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A) Úvod 
Výroční zpráva za rok 2018 
Každá doba má svoje slovo, které ji popisuje a vystihuje nejlépe. Když takové 
slovo uslyšíte, hned si vybavíte, co lidé nosili, jaká auta jezdila po ulicích nebo 
jaké technologie se oním slovem honosily. Určitě si každý vzpomene na dobu, kdy 
vše bylo „turbo“. Co nebylo turbo, nešlo s duchem doby. Co bylo „turbo“, chtěl 
každý a vše „turbo“ se dobře prodávalo. Časem zůstala technologie i slovo „turbo“ 
stále v našem světě, ale bylo přebito jiným slovem, které se stalo prizmatem doby.  
Dnes jsou tato slova vystižena jedním pojmem – buzzword. Buzzwords představují 
slova, která v daný okamžik nejvíce rezonují ve společnosti, jsou aktuální a jsou 
vždy populární. Každý rok vznikají ankety nebo žebříčky slov, které nás v tom kte-
rém roce seznámí s novými buzzwords. Tak si jistě vzpomeneme na slova jako 
„smart“, které se přidávalo nejen k telefonům, autům nebo k jídlu. Připomeneme si 
třeba i slovo „blockchain“, které popisuje technologii, která mnoha lidem umožnila 
přes noc pohádkově zbohatnout díky kryptoměně Bitcoinu.  
V souvislosti s knihovnami bych zde chtěl zmínit slovo „hybridní“. Jedná se také  
o buzzword. Na cestách potkáváme hybridní auta, slýcháme o hybridní válce, ale 
můžeme se dočíst i o hybridním čtení a hybridních čtenářích. Jakou měrou se to 
projevuje v knihovnách, se ukazuje v celosvětově klesajících statistikách výpůjček 
papírových knih a zároveň v rostoucích číslech u textů distribuovaných elektro-
nicky. Mějme ovšem na mysli i zjištění Jiřího Trávníčka, že čtení u nás neubývá, 
jen se proměňuje a využívá hybridní média. A možná mějme na mysli i význam 
řeckého slova hybris (ὕβρις), které znamená pýchu nebo troufalé jednání, po 
němž následuje zpravidla Boží trest. 
Ale abych neskončil negativně, uzavřel bych úvodní slovo poděkováním všem za-
městnancům, kteří se i v dnešní překotné době zasloužili o to, že ačkoliv jde naše 
knihovna stále kupředu a nezavrhuje moderní technologie, není jen populární 
buzzword, ale představuje trvalou hodnotu. 

  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 2018. 
Počet registrovaných uživatelů se meziročně o něco snížil na 10 532, stále však 
zůstává nad hranicí deseti tisíc. Také proto je nižší počet výpůjček (468 551), ale  
i upomínek včas nevrácených výpůjček. Čtenáři si tak zřejmě více kontrolují a hlí-
dají výpůjční dobu u zapůjčených dokumentů. Jedná se o celospolečenský jev, 
uživatelé v současnosti knihovny navštěvují nejen proto, aby si nějaký dokument 
vypůjčili, jde jim především o relevantní, ověřené informace, které nemusí kni-
hovna vždy poskytnout formou výpůjčky, ale např. odkazem na elektronické 
zdroje. Přesto se SVK PK snaží své fondy a služby propagovat různými výsta-
vami, přednáškami, besedami, autorskými čteními aj. Úzce spolupracuje s Plzeň-
ským deníkem, na jehož stránkách se čtenáři pravidelně mohou seznamovat s no-
vinkami ve fondu SVK PK. I díky této propagaci jsme mohli zaznamenat téměř tři 
stovky výpůjček na doporučených novinkách. 
Stále větší oblibě se také těší sobotní provoz výpůjčního protokolu, zóny volného 
studia, samoobslužné internetové studovny a volného výběru, kterým vycházíme 
vstříc, zejména těm uživatelům knihovny, kteří jsou v průběhu pracovního týdne 
mimo Plzeň, a přesto by rádi služeb SVK PK využívali. V roce 2018 si jich cestu 
do knihovny našlo více než 1 700. Vracení knih prostřednictvím biblioboxů se stalo 
vítanou a dnes již zavedenou možností pro řadu především mimoplzeňských uži-
vatelů. Dokládá to i téměř 11 000 vrácených knih tímto způsobem. Službu zajišťu-
jeme ve spolupráci s Univerzitní knihovnou ZČU pro čtenáře obou knihoven. Boxy 
jsou umístěny jak v univerzitním kampusu, na jednotlivých fakultách a vysokoškol-
ských kolejích, tak i na Centrálním autobusovém nádraží a hlavním nádraží ČD. 
Potýkáme se však s velkým množstvím odpadků, neboť řada cestujících si stále 
plete bibliobox s odpadkovým košem. 
Přírůstek knihovního fondu je obdobný jako v minulém roce (16 403), celková ná-
vštěvnost knihovny se však snížila, což může souviset se snížením počtu stolních 
počítačů s připojením k internetu a odebráním židlí z internetové studovny. Díky 
tomuto opatření se nám podařilo vytěsnit problematické čtenáře, kteří denně vyse-
dávali u PC, hráli počítačové hry nebo sledovali videa s problematickým obsahem. 
Často zde docházelo ke sporům a evidovali jsme četné stížnosti. Nyní je Internet 
express, jak službu nazýváme, určen k rychlému vyřízení nejnutnější korespon-
dence, zjištění informací o dopravním spojení, otevírací době úřadů apod. K delší 
práci je možné využít počítače umístěné ve volném výběru, studovnách a v oddě-
lení zahraničních knihoven v Evropském domě na náměstí Republiky nebo pro-
střednictvím vlastních zařízení připojených k WiFi síti SVK PK. 
Vedle tradičních dokumentů jsme v r. 2018 zakoupili dalších 100 nových titulů  
e-knih z produkce nakladatelství Karo 
linum, Portál a Masarykovy univerzity v Brně, které jsou dostupné v databázi 
EBSCO eBooks v neomezené licenci. Díky projektu Česká knihovna jsme mohli 
doplnit knihovní fond o dalších 7 svazků knih české literatury a literární vědy. Ná-
vrhy na doplnění fondu SVK PK zasílali též samotní uživatelé, ze 42 návrhů bylo 
zakoupeno 54 titulů. 
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 150 svazků novin a 868 svazků časopisů. 
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Druhým rokem pokračoval projekt Restaurování starých tisků z dotačního pro-
gramu IROP, Výzva č. 25 Knihovny. K restaurování bylo předáno 69 svazků, 
z toho jich do konce roku 2018 bylo 67 zrestaurováno. SVK PK se připravuje na 
další projekt do stejného dotačního programu IROP na rekonstrukci depozitáře 
Bory 16. Současná kapacita tohoto depozitáře by se měla až zpětinásobit, použité 
technologie na ochranu knihovních dokumentů sledují moderní trendy v této ob-
lasti. Ve druhé polovině roku 2018 započalo stěhování fondu do ostatních depozi-
tářů, které knihovna využívá, v současné době vrcholí příprava větší části fondu 
na stěhování do externích depozitářů v Bušovicích a Stodě. 
SVK PK byla úspěšná se svými žádostmi o dotace z programů VISK, vyhlašova-
ných MK ČR. Získala rovněž dotaci na projekt Noc literatury z rozpočtu Magistrátu 
města Plzně. Jednalo se o cyklus rozmanitých kulturních pořadů k nedožitým 100. 
narozeninám Miroslava Horníčka. Multižánrový formát festivalu se nám osvědčil již 
v minulých letech. Pestrou škálou různých aktivit se podařilo zapojit širokou veřej-
nost, proto SVK PK připravuje podobný projekt i na r. 2019, který bude u příleži-
tosti 30. výročí Sametové revoluce věnovaný samizdatu. 
V průběhu roku 2018 došlo k několika personálním změnám, pracovní kolektiv 
SVK PK se omladil a zvýšil se též počet pracovníků s vysokoškolským a odbor-
ným knihovnickým vzděláním. 
 

1 Propagace a marketing 
Propagace na www a sociálních sítích 

Průběžně byly aktualizovány webové stránky především v sekcích aktualit, 
kalendáře akcí a kontaktů, avizovány změny v počtu a rozmístění biblioboxů s při-
ložením online map. Rozšíření nabídky služeb či vyhlášení výběrových řízení byla 
avizována na home page formou graficky ztvárněných bannerů (nabídky 
e-knih, provozování kavárny). Připravované akce byly propagovány prostřednic-
tvím elektronických pozvánek, plakátů či informačních letáků, které grafik autor-
sky navrhoval a graficky realizoval, anebo prováděl korektury a retuše materiálů 
dodaných. Změny v provozu knihovny a online katalogu byly včas avizovány, na 
hlavní stránce byly oznamovány též informace o prodeji vyřazeného fondu, na-
bídce online služeb apod.; administrační systém webu byl včas nastaven na auto-
matické přepnutí zobrazení změn provozních dob všech oddělení (léto, Vánoce). 
Materiály odborných oddělení a základní dokumenty knihovny byly zveřejňovány 
a průběžně aktualizovány formou souborů ke stažení (prezentace, soupisy re-
šerší a nabídek z fondu, rozvrhy výuky a termíny zkoušek, materiály pro výkon re-
gionálních funkcí). Ze všech pořádaných akcí přinášíme následně veřejnosti foto-
reportáž. Médiím poskytujeme vyžádané grafické materiály. V závěru roku pra-
covnice správy webu testovala a připomínkovala funkce nového administračního 
systému www stránek, vytvářela strukturu web site dle dodané analýzy s převo-
dem stávajícího souboru dat. Podle požadavků vedoucích oddělení byla aktuali-
zována data webu. Oddělení PR a marketingu (dále jen PR) také spravuje 
všechny dotazy a připomínky přes formulář webových stránek a odpovídá uživa-
telům do 48 hodin od zadání požadavku. Na Facebooku jsou denně aktivně spra-
vovány stránky Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Meeting Literature 
a skupina Literární akce v Plzni, na Twitteru SVK PK, na Youtube kanál SVK PK, 
dále též Instagram. Na Facebooku byly spuštěny nové formáty propagace –  
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videozáznamy přednášek a vzdělávacích akcí a živá vysílání. Momentálně má PR 
5 zaměstnanců. 

 
Grafika, sazba, publikace 

V průběhu roku byly navrhovány pozvánky, plakáty, tematické samolepky, 
bannery elektronické i závěsné velkoformátové na budovu Evropského domu, 
čestná uznání a diplomy; pro akce oddělení zahraničních knihoven (dále jen 
OZK) byla vytvářena speciální grafická výzdoba dle požadavků. Webová grafika 
vyžadovala retuše, miniatury a výřezy obrázků. V návaznosti na průběžnou ob-
měnu fondu ve volném výběru knih (dále VV) probíhala průběžně sazba matric 
MDT popisků polic a stojanů. Byly dle požadavků aktualizovány grafické předlohy 
šablon AKS ALEPH500 v22 (upomínky, objednávky, děkovné dopisy, doklad 
o výpůjčce apod.) a šablony formulářů pro vstup dat (darovací smlouvy). Dle po-
třeb organizace byly v jednotném stylu navrhovány její další dokumenty (Roční 
zpráva za rok 2017). K Roční zprávě byly sestaveny tabulky statistických ukaza-
telů a provedena sazba celého dokumentu, po schválení nadřízeným orgánem byl 
dokument vystaven na www stránkách organizace. Byla zhotovena sazba a gra-
fická úprava několika publikací včetně korekce a postprocessingu fotografií: sbor-
ník Karel, Josef Čapek: 70 let Společnosti bratří Čapků, bulletin Čtvrtstoletí zápa-
dočeských divadelních přehlídek, vydaný jako součást dokumentační výstavy vě-
nované 50. výročí založení Svazu českých divadelních ochotníků, katalogy k vý-
stavám (exlibris). Byla průběžně aktualizována data pro chystaný sborník 65 let 
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Roky 2011–2015. Byly navrženy 
některé ikony v souladu s grafickým Manuálem jednotného vizuálního stylu pro 
nový navigační systém knihovny. Dodané plakáty byly dle požadavků retušovány 
či přesázeny do žádaných formátů až do velikosti A0. 

Podle potřeby byly prováděny jazykové korektury (tiskové zprávy, propa-
gační materiály k akcím, Roční zpráva, MDT popisky, dodané pozvánky, popisky 
a materiály k výstavám a sborníkům), skeny interních dokumentů byly dle poža-
davků převáděny prostřednictvím OCR. Pravidelně byla zhotovována fotodoku-
mentace všech pořádaných akcí (přednášky, výstavy, vernisáže) či částí budovy 
pro prezentační účely. Na pracovišti jsou archivovány též všechny externě do-
dané fotodokumentace. Průběžně byla poskytována metodická pomoc ostatním 
oddělením, z dodaných dat vytvářeny prezentace pro konference a semináře. Pro 
potřeby analýzy nové www stránky byly zpracovány předlohy všech stránek stá-
vajících s návrhy optimalizace administračního systému. Průběžně probíhala kon-
trola a obnova poškozených informačních materiálů v budově. 

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

 
Public relations 

PR mělo v roce 2018 za cíl pokračovat v udržování kladných postojů veřejnosti ke 
knihovně a zvýšit zájem o ni ze strany uživatelů současných i potencionálních.  
Public relations neboli vztahy s veřejností jsou funkcí managementu, vycházející 
z dlouhodobé strategie knihovny. Zaměření PR zahrnovalo různé cílové skupiny: 
uživatele, vlastní zaměstnance, dodavatele, úřady, místní obyvatelstvo, sdělovací 
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prostředky atd. Mezi další úkoly PR patřilo zejména vytvářet identitu knihovny,  
lobbying, fundraising a marketing událostí (kulturní, vzdělávací a společenské 
akce). Cílem budování firemní kultury bylo identifikovat knihovníky s knihovnou, 
s tím, co dělá, kam směřuje. 
PR kontinuálně pracovalo na posílení interní kultury instituce, podařilo se nastarto-
vat otevřenou komunikaci, týmovou spolupráci a rozvoj zaměstnanců. Komuni-
kační kanály: 
 tiskoviny (nástěnky, letáky, manuály, výroční zprávy) 
 elektronické (mailová komunikace) 
 zaměstnanecké dárky, společné fotografování 
 prostředky zpětné vazby (nástěnka na dotazy, online dotazníky, možnost 

osobního setkání s pracovníky PR podle potřeb zaměstnanců) 
 zaměstnanecká setkání (profesní eventy – schůze všech zaměstnanců,  

neformální eventy – vánoční večírek, porady, školení zaměstnanců) 
 tištěný interní magazín Volný výběr 
 interní soutěže 

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 2018 webové stránky navštívilo 174 569 čtenářů, na Facebooku máme 
2 473 sledujících fanoušků, což je meziroční nárůst cca 350 osob. V online vyhle-
davačích při zadání „Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje“ nalezneme 
vyhledaných 194 000 odkazů. 
 
Kulturní management 

V hlavní budově PR realizovalo v roce 2018 73 kulturních a 65 vzdělávacích akcí 
pro veřejnost. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 1 950 osob, kulturních akcí 2 610. 
Tradiční zářijový literární festival k výročí osobnosti má již své místo v kulturním 
kalendáři města. Rok 2018 byl věnován 100 letům Miroslava Horníčka. 
Nově jsme se zapojili do akcí Nadace 700 let města Plzně – Plzeňské dvorky 
a Historický víkend. Plzeňské dvorky přivedly do naší Galerie Evropského domu 
přes 1 000 účastníků během jediného dne, což směle konkuruje obvyklé roční ná-
vštěvnosti tohoto prostoru. Historický víkend, coby tradiční akce města, přinesla 
SVK PK nadregionální propagaci. 
Proběhlo 2. mistrovství Plzně ve scrabble, postupové na mistrovství ČR. 
Na sociálních sítích jsme připravili v průběhu roku 3 originální autorské literární 
soutěže v brandových barvách – v měsíčním formátu – k březnu, měsíci čtenářů, 
prázdninovou a vánoční. 
Největší a organizačně nejnáročnější akcí roku byla Noc literatury, kdy na různých 
místech v širším centru města četlo 6 osobností 6 textů současných evropských 
autorů. Odměnou bylo 800 spokojených účastníků noční literární hry. Akci koordi-
novali 3 pracovníci PR, 8 pracovníků jednotlivých stanovišť a 16 dobrovolníků. 
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K výročí Společnosti bratří Čapků proběhla v prostorách SVK PK odborná konfe-
rence, z níž byl vydán sborník, další sborník vyšel k 65 letům existence SVK PK. 
Dále probíhaly formáty Literárních čajů o páté, cyklus setkávání se současnými 
autory. Pokračoval také cyklus otevřených studentských debat s osobnostmi z kul-
turního, politického a společenského života „Sejdeme se ve Vědárně“. Podařilo se 
zavést nový formát talkshow – Přímá řeč. Touto formou setkávání jsme v SVK PK 
představili převážně studentům, ale i široké veřejnosti, jednotlivé profese prostřed-
nictvím úspěšných osobností z daného oboru – architekt Josef Pleskot, redaktor 
Jakub Železný, pěvkyně Dagmar Pecková a povolání prezident přijel představit 
Václav Klaus. Reagovali jsme tak na velký zájem z řad vysokoškolských i středo-
školských studentů, kteří akce podobného charakteru v knihovně pravidelně na-
vštěvují. Aby byly tyto besedy dostupné co největšímu počtu zájemců, probíhalo  
i živé vysílání, které bylo posléze k dispozici ve formě videozáznamu na oficiálních 
facebookových stránkách a youtube kanálu SVK PK. 
Velmi se osvědčily komentované prohlídky pro veřejnost se zaměřením na historii 
budov a služeb SVK PK. Probíhají nyní každý poslední čtvrtek v měsíci. A po  
této pozitivní zkušenosti jsme změnili i formu prezentace služeb SVK PK pro 
školní exkurze. 
 
Participace 

V rámci strategie otevřít knihovnu veřejnosti jsme i nadále pod hlavičkou rámcové 
smlouvy spolupracovali se ZČU, především s katedrou filozofickou, pedagogickou 
a právnickou. Spolupráci jsme navázali také se studentskou organizací pod Lékař-
skou fakultou UK v Plzni. Nově spolupracujeme se spolkem Společnost pro vý-
zkum zločinů komunismu, se kterým připravujeme výstavu a historickou konferenci 
na květen 2019 a také s Českou astronomickou společností, která se podílí na pří-
pravách Smetanovských dnů. 
Velmi aktivní spolupráci na konferencích a besedách pro studenty jsme navázali 
s Akademickým spolkem studentů politických věd v Plzni, Přednáškovým klubem 
ZČU, Mladými konzervativci, International Federation of Medical Students Associ-
ations Czech Republic a Elsou – Evropskou asociací studentů práv. 
 
Biblioterapie 

V roce 2018 pokračoval projekt biblioterapie ve spolupráci s terapeutickým 
centrem Ledovec. I nadále Mgr. Martina Košanová vedla uzavřenou skupinu ve 
vzdělávacím centru, později i ve volném výběru knih za přirozené fluktuace čtenářů 
kolem. Po dvouleté cílené práci jsme pomohli klientům denního stacionáře vrátit se 
k běžnému životu a začít navštěvovat veřejné prostory jako je například  
knihovna. Pro velký úspěch byly otevřeny hodiny biblioterapie pro veřejnost.Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) splnila většinu hlavních 
úkolů roku 2018. 

