na historii 
budov a sluţeb SVK PK. A po této pozitivní zkušenosti jsme změnili i formu pre-
zentace sluţeb knihovny pro školní exkurze. 
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Participace 

V rámci strategie otevřít knihovnu veřejnosti jsme i nadále pod hlavičkou rámcové 
smlouvy spolupracovali se ZČU, především s katedrou filozofickou, pedagogickou 
a nově i právnickou. Dále byla podepsána smlouva o spolupráci se SOŠS a SOŠ 
prof. Švejcara, kde jsme společně vydali monografii Profesor MUDr. Josef Švejcar, 
DrSc. 

Velmi aktivní spolupráci na konferencích a besedách pro studenty jsme navázali 
s Akademickým spolkem studentů politických věd v Plzni, Mladými konzervativci, 
International Federation of Medical Students Associations Czech Republic a Elsou 
– Evropskou asociací studentů práv.  

 

Biblioterapie 

V roce 2017 kontinuálně probíhal pilotní projekt biblioterapie ve spolupráci 
s terapeutickým centrem Ledovec. Vedoucí  PR oddělení  zpracovala projekt 
a poté společně s psychologem a sociálním pracovníkem vedli uzavřenou skupi-
nu, nejdříve v prostorách TC, poté ve venkovních prostorách a poslední půlrok jiţ 
probíhal na půdě knihovny – v uzavřené místnosti, později i ve volném výběru knih 
za přirozené fluktuace čtenářů kolem. Po roční cílené práci jsme pomohli klientům 
denního stacionáře vrátit se k běţnému ţivotu a začít navštěvovat veřejné prosto-
ry jako je například knihovna.  

 
 

2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 

 

Obě pracovnice oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví zajišťovaly 
v průběhu roku 2017 zejména úkoly v oblasti výkonu regionálních funkcí (dále jen 
RF) knihoven, vykonávaly metodickou a poradenskou činnost a organizačně při-
pravovaly vzdělávací akce pro knihovníky v regionu. Na výkon regionálních funkcí 
v Plzeňském kraji byly pro rok 2017 Zastupitelstvem Plzeňského kraje schváleny 
finanční prostředky ve výši 6 700 000 Kč, z toho bylo minimálně 1 675 000 Kč ur-
čeno 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 byly průběţně prováděny kontroly nakládání 
s finančními prostředky z dotace na výkon RF v intencích „Pravidel poskytování 
a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven 
v Plzeňském kraji“, tj. na nákup knih do výměnných fondů a jejich zpracování 
a distribuci do knihoven a na nákup drobného hmotného majetku. Začátkem roku 
bylo znovu komplexně překontrolováno vyúčtování dotace na základě dodaných 
účetních dokladů za jednotlivé pověřené knihovny; následně byla zpracována 
souhrnná hodnotící zpráva za rok 2016 pro poskytovatele dotace. Zpráva byla 
rovněţ předána Národní knihovně a zveřejněna v termínu do 31. 3. 2017 na we-
bových stránkách SVK PK.  

V roce 2017 bylo provedeno 38 metodických návštěv v pověřených a obsluhova-
ných knihovnách. Návštěvy byly zaměřeny na výkon regionálních sluţeb ze strany 
pověřených knihoven, na kontrolu realizace grantových projektů (VISK 3 

https://www.ifmsa.cz/fakulty/plzen/
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z pověření Ministerstva kultury ČR), na účast v soutěţi Vesnice roku a na přípravu 
knihovny nominované do soutěţe Knihovna roku (SK Stupno). Pracovní cesty na-
vazující na výkon RF se uskutečnily do Pardubic (účast na konferenci pro metodi-
ky krajských a pověřených knihoven) a Prahy (jednání sekce Sdruţení knihoven 
pro RF). Poradenství se týkalo nejvíce vyúčtování krajské dotace na výkon RF 
knihoven, výkaznictví pro NIPOS MK ČR, kurzů informační gramotnosti, dokumen-
tace k revizím knihovního fondu, přechodu na nový AKS (Tritius) a jeho dopady na 
obsluhované knihovny. 

Část výkonu RF je smluvně převedena ze strany SVK PK na 16 pověřených  
knihoven, které zabezpečují činnost celkem 476 obsluhovaných knihoven. 
V průběhu roku se uskutečnily 4 společné koordinační porady OVOK s řediteli 
a vedoucími pověřených knihoven a zástupci oddělení kultury Krajského úřadu 
Plzeňského kraje v termínech 30. 3., 8. 6., 12. 10. (výjezdní do Městské knihovny 
v Klatovech) a 7. 12. 2017. Hlavními tématy těchto porad byl výkon RF 
v Plzeňském kraji, informace o způsobu podání ţádostí a vyúčtování dotace na 
výkon RF, poskytování regionálních sluţeb jednotlivými pověřenými knihovnami, 
příklady dobré praxe, vzdělávání knihovníků, účast knihoven v celonárodních pro-
jektech, projednání aktuálních otázek knihovnické praxe (sběr dat k analýze věko-
vé, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven, soutěţ Vesnice roku 
a Knihovna roku, akviziční portál, AKS Koha, Centrální portál Knihovny.cz, statisti-
ka a benchmarking) a rovněţ distribuce materiálů pro knihovny.  

V rámci hlavních úkolů OVOK se pracovnice zabývaly konzultační činností ke sta-
tistice výkonů knihoven, kontrolovaly statistické výkazy a sumáře KULT (MK)  
12-01 za jednotlivé zpravodajské jednotky. Výsledné údaje byly po opravách zpra-
covány v podobě celokrajských sumářů a s komentářem v termínu odeslány 
NIPOS MK ČR. Výsledky poslouţily jako podklad pro vydání materiálu „Přehled 
činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce 2016“. Všechny statistické 
údaje byly po celý rok k dispozici a slouţily jako podklad pro další práci oddělení, 
např. k porovnávání výkonů v projektu Benchmarking knihoven a k analytické čin-
nosti, např. provedená analýza naplňování standardů VKIS veřejnými knihovnami 
v Plzeňském kraji. 

Oddělení podalo ţádost o grant v programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 Mimo-
školní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční prostředky ve výši 
30 000 Kč na projekt Kurzy informační gramotnosti v rozsahu 60 vyučovacích ho-
din. Z dotace byly hrazeny mzdy lektorů. S finanční podporou projektu se uskuteč-
nilo 8 kurzů na rozvoj počítačových dovedností, předáno bylo 121 osvědčení. Cel-
ková účast v kurzech ICT byla 197 pracovníků knihoven1.  Kurzy informační gra-
motnosti běţí uţ od r. 2001. Obsahová náplň se kaţdoročně aktualizuje o nová 
témata nadstavbových kurzů, např. Správa sociálních sítí, Digitální knihovna Kra-
merius, Vyuţití citačního software, Informační a rešeršní podpora knihoven v práci 
se školami. Stále trvá zájem o digitální fotografii a její úpravu i o kurzy počítačové 
grafiky. Mimo projekt z VISK 2 se uskutečnil kurz Tvorba webových stránek pomo-
cí šablony Webnode. 

Pro pracovníky veřejných knihoven byla připravena ještě řada dalších vzděláva-
cích programů, např. workshop Storytelling, seminář pedagogického minima Učící 
knihovník, prezentace AKS Tritius, workshop k centrálnímu portálu knihoven Kni-
hovny.cz nebo seminář k současné britské a americké literatuře v českých překla-

                                                                 
1  Podle nové metodiky se do statistiky účasti započítává kaţdý výukový den cyklického 

kurzu a účastníci se sčítají. 
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dech. Ve spolupráci s regionální organizací SKIP se uskutečnily přednášky 
k syndromu vyhoření a péči o hlas. Několik konzultací ke katalogizaci v RDA se 
konalo přímo v ţádajících knihovnách. 

Úkolem OVOK byla rovněţ příprava a koordinace odborné praxe na pracovištích 
SVK PK pro studenty SPŠS a SOŠ prof. Švejcara (ve školním roce 2016/2017 to 
byly 4 studentky na průběţnou praxi a 3 další studentky na dvoutýdenní souvislou 
oborovou praxi, další 2 studenti poţádali v SVK PK o výkon praxe zaměřené na 
ekonomickou problematiku. Ve školním roce 2017/2018 se účastní průběţné pra-
xe 4 studenti. 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 ří-
zené rozhovory). 

Obě pracovnice oddělení se účastnily kontrolní činnosti SVK PK, práce odborných 
komisí, např. sekce SKIP pro vzdělávání a sekce veřejných knihoven, podílely se 
na činnosti sekce SDRUK pro regionální funkce, na činnosti regionální organizace 
SKIP. Mgr. Hendrychová byla členem krajské poroty pro soutěţ měst a obcí Zlatý 
erb a Junior erb a Ing. Petrovičová členem výběrové komise programu VISK 2 Mi-
nisterstva kultury ČR a hodnotící komise soutěţe Vesnice roku Plzeňského kraje 
pro rok 2017.  

Oddělení spravuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury, dokumenty 
jsou na vyţádání zpřístupňovány prezenčně ve všeobecné studovně. Ing. Petrovi-
čová zajišťuje správu spisovny. Rozsáhlá skartace dokumentů, dozorovaná SOA 
v Plzni, byla provedena v prosinci 2017. 

Úkoly OVOK byly v souladu s plánem splněny. 

 
 

3 Oddělení informačních technologií 

 

V prvním čtvrtletí roku probíhaly přípravy na migraci na novou verzi knihovního 
systému ALEPH500. Nutné bylo zejména nahrazení stávajících programů pro tisk 
účtenek, výpůjčních protokolů a vytvoření nového SW pro správu poţadavků do 
skladů SVK PK. S tím byla spojena i náhrada stávajících jehličkových tiskáren, 
které byly dosti hlučné a problémové, novými kompaktními tiskárnami na bázi ter-
mopapíru. Tím se zvýšila kvalita výstupu, zrychlil se samotný tiskový proces 
a v neposlední řadě se ušetřil prostor na pracovišti.  

Ve druhém čtvrtletí proběhla vlastní migrace. V následujícím období bylo postupně 
odstraněno mnoţství nově vzniklých chyb způsobených změnou systému 
a nekompatibility mezi jeho jednotlivými verzemi.  

Servery knihovny byly postupně přesouvány do clusteru, který poskytuje virtuální 
prostředí pro provoz virtuálních serverů, tzv. Virtual Machines (dále VM). VM při-
náší snadnější tvorbu, správu i zálohování strojů a dovolují flexibilně rozprostřít 
sluţby na fyzické servery dle výkonových poţadavků. Do VM jsme zatím přesunuli 
cca polovinu sluţeb. 

Ve třetím čtvrtletí probíhal postupný přesun veškerých mailových sluţeb na nový 
mailserver, který byl spuštěn jiţ s novou doménou odpovídající jednotnému před-
pisu. Vzhledem k tomu, ţe byly provozovány oba mailservery (nový i starý), bylo 



 

 

16 

moţno i přes technickou náročnost postupně přesunout všechny mailové schránky 
bezvýpadkově a zároveň uţivatelům vyjít vstříc s jejich poţadavky na dodatečnou 
funkcionalitu.  

Během roku 2017 byly pro veškeré webové sluţby v rámci zvyšujících se poţa-
davků na bezpečnost webové komunikace pořízeny TLS certifikáty tak, aby mohla 
komunikace mezi klientem a serverem probíhat plně šifrovaně přes protokol 
HTTPS. 

Díky končící podpoře dosavadního řešení autorizace přístupu k elektronickým 
zdrojům bylo nutno rozšířit řešení o jednotné autentizační rozhraní Shibboleth, 
které přináší větší podporu stran poskytovatelů elektronických zdrojů. Stávající 
proxy server byl tedy překonfigurován i na toto rozhraní. 

IT oddělení zajišťovalo školení a podporu nově vzniklého oddělení Digitalizačního 
centra, které momentálně pod IT spadá. Dále, jako kaţdý rok, zajišťovalo technic-
kou podporu pro revize našich fondů. 

V roce 2017 bylo pořízeno 15 notebooků a 8 PC, které postupně nahrazují jiţ ne-
vyhovující HW. 

Kromě jiného oddělení IT zajišťovalo během celého roku funkčnost všech IT tech-
nologií, hardwaru a softwaru knihovny. 

 
 

4 Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 

 

Plnění základních činností 

Zpracování dokumentů je nově prováděno v AKS ALEPH500 v22. Bibliografické 
záznamy, zpracované dle RDA ve formátu MARC21, jsou pravidelně poskytovány 
do Souborného katalogu ČR, nově denně od pondělí do soboty. Katalogizační 
pravidla AACR2R jsou nadále uţívána 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, spojený s obohacováním starších biblio-
grafických záznamů věcnými údaji. V rámci projektu bylo opraveno a doplněno 
3404 záznamů o autoritní věcné údaje. Obohacené záznamy jsou pro účely statis-
tiky označovány kódem corr. 

Zpracování nově získaných titulů probíhá průběţně. Plánovaný počet zpracova-
ných bibliografických záznamů jmenné a věcné katalogizace nebyl dosaţen. 
K retrokonverzi přispívají téţ pracovnice hudebního kabinetu a oddělení revize 
fondu, počet záznamů překročil plánovanou hodnotu. Nadále pokračuje revize zá-
znamů hudebnin signaturní řady 82. Pokračuje systematická kontrola a doplňování 
záznamů periodik signaturní řady 36A. Pracovnice věcné katalogizace pokračují 
v revizích a úpravách třídníků volného výběru. 
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Statistické plnění ukazatelů katalogizace v roce 2017 

 

činnost 
 

plán 
 

plnění 
 

% 

jmenná katalogizace 10 000 9 249 92 

systematická katalogizace 10 000 9 062 90 

předmětová katalogizace 9 000 7 589 84 

retrokonverze 7 000 10 908 155 

rekatalogizace 6 000 6 894 114 

 

Návrhy 
autorit 

osobní korporativní geografické 
formální 

deskriptory 
opravy 

jm. autorit 

2017 913 544 75 0 164 

 

Plánovaný přírůstek knihovního fondu byl splněn na 97 %, celkem bylo zapsáno 
16 405 dokumentů. Z části prostředků bylo zakoupeno 263 titulů odborných e-knih 
nakladatelství Karolinum, Portál a Masarykovy univerzity. E-knihy jsou přístupné 
v databázi EbscoEbook v neomezené licenci, anebo v reţimu souběţného přístu-
pu (365 dní v roce). V rámci projektu Česká knihovna 2017 získala knihovna do 
fondu k 31. 12. 2017 19 svazků českých knih. Informace o všech uzavřených da-
rovacích smlouvách na publikace, byly předány v řádném termínu zřizovateli. Titu-
ly objednané v rámci projektu Cizojazyčná literatura, ve správě Moravské zemské 
knihovny, byly dodány aţ v druhé polovině ledna, budou vykázány v přírůstku roku 
2018.  

Objednávky jsou kumulovány u velkých dodavatelů (Pemic, Kosmas, OPA). Knih-
kupci a nakladatelé ve městě (Fraus, Oxford Bookshop, Starý Most atd.) jsou 
oslovováni v případě zajišťování speciálního tematického profilu literatury, zejmé-
na regionálních titulů. Právnická literatura je nakupována přímo u nakladatelů, 
z důvodů výhodnějších rabatů a malé dostupnosti ve velkoobchodní síti. Nepro-
dejné publikace z univerzitních nakladatelství jsou získávány z vybraných univerzit 
na základě trvalé objednávky, stále ale nejde o úplné pokrytí jejich produkce. Po-
drobně je sledována regionální produkce a průběţně i zpětně doplňována do fon-
du a to i z odpisů jiných knihoven. Objednávky jsou u hlavních dodavatelů kumu-
lovány za účelem sníţení počtu faktur a zasílány Nákupní komisi ke schválení.  

V rámci ankety na doplnění knihovního fondu, zaslali čtenáři 42 podnětů na cel-
kem 57 titulů. Z navrhovaných titulů bylo 42 zakoupeno nebo objednáno. Většina 
návrhů přišla přes formulář ankety, zveřejněný v menu webového katalogu.  

24. dubna byla podepsána smlouva o dílo k zakázce na vazby roku 2017. Práce 
započaly v květnu. Zakázka na vazby roku 2017, v hodnotě 350 000 Kč byla 
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ukončena v termínu. Celkem bylo svázáno 172 svazků novin a 933 svazků časo-
pisů. Zakázku provedla firma Obermeier Buchbinderei s.r.o.  

