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1. Legislativa
Výkon regionálních funkcí je v uvedeném roce vázán následující legislativou:

-

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb a návazné prováděcí předpisy (dále jen
knihovní zákon);

-

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z roku 2019;

-

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných
knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými
a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (2019)

-

Koncepce výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji na léta 2014–2020;

-

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních
funkcí knihoven v Plzeňském kraji, schválená usnesením Rady Plzeňského kraje
č. 844/13 s účinností ode dne 1. 1. 2014;

-

Písemné smlouvy uzavřené mezi krajskou knihovnou a pověřenými knihovnami
s platností od r. 2012 - „Smlouvy o přenesení regionálních funkcí“;

-

Písemné smlouvy uzavřené mezi pověřenými a obsluhovanými knihovnami
s platností od r. 2012 - „Smlouvy o poskytování regionálních funkcí“;

-

Každoroční usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje o přidělení
neinvestiční dotace obcím na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
na úrovni kraje.
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2. Počet knihoven
V Plzeňském kraji v roce 2019 vykazovalo činnost spjatou s výkonem regionálních
funkcí celkem 494 knihoven, evidovaných u Ministerstva kultury ČR. V tomto počtu
jsou zahrnuty: 1 krajská knihovna, 16 smluvně pověřených profesionálních knihoven
(dále jen PK), 477 obsluhovaných knihoven, z nichž je 46 profesionálních.
V celkovém počtu nejsou zahrnuty vlastní pobočky pověřených knihoven, které
vykonávaly knihovnickou činnost přímo v územním obvodu těchto pověřených
knihoven a na něž se dle ujednání nevztahuje příjem krajské dotace na výkon
regionálních funkcí.
Městská knihovna v Rejštejně a Obecní knihovna v Dobršíně (region Sušice) zahájily
svoji činnost v průběhu roku 2019 prozatím bez dotačního nároku.
Ve sledovaném roce na základě výpovědi smlouvy o výkonu regionálních funkcí
ukončily činnost knihovny v obcích Sušice – Domov důchodců (region Sušice),
Částkov (region Tachov), Osek, Vodokrty a Libákovice (zřizovatelem všech tří
knihoven je obec Řenče v regionu Přeštice).
Knihovna v Plískově pozastavila od počátku roku z důvodu rekonstrukce budovy
svoji činnost, nárok na dotaci neuplatňuje.
V celokrajském měřítku zůstalo i nadále v platnosti celkem 16 smluv o přenesení
regionálních služeb mezi krajskou a pověřenými knihovnami nebo jejich zřizovateli.
Uzavřené smlouvy zakládaly nárok a byly podmínkou pro každoroční poskytování
krajské dotace pověřeným knihovnám na zajišťování regionálních funkcí knihoven.

Počet obsluhovaných knihoven v oblastech působnosti pověřených knihoven
v Plzeňském kraji v roce 2019

6

3. Výkon a financování regionálních funkcí v jednotlivých
pověřených knihovnách
Městské kulturní středisko Blovice - knihovna
Obsluhovala 27 veřejných knihoven, z toho 1 profesionální ve Spáleném Poříčí
https://www.lidovydumblovice.cz/o-nas/mestska-knihovna/regionalni-sluzby/.
Na výkon regionálních funkcí (dále jen RF) obdržela knihovna v Blovicích dotaci
ve výši 426 316 Kč, úvazek metodika činil 0,75. Z finančních prostředků kraje bylo na
nákup výměnného fondu vynaloženo 115 091 Kč, pořízeno bylo 530 svazků knih,
z projektu Česká knihovna pak dalších 19 svazků. Celkový roční přírůstek činil 549
knihovních jednotek a roční úbytek 378 svazků. V průběhu roku byly uspořádány
2 pracovní porady knihovníků s 22 účastníky, zároveň proběhl seminář na téma „Jak
nastartovat knihovnu“.
Revize knihovních fondů se s pomocí metodičky uskutečnily v knihovnách
Chocenice, Chouzovy, Letiny, Lipnice, Zdemyslice a Nezvěstice, celkem bylo
zrevidováno 7 383 svazků. Bylo vyexpedováno 59 souborů knih o 2 911 svazcích,
obsluhované knihovny ve větší míře využívají MVS. Větší knihovny si nakupují svůj
fond a nevyžadují velké soubory. V knihovnách Hořehledy a Těnovice zajišťují
výpůjční službu knihovnice ze Spáleného Poříčí. V knihovnách v Hradišťské Lhotce,
Nových Mitrovicích, Jarově, Chválenicích, Letinech a Lipnici byly zavedeny nové
místní přírůstkové seznamy z důvodu přehlednějšího provádění revizí knihovních
fondů. Ze strany pověřené knihovny byla poskytována rozsáhlá poradenská
a konzultační činnost.