Počet registrovaných uživatelů se meziročně o něco snížil na 10 532, stále 
však zůstává nad hranicí deseti tisíc. Také proto je nižší počet výpůjček (468 551), 
ale i upomínek včas nevrácených výpůjček. Čtenáři si tak zřejmě více kontrolují 
a hlídají výpůjční dobu u zapůjčených dokumentů. Jedná se o celospolečenský jev, 
uživatelé v současnosti knihovny navštěvují nejen proto, aby si nějaký dokument 

https://www.ifmsa.cz/fakulty/plzen/
https://www.ifmsa.cz/fakulty/plzen/
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vypůjčili, jde jim především o relevantní, ověřené informace, které nemusí knihovna 
vždy poskytnout formou výpůjčky, ale např. odkazem na elektronické zdroje. Přesto 
se SVK PK snaží své fondy a služby propagovat různými výstavami, přednáškami, 
besedami, autorskými čteními aj. Úzce spolupracuje s Plzeňským deníkem, na je-
hož stránkách se čtenáři pravidelně mohou seznamovat s novinkami ve fondu SVK 
PK. I díky této propagaci jsme mohli zaznamenat téměř tři stovky výpůjček na do-
poručených novinkách. 

Stále větší oblibě se také těší sobotní provoz výpůjčního protokolu, zóny 
volného studia, samoobslužné internetové studovny a volného výběru, kterým vy-
cházíme vstříc, zejména těm uživatelům knihovny, kteří jsou v průběhu pracovního 
týdne mimo Plzeň, a přesto by rádi služeb SVK PK využívali. V roce 2018 si jich 
cestu do knihovny našlo více než 1 700. Vracení knih prostřednictvím biblioboxů 
se stalo vítanou a dnes již zavedenou možností pro řadu především mimoplzeň-
ských uživatelů. Dokládá to i téměř 11 000 vrácených knih tímto způsobem. Službu 
zajišťujeme ve spolupráci s Univerzitní knihovnou ZČU pro čtenáře obou knihoven. 
Boxy jsou umístěny jak v univerzitním kampusu, na jednotlivých fakultách a vyso-
koškolských kolejích, tak i na Centrálním autobusovém nádraží a hlavním nádraží 
ČD. Potýkáme se však s velkým množstvím odpadků, neboť řada cestujících si 
stále plete bibliobox s odpadkovým košem. 

Přírůstek knihovního fondu je obdobný jako v minulém roce (16 403), cel-
ková návštěvnost knihovny se však snížila, což může souviset se snížením počtu 
stolních počítačů s připojením k internetu a odebráním židlí z internetové studovny. 
Díky tomuto opatření se nám podařilo vytěsnit problematické čtenáře, kteří denně 
vysedávali u PC, hráli počítačové hry nebo sledovali videa s problematickým obsa-
hem. Často zde docházelo ke sporům a evidovali jsme četné stížnosti. Nyní je In-
ternet express, jak službu nazýváme, určen k rychlému vyřízení nejnutnější kore-
spondence, zjištění informací o dopravním spojení, otevírací době úřadů apod. 
K delší práci je možné využít počítače umístěné ve volném výběru, studovnách 
a v oddělení zahraničních knihoven v Evropském domě na náměstí Republiky 
nebo prostřednictvím vlastních zařízení připojených k WiFi síti SVK PK. 

Vedle tradičních dokumentů jsme v r. 2018 zakoupili dalších 100 nových ti-
tulů e-knih z produkce nakladatelství Karolinum, Portál a Masarykovy univerzity 
v Brně, které jsou dostupné v databázi EBSCO eBooks v neomezené licenci. Díky 
projektu Česká knihovna jsme mohli doplnit knihovní fond o dalších 7 svazků knih 
české literatury a literární vědy. Návrhy na doplnění fondu SVK PK zasílali též sa-
motní uživatelé, ze 42 návrhů bylo zakoupeno 54 titulů. 

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 150 svazků novin a 868 svazků časopisů. 

Druhým rokem pokračoval projekt Restaurování starých tisků z dotačního 
programu IROP, Výzva č. 25 Knihovny. K restaurování bylo předáno 69 svazků, 
z toho jich do konce roku 2018 bylo 67 zrestaurováno. SVK PK se připravuje na 
další projekt do stejného dotačního programu IROP na rekonstrukci depozitáře 
Bory 16. Současná kapacita tohoto depozitáře by se měla až zpětinásobit, použité 
technologie na ochranu knihovních dokumentů sledují moderní trendy v této ob-
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lasti. Ve druhé polovině roku 2018 započalo stěhování fondu do ostatních depozi-
tářů, které knihovna využívá, v současné době vrcholí příprava větší části fondu na 
stěhování do externích depozitářů v Bušovicích a Stodě. 

SVK PK byla úspěšná se svými žádostmi o dotace z programů VISK, vyhla-
šovaných MK ČR. Získala rovněž dotaci na projekt Noc literatury z rozpočtu Magis-
trátu města Plzně. Jednalo se o cyklus rozmanitých kulturních pořadů k nedožitým 
100. narozeninám Miroslava Horníčka. Multižánrový formát festivalu se nám osvěd-
čil již v minulých letech. Pestrou škálou různých aktivit se podařilo zapojit širokou 
veřejnost, proto SVK PK připravuje podobný projekt i na r. 2019, který bude u pří-
ležitosti 30. výročí Sametové revoluce věnovaný samizdatu. 

V průběhu roku 2018 došlo k několika personálním změnám, pracovní ko-
lektiv SVK PK se omladil a zvýšil se též počet pracovníků s vysokoškolským a od-
borným knihovnickým vzděláním. 

2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 
 
Úkoly v oblasti výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven představovaly 
nejdůležitější součást náplně činnosti obou pracovnic oddělení vzdělávání a orga-
nizace knihovnictví, a to zejména metodická a poradenská činnost a organizační 
zabezpečení vzdělávacích akcí pro knihovníky v regionu. Na výkon regionálních 
funkcí v Plzeňském kraji byly pro rok 2018 Zastupitelstvem Plzeňského kraje 
schváleny finanční prostředky ve výši 7 000 000 Kč, z toho bylo minimálně 
1 750 000 Kč určeno na nákup knihovního fondu pro veřejné knihovny v kraji. Pro 
SVK PK nebyly prostředky na výkon RF zvlášť vyčleněny (viz příloha č. 12). 
Podle Plánu hlavních úkolů SVK byly průběžně prováděny kontroly nakládání s fi-
nančními prostředky z dotace na výkon RF v rozsahu „Pravidel poskytování a čer-
pání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském 
kraji“, tj. na nákup knih do výměnných fondů, na jejich odborné zpracování a distri-
buci do knihoven a na nákup drobného hmotného majetku. Začátkem roku bylo 
znovu komplexně překontrolováno vyúčtování dotace na základě předložených 
účetních dokladů ze všech 16 pověřených knihoven; následně byla zpracována 
souhrnná hodnotící zpráva za rok 2017 pro poskytovatele dotace. Zpráva byla rov-
něž předána Národní knihovně a zveřejněna v termínu do 31.03.2018 na webo-
vých stránkách SVK PK. 
V roce 2018 bylo provedeno 27 metodických návštěv v pověřených a obsluho-va-
ných knihovnách. Návštěvy byly zaměřeny na výkon regionálních služeb ze strany 
pověřených knihoven, na účast v krajském kole soutěže Vesnice roku a na pří-
pravu knihovny nominované do soutěže Knihovna roku (MK Bezdružice). Pracovní 
cesty navazující na výkon RF se uskutečnily do Liberce (účast na konferenci pro 
metodiky krajských a pověřených knihoven) a Prahy (jednání sekce Sdružení kni-
hoven pro RF, GDPR, jednání Sekce veřejných knihoven a Sekce vzdělávání). 
Poradenství se týkalo nejvíce vyúčtování krajské dotace na výkon RF knihoven, 
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výkaznictví pro NIPOS MK ČR, kurzů informační gramotnosti, dokumentace k revi-
zím knihovního fondu, přechodu na nový AKS (Tritius, Koha) a jeho dopady na ob-
sluhované knihovny. 
Část výkonu RF je smluvně převedena ze strany SVK PK na 16 pověřených kni-
hoven, které zabezpečují činnost celkem 477 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 22.03., 14.06., 11.10. a 06.12.2018. Hlavními tématy těchto po-
rad byl výkon RF v Plzeňském kraji, informace o způsobu podání žádostí a vyúčto-
vání dotace na výkon RF, poskytování regionálních služeb jednotlivými pověře-
nými knihovnami, příklady dobré praxe, vzdělávání knihovníků, účast knihoven 
v celonárodních projektech, projednání aktuálních otázek knihovnické praxe, opat-
ření k uplatnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v knihov-
nách, soutěž Vesnice roku a Knihovna roku, akviziční portál, AKS Koha, portál 
Knihovny.cz, statistika a benchmarking a rovněž 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 posloužily jako podklad pro vydání materiálu „Přehled 
činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce 2017“. Všechny statistické 
údaje byly po celý rok k dispozici a sloužily jako podklad pro další práci oddělení, 
k analytické činnosti pro kraj i k porovnání výsledků v rámci celé republiky (RF, 
benchmarking knihoven). 
Oddělení podalo žádost 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 10 kurzů na rozvoj počítačových dovedností, předáno bylo 116 osvědčení. 
Celková účast v kurzech ICT byla 145 pracovníků knihoven. (Pozn.: podle nové 
metodiky se do statistiky účasti započítává každý výukový den cyklického kurzu 
a účastníci se sčítají). Kurzy informační gramotnosti běží už od r. 2001. Obsahová 
náplň se každoročně aktualizuje o nová témata nadstavbových kurzů, např. Doty-
ková zařízení ve výuce, Digitální knihovna Kramerius, Střih a úprava zvukových 
nahrávek a krátkých videí, EIZ pro zpracování rodokmenu, Příprava a vyhodno-
cení ankety. 
Pro pracovníky veřejných knihoven byla připravena ještě řada dalších vzděláva-
cích programů, např. seminář Britská a americká literatura v českých překladech, 
přednášky Knihovnické paragrafy, Mediální gramotnost, Projekt Manuscriptorium, 
Etika a etiketa kulturního pracovníka, workshop Knihovny.cz. Pro zájemce z kniho-
ven a archivů se uskutečnily prezentace AKS Koha a AKS Tritius. Tři vzdělávací 
akce se konaly s podporou regionální organizace Svazu knihovníků a informač-
ních pracovníků (SKIP 04). Ta rovněž organizačně zajistila a finančně podpořila 
knihovnický zájezd na veletrh Svět knihy v Praze a odbornou exkurzi do  
knihoven v Tachově a Plané. 
Úkolem OVOK byla také příprava a koordinace odborné praxe na pracovištích 
SVK PK pro studenty SPŠS a SOŠ prof. Švejcara. Ve školním roce 2017/2018 to 
bylo 5 studentů na průběžnou praxi a 2 další studentky na dvoutýdenní souvislou 
oborovou praxi, jeden student požádal v SVK PK o výkon praxe zaměřené na  
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ekonomickou problematiku. Ve školním roce 2018/2019 se účastní průběžné 
praxe 4 studentky. Individuální konzultace a poradenství se týkaly zejména pod-
pory při zpracování seminárních prací a závěrečných diplomových prací pro stu-
denty škol s knihovnickým zaměřením, nejčastější formou byla elektronická dotaz-
níková šetření. 
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 soutěž měst a obcí Zlatý 
erb a Junior erb a hodnotící komise soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje pro 
rok 2018.  
Oddělení spravuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury, dokumenty 
jsou na vyžádání zpřístupňovány prezenčně ve všeobecné studovně. V roce 2018 
byla provedena revize příruční knihovny dle plánu revizní činnosti. Ing. Petrovi-
čová zajišťuje správu spisovny. Roční periodická skartace dokumentů, dozorovaná 
SOA v Plzni, byla provedena v prosinci 2018. 
Úkoly OVOK byly v souladu s plánem splněny. 

 

3 Oddělení informačních technologií 
 
V prvním čtvrtletí roku pokračovaly práce na implementaci mailového serveru Ex-
change, především co se týče kontroly zpráv proti spamu. Bylo aplikováno řešení 
nabízené sdružením CESNET, poskytující pokročilou službu Antispam Gateway. 
Pro potřeby zabezpečení a filtrace síťového provozu veřejně dostupných počítačů 
byla jako intranetová proxy nasazena služba Squid.  
Během druhého čtvrtletí došlo ke sjednocení verzovacích systémů. Všechny námi 
vyvíjené a spravované repozitáře zdrojových kódů byly přesunuty do privátní 
služby GitLab. Vzhledem k zamýšlenému přechodu alespoň části provozovaných 
služeb na infrastrukturu mikroslužeb byl nejprve testován a poté implementován 
ekosystém Docker. Zároveň byl nasazen i systém pro správu služeb, včetně lo-
adbalanceru a reverzní proxy a transformovány některé služby do kontejnerové 
podoby. Vzhledem k  nevyhovujícím parametrům, vysokému průměrnému stáří  
a častým havarijním stavům monitorů v naší instituci bylo přikročeno k plošné vý-
měně zhruba dvou třetin zařízení. 
V druhé polovině roku došlo k nahrazení dosavadního řešení vzdáleného přístupu 
do EIZ přes EZ-Proxy. S nasazením nové verze Shibboleth IDP poskytujícím jed-
notné přihlášení je možné se nově přihlásit k EIZ přímo pomocí federativní autenti-
zace a Wayfless odkazu. V souvislosti s nevyhovující podobou síťové infrastruk-
tury, plánovanému rozvoji a změny topologie proběhla podrobná dokumentace 
současného stavu. Na tomto základě bylo přistoupeno k návrhu nové topologie, 
zpřehlednění síťové infrastruktury, nahrazení nevyhovujících síťových prvků či od-
stranění starých instalací v podlahách serverovny. Závěrem roku byly započaty 
přípravy nových webových služeb (katalog, web). 
Jako každý rok zajišťovalo oddělení IT technickou podporu pro revize našich fondů 
a funkčnost všech IT technologií, hardwaru a softwaru knihovny. 
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4 Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 
 
Plnění základních činností 
Zpracování dokumentů je nově prováděno v AKS Aleph500 v22. Bibliografické zá-
znamy, zpracované dle RDA ve formátu MARC21, jsou pravidelně poskytovány do 
Souborného katalogu ČR, nově denně od pondělí do soboty službou OAI-PMH. 
Katalogizační pravidla AACR2R jsou nadále užívána pouze pro retrokonverzi bibli-
ografických záznamů z lístkového katalogu a monografické akviziční záznamy.  
V průběhu r. 2018 byly v oddělení doplňování a zpracování KF (dále jen ODZKF) 
realizovány 2 grantové projekty: 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 
3 930 záznamů o autoritní věcné údaje. Obohacené záznamy jsou pro účely sta-
tistiky označovány kódem corr. 
Zpracování nově získaných titulů probíhá průběžně. Plánovaný počet zpracova-
ných bibliografických záznamů jmenné a věcné katalogizace byl téměř dosažen. 
K retrokonverzi přispívají též pracovnice hudebního kabinetu a pracoviště revize 
a retrokonverze knihovního fondu (dále jen PRRKF), počet záznamů překročil plá-
novanou hodnotu. Byla dokončena revize záznamů hudebnin signaturní řady  
82. Pokračuje systematická kontrola a doplňování záznamů periodik signaturní 
řady 36A a 7. Pracovnice věcné katalogizace pokračují v revizích a úpravách  
třídníků volného výběru. 
Po mateřské dovolená nastoupila zpět na pozici jmenné katalogizátorky Bc. 
Magda Rudolfová, pracovní poměr skončil kolegyni Bc. Martině Hartlové. K dalším 
personálním změnám na oddělení nedošlo. 
 

činnost  
plán 

 
plnění 

 
% 

jmenná katalogizace 10 000 9 988 99,8 

systematická katalogizace 10 000 10 042 100 

předmětová katalogizace 9 000 8 172 90, 8 

retrokonverze 8 000 9 682 121 

rekatalogizace 5 000 5 518 110 

 

Návrhy 
autorit osobní korpora-

tivní 
geogra-

fické 
formální 
deskrip-

tory 
opravy 

jm. autorit 

2018 901 387 36 0 305 
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Plánovaný přírůstek knihovního fondu byl splněn na 96%, celkem bylo zapsáno 
16 403 dokumentů. Z části prostředků bylo zakoupeno 100 titulů odborných e-knih 
nakladatelství Karolinum, Portál a Masarykovy univerzity a dalších. E-knihy jsou 
přístupné v databázi EBSCO eBook v neomezené licenci. V rámci projektu Česká 
knihovna 2018 obdržela knihovna do fondu k 31.12.2018 7 z 21 objednaných 
svazků českých knih. Informace o všech uzavřených darovacích smlouvách na pu-
blikace byly předány v řádném termínu zřizovateli. Tituly, objednané v rámci pro-
jektu Cizojazyčná literatura 2018, ve správě Moravské zemské knihovny byly do-
dány až ve druhé polovině ledna, budou vykázány v přírůstku roku 2019. Z pro-
jektu předchozího roku bylo dodáno 148 titulů. 
Objednávky jsou kumulovány u velkých dodavatelů (Pemic, Kosmas, OPA). Knih-
kupci a nakladatelé ve městě (Dobrovský, Luxor, Oxford Bookshop, Starý Most 
atd.) jsou oslovováni v případě zajišťování speciálního tematického profilu litera-
tury, zejména regionálních titulů. Právnická literatura je nakupována přímo u na-
kladatelů, z důvodů výhodnějších rabatů a malé dostupnosti ve velkoobchodní síti. 
Neprodejné publikace z univerzitních nakladatelství jsou získávány z vybraných 
univerzit na základě trvalé objednávky, stále ale nejde o úplné pokrytí jejich pro-
dukce. Podrobně je sledována regionální produkce a průběžně i zpětně doplňo-
vána do fondu, a to i z odpisů jiných knihoven. Objednávky jsou u hlavních doda-
vatelů kumulovány za účelem snížení počtu faktur a zasílány Nákupní komisi  
ke schválení. 
V rámci ankety na doplnění knihovního fondu, zaslali čtenáři 42 podnětů na cel-
kem 54 titulů. Z navrhovaných titulů bylo 37 zakoupeno nebo objednáno. Většina 
návrhů přišla přes formulář ankety, zveřejněný v menu webového katalogu. 
19. dubna byla podepsána smlouva o dílo k zakázce na vazby roku 2018. Práce 
započaly v květnu. Zakázka na vazby roku 2018, v hodnotě 350 000 Kč byla ukon-
čena v termínu. Celkem bylo svázáno 150 svazků novin a 868 svazků časopisů. 
Zakázku provedla firma Obermeier Buchbinderei s. r. o. 
 
Číselné ukazatele přírůstku v roce 2018 

 

1. Stav knihovního fondu k 31.12.2018 1 976 950 
z toho knih a periodik 1 117 131 

speciálních dokumentů 859 819 

hudebniny 34 440 

CD a gramodesky 13 792 

videokazety 326 

audiokazety 2 575 

CD ROM 6 882 

patenty 570 382 

normy 158 126 
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mikrofilmy 836 

mikrokopie 69 245 

DVD 3 215 

2. Přírůstek knihovního fondu 16 403 
z toho knih a periodik 15 227 

speciálních dokumentů 1 176 

hudebniny 217 

CD a gramodesky 315 

videokazety 0 

audiokazety 0 

CD ROM 98 

patenty 450 

normy 0 

mikrofilmy 0 

mikrokopie 0 

DVD 96 

2a. Přírůstek pro Anglickou knihovnu 523 

2b. Přírůstek pro Německou knihovnu 200 

2c. Přírůstek pro Rakouskou knihovnu 112 

2d. Přírůstek pro Románskou knihovnu 917 

2e. Přírůstek pro Knihovnu pro nevidomé 139 

3. Úbytek knihovního fondu 1 027 
z toho knih a periodik 773 

speciálních dokumentů 254 

4. Počet získaných titulů knih 15 112 
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 

evidováno titulů 2 475 

zahraniční periodika 33 
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Rozdělení přidělených finančních prostředků 2018 do rozpočtů: 
 

Rozpočet 2018 Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 

Monografie 2 823 750 2 806 448,56 
Databáze zahraniční 655 000 652 113,04 
Databáze české 140 000 116 849,05 
Periodika zahraniční 117 250 117 249,89 
Periodika česká 110 000 103 536,21 
Hudebniny 70 000 65 997,14 
CD 42 000 40 027,89 
DVD 0 0,00 
CD-ROM 4 000 2 014,00 
Dary + PV 1000 348,00 
Knihovna pro nevidomé 36 000 33 922,78 
Zahraniční knihovny 150 000 133 586,70 
Mezinárodní výměna 2 000  921,74 
Knižní vazby periodik 350 000 348 908,35 
   

Přidělené prostředky celkem 4 500 000, 00 4 421 335,35 Kč 
  

 
 
Celkem bylo na nákup knihovního fondu v roce 2018 přiděleno 4 500 000 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 4 200 000 Kč byl navýšen v listopadu o 300 000 Kč. Navýšení bylo využito 
zejména na doplnění fondu vzácných tisků, knihovny pro nevidomé a nákup čes-
kých odborných e-knih v částce 75 812,55 Kč. 
 