 

Číselné ukazatele přírůstku v roce 2017 

 

1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 1 961 574 

z toho knih a periodik 1 102 677 

speciálních dokumentů 858 897 

hudebniny 34 225 

CD a gramodesky 13 522 

videokazety 334 

audiokazety 2 721 

CD ROM 6 796 

patenty 569 932 

normy 158 126 

mikrofilmy 836 

mikrokopie 69 245 

DVD 3 160 

2. Přírůstek knihovního fondu 16 405 

z toho knih a periodik 15 014 

speciálních dokumentů 1 391 

hudebniny 171 

CD a gramodesky 272 

videokazety 0 

audiokazety 0 

CD ROM 165 

patenty 681 

normy 0 

mikrofilmy 3 

mikrokopie 0 

DVD 99 

2a. Přírůstek pro Anglickou knihovnu 597 

2b. Přírůstek pro Německou knihovnu 283 
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2c. Přírůstek pro Rakouskou knihovnu 35 

2d. Přírůstek pro Románskou knihovnu 750 

2e. Přírůstek pro Knihovnu pro nevidomé 107 

3. Úbytek knihovního fondu 1 352 

z toho knih a periodik 1 233 

speciálních dokumentů 119 

4. Počet získaných titulů knih 15 217 

5. Mezinárodní výměna celkem 128 

MV do fondu SVK PK 62 

MV z fondu SVK PK 66 

6. Signování 16 298 

7. Počet zpracovaných svazků periodik 2 689 

8. Počet docházejících titulů periodik 3 600 

zpracováváno titulů 2 366 

zahraniční periodika 39 

 

Rozdělení přidělených finančních prostředků 2017 do rozpočtů: 
 

Rozpočet 2017 Částka v Kč 

Monografie 2 313 635,36 

Databáze zahraniční 685 270,66 

Databáze české 241 853,62 

Periodika zahraniční 218 321,94 

Periodika česká 99 161,84 

Hudebniny 65 435,16 

CD 32 802,43 

DVD 1 304,26 

CD-ROM 5 047,04 

Knihovna pro nevidomé 25 379,40 

Zahraniční knihovny 163 889,40 

Mezinárodní výměna 1 929,89 

Kniţní vazby periodik 345 969,00 

  

Přidělené prostředky 4 200 000,00 
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Celkem bylo na nákup knihovního fondu v roce 2017 přiděleno 4 200 000 Kč. 
Z toho byla vyhrazena částka do 350 000 Kč na vazby periodik. Příkazem ředitele, 
bylo z celkové částky na nákup knihovního fondu dále vyhrazeno 100 000 Kč vý-
hradně na nákup dokumentů pro oddělení zahraničních knihoven. Původní rozpo-
čet 3 900 000 Kč byl navýšen v prosinci o 300 000 Kč. Navýšení bylo vyuţito 
zejména na doplnění fondu odd. zahraničních knihoven, Knihovny pro nevidomé 
a nákup českých odborných e-knih v částce 198 644 Kč. 

 

Plnění úkolů spolupráce a vzdělávání 

Knihovna nadále přispívala do celostátního projektu Kooperativní tvorba 
a vyuţívání souborů národních autorit. Spolupráce s NK ČR pokračuje od listopa-
du nově formou denního zasílání bibliografických záznamů do Souborného kata-
logu Caslin, prostřednictvím protokolu OAI PMH, a sdílením informací při získává-
ní 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. Pracovnice akvi-
zice se podílí na činnosti sekce SDRUK pro akvizici, vystoupením na akvizičním 
semináři, a na společné činnosti knihoven s nabídkovou povinností. Vedoucí od-
dělení je členkou pracovní skupiny revidující výčet činnosti na pozici akvizitér, ka-
talogizátor a správce skladů pro katalog prací. 

Pokračuje mezinárodní výměna se stávajícími partnerskými knihovnami 
a příleţitostně také českými organizacemi. Celkem bylo do fondu přijato 62 doku-
mentů, a partnerským knihovnám bylo zasláno 66 dokumentů.  

Proběhla aktualizace odběru zahraničních periodik v Souborném katalogu ČR, 
NLK a VPK. Na rok 2018 bylo prodlouţeno předplatné 13 titulů zahraničních peri-
odik, zrušeno bylo předplatné 6 titulů. Přestaly docházet 2 tituly od partnerských 
organizací zahraničních knihoven. Počet titulů získaných mezinárodní výměnou se 
nezměnil.  

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 průběţná kontrola fondu volného výběru. Pokračují 
práce na sloţení mapy třídníků a úpravy pravidel pro zařazování titulů do volného 
výběru.  

 
 

5 Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů 

 

V termínu byl vypracován plán revizních prací na rok 2017 a protokol o revizi za 
rok 2016. Byly předloţeny na schůzi revizní komise, která se konala 5. 4. 2017. 
Revizní období bylo zkráceno o 2 měsíce, kvůli korespondování revizního roku 
a kalendářního roku. Do konce prosince bylo zrevidováno za součinnosti členů 
revizní komise a pověřených pracovníků 92 957 knihovních jednotek, coţ je 93 % 
z plánovaného počtu knihovních jednotek, a v mimořádné revizi patentů bylo zre-
vidováno 50 049 k. j. K 31. 12. 2017 bylo tedy celkem zrevidováno 143 006 k. j. 
Superrevize knihovního fondu SVK PK byla provedena v termínu a dokumenty 
nenalezené v superrevizi byly navrţeny na odpis. Revize knihovního fondu 
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SVK PK byla prováděna elektronicky v AKS ALEPH500, revizním zařízením (re-
vizní pistolí) a klasicky. Podklady pro revizi (seznamy nenalezených knihovních 
dokumentů) byly zpracovávány v průběhu roku dle potřeb jednotlivých oddělení 
SVK PK. 

Pracovnice revize a retrokonverze knihovních fondů, pověření pracovníci oddělení 
doplňování a zpracování knihovního fondu a další pověření pracovníci doplňovali 
v rámci retrokonverze chybějící bibliografické záznamy a záznamy o jednotkách u 
signatur 92 a 11. K 31. 12. 2017 je stav 922 999 a 131 541. 

Doplňování údajů do bibliografických záznamů a záznamů jednotek bylo provádě-
no průběţně během roku. 

Průběţné kontroly o stavu revizních prací byly provedeny k 28. 2, 31. 7., 31. 10, 
31. 12. 2017. Písemné zprávy o průběhu revizních prací byly předkládány vedení 
organizace. Při revizní činnosti probíhala spolupráce s oddělením doplňování 
a zpracování knihovního fondu, kterému byly předávány návrhy na dodatečné 
zpracování neperiodických a periodických seriálů a chybné signatury k opravě, 
s oddělením ochrany a expedice knihovního fondu a dalšími odděleními SVK PK. 

Ve spolupráci s IT byly řešeny sluţby související s revizí knihovních fondů. Chybí 
zpřesnění sluţby svk-46 zadanými parametry a ověření sluţby svk-40. 

K průběţné aktualizaci knihovního fondu na základě obsahové a technické analý-
zy knihovních dokumentů docházelo ve spolupráci s pracovníky oddělení ochrany 
a expedice knihovního fondu a oddělení doplňování a zpracování knihovního fon-
du. Bylo odepsáno 1 352 knihovních jednotek, coţ je o 148 k. j. méně neţ stanovil 
plán činnosti a byla vedena agenda s tím spojená. 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 3x na webových stránkách SVK PK 
a byla vedena agenda spojená s rozesíláním nabídky vyřazených dokumentů kni-
hovnám v regionu i celé ČR dle plané legislativy. 

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 poţadavků pro uţivatele naší knihovny na 
všech pracovištích oddělení. S tím souvisí i zakládání vrácených knihovních jed-
notek ve všech skladech a aktivace a deaktivace čipů RFID pro volný výběr 
v hlavní budově knihovny. 

Pracovnice v hlavní budově kromě běţné činnosti ve volném výběru prováděly 
průběţně 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 docházejí-
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cích z vazby. Společně s pracovnicemi oddělení zpracování literatury jsme ve vol-
ném výběru knih měnili MDT a v důsledku změn přesouvali příslušný fond.  

Prováděli jsme návrhy pro odpisy knihovních jednotek z důvodu poškození či nad-
bytečnosti. 

Z  prostorových důvodů jsme posouvali fond sign. 36A… a 37 A …v půdním skla-
du hlavní budovy. Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti pracovnice v hlavní budově 
jsme se podíleli na zajištění provozu vlastními silami a částečně pomocí brigádní-
ka. 

Knihařka provedla opravu 1 132 kusů knih včetně Unibindu a 8 kusů novin. Zhoto-
vila 4 000 kusů různých broţur a 24 kusů desek s tkanicemi. Provedla vazbu pěti 
přírůstkových seznamů SVK PK a vyrobila 8 kusů desek s klopnami pro velkofor-
mátové 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. 

Pracovnice reprografické dílny se podílela na kopírování a sestavení 4 000 kusů 
broţur vydávaných SVK PK, prováděla kopie a laminace formátů A3 a A4 pro vý-
stavy a vernisáţe. Během roku udělala 104 706 kopií pro čtenáře, MVS i pro jed-
notlivá oddělení knihovny. Z toho 5 254 kopií na kopírce Sharp, 51 382 kopií na 
Minoltě a 48 070 na Canonu. Vyrobila 700 kusů desek s tkalouny pro OOEKF. 
Podílela se na vyjímání výstavních materiálů z velkoformátových panelů. Společně 
s knihařkou vyráběla nové popisky regálů pro volný výběr různé velikosti. 

Pracovníci v depozitech na Borech se aktivně podíleli i na informacích pro účast-
níky exkurzí, které proběhly v našem oddělení. 

Ve všech skladech se pověření pracovníci oddělení celoročně podíleli na revizi 
knihovního fondu, včetně revize volného výběru. Velkou měrou přispěli 
i k dohledávání nenalezených dokumentů ve volném výběru. 

 

 

7 Oddělení absenčních služeb 

 

Plnění číselných ukazatelů činnosti (dle statistických údajů za rok 2017) 

Registrace čtenářů 

V průběhu roku 2017 bylo provedeno celkem 11 270 nových registrací a prodlou-
ţení platnosti stávající registrace. 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 2018 budou 
z evidence registrovaných čtenářů vyřazeni ti čtenáři, kterým platnost čtenářského 
průkazu skončila nejpozději ke dni 31. 12. 2014 a od té doby SVK PK nenavštívili. 

 

Počet návštěvníků oddělení absenčních služeb 

Počet činil v r. 2017  89 060 návštěvníků.  Průběţně je sledována 
a vyhodnocována virtuální návštěvnost. Evidencí čtenářů prošlo 3 299 návštěvní-
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ků (ti, co se nechali nově zaregistrovat). Nejsou zde zahrnuti čtenáři, kteří přišli 
hradit své poplatky, poţadovali informace o sluţbách knihovny a ti, kteří na tiskár-
nu, umístěnou na tomto pracovišti, zasílali své tisky. Knihovnu pro nevidomé na-
vštívilo 1 718 čtenářů. 

 

Výpůjčky mimo knihovnu 

Celkový počet absenčních výpůjček za půjčovnu dosáhl v roce 2017 počtu 
407 705 knihovních jednotek, (knihy + ostatní dokumenty) a Knihovna pro nevi-
domé půjčila celkem 16 140 knihovních jednotek – zvukových knih. Zaznamená-
váme mírný pokles oproti roku 2016. 

 

Meziknihovní výpůjční služby 

Výpůjčky originálů knih pro jiné knihovny z fondu SVK PK dosáhly v r. 2017 počtu 
2 973 k.j. a  281 kopií, MMVS pro jiné knihovny se vyskytla v 3 případech2. 

Pro čtenáře naší knihovny bylo naopak zajištěno 260 výpůjček z jiných knihoven 
a 74 kopií,  prostřednictvím  MMVS bylo vypůjčeno  22  k. j.   

 

Upomínky 

Za rok 2017 bylo čtenářům zasláno 12 978 prvních upomínek, 1 284 druhých 
upomínek a 331 třetích upomínek – předţalobních 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 upomí-
nek je, oproti roku 2016, opět patrný pokles a čtenáři si tak zřejmě více kontrolují 
a hlídají výpůjční dobu u zapůjčených dokumentů. 

 

Knihovna pro nevidomé 

Fond zvukových dokumentů Knihovny pro nevidomé (dále jen KN) při SVK PK 
tvoří především zvukové knihy z produkce Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. 
Macana, (dále jen KTN), natočené na kazetách a na CD ve formátu MP3, dále 
audioknihy a tituly váţné 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 5 115 titulů zvukových knih na CD ve 
formátu MP3 z produkce KTN, 782 titulů na kazetách, 1 625 titulů na CD a CD-
MP3 zakoupených z finančních prostředků SVK PK, darů a grantů. V roce 2017 
vyuţilo sluţeb KN 1 718 zdravotně postiţených uţivatelů a celkem bylo půjčeno 
16 140 zvukových nosičů. 

  
Během roku 2017 pracovnice KN Mgr. Jana Janková, jako členka Nákupní komise 
SVK PK, ve spolupráci s oddělením doplňování a zpracování KF SVK PK, průběţ-
ně 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.  

                                                                 
2  NK ţádá o dokument z našeho fondu pro ţádající zahraniční knihovnu. 
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V lednu 2017 byla nainstalována v KN nová verze programu Knihovna. 

Dne 15. 3. 2017 se pracovnice KN zúčastnila Konference INSPO 2017 věnované 
informačním a komunikačním technologiím pro osoby se specifickými potřebami. 
V květnu 2017 navštívila Kniţní veletrh Svět knihy. 

V červenci a začátkem srpna 2017 byla pracovnicemi KN provedena dílčí revize 
fondu zvukových knih. 

 

Řešení ztrát 

V roce 2017 bylo nahlášeno celkem 127 ztrát k.j. K 31.12. 2017 bylo vyřešeno 125 
těchto ztrát a to převáţně náhradou stejným dokumentem, jeho kopií, případně 
dokumentem obdobné tématiky 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 2017 byli, tak jako kaţdý rok v kaţdém čtvrtletí, obesíláni finančními upo-
mínkami čtenáři, kteří SVK PK dluţili neuhrazené poplatky za poskytnuté sluţby, 
za upomínání či prodlení vrácení. Na převáţnou většinu finančních upomínek čte-
náři zareagovali a dluţné 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 ne-
uhrazených poplatků byla, na ţádost čtenáře, v 7 případech sepsána dohoda 
o splátkách. V případech, kdy čtenáři nevrátili výpůjčky ani po opakovaném upo-
mínání, bylo přistoupeno, ve spolupráci s advokátní kanceláří, k soudnímu vymá-
hání a bylo podáno celkem 18 podnětů k soudním ţalobám. 

Celkem SVK PK vede soudní vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených 
poplatků v 72 případech (stav k 31. 12. 2017, případy z let 2006–2017). 

Celkově je ze strany čtenářů patrné zlepšení při dodrţování výpůjčních lhůt, vra-
cení půjčených dokumentů a hrazení poplatků za sluţby nebo sankčních poplatků. 
Příčinu tohoto zlepšení lze vidět v důsledném procesu upomínání a vedení evi-
dence upomínek a pohledávek a v tom, ţe se do vědomí čtenářů dostala informa-
ce, ţe i knihovna své pohledávky dokáţe vymáhat účinnými způsoby. 

 

Pokladna 

Za rok 2017 bylo za sluţby, které knihovna poskytuje za úplatu, za registrační po-
platky, manipulační poplatky, smluvní pokuty a finanční náhrady, vybráno celkem 
1 482 507 Kč. 

 

Biblioboxy 

SVK PK jiţ několik let provozuje ve spolupráci s UK ZČU celkem 6 biblioboxů, 
z nichţ 3 jsou umístěny ve veřejně přístupných prostorách a umoţňují tak vracení 
knih 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Tato sluţba je poměrně často vyuţívaná 
a prostřednictvím biblioboxů měsíčně bylo za rok 2017 tímto způsobem vráceno 
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cca 13 624 knih, tj. v průměru 1 135 knih měsíčně. Umístění biblioboxů je uvedeno 
na webových stránkách knihovny.  

 

Personální vývoj v oddělení 

V OAS pracovalo ke dni 31.12. 2017 celkem 13 pracovnic/pracovníků + vedoucí 
oddělení. Ve výpůjčním protokolu pracuje 5 pracovnic, ve volném výběru 4 pra-
covnice/pracovník, 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 pracuje na zkrácený 
pracovní úvazek. V průběhu roku 2017 rozvázaly pracovní poměr 2 pracovnice 
a 1 pracovník. Jedna pracovnice setrvává v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 
Nově byly do pracovního poměru přijaty 4 pracovnice. OAS tedy zaznamenalo 
poměrně velké personální změny, ale v současné době je oddělení dostatečně 
personálně zajištěno. Je dbáno na vzájemnou zastupitelnost tak, aby v případě 
nemocnosti nebo dovolených na jednom pracovišti, byla vţdy zajištěna výpomoc 
z pracoviště jiného. 

 

V OAS bylo za rok 2017, z důvodů pracovní neschopnosti a OČR, zameškáno 139 
pracovních dnů.  

 

 

8 Oddělení prezenčních služeb 

 

Oddělení zahrnuje samostatná pracoviště: všeobecnou studovnu, hudební kabi-
net, čítárnu časopisů, speciální tudovnu a regionální bibliografii. Jednotlivé provo-
zy poskytují sluţby v rámci své specializace. Hlavní sluţbou všech pracovišť je 
zpřístupňování fondu SVK PK veřejnosti, v souladu s platným knihovním řádem. 
Provoz oddělení zajišťuje patnáct zaměstnanců, za jejich činnost odpovídá vedou-
cí oddělení prezenčních sluţeb.  