Městská knihovna Dobřany
V roce 2019 obsluhovala 22 veřejných knihoven, z toho 2 knihovny jsou profesionální
– Stod a Štěnovice https://www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/knihovna/mestskaknihovna-1/obsluhovane-knihovny/.
Úvazek metodika činil 0,58. Dotační částka byla přidělena ve výši 347 368 Kč, na
nákup výměnného fondu bylo vynaloženo 120 499 Kč. Z těchto prostředků bylo
nakoupeno 617 knihovních jednotek, z projektu Česká knihovna i dary bylo získáno
dalších 38 knihovních jednotek. Roční úbytek výměnného fondu činil 168 svazků.
V průběhu roku proběhly 2 porady s 15 účastníky a seminář věnovaný tvorbě
jednoduchých webových stránek pro knihovny. Do obsluhovaných knihoven bylo
distribuováno celkem 70 výměnných souborů v počtu 4 969 svazků.
V knihovně Dnešice byly zvětšeny výpůjční prostory, proběhla výmalba a pořídily se
nové regály. V knihovně Chlumčany proběhla revize knihovního fondu, je využíván
knihovní systém Clavius. V Nebílovech došlo k ukončení činnosti knihovníka, nyní
provoz zajišťuje pracovník obecního úřadu. Knihovna Ves Touškov byla delší dobu
uzavřena z důvodu nemoci knihovnice. Profesionální Městská knihovna Stod plánuje
v dohledné době pořízení automatizovaného knihovnického systému Koha. Knihovny
v Honezovicích, Mantově a Stodu pořádají velké množství kulturních akcí pro
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dospělé i dětské čtenáře, výstavy, zájezdy do divadel či na muzikály, cestopisné
přenášky, drakiádu, výrobu svíček, vánoční posezení, pletení velikonočních
pomlázek, výrobu šperků ke dni matek i mnoho dalších.

Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích
Vykonávala regionální činnost v 84 knihovnách, z toho v 7 profesionálních – Bělá
nad Radbuzou, Holýšov, Horšovský Týn, Kdyně, Klenčí pod Čechovem, Poběžovice
a Staňkov https://www.mekbn.cz/pro-knihovny/.
Činnost vykonávají 2 pracovnice zaměstnané na plný úvazek. Dotace na výkon
regionálních funkcí pro rok 2019 byla přidělena v celkové výši 1 326 315 Kč.
Výměnný fond byl pořízen za částku 394 706 Kč, z finančních prostředků kraje bylo
nakoupeno celkem 1 402 knihovních jednotek. Pověřená knihovna získala dalších
27 svazků z projektu Česká knihovna. Z výměnného fondu bylo vyřazeno 1 905
titulů, jednalo se převážně o knihy zastaralé, poškozené a duplicitní. Během roku
byly uspořádány 2 porady pro knihovníky z obsluhovaných profesionálních
a neprofesionálních knihoven, celkem s 35 účastníky. V jejich rámci byly kromě
standardní knihovnické tematiky předány i informace o zapojení knihovny do
programu Bookstart a do soutěže vyhlašované ZOO Plzeň, diskutoval se způsob
půjčování her a tematických kufříků, projednávala se možná účast knihoven v
dotačním programu VISK MK ČR a v celonárodních akcích určených k propagaci
knihoven a čtenářství. V rámci obou porad proběhla přednáška PhDr. Věry Závacké
na téma Lékař Josef Thomayer. V průběhu roku bylo zpracováno a dodáno
161 výměnných souborů s počtem 13 118 svazků. Profesionální knihovny kromě
výměnných souborů preferují nákup vlastního knihovního fondu.
Revize za pomoci metodiček byly provedeny v knihovnách Milavče a Nová Ves, kde
byl rozhodnutím zastupitelstva zrušen stálý fond knihovny. Do knihoven v Mrákově
a Čermné byl zaveden automatizovaný knihovní systém Clavius REKS, zároveň
probíhá revize. Profesionální knihovna ve Staňkově byla od října uzavřena a bude
přestěhována do menších prostor, v rámci přípravy probíhá aktualizace fondu.
Personální změny proběhly v knihovnách v Kanicích, Úboči, Chrastavicích
a Strýčkovicích. Pověřená knihovna každoročně zajišťuje distribuci knih z projektu
MK Česká knihovna a časopisů Český les, Plzeňský kraj a Iris.