Plnění úkolů spolupráce a vzdělávání 

Knihovna nadále přispívala do celostátního projektu Kooperativní tvorba a využí-
vání souborů národních autorit. Spolupráce s NK ČR pokračuje od listopadu  
nově formou denního zasílání bibliografických záznamů do Souborného katalogu 
Caslin, prostřednictvím protokolu OAI-PMH, a sdílením informací při získávání  
povinných výtisků monografií a periodik. Pracovnice katalogizace se účastnily  
jednání pracovních skupin pro katalogizaci a autority. Knihovna nadále nabízí  
podporu regionálním knihovnám se zaváděním MARC21 a RDA. Pracovnice akvi-
zice se podílí na činnosti sekce akvizice, na společné činnosti knihoven s nabídko-
vou povinností. 
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Pokračuje mezinárodní výměna se stávajícími partnerskými knihovnami a příleži-
tostně také českými organizacemi. Celkem bylo do fondu přijato 49 dokumentů, 
a partnerským knihovnám bylo zasláno 51 dokumentů. 
Proběhla aktualizace odběru zahraničních periodik v Souborném katalogu ČR, 
NLK a VPK. Na rok 2019 bylo prodlouženo předplatné v nezměněné podobě.  
Počet titulů periodik, 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 průběžná kontrola fondu volného výběru. Pokračují 
práce na složení mapy třídníků a úpravy pravidel pro zařazování titulů do  
volného výběru. 
 

 

5 Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů 
 
Plán revizních prací na rok 2019 byl vypracován v termínu, stejně jako protokol, 
závěrečná zpráva o revizi knihovního fondu za rok 2018 a seznamy pracovníků, 
kteří se na revizi knihovního fondu v roce 2018 podíleli. Do konce prosince bylo 
zrevidováno za součinnosti členů revizní komise a dalších pověřených pracovníků 
206 130 knihovních jednotek, což je o 12 630 knihovních jednotek více, než byl 
plánovaný počet 193 500. Plán byl tedy do 31.12.2018 splněn. V termínu byla pro-
vedena superrevize knihovního fondu SVK PK a nenalezené dokumenty byly navr-
ženy na odpis. Revize knihovních fondů byla prováděna elektronicky v AKS 
Aleph500 v22, revizním zařízením (revizní pistolí) a klasicky. Podklady pro revizi 
jednotlivých druhů dokumentů byly zpracovány průběžně podle potřeby. 
Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů (dále jen PRRKF), pověření 
pracovníci ODZKF a další pověření pracovníci doplňovali v rámci retrokonverze 
chybějící bibliografické záznamy i s jednotkami záznamů u signatur 92 a 11.  
K 31.12.2018 je stav 924554-1 a 140484. Pracovnice PRRKF vytvořila v retrokon-
verzi 1 693 bibliografických záznamů. Podle potřeby byly doplňovány údaje do bib-
liografických záznamů a jednotek. 
Průběžná kontrola o stavu revizních prací byla provedena k 31.03, 30.06., 31.09, 
31.12.2018. Podrobné zprávy o průběhu revizních prací byly předkládány vedení 
organizace. Při revizní činnosti probíhala spolupráce s ODZKF, kterému byly pře-
dávány návrhy na dodatečné zpracování neperiodických a periodických seriálů 
a chybné signatury k opravě, s oddělením expedice a ochrany knihovních fondů 
(dále jen OOEKF) a dalšími odděleními SVK PK. 
Ve spolupráci s IT byly řešeny služby související s revizí knihovních fondů. Byla 
ověřena služba nerevidovane VV (svk-40). Chybí zpřesnění služby vyhledávání 
záznamů bez jednotek (svk-46) zadanými parametry. Po dohodě s IT bylo zpřes-
nění služby (svk-46) přesunuto na r. 2019. 
K průběžné aktualizaci knihovního fondu na základě obsahové a technické ana-
lýzy knihovních dokumentů docházelo ve spolupráci s OOEKF. Pracovnice 
PRRKF se podílela na tvorbě seznamů literatury navržené na odpis z fondu 
SVK PK. 
Bylo odepsáno 1 027 knihovních jednotek a byla vedena agenda s tím spojená. 
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V případě odpisu posledního exempláře dokumentu byly uzavřeny bibliografické 
záznamy v Aleph500 v22 a ze Souborného katalogu ČR byly záznamy vyřazeny. 
Nabídka vyřazené literatury byla zajištěna 3x na webových stránkách SVK PK. 
Byly poskytovány konzultace o provádění revizních prací a odpisech pracovníkům 
SVK PK. 
 
 

6 Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů 
 
Po celý rok jsme zajišťovali vyřizování požadavků pro uživatele naší knihovny na 
všech pracovištích oddělení. S tím souvisí i zakládání vrácených knihovních jed-
notek ve všech depozitářích a aktivace a deaktivace čipů RFID pro volný výběr 
v hlavní budově knihovny. 
Pracovnice v hlavní budově kromě běžné činnosti ve volném výběru prováděly 
průběžně kontrolu řazení knihovního fondu, vyřazování neaktuálních publikací, je-
jich deaktivaci a vracení do příslušných depozitářů. Samozřejmostí je i pomoc čte-
nářům při jejich orientaci a vyhledávání dokumentů ve volném výběru knih. 
Celoročně jsme zajišťovali adjustaci všech nových přírůstků knihovního fondu 
včetně značení pro volný výběr i kompletaci a adjustaci všech periodik docházejí-
cích z vazby. Společně s pracovnicemi ODZKF jsme ve volném výběru knih aktua-
lizovali třídníky MDT a v důsledku změn přesouvali příslušný fond.  
Ve spolupráci s PRRKF jsme prováděli návrhy pro odpisy knihovních jednotek 
z důvodu poškození či nadbytečnosti. 
Z prostorových důvodů jsme posouvali fond sign. 36A, 37A a 35A v půdním depo-
zitáři hlavní budovy. Z důvodu připravované rekonstrukce depozitáře Bory 16 jsme 
přesunuli do hlavní budovy signatury 3, 33A, 34A, 4, 21S, 8, 383A a bušovické 
37A. Do depozitáře Bory 17 jsme přestěhovali malé formáty 90 a malé formáty 
starých hudebnin. Ostatní fond hudebnin jsme přesunuli do depozitáře Bory 2. 
Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti pracovnice v hlavní budově jsme se podíleli 
na zajištění provozu vlastními silami. 
Knihařka provedla opravu 1 118 kusů knih včetně vazeb přístrojem UniBinder 
a 5 kusů novin. Zhotovila 4 200 kusů různých brožur a 10 kusů desek s tkanicemi. 
Provedla vazbu pěti přírůstkových seznamů SVK PK a vyrobila 19 kusů desek 
s klopnami pro velkoformátové noviny. Spolupracovala s oddělením propagace 
a marketingu na výrobě dalšího materiálu pro potřeby SVK PK, např. pozvánky na 
výstavy, rozřaďovače pro hudební kabinet, polepky na police pro zahraniční kni-
hovny, tiskopisy pro evidenci čtenářů a další. 
Pracovnice reprografické dílny se podílela na kopírování a sestavení 4 200 kusů 
brožur vydávaných SVK PK, prováděla kopie a laminace formátů A3 a A4 pro vý-
stavy a vernisáže. Během roku udělala 110 973 kopií pro čtenáře, MVS i pro jed-
notlivá oddělení knihovny. Z toho 19 047 kopií na tiskárně Minolta a 91 926 na tis-
kárně Canon. Vyrobila 700 kusů desek s tkalouny pro OOEKF. Podílela se na vyjí-
mání výstavních materiálů z velkoformátových panelů. Společně s knihařkou vyrá-
běla nové popisky regálů pro volný výběr knih v různých velikostech. 
Pracovníci v depozitech na Borech se aktivně podíleli i na informacích pro účast-
níky exkurzí, které proběhly v našem oddělení. 
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Ve všech depozitářích se pověření pracovníci oddělení celoročně podíleli na revizi 
knihovního fondu, včetně revize volného výběru. Velkou měrou přispěli i k dohle-
dávání nenalezených dokumentů ve volném výběru. 
 

 

7 Oddělení absenčních služeb 
 
Plnění číselných ukazatelů činnosti (dle statistických údajů za rok 2018) 

Registrace čtenářů 

V průběhu roku 2018 bylo provedeno celkem 10 532 nových registrací a prodlou-
žení 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 2019 budou z evi-
dence registrovaných čtenářů vyřazeni ti čtenáři, kterým platnost čtenářského prů-
kazu skončila nejpozději ke dni 31.12.2016 a od té doby SVK PK nenavštívili. 

 
Počet návštěvníků oddělení absenčních služeb 

V r. 2018 poršlo oddělením absenčních služeb (dále jen OAS) 82 115 návštěv-
níků. Průběžně je sledována a vyhodnocována virtuální návštěvnost. Evidencí čte-
nářů prošlo 10 532 návštěvníků (ti, co se nechali nově zaregistrovat + ti, kteří si 
prodloužili platnost čtenářského průkazu). Nejsou zde zahrnuti čtenáři, kteří přišli 
hradit své poplatky, požadovali informace o službách knihovny a ti, kteří na tis-
kárnu, umístěnou na tomto pracovišti, zasílali své tisky. Knihovnu pro nevidomé 
navštívilo 1 664 čtenářů. 

 
Výpůjčky mimo knihovnu 

Celkový počet absenčních výpůjček za půjčovnu dosáhl v roce 2018 počtu 
386 444 knihovních jednotek, (knihy + ostatní dokumenty) a Knihovna pro nevi-
domé půjčila celkem 16 419 knihovních jednotek – zvukových knih. Zaznamená-
váme mírný pokles oproti roku 2017, v KN naopak mírný nárůst. 

 
Meziknihovní výpůjční služby 

Výpůjčky originálů knih pro jiné knihovny z fondu SVK PK dosáhly v r. 2018 počtu 
2 745 k. j. (včetně 202 kopií), MMVS pro jiné knihovny se vyskytla v 4 případech, 
(NK žádá o dokument z našeho fondu pro žádající zahraniční knihovnu). 
Pro čtenáře naší knihovny bylo naopak zajištěno 375 výpůjček z jiných knihoven 
(včetně 87 kopií), prostřednictvím MMVS bylo vypůjčeno 12 k .j. 

 
Upomínky 

Za rok 2018 bylo čtenářům zasláno 12 042 prvních upomínek, 1 138 druhých upo-
mínek a 240 třetích upomínek – předžalobních výzev. Čtenářům, kteří uvedli svoji 
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e-mailovou adresu, byly 1. upomínky zasílány elektronickou cestou,  
2. a 3. upomínky byly zasílány doporučeně všem bez rozdílu. V počtu zaslaných 
upomínek je, oproti roku 2017, opět patrný znatelný pokles a čtenáři si tak zřejmě 
více kontrolují a hlídají výpůjční dobu u zapůjčených dokumentů. 
 
Knihovna pro nevidomé 

Fond zvukových dokumentů Knihovny pro nevidomé při SVK PK (dále jen KN) 
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 vážné i populární hudby na kazetách a CD, zakoupené  
z finančních prostředků SVK PK, darů a grantů. V současné době má KN ve fondu 
3 692 titulů zvukových knih na kazetách a 5 459 titulů zvukových knih na CD ve 
formátu MP3 z produkce KTN, 782 titulů na kazetách, 1 801 titulů na CD/MP3 za-
koupených z finančních prostředků SVK PK, darů a grantů. V roce 2018 využilo 
služeb KN 1 664 zdravotně postižených uživatelů a celkem bylo půjčeno 16 419 
zvukových nosičů. 
Během roku 2018 pracovnice KN ve spolupráci s ODZKF průběžně zpracovávala 
objednávky na nákup zvukových dokumentů pro KN. Při nákupu se zaměřila pře-
devším na významná díla české a světové literatury v provedení předních českých 
herců a interpretů. 
Dne 20.03.2018 připravila Mgr. Janková prezentaci služeb KN pro klienty Tyflo-
centra Plzeň, o. p. s. a členy Oblastní pobočky SONS Plzeň-město. 
V dubnu se pracovnice KN zúčastnila konference INSPO 2018 věnované infor-
mačním a komunikačním technologiím pro osoby se specifickými potřebami, 
v květnu navštívila mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 
2018 a zúčastnila se jednání Ediční komise KTN. Jako členka této komise zpraco-
vala návrh knižních titulů na převedení do zvukové podoby. Při zpracování návrhu 
vycházela především z připomínek zrakově postižených čtenářů knihovny ke slo-
žení fondu zvukových dokumentů KN, z vlastní četby a z nabídky knižních titulů na 
trhu. V září pak navštívila také Svět knihy Plzeň 2018 v areálu DEPO 2015. 
V červenci a začátkem srpna 2018 byla pracovnicemi KN provedena dílčí revize 
fondu zvukových dokumentů. 
 
Řešení ztrát 

V roce 2018 bylo nahlášeno celkem 116 ztrát k.j. K 31.12.2018 bylo vyřešeno 112 
těchto ztrát, a to převážně 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 standardním způsobem. 
 
Vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených poplatků 

Tak jako každý rok, v každém čtvrtletí r. 2018 obesíláni finančními upomínkami 
čtenáři, kteří SVK PK dlužili neuhrazené poplatky za poskytnuté služby, za zasí-
lání upomínek či pozdní vrácení. Na převážnou většinu finančních upomínek čte-
náři zareagovali a dlužné poplatky následně uhradili. Neevidovaný počet čtenářů, 
kteří neuhradili částky pohybující se v řádech desetikorun, byl obeslán e-mailovou 
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upomínkou a z větší části došlo k uhrazení i těchto poplatků. Pouze ve 3 přípa-
dech, byla na žádost čtenáře, sepsána dohoda o splátkách. 
V případech, kdy čtenáři nevrátili výpůjčky ani po opakovaném upomínání, bylo 
přistoupeno, ve spolupráci se smluvní advokátní kanceláří, k soudnímu vymáhání, 
a bylo podáno celkem 22 podnětů k soudním žalobám. 
Celkem SVK PK vede soudní vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených 
poplatků v 80 případech (stav k 31.12.2018, případy z let 2006–2018). 
I když se počet případů, kdy bylo nutné přistoupit k právnímu vymáhání nevráce-
ných dokumentů a neuhrazených poplatků, mírně zvýšil, celkově je ze strany čte-
nářů patrné zlepšení při dodržování výpůjčních lhůt, vracení půjčených dokumentů 
a hrazení poplatků za služby nebo sankčních poplatků. Příčinu tohoto zlepšení lze 
vidět v důsledném procesu upomínání, vedení evidence upomínek a pohledávek 
a v tom, že se do vědomí čtenářů dostala informace, že i knihovna své pohledávky 
dokáže vymáhat účinnými způsoby. 
 
Pokladna 

V roce 2018 bylo za služby, které knihovna poskytuje za úplatu, registrační po-
platky, manipulační poplatky, smluvní pokuty a finanční náhrady, vybráno celkem 
1 398 463 Kč. 
 
Biblioboxy 

SVK PK již několik let provozuje ve spolupráci z UK ZČU celkem 6 biblioboxů, 
z nichž 3 jsou umístěny ve veřejně přístupných prostorách a umožňují tak vracení 
knih 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Tato služba je poměrně často využívaná 
a prostřednictvím biblioboxů měsíčně bylo za rok 2018 tímto způsobem vráceno 
cca 10 962 knih, tj. v průměru 914 knih měsíčně. Umístění biblioboxů je uvedeno 
na stránkách https://svkpk.cz. 
 
Personální vývoj v oddělení 

V OAS pracovalo ke dni 31.12.2018 celkem 13 pracovníků + vedoucí oddělení (vý-
půjční protokolu – 5, volný výběr – 4, evidence čtenářů a pokladna – 2, MS – 1, 
KN – 2). Celkem 3 pracovnice pracují na zkrácený pracovní úvazek. V průběhu 
roku 2018 rozvázala pracovní poměr 1 pracovnice. Nově byla do pracovního po-
měru přijata 1 pracovnice. V současné době je oddělení dostatečně personálně 
zajištěno. Je dbáno na vzájemnou zastupitelnost tak, aby v případě nemocnosti 
nebo dovolených na jednom pracovišti, byla vždy zajištěna výpomoc z pracoviště 
jiného. 
 
V OAS bylo za rok 2018 z důvodů pracovní neschopnosti a OČR zameškáno 
130 pracovních dnů. Poměrně hojně je využívána možnost řešit lehčí onemocnění 
vybíráním tzv. indispozičního volna. 
 

 

https://svkpk.cz/
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8 Oddělení prezenčních služeb 
 
Zahrnuje samostatná pracoviště: všeobecnou studovnu, hudební kabinet, čítárnu 
časopisů, speciální tudovnu a regionální bibliografii. Jednotlivé provozy poskytují 
služby v rámci své specializace. Hlavní službou všech pracovišť je zpřístupňování 
fondu SVK PK veřejnosti, v souladu s platným knihovním řádem. Provoz oddělení 
zajišťuje patnáct zaměstnanců, za jejich činnost odpovídá vedoucí oddělení pre-
zenčních služeb (dále jen OPS). 
 