 

Prezenční sluţby nabízely z tuzemských licencovaných databázových zdrojů re-
gistrovaným uţivatelům knihovny tyto tituly: Aspi, ČSN Online a plnotextovou Me-
diální databázi od firmy Anopress IT. Ze zahraničních placených online sluţeb to 
byly tradičně EBSCOhost, ProQuest Central, ProQuest Ebook Central, ScienceDi-
rect, SpringerLINK, Scopus a Web of Science® (Web of KnowledgeSM). Databá-
ze s přístupem autorizovaným IP adresou a zároveň s licencí s neomezeným po-
čtem současně pracujících uţivatelů jsou pro veřejnost dostupné na počítačích 
s volným internetem (přízemí hlavní budovy, volný výběr), ve studovnách (zejmé-
na speciální a všeobecná studovna), v OZK a prostřednictvím vzdáleného přístupu 
v systému EZ Proxy na adrese https://ez-proxy.svkpk.cz, který byl v červnu 2017 
shibboletizován. Od léta 2017 jsou EBSCOhost, ProQuest Central a ProQuest 
Ebook Central přítupné také prostřednictvím vzdáleného přístupu Shibboleth. Da-
tabáze vyţadující přístup loginem a heslem nebo s licencí omezeného počtu sou-
časně pracujících uţivatelů jsou dostupné pro registrovanou veřejnost ve speciální 
studovně, čítárně časopisů a všeobecné studovně.   
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Speciální studovna 

Speciální studovnou bylo v roce 2017 zpracováno 108 kombinovaných rešerší3 
a za tyto byla uţivateli zaplacena částka v celkové výši 13 830 Kč. U kombinova-
ných rešerší byla nejvíce zastoupena témata z lékařství a ošetřovatelství, práva 
a politiky. Dále během roku zodpověděla speciální studovna 839 dotazů a zajistila 
684 elektronických rešerší z dostupných databází a dalších zdrojů. Tématická 
skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně byla srovnatelná 
s předchozími roky. Nejvíce jsou stále ţádány 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 2017 sluţba Ptejte se knihovny nejčastěji slouţila k řešení provozních do-
tazů a regionálních témat. Zodpovídání dotazů je nadále garantováno vedoucí 
oddělení prezenčních sluţeb 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 dvacetdevět 
dotazů zodpovězených speciální studovnou, z toho osmnáct odpovědí bylo uloţe-
no do volně přístupného online archivu na adrese 
http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv.  

Určené pracovnice pracovišť oddělení prezenčních sluţeb seznámily s provozem 
a sluţbami knihovny 27 skupin studentů, coţ představuje 547 studentů zejména 
plzeňských středních škol (všeobecná studovna 8 skupin se 177 účastníky, speci-
ální studovna 19 skupin s 370 účastníky). Dne 1. března 2017 proběhlo ve vzdělá-
vacím centru SVK PK školení dovedností při vyhledávání odborných informací 
z ProQuest STM Package a Ebsco Academic Search Complete pro skupinu 26 
studentů SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni – 3. ročník, obor knihovnic-
tví.  

 

Regionální bibliografie 

Pracoviště je součástí oddělení prezenčních sluţeb od 1. března 2011. Pracoviště 
zpracovalo v roce 2017 do báze ANL (Analytický rozpis periodik – články 
z regionálních periodik PNA02) v rámci souběţné regionální bibliografie 10 451 
záznamů článků (tato báze obsahuje k 1. 2. 2018 celkem 151 069 záznamů), dále 
108 nových osobností do báze regionálních osobností REOS (PNA04) a ve stejné 
bázi doplnilo a aktualizovalo údaje v 891 záznamech. Báze REOS k 1. 2. 2018 
obsahuje 6 142 záznamů regionálních osobností. Výběrově jsou záznamy z báze 
PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny České republiky, která je vytváře-
na v rámci kooperačního systému KOSABI (Kooperační systém analytické biblio-
grafie), jehoţ součástí je i SVK PK. Do báze ANL NK ČR bylo v roce 2017 posláno 
4 189 záznamů.  

Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 
2018 čítající 1 378 osobností, tento dokument je pro veřenosti dostupný v rámci 
elektronického katalogu knihovny na adrese http://goo.gl/fSt1aJ. Prostřednictvím 

                                                                 
3  Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, biblio-

grafií a přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší z let 
2006–2016 je dostupný z  
https://svkpk.cz/wp-content/uploads/2015/06/ soupis_resersi_2006-prosinec-2017.pdf. 
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ODZKF navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2017 do databáze SNA 
spravovaných NK ČR celkem 614 jmenných a 42 věcných autoritních záznamů. 

Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I – Doplňování vybraných záznamů článků 
do báze ANL. Celkové náklady projektu činily 36 000 Kč, z toho dotace byla ve 
výši 12 000 Kč. Celá částka byla pouţita na výplatu OON v rozsahu 300 hodin 
v období červen aţ listopad 2017. Za tuto částku bylo zpracováno 647 článků 
z šesti odborných periodik z let 2016 a 2017 (Cantus, Daně a finance, Jezuité, 
Moderní řízení, Obec a finance, Obchodní právo). Záznamy byly vytvořeny 
v souladu s podmínkami projektu a řádně odeslány na server NK ČR.  

V únoru 2016 realizovala vedoucí oddělení výstavu v rámci Smetanovských dnů 
s názvem Plzeň ve světle osvěty 21. 02. 2017–31. 3. 2017.  

Zúčastnila se také například konferencí Inforum 2017 (30.–31. 5. 2017 Praha), 
Knihovny současnosti 2017 (12.–14. 9. 2017 Olomouc) a dalších odborných akcí 
vyplývajících z účasti v různých pracovních skupinách či konzorciích knihoven.  

Od podzimu 2015 je členkou tzv. Expertního týmu CPK, který je odborným partne-
rem Řídícího výboru i realizačního týmu CPK. Je členkou hodnotících komise pro-
gramu MK ČR VISK 9 na léta 2016–2018. V rámci Sekce pro bibliografii SDRUK 
je od roku 2012 členkou Pracovní skupiny pro analytickou bibliografii. Od roku 
2017 je členkou pracovní skupiny pro katalog prací pro pozice systémový knihov-
ník a správce digitální knihovny. 
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Využití zahraničních elektronických zdrojů v SVK PK za rok 2017 

 

název zdroje počet 

dotazů 

počet při-

hlášení 

stažené plné texty 

(celé dokumenty - články) 

EbscoHost  5 665 1 362 1 895 

ProQuest  2 969 2 873 1 717 

ScienceDirect 1 400 796 3 175 

Scopus  893 304 588 (zobraz. abstrakta) 

660 (citační analýzy) 

SpringerLINK  -- -- 500 

Web of Science
®
  4 181 525 1 674 (zobrazené zá-

znamy)  

935 (citační analýzy) 

ProQuest ebrary  

Ebook Central
TM

 ProQuest  

(97 titulů e-knih z Karolina)  

 

242 přihlášení, navštíveno 64 knih, 274 vytištěných strá-
nek, 7 staţených kapitol, 22 staţený titulů pro offline čtení. 
Nejdéle čtená online: VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. 
Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 
Nejčastěji offline stahovaná: TRNKA, Bohumil. Rozbor 
nynější spisovné angličtiny. Nejčastěji navštěvovaná: 
VILIKUS, Zdeněk a kol. Výživa sportovců a sportovní vý-
kon. 

 

 

Regionální patentové středisko ve SVK PK 

Regionální patentové středisko poskytuje své sluţby ve speciální studovně Studij-
ní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, která je samostatným pracovištěm oddě-
lení prezenčních sluţeb a sídlí v 1. patře hlavní budovy.  

Zde poskytujeme informační a rešeršní sluţby – elektronické i kombinované re-
šerše – s vyuţitím klasických a elektronických informačních zdrojů ze všech oblas-
tí vědy a techniky, tedy také z oblasti průmyslového vlastnictví. Zpracováváme 
elektronické patentové rešerše na stav techniky jako přílohu k literárním rešerším 
(v tomto roce např. na téma Oční protézy; Aortální chlopeň; Lis na kakaové bo-
by…). Informace – zejména k právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů 
a ochranných známek – podáváme většinou telefonicky či e-mailem a v případě 
potřeby odkazujeme na patentové kanceláře nebo přímo na Úřad průmyslového 
vlastnictví (ÚPV).  

Pozornost věnujeme propagaci. Patentové spisy nabízíme kaţdému zájemci 
o technické informace a zdůrazňujeme jejich aktuálnost, odbornost a dostupnost. 
Na webových stránkách SVK PK prezentujeme regionální patentové centrum.  

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 v tomto roce pokračujeme v odebírání, třídění a řazení dokumentů (posledních 
5 let je umístěno v hlavní budově, ostatní v depozitním skladu Bory).  
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počet čtenářů 
dotazy, informace 

konzultace 
rešerše zařazené spisy 

8 3 5 786 

 

 

 

9 Pracoviště historických fondů 

 
Činnost byla zaměřena na provozní zajištění badatelské studovny a depozitáře 
a na péči o fond starých a vzácných tisků. Fondy vyuţívali návštěvníci knihovny 
a zaměstnanci pro sluţební účely. Pro 53 badatelů bylo expedováno 294 svazků. 
Badatelé byli soustavně informováni o moţnosti studovat kopie starých tisků 
v digitální podobě na Internetu. Evidence fyzických čtenářů byla vedena ve všeo-
becné studovně, evidence výpůjček čtenářů v systému ALEPH500 na pracovišti 
historických fondů. Výpůjčky z deponátu plzeňské františkánské knihovny byly evi-
dovány pouze v sešitu výpůjček.  

Dle poţadavků bylo provedeno 19 exkurzí s 280 účastníky pro regionální základní 
a střední školy a pro Západočeskou univerzitu. Pro účastníky exkurzí byla vytiště-
na aktualizovaná metodická broţura Dějiny knihy a tisku. 

Průběţně byly vyřizovány dotazy týkající se plzeňského regionu, historie, dějin 
kniţní kultury, historických fondů SVK PK, určování a oceňování starých 
a vzácných tisků a metodiky péče o historické fondy. 

V hlavním skladu byly dohledávány staré tisky (12 svazků) a vzácné tisky 19. sto-
letí (20 svazků) a umísťovány do depozitáře. 

Bylo zakoupeno 6 bohemikálních starých tisků, 2. vydání Svatováclavské bible 
bylo zakoupen od soukromníka. 

Bylo katalogizováno 470 starých a vzácných tisků, z toho bylo nově určeno 6 neú-
plných tisků jako prvotisky. Při katalogizaci bylo nutno provádět u většiny tisků 
i základní mechanickou očistu. Oddělení katalogizace byly poskytovány podklady 
pro návrhy autorit. 

Pro realizaci grantu z prostředků IROP byly poskytnuty odborné podklady pro pří-
pravu výběrového řízení a přípravu smlouvy o dílo, obhájena zakázka na Výboru 
pro veřejné zakázky PK, byla zajištěna účast ve výběrové komisi, zajištěn výběr 
kontrolní restaurátorky, v září bylo předáno k restaurování 21 svazků, v prosinci 
přijato 12 restaurovaných svazků. 

Byla provedena aktualizace sazby edice Sbírky exlibris, razítek a supralibros 
v knihovně Otakare Kruliše-Randy. Na pracovišti probíhala praxe studentů knihov-
nictví. Dodavatelsky byl proveden restaurátorský průzkum 426 svazků historických 
fondů. Brigádnicky dle výsledků průzkumu byla provedena mechanická očista 42 
svazků a uloţeno 530 svazků do obalů z nekyselé lepenky, vyrobených v Národní 
knihovně ČR. Ve formě přesčasové práce byla dokončena revize historických fon-
dů uloţených v depozitáři v systému ALEPH500 a zahájena kontrola zápisu jedno-
tek.  
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10 Oddělení zahraničních knihoven 

 
Oddělení zahraničních knihoven v roce 2017 dále pokračuje v činnosti ve sloţení 
Anglická knihovna, Rakouská knihovna a Německá knihovna, Románská knihovna 
a Galerie Evropského domu.    

 

Anglická knihovna  

Činnost Anglické knihovny (dále jen AK) pokračovala dle zavedeného systému. 
Probíhá průběţně 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. Koncem roku byla uzavřena nová dohoda na jeden další rok.     

Anglická knihovna se podílela na mnoha kulturních a vzdělávacích akcích, napří-
klad cyklem English Open – konverzace s rodilým mluvčím, který měl za cíl po-
vzbudit zájem o výuku anglického jazyka a propagovat vzdělávací materiály AK. 
Proběhla školení pro učitele angličtiny Let´s Speak a Speaking nanečisto na pod-
poru Cambridgeských zkoušek a další ve spolupráci s vydavateli jako např. 
Grammar as an enjoyable challenge. Anglickou knihovnu navštívil Paul Mitchell 
a Sarah Wallis, kteří natočili dokument o Baracku Obamovi pro BBC Inside 
Obama's White House. Proběhla Konference Bridge Publishing House: Anna 
Hasper – National Geographic, Paul Farrington – Bridge Publishing House, David 
Fisher – Bear Educational Theatre. 

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 partner-
ské dohody. Počty kandidátů oproti předchozímu období klesají (2013 – 198 kan-
didátů, 2014 – 199, 2015 – 157, 2016 – 94, 2017 - 87). V letošním roce jsme roz-
šířili počet termínů na klasickou verzi i zkoušky on-line, přesto se nepodařilo ob-
sadit jarní termín.  

 

2017 KET PET FCE CB CAE CB FCE CAE CELKEM 

jarní termín  -- -- -- -- -- -- -- 

letní termín  -- 26 4 -- 36 11 76 

zimní termín  -- -- -- 4 7 -- 11 

 
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 
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Německá knihovna a Rakouská knihovna 

Začátkem roku byla uzavřena nová partnerská dohoda s Goethe-Institutem, jejíţ 
platnost trvá do 31. 12. 2018. Partnerskou dohodu se Spolkovým ministerstvem 
pro evropské a mezinárodní záleţitosti Rakouské republiky se ani v roce 2017 ne-
podařilo podepsat. Neexistuje ani jasné vymezení funkce a pravomocí vědeckého 
garanta. 

V obou knihovnách probíhá průběţně nákup a vyřazování zastaralých výukových 
a ostatních dokumentů z fondu podle poţadavků partnerských institucí. Pracoviště 
nabízí i nadále standartní knihovnické sluţby. V roce 2017 prošla Německá 
a Rakouská knihovna pravidelnou revizí knihovního fondu. Veškeré německy psa-
né knihy jsou poskytovány 1 pracovnicí, která byla vybrána výběrovým řízením 
a od dubna 2017 pracuje pro knihovnu. 

Německá knihovna se podílela na mnoha kulturních a vzdělávacích akcích, napří-
klad na organizaci cyklu přednášek zahraničních profesorů ve spolupráci 
s FF ZCU, ve spolupráci s KVv PgF ZČU knihovnu navštívil prof. Dr. Johannes 
Kirschenmann z AVU v Mnichově (prorektor a vedoucí katedry výtvarné pedagogi-
ky). Proběhl cyklus filmů v rámci Česko Německého kulturního jara, organizova-
ného Goethe Institutem, Evropský den jazyků, Noc s Andersenem a další. Ve spo-
lupráci s vydavateli a partnery jsme zorganizovali mimo jiné např. přednášku Do 
Německa na zkušenou nebo školení pro učitele němčiny ve spolupráci 
s nakladatelstvím Fraus a Hueber.  

Také Rakouská knihovna se podílela na mnoha kulturních akcích, ve spolupráci 
s RKF představila výstavu Sigmund Freud – odhalení 21. století, zorganizovala 
Rakouské dny, v rámci kterých navštívila Plzeň mladá spisovatelka Anna Kim, 
proběhl cyklus seminářů pro učitele němčiny a přehlídka krátkých filmů. Dalším 
spisovatelem, který navštívil Rakouskou knihovnu, byl Friedrich Achleitner, pro-
běhla Dlouhá noc krátkých textů a stejně tak se RK podílela i na organizaci jiţ tra-
dičního 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 

Ačkoli byla Románská knihovna otevřena 5. 10. 2016, můţe být právě rok 2017 
povaţován za první rok, kdy sledujeme plnění nastaveného plánu a můţeme kon-
statovat, ţe stanovený plán co do očekávaného počtu návštěvníků a výpůjček se 
naplnil.  

Nadále zůstává v platnosti partnerská dohoda s Institutem Cervantes a dohoda 
o spolupráci mezi Českou republikou a Belgií jejíţ tříletý projekt na propagaci fran-
couzsky psané belgické literatury nám umoţňuje propagovat belgickou literaturu 
a kulturu ve spolupráci s partnerem: zastoupení Valonsko Brusel v Praze.   

I v průběhu roku 2017 proběhla další jednání o partnerské dohodě s Institutem 
Camoes v Praze o propagaci portugalské literatury a od Italského Institutu jsme 
dostali darem rovněţ vzorek italské literatury. Postupně je i tato literatura zahrnuta 
do fondu Románské knihovny SVK PK. 