Městská knihovna Horažďovice
Obsluhovala celkem 22 knihovny, z toho 2 profesionální - Nalžovské Hory a Pačejov.
http://www.knihovna.horazdovice.cz/RegSluOK.php.
Úvazek metodičky činil 0,625. Pověřená knihovna obdržela dotační částku ve výši
347 368 Kč, z toho na nákup výměnného fondu vynaložila 111 048 Kč. Roční
přírůstek výměnného fondu nakoupený z těchto prostředků tvořil 524 knihovních
jednotek a darem bylo pořízeno 14 svazků. Roční úbytek činil 553 titulů. Během roku
proběhly 2 odborné porady pro knihovníky z obsluhovaných profesionálních
a neprofesionálních knihoven, celkem se 7 účastníky. Knihovníci byli seznámeni
s dotačními programy MK ČR, se změnami v novém katalogu prací, statistikou pro
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rok 2019 a novými službami v knihovnách – 3D tiskárnami. V rámci porady byl
uspořádán seminář s tématy GDPR – odpovědnost knihoven jako správce osobních
údajů, spisová služba, skartační lhůty a seznámení s AKS Clavius a Tritius.
V průběhu roku bylo expedováno 74 souborů knih a 6 souborů časopisů s celkem
2 086 svazky.
Revizní práce probíhaly v knihovnách v Kvášňovicích a Myslívě, metodická pomoc
s revizí byla poskytnuta knihovně ve Svéradicích. Všechny obsluhované knihovny
mají vlastní webové stránky, knihovna v Hejné využívá FB. Profesionální knihovny
v Pačejově a Nalžovských Horách podaly žádost do dotačního programu VISK 3
MK ČR na přechod z Clavia na systém Koha a pořízení PC sestav s tiskárnou.
Úpravy, rekonstrukce či přemístění do jiných prostor se týkaly knihoven v Kovčíně,
Velkých Hydčicích, Třebomyslicích a Komušíně. V Nalžovských Horách bylo
otevřeno nové dětské oddělení v prostorách bývalého skladu knih.