Prezenční služby nabízely z tuzemských licencovaných databázových zdrojů registro-
vaným uživatelům knihovny tyto tituly: Aspi, ČSN Online a plnotextovou Mediální data-
bázi od firmy Anopress IT. Ze zahraničních placených online služeb to byly EBSCO-
host, PressReader, ProQuest Central, ProQuest Ebook Central a Web of Science® 
(Web of KnowledgeSM). Databáze s přístupem autorizovaným IP adresou a zároveň 
s licencí s neomezeným počtem současně pracujících uživatelů jsou pro veřejnost do-
stupné na počítačích s volným internetem (přízemí hlavní budovy, volný výběr), ve stu-
dovnách (zejména speciální a všeobecná studovna), v OZK. Z domova byly databáze 
přístupné do srpna 2018 také v systému vzdáleného přístupu EZ Proxy a od září 2018 
jsou dostupné jen prostřednictvím systému Shibboleth. Od 9/2018 je přehled databází 
s wayfless odkazy dostupný na adrese https://svkpk.cz/eiz/. Databáze vyžadující pří-
stup loginem a heslem nebo s licencí omezeného počtu současně pracujících uživatelů 
jsou dostupné pro registrovanou veřejnost ve speciální studovně, čítárně časopisů 
a všeobecné studovně. 
Speciální studovnou bylo v roce 2018 zpracováno 148 kombinovaných rešerší1 
a za tyto byla uživateli zaplacena částka v celkové výši 23 539 Kč. U kombinova-
ných rešerší byla nejvíce zastoupena témata z lékařství a ošetřovatelství, práva 
a politiky. Dále během roku zodpověděla speciální studovna 784 dotazů a zajistila 
631 elektronických rešerší z dostupných databází a dalších zdrojů. Tematická 
skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně byla srovnatelná 
s předchozími roky. Nejvíce jsou stále žádány informace související s regionem 
a také s lékařstvím a ošetřovatelstvím. Rozbor témat je graficky znázorněn v pří-
loze za textem. Studovna pokračovala ve zpracovávání denního monitoringu tisku 
pro potřeby vedení SVK PK. 
V roce 2018 služba Ptejte se knihovny nejčastěji sloužila k řešení provozních do-
tazů. Zodpovídání dotazů je nadále garantováno vedoucí OPS a pracovnicemi 
speciální studovny, které v případě potřeby spolupracují s ostatními odděleními 
SVK PK. Prostřednictvím webového formuláře dostupného na 
https://bit.ly/2t634zE bylo zasláno celkem sedmnáct dotazů zodpovězených speci-
ální studovnou, z toho devět odpovědí bylo zveřejněno ve volně přístupném online 
archivu na adrese https://www.ptejteseknihovny.cz/archiv. 
Dne 27.02.2018 proběhlo ve vzdělávacím centru SVK PK školení vyhledávání od-
borných informací v databázích EbscoHost, Ebook EbscoHost, ProQuest Central 

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

a přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší z let 2006–2018 je do-
stupný z https://svkpk.cz/wp-content/uploads/2019/01/soupis_resersi_2006-
prosinec2018.pdf.https://svkpk.cz/wp-content/uploads/2019/01/soupis_resersi_2006-prosi-
nec2018.pdf. 

https://svkpk.cz/eiz/
https://bit.ly/2t634zE
https://www.ptejteseknihovny.cz/archiv
https://svkpk.cz/wp-content/uploads/2019/01/soupis_resersi_2006-prosinec2018.pdf
https://svkpk.cz/wp-content/uploads/2019/01/soupis_resersi_2006-prosinec2018.pdf
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a Ebook ProQuest Central pro skupinu 24 studentů SPŠS a SOŠ prof. Švejcara 
v Plzni – 3. ročník, obor knihovnictví. 
Regionální bibliografie je součástí oddělení prezenčních služeb od r. 2011. Pra-
coviště zpracovalo v roce 2018 do báze ANL (Analytický rozpis periodik – články 
z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie 10 683 
záznamů článků (tato báze obsahuje k 04.02.2019 celkem 162 722 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 04.02.2019 obsahuje 6 239 záznamů regionálních osobností. Výběrově jsou zá-
znamy z báze PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny České republiky, 
která je vytvářena v rámci kooperačního systému KOSABI (Kooperační systém 
analytické bibliografie), jehož součástí je i SVK PK. Do báze ANL NK ČR bylo 
v roce 2018 posláno 4 658 záznamů. 
Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 
2019 čítající 1 512 osobností, tento dokument je pro veřenosti dostupný v rámci 
elektronického katalogu knihovny na adrese goo.gl/fSt1aJ. Prostřednictvím 
ODZKF navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2018 do databáze SNA 
spravovaných NK ČR celkem 381 jmenných a 22 věcných autoritních záznamů. 
Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I – Doplňování vybraných záznamů článků 
do báze ANL. Celkové náklady projektu činily 39 000 Kč, z toho dotace byla ve 
výši 26 000 Kč. Celá částka byla použita na výplatu OON v rozsahu 300 hodin 
v období červen až listopad 2018. Za tuto částku bylo zpracováno 622 článků 
z šesti odborných periodik z let 2017 a 2018 (Cantus, Daně a finance, Jezuité, Mo-
derní řízení, Obec a finance, Obchodní právo). Záznamy byly vytvořeny v souladu 
s podmínkami projektu a řádně odeslány na server NK ČR.  
V únoru 2018 realizovala vedoucí oddělení výstavu v rámci Smetanovských dnů 
s názvem Po práci zábava – rytmus života Plzeňanů v 19. století (21.02.2018–
02.04.2018). 
Zúčastnila se také například konferencí Inforum 2018, Knihovny současnosti 2018 
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. Byla členkou hodnotící 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 2018 
 
název zdroje počet 

dotazů 
počet  

přihlášení 
stažené plné texty 

(celé dokumenty - články) 

EbscoHost  5 090 1 914 1 783 
ProQuest  2 374 1 609 1 505 
Web of Science®  762 137 328 (zobrazené záznamy)  

126 (citační analýzy) 
ProQuest ebrary  
Ebook CentralTM ProQuest  
(97 titulů e-knih z Karolina)  
Ebsco eBooks (217 titulů e-
knih od českých vydavatelů) 

 
 

34 knih staženo pro offline čtení.  

Nejčastěji offline stahované: 

BERNE, Eric. Sex v lidském milování. Praha: Portál, 2017. 

BLAŽEK, Jiří. Teorie regionálního rozvoje. 2. přeprac. a rozš. vyd. 
Praha: Karolinum, 2011. 

VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Univer-
zita Karlova, 2016. 

Nejčastěji kopírovaná: 

PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum, 
2016. 

 
 

Regionální patentové středisko ve SVK PK 

Regionální patentové středisko poskytuje své služby ve speciální studovně 
SVK PK, která je samostatným pracovištěm OPS a sídlí v 1. patře hlavní budovy. 
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Zde poskytujeme informační a rešeršní služby s využitím klasických a elektronic-
kých informačních zdrojů ze všech oblastí vědy a techniky, tedy také z oblasti prů-
myslového vlastnictví. Zpracováváme elektronické patentové rešerše na stav tech-
niky, případně jako přílohu k literárním rešerším (v tomto roce např. na téma Čá-
rový kód, Materiály a technologie výroby brýlových obrub a čoček aj.). Informace 
podáváme většinou telefonicky či e-mailem a případně odkazujeme na patentové 
kanceláře nebo přímo na Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV).  
Na žádost referentky ÚPV byla ověřována správnost ručně dopsaných národních 
třídění u dvaceti pěti patentových spisů z počátku 20. století. Na základě této ana-
lýzy byla ÚPV poskytnuta kopie spisu č. 17984, která v jejich databázi naskenova-
ných dokumentů chyběla. 
Pozornost věnujeme propagaci. Patentové spisy nabízíme každému zájemci 
o technické informace a zdůrazňujeme jejich aktuálnost, odbornost a dostupnost. 
Na webových stránkách SVK PK prezentujeme regionální patentové centrum v na-
bídce služeb speciální studovny. 
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 externím depozitáři). 

 

počet čtenářů dotazy, informace 
konzultace rešerše zařazené spisy 

4 1 4 404 
 

 

 

9 Pracoviště historických fondů 
 
Činnost byla zaměřena na provozní zajištění badatelské studovny a depozitáře 
a na péči o fond starých a vzácných tisků. Vzhledem k neobsazenému místu re-
staurátora byl zajišťován nákup materiálu – nekyselá lepenka pro výrobu desek 
v knihařské dílně SVK PK, nekyselé obálky, skládané obaly z nekyselé lepenky, 
rohože do zvlhčovačů. 
Fondy využívali návštěvníci knihovny a zaměstnanci pro služební účely. Pro 
47 badatelů bylo expedováno 132 svazků, část z těchto badatelů kontaktovala 
pracoviště prostřednictvím Internetu. Badatelé byli soustavně informováni o mož-
nosti studovat kopie starých tisků v digitální podobě na Internetu. 
Evidence fyzických čtenářů byla vedena ve všeobecné studovně, evidence výpůj-
ček čtenářů na pracovišti historických fondů. 
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Dle požadavků bylo provedeno 18 exkurzí s 289 účastníky pro regionální základní 
a střední školy, zájmové organizace a během historického víkendu v červnu. Pro 
pracovníky SVK PK byly uspořádány 3 exkurze. 
Průběžně byly vyřizovány dotazy týkající se plzeňského regionu, historie, dějin 
knižní kultury, historických fondů SVK PK, určování a oceňování starých a vzác-
ných tisků a metodiky péče o historické fondy. 
V hlavním skladu byly dohledávány vzácné tisky 19. století, hlavně za účelem do-
plnění signaturních řad (28 svazků) a umísťovány do depozitáře. 
V Galerii a antikvariátu Ztichlá klika Praha bylo zakoupeno 9 bohemikálních sta-
rých tisků. Konvolut kramářských písní a 4 tisky z 19. století byly získány jako ano-
nymní dar prostřednictvím Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. 
Bylo katalogizováno 438 prvotisků, starých a vzácných tisků, z toho byly nově ur-
čeny 2 prvotisky. Při katalogizaci bylo nutno provádět u většiny tisků i základní me-
chanickou očistu. ODZKF byly poskytovány podklady pro návrhy autorit. 
Pro realizaci grantu z prostředků IROP Záchrana ohrožených historických fondů 
SVK PK bylo předáno k restaurování 69 svazků, převzato 67 restaurovaných 
svazků a 67 restaurátorských zpráv v tištěné podobě a na CD-ROM. CD-ROMy 
byly pracovníky IT uloženy na server. 
Pro časopis Státní správa byly poskytnuty podklady pro rozhovor o činnosti praco-
viště a projektu financovaném z prostředků IROP. 
Byla zajištěna reprodukční smlouva a převzat licenční exemplář tisku s reproduk-
cemi zlomků pergamenových rukopisů z fondu SVK PK (HAVEL, Dalibor. Počátky 
latinské písemné kultury v českých zemích: nejstarší latinské rukopisy a zlomky  
v Čechách a na Moravě. Vydání první. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova uni-
verzita, 2018. 534 stran. ISBN 978-80-210-8918-1.). 
V prosinci byla realizována výstava Exlibris a drobná grafika ve sbírkách SVK PK, 
originály historických exemplářů byly po 2 týdnech nahrazeny reprodukcemi. 
Dodavatelsky byl proveden restaurátorský průzkum 444 svazků historických 
fondů. 
Na pracovišti probíhaly též průběžné praxe studentů knihovnictví. 
Brigádnicky dle výsledků průzkumu byla provedena mechanická očista 97 svazků, 
bylo změřeno a uloženo 547 svazků do obalů z nekyselé lepenky, vyrobených na 
míru v Národní knihovně ČR a firmě EMBA a 162 svazků do desek vyrobených na 
míru v knihvazačské dílně SVK PK. 
Byla dokončena kontrola zápisu jednotek uložených v depozitáři za účelem vytiš-
tění revizních seznamů. 
 
 

10 Oddělení zahraničních knihoven 
 
OZK v roce 2018 dále pokračuje v činnosti ve složení Anglická knihovna, Ně-
mecká a Rakouská knihovna, Románská knihovna a Galerie Evropského domu.  
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Anglická knihovna  

Činnost Anglické knihovny (dále jen AK) pokračovala dle zavedeného systému. 
Probíhá průběžně nákup a vyřazování zastaralých výukových dokumentů z fondu. 
V roce 2018 proběhla pravidelná revize knihovního fondu Anglické knihovny, na 
níž se podílely všechny pracovnice OZK.  
AK se podílela na mnoha kulturních a vzdělávacích akcích, pokračoval úspěšný 
cyklus English Open a Swedish Open – konverzace s rodilým mluvčím, který měl 
za cíl povzbudit zájem o výuku anglického jazyka a propagovat vzdělávací materi-
ály AK. Proběhla školení pro učitele angličtiny Reading and Phonics ve spolupráci 
s vydavatelstvím Fraus nebo ILC - Responding to special educational needs a Ma-
king it fun for teens pod vedením Daniely Clarke. Knihovnu navštívila americká au-
torka Diane Simmons, stipendistka Fulbrightova programu, která mluvila o své 
nové knize The Courtship of Eva Eldridge, i režisér Jim Gabbe, ten představil do-
kument "A More of Less Perfect Union". AK se podílela na propagaci vědy akcí  
Týden mozku, během něhož proběhly populárně naučné přednášky v angličtině. 
Pracovnice AK se aktivně věnují školám, provázejí exkurze a podílí se na organi-
zaci seminářů pro školy a učitele. 
Nová partnerská dohoda s British Council v Praze je v platnosti do 31.12.2019. 
Administrace Cambridgeských zkoušek probíhala dále na základě platné partner-
ské dohody. Počty kandidátů oproti předchozímu období vzrostli (2013 – 198 kan-
didátů, 2014 – 199, 2015 – 157, 2016 – 94, 2017 – 87, 2018 – 114) i přesto, že 
v roce 2018 došlo ke zvýšení ceny za zkoušku. Počet termínů v letošním roce za-
hrnuje klasickou verzi i zkoušky on-line, došlo k přejmenování veškerých zkoušek 
a k revizi zkoušek Young Learners (YLE), které jsou koncepčně navrženy pro děti 
ve věku od sedmi do dvanácti let. Pro tyto revidované zkoušky jsme nakoupili ak-
tuální přípravné materiály. 

 

2018 A2  
Key 

B1 
Preliminary 

B2 
First 
CB 

C1 
Advanced 

CB 

B2 
First 

C1 
Advanced 

CELKEM 

jarní termín  -- -- -- 6 8 -- 14 

letní termín  -- 21 -- -- 60 9 90 

zimní termín  -- -- -- -- -- 10 10 
 

 
Vysvětlivky: A2 Key 
  B1 Preliminary 
  B2 First 
  B2 First Computer Based 
  C1 Advanced 
  C1 Advanced Computer Based 
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Německá a Rakouská knihovna (dále jen NK/RK) 

Začátkem roku byla uzavřena nová partnerská dohoda s Goethe-Institutem, jejíž 
platnost rovněž trvá do 31.12.2019. Nově se podařilo uzavřít také partnerskou do-
hodu se Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti Ra-
kouské republiky, ta je uzavřena na dobu neurčitou, včetně dodatku určujícího vě-
deckého garanta. 
V obou knihovnách probíhá průběžně nákup a vyřazování zastaralých výukových 
a ostatních dokumentů z fondu podle požadavků partnerských institucí. Pracoviště 
nabízí i nadále standardní knihovnické služby. 
Nové partnerství se podařilo navázat se Švýcarským velvyslanectvím v Praze, se 
kterým byla uzavřena partnerská dohoda a byl převzat knižní dar švýcarské litera-
tury v německém, francouzském, italském a rétorománském jazyce. Ačkoli pře-
vážná část knižního daru je v němčině a přesto, že stávající švýcarská literatura je 
umístěna v Rakouské a Německé knihovně, rozhodli jsme se umístit nově nabitou 
Švýcarskou literaturu do knihovny románské, kde jsme pro ni vyčlenili prostor. 
NK se podílela na mnoha kulturních a vzdělávacích akcích, například na organi-
zaci cyklu přednášek zahraničních profesorů ve spolupráci s FFI ZČU, díky koope-
raci s FPE ZČU knihovnu navštívili spisovatelé Hans-Henning Paetzke a Matthias 
Biskupek. V knihovně proběhly dva cykly filmů Filmschau Frühling a Filmschau 
Herbst, Evropský den jazyků, Noc s Andersenem a další akce. Společně s nakla-
datelstvím Fraus a Hueber jsme zorganizovali např. přednášku Do Německa na 
zkušenou nebo školení pro učitele němčiny. V říjnu jsme věnovali celý měsíc osla-
vám 20 let působení Německé knihovny v Plzni. Bohatý program nabídl mimo jiné 
dvě výstavy – 100. narození H. Bölla Vměšovat se je žádoucí a In Böhmen und 
Mähren geboren – bei uns (un)bekannt?, dále čtení Dr. Kovačkové a přednášky 
doktorandů FFI ZČU a další. 
RK se rovněž podílela na mnoha kulturních akcích, ve spolupráci s RKF předsta-
vila výstavu Jože Plečnik k 60. výročí úmrtí (1872–1957) Pražský hrad & Zacher-
lův dům, a k 50tiletému výročí srpnových událostí jsme přivezli do Plzně výstavu 
rakouského fotoreportéra Franze Goësse Prag 1968. Knihovna zorganizovala Ra-
kouské dny, RK navštívila spisovatelka Karin Peschka, proběhl cyklus seminářů 
pro učitele němčiny a přehlídka krátkých filmů. Dalším hostem, který navštívil RK, 
byla Mădălina Diaconu. V knihovně proběhla Dlouhá noc krátkých textů a RK se 
podílela i na organizaci již tradičního Stammtische, německé konverzace s rodi-
lými mluvčími. Nově a především díky přidělenému vědeckému garantovi, nabí-
zíme především studentům germanistiky odborné konzultace – Recherchebera-
tung. Pracovnice NK/RK se aktivně věnuje školám, provází exkurze a podílí se na 
organizaci seminářů pro školy a učitele a jiných kulturních akcí. 
Na sklonku roku se nám podařilo vytvořit druhý výstavní prostor ve videosálu, kde 
jsme první představili výstavu vánoční koledy Tichá noc „Stille Nacht! Heilige Na-
cht!“ – Vánoční píseň a její mírové poselství 200 let po jejím prvním uvedení. 

 

Románská knihovna 

Druhý rok činnosti Románské knihovny (dále jen RoK) ukazuje, že stanovený plán 
co do očekávaného počtu návštěvníků a výpůjček má setrvalý stav. 
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Nadále zůstává v platnosti partnerská dohoda s Institutem Cervantes a dohoda 
o spolupráci mezi Českou republikou a Belgií jejíž tříletý projekt na propagaci fran-
couzsky psané belgické literatury nám umožňuje propagovat belgickou literaturu 
a kulturu. Díky tomuto projektu se nám podařilo uspořádat ve spolupráci s Ar-
chives & Musée de la Littérature à Bruxelles výstavu fotografií belgických literátů 
Auteurs belges garantis sans trucage / Zaručeně praví belgičtí autoři. Rovněž 
jsme přijali knižní dar francouzsky psané belgické literatury. Hostem Románské 
knihovny byl prof. Jacques Lefebvre z Belgie, který představil současnou belgic-
kou autorku Amélii Nothombovou. 
I v průběhu roku 2018 jsme obdrželi knižní dar od Italského Institutu a postupně 
rozšiřujeme nabídku italské literatury v RoK SVK PK. 
Partnerskou dohodu s Institutem Camoes v Praze o propagaci portugalské litera-
tury se zatím nepodařilo uzavřít. 
Propagací francouzské literatury jsme v RoK navázali na loňský cyklus čtení 
O překladu francouzském, jehož součástí bylo setkání s česko-francouzskou spi-
sovatelkou Lenkou Horňákovou-Civade, kterou jsme v letošním roce představili 
jako výtvarnou umělkyni výstavou Fragmenty Bretaně. Součástí výstavy bylo čtení 
ve francouzštině z druhého románu Na Konci země vydaného ve Francii. V listo-
padu za přispění Alliance Française de Plzeň v rámci festivalu Bonjour Plzeň! na-
vštívil RoK francouzský spisovatel Franck Thilliez. V prosinci jsme představili po-
hled na Francii fotografiemi Gustava Šlechty. 
Španělskou literaturu jsme propagovali cyklem otevřených hodin konverzace s ro-
dilou mluvčí Spanish Open a španělštinou pro děti 5–15 let Cantando y Aprendi-
endo. 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 růže 
a každý, kdo si vypůjčil knihu v Románské knihovně, k ní dostal květ růže při akci 
Books and Roses. V listopadu jsme uspořádali workshop pro děti Piňata a posta-
vili oltář letos věnovaný Miroslavu Horníčkovi v rámci oslav mexických dušiček Día 
de Muertos. 
Zájem o Itálii jsme připomněli výstavou Zuzany Pernicové VJEM DOTEKU – 
PERCEPT OF TOUCH – SENSACIONE DEL TATTO. Zuzana Pernicová je mladá 
výtvarná umělkyně, která v roce 2013 pobývala na umělecké stáži na Academia di 
Brera v Miláně. V roce 2015 se umístila v mezinárodní umělecké soutěži pořádané 
italskou kulturní asociací Area Creativa mezi devatenácti vybranými uchazeči. 
Pracovnice RoK se aktivně věnuje školám, provází exkurze a podílí se na organi-
zaci seminářů pro školy a učitele. Stále se v oddělení snažíme o proaktivní způsob 
práce, kdy klademe důraz na samotnou aktivitu knihovníka vůči konkrétní cílové 
skupině, docházíme do škol, kde připravujeme program v cizím jazyce. Dokazuje 
to např. naše účast na konferenci Profilingua (FFI ZČU) nebo činnost, kdy knihov-
ník realizuje aktivitu přímo ve škole. V letošním roce nabízíme aktivitu Němčina 
hravě a připravujeme Komunikační dovednosti pro rumunsky hovořící děti. 
Knihovna se v druhém pololetí potýkala s personálním obsazením. Nová pracov-
nice byla vybrána v řádném konkurzu již během prázdnin, ale nastoupit mohla až 
v prosinci 2018. 
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Přírůstek knihovního fondu 2018 
 

knihovna knihy mapy hudebniny CD CD-ROM DVD celkem 

Anglická 513 0 0 0 0 10 523 
Rakouská 115 6 0 1 0 0 122 
Německá 150 0 0 13 2 35 200 
Románská 911 3 2 0 0 1 917 
Francouzská 486 0 2 0 0 0 488 

Hispánská  135 0 0 0 0 0 135 

Italská 290 3 0 0 0 1 294 

 
 

Statistické ukazatele a hodnocení roku 2018 
 

knihovna počet 
návštěv 

absenční 
knih a ča-

sopisů 

ab-
senční 
ostatní 

prezenční 
knih a ča-

sopisů 

pre-
zenční 
ostatní 

akce návštěv 
na akcích 

Anglická 3 900 18 562 457 167 46 72 2 236 
Rakouská 1 077 2 138 132 35 0 58 2 488 
Německá 1 542 5 857 1 090 92 7 67 2 296 
Román-
ská 437 1 062 13 26 0 53 1 520 

celkem 6 956 27 619 1 692 320 53 250 8 540 
 

 
Komentář 

OZK každoročně nakupuje cizojazyčnou literaturu. V letošním roce jsme investo-
vali více do nákupu literatury německy psané a především italské, kterou nabízíme 
nově. 
U absenčních výpůjček jsme v roce 2018 na všech pracovištích kromě NK zazna-
menali poměrně razantní pokles hodnot. Ačkoli celkový počet akcí v letošním roce 
mírně poklesl, evidujeme lehký nárůst počtu účastníků. Úbytek počtu návštěvníků 
knihovny i výpůjček celkem je signifikantní. 
Prezenční výpůjčky knih klesají velmi razantně, u prezenčních ostatních doku-
mentů se nárůst neočekává, vzhledem k využívání nových technologií. U absenč-
ních výpůjček knih a časopisů lze stejně jako loni připsat klesající trend na vrub 
dobré dostupnosti zahraniční literatury a dobré ekonomické situaci populace, která 
si může dovolit zahraniční publikaci koupit. U absenčních výpůjček ostatních doku-
mentů lze rovněž předpokládat klesající trend, mnohé přílohy (CD, CD-ROM, 
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MP3) se již samostatně nepůjčují a jsou součástí tištěného dokumentu. Stále rych-
leji narůstá nový trend vydavatelů multimediální nosiče již nevydávat a nabízet je-
jich obsah formou přístupového kódu ke stažení spolu s koupenou knihou. 
Velmi pozitivně mohu hodnotit počet a různorodost akcí především v NK, která 
v letošním roce slavila 20 let své existence. Nelze opominout ani práci RoK, která 
přes absenci personálu v druhém pololetí dokázala představit širokou škálu akcí 
a rozšířit nabídku literatury o italskou sekci. 
 