V rámci tříletého projektu na propagaci francouzsky psané belgické literatury se 
nám podařilo uspořádat výstavu Mramor se jí studený, avantgarda a surrealismus 
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ve frankofonní Belgii. Výstava ze sbírek Literárního archivu a Muzea literatury 
v Bruselu ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny a Filosofickým ústavem 
Akademie věd ČR. Rovněţ jsme přijali kniţní dar francouzsky psané belgické lite-
ratury. V rámci výstavy proběhlo několik workshopů a diskuse u kulatého stolu 
s předními českými odborníky na téma belgického surrealismu a evropských 
avantgard jejíţ hosty byly prof. Jan Rubeš, spisovatel a básník Petr Král. 

Na propagaci francouzské literatury proběhl v Románské knihovně cyklus čtení 
O překladu francouzském, jehoţ součástí bylo setkání s česko-francouzskou spi-
sovatelkou Lenkou Horňákovou-Civade, která v loňském roce obdrţela prestiţní 
francouzskou cenu Prix Renaudot des lycéens za svůj první román napsaný ve 
francouzštině, Giboulées de soleil. Román vychází česky v jejím vlastním překladu 
pod názvem Marie a Magdalény. Mezi dalšími hosty byly Jíří Dědeček, Jovanka 
Šotolová, Katarína Horňáčková a Tomáš Havel.  

Ted Nomad, francouzský malíř věnující se umění street art představil v listopadu 
výstavu PEOPLE ve spolupráci s Alliance Française de Plzeň a městem Mâcon 
v Burgundsku v rámci festivalu Bonjour Plzeň ! 2017. 

Španělskou literaturu jsme propagovali přenosem videokonference z Brna do Plz-
ně formou videohovoru se spisovatelem Fernandem Iwasaki. Ve spolupráci 
s Institutiem Cervantes jsme představili výstavu GRAFICI S VELKÝM G. Pokračo-
vali jsme v cyklu otevřených hodin konverzace s rodilou mluvčí Spanish Open 
a nově jsme otevřeli španělštinu pro děti 5–15 let Cantando y Aprendiendo. Nově 
jsme také dali prostor rodilým mluvčím, aby představili svojí poezii v cyklu Noches 
Nativas. 23. dubna, v den kdy se slaví Světový den knihy a autorského práva, 
jsme se připojili ke Katalánské iniciativě, kde se tento den slaví darováním knihy 
a růţe a kaţdý, kdo si vypůjčil knihu v Románské knihovně, dostal k ní květ růţe 
při akci Books and Roses. V listopadu jsme uspořádali workshop pro děti Piňata 
a později pro rodiče Posada Mexicana v rámci oslav mexických dušiček Día de 
Muertos. 

Neustále hledáme partnery ze zahraničí, v letošním roce se nám podařilo navázat 
kontakt s univerzitou v Salamance a uspořádali jsme workshop STARS Searching 
Through Art a Renewed Sky.  

Pracovnice Románské knihovny se aktivně věnuje školám, provázejí exkurze 
a podílí se na organizaci seminářů pro školy a učitele. Nově se v oddělení snaţí-
me více o proaktivní způsob práce, kdy klademe důraz na samotnou aktivitu kni-
hovníka vůči konkrétní cílové skupině, docházíme do škol, kde připravujeme pro-
gram v cizím jazyce. Dokazuje to např. naše účast na Dni románských jazyků 
(Gymnáziu Luďka Pika) nebo moment, kdy se knihovník účastní přímo výuky jazy-
ka (např. Gymnázium Mikulášské nám.), případně usedá do porot jako v případě 
Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích (Ústav jazykové 
přípravy Západočeské univerzity v Plzni).  

 

Přírůstek knihovního fondu 2017 

 

knihovna knihy mapy hudebniny CD CD-ROM DVD celkem 

Anglická 537 0 0 8 0 0 545 

Rakouská 34 1 0 0 0 0 35 
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Německá 222 2 1 14 0 43 282 

Románská 714 2 0 5 0 0 721 

Francouzská 554 1 0 0 0 0 555 

Hispánská  131 0 0 5 0 0 136 

Italská  29 1 0 0 0 0 30 

 

 

Komentář ke statistickým ukazatelům a hodnocení roku 2017 

 

knihovna 
počet 

návštěv 

absenční 
knih 

a časopisů 

absenční 
ostatní 

prezenční 
knih 

a časopisů 

prezenční 
ostatní 

akce 
návštěv 
na ak-
cích 

Anglická 4 823 22 473 466 134 29 78 2 484 

Rakouská 1 285 3 413 223 89 14 66 2 023 

Německá 1 971 5 419 943 140 15 66 1 675 

Románská 475 1 272 30 31 2 81 2 197 

celkem 8 554 32 477 1 662 394 60 291 8 379 

 

 
Statistiky 

Oddělení zahraničních knihoven kaţdoročně nakupuje cizojazyčnou literaturu. 
V letošním roce jsme investovali více do nákupu literatury románské, která je nová 
a valná většina základního fondu pocházela z darů. Malý přírůstek rakouské litera-
tury je zapříčiněn pozdním doručením literatury, která bude zpracována aţ v lednu 
2018. Rozsah sluţeb je stejný jako v ostatních pracovištích.  

U všech pracovišť kromě Románské knihovny jsme v roce 2017 zaznamenali po-
kles hodnot u všech ukazatelů kromě počtu realizovaných akcí. I přes vyšší mnoţ-
ství akcí, které organizujeme na propagaci knihovny, zaznamenali jsme úbytek 
účastníků na akcích. Úbytek počtu návštěvníků knihovny i výpůjček celkem je sig-
nifikantní.  

Prezenční výpůjčky klesají velmi razantně, u prezenčních ostatních výpůjček se to 
dá předpokládat vzhledem k vyuţívání nových technologií, nelze tedy předpoklá-
dat, ţe by se klesající trend obrátil. U absenčních výpůjček knih a časopisů lze 
klesající trend připsat na vrub dobré dostupnosti zahraniční literatury a dobré eko-
nomické situaci populace, která si můţe dovolit zahraniční publikaci koupit. U ab-
senčních ostatních lze rovněţ předpokládat klesající trend, mnohé ostatní doku-
menty se jiţ samostatně nepůjčují a jsou součástí tištěného dokumentu. Stále 
rychleji narůstá nový trend vydavatelů ostatní média jiţ nevydávat a nabízet for-
mou přístupového kódu ke staţení spolu s koupenou knihou.  

Ačkoli byla Románská knihovna otevřena 5. 10. 2016, můţe být právě rok 2017 
povaţován za první rok, kdy sledujeme plnění nastaveného plánu a můţeme kon-
statovat, ţe stanovený plán co do očekávaného počtu návštěvníků a výpůjček se 
naplnil. Velmi pozitivně mohu hodnotit počet a různorodost akcí, které se v RK za 
uplynulý rok uskutečnili.  
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Nízký přírůstek Rakouské knihovny je dán tím, ţe nakoupená literatura dorazila aţ 
na sklonku roku a postupně se zpracovává, tedy očekáváme vyšší přírůstek v roce 
následujícím.  

 

Galerie Evropského domu  

Galerie Evropského domu představila v roce 2017 ucelený program výstav, čtení, 
promítání, workshopů a nabídla plzeňské veřejnosti významné zahraniční tvůrce. 
Podařilo se nám v tomto prostoru propojit nejrůznější ţánry a projety tak, abychom 
propagovali jak partnerské instituty tak i Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského 
kraje skrze zahraniční literaturu a kulturu.  

V rámci výstav proběhlo několik zajímavých výtvarných workshopů například 
v rámci výstavy Mramor se jí studený Avantgarda a surrealismus ve frankofonní 
Belgii proběhl kulatý stůl a workshop s předními českými odborníky na toto téma. 
V rámci výstavy Transport smrti: Litoměřice – Velešín proběhlo čtení německého 
překladu vzpomínkové knihy Fridolína Macháčka „Pilsen – Theresienstadt – Flos-
senbürg“. V rámci výstavy České století v komiksu, který zahajoval spisovatel Pa-
vel Kosatík, proběhla přednáška Fenomén ţeny v grafickém románu a komiksu, 
přednášela paní Morgane Buhr ve francouzštině, hostem byla výtvarnice Štěpánka 
Jislová. Ve spolupráci s Univerzitou v Salamance proběhl workshop STARS Sear-
ching Through Art a Renewed Sky ve španělštině pod vedením Carmen Lidón Bel-
trán. V listopadu jsme uspořádali workshop ve španělštině pro děti, kde si mohli 
vyrobit vlastní Piňatu. 

Celé oddělení zahraničních knihoven se podílelo na organizaci Noci 
s Andersenem pro děti 6–15 let, jejímţ hlavním hostem byla spisovatelka Araceli 
Martinez-Rose z Mexika a Evropského dne jazyků pro studenty ZŠ a SŠ.  

Projekt Meeting Literature, který byl zaměřen na širokou veřejnost s cílem propa-
govat zahraniční kulturu, OZK, studium jazyků a čtenářství dostál svého cíle udrţi-
telnosti a pod touto značkou se v roce 2017 v Plzni představili čeští, polští 
a karibští spisovatelé.  

 

Personální záležitosti. 

V lednu ukončila pracovní poměr jedna pracovnice a v březnu 2017 byla vybrána 
ve výběrovém řízení nová pracovnice pro RK a NK.     
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C)  Hodnocení ekonomických výsledků 
 
 

Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje určil pro rok 2017 její zřizovatel zá-
vazný ukazatel – provozní příspěvek ve výši 54 600 tis. Kč. V průběhu roku zřizo-
vatel tento provozní příspěvek navýšil o 2 416 060 Kč, tedy celkový provozní pří-
spěvek pro rok 2017 činil 57 016 060 Kč (včetně dohadu na návratnou finanční 
výpomoc). Zřizovatel dále SVK PK odsouhlasil i ţádosti o jednotlivé granty, které 
se podařilo zajistit ve výši 332 tis. Kč (v této částce jsou zahrnuty prostředky dota-
ce pro 4 grantů VISK a 1 grant od Magistrátu města Plzně).  

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje hospodařila po započtení prostřed-
ků získaných z grantů s celkovou provozní dotací ve výši 57 348 060 Kč. Pro rok 
2017 neměla SVK PK schválenou ţádnou investiční dotaci od zřizovatele ani od 
jiného poskytovatele.  

Studijní a vědecká knihovna PK v roce 2017 hospodařila s kladným výsledkem; 
hospodářský výsledek vykázaný v doplňkové činnosti dosáhl částky 58 816,50 Kč 
a hospodářský výsledek v hlavní činnosti dosáhl výše 64 906,54 Kč, tedy celkový 
hospodářský výsledek hodnoceného hospodářského období dosáhl částky 
123 723,04 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. 2017 
částkou 61 342 940,41 Kč a v zůstatkových cenách částkou 27 143 475,34 
Kč.  
Drobný movitý majetek evidovaný na účtech 018 a 028 má k datu 31. 12. 
2017 v pořizovacích cenách hodnotu 13 549 259,02 Kč. 
 

2. Nemovitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech 
č. 021 a 031 a jeho hodnota k 31. 12. 2017 činila v pořizovacích cenách 

163 991 072,65 Kč a 136 670 022,56 Kč v zůstatkových cenách.  
 

3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycen na účtu 042 v částce 
870 658,90 Kč. Náplní tohoto účtu jsou náklady za projektové dokumentace, 

které jsou připravené pro investiční akce, k jejichţ realizaci dojde v dalších 
letech (rekonstrukce Smetanovy síně, depozitáře Bušovice etapa II., ná-
stavba Bory 16).  
Během roku 2017 byly převedeny do majetku tyto investiční akce: 
 

 SW pro Digi centrum v hodnotě 1 299 194,28 Kč 

 SW mzdová agenda pro ostatní PO v hodnotě 103 463,48 Kč 

 SW Win Pro 10 v hodnotě 929 280 Kč 

 Antivir ESET 102 215 Kč 

 HW pro Digi centrum v hodnotě 4 190 627,56 Kč 

 Server pro Digi centrum v hodnotě 198 232,57 Kč 

 Rekonstrukce Bušovice I. etapa v hodnotě 469 050,- (oprava pak 

v hodnotě 1 546 858 Kč) 

 Docházkový terminál B 17 v hodnotě 44 468 Kč 
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 Kopírovací stroj B 17 v hodnotě 491 865,07 Kč 
 

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

 

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

2053 

 prostory pouţívané zahraničními knihovnami na náměstí Republiky 12 

jsou pronajaty na dobu neurčitou 

 prostory pouţívané Knihovnou pro nevidomé v Jagellonské 1, jsou 

pronajaty na dobu neurčitou  
 

5. Ţádná nemovitost SVK PK není zatíţena zástavním právem. Všechny budo-
vy SVK PK jsou opatřeny energetickými štítky (Bory 2, Bory 16, Bory 17 
a Bušovice).  

 
SVK PK sestavila na rok 2017 odpisový plán ve výši 5 300 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 5 212 129,25 Kč); odpisy byly opět prováděny rovnoměrným 
způsobem.  

 
 

b) Hodnocení příjmů a výdajů 

Rozpis ukazatelů provedený zřizovatelem stanovil SVK PK pro rok 2017 pouze 
závazný ukazatel - provozní příspěvek v celkové výši 54 600 000 Kč. Konečná 
výše závazného ukazatele stanoveného pro SVK PK byla 57 329 910 Kč včetně 
grantů od MK ČR a MMP a přijaté návratné finanční výpomoci na irop – Záchrana 
historicky ohroţených starých tisků + dohad na provozní výnos, kdy celková výše 
účtu 672 činila 57 348 060Kč. 

V průběhu roku 2017 byly provedeny dílčí interní úpravy rozpočtu v závislosti na 
počtu přiznaných grantů. Všechny neinvestiční prostředky přidělené zřizovatelem 
byly pouţity 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 58 410 tis. Kč (původní rozpočet), resp. 61 139,91 
tis. Kč (upravený rozpočet). Skutečné náklady byly o cca 489 tis. Kč vyšší, neţ 
uvaţoval upravený rozpočet. 

Obdobně se vyvíjely i výnosy, kde skutečné výnosy byly cca o 613 tis. Kč vyšší 
neţ plánované. Doplňková činnost, o níţ je účtováno na syntetickém účtu 603 (za-
chycuje výnosy z pronájmů) a 604, vykázala hospodářský výsledek 58 816,50 Kč, 
hlavní činnost vykázala hospodářský výsledek 64 906,54 Kč a tím i celkový hos-
podářský výsledek představuje 123 723,04 Kč. Podrobnější rozpis rozpočtu a jeho 
čerpání v roce 2017 je uveden v tabulce – příloha č. 2 a) a 2 b) této zprávy.  

 

Výnosy v celkové výši 61 753 055,027 Kč byly vytvořeny především výnosy 
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z transferů (oddíl IV výsledovky 57 348 060 Kč):  
 

 příspěvkem zřizovatele v částce (včetně NFV) 57 016 060 Kč 

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

v úhrnné výši 302 000 Kč 

 dotace od Magistrátu města Plzně 30  000 Kč 
 
Další výnosy účtované v hlavní činnosti vytvořily: 

 výnosy z prodeje sluţeb částkou   955 373 Kč  

 výnosy z prodeje vlastních výrobků (601+604)  517 Kč 

 smluvní pokuty uplatněné u čtenářů v souladu  

s Knihovním řádem 830 960 Kč 

 na účtu 648 posílení oprav z IF a rozvoj organizace v částce 2 191 150 Kč    

 jiné pokuty a penále 21 715,22 Kč 

 ostatní výnosy z činnosti 30 775,42 Kč 

 finanční výnosy  8 890,42 Kč 

 

Výnosy účtované v hospodářské činnosti za pronájmy (bytové, nebytové) dosáhly 
celkové částky 364 034 Kč, tzn. oproti roku 2016 se sníţily o cca 64 tis. Kč. Výno-
sy z prodeje publikací v komisním prodeji (ten vypovězen k 28. 02. 2017) 1 580 
Kč.  

Náklady byly v původním vyrovnaném rozpočtu plánovány v objemu 58 410 tis. 
Kč; v průběhu roku byly postupně upraveny (navyšovány o odsouhlasené granty 
a navýšení příspěvku od zřizovatele včetně NFV) na 61 139,91 tis. Kč. Skutečnost 
nákladů zachycených v roční výsledovce činí 61 629 331,98 Kč, coţ je 
o 489 421,98 Kč více. V porovnání výnosů a nákladů vidíme, ţe SVK PK hospoda-
řila v roce 2017 s kladným výsledkem. Lze proto zodpovědně prohlásit, ţe cílevě-
domé řízení ekonomických procesů opět přineslo ţádoucí výsledky. SVK PK mu-
sela zapojit prostředky investičního fondu na posílení účtu oprav a to na rekon-
strukci depozitáře Bušovice etapa I., na opravu oken a hromosvodu v hlavní budo-
vě.  