Městská knihovna Klatovy
Poskytovala služby 46 knihovnám, z toho 9 profesionálním – Chudenice, Janovice,
Kolinec, Měčín, Nýrsko, Plánice, Strážov, Švihov, Železná Ruda. http://www.knihkt.cz/regslu.php.
Úvazek metodika a ostatních zainteresovaných pracovníků pověřené knihovny činil
1,1. Kromě pracovníka regionálního oddělení zahrnoval i částečný úvazek ekonoma,
řidiče a pracovníka katalogizace. Knihovna obdržela dotaci na výkon regionálních
funkcí ve výši 726 316 Kč, na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo 247 294 Kč.
Celkem bylo z dotační částky do výměnného fondu nakoupeno 1 221 svazků knih.
Další 1 svazek byl pořízen z jiných zdrojů. Roční úbytek výměnného fondu činil 1 786
knihovních jednotek. V průběhu roku byly uskutečněny 2 porady určené pro
profesionální pracovníky, z toho jedna výjezdní do Městské knihovny v Kolinci,
a 1 porada pro neprofesionální knihovníky. Celkem se zúčastnilo 28 knihovníků.
Školení pro knihovníky bylo cíleno na zlepšení počítačové gramotnosti, především se
jednalo o školení pravidel katalogizace v RDA. Nově byl zařazen periodický seminář
Nápadník, určený knihovnicím, které pracují s dětmi. Do obsluhovaných knihoven
bylo distribuováno celkem 179 souborů s počtem 11 589 svazků.
Revize proběhly v knihovnách Švihov a Číhaň. V knihovnách Kolinec, Plánice
a Janovice byly uzavřeny revize z předchozího roku. Metodičky pověřené knihovny
poskytují pomoc s automatizovaným systémem Tritius REKS v knihovnách Běšiny,
Nezdice a Dolany. Místní knihovna v Malechově využívá evidenční systém výpůjček
knih prostřednictvím Google dokumentů. Knihovny v Předslavi a Hojsově Stráži byly
v průběhu roku z důvodu rekonstrukce po delší dobu uzavřeny. V Městské knihovně
v Nýrsku došlo ke snížení počtu pracovních úvazků z důvodu přesunu pracovnice
Nýrských novin pod informační centrum. Městská knihovna ve Švihově vydává
informační noviny Švihováček.
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Městská knihovna Kralovice
Ve sledovaném roce vykonávala regionální činnost celkem ve 20 knihovnách, z toho
ve dvou profesionálních knihovnách v Kožlanech a Žihli.
http://www.knihovnakralovice.cz/cs/sluzby/regionalni-sluzby/.
Úvazek metodika činil 0,25 hodin, na činnostech zajišťujících regionální funkce se
podílejí 3 pracovnice. Celková výše dotace činila 315 789 Kč, na nákup knihovního
fondu bylo vynaloženo 201 039 Kč a nakoupeno 882 knihovních jednotek. Z jiných
zdrojů byly pořízeny 2 svazky. Roční úbytek výměnného fondu tvořilo 888 titulů. Pro
knihovníky z obsluhovaných knihoven byla uspořádána 1 porada, které se zúčastnilo
8 pracovníků. V rámci porady se konala i prohlídka rodinné hrobky Gryspeků
v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Její součástí byl ucelený výklad o životě
zasloužilého mecenáše Kralovic z 16. století. Zároveň proběhl odborný seminář
o službě a metodice MVS, kterou vyžadují především čtenáři navštěvující
profesionální knihovny. Pracovníci knihoven byli též informováni o návrhu soutěže
o nejlepší knihovnu Plzeňského kraje i o celkovém výkonu RF. Do knihoven bylo
vyexpedováno během roku celkem 69 souborů o velikosti 4 234 svazků knih.
Revize v průběhu tohoto roku neprobíhaly, personální změna nastala v knihovně
Hradecko, pobočce pověřené knihovny. Činnost ukončil dlouholetý knihovník pan
Václav Laipert.