Galerie Evropského domu 

Galerie Evropského domu představila v roce 2018 ucelený program výstav, čtení, 
promítání, workshopů a nabídla veřejnosti významné zahraniční tvůrce. Podařilo 
se nám v tomto prostoru propojit nejrůznější žánry a projekty tak, abychom propa-
govali jak partnerské instituty tak i SVK PK skrze zahraniční literaturu a kulturu. 
 
Kromě již zmíněných jsme představili Současné české exlibris k 100. výročí vzniku 
Spolku sběratelů a přátel exlibris a nabídli přednášku na toto téma. Výstava mla-
dých umělkyň Laydeez do Comics – Princezny: Šťastně až navěky? měla za cíl 
upozornit na fenomén komiksu a zaujmout mladší publikum. DIY: Recycled ori-
gami backpack (rukodělný workshop) – výroba batůžku z reklamního banneru, 
byla další z akcí zcela jiného typu, jehož smyslem je zamyslet se nad odpadním 
materiálem a nahlédnout na něj jako na možný základní materiál pro další zpraco-
vání. 
Celé oddělení zahraničních knihoven se podílelo na organizaci Noci s Anderse-
nem Letošním hlavním hostem byl francouzský komiksový autor Sylvère Jouin, se 
kterým se děti učily, jak se kreslí komiks a Evropského dne jazyků pro studenty ZŠ 
a SŠ, který v letošním roce zaznamenal rekordní účast 661 registrovaných stu-
dentů. Novinkou byla předvánoční akce Čteme dětem v cizích jazycích, jejímž cí-
lem je motivovat žáky a studenty číst v cizí řeči a poznat evropské zvyky a kultury. 

 
Personální záležitosti 

V červenci ukončila pracovní poměr jedna pracovnice, nová pracovnice byla vy-
brána ve výběrovém řízení v červnu 2018, nastoupila však v prosinci 2018. 
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C)  Hodnocení ekonomických výsledků 
 
 

Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) určil pro rok 
2018 její zřizovatel závazný ukazatel – provozní příspěvek ve výši 61 798 tis. Kč. 
V průběhu roku zřizovatel tento provozní příspěvek navýšil o 673 746 Kč, tedy cel-
kový provozní příspěvek pro rok 2018 činil 62 471 746 Kč, dohad na dotaci z IROP 
Záchrana historicky ohrožených starých tisků pak činila 5 330 661 Kč. Zřizovatel 
dále SVK PK odsouhlasil i žádosti o jednotlivé granty, které se podařilo zajistit ve 
výši 382 tis. Kč (v této částce jsou zahrnuty prostředky dotace pro 4 granty VISK 
a 1 grant od Magistrátu města Plzně). Tyto prostředky nebyly však bohužel plně 
vyčerpány a po vratce 61 860 Kč, pak celková výše činila 320 140 Kč. 
SVK PK hospodařila po započtení prostředků získaných z grantů s celkovou pro-
vozní dotací včetně dohadu na dotaci ve výši 68 122 547 Kč. Pro rok 2018 neměla 
SVK PK schválenou žádnou investiční dotaci od zřizovatele ani od jiného poskyto-
vatele. 
SVK PK v roce 2018 hospodařila s kladným výsledkem; hospodářský výsledek vy-
kázaný v doplňkové činnosti dosáhl částky 2 980, 20 Kč a hospodářský výsledek 
v hlavní činnosti dosáhl výše 13 798, 62 Kč, tedy celkový hospodářský výsledek 
hodnoceného hospodářského období dosáhl částky 16 778, 82 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 31.12.2018 
částkou 67 965 607,52 Kč a v zůstatkových cenách částkou 
24 342707,41 Kč.  
Drobný movitý majetek evidovaný na účtech 018 a 028 má k datu 
31.12.2018 v pořizovacích cenách hodnotu 14 008 173,40 Kč. 
 

2. Nemovitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech 
č. 021 a 031 a jeho hodnota k 31.12.2018 činila v pořizovacích cenách 
194 057 776,30 Kč a 164 809 172,61 Kč v zůstatkových cenách. 
 

3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycen na účtu 042 v částce 
2 239 758,90 Kč. Náplní tohoto účtu jsou náklady za projektové dokumen-
tace, které jsou připravené pro investiční akce, k jejichž realizaci dojde v dal-
ších letech (rekonstrukce Smetanovy síně, depozitáře Bušovice etapa II., 
‚rekonstrukce půdy v HB, nástavba Bory 16). 
Během roku 2018 byly převedeny do majetku tyto investiční akce: 
 
 PC HP EliteBook v celkové hodnotě 600 220,50 Kč 
 Podlahový mycí stroj Kärcher v hodnotě 80 095,95 Kč 
 Digitální fotoaparát pro PR oddělení v hodnotě 43 795 Kč 
 Router CCR1072 v hodnotě 72 045 Kč 
 Tiskárna kartiček v hodnotě 41 471,30 Kč 
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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; tato smlouva byla platná do června 2018, kdy budovu získal náš 
zřizovatel a v září 2018 ji svěřil SVK PK k hospodaření a to ve výši 
18 387 710,05 Kč 

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

 prostory používané Knihovnou pro nevidomé v Jagellonské 1, jsou pro-
najaty na dobu neurčitou 

 
5. Žádná nemovitost SVK PK není zatížena zástavním právem. Všechny bu-

dovy SVK PK jsou opatřeny energetickými štítky (HB, Bory 2, Bory 16, Bory 
17 a Bušovice).  

 
SVK PK sestavila na rok 2018 odpisový plán ve výši 5 559 012 Kč. Odpisový plán 
byl vypracován v metodice ČÚS č. 708 a zahrnul všechny nové postupy upravené 
Metodickými pokyny zřizovatele. Výše skutečných odpisů překročila stanovený 
plán o 6 676,68 Kč (skutečnost byla 5 565 688,68 Kč), o čemž byl zřizovatelský 
odbor informován; odpisy byly opět prováděny rovnoměrným způsobem. 

 
 

b) Hodnocení příjmů a výdajů 
Rozpis ukazatelů provedený zřizovatelem stanovil SVK PK pro rok 2018 pouze zá-
vazný ukazatel – provozní příspěvek v celkové výši 61 798 000 Kč. Konečná výše 
závazného ukazatele stanoveného pro SVK PK byla 62 471 746 Kč včetně grantů 
od MK ČR a MMP a dohadu na dotaci na IROP – Záchrana historicky ohrožených 
starých tisků, kdy celková výše účtu 672 činila 68 122 547 Kč. 
V průběhu roku 2018 byly provedeny dílčí interní úpravy rozpočtu v závislosti na 
počtu přiznaných grantů. Všechny neinvestiční prostředky přidělené zřizovatelem 
byly použity na určené účely. Uvedené údaje obsahuje přehledná tabulka, která je 
spolu s vysvětlujícím komentářem zařazená jako příloha č. 1 této výroční zprávy. 
Původní i upravený rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tj. výnosy odpovídaly 
nákladům, a to v celkové výši 64 361 tis. Kč (původní rozpočet), resp.  
70 935 547 Kč (upravený rozpočet). Skutečné náklady byly o cca 109 tis. Kč vyšší, 
než uvažoval upravený rozpočet. 
Obdobně se vyvíjely i výnosy, kde skutečné výnosy byly cca o 126 tis. Kč vyšší 
než plánované. Doplňková činnost, o níž je účtováno na syntetickém účtu 603 (za-
chycuje výnosy z pronájmů) a 604, vykázala hospodářský výsledek 2 980,20 Kč, 
hlavní činnost vykázala hospodářský výsledek 13 798,62 Kč a tím i celkový hospo-
dářský výsledek představuje 16 778,82 Kč. Podrobnější rozpis rozpočtu a jeho 
čerpání v roce 2018 je uveden v tabulce – příloha č. 2 a) a 2 b) této zprávy. 
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Výnosy v celkové výši 71 061 636, 68 Kč byly vytvořeny především výnosy 
z transferů (oddíl IV výsledovky 68 122 547 Kč): 

 
 příspěvkem zřizovatele v částce (včetně dohad na dotaci) 67 802 407 Kč 
 příspěvky z rozpočtu MK na programy VISK 2, 5 a 9  

v úhrnné výši 367 000 Kč 
- po vratce na grant VISK 9/II ve výši 61 860 Kč 305 140 Kč 

 dotace od Magistrátu města Plzně 15 000 Kč 
 
Další výnosy účtované v hlavní činnosti vytvořily: 

 výnosy z prodeje služeb částkou  971 834 Kč  
 výnosy z prodeje vlastních výrobků (601+604)  1 987 Kč 
 smluvní pokuty uplatněné u čtenářů v souladu  

s Knihovním řádem 768 894 Kč 
 na účtu 648 posílení oprav z IF a odkaz z dědictví  961 686,88 Kč 
 ostatní výnosy z činnosti 8 265,67 Kč 
 finanční výnosy 10 072,13 Kč 

 

Výnosy účtované v hospodářské činnosti za pronájmy (bytové, nebytové) dosáhly 
celkové částky 216 350 Kč, tzn. oproti roku 2017 se snížily o cca 148 tis. Kč. 
Náklady byly v původním vyrovnaném rozpočtu plánovány v objemu 64 361 tis. 
Kč; v průběhu roku byly postupně upraveny (navyšovány o odsouhlasené granty 
a navýšení příspěvku od zřizovatele včetně dohadu na dotaci) na 70 935 547 Kč. 
Skutečnost nákladů zachycených v roční výsledovce činí 71 044 857,86 Kč, což je 
o 109 310,86 Kč více. V porovnání výnosů a nákladů vidíme, že SVK PK hospoda-
řila v roce 2018 s kladným výsledkem. Lze proto zodpovědně prohlásit, že cílevě-
domé řízení ekonomických procesů opět přineslo žádoucí výsledky. SVK PK mu-
sela zapojit prostředky investičního fondu na posílení účtu oprav. 

 
 

 

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 61 798 000 Kč. 
Ve druhé polovině roku 2018 došlo k úpravě příspěvku na provoz, a to k navýšení 
o 673 746 Kč na nákup ucelené knihovny Exodus. Na koupi této knihovny použila 
SVK PK ještě 250 000 Kč odkaz z dědictví, který SVK PK obdržela v červenci 
2018. V prosinci 2018 byla obdržena NFV na IROP – Záchrana historicky ohrože-
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ných starých tisků ve výši 4 520 000 Kč, vytvořen dohad na dotaci ve výši skuteč-
ných nákladů roku 2018 5 330 661 Kč. Reálné čerpání proběhlo ve 12 měsíčních 
částkách Kč. Celková skutečná výše provozního příspěvku dosáhla částky 
67 802 407 Kč. 

 
Ostatní provozní příspěvky a dotace 

Ostatní dotace byly SVK PK přiznány Ministerstvem kultury ČR ve výši 367 tis. Kč. 
Všechny tyto dotace se týkaly programů VISK. U tří programů byly dotace plně vy-
čerpány, u VISK 9/II z důvodu nemoci 2 pracovnic se tato dotace nestihla dočerpat 
a s vyúčtováním byla vrácena částka ve výši 61 860 Kč. 

 
 

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele 
Noc literatury byla předmětem mikrograntu od Magistrátu města Plzně – částka 
15 000 Kč byla plně vyčerpána. 

 
 

Investiční příspěvky a dotace 
V roce 2018 SVK PK žádnou investiční dotaci od zřizovatele ani jiného poskytova-
tele neobdržela. 
 

 

 
2.  Vyhodnocení výnosů a nákladů 
 

Vyhodnocení výnosů 
Výnosy z prodeje služeb byly rozepsány ve výši 1 150 tis. Kč, dosažená skuteč-
nost je 971 834 Kč, tj. plnění na 84, 51 % schváleného rozpočtu. 
Výnosy z pronájmu – plán 350 tis. Kč, skutečnost 216 350 Kč, tj. plnění na 
61,81 % (jedná se o výnosy z pronajatých bytů v objektu Bory 2 a z pronajímaných 
nebytových prostor – kavárna v HB, vzdělávací centrum HB a prostory zahranič-
ních knihoven na náměstí Republiky 12 v Plzni). Důvodem nenaplnění jsou nepro-
najaté všechny služební byty, stále nedokončena Smetanova síň určená ke ko-
merčnímu pronájmu. 
Ostatní výnosy byly rozepsány ve výši 1 050 tis. Kč, jejich skutečnost dosáhla 
částky 1 738 846,55 Kč (především za smluvní pokuty a penále vyúčtované čtená-
řům a posílení fondu oprav, odkaz z dědictví). Plánovaný objem ostatních výnosů 
tak byl naplněn na 165,60 %. 
Celkové výnosy za rok 2018 včetně příspěvků a dotací dosáhly v hlavní činnosti 
částky 70 843684,68 Kč, v hospodářské činnosti pak částky 217 952 Kč, tzn. jejich 
úhrn dosáhl částky 71 061 636,68 Kč. 
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Vyhodnocení nákladů 
Spotřeba materiálu (účet 501) je svým objemem pátou nejvyšší nákladovou  
položkou a její výše dosáhla částky 5 444 963,36 Kč. Zde jsou zahrnuty přede-
vším prostředky vynaložené na nákup knihovního fondu a předplatné časopisů 
(4 205 tis. Kč). Řádově nižšími hodnotami se podílí také spotřeba PHM 
(99 tis. Kč), tonerů (68 tis. Kč), spotřeba kancelářských potřeb a čisticích pro-
středků (269 tis. Kč), materiál pro výstavní činnost + PR (10 tis. Kč), materiál pro 
údržbu (118 tis. Kč). Další členění tohoto účtu pak představuje zbývající částku. 
Nákup knihovního fondu oproti předchozímu roku narostl cca o 1 177 tis. Kč. Ná-
kup knihovního fondu probíhal rovnoměrně, nárůst byl zaznamenán v měsíci sr-
pen, kdy byla zakoupena ucelená knihovna Exodus za 923 746 Kč a v posledních 
dvou měsících roku 2018, kdy byl navýšen rozpočet na nákup KF o 300 tis. Kč. 
Spotřeba energie (účet 502) byla rozepsána ve výši 2 950 tis. Kč. Ve skutečnosti 
tato položka dosáhla výše 2 663 513,42 Kč, tj. rozpočtovaná částka nebyla vyčer-
pána ze 100%, ale na 90,29%. Ve srovnání s rokem předchozím se jedná 
o úsporu těchto nákladů o cca 20 tis. Kč. 
Položka na opravy a udržování (účet 511) byla rozpočtována v částce 
500 tis. Kč, s tím, že může být použit na vyšší potřebu oprav investiční fond. Cel-
kové náklady na opravy jsou 1 635 141,63 Kč.  
Cestovné (účet 512) bylo čerpáno ve výši 174 829,15 Kč, když původní rozpis 
rozpočtu určil na cestovné částku 150 tis. Kč – důvodem přečerpání této položky 
cca o 24 tis. Kč jsou zahraniční služební cesty. 
Ostatní služby (účet 518) byly rozepsány ve výši 6 000 tis. Kč. V průběhu roku 
byl provedený rozpis upraven na částku 11 346,861 tis. Kč (zejména z důvodu ná-
kladů vznikajících ze spoluúčasti při realizaci grantů). Takto upravená položka roz-
počtu nebyla dočerpána o 2 194,7 tis. Kč z důvodu nižší spoluúčasti na databá-
zích. 
Mzdové náklady celkem (účet 521) byly původně rozepsány ve výši 31 900 tis. 
Kč (z toho platy zaměstnanců 30 700 tis. Kč a OON 1 200 tis. Kč). Tento rozpis byl 
v průběhu roku upravován z důvodu započtení mzdových nákladů z odsouhlase-
ných grantů; částka OON se navýšila o 299 tis. Kč. Upravená rozpočtovaná výše 
mzdových nákladů tak dosáhla částky 32 198 940 Kč. 
Skutečnost vyčerpaných mzdových nákladů za rok 2018 byla vyšší – o 619,8 tis. 
Kč, z toho u platů zaměstnanců bylo vyšší čerpání o 947,7 tis. Kč, OON naopak 
byly nižší o 320 tis. oproti platnému rozpočtu. Toto přečerpání bylo pokryto úspo-
rou z účtu 518 – Ostatní služby. 
Daně a poplatky – vykázaná skutečnost byla 24,6 tis. Kč; rozpočet uvažoval 
s částkou 30 tis. Kč. 
Jiné ostatní náklady byly upraveným rozpočtem rozepsány v částce 100 tis. Kč. 
Skutečné čerpání dosáhlo výše 92,3 tis. Kč. 
Odpisy dlouhodobého majetku byly rozpočtovány ve výši 6 435 tis. Kč; skutečnost 
byla vykázána ve výši 5 566 tis. Kč z DNHM a náklady z DDM pak 751 tis. Kč. 
Celkové skutečné náklady za rok 2018 dosáhly výše 71 044 857,86 Kč, což je 
o 109 310,86 Kč více, nežli uvažoval upravený rozpočet. Výsledky roku 2018 lze 
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tedy hodnotit jako velice dobré, kdy výnosy také překročily uvažovaný rozpočet 
a výsledek hospodaření je kladný. 
3.  Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK 
 
SVK PK v roce 2018 získala účelové prostředky na veřejné informační služby  
knihoven – VISK ze státního rozpočtu (MK ČR) v celkové výši 367 tis. Kč. U tří 
projektů VISK byly přidělené prostředky plně vyčerpány, u VISK 9/II byly z důvodu 
nemoci nedočerpány finanční prostředky ve výši 61 860 Kč a byly vráceny přes 
účet zřizovatele. 
Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet v roce 2018  
nepodílel. 