 
 

c)  Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření 

 
1. Rozpočet a jeho změny provedené během roku  

 
Příspěvek na provoz od zřizovatele 

Rozpis provozního příspěvku byl zřizovatelem proveden ve výši 54 600 000 Kč. 
V květnu roku 2017 došlo k úpravě příspěvku na provoz a to k navýšení 
o 1 334 800 Kč na změnu platové tabulky platné od 01. 07. 2017 včetně odvodů 
a přídělu do FKSP. V prosinci 2017 byla schválená NFV na irop – Záchrana histo-
ricky ohroţených starých tisků ve výši 21 597 557 Kč, vytvořen dohad na provozní 
výnos 1 081 260 Kč, v roce 2017 obdrţeno na bankovní účet SVK PK jen 
1 063 110 Kč. Reálné čerpání proběhlo ve 12 měsíčních částkách Kč. Celková 
skutečná výše provozního příspěvku dosáhla částky 57 016 060 Kč.  
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Ostatní provozní příspěvky a dotace 

Ostatní dotace byly SVK PK přiznány Ministerstvem kultury ČR ve výši 302 tis. Kč. 
Všechny tyto dotace se týkaly programů VISK a u všech odsouhlasených  
4 programů byly dotace plně vyčerpány.  

 
Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele 

Noc literatury byla předmětem mikrograntu od Magistrátu města Plzně – částka 
30 000 Kč byla plně vyčerpána.  
 

Investiční příspěvky a dotace 

V roce 2017 SVK PK ţádnou investiční dotaci od zřizovatele ani jiného poskytova-
tele neobdrţela.  
 

 
2.  Vyhodnocení výnosů a nákladů 
 

Vyhodnocení výnosů 

Výnosy z prodeje sluţeb byly rozepsány ve výši 1 300 tis. Kč, dosaţená skuteč-
nost je 955 373 Kč, tj. plnění na 73,49 % schváleného rozpočtu.  

Výnosy z pronájmu – plán 450 tis. Kč, skutečnost 364 034 Kč, tj. plnění na 
80,90 % (jedná se o výnosy z pronajatých bytů v objektu Bory 2 a z pronajímaných 
nebytových prostor – kavárna v HB, vzdělávací centrum v HB a prostory zahranič-
ních knihoven na náměstí Republiky 12 v Plzni). Důvodem nenaplnění jsou nepro-
najaté všechny sluţební byty, stále nedokončena Smetanova síň určená ke ko-
merčnímu pronájmu. 

Ostatní výnosy byly rozepsány ve výši 2 030 tis. Kč, jejich skutečnost dosáhla 
částky 3 074 600,64 Kč (především za smluvní pokuty a penále vyúčtované čtená-
řům a posílení fondu oprav). Plánovaný objem ostatních výnosů tak byl naplněn 
o více neţ 51,46 %.  

Celkové výnosy za rok 2017 včetně příspěvků a dotací dosáhly v hlavní činnosti 
částky 61 387 441,02 Kč, v hospodářské činnosti pak částky 365 614 Kč, tzn. je-
jich úhrn dosáhl částky 61 753 055,02 Kč. 

 
 

Vyhodnocení nákladů 

Spotřeba materiálu (účet 501) je svým objemem pátou nejvyšší nákladovou po-
loţkou a její výše dosáhla částky 4 149 306,52 Kč. Zde jsou zahrnuty především 
prostředky vynaloţené na nákup kniţního fondu a předplatné časopisů (2 866 tis. 
Kč). Řádově niţšími hodnotami se podílí také spotřeba PHM (95 tis. Kč), tonerů 
(100 tis. Kč), spotřeba kancelářských potřeb a čisticích prostředků (255 tis. Kč), 
materiál pro výstavní činnost + PR (34 tis. Kč), materiál pro údrţbu (253 tis. Kč). 
Další členění tohoto účtu pak představuje zbývající částku.  
Nákup kniţního fondu oproti letům předchozím narostl cca o 200 tis. Kč. Nákup 
knihovního fondu probíhal rovnoměrně, nárůst byl zaznamenán v posledním mě-
síci roku 2017, kdy byl navýšen rozpočet na nákup KF.  
Spotřeba energie (účet 502) byla rozepsána ve výši 2 950 tis. Kč. Ve skutečnosti 
tato poloţka dosáhla výše 2 684 501,27 Kč, tj. rozpočtovaná částka nebyla vyčer-
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pána ze 100 %, ale na 91 %. Ve srovnání s rokem předchozím se jedná o úsporu 
těchto nákladů o cca 386 tis. Kč.  
Položka na opravy a udržování (účet 511) byla rozpočtována v částce 
400 tis. Kč, s tím, ţe můţe být pouţit na vyšší potřebu oprav investiční fond. Cel-
kové náklady na opravy jsou 3 043 842,44 Kč.  
Cestovné (účet 512) bylo čerpáno ve výši 137 223,51 Kč, kdyţ původní rozpis 
rozpočtu určil na cestovné částku 110 tis. Kč – na přečerpání této poloţky cca 
o 27 tis. Kč mají zahraniční sluţební cesty.  
Ostatní služby (účet 518) byly rozepsány ve výši 4 900 tis. Kč. V průběhu roku 
byl provedený rozpis upraven na částku 5 986,11 tis. Kč (zejména z důvodu ná-
kladů vznikajících ze spoluúčasti při realizaci grantů). Takto upravená poloţka 
rozpočtu nebyla dočerpána o 448 tis. Kč.  
Mzdové náklady celkem (účet 521) byly původně rozepsány ve výši 28 864 tis. 
Kč (z toho platy zaměstnanců 28 164 tis. Kč a OON 700 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 242 tis. Kč; u platů zaměstnanců pak o 1 334 800 Kč. Upravená rozpoč-
tovaná výše mzdových nákladů tak dosáhla částky 30 440 800 Kč.  
Skutečnost vyčerpaných mzdových nákladů za rok 2017 byla mírně niţší – 
o 566,7 tis. Kč, z toho u platů zaměstnanců bylo sníţené čerpání o 1 662,1 tis. Kč, 
OON naopak byly vyšší o 153,5 tis. oproti platnému rozpočtu.  
Daně a poplatky – vykázaná skutečnost byla 23,5 tis. Kč; rozpočet uvaţoval 
s částkou 45 tis. Kč. 
Jiné ostatní náklady byly upraveným rozpočtem rozepsány v částce 80 tis. Kč. 
Skutečné čerpání dosáhlo výše 88,5 tis. Kč. 
Odpisy dlouhodobého majetku byly rozpočtovány ve výši 5 800 tis. Kč; skutečnost 
byla vykázána ve výši 5 212 tis. Kč z DNHM a náklady z DDM pak 568 tis. Kč. 
Celkové skutečné náklady za rok 2017 dosáhly výše 61 627 782,02 Kč, coţ je 
o 487 872,02 Kč méně, neţli uvaţoval upravený rozpočet. Výsledky roku 2017 lze 
tedy hodnotit jako velice dobré. 

 
 
3.  Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK 

 
SVK PK v roce 2017 získala účelové prostředky na veřejné informační sluţby kni-
hoven – VISK ze státního rozpočtu (MK ČR) v celkové výši  302 tis. Kč. U všech 4 
projektů VISK byly přidělené prostředky plně vyčerpány. 

Na financování běţného provozu SVK PK se státní rozpočet v roce 2017 nepodí-
lel.  

 
 

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 2017 roční průměrný evidenční počet pracovníků 92,1 
lidí. Dosaţená skutečnost činila 95,23 lidí.  

Naprostou spokojenost lze vyslovit i s naplněním průměrného měsíčního výdělku, 
a to především díky navýšení platových tarifů v červenci a listopadu roku 2017. 
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Původně stanovená průměrná mzda pro rok 2017 činila 25 483,20 Kč, skutečně 
vykázána v částce 24 359,14 Kč. Sníţení plánované průměrné měsíční mzdy má 
za následek vyšší počet zaměstnanců.  

 

 

5. Granty a účelově získané prostředky za rok 2017 
 
 

    

Název projektu  
Poskytovatel  

Dotace 
 

Získaná dotace 

Vlastní prostředky 
 

(fin. spoluúčast) 

Náklady projektu 
 

celkem 

Kurzy informační gramotnosti – VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 

Poskytovatel MK ČR 

 30 000 Kč 13 000 Kč 43 000 Kč 

získáno 30 000 Kč 20 053 Kč 50 053 Kč 

 

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

Poskytovatel MK ČR 

 95 000 Kč 41 000 Kč 136 000 Kč 

získáno 95 000 Kč 43 379 Kč 138 379 Kč 

 

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

Poskytovatel MK ČR 

 24 000 Kč 12 000 Kč 36 000 Kč 

získáno 24 000 Kč 12 000 Kč 36 000 Kč 

    

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

Poskytovatel MK ČR 

 153 000 Kč 66 000 Kč 219 000 Kč 

získáno 153 000 Kč 73 018 Kč 226 018 Kč 

    

Noc literatury- Magistrát města Plzně 

Poskytovatel Magistrát města Plzně 

získáno 30 000 Kč 22 762 Kč 52 762,78 Kč 

 

 

Všechny přidělené dotace ze státního rozpočtu a od ostatních subjektů byly zcela 
vyčerpány a vyúčtování bylo provedeno dle zaslaných pokynů jednotlivých posky-
tovatelů. Dne 05. 02. 2018 předloţila SVK PK zřizovateli finanční vypořádání se 
státním rozpočtem za rok 2017 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 majet-
ku 

 
SVK PK v roce 2017 neobdrţela ţádnou investiční dotaci ani od zřizovatele ani od 
jiného poskytovatele.  

 
 

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

 
V roce 2017 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů.  

 
 

8.  Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 
 
SVK PK vykázala za rok 2017 výsledek hospodaření ve výši 123 723,04 Kč, pak 
příděl do rezervního fondu za rok 2017 bude 123 723,04 Kč. Stav rezervního fon-
du k 31. 12. 2017 je 1 309 164,13 Kč, stav po přídělu pak 1 432 887,17 Kč. 
 

 
9.  Přehled hospodářských činností 
 
SVK PK má v příloze č. 2  dodatku č. 12 Zřizovací listiny, stanoveny okruhy doplň-
kové 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 uţívá na základě uzavřené nájemní nebo pachtovní smlouvy 

 restaurátorské práce 

 specializovaný maloobchod a provoz e-shopu 

 prodej vstupenek 

 reklamní činnost, marketing 

 digitalizace a zpracování dat 
 
SVK PK vykázala v roce 2017 v hospodářské činnosti kladný výsledek hospoda-
ření ve výši 58 816,50 Kč (celkové náklady hospodářské činnosti dosáhly výše 
306 797,50 Kč); celkové výnosy této činnosti dosáhly částky 365 614 Kč.  

 
 

10.  Stav a struktura pohledávek 
  
SVK PK nevykazuje ve své rozvaze sestavené k 31. 12. 2017 ţádné dlouhodobé 
pohledávky.  

Krátkodobé pohledávky jsou evidovány na účtech 311 – Odběratelé a 335 – Po-
hledávky za zaměstnanci. Metodika sestavování účetního výkazu určuje, ţe do 
oddílu II – Krátkodobé pohledávky jsou ještě zařazeny účty 314 – Krátkodobé po-
skytnuté zálohy, 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky, 381 – Náklady příštích ob-
dobí a 388 – Dohadné účty aktivní. Všechny pohledávky jsou oceněny pořizovací 
cenou.  
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Na účtu 311 je vykázán zůstatek ve výši 3 442,20 Kč - tuto částku tvoří celkem 
4 vydané faktury, které jsou splatné v roce 2018. Po lhůtě splatnosti není evidová-
na ţádná vydaná faktura.  

Na účtu 335 je zachycena částka 205 762 Kč, představující zůstatek nesplace-
ných půjček FKSP, zůstatek nesplacených náhrad za škody způsobené organizaci 
svými zaměstnanci a pohledávka za zaměstnanci, kteří obdrţeli pro svá oddělení 
krátkodobou zálohu. Ţádné problémy při splácení půjček ani náhrad škod se ne-
vyskytly.  

Ostatní krátkodobé pohledávky zaúčtované na účtu 377 vykázaly hodnotu 
455 631 Kč. Jedná se výhradně o dluţné poplatky nezaplacené čtenáři 
a vymáhané soudní a následně exekuční cestou. Pohledávky této kategorie jiţ 
v některých případech přesáhly splatnost o více neţ 900 dnů. Proto bylo v souladu 
s vyhláškou 410/2009 Sb. v závěru roku 2017 přistoupeno k proúčtování oprav-
ných poloţek. Jejich celková výše dosáhla ke konci roku 2017 částky 312 566 Kč, 
která je v rozvaze SVK PK vykázána jako korekce, tzn. pohledávky nebyly ode-
psány a jsou stále evidovány v účetní evidenci. U jednoho čtenáře SVK PK při-
stoupila k vyřazení pohledávky ve výši 3 769 Kč, kterou i nadále eviduje 
v podrozvaze a to z důvodu úmrtí čtenáře. 

Na účtu 381 je zachycena částka 512 494,01 Kč představující především před-
platné časopisů a databází na rok 2018. 

Účet 388 vykazuje zůstatek ve výši 1 090 860 Kč, jedná se o dohad na krátkodobé 
přijaté zálohy a na dohad na provozní příspěvek spojený s předfinancováním 

 

 
11.  Vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření 
 
SVK PK spravuje majetek Plzeňského kraje, který jí byl předán k hospodaření. 
Uţívá ho tak, aby naplnila své vlastní poslání a zabezpečila činnosti, pro které by-
la 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 vy-

plývá z přírůstkového seznamu SVK PK. S tímto majetkem organizace hospo-
daří 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 2017 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 (rovněţ byla uvedena v bodě a) této zprávy).  
 

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

4. Nedokončený hmotný dlouhodobý majetek je k datu 31. 12. 2017 zaevidován 
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na účtu 042 v částce 870 658,90 Kč. Poloţkovou náplň tvoří především ná-
klady za projektové dokumentace zpracované na investiční akci Rekonstruk-
ce Smetanovy síně a náklady rozpracované stavební akce Bušovice etapa II. 
a rekonstrukce depozitáře Bory 16. 

Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této 
zprávy (příloha č. 3).  
V roce 2017 realizovala SVK PK tyto investiční akce: 
 

 SW pro Digi centrum v hodnotě 1 299 194,28 Kč 

 SW mzdová agenda pro ostatní PO v hodnotě 103 463,48 Kč 

 SW Win Pro 10 v hodnotě 929 280 Kč 

 Antivir ESET 102 215 Kč 

 HW pro Digi centrum v hodnotě 4 190 627,56 Kč 

 Server pro Digi centrum v hodnotě 198 232,57 Kč 

 Rekonstrukce Bušovice I. etapa v hodnotě 469 050,- (oprava pak v hodnotě 

1 546 858 Kč) 

 Docházkový terminál B 17 v hodnotě 44 468 Kč 

 Kopírovací stroj B 17 v hodnotě 491 865,07 Kč 
   
Vynaloţené finanční prostředky byly účtovány ve prospěch syntetických účtů 022 
a 021.  
 
 

d) Oddělení ekonomiky a majetku 

V září roku 2017 přidala Rada PK do zřizovací listiny (dodatek č. 12) čl. II. Vyme-
zení hlavního účelu a předmětu činnosti bod 8.12, který říká, ţe SVK PK zajišťuje 
zpracování mezd a sluţby s tím spojené pro organizace zřizované Plzeňským kra-
jem v oblasti kultury. SVK PK tedy přistoupila k nákupu SW pro externí zpracování 
mezd těmto organizacím, a připravila pracovní pozici mzdové účetní pro ostatní 
organizace s nástupem od 1. ledna 2018, popřípadě jako zástup s kmenovou 
mzdovou účetní. 

Hospodaření SVK PK bylo v roce 2017 podrobeno následné kontrole hospodaření 
zřizovatelem a kontrole majetku a investic. 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, © 2018 [cit. 2018-02-05]. Dostupné na: https://svkpk.cz. 

2. Spisovatelé za mřížemi: sborník ke konferenci a výstavě. Plzeň: Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2017. ISBN  978-80-86944-64-7. 

Oddělení prezenčních služeb – regionální bibliografie  

3. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Kalendárium 
osobností západních Čech na rok 2018 [online databáze]. Plzeň: Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2017 [cit. 2018-02-05]. V systému 
ALEPH500 500, v. 22. Dostupné na: http://goo.gl/fSt1aJ. 

Oddělení prezenčních služeb – speciální studovna  

4. DOLEŢALOVÁ, Pavlína, MAŘÁKOVÁ, Andrea, ŠTĚDRÁ, Alena 
a BEZPALCOVÁ, Vladimíra. Profesor MUDr. Josef Švejcar, DrSc.: výběrová 
personální bibliografie. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švej-
cara, 2017. 70 s. ISBN  978-80-86944-63-0. 

Oddělení propagace a marketingu 

5. KOŠANOVÁ, Martina. Konference u příleţitosti oslav 70. výročí zaloţení 
Společnosti bratří Čapků [Konference Společnosti bratří Čapků, 23.11.2017]. 
Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 4 [cit. 2018-02-05]. ISSN 1213-5828. 
Dostupné na: http://goo.gl/Yim7M9. 