Městská knihovna Manětín
Pověřená knihovna Manětín obsluhovala i nadále 10 neprofesionálních knihoven.
https://manetin.knihovna.cz/obsluhovane-knihovny/.
Výše dotace činila 157 895 Kč. Z vynaložené částky 52 789 Kč bylo do výměnného
fondu nakoupeno 292 svazků knih a z příspěvků zřizovatelů obsluhovaných knihoven
i z jiných zdrojů bylo pořízeno dalších 89 knihovních jednotek. Na nákup nemalou
měrou přispěly obce Mladotice, Bezvěrov, Hvozd a Štichovice. Roční úbytek fondu
činil 8 svazků. Úvazek metodické pracovnice byl 0,3.
V průběhu roku se konala 1 porada pro neprofesionální knihovníky včetně semináře.
Byly předány informace o možnostech dalšího vzdělávání v kurzech a odborných
seminářích, knihovnice byly seznámeny s knižními novinkami, s tématem GDPR
a zacházení s osobními údaji čtenářů, s požadavky ohledně vykazování statistických
výkazů, diskutovalo se o zapojení knihoven do pasování prvňáčků. Této akce se již
několik let účastní knihovna v Nečtinech. Obsluhované knihovny obdržely v průběhu
roku 40 výměnných souborů v počtu 1 572 svazků knih. Převážnou část tvořily knihy
z výměnného souboru a menší část knihy z fondu pověřené knihovny Manětín.
Městská knihovna Manětín po obdržení dotace z VISK3 přestoupila z AKS Codex na
AKS Koha a v knihovně proběhla rovněž obnova technického vybavení. V rámci
navazujícího semináře byl představen nový knihovní systém a jeho nové možnosti
v souvislosti s on-line katalogem Vu Find, který je přístupný přes internet pro čtenáře
i knihovníky. V současné době má všech 10 obsluhovaných knihoven plně funkční
on-line katalog. V důsledku změny automatizovaného knihovnického systému je
v dohledné době plánována revize knihovního fondu.
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Městská knihovna Nepomuk
Pověřená knihovna poskytovala služby 33 neprofesionálním knihovnám. V obvodu
působnosti pracují pouze malé místní knihovny v poměrně rozlehlém regionu.
https://www.nepomuk.cz/obcan/mestska-knihovna/.
Pracovní úvazek metodičky byl vyčíslen na 0,85. Dotace pověřené knihovně byla
poskytnuta ve výši 521 053 Kč, do výměnného fondu bylo nakoupeno 813 svazků
knih v hodnotě 170 361 Kč. Roční úbytek byl 1 013 knihovních jednotek. Poradenská
a metodická činnost se týkala zejména knihovnické tématiky. V průběhu roku byla
uspořádána 1 porada pro knihovníky, zaměřená hlavně na evidenci a revizi
knihovního fondu, využití MVS a způsob vyplňování statistických formulářů. V rámci
porady proběhl i seminář s tématy Standardy veřejných knihovnických
a informačních služeb, GDPR a nabídky školení pro knihovníky. Účastnilo se celkem
9 knihovníků. Do obsluhovaných knihoven bylo rozvezeno 87 souborů knih
se 4 390 svazky.
V uvedeném roce proběhly revize v knihovnách Nová Ves a Třebčice bez metodické
pomoci pracovnic pověřené knihovny. Zlepšení interiéru včetně nákupu nábytku bylo
patrné v knihovnách Žinkovy, Vojovice, Partoltice, Přešín, Mohelnice, Mileč, Kotouň
a Klášter, knihovna v Nekvasovech byla přestěhována do nových prostorů obecního
úřadu. Vyšší počet čtenářů se projevil v Obecní knihovně Kasejovice. Tato knihovna
vyvíjí bohatou komunitní činnost, pořádá příměstský tábor pro děti, organizuje kromě
Noci s Andersenem i řadu kulturních akcí.