 
 

4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 
 
Základní číselné údaje o čerpání mzdových nákladů byly uvedeny v bodě 2 této 
zprávy. Proto pouze doplnění o další sledované ukazatele: 
SVK PK stanovila pro rok 2018 roční průměrný evidenční počet pracovníků 99 lidí. 
Dosažená skutečnost činila 94,892 lidí. 
Naprostou spokojenost lze vyslovit i s naplněním průměrného měsíčního výdělku, 
a to především díky nižšímu evidenčnímu počtu pracovníků než byl plán. Původně 
stanovená průměrná mzda pro rok 2018 činila 25 841,75 Kč, skutečně vykázána 
v částce 27 792,78 Kč.  
 
5. Granty a účelově získané prostředky za rok 2018 

  
    

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 22 317 Kč 52 317 Kč 

 

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

Poskytovatel MK ČR 

 95 000 Kč 41 000 Kč 136 000 Kč 
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získáno 95 000 Kč 41 048 Kč 136 048 Kč 

 

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

Poskytovatel MK ČR 

 26 000 Kč 13 000 Kč 39 000 Kč 

získáno 26 000 Kč 13 000 Kč 39 000 Kč 

    

Harmonizace lokálních autorit SVK PK s národními autoritami NK ČR – VISK 9/II 

Poskytovatel MK ČR 

 216 000 Kč 93 759 Kč 309 759 Kč 

získáno 216 000 Kč 13 766 Kč 229 766 Kč 

Vráceno 61 860 Kč   

 

Noc literatury- Magistrát města Plzně 

Poskytovatel Magistrát města Plzně 

získáno 15 000 Kč 28 158,24 Kč 43 158,24 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 05.02.2019 předložila SVK PK zřizovateli finanční vypořádání se 
státním rozpočtem za rok 2018 a finanční vypořádání se zřizovatelem dle vyhlášky 
MF č. 52/2008 Sb. a dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu PK. 

 
 

6.  Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce ma-
jetku 

 
SVK PK v roce 2018 neobdržela žádnou 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 2018 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů. 
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8.  Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 
 
SVK PK vykázala za rok 2018 výsledek hospodaření ve výši 16 778,82 Kč, pak 
příděl do rezervního fondu za rok 2018 bude 16 778,82 Kč. Stav rezervního fondu 
k 31.12.2018 je 1 432 887,17 Kč, stav po přídělu pak 1 449 665,99 Kč. 

 
 

9.  Přehled hospodářských činností 
 
SVK PK má v příloze č. 2 dodatku č. 13 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 objek-

tech předaných organizaci k hospodaření a v objektech, které organizace 
užívá 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 2018 v hospodářské činnosti kladný výsledek hospoda-
ření ve výši 2 980,20 Kč (celkové náklady hospodářské činnosti dosáhly výše 
214 971,80 Kč; celkové výnosy této činnosti dosáhly částky 217 952,00 Kč). 

 
 

10.  Stav a struktura pohledávek 
  
SVK PK nevykazuje ve své rozvaze sestavené k 31.12.2018 žádné dlouhodobé 
pohledávky. 
Krátkodobé pohledávky jsou evidovány na účtech 311 – Odběratelé a 335 – Po-
hledávky za zaměstnanci. Metodika sestavování účetního výkazu určuje, že 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. 
Na účtu 311 je vykázán zůstatek ve výši 9 842,35 Kč – tuto částku tvoří celkem vy-
dané faktury, které jsou splatné v roce 2019. Po lhůtě splatnosti není evidována 
žádná vydaná faktura. 
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Na účtu 335 je zachycena částka 248 012,15 Kč představující zůstatek nesplacených 
půjček FKSP a pohledávka za zaměstnanci, kteří obdrželi pro svá oddělení krátkodo-
bou zálohu. Žádné problémy při splácení půjček ani náhrad škod se nevyskytly. 
Ostatní krátkodobé pohledávky zaúčtované na účtu 377 vykázaly hodnotu 
502 044,55 Kč. Jedná se výhradně o dlužné poplatky nezaplacené čtenáři a vymá-
hané soudní a následně exekuční cestou. Pohledávky této kategorie již v někte-
rých případech přesáhly splatnost o více než 900 dnů. Proto bylo v souladu s vy-
hláškou 410/2009 Sb. v závěru roku 2018 přistoupeno k proúčtování opravných 
položek. Jejich celková výše dosáhla ke konci roku 2018 částky 317 113,75 Kč, 
která je v rozvaze SVK PK vykázána jako korekce, tzn. pohledávky nebyly ode-
psány a jsou stále evidovány v účetní evidenci. 
Na účtu 381 je zachycena částka 509 118,09 Kč představující především před-
platné časopisů a databází na rok 2019. 
Účet 388 vykazuje zůstatek ve výši 6 418 721 Kč, jedná se o dohad na krátkodobé 
přijaté zálohy a na dohad na provozní příspěvek spojený s předfinancováním do-
tace na Záchranu starých vzácných tisků. 

 
 

11.  Vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření 
 
SVK PK spravuje majetek Plzeňského kraje, který jí byl předán k hospodaření. 
Užívá ho tak, aby naplnila své vlastní poslání a zabezpečila činnosti, pro které 
byla zřízena. Organizace má při správě majetku Plzeňského kraje práva a povin-
nosti, 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 hos-
podaří 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 2018 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 roz-
vaze – viz příloha č. 3 (rovněž byla uvedena v bodě a) této zprávy). 
 

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

4. Nedokončený hmotný dlouhodobý majetek je k datu 31.12.2018 zaevidován 
na účtu 042 v částce 2 239 758, 90 Kč. Položkovou náplň tvoří především ná-
klady za projektové dokumentace zpracované na investiční akci Rekon-
strukce Smetanovy síně a náklady rozpracované stavební akce Bušovice 
etapa II., rekonstrukce půdy HB a rekonstrukce depozitáře Bory 16. 
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Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této 
zprávy (příloha č. 3). 
 
V roce 2018 realizovala SVK PK tyto investiční akce: 
 
 PC HP EliteBook v celkové hodnotě 600 220,50 Kč 
 Podlahový mycí stroj Kärcher v hodnotě 80 095,95 Kč 
 Digitální fotoaparát pro PR oddělení v hodnotě 43 795 Kč 
 Router CCR1072 v hodnotě 72 045 Kč 
 Tiskárna kartiček v hodnotě 41 471,30 Kč 

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

d) Oddělení ekonomiky a oddělení majetku 
V květnu roku 2018 bylo rozděleno Oddělení ekonomiky a majetku na dvě samo-
statná oddělení a to na Oddělení ekonomiky (OE) a Oddělení správy majetku 
(OSM). Do OE spadají tyto pozice: hlavní účetní, mzdové účetní, pokladní a poda-
telna. Do OSM pak majetkář, údržba, řidič, úklid. 
Hospodaření SVK PK bylo v roce 2018 podrobeno kontrole externího auditu. Ve-
doucí jednotlivých oddělení spolu se všemi jeho pracovníky denně řeší různé 
úkoly, které je nutné zajistit pro bezproblémový chod organizace. Kladné výsledky 
tohoto oddělení potvrzuje svým výrokem i externí auditor. 

 
 

D) Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
v tištěných a elektronických zdrojích  
a publikační činnost 

 

 

I. Publikační činnost 

1. DOSTÁLOVÁ, Kateřina, KOŠANOVÁ, Martina a VESPALEC, Pavel (eds.). 
Karel, Josef Čapek: 70. let Společnosti bratří Čapků. Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského kraje, 2018. 100 s. ISBN 978-80-86944-68-5. 
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2. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Studijní a vě-
decká knihovna Plzeňského kraje [online]. Plzeň: Studijní a vědecká kni-
hovna, © 2019 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: http://svkpk.cz. 

Oddělení prezenčních služeb – regionální bibliografie 

3. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Kalendárium 
osobností západních Čech na rok 2019 [online databáze]. Plzeň: Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2018 [cit. 20198-02-05]. V systému 
Aleph 500, v. 22. Dostupné na: https://bit.ly/2GlLL5r. 

Oddělení propagace a marketingu 

4. KOŠANOVÁ, Martina. Biblioterapie a biblioterapeutická praxe v SVK Pl-
zeňského kraje. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2018, roč. 70, č. 9, 
s. 303–307. ISSN 0011-2321. 

5. KOŠANOVÁ, Martina. Noc literatury 2018 v Plzni [09.05.2018]. Bulletin 
SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 2 [cit. 2019-02-05]. ISSN 1213-5828. Do-
stupné na: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/388. 

Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 

6. ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE KNIHOVNICTVÍ. Přehled čin-
nosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2017. Plzeň: Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2018. 16 s.  
ISBN 978-80-86944-67-8.  
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II. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných 
a elektronických zdrojích 

Hlavní budova – výstavy 

řazeno chronologicky 

7. JAV. Knihovna připomíná Josefa Švejcara [Prof. MUDr. Josef Švejcar 
1987–1997, 04.01.2018–30.01.2018]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 
2018, roč. 29, č. 4 (05.01.2018), s. 16. ISSN 1210-1168. 

8. HAJ. V knihovně o životě a práci profesora Švejcara [Prof. MUDr. Josef 
Švejcar 1987–1997, 04.01.2018–30.01.2018]. Plzeňský deník. 2018, 
roč. 27, č. 9 (11.01.2018), s. 9. ISSN 1210-5139. 

9. EZ. Výstava připomene Klostermanna [Karel Klostermann, spisovatel Šu-
mavy, 01.02.2018–19.02.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 27 
(01.02.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

10. JAV. Knihovna představí Karla Klostermanna [Karel Klostermann, spiso-
vatel Šumavy, 01.02.2018–19.02.2018]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 
2018, roč. 29, č. 27 (01.02.2018), s. 20. ISSN 1210-1168. 

11. ZEITHAML, René. Vernisáž výstavy Karel Klostermann – spisovatel Šu-
mavy [01.02.2018–19.02.2018]. In: Plzeňský kraj | nejlepší místo pro život 
[online]. Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje, 02.02.2018, 14:04 SEČ 
[cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2RASLNX. 

12. Za Klostermannem ke knihovně [Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, 
01.02.2018–19.02.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 31 
(06.02.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

13. VAINDL, Ladislav. Neměl kapku české krve, sám sebe ale bral za čes-
kého literáta [Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, 01.02.2018–
19.02.2018]. 5 plus 2 – Domažlicko, Klatovsko. 2018, roč. 7, č. 6 
(09.02.2018), s. 4. 

14. VAINDL, Ladislav. Neměl kapku české krve, sám sebe ale bral za čes-
kého literáta [Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, 01.02.2018–
19.02.2018]. 5 plus 2 – Plzeňsko, Rokycansko a Tachovsko. 2018, roč. 7, 
č. 6 (09.02.2018), s. 21. 

15. ROSENDORF, Jindřich. Výročí básníka Šumavy [Karel Klostermann, spi-
sovatel Šumavy, 01.02.2018–19.02.2018]. Lidové noviny. 2018, roč. 31, 
č. 35 (10.02.2018), příloha Orientace, s. 30. ISSN 0862-5921. 

16. VAINDL, Ladislav. Karel Klostermann [Karel Klostermann, spisovatel Šu-
mavy, 01.02.2018–19.02.2018]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2018, 
roč. 29, č. 37 (13.02.2018), s. 14. ISSN 1210-1168. 

17. KOLÁŘOVÁ, Jana. Karel Klostermann – spisovatel Šumavy: výstava ke 
170. výročí spisovatelova narození [01.02.2018–19.02.2018]. Trojka. 
2018, roč. 27, č. 1 (26.02.2018), s. 8. 
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18. KOLÁŘOVÁ, Jana a BEČVÁŘ, Pavel. Karel Klostermann – spisovatel Šu-
mavy: výstava k 170. výročí spisovatelova narození [01.02.2018–
19.02.2018]. Vítaný host v Plzeňském kraji: čtvrtletník příznivců přírody, 
památek a lidí. 2018, č. Jaro 01 (16.03.2018), s. 38. ISSN 1801-6561. 

19. Nadace 700 let města Plzně slaví [25 let Nadace 700 let města Plzně, 
04.12.2018–03.01.2019]. Radniční listy. Březen 2018, roč. 23, s. 7. Také 
dostupné na: https://bit.ly/2Blgf44. 

20. MRÁZOVÁ, Klára. Výstava Paměť tváře – Tváře paměti [Jana Stachová, 
Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených, 10.07.2018–
04.09.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 156 (09.07.2018), s. 4. 
ISSN 1210-5139. 

21. JOSEFOVÁ, Hana. Třiasedmdesát popravených ve Spáleném lese: to jsou 
oni [Heydrichiáda: Spálený les 1942, 04.07.2018–06.09.2018]. In: Plzen-
sky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 19.7.2018 [cit. 
2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2TCd9Qu 

22. JOSEFOVÁ, Hana. Třiasedmdesát popravených ve Spáleném lese: to 
jsou oni [Heydrichiáda: Spálený les 1942, 04.07.2018–06.09.2018]. Plzeň-
ský deník. 2018, roč. 27, č. 165 (19.07.2018), s. 2. ISSN 1210-5139. 

23. JOSEFOVÁ, Hana. Horníčkovy koláže vystavují v knihovně manželé 
Tomšů [Literární festival | Miroslav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018]. In: 
Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 29.9.2018 
[cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2S9B8d3. 

24. JOSEFOVÁ, Hana. Horníčkovy koláže vystavují v knihovně manželé 
Tomšů [Literární festival | Miroslav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018]. 
Kultura: plzeňský kulturní přehled [příloha Plzeňského deníku]. Říjen 2018, 
s. 8. 

25. JOSEFOVÁ, Hana. Bukovský maloval podle učitele a básníka, kterého po-
pravili nacisti [Stanislav Bukovský, Pohádky brdských hor, 01.11.2018–
30.11.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 259 (07.11.2018), s. 3. 
ISSN 1210-5139. 

26. JOSEFOVÁ, Hana. Bukovský maloval podle učitele a básníka, kterého po-
pravili nacisté [Stanislav Bukovský, Pohádky brdských hor, 01.11.2018–
30.11.2018]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe me-
dia, 10.11.2018 [cit. 2019-02-05]. ]. Dostupné na: https://bit.ly/2Bjwdfi. 

27. Nadace zve na výstavu a přijímá žádosti [25 let Nadace 700 let města 
Plzně, 04.12.2018–03.01.2019]. Radniční listy. Listopad 2018, roč. 23, 
s. 6. Také dostupné na: https://bit.ly/2GdseVM. 

viz též záznam č. 145 
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Po práci zábava – rytmus života Plzeňanů v 19. století  
(21.02.2018–02.04.2018), 38. Smetanovské dny 2018 

řazeno chronologicky 

28. BLAŽEK, Ivan. Smetanovské dny: hudba, výstavy a čas [Pavlína 
Doležalová, Po práci zábava – rytmus života Plzeňanů v 19. století, 
21.02.2018–02.04.2018, 38. Smetanovské dny 2018]. Právo. 2018, 
roč. 28, č. 45 (22.02.2018), s. 13. ISSN 1211-2119. 

29. TOM. Nové výstavy se věnují času [Pavlína Doležalová, Po práci zábava – 
rytmus života Plzeňanů v 19. století, 21.02.2018–02.04.2018, 38. Smeta-
novské dny 2018]. Klatovský deník. 2018, roč. 27, č. 46 (23.02.2018), 
s. 12 ISSN 1210-6232. 

30. TOM. Nové výstavy se věnují času [Pavlína Doležalová, Po práci zábava – 
rytmus života Plzeňanů v 19. století, 21.02.2018–02.04.2018, 38. Smeta-
novské dny 2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 46 (23.02.2018), 
s. 12. ISSN 1210-5139. 

31. JAV. V 19. století byla Plzeň městem turismu [Pavlína Doležalová, Po 
práci zábava – rytmus života Plzeňanů v 19. století, 21.02.2018–
02.04.2018, 38. Smetanovské dny 2018]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský 
kraj. 2018, roč. 29, č. 50 (28.02.2018), s. 15. ISSN 1210-1168. 

32. HAJ. Smetanovské dny začnou masopustem, pokračují výstavami a sym-
poziem [Pavlína Doležalová, Po práci zábava – rytmus života Plzeňanů 
v 19. století, 21.02.2018–02.04.2018, 38. Smetanovské dny 2018]. Kul-
tura: plzeňský kulturní přehled [příloha Plzeňského deníku]. Únor 2018, 
s. 8. 

 

Hlavní budova – akce 

řazeno chronologicky 

33. VITINGER, Jan. Nadace, která dává Plzni život [Nadace 700 let města 
Plzně, Tajemství plzeňských dvorků]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 
2018, roč. 29, č. 1 (02.01.2018), s. 18. ISSN 1210-1168. 

34. DAV. Co nevíte o plzeňských dvorcích [Anna Hostičková, Tajemství plzeň-
ských dvorků, 06.01.2018, Nadace 700 let města Plzně]. Plzeňský deník. 
2018, roč. 27, č. 10 (12.01.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

35. HAJ. S J. Ladou ml. o slavném dědovi [Josef Lada, 17.01.2018]. Plzeňský 
deník. 2018, roč. 27, č. 13 (16.01.2018), s. 9. ISSN 1210-5139. 

36. AN. Anna Hostičková: Cena Hanuše Zápala přináší prestiž architektům 
i městu [Nadace 700 let města Plzně, Tajemství plzeňských dvorků]. Rad-
niční listy. Leden 2018, roč. 23, s. 1. Také dostupné na: 
https://bit.ly/2TAS6xQ. 

https://tritius.plzen.eu/search/by-authority/30517
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37. Smetanovské dny zahájí Má vlast [Prof. Martin Hilský – Shakespeare 
a hudba, 12.03.2018, 38. Smetanovské dny]. Radniční listy. Leden 2018, 
roč. 23, s. 7. Také dostupné na: https://bit.ly/2TAS6xQ. 

38. JAV. Odhalí tajemství plzeňský dvorků [Nadace 700 let města Plzně, Ta-
jemství plzeňských dvorků]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2018, 
roč. 29, č. 37 (13.02.2018), s. 14. ISSN 1210-1168. 

39. EZ. Tajemství plzeňských dvorků [Nadace 700 let města Plzně, Tajemství 
plzeňských dvorků]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 38 (14.02.2018), 
s. 1. ISSN 1210-5139. 

40. DAV. Před knihovnou zaparkuje Gottwaldova limuzína [konference Únor 
1948 aneb jak se Gottwald vrátil z Hradu, 22.02.2018]. Plzeňský deník. 
2018, roč. 27, č. 43 (20.02.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

41. ZAŠ. Do Plzně přijede Gottwaldův speciál [konference Únor 1948 aneb jak 
se Gottwald vrátil z Hradu, 22.02.2018]. Právo. 2018, roč. 28, č. 44 
(21.02.2018), s. 11. ISSN 1211-2119. 

42. VESELÁ, Daniela. Před knihovnou zaparkuje Gottwaldova limuzína [konfe-
rence Únor 1948 aneb jak se Gottwald vrátil z Hradu, 22.02.2018]. In: Pl-
zensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 20.2.2018 [cit. 
2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2UEGCcs. 

43. ŠVÁBEK, Jan. V Plzni byl k vidění československý vládní speciál, jezdil 
v něm Gottwald i Zápotocký [konference Únor 1948 aneb jak se Gottwald 
vrátil z Hradu, 22.02.2018]. In: Novinky.cz [online]. Praha: Borgis, čtvrtek 
22. února 2018, 17:34 SEČ [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: 
https://bit.ly/2DUa5tw. 