6. KOŠANOVÁ, Martina. Noc literatury v Plzni [Noc literatury 2017 – Plzeň, 
10.05.2017]. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 2 [cit. 2018-02-05]. 
ISSN 1213-5828. Dostupné na: http://goo.gl/WsVMhH. 

Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 

7. ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE KNIHOVNICTVÍ. Přehled čin-
nosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2016. Plzeň: Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2017. 14 s. ISBN  978-80-86944-65-4. 

Pracoviště historických fondů  

8. HÁLOVÁ, Marie a LANGHAMMER, Jan. Sbírka exlibris, razítek a supralibros 
v knihovně Otokara Kruliše-Randy. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Pl-
zeňského kraje, 2017. 145 s. ISBN  978-80-86944-59-3.  
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II. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných 

a elektronických zdrojích 

Hlavní budova – výstavy 

řazeno chronologicky 

9. MV. Tváře Zámečku [Tváře Zámečku, 11.01.2017–17.02.2017]. Plzeňský 
deník. 2017, roč. 26, č. 7 (09.01.2017), s. 1. ISSN 1210-5139. 

10. MRAK. Děti navrhovaly podobu laviček [Nakresli mi lavičku, 17.01.2017–
03.02.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 12 (16.01.2017), s. 2. 
ISSN 1210-5139. 

11. KAŠE, Jan. Lavička za 25 tisíc korun: proč ne, kdyţ to poslouţí dobré věci 
[Nakresli mi lavičku, 17.01.2017–03.02.2017]. In: Novinky.cz [online]. Praha: 
Borgis, úterý 17.01.2017, 20:59 SEČ [cit. 2018-02-05]. Dostupné na: 
http://goo.gl/UCcPMn. 

12. JOSEFOVÁ, Hana. Stanislav Bukovský o malíři i hrdinovi Vladimíru V. Mod-
rém [Stanislav Bukovský, Velká válka, 09.05.2017–06.06.2017]. Kultura: pl-
zeňský kulturní přehled [příloha Plzeňského deníku]. Únor 2017, s. 2. 

13. APOD. Výstava knih a ilustrací skončila [Dětská kniha očima studentů a dětí, 
02.03.2017–03.04.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 81 (05.04.2017), 
s. 1. ISSN 1210-5139. 

14. Knihovna navázala spolupráci v Regensburgu [Jak zní Horní Falc, 
29.06.2017–08.09.2017]. Plzeňský kraj. Květen 2017, roč. 15, č. 5, s. 12. Ta-
ké dostupné na: http://goo.gl/FPZ67M. 

15. DAV. Knihovnice umí více [Knihovnice umí více, 04.07.2017–04.09.2017]. 
Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 154 (04.07.2017), s. 3. ISSN 1210-5139. 

16. HAJ. Jaroslav Zapletal oslavil osmdesátku knihou i výstavami [Jaroslav Za-
pletal, Kresby | Jaroslav Zapletal 80, 05.09.2017–27.09.2017 a Computerová 
grafika | Jaroslav Zapletal 80, 14.09.2017–10.10.2017]. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 223 (25.09.2017), s. 77. ISSN 1210-5139. 

17. AN. Jaroslav Zapletal: moje díla by si moc lidí nad gauč nepověsilo [rozho-
vor, Jaroslav Zapletal, Kresby | Jaroslav Zapletal 80, 05.09.2017–27.09.2017 
a Computerová grafika | Jaroslav Zapletal 80, 14.09.2017–10.10.2017]. Rad-
niční listy. Září 2017, roč. 22, č. 9, s. 7. Také dostupné na: 
http://goo.gl/erLUsp. 

18. HAJ a ŘÍSKÝ, Milan. Jaroslav Zapletal slavil osmdesátku knihou i výstavami 
[Jaroslav Zapletal, Kresby | Jaroslav Zapletal 80, 05.09.2017–27.09.2017 
a Computerová grafika | Jaroslav Zapletal 80, 14.09.2017–10.10.2017]. Kul-
tura: plzeňský kulturní přehled [příloha Plzeňského deníku]. Říjen 2017, s. 7. 

19. PŠ. Začíná festival hispánské kultury [Slavnostní zahájení a vernisáţ výstav, 
11.10.2017, Týden hispánské kultury v Plzni 2017]. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 236 (11.10.2017), s. 1. ISSN 1210-5139. 
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20. HAJ. Plzeňský rodák Jiří Slíva zazpívá v knihovně na své výstavě [Jiří Slíva, 
Grafiky, 01.11.2017–29.12.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 252 
(31.10.2017), s. 10. ISSN 1210-5139. 

21. JOSEFOVÁ, Hana. Plzeňský rodák Jiří Slíva zazpívá v knihovně na své vý-
stavě [Jiří Slíva, Grafiky, 01.11.2017–29.12.2017]. In: Plzensky.denik.cz [on-
line]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 01.11.2017 [cit. 2018-02-05]. Do-
stupné na: http://goo.gl/pUQxDw. 

22. KAŠE, Jan. Kresleným humorem Jiřího Slívy se můţete potěšit v Plzni [Jiří 
Slíva, Grafiky, 01.11.2017–29.12.2017]. In: Novinky.cz [online]. Praha: Bor-
gis, středa 08.11.2017, 20:01 SEČ [cit. 2018-02-05]. Dostupné na: 
http://goo.gl/dexqYX. 

23. ROSENDORF, Jindřich. O (ne)pevné hrázi [Knihovna kardinála Berana, 
Pevná hráz – plzeňský samizdat 80. let, od 28.11.2017]. Lidové noviny. 
2017, roč. 30, č. 297 (23.12.2017), s. 30. ISSN 0862-5921. 

viz téţ záznam č. 55 

 

Plzeň ve světle osvěty (21.02.2017–31.03.2017), 37. Smetanovské dny 2017 

řazeno chronologicky 

24. PK. Ve světle osvěty [Pavlína Doleţalová, Plzeň ve světle osvěty, 
21.02.2017–31.03.2017, 37. Smetanovské dny 2017]. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 44 (21.02.2017), s. 1. ISSN 1210-5139. 

25. ŠPALKOVÁ, Gabriela. Smetanovské dny zahájí jiţ 37. ročník [Pavlína Dole-
ţalová, Plzeň ve světle osvěty, 21.02.2017–31.03.2017, 37. Smetanovské 
dny 2017]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2017, roč. 28, č. 45 
(22.02.2017), s. 14. ISSN 1210-1168. 

26. HAJ. Smetanovské dny začnou tradičně sympoziem a výstavami [Pavlína 
Doleţalová, Plzeň ve světle osvěty, 21.02.2017–31.03.2017, 37. Smetanov-
ské dny 2017]. Kultura: plzeňský kulturní přehled [příloha Plzeňského dení-
ku]. Únor 2017, s. 8. 

27. GAL. Smetanovské dny zahájily pietní akty a koncert [Pavlína Doleţalová, 
Plzeň ve světle osvěty, 21.02.2017–31.03.2017, 37. Smetanovské dny 2017]. 
Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2017, roč. 28, č. 53 (03.03.2017), s. 13. 
ISSN 1210-1168. 

28. JOSEFOVÁ, Hana. Světla i temnota na třech výstavách [Pavlína Doleţalová, 
Plzeň ve světle osvěty, 21.02.2017–31.03.2017, 37. Smetanovské dny 2017]. 
Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 70 (23.03.2017), s. 5. ISSN 1210-5139. 

29. JOSEFOVÁ, Hana. Světla i temnota na třech výstavách [Pavlína Doleţalová, 
Plzeň ve světle osvěty, 21.02.2017–31.03.2017, 37. Smetanovské dny 2017]. 
In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 27.03.2017 
[cit. 2018-02-05]. Dostupné na: http://goo.gl/UN9vtm. 
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30. Výstavy se vracejí k umění a ţivotu 19. století [Pavlína Doleţalová, Plzeň ve 
světle osvěty, 21.02.2017–31.03.2017, 37. Smetanovské dny 2017]. Plzeň-
ský deník. 2017, roč. 26, č. 75 (29.03.2017), příloha Smetanovské dny, s. 5. 
ISSN 1210-5139. 

 

Hlavní budova – akce 

řazeno chronologicky 

31. AP. Klub knihomilců ve vědárně [od 14.02.2017]. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 38 (14.02.2017), s. 32. ISSN 1210-5139. 

32. DAV. Kulturní spolky dostanou čtyři miliony [Noc literatury 2017 – Plzeň, 
10.05.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 54 (04.03.2017), s. 3. 
ISSN 1210-5139. 

33. MRAK. Beseda o podvrţených rukopisech [Dalibor Dobiáš, přednáška 
o Rukopisech, 06.03.2017, pořadatel Muzeum jiţního Plzeňska v Blovicích, 
37. Smetanovské dny 2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 55 
(06.03.2017), s. 2. ISSN 1210-5139. 

34. PÁNKOVÁ, Andrea. Jaderný fyzik jezdil na turnaje s celou rodinou [1. mis-
trovství Plzně ve scrabble, 04.03.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 55 
(06.03.2017), s. 3. ISSN 1210-5139. 

35. ŠRÁMKOVÁ, Jitka. Nadšenci trénovali mozky ve hře scrabble [1. mistrovství 
Plzně ve scrabble, 04.03.2017]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2017, 
roč. 28, č. 55 (06.03.2017), s. 13. ISSN 1210-1168. 

36. PK. Martin Hilský o Shakespearovi [Martin Hilský | Fenomén Shakespeare, 
09.03.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 57 (08.03.2017), s. 3. 
ISSN 1210-5139. 

37. KORELUS, Pavel. Fenomén Shakespeare [Martin Hilský | Fenomén Sha-
kespeare, 09.03.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 60 (11.03.2017), 
s. 4. ISSN 1210-5139. 

38. HAJ. Dnes: historie nejen literární [cyklus přednášek Historie nejen literární, 
17.03.2017, 21.04.2017, 02.06.2017 a 05.10.2017]. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 65 (17.03.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

39. Jménem Smetana se nepyšní pouze hudební skladatel, ale také obrozenec 
[Dalibor Dobiáš, přednáška o Rukopisech, 06.03.2017, pořadatel Muzeum 
jiţního Plzeňska v Blovicích, 37. Smetanovské dny 2017]. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 75 (29.03.2017), příloha Smetanovské dny, s. 5. ISSN 1210-
5139. 

40. ŠTOGROVÁ, Jarmila. Novinky z Knihovny kardinála Berana [cyklus předná-
šek Historie nejen literární, 17.03.2017, 21.04.2017, 02.06.2017 
a 05.10.2017]. Ikaros [online]. 2017, roč. 21, č. 3 (04.04.2017) [cit. 2018-02-
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07]. urn:nbn:cz:ik-18001. ISSN 1212-5075. Dostupné na: 
http://ikaros.cz/node/18001. 

41. HAJ. Osobnosti dnes předčítají aneb plzeňská Noc literatury [Noc literatury 
2017 – Plzeň, 10.05.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 107 
(10.05.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

42. JIŘINCOVÁ, Kateřina a KOSOVÁ, Jana. Dnes je Noc literatury: zapojí se do 
ní také herci a známé osobnosti v Plzni [Noc literatury 2017 – Plzeň, 
10.05.2017]. In: Zprávy [online]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 10.05.2017, 
09:43 SEČ [cit. 2018-02-05]. Textová verze dostupná na: 
http://goo.gl/AqeqoH. 

43. JOSEFOVÁ, Hana. Osobnosti dnes předčítají aneb plzeňská Noc literatury 
[Noc literatury 2017 – Plzeň, 10.05.2017]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Pra-
ha, Plzeň: Vltava Labe media, 10.05.2017 [cit. 2018-02-05]. Dostupné na: 
http://goo.gl/UCdxet. 

44. KOSOVÁ, Jana. Dnešní noc bude Nocí literatury: uskuteční se uţ po jede-
nácté [Noc literatury 2017 – Plzeň, 10.05.2017]. In: Zprávy [zvukový záznam 
online]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 10.05.2017, rozsah 00:02:26 [cit. 
2018-02-05]. Zvukový záznam ve formátu mp3 dostupný na: 
http://goo.gl/QVD4Tf nebo http://goo.gl/DKZQ3J. 

45. APOD. Přednáška přiblíţí Španělsko [Jana Černá, Tam kde začíná Afrika, 
18.05.2017, Mediterránea]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 114 
(18.05.2017), s. 3. ISSN 1210-5139. 

46. JN. Studentská literární soutěţ Ven s Erasmem zná své vítěze [Ven 
s Erasmem – vyhlášení vítězů, 23.05.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, 
č. 119 (24.05.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

47. RED. Knihovna kardinála Berana [cyklus přednášek Historie nejen literární, 
17.03.2017, 21.04.2017, 02.06.2017 a 05.10.2017]. Plž: plzeňský literární ži-
vot. Květen 2017, roč. 16, č. 5, s. 27. ISSN 1213-9890. Také dostupné na: 
http://goo.gl/K2HBBW. 

48. DAV. Klub knihomilců zve do knihovny [08.08.2017]. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 182 (08.08.2017), s. 2. ISSN 1210-5139. 

49. DAV. Zkuste čaj o páté, ale začne ve čtyři [Irena Fuchsová, Literární čaj 
o páté – tentokrát o čtvrté, 16.08.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 189 
(16.08.2017), s. 1. ISSN 1210-5139. 

50. KASTNER, Jan. Filmový klub Fenomén Páral a Soukromá vichřice [Páral fest 
– Soukromá vichřice, Filmový klub Plzeň, Měšťanská beseda, 19.09.2017, 
Mnohofestival | Vladimír Páral 85, 07.09.2017–05.10.2017]. Mladá fronta 
Dnes: Plzeňský kraj. 2017, roč. 28, č. 217 (18.09.2017), s. 16. ISSN 1210-
1168. 

51. MRAK. Poznejte Francii úplně jinak [Zbyněk Kašpar, Kruté příběhy sladké 
Francie, křest knihy, 10.10.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 234 
(09.10.2017), s. 2. ISSN 1210-5139. 
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52. KAŠE, Jan. Postačí k rozpohybování obrovských kamenných soch informace 
z dávnověkých legend [Pavel Pavel, Jak jsem rozpohyboval sochy na Veli-
konočních ostrovech, 18.10.2017, Týden hispánské kultury v Plzni 2017]. In: 
Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, středa 18.10.2017, 10:50 SEČ [cit. 2018-
02-05]. Dostupné na: http://goo.gl/5BNHmd. 

53. MRAK. Studenti připomenou 17. listopad [Jak moc byla 17. listopadu 1939 
a 1989 porušována lidská práva, panelová diskuse, 16.11.2017]. Plzeňský 
deník. 2017, roč. 26, č. 265 (15.11.2017), s. 3. ISSN 1210-5139. 

54. VELEBNÝ, Marek. Další Čaj o páté se konal ve vědárně [Ivo Fencl, Literární 
čaj o páté, 21.10.2017] In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava 
Labe media, 06.12.2017 [cit. 2018-02-05]. Dostupné na: http://goo.gl/aF5grK. 

55. HAJ. Kniha o strachu bude dnes pokřtěna ve Studijní a vědecké knihovně 
[Lukáš Urbánek, Jakub Kaše a Milada Rezková, Neboj, neboj, křest knihy, 
12.12.2017, výstava, 12.12.2017–26.01.2018]. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 287 (12.12.2017), s. 10. ISSN 1210-5139. 

56. PN. Kdo pečuje o odkaz bratří Čapků [Konference Společnosti bratří Čapků, 
23.11.2017]. Literární noviny. Prosinec 2017, roč. 28, č. 12, příloha Biblio, 
s. 8. ISSN 1210-0021. 

viz téţ záznamy č. 5, 6 

 

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

řazeno chronologicky 

57. MRAK. Zítra besedujte se spisovatelkou [Lenka Horňáková-Civade, 
O překladu francouzském, 14.03.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 61 
(13.03.2017), s. 2. ISSN 1210-5139. 

58. PK. Děti přenocují v knihovnách [Noc s Andersenem, 31.03.2017]. Plzeňský 
deník. 2017, roč. 26, č. 74 (28.03.2017), s. 2. ISSN 1210-5139. 

59. AP. O překladu francouzském [Tomáš Havel, O překladu francouzském, 
19.04.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 91 (19.04.2017), s. 2. 
ISSN 1210-5139. 

60. BAN. Česko-německé jaro se ponese ve znamení filmu [Česko-německé 
kulturní jaro, Německý film v knihovně, 02.05.2017, 09.05.2017, 16.05.2017 
a 23.05.2017]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2017, roč. 28, č. 91 
(19.04.2017), s. 14. ISSN 1210-1168. 

61. HAJ. České století se z Prahy a Moskvy přestěhovalo do Plzně [České století 
v komiksu, 30.05.2017–30.6.2017]. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 124 
(30.05.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 
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62. VAINDL, Ladislav. Sociální sítě – téma pro divadlo [mj. Evropský den jazyků, 
Čojč kumpanie, 29.09.2017]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2017, 
roč. 28, č. 207 (06.09.2017), s. 15. ISSN 1210-1168. 