Městská knihovna Planá
V roce 2019 obsluhovala v rámci svého regionu 7 neprofesionálních knihoven.
https://knihovnaplana.webk.cz/pages/strediskove-knihovny.html.
Na výkon RF obdržela dotační částku ve výši 110 526 Kč, z toho na nákup knih bylo
vynaloženo 30 850 Kč. Do výměnného fondu bylo z těchto prostředků nakoupeno
125 svazků a z prostředků zřizovatelů obcí bylo do regionálního fondu nakoupeno
dalších 263 knihovních jednotek. Roční úbytek fondu tvořilo 320 jednotek. Úvazek
metodické pracovnice činil 0,2. Obsluhované knihovny obdržely od pověřené
knihovny celkem 15 souborů knih s počtem 1 550 svazků, náklady na dopravu
hradilo Město Planá. Revizní práce ve sledovaném roce neprobíhaly. Během roku
proběhla 1 porada pro knihovníky z neprofesionálních knihoven, hlavním tématem
bylo statistické vykazování KULT 12-01 včetně změn. V jejím rámci se uskutečnil
seminář s nabídkou besed pro veřejnost včetně přednášky p. Marka Jelínka
s názvem Dobroběžka, kterého se z důvodu špatné dopravní obslužnosti a nemoci
zúčastnili pouze 4 knihovníci. Pověřená knihovna začala nově organizovat
cestopisné přednášky.
Zřizovatelé všech sedmi základních knihoven přispívali na nákup knih do výměnného
fondu částkou 15 Kč na jednoho obyvatele obce zapojené do systému výkonu
regionálních funkcí. Vlastním fondem disponují pouze knihovny v Bezdružicích,
Černošíně a Konstantinových Lázních. V posledně jmenované obci vznikla pro
potřeby lázeňských hostů tzv. knihobudka, čímž se poněkud snížil zájem o služby
samotné knihovny.
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Městská knihovna Plasy
Pověřená knihovna obsluhovala 59 knihoven, z toho 10 profesionálních – Chrást,
Heřmanova Huť, Horní Bříza, Kaznějov, Líně, Nýřany, Tlučná, Třemošná, Vejprnice
a Zruč-Senec http://knihovna.plasy.cz/?p=seznam_knihoven_region.
Dotace na výkon regionálních funkcí byla přidělena ve výši 931 583 Kč. Částka na
nákup knihovního fondu byla vyčíslena na 248 660 Kč a bylo nakoupeno 1 116
knihovních jednotek. Roční odpis činil pouze 1 titul. Úvazek pracovníků na výkon
regionálních funkcí byl vyčíslen na 1,25. Během roku bylo rozvezeno 185 výměnných
souborů s 11 495 svazky. Doprava byla zajišťována služebním autem knihovny
v Plasích. V průběhu roku se konaly 2 porady určené pro profesionální
i neprofesionální knihovníky, projednávala se odborná tématika a zúčastnilo se
39 pracovníků knihoven. Součástí jedné z porad byla návštěva výstavy v Centru
stavitelského dědictví v Plasích s názvem Století H+Z, komentovaná p. Robertem
Drozdou. Druhá porada se uskutečnila v nově zrekonstruovaném Plaském kulturním
středisku Bio Střela, kde měli knihovníci možnost zhlédnout představení, scénické
čtení z cyklu Listování.
Metodička pověřené knihovny zpracovala žádost o dotaci pro knihovny v Nekmíři,
Městu Touškově a Chrástu. Vyřazování knihovního fondu se uskutečnilo
v knihovnách v Horní Bříze, Nekmíři a Ledcích. V projektu Do knihovny za knížkou,
hračkou, vědou, písničkou byly v roce 2019 zapojeny knihovny v obcích Obora, Dolní
Bělá, Žilov a Rybnice, které díky tomuto zaměření vykazují velké množství dětských
čtenářů. Pověřená knihovna zajišťuje distribuci knih z projektu Česká knihovna
a dovoz nově nakoupených knih pro Městskou knihovnu Třemošná.

Knihovna města Plzně, p.o.
Pověřená Knihovna města Plzně, p.o. obsluhovala v rámci výkonu regionálních
funkcí celkem 14 knihoven, z toho 1 profesionální ve Starém Plzenci.
https://knihovna.plzen.eu/knihovny-a-kulturni-zarizeni/knihovny/pobocky.aspx.
Přidělená dotační částka činila 221 049 Kč, na nákup knihovního fondu bylo
vyčerpáno 55 683 Kč. Do výměnného fondu bylo z těchto prostředků nakoupeno
254 svazků. Dalších 1 194 knihovních jednotek bylo pořízeno z finančních prostředků
zřizovatele Knihovny města Plzně. Do stálého fondu 12 obsluhovaných knihoven
z prostředků města bylo zakoupeno i zpracováno 33 knihovních jednotek, výraznou
část nákupu tvořila též periodika. Roční úbytek činil 882 titulů. Pracovní úvazek
metodičky byl vyčíslen na 0,75, na výkonu regionálních funkcí se současně podílelo
několik pracovníků pověřené knihovny. V rámci metodických návštěv byla průběžně
řešena každodenní knihovnická agenda. Pro pracovnice z obsluhovaných knihoven
byly uspořádány 1 porada a 2 vzdělávací akce. Knihovnice se za odborného vedení
lektora z firmy Tritius Solutions seznámily se způsobem vyhledávání v on-line
katalogu KIS Tritius; další seminář byl zaměřen na mapování vývoje současných
čtenářských potřeb a zájmů vyplývající z uskutečněného průzkumu spokojenosti.