44. Gottwaldův obrněnec parkoval v Plzni [konference Únor 1948 aneb jak se 
Gottwald vrátil z Hradu, 22.02.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 46 
(23.02.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

45. Gottwaldův obrněnec parkoval v Plzni [konference Únor 1948 aneb jak se 
Gottwald vrátil z Hradu, 22.2.2018]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, 
Plzeň: Vltava Labe media, 23.02.2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: 
https://bit.ly/2DbPC1A. 

46. ŠVÁBEK, Jan. Ve vládní limuzíně jezdil i Gottwald [konference Únor 1948 
aneb jak se Gottwald vrátil z Hradu, 22.2.2018]. Právo. 2018, roč. 28, 
č. 46 (23.02.2018), s. 10. ISSN 1211-2119. 

47. Přednášky ukazují krásy a taje dvorků [Nadace 700 let města Plzně, Ta-
jemství plzeňských dvorků]. Radniční listy. Únor 2018, roč. 23, s. 6. Také 
dostupné na: https://bit.ly/2SirK7e. 

48. MAŠ. Debata s ústavním právníkem Kyselou [Jan Kysela, Sejdeme se ve 
Vědárně, 07.03.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 56 (07.03.2018), 
s. 3. ISSN 1210-5139. 
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49. HAJ. Shakespeare a hudba na festivalu Smetanovské dny [Prof. Martin 
Hilský – Shakespeare a hudba, 12.03.2018, 38. Smetanovské dny]. Plzeň-
ský deník. 2018, roč. 27, č. 57 (08.03.2018), s. 10. ISSN 1210-5139. 

50. MAŠ. Konference o lékařském právu [Lékař práv aneb konference o medi-
cínském právu, 07.03.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 57 
(08.03.2018), s. 1. ISSN 1210-5139. 

51. Pro veřejnost se na jeden den otevřou mnohdy neznámá zákoutí Plzně [Pl-
zeňské dvorky, 19.05.2018 a Tajemství plzeňských dvorků, Nadace 700 
let města Plzně]. In: Plzenskenovinky.cz [online]. Praha: Regionální no-
vinky, 9. března 2018 – 07:00 SEČ [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: 
https://bit.ly/2tfRLF5. 

52. IKO. Odhalte další tajemství plzeňských dvorků [Plzeňské dvorky, 
19.05.2018 a Anna Hostičková, Tajemství plzeňských dvorků, 13.03.2018, 
Nadace 700 let města Plzně]. In: Plzeň CZ | Zprávy Plzeň: Zpravodajský 
portál z Plzeňska [...] [online]. Plzeň: Plzen.cz, Bře 10, 2018, 19:32 SEČ 
[cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2HToBpo.  

53. EZ. Tajemství plzeňských dvorků [Anna Hostičková, Tajemství plzeňských 
dvorků, 13.03.2018, Nadace 700 let města Plzně]. Plzeňský deník. 2018, 
roč. 27, č. 62 (14.03.2018), s. 1. ISSN 1210-5139. 

54. JAV. Večer v knihovně patří architektuře [Přímá řeč | Ing. arch. Josef Ples-
kot, 28.03.2018]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2018, roč. 29, č. 74 
(28.03.2018), s. 15. ISSN 1210-1168. 

55. Jubileum Miroslava Horníčka připomene řada akcí [Literární festival | Miro-
slav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018]. Radniční listy. Březen 2018, 
roč. 23, s. 6. Také dostupné na: https://bit.ly/2Blgf44. 

56. IKO. Vědecká knihovna zve na setkání s biskupem Tomášem Holubem 
[Tomáš Holub, Sejdeme se ve Vědárně, 06.04.2018]. In: Plzeň CZ | Zprávy 
Plzeň: Zpravodajský portál z Plzeňska [...] [online]. Plzeň: Plzen.cz, Dub 3, 
2018, 19:04 SEČ [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2RQdPjG. 

57. DAV. Biskup v knihovně [Tomáš Holub, Sejdeme se ve Vědárně, 
06.04.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 80 (06.04.2018), s. 1. 
ISSN 1210-5139. 

58. OUŘEDNÍKOVÁ, Alena. Bojím se o demokracii, přiznal biskup [Tomáš 
Holub, Sejdeme se ve Vědárně, 06.04.2018]. Katolický týdeník. 2018, 
roč. 29, č. 15 (10.04.2018), s. 7. ISSN 0862-5557. 

59. DAV. Co nevíte o plzeňských dvorcích [Anna Hostičková, Tajemství plzeň-
ských dvorků, 17.04.2018, Nadace 700 let města Plzně]. Plzeňský deník. 
2018, roč. 27, č. 84 (11.04.2018), s. 4. ISSN 1210-5139. 

60. IKO. Tajemství plzeňských dvorků [Anna Hostičková, Tajemství plzeň-
ských dvorků, 17.04.2018, Nadace 700 let města Plzně]. In: Plzeň CZ | 
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Zprávy Plzeň: Zpravodajský portál z Plzeňska [...] [online]. Plzeň: Pl-
zen.cz, Dub 15, 2018, 10:19 SEČ [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: 
https://bit.ly/2WPbhWp. 

61. DAV. Dagmar Pecková v knihovně [Přímá řeč | Dagmar Pecková, 
26.04.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 95 (24.04.2018), s. 2. 
ISSN 1210-5139. 

62. MRÁZOVÁ, Klára. Studenti napsali dvě učebnice angličtiny [Jakub Jan Fi-
ala, Ondřej Kočan, Premiéra nové učebnice angličtiny od studentů, 
24.04.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 96 (25.04.2018), s. 2. 
ISSN 1210-5139. 

63. JAV. Pěvkyně Pecková míří do knihovny [Přímá řeč | Dagmar Pecková, 
26.04.2018]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2018, roč. 29, č. 97 
(26.04.2018), s. 18. ISSN 1210-1168. 

64. Tajemství plzeňských dvorků [Nadace 700 let města Plzně, Tajemství pl-
zeňských dvorků]. Plzeňský rozhled. 2018, roč. 18, č. 5 (30.04.2018), 
s. 10. Také dostupné na: https://bit.ly/2HYJCyX. 

65. MRÁZOVÁ, Klára. Plzeň se dnes ponoří do literatur: Jiří Štědroň předčítá 
z Osmi hor [Noc literatury, 09.05.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, 
č. 106 (09.05.2018), s. 1. ISSN 1210-5139. 

66. KORELUS, Pavel. V Plzni četly známé tváře [Noc literatury, 09.05.2018]. 
In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 10.5.2018 
[cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2SqN9dC. 

67. V Plzni četly známé tváře: Noc literatury [09.05.2018]. Plzeňský deník. 
2018, roč. 27, č. 107 (10.05.2018), s. 2. ISSN 1210-5139. 

68. Knihovna láká na podvečer na Maltě [Petr Voldán – Jak se točily Postřehy 
odjinud, 15.05.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 111 (15.05.2018), 
s. 10. ISSN 1210-5139. 

69. FIALA, Václav. Plzeňský rektor na besedě: vidím dnes mnohem nižší úro-
veň vysokoškoláků: mění se celá generace [Beseda s rektorem ZČU doc. 
Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, Sejdeme se ve Vědárně, 14:05.2018]. 
In: Parlamentní listy [online]. Praha: OUR MEDIA, 16.05.2018 14:05 SEČ 
[cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2SeeSyX. 

70. DAV. Jak to bylo s mrazem, Gottwaldem a popravou Milady Horákové 
[konference Doba mrazu aneb když se Gottwald dostal na Hrad, 
13.06.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 135 (12.06.2018), s. 2. 
ISSN 1210-5139. 

71. VESELÁ, Dana. Jak to bylo s mrazem, Gottwaldem a popravou Milady Ho-
rákové [konference Doba mrazu aneb když se Gottwald dostal na Hrad, 
13.06.2018]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe me-
dia, 12.06.2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2GpiJ4M. 
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72. JAV. Komunistické zločiny připomene konference [Doba mrazu aneb když 
se Gottwald dostal na Hrad, 13.06.2018]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský 
kraj. 2018, roč. 29, č. 135 (16.06.2018), s. 19. ISSN 1210-1168. 

73. ŠIŠKA, Martin. Němcová debatuje v knihovně [Miroslava Němcová, Se-
jdeme se ve Vědárně, 20.06.2018]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, 
Plzeň: Vltava Labe media, 20.06.2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: 
https://bit.ly/2BmRe8V. 

74. MAŠ. Němcová debatuje v knihovně [Miroslava Němcová, Sejdeme se ve 
Vědárně, 20.06.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 142 (20.06.2018), 
s. 1. ISSN 1210-5139. 

75. TOLAR, Aleš. Tipy deníku: přijďte na křest Výkřiku motýla [Petr Batěk: Vý-
křik motýla, 09.08.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 181 
(07.08.2018), s. 13. ISSN 1210-5139. 

76. SIMEONOVÁ, Václava. Batěk: z některých pocitů se lze vypsat [Petr Ba-
těk: Výkřik motýla, 09.08.2018]. Týdeník Chebsko. 2018, č. 32 
(08.08.2018), s. 4. ISSN 1211-0140. 

77. Herec Batěk křtil svou knihu [Petr Batěk: Výkřik motýla, 09.08.2018]. Pl-
zeňský deník. 2018, roč. 27, č. 184 (10.08.2018), s. 2. ISSN 1210-5139. 

78. ŠIŠKA, Martin. Herec Batěk křtil svou knihu [Petr Batěk: Výkřik motýla, 
09.08.2018]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe me-
dia, 12.08.2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2BgtLpB. 

79. VITINGER, Jan. Heckel, Horníček a Konečný: Plzeň připomene rodáky 
[Literární festival | Miroslav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018]. Mladá 
fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2018, roč. 29, č. 192 (20.08.2018), s. 14. 
ISSN 1210-1168. 

80. JOSEFOVÁ, Hana. Plzeň vzpomene na své tři slavné rodáky, narodili se 
před sto lety [Literární festival | Miroslav Horníček, 11.09.2018–
25.09.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 193 (21.08.2018), s. 3. 
ISSN 1210-5139. 

81. VANČOVÁ, Markéta. Fotograf Heckel, co zahynul v horách, Foglarův 
kreslíř Konečný a Miroslav Horníček: slavné plzeňské rodáky připomenou 
výstavy [Literární festival | Miroslav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018, 
spolupráce SVK PK na výstavě Vilém Heckel 100, Západočeské muzeum, 
04.10.2018–27.01.2019]. In: Krajské listy [online]. Praha: Krajské listy, 
30.08.2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2Ty0bD7. 

82. THE. Plzeň svým rodákům [Literární festival | Miroslav Horníček, 
11.09.2018–25.09.2018]. Haló noviny. 2018, roč. 28, č. 210 (10.09.2018), 
s. 10. ISSN 1210-1494. 

83. JŠO. Mystická poezie [Veřejné autorské čtení Václava Englera z poslední 
sbírky Noc, 17.09.2018] Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 216 
(17.09.2018), s. 1. ISSN 1210-5139. 
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84. HAJ. Studenti četli z Horníčka [Maraton čtení, 20.09.2018, Literární festival 
| Miroslav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018]. Plzeňský deník. 2018, 
roč. 27, č. 220 (21.09.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

85. JOSEFOVÁ, Hana. Studenti četli z Horníčka [Maraton čtení, 20.09.2018, 
Literární festival | Miroslav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018]. In: Plzen-
sky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 23.9.2018 [cit. 
2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2SbpuOX. 

86. Jakou chceme mít Evropu [Jakou Evropu opravdu chceme?, 17.10.2018]. 
Plzeňský kraj. Září 2018, roč. 16, č. 8, s. 7. Také dostupné na 
https://bit.ly/2HXc4kP. 

87. DAV. Zeptejte se Klause [Přímá řeč Václava Klause (st.) – Jaké je být pre-
zident, 16.10.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 240 (16.10.2018), 
s. 1. ISSN 1210-5139. 

88. JOSEFOVÁ, Hana. Václav Klaus besedoval v knihovně [Přímá řeč Vác-
lava Klause (st.) – Jaké je být prezident, 16.10.2018]. In: Plzensky.de-
nik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 17.10.2018 [cit. 2019-02-
05]. Dostupné na: https://bit.ly/2SqGAYw. 

89. STREJČEK, Ivo. Václav Klaus v Plzni [Přímá řeč Václava Klause (st.) – 
Jaké je být prezident, 16.10.2018]. In: Václav Klaus [online]. Praha: 
17.10.2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: 
https://www.klaus.cz/clanky/4325. 

90. JOSEFOVÁ, Hana. Václav Klaus besedoval v knihovně [Přímá řeč Vác-
lava Klause (st.) – Jaké je být prezident, 16.10.2018]. Plzeňský deník. 
2018, roč. 27, č. 242 (18.10.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

91. MAŠ. Europoslanec zavítá do Plzně [Pavel Svoboda, Beseda s europo-
slancem, 30.10.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 252 (30.10.2018), 
s. 1. ISSN 1210-5139. 

92. JOSEFOVÁ, Hana. Tipy deníku: přednáška kriminalisty [Josef Duda, Fo-
renzní antropologie, 06.11.2018, Týden vědy a techniky AV ČR]. Plzeňský 
deník. 2018, roč. 27, č. 258 (06.11.2018), s. 2. ISSN 1210-5139. 

93. JOSEFOVÁ, Hana. Tipy deníku: krev anděla v knihovně [Anna Vlčková, 
Krev anděla – uvedení knihy, 06.12.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, 
č. 282 (05.12.2018), s. 2. ISSN 1210-5139. 

94. HAJ. Přednáška o proměnách [Josef Váně, Údolí řeky Mže, 12.12.2018, 
Plzeň: transformace města]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 288 
(12.12.2018), s. 2. ISSN 1210-5139. 

95. FIALA, Václav. Jak soudili Havla, nebo co je ještě etické pro advokáta: be-
seda s význačným právníkem Balíkem [Přednáška JUDr. et PhDr. Stani-
slava Balíka, Ph.D., 10.12.2018]. In: Parlamentní listy [online]. Praha: 
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OUR MEDIA, 16.12.2018 16:39 SEČ [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: 
https://bit.ly/2RM5nSb. 

viz též záznamy č. 97, 98, 129–132 

 

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

řazeno chronologicky 

96. HAJ. Plečnik v Galerii Evropského domu [Jože Plečnik, 06.02.2018–
02.03.2018]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 50 (28.02.2018), s. 10. 
ISSN 1210-5139. 

97. OSM. Festival Týden mozku přiblíží veřejnosti nejnovější objevy a trendy 
[Týden mozku, 12.03.2018–16.03.2018]. In: Plzeň CZ | Zprávy Plzeň: 
Zpravodajský portál z Plzeňska [...] [online]. Plzeň: Plzen.cz, Bře 10, 2018, 
17:00 SEČ [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2GeXeoi.  

98. EZ. Začal festival Týden mozku [Týden mozku, 12.03.2018–16.03.2018]. 
Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 61 (13.03.2018), s. 1. ISSN 1210-5139.  

99. ZAŠ. Češka žijící v Itálii představí svá díla v Plzni [Zuzana Pernicová, 
Vjem Doteku, 03.04.2018–27.04.2018]. Právo. 2018, roč. 28, č. 64 
(16.03.2018), s. 11. ISSN 1211-2119. 

100. JAM. Samota jako průvodkyně k hlubšímu poznání [Zuzana Perni-
cová, Vjem Doteku, 03.04.2018–27.04.2018]. In: Plzeň CZ | Zprávy Plzeň: 
Zpravodajský portál z Plzeňska [...] [online]. Plzeň: Plzen.cz, Dub 2, 2018, 
13:05 SEČ [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2MSdQCN. 

101. Katedra výtvarné výchovy představuje tvorbu pedagogických osobností 
[Umoped – Srdcesvět, 07.06.2018–30.06.2018]. Plzeňský deník. 2018, 
roč. 27, č. 129 (05.06.2018), s. 10. ISSN 1210-5139. 

102. JAV. Fotoreportáže z roku 1868 [Franz Goëss: Praha 1968, 14.08.2018–
07.09.2018]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2018, roč. 29, č. 186 
(13.08.2018), s. 15. ISSN 1210-1168. 

103. JAV. Výstava připomíná významná výročí [Vměšovat se je žádoucí!, 02.10-
2018–19.10.2018]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2018, roč. 29, č. 232 
(06.10.2018), s. 18. ISSN 1210-1168. 

104. ŠVÁBEK, Jan. Bonjour láká na sýry i kulturu [Franck Thilliez – autorské 
čtení, 07.11.2018, festival Bonjour Plzeň, Alliance Francaise]. Právo. 2018, 
roč. 28, č. 254 (01.11.2018), s. 9. ISSN 1211-2119. 

viz též záznamy č. 126 

 

https://tritius.plzen.eu/search/by-authority/30517
https://tritius.plzen.eu/search/by-authority/30517
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SVKPK – knižní novinky v Plzeňském deníku 

řazeno chronologicky 

105. HAJ. Nové knihy: vzpomínky muzikanta i temná detektivka. Plzeňský deník. 
2018, roč. 27, č. 11 (13.01.2018), s. 9. ISSN 1210-5139. 

106. HAJ. Nové knihy: o ruské revoluci i o zločinu v Londýně. Plzeňský deník. 
2018, roč. 27, č. 17 (20.01.2018), s. 9. ISSN 1210-5139. 

107. HAJ. Knižní tipy z regionu: Husákův životopis i švédská detektivka. Plzeň-
ský deník. 2018, roč. 27, č. 29 (03.02.2018), s. 9. ISSN 1210-5139. 

108. HAJ. Novinky z plzeňských knihoven. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 59 
(10.03.2018), s. 10. ISSN 1210-5139. 

109. HAJ. Nové knihy. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 65 (17.03.2018), s. 9. 
ISSN 1210-5139. 

110. HAJ. Z knihoven: román o Zulejce i Motole. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, 
č. 81 (07.04.2018), s. 9. ISSN 1210-5139. 

111. HAJ. Přečíst si můžete temný příběh i o tom, jak hospodařit. Plzeňský de-
ník. 2018, roč. 27, č. 99 (28.04.2018), s. 10. ISSN 1210-5139. 

112. KO, JŠ. Výběr z novinek ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského 
kraje. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 115 (19.05.2018), s. 9. ISSN 1210-
5139. 

113. Výběr z novinek ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Pl-
zeňský deník. 2018, roč. 27, č. 130 (06.06.2018), s. 10. ISSN 1210-5139. 

114. HAJ. Novinky z plzeňských knihoven. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 158 
(11.07.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

115. HAJ. Novinky z plzeňských knihoven. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 164 
(18.07.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

116. HAJ. Novinky z plzeňských knihoven. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 171 
(26.07.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

 

SVK PK – ostatní 

řazeno chronologicky 

117. VESELÁ, Dana. Plzeň pouští akademii, gymnázium i knihovnu. In: Plzen-
sky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 16.2.2018 [cit. 
2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2UIr6wb. 

118. VESELÁ, Dana. Plzeň pouští akademii, gymnázium i knihovnu. Plzeňský 
deník. 2018, roč. 27, č. 39 (15.02.2018), s. 2. ISSN 1210-5139. 
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119. Peníze pomáhají kultuře a památkám. Plzeňský kraj. Březen 2018, roč. 16, 
č. 3, s. 9. Také dostupné na https://bit.ly/2GuUCBQ. 

120. BLAŽEK, Ivo. Plzeň prodala kraji budovy v sadech. Právo. 2018, roč. 28, 
č. 92 (20.04.2018), s. 10. ISSN 1211-2119. 

121. Rakouská a česká kultura k sobě mají blízko [rozhovor s Andreasem 
Schmidingerem, SVK PK, OZK, Rakouská knihovna]. Literární noviny. 
2018, roč. 29, č. 5 (26.04.2018), s. 68. ISSN 1210-0021. 

122. Centrum pro regionální rozvoj: knihovny získají 650 milionů korun z evrop-
ských fondů [Integrovaný regionální operační program]. In: Parlamentní listy 
[online]. Praha: OUR MEDIA, 07.05.2018 11:50 SEČ [cit. 2019-02-05]. Do-
stupné na: https://bit.ly/2I7g6Tj. 