63. VAINDL, Ladislav. Máš málo lajků: jsi outsider: unikátní česko-německý pro-
jekt se v Plzni věnoval problémům spojeným se sociálními sítěmi na internetu 
[mj. Evropský den jazyků, Čojč kumpanie, 29.09.2017]. 5 plus 2 – Plzeňsko, 
Rokycansko a Tachovsko. 2017, roč. 6, č. 33 (15.09.2017), s. [1] a 3. 

64. LOCHMANNOVÁ, Alena. Za týden začíná 25. ročník frankofonního festivalu 
Bonjour Plzeň! [Ted Nomad, People, 02.11.2017–19.12.2017, Bonjour Pl-
zeň]. In: Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, úterý 24.10.2017, 13:30 SEČ [cit. 
2018-02-05]. Dostupné na: http://goo.gl/ucFvPX.  

65. ŘÍSKÝ, Milan. Dušičky po mexicku [Día de Muertos / Den mrtvých, 
31.10.2017, Týden hispánské kultury v Plzni 2017]. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 253 (01.11.2017), s. 3. ISSN 1210-5139. 

66. VESELÁ, Dana. FOTO: V Plzni se slavily Dušičky po mexicku [Día de Muer-
tos / Den mrtvých, 31.10.2017, Týden hispánské kultury v Plzni 2017]. In: Pl-
zensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 01.11.2017 [cit. 
2018-02-05]. Dostupné na: http://goo.gl/yFAWFx. 

viz téţ záznamy č. 17, 18 

 

SVKPK – knižní novinky v Plzeňském deníku 

řazeno chronologicky 

67. HAJ. Knihovny nově nabízejí komiks z dějin republiky i detektivky: kniţní tipy. 
Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 7 (09.01.2017), s. 11. ISSN 1210-5139. 

68. HAJ. Nové knihy: o Ladovi i Provance: kniţní tipy z regionu. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 16 (19.01.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

69. HAJ. Kniţní tipy: novinky z plzeňských knihoven. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 23 (27.01.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

70. HAJ. Nové knihy: o partyzánovi, matkách i Sofronce: kniţní tipy z regionu. 
Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 30 (04.02.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

71. HAJ. Nové přírůstky v knihovnách: kniţní tipy z regionu. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 34 (09.02.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

72. HAJ. Londonův Tulák po hvězdách i Zátopkova Vytrvalost: kniţní tipy 
z regionu. HAJ. Nové přírůstky v knihovnách: kniţní tipy z regionu. Plzeňský 
deník. 2017, roč. 26, č. 42 (18.02.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

73. HAJ. Kafkův monumentální ţivotopis i příběhy zvědavé Agátky: kniţní novin-
ky z regionu. HAJ. Nové přírůstky v knihovnách: kniţní tipy z regionu. Plzeň-
ský deník. 2017, roč. 26, č. 48 (25.02.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 
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74. HAJ. Novinky v plzeňských knihovnách: Lady Remoska či Záblesk 
v temnotě. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 53 (03.03.2017), s. 9. 
ISSN 1210-5139. 

75. HAJ. Novinky z knihoven: kniţní tipy z regionu. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 59 (10.03.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

76. HAJ. Z knihoven: thriller, jóga či oděv. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 65 
(17.03.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

77. HAJ. O kometách, vraţdě i ţenách: kniţní tipy z regionu. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 71 (24.03.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

78. HAJ. Novinky o pivovarech i fantastických zvířatech: kniţní tipy z regionu. 
Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 71 (31.03.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

79. HAJ. Nové knihy o hledání štěstí, ţivotě v sovětském systému či o historii 
českého filmu. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 71 (07.04.2017), s. 9. 
ISSN 1210-5139. 

80. HAJ. Novinka: autobiografie slavného etnografa a cestovatele Stingla. Plzeň-
ský deník. 2017, roč. 26, č. 88 (13.04.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

81. HAJ. Pro ţeny i alergiky: kniţní tipy z Plzně. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, 
č. 93 (21.04.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

82. HAJ. Novinky: o ţenách i zahradničení: kniţní tipy z Plzně. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 99 (28.04.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

83. HAJ. Knihovny nabízejí detektivní romány i pohledy do historie nebo technic-
ké rady. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 104 (05.05.2017), s. 9. ISSN 1210-
5139. 

84. HAJ. Novinky z knihoven: o vesmíru i psu: kniţní tipy z Plzně. Plzeňský de-
ník. 2017, roč. 26, č. 109 (12.05.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

85. HAJ. Román od Topola i Murakamiho zamyšlení: kniţní tipy z Plzně. Plzeň-
ský deník. 2017, roč. 26, č. 115 (19.05.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

86. HAJ. Novinka od Nesbóa i rozsáhlá publikace o českém designu. Plzeňský 
deník. 2017, roč. 26, č. 121 (26.05.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

87. HAJ. V knihovnách najdete inspiraci k výletům i příběh lásky a vraţdy: kniţní 
tipy z Plzně. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 127 (02.06.2017), s. 9. 
ISSN 1210-5139. 

88. HAJ. Nonsens: Nesmysl: to je nová kniha plzeňského rodáka Jiřího Slívy. 
Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 133 (09.06.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

89. HAJ. Novinky o ţenách i muţích: kniţní tipy. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, 
č. 140 (17.06.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

90. HAJ. Rady na cesty i tábory: kniţní tipy z regionu. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 145 (23.06.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 
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91. HAJ. Z knihoven: deník starého muţe i pokus o vraţdu malé ţeny: kniţní tipy 
z regionu. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 151 (30.06.2017), s. 13. 
ISSN 1210-5139. 

92. HAJ. Knihovny nově nabízejí detektivku i historickou fikci: kniţní tipy 
z regionu. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 155 (07.07.2017), s. 13. 
ISSN 1210-5139. 

93. HAJ. K vypůjčení je román i komiksy: kniţní tipy z regionu. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 173 (28.07.2017), s. 13. ISSN 1210-5139. 

94. HAJ. Příběhy ze současnosti, historie i dětské fantazie: kniţní tipy z regionu. 
Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 179 (04.08.2017), s. 13. ISSN 1210-5139. 

95. HAJ. Pohled do historie i světa ţen: kniţní tipy z regionu. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 185 (11.08.2017), s. 13. ISSN 1210-5139. 

96. HAJ. Do plzeňských knihoven přibyl humorný příběh i fantasy román: kniţní 
tipy z regionu. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 197 (25.08.2017), s. 12. 
ISSN 1210-5139. 

97. HAJ. Novinky z knihoven. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 204 (02.09.2017), 
s. 11. ISSN 1210-5139. 

98. TOM. Cestopis, opery i historická detektivka: kniţní tipy. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 209 (08.09.2017), s. 10. ISSN 1210-5139. 

99. HAJ. O šumavských převaděčích i tichém chlapci: kniţní tipy z Plzně. Plzeň-
ský deník. 2017, roč. 26, č. 227 (30.09.2017), s. 10. ISSN 1210-5139. 

100. HAJ. O faraonech i ţenách v církvi: kniţní novinky. Plzeňský deník. 2017, 
roč. 26, č. 239 (14.10.2017), s. 10. ISSN 1210-5139. 

101. HAJ. Kniţní tipy. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 245 (21.10.2017), s. 9. 
ISSN 1210-5139. 

102. HAJ. Novinky z knihoven: detektivka i váţné zamyšlení. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 256 (04.11.2017), s. 10. ISSN 1210-5139. 

103. HAJ. Nové knihy. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 262 (11.11.2017), s. 9. 
ISSN 1210-5139. 

104. HAJ. Novinky: výpravy do přírody i dramatické příběhy: z plzeňských kniho-
ven. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 273 (25.11.2017), s. 9. ISSN 1210-
5139. 

105. HAJ. Romantika i pojednání o bohu: kniţní tipy z regionu. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 290 (15.12.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 

106. HAJ. Romány pro ţeny či dobrodruhy: novinky z knihoven. Plzeňský deník. 
2017, roč. 26, č. 300 (29.12.2017), s. 9. ISSN 1210-5139. 
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SVK PK – ostatní 

řazeno chronologicky 

107. Památky uspěly se ţádostmi o evropské peníze. Plzeňský kraj. Leden 2017, 
roč. 15, č. 1, s. 13. Také dostupné na: http://goo.gl/RzGGw5. 

108. ŠRÁMKOVÁ, Jitka. Plzeň funguje jako chytré město [Plzeňská karta]. Mladá 
fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2017, roč. 28, č. 48 (25.02.2017), příloha Techno-
logie, s. 4. ISSN 1210-1168. 

109. MRAK. Okna v knihovně. Plzeňský deník. 2017, roč. 26, č. 83 (07.04.2017), 
s. 3. ISSN 1210-5139. 

110. Nejlepší webové stránky má Starý Plzenec [v hodnotící komisi mj. zástupci 
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje]. Plzeňský kraj. Duben 2017, 
roč. 15, č. 4, s. 3. Také dostupné na: http://goo.gl/jrFQLY. 

111. ČTK. Největší knihovna kraje potřebuje větší knihovnu. Mladá fronta Dnes: 
Plzeňský kraj. 2017, roč. 28, č. 130 (06.06.2017), s. 18. ISSN 1210-1168. 

112. JIŘINCOVÁ, Kateřina a KLÍMOVÁ, Martina. Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje bude mít větší depozitář [rozhovor s Danielem Bechným 
a Helenou Šmolíkovou]. In: Zprávy [online]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 
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Kalendář výstav roku 2017 

 

Oddělení zahraničních knihoven 

 

LEDEN  

A ÚNOR  

MRAMOR SE JÍ STUDENÝ 

Avantgarda a surrealismus ve frankofonní Belgii 

BŘEZEN. DISEŇADORES CON MUCHA LETRA / Grafici s velkým G 

DUBEN. SIGMUND FREUD – odhalení 21. století 

KVĚTEN TRANSPORT SMRTI: LITOMĚŘICE – VELEŠÍN 

ČERVEN ČESKÉ STOLETÍ V KOMIKSU - výstava výtvarníků komiksové 

série Češi spisovatele Pavla Kosatíka 

ZÁŘÍ. JAROSLAV ZAPLETAL 80, KRESBY 

ŘÍJEN ROK ČESKÉ GRAFIKY - STO LET OD ZALOŢENÍ SČUG 

HOLLAR 

LISTOPAD. MEXICKÉ DUŠIČKY / DÍA DE MUERTOS 

PROSINEC PEOPLE: Ted Nomad 

 

 

 

 

Hlavní budova SVK PK 

 

1. PATRO 

 

LEDEN NAKRESLI MI LAVIČKU - Rotary club Plzeň Beseda – ná-

vrhy laviček pro benefiční projekt 

ÚNOR ROK ČESKÉ GRAFIKY - Hollar 100 let výročí 

BŘEZEN DĚTSKÁ KNIHA OČIMA STUDENTŮ A DĚTÍ - výstava knih 

a ilustrací inspirovaná dětskou knihou „O Hajánkovi 

a Ospalce, pohádky pro nespavce“ 
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DUBEN ARABFEST - Vizuální přínos íránské a arabské kinemato-

grafie 

KVĚTEN NOC LITERATURY – doprovodná výstava fotografií 

z minulého ročníku 

ČERVEN TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT - výtvarné práce dětí Základní 

speciální školy v Plzni 

ČERVENEC 

A SRPEN 

KNIHOVNICE UMÍ VÍCE – práce knihovnic Plzeňského kra-

je 

ZÁŘÍ MNOHOFESTIVAL | PÁRAL REŢÍROVANÝ 

ŘÍJEN CHILANÉ PŘEDSTAVUJÍ CHILE – výstava fotografií  

ETNOLATINO – tradiční výrobky národů Kuna, Wayuu, 

Aymarás , Cachiquels, Mapuče a mnoha dalších etnických 

skupin Latinské Ameriky 

ROK ČESKÉ GRAFIKY – STO LET OD ZALOŢENÍ SČUG 

HOLLAR 

LISTOPAD SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ - výstava a konference 

PROSINEC NEBOJ, NEBOJ! - Výstava ilustrací a křest knihy Lukáše 

Urbánka, Jakuba Kaše a Milady Rezkové 

Přízemí  

LEDEN TVÁŘE ZÁMEČKU 

ÚNOR PLZEŇ VE SVĚTLE OSVĚTY - doprovodná výstava 

k festivalu Smetanovské dny 

BŘEZEN PLZEŇ VE SVĚTLE OSVĚTY - doprovodná výstava 

k festivalu Smetanovské dny 

DUBEN HAPESTETIKA - Dotýkejte se, prosím – hmatová výstava 

plastik Petra Nikla, Róny a dalších současných českých 

umělců 

KVĚTEN VELKÁ VÁLKA – Stanislav Bukovský 

ČERVEN SYLVA MÁSLOVÁ – Architektura Plzeňského kraje 

v batikách 
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ČERVENEC 

A SRPEN 

JAK ZNÍ HORNÍ FALC? - česko-německá multimediální vý-

stav 

ZÁŘÍ JAROSLAV ZAPLETAL 80 | COMPUTEROVÁ GRAFIKA 

ŘÍJEN TÝDEN HISPÁNSKÉ KULTURY: 

 PSÁNO OBRAZEM - Bruckner - peruánské tradiční 
výtvarné techniky 

 MACARENA BARRA – „MAKÓ“ – ŢIVOTNÍ CYKLY 
ŢENY 

 BARVY LATINSKÉ AMERIKY (Chile, Peru, Argentina, 
Mexico, Venezuela, Kuba) 

 

LISTOPAD 

A PROSINEC 

JIŘÍ SLÍVA, GRAFIKY  – výstava k 80. regionální osobnosti 
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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  
 
Instagram: https://www.instagram.com/svkpk/ 

 

Úřední hodiny: Po–Pá 8–16 hod 
 

 

b) Způsob zřízení a zřizovatel 

 

Způsob zřízení: příspěvková organizace 
 

Název zřizovatele: Plzeňský kraj 
 

mailto:svk@svkpl.cz
http://www.svkpk.cz/
https://www.facebook.com/SVKPK
https://twitter.com/knihovnaSVKPK
https://www.instagram.com/svkpk/
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c) Organizační struktura 
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Č. NÁZEV ÚTVARU PRACOVNÍCI K 31. 12. 2017 

 

1 
 
Odbor ředitele 

 
Mgr. Bechný Daniel 

 
1.1 Asistent ředitele Šiková Hana 

 
1.2 Oddělení propagace a marketingu 

 

Mgr. Martina Košanová 

Ing. Holečková Zuzana 

BcA. Jan Chabr 

Bc. Jiří Chroust 

BcA. Marie Svatoňová 
 
1.3 Interní auditor Ing. Hrubá Růţena 

 

1.4 

 
Oddělení vzdělávání 

a organizace knihovnictví 

 
Mgr. Hendrychová Hana 
Ing. Petrovičová Hana 

1.5 Oddělení informačních technologií Bc. Chlad Josef 

Mgr. Pavel Černý 

Ing. Doleţal Jan 

Filip Důlovec 

Maglocká Soňa 

Bc. Světlík Radek 

Bc. Teplík Stanislav 

 

1.6 Personalista specialista  

1.7 Investiční referent, koordinační, 
projektový  a programový pracovník 

 

 

2 

 

Odbor náměstka pro hlavní činnost 

 

Mgr. Jenč Milan 

 

2.1 Oddělení doplňování a zpracování  

knihovních fondů 

Mgr. Prchlíková Anděla 

Mgr. Brůhová Soňa 

Dartová Martina 

Dvorová Miroslava 

Bc. HartlováMartina 

Bc. Hladíková Klára 

Bc. Hudečková Dagmar 

Kokošková Ludmila 

Bc. Krausová Petra 
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Bc. Lišková Kamila 

Nová Vladimíra 

Pelikánová Soňa  

Pokorná Eva 

Poštulková Dana 

 
 
2.2 Pracoviště revize a retrokonverze kni-

hovních fondů 

Aišmanová Helena 

Třísková Michaela 

 

2.3 Oddělení ochrany 

a expedice knihovních fondů 

Šmolíková Helena 

Hofmannová Hana 

Jarošová Olga 

Bc. Lisnerová Jana 

Ondruchová Hana 

Bc. Skočný Vítězslav 

Šamanová Kateřina 

Štimačová Věra 

Vacíková Miloslava 

 

2.4 Oddělení absenčních sluţeb Mgr. Souček Jan 

Bc. Bugošová Pavla 

Čechová Květa 

Fialová Kamila 

Mgr. Janková Jana 

Mgr. Kohoutová Ludmila 

Křivancová Jana 

Machová Gabriela 

Mrázová Ivona 

Bc. Soranzo Valentina 

Bc. Sztankóová Markéta 

Šnejdar Marek 

Velíková Jana 

Mgr. Výborná Lenka 
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2.5 Oddělení prezenčních sluţeb Mgr. Doležalová Pavlína 

Aubrechtová Hana 

PhDr. Baran Ivo, Ph.D. 