123. OSM. Plzeň prodá a daruje kraji budovy, v nichž sídlí školy zřizované hej-
tmanstvím i vědecká knihovna. In: Plzeň CZ | Zprávy Plzeň: Zpravodajský 
portál z Plzeňska [...] [online]. Plzeň: Plzen.cz, Kvě 31, 2018, 09:36 SEČ 
[cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2DZ4ylx. 

124. PV. Plzeň prodá a daruje Plzeňskému kraji některé budovy. In: Parlamentní 
listy [online]. Praha: OUR MEDIA, 31.05.2018 13:04 SEČ [cit. 2019-02-05]. 
Dostupné na: https://bit.ly/2I4AkBC. 

125. LOCHMANNOVÁ, Alena. Knihovnice pracoviště historických fondů [Marie 
Hálová]. Veřejná správa. 2018, roč. 29, č. 5, s. 29. ISSN 1213-6581. 

126. ŠIŠKA, Martin. Padělatelům obrazů hrozí 10 let: soud čeká na klíčového 
svědka [Lenka Sýkorová, Grafika, 01.02.2011−25.02.2011, výstava v Gale-
rii Evropského domu]. Týdeník Tachovská jiskra [příloha Tachovského de-
níku]. 2018, č. 25 (20.06.2018), s. 6. ISSN 2571-0036. 

127. Kraj si koupil vědárnu. Plzeňský kraj. Červen 2018, roč. 16, č. 6, s. 4. Také 
dostupné na: https://bit.ly/2Dxfd5t. 

128. JAV. Nejistota končí: budovu konzervatoře koupí město. Mladá fronta Dnes: 
Plzeňský kraj. 2018, roč. 29, č. 155 (07.07.2018), s. 18. ISSN 1210-1168. 

129. KOKEŠOVÁ, Iva. Plzeň získala vzácný rukopis [rozhovor s Pavlem Kop-
pem, též Literární festival | Miroslav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018]. In: 
Náš host [zvukový záznam online]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 13. září 
2018, čas vysílání 11:25 SEČ, rozsah 00:20:11 [cit. 2019-02-05]. Zvukový 
záznam ve formátu mp3 dostupný na: https://bit.ly/2Gqkor8 nebo 
https://bit.ly/2GtOBoS.  

130. JOSEFOVÁ, Hana. Knihovna získala Horníčkův rukopis [rozhovor s Pavlem 
Koppem, též Literární festival | Miroslav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018]. 
Plzeňský deník. 2018, roč. 27, č. 214 (14.09.2018), s. 10. ISSN 1210-5139.  

131. JOSEFOVÁ, Hana. Knihovna získala Horníčkův rukopis [též Literární festi-
val | Miroslav Horníček, 11.09.2018–25.09.2018]. In: Plzensky.denik.cz [on-
line]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 16.09.2018 [cit. 2019-02-05]. Do-
stupné na: https://bit.ly/2Da5j9E.  

https://tritius.plzen.eu/search/by-authority/30517
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132. Horníčkův rukopis [též Literární festival | Miroslav Horníček, 11.09.2018–
25.09.2018]. Týdeník Plzeňsko. 2018, č. 38 (19.09.2018), s. 2.  

133. RED. Finále grantového programu Prazdroj lidem se blíží. In: Plzensky.de-
nik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 1.10.2018 [cit. 2019-02-
05]. Dostupné na: https://bit.ly/2HToE4G. 

134. Finále grantového programu Prazdroj lidem se blíží. Plzeňský deník. 2018, 
roč. 27, č. 227 (01.10.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

135. VITINGER, Jan. Vilém Heckel [spolupráce SVK PK na výstavě Vilém 
Heckel 100, Západočeské muzeum, 04.10.2018–27.01.2019]. Mladá fronta 
Dnes: Plzeňský kraj. 2018, roč. 29, č. 232 (06.10.2018), s. 18.  
ISSN 1210-1168. 

136. TOTUŠEK, Jaroslav. OBRAZEM: objektivem zachytil lásku k horám: 100 let 
od narození Viléma Heckela připomene unikátní výstava [spolupráce 
SVK PK na výstavě Vilém Heckel 100, Západočeské muzeum, 04.10.2018–
27.01.2019]. In: Lidovky [online]. Praha: MAFRA, 17. září 2018 6:00 SEČ 
[cit. 2019-02-05]. ISSN 1213-1385. Dostupné na: https://bit.ly/2MTI5t5. 

137. CÍSAŘ, Jaroslav. Knihovna ve věčném pohybu: rozhovor s Mgr. Danielem 
Bechným, ředitelem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Čtenář: 
měsíčník pro knihovny, 2018, roč. 70, č. 10, s. 361–364. ISSN 0011-2321. 

138. Fenomén českých knihoven v osmičkovém roce – Plzeňský kraj [rozhovor 
mj. s Hanou Hendrychovou a Vlastou Kapsovou]. In: Místní kultura [online]. 
Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS, 
08.11.2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2IaIgBB 

139. KŮTOVÁ, Petra. Hejtman Plzeňského kraje zahájí výstavu Falešné hranice 
– akce Kámen [Václava Jandečková, Falešné hranice: Akce Kámen, vý-
stava v plánu v SVK PK 05/2019]. In: Domazlicky.denik.cz [online]. Praha, 
Plzeň: Vltava Labe media, 23.11.2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: 
https://bit.ly/2TclUKk. 

140. KŮTOVÁ, Petra. Na středeční vernisáž výstavy věnované akci Kámen do-
razí i její oběti [Václava Jandečková, Falešné hranice: Akce Kámen, vý-
stava v plánu v SVK PK 05/2019]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, s. 274 
(26.11.2018), s. 3. ISSN 1210-5139. 

141. VESELÁ, Dana. Holky holkám: pomůžete [27.11.2018–15.12.2018, SVK PK 
sběrným místem]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe 
media, 27.11.2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://bit.ly/2Synvnm. 

142. VESELÁ, Dana. Holky holkám: pomůžete [27.11.2018–15.12.2018, SVK PK 
sběrným místem]. Plzeňský deník. 2018, roč. 27, s. 275 (27.11.2018), s. 1. 
ISSN 1210-5139. 

143. LAD. Matky a děti v tísni napsaly Ježíškovi [Holky holkám, 27.11.2018–
15.12.2018, SVK PK sběrným místem]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 
2018, roč. 29, č. 277, (29.11.2018), s. 16. ISSN 1210-1168. 
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144. LAD. Holky pomůžou holkám. 5 plus 2 – Domažlicko, Klatovsko. 2018, 
roč. 7 č. 44 (30.11.2018), s. 3. 

145. KOSOVÁ, Petra. Osobnost kardinála Berana, vánoční akce studijní a vě-
decké knihovny, pamětní desky ruských zajatců: knižní tip [Velká vánoční 
literární soutěž, 01.12.2018–01.01.2019 a Exlibris ve sbírkách Studijní a vě-
decké knihovny PK, 05.12.2018–08.01.2019, rozhovor s Martinou Košano-
vou]. In: Horizont [zvukový záznam online]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 
8. prosinec 2018, čas vysílání 18:04 SEČ, rozsah 00:04:30–00:09:33 SEČ 
[cit. 2019-02-05]. Zvukový záznam ve formátu mp3 dostupný na: 
https://bit.ly/2MUmfpm nebo https://bit.ly/2Ss6lYl.  

146. ZEITHAML, René. Chorvati dostávají od kraje knihy. In: Plzeňský kraj | nej-
lepší místo pro život [online]. Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje, 
19.12.2018, 14:25 SEČ [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: 
https://bit.ly/2Ih69Ye. 

 

 

Seznam použitých zdrojů 

řazeno abecedně 

ANL: analytický rozpis periodik [online]. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Pl-
zeňského kraje, 2000- [cit. 2019-02-05]. Databáze v systému Aleph500. Do-
stupné na: https://aleph.svkpk.cz/F/?func=find-d-0&local_base=pna02.  

Hledání (Český rozhlas)[online]. Praha: Český rozhlas, © 1997–2018 [cit. 2019-
02-05]. Dostupné na: http://hledani.rozhlas.cz.  

iRadio – audioarchiv a živé vysílání Českého rozhlasu [online]. Praha: Český roz-
hlas, © 1997–2018 [cit. 2019-02-05]. Dostupné na: https://hledani.rozhlas.cz/ira-
dio. 

[KKL: databáze knihovnické literatury] [online]. Praha: Národní knihovna České 
republiky [cit. 2019-02-05]. Databáze v systému Aleph500. Dostupné na: 
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=KKL. 

Knihovna města Plzně [online]. Plzeň: Knihovna města Plzně [cit. 2019-02-05]. 
Databáze v systému Tritius. Dostupné na: https://tritius.plzen.eu. 

Mediální databáze [online]. Praha: Anopress IT, © 2019 [cit. 2019-02-05]. Do-
stupné na: https://monitoring.anopress.cz. 

 

Přímá excerpce: Radniční listy 2018, Plzeňský kraj 2018, Plzeňský rozhled 2018 
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III. Kalendář výstav roku 2018 

 
Oddělení zahraničních knihoven 
 

LEDEN  Mirka Nová / David Šlajs – KAMENY / OBRAZY  

ÚNOR JOŽE PLEČNIK: PRAŽSKÝ HRAD & ZACHERLŮV DŮM  
historie a architektura jednoho městského domu ve Vídni z dob 
Vídeňské moderny 

BŘEZEN. Lenka Horňáková-Civade  
FRAGMENTY BRETANĚ 

DUBEN. Zuzana Pernicová 
VJEM DOTEKU – PERCEPT OF TOUCH – SENSACIONE DEL 
TATTO 

KVĚTEN AUTEURS BELGES GARANTIS SANS TRUCAGE / 
ZARUČENĚ PRAVÍ BELGIČTÍ AUTOŘI 
výstava fotografií belgických literátů 
Archives & Musée de la Littérature à Bruxelles 

ČERVEN UMOPED – SRDCESVĚT 
výstava pedagogů umění Katedry výtvarné výchovy a kulturyFa-
kulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni 

SRPEN 

A ZÁŘÍ 

FRANZ GOËSS: PRAG 1968 
LAYDEEZ DO COMICS – komiks 
PRINCEZNY: ŠŤASTNĚ AŽ NAVĚKY? 

ŘÍJEN 20 LET VÝROČÍ NK  
100. narození H. Bölla – VMĚŠOVAT SE JE ŽÁDOUCÍ 
20 LET VÝROČÍ NK  
IN BÖHMEN UND MÄHREN GEBOREN – BEI UNS 
(UN)BEKANNT? 

LISTOPAD. SSPE – Současné české exlibris 

PROSINEC Jan Šlechta – FOTOGRAFIE  
FRANCOUZSKÉ STŘÍPKY 
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Hlavní budova SVK PK 
 

1. PATRO 

 

LEDEN NEBOJ, NEBOJ! – výstava ilustrací Lukáše Urbánka a Ja-
kuba Kaše 

ÚNOR A 
BŘEZEN 

PAMÁTNÍK NÁR. PÍSEMNICTVÍ – Čeští a slovenští ilustrátoři 
ocenění na BIB 1967–2015  

DUBEN TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT – Speciální škola Plzeň, práce 
dětí 

KVĚTEN VÝSTAVA OBRÁZKŮ K PROJEKTU ZDRAVÍNKOVO 
KNÍŽKOHRANÍ  

ČERVEN ABSOLVENTI ZUŠ B. SMETANY – absolventské práce 

ČERVENEC 

A SRPEN 

HEYDRICHIÁDA, SPÁLENÝ LES 

ZÁŘÍ MIROSLAV HORNÍČEK – LITERÁRNÍ FESTIVAL 

ŘÍJEN PhDr. Jana Černá, Ph. D. – VERNISÁŽ VÝSTAVY MEZI 
SLUNCEM A STÍNEM – TÝDEN HISOPÁNSKÉ 
KULTURY 

LISTOPAD HORNÍČKOVY KOLÁŽE – vystavují manželé Tomšů 

PROSINEC EXLIBRIS VE SBÍRKÁCH SVK PK – Ing. Jan Langham-
mer, výstava supralibros a exlibris při příležitosti 100. vý-
ročí vzniku Československého spolku sběratelů a přátel 
exlibris v Praze 

Přízemí  

LEDEN ČÍNA CIZÍMA OČIMA, FOTOPŘÍBĚHY Jana Neškodná  
PROF. MUDR. JOSEF ŠVEJCAR 1987 – 1997 – vý-
stava ve spolupráci se SOŠ 

ÚNOR KAREL KLOSTERMANN, SPISOVATEL ŠUMAVY 

BŘEZEN 
A DUBEN 

Smetanovské dny – PO PRÁCI ZÁBAVA – RYTMUS 
ŽIVOTA PLZEŇANŮ V 19. STOLETÍ 

KVĚTEN FESTIVAL MEDITERRÁNEA – MALTA 
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ČERVEN ABSOLVENTI ZUŠ B. SMETANY – absolventské práce 

ČERVENEC 

A SRPEN 

JANA STACHOVÁ, PAMĚŤ TVÁŘE / TVÁŘE PAMĚTI … 
NEJEN NUCENĚ NASAZENÝCH 

ZÁŘÍ SUPŠ ZÁMEČEK – absolventské práce studentů 
CHVÁLA KNIHY 
Knižní design 

ŘÍJEN 200 LET ČESKÉ ČTENÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI 
RADNICKÉ 1818–2018 
výstava k výročí republiky – 100 let 

LISTOPAD POHÁDKY BRDSKÝCH HOR – Stanislav Bukovský podle 
Karla Vokáče 

PROSINEC NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ – retrospektivní vý-
stava 25 let činnosti 
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E)  Základní údaje 
 

a) Základní údaje 
 
Název: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 

příspěvková organizace 
 
Adresa: Smetanovy sady 2, Plzeň 
 
IČ: 00078077 
 
DIČ: neplátce DPH 
 
Poštovní adresa: Smetanovy sady 179/2 
 301 00 Plzeň 
 
Tel: 377 306 911 
 
Fax: 377 325 478 
 
E-mail: svk@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. 2018 

 
1 

 
Odbor ředitele 

 
Mgr. Bechný Daniel 

 
1.1 Asistent ředitele Šiková Hana 

 
1.2 Oddělení propagace a marketingu 

 
Mgr. Košanová Martina 
Ing. Holečková Zuzana 
BcA. Chabr Jan 
Mgr. Říský Milan 

 
1.3 Interní auditor Ing. Hrubá Růžena 

 
1.4 

 
Oddělení vzdělávání 
a organizace knihovnictví 

 
Mgr. Hendrychová Hana 
Ing. Petrovičová Hana 

1.5 Oddělení informačních technologií Bc. Chlad Josef 
Mgr. Černý Pavel 
Ing. Doležal Jan 
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. Hladíková Klára 
Bc. Hudečková Dagmar 
Kokošková Ludmila 
Bc. Krausová Petra 
Bc. Lišková Kamila 
Nová Vladimíra 
Pelikánová Soňa 
Pokorná Eva 
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Poštulková Dana 
Bc. Rudolfová Magda 
 

 
2.2 Pracoviště revize a retrokonverze  

knihovních fondů 
Třísková Michaela 
 

2.3 Oddělení ochrany 
a expedice knihovních fondů 

Šmolíková Helena 
Hofmannová Hana 
Hrubá Gabriela 
Jarošová Olga 
Bc. Lisnerová Jana 
Ondruchová Hana 
Bc. Skočný Vítězslav 
Šamanová Kateřina 
Štimačová Věra 
Vacíková Miloslava 
 

2.4 Oddělení absenčních služeb Mgr. Souček Jan 
Bc. Bugošová Pavla 
Čechová Květa 
Fialová Kamila 
Mgr. Gryčová Denisa 
Mgr. Janková Jana 
Mgr. Kohoutová Ludmila 
Křivancová Jana 
Machová Gabriela 
Bc. Sztankóová Markéta 
Šnejdar Marek 
Velíková Jana 
Mgr. Výborná Lenka 

2.5 Oddělení prezenčních služeb Mgr. Doležalová Pavlína 
Aubrechtová Hana 
PhDr. Baran Ivo, Ph.D. 
Ing. Bečvářová Iveta 
Dolívková Eliška 
Mgr. Hajžmanová Linda 
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  Humlová Jana 
Kordíková Zdenka 
Mgr. Krausová Jiřina 
Sedláčková Marcela 
Bc. Schaffer Patrik 
Ing. Stehlíková Stanislava 
Švarcová Věra 
Mgr. Vacková Zdeňka 
PhDr. Vedral Patrik 
Mgr. Zalabáková Jitka 
 

2.6 Pracoviště historických fondů PhDr. Hálová Marie 
 

2.7 Oddělení zahraničních knihoven Mgr. Vlasta Kapsová 
Mgr. Dvořák Cudlmanová Tereza 
Marčíková Kamila, DiS. 
Mgr. Nováková Veronika 
Mgr. Vacková Elena Luana 

 
3 Odbor náměstka pro ostatní činnost 

 
Ing. Kuželka Talašová Radka 
 

3.1 Oddělení ekonomiky a majetku Ing. Petřík Václav 
Bujnochová Vlasta 
Divišová Jana 
Hauerová Marcela 
Horová Alena 
Hrbáčková Marie 
Kabelka Pavel 
Královcová Petra 
Magis Zdeňka 
Mach Milan 
Ondráčková Jana 
Procák Josef 
Stehlíková Ludmila 

  Toupal Josef 
Večeřová Jana 
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Seznam použitých zkratek 
AK Anglická knihovna 
AKS ALEPH500 v22 automatizovaný knihovnický systém ALEPH500, verze 22 
BC British Council 
ČR Česká republika 
DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek 
EZS elektronický zabezpečovací systém 
FFI ZČU Filozofická fakulta Západočeské univerzity 
FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 
FPE ZČU Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 
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 
MS meziknihovní služby 
MMVS mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 
MVS meziknihovní výpůjční služba 
NK ČR Národní knihovna České republiky 
NK Německá knihovna 
NK/RK Německá a Rakouská knihovna 
NLK Národní lékařská knihovna 
OAS oddělení absenčních služeb 
OAI-PMH protokol umožňující sklízení metadatových záznamů z digitálních repozitářů 

(Open Archives Initative Protocol for Metadata Harvesting) 
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 služeb 
OVOK oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 
OZK oddělení zahraničních knihoven 
PaM propagace a marketing 
PC osobní počítač (z anglického Personal Computer) 
PHF pracoviště historických fondů 
PHM pohonné hmoty 
PR Public Relations 
PRRKF pracoviště revize a retrokonverze 
RD restaurátorská dílna 
RF regionální funkce 
RFID identifikace na rádiové frekvenci (z anglického Radio Frequency Identification) 
RK Rakouská knihovna 
RKF Rakouské kulturní fórum 
RoK Románská knihovna 
SDRUK Sdružení knihoven 
SKC Souborný katalog ČR (Caslin) 
SKIP Sdružení knihovníků a informačních pracovníků 
SNA soubor národních autorit 
SOA Státní oblastní archiv  
SOŠ střední odborná škola 

http://www.soaplzen.cz/
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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 služba Plzeňského kraje  

http://www.knihovna.zcu.cz/
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F) Přílohy 
 
Příloha č. 1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 
Příloha č. 2 Rozpis rozpočtu na rok 2018 
Příloha č. 2 a) Rozpis rozpočtu na roky 2012–2018 
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 2018 
Příloha č. 7 Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích inventur majetku, 

zásob, pohledávek a závazků provedených v závěru roku 2018 
Příloha č. 8 Zpráva o auditu účetní závěrky příspěvkové organizace 

SVK PK, p. o., k 31.12.2018 
Příloha č. 9 Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2018 
Příloha č. 10 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2018 
Příloha č. 11 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 

za rok 2018 
Příloha č. 12 Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí pro 

pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2018 
Příloha č. 13 Vzdělávací akce za rok 2018 
Příloha č. 14 Přehled statistických ukazatelů SVK PK
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