Ing. Bečvářová Iveta 

Dolívková Eliška 

Mgr. Hajţmanová 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 Pracoviště historických fondů PhDr. Hálová Marie 

 

2.7 Oddělení zahraničních knihoven Mgr. Vlasta Kapsová 

Mgr. Cudlmanová Tereza 

Marčíková Kamila, DiS. 

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 

Hrbáčková Marie 

Kabelka Pavel 

Královcová Petra 

Krocová Jana 

Křivancová Alena 

Magis Zdeňka 

Mach Milan 

Nejedlá Lenka 
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  Piškulová Veronika 

Procák Josef 

Stehlíková Ludmila 

Toupal Josef 

Večeřová Jana 

Zíka Jaroslav 
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Seznam použitých zkratek 

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

v Plzni 
KTN Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 
MDT mezinárodní desetinné třídění 
MF ministerstvo financí 
MK ČR Ministerstvo kultury České republiky 
MK ministerstvo kultury 
MKS Městské kulturní středisko 
MMP Magistrát města Plzně 
MMVS mezinárodní meziknihovní výpůjční sluţba 
MVS meziknihovní výpůjční sluţba 
NK ČR Národní knihovna České republiky 
NK Německá knihovna 
NLK Národní lékařská knihovna 
OAS oddělení absenčních sluţeb 
OCR optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition) 
odd. oddělení 
ODZKF oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 
OON ostatní osobní náklady 
OOEKF oddělení ochrany a expedice knihovního fondu 
OPS oddělení prezenčních sluţeb 
OVOK oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 
OZK oddělení zahraničních knihoven 
PaM propagace a marketing 
PC osobní počítač (z anglického Personal Computer) 
PeF ZČU Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 
PHM pohonné hmoty 
PR Public Relations 
RD restaurátorská dílna 
RF regionální funkce 
RFID identifikace na rádiové frekvenci (z anglického Radio Frequency Identification) 
RK Rakouská knihovna 
RKF Rakouské kulturní fórum 
SDRUK Sdruţení knihoven 
SKC Souborný katalog ČR (Caslin) 
SKIP Sdruţení knihovníků a informačních pracovníků 
SNA soubor národních autorit 
SOA Státní oblastní archiv  
SOŠ střední odborná škola 
SPŠ střední průmyslová škola 
SVK PK Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
UK ZČU Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni 
ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví 
ÚT ústřední topení 
VPK Virtuální polytechnická knihovna 
VV volný výběr (knih) 
ZZS PK Zdravotnická záchranná sluţba Plzeňského kraje  

http://www.soaplzen.cz/
http://www.knihovna.zcu.cz/


 

 

65 

E) Přílohy 

 
Příloha č. 1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 

Příloha č. 2 Rozpis rozpočtu na rok 2017 

Příloha č. 2 a) Rozpis rozpočtu na roky 2012–2017 

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 2017 

Příloha č. 7 Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích inventur majetku, 
zásob, pohledávek a závazků provedených v závěru roku 2017 

Příloha č. 8 Zpráva o auditu účetní závěrky příspěvkové organizace 
SVK PK, p. o., k 31.12.2017 

Příloha č. 9 Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2017 

Příloha č. 10 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2017 

Příloha č. 11 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 
Sb. za rok 2017 

Příloha č. 12 Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí 
pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2017 

Příloha č. 13 Vzdělávací akce za rok 2017 

Příloha č. 14 Přehled statistických ukazatelů SVK PK 

 
 
 



 
 
 

 

  



Příloha č. 1    Přehled rozepsaných ukazatelů v Kč v roce 2017 
 
 
 

Ukazatel 
Rozpočet 

Skutečnost 
schválený po změnách 

Neinvestiční 
příspěvek 

54 600 000 57 016 060 57 016 060 

Investiční příspěvek 0 0 0 

 

 

Struktura neinvestičního příspěvku: 
 

Příspěvek na provoz 
(závazný ukazatel) 

54 600 000 57 016 060     57 016 060 

Ostatní příspěvek 
od zřizovatele 

0 0       0 

Ostatní dotace od 
Ministerstva kultury 

0 302 000      302 000 

V tom: 
- VISK 

0 302 000      302 000 

- Knihovna 
21. století 

0 0        0 

 

 

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele: 
    

MMP 0 30 000 30 000 

 

 
Komentář: 
 
V roce 2017 zřizovatel rozepsal závazný ukazatel – příspěvek na provoz - ve výši 
54 600 tis. Kč, který byl ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2017 navýšen 
o 2 397 910 Kč, včetně dohadu na návratnou finanční výpomoc pak 2 416 060 Kč.  
Misterstvo kultury  poskytlo na 4 projekty VISK dotace v celkové výši 302 tis. Kč. 
SVK PK v roce 2017 plně využila prostředky přidělených dotací.  
Projekty Knihovna 21. století od MK ČR nebyly v průběhu roku 2017 realizovány.  
Magistrát města Plzně poskytl mikrogrant na projek Noc literatury ve výši 30 tis. Kč.  
  



 
 



 

 
 

Příloha č. 2    Rozpis rozpočtu na rok 2017 (v tis. Kč) 
 
 

 
      

Poř.č. 
řádku 

Ukazatel  číslo programu, číslo řádku 
  

Rozpočet  
2017 

Upravený 
rozpočet 

2017 
Skutečnost  % 

           

1. Náklady PO - účtová třída 5 celkem 58 410,00 61 158,06 61 629,40 100,77 

2. z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 4 000,00 4 003,00 4 149,30 103,65 

3.                   v tom: knižní fond celkem (knihy + časopisy) 2 700,00 2 700,00 2 866,00 106,14 

4.                              ostatní 1 300,00 1 302,00 1 283,30 98,56 

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

2 500,00 2 950,00 2 684,40 90,99 

6.           Změna stavu zásob vl. Výroby  (číslo účtu 504-508) 0 0 21,00 0 

7.           Opravy a udržování (číslo účtu 511) 400,00 400,00 3 043,90 760,61 

8.           Cestovné (číslo účtu 512) 110,00 110,00 137,20 124,72 

9.           Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 50,00 50,00 58,20 116,40 

10.           Ostatní služby (číslo účtu 518) 4 900,00 6 004,26 5 538,30 92,23 

11.           Mzdové náklady (číslo účtu 521)  28 864,00 30 440,80 28 932,20 95,04 

12.                   v tom: platy zaměstnanců   28 164,00 29 498,80 27 836,70 94,36 

13.                              ostatní osobní náklady 700,00 942,00 1 095,50 116,29 

14.          Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 9 750,00 9 814,00 9 687,40 98,71 

15.          Zákonné a jiné sociální náklady (číslo účtu 525+527 + 528) 1 450,00 1 450,00 1 489,30 102,71 

16.          Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) 45,00 45,00 23,50 52,22 

17.          Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540 - 549) 80,00 80,00 88,60 110,75 

18.          Finanční náklady (účtu 562-569) 1,00 1,00 1,60 160,00 

19.         Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556) 10,00 10,00 -9,40 0 

20.          Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557) 0,00 0,00                           3,80 0 

21.          Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 5 100,00 5 100,00 5 212,10 102,19 

22.          Náklady z DDM (číslo účtu 558) 700,00 700,00 568,00 81,14 

23. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem  58 410,00 61 158,06 61 753,06 100,97 

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

5,00  
5,00 0,50 10,00 

25.          Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) 1 300,00 1 300,00  955,40 73,49 

26.          Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603) 450,00 450,00 364,00 80,88 

27.          Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604) 0,00 0,00 1,60 0 

28.          Ostatní výnosy (číslo účtu 640 - 649) 2 030,00 2 030,00 3 074,60 151,45 

29.          Finanční výnosy (číslo účtu 661 - 669) 25,00 25,00 8,90 35,60 

30.          Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem   54 600,00 57 348,06 57 348,06 100,00 

31.           v tom: příspěvek na provoz (účet 672) 54 600,00 57 016,06 57 016,06 100,00 

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

33. Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 19 - 1) 0 0 123,70 0 

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

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

36. Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 30- 31 -32) 0 0 123,70 0 

37. Doplňkové údaje 0 0 0   

38. Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem       

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

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

41.           odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního majetku 0 0 0   

42.           ostatní odvody  0 0 0   

43. Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj celkem 0 0 0   

44. Použití prostředků rezervního fondu 0 0 0   

45. Přepočtený počet zaměstnanců   92,1 92,1 95,23 103,39 

46. Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč 25 483,20 26 690,92 24 359,14 91,26 

47. Systémová investiční dotace            0,00 

48. Individuální dotace na investice    0 0 0 0  

        

   Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost       

nákup knihovního fondu  včetně vazeb a databází 3 900,00 3 900,00 3 906,00 100,15 

 



 



 

 
 

Příloha č. 2a)    Rozpis a čerpání rozpočtu na roky 2012–2017 (v tis. Kč) 
  
 
 

Poř.č. 
řádku  

Ukazatel číslo programu, číslo řádku  2012  2013  2014  2015 2016 2017 

        

1.  Náklady PO -účtová třída 5 celkem  52579  50329  50 026 53 290,6 56 752,9 61 629,4 

2.  z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)  6 124  4290  4 030 3 903,4 3 832,0 4 149,3 

3.  v tom: knižní fond celkem  4 519  3201  3 019 2 756 2 661,9 2 866,0 

4.  ostatní  1 605  1089  1 011 1 147,4 1 170,1 1 283,3 

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

3 272  3398  2 870 2 908,8 3 070,2 2 684,4 

6.  Změna stavu zásob vl. Výroby 504-508  0  -64  1 0 30,3 21,0 

7.  Opravy a udržování (číslo účtu 511)  636  627  730 796,9 874,1 3 043,9 

8.  Cestovné (číslo účtu 512)  77  132  114 112,6 113,0 137,2 

9.  Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)  28  32  29 46,5 62,4 58,2 

10.  Ostatní služby (číslo účtu 518)  4 834  5266  4 229 4 697,8 4 911,7 5 538,3 

11.  Mzdové náklady (číslo účtu 521)  21 795  22730  23 663 25 502,3 27 878,8 28 932,2 

12.  v tom: platy zaměstnanců  21 123  21835  22 698 24 536,5 26 748,6 27 836,7 

13.  ostatní osobní náklady  672  895  965 965,8 1 130,2 1 095,5 

14.  Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)  7 819  7554  7 902 8 519,8 9 289,5 9 687,4 

15.  Zákonné sociální náklady (číslo účtu 525 + 527 + 528)  755  748  913 1 085 1 288,9 1 489,3 

16.  Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)  13  16  32 65,6 60,7 23,5 

17.  Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540 -549)  150  173  95 109,6 94,0 88,6 

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

19.  Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556)  255  46  20 -16,2 16,1 -9,4 

20.  Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557, 553)  0  120  0 0 0 3,8 

21.  Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)  6 195  4999  5 169 5 126,5 4 737,9 5 212,1 

22.  Náklady z DDM (číslo účtu 558)  626  261  229 431,4 492,4 568,0 

23.  Výnosy z činnosti PO -účtová třída 6 celkem  52601  50345  50 029 53 321,8 56 752,9 
61 753,0

6 

24.  z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)  0  6  6 1,4 2,8 0,5 

25.  Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)  1 187  1170  1 173 1 118,8 1 021,1 955,4 

26.  Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)  397  373  366 376 428,1 364,0 

27.  Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)  8  0  0 0 0,3 1,6 

28.  Ostatní výnosy (číslo účtu 640 -649)  951  1540  1 422 1 192,8 1 533,6 3 074,6 

29.  Finanční výnosy (číslo účtu 661 -669)  130  172  109 58,4 19,3 8,9 

30.  Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem  49 928  47084  46 953 50 574,4 53 748,0 
57 348,0

6 

31.  v tom: příspěvek na provoz (účet 672)  49 928  46420  46 400 49 796,4 53 395,9 
57 016,0

6 

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

33.  Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.19 -1)  22  16  3 31,2 0,0 123,7 

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

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

36.  Výsledek hospodaření po zdanění (ř.30-31 -32)  22  16  3 31,2 0,0 123,7 

37.  Doplňkové údaje  0  0 0 0 0 0 

38.  Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem        

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

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

41.  odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního majetku  0  0 0 0 0 0 

42.  ostatní odvody  0  0 0 0 0 0 

43.  
Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj 
celkem  

0  0 0 0 0 0 

44.  Použití prostředků rezervního fondu  0  0 0 0  0 

45.  Přepočtený počet zaměstnanců  87  86  87 88 89 95,23 

46.  Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč  20 467  21158  21 741 23 151 25 031 24 359,1 

47.  Systémová investiční dotace        

48.  Individuální dotace na investice  0   0  0 2 000 0 

        

Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost        

nákup knihovního fondu  4 519  4 149 3 836  3 898  3 908 4 191 

 



 

 



Příloha č. 3   Rozvaha SVK PK, p. o.









Příloha č. 4   Výkaz zisku a ztráty





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









































Příloha č. 6     Finanční vypořádání roku 2017









Příloha č. 7     Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích
                       inventur majetku, zásob, pohledávek a závazků 
                       provedených v závěru roku 2017





Příloha č. 8     Zpráva o auditu účetní závěrky SVK PK, p. o., 
                       k 31. 12. 2017









Příloha č. 9     Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2017

















Příloha č. 10   Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2017
 

   





Příloha č. 11 Výroční zpráva SVK PK o poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů za rok 2017 

 

A. Počet podaných žádostí o informace: 0 

B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 

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

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

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

  



 



 

Příloha č. 12 Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí 
pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2017 

 

 
Počet 

knihoven 
Koeficient Celková částka 

na knihovnu 
Částka na nákup 

knihovního fondu* 

Blovice 27 14 075,630 380 042 95 011 

Dobřany 22 14 075,630 309 664 77 416 

Domažlice 83 14 075,630 1 168 277 292 069 

Horažďovice 22 14 075,630 309 664 77 416 

Klatovy 46 14 075,630 647 479 161 870 

Kralovice 20 14 075,630 281 513 70 378 

Manětín 10 14 075,630 140 756 35 189 

Nepomuk 33 14 075,630 464 496 116 124 

Planá 7 14 075,630 98 529 24 632 

Plasy 58 14 075,630 816 387 204 097 

Plzeň 14 14 075,630 197 058 49 264 

Přeštice 24 14 075,630 337 815 84 454 

Rokycany 58 14 075,630 816 387 204 097 

Stříbro 10 14 075,630 140 756 35 189 

Sušice 25 14 075,630 351 891 87 973 

Tachov 17 14 075,630 239 286 59 821 

Celkem 476  6 700 000 1 675 000 

 

*Minimálně 25 % přidělené dotace 



 

 



 

Příloha č. 13 Vzdělávací akce za rok 2017 

 

Kurzy informační gramotnosti 

Datum Název kurzu Počet hod. Počet účastníků 

16. 3. 2017 
Tvorba webových stránek 
pomocí šablony 

5 12 

12. a 19. 4. 2017 Správa sociálních sítí 10 39 

5. a 19. 9. 2017 
Informační a rešeršní podpora 
knihoven 

10 33 

26. 9. 2017 
Digitální knihovna Kramerius pro 
začátečníky 

5 20 

17. 10. 2017 Prezentace 5 15 

24. 10. 2017 Využití citačního software  5 13 

2. a 9. 11. 2017 Digitální obrázky a jejich úprava 10 21 

14. a 21. 11. 2017 Fotografujeme akci 10 28 

28. 11. 2017 
Digitální knihovna Kramerius pro 
pokročilé 

5 16 

Celkem 
  

65 197 

 
 
 

Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky 

Datum Název Počet hod. Počet účastníků 

19. 1. 2017 Syndrom vyhoření (pro SKIP 04) 3 43 

4. 4. 2017 
Wikipedie (Knihovníci píší 
Wikipedii) 

4 10 



 

2. a 16. 5. 2017 Syndrom vyhoření 8 49 

30. 5. 2017 Storytelling 4 21 

20. a  21. 6. 2017 Učící knihovník 16 46 

19. 10. 2017 
Současná americká a britská 
literatura 

4 38 

31. 10. 2017 Péče o hlas (pro SKIP 04) 2 25 

1. 11. 2017 Prezentace AKS Tritius 2 23 

22. 11. 2017 Knihovny.cz v roce 2017 6 30 

7. 12. 2017 
Statistika a benchmarking 
knihoven 

2 28 

Celkem  51 313 

 
 



 

Příloha č. 14    Přehled statistických ukazatelů SVK PK 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Registrovaní  
čtenáři 11 595 13 794 11 244 10 019 11 270 

Návštěvníci – 
v SVK PK 

celkem 

- z toho v knihovně 

- z toho virtuální 

 
 

1 266 209 

215 432 

1 050 777 

 
 

1 219 093 

198 678 

1 020 415 

 
 

1 214 734 

215 552 

999 182 

 
 

964 038 

195 599 

768 439 

 

 
934 287 

196 172 

738 115 

Návštěvníci 
v knihovně 
celkem 

215 432 198 678 215 552 195 599 196 172 

Výpůjčky 
celkem 598 607 582 794 549 657 501 784 489 169 

Počet výpůjček 
na 1 návštěvu 
v knihovně 

2,78 2,93 2,55 2,57 2,49 

Přírůstek 
knihovního 
fondu 

19 340 16 928 16 738 17 620 16 405 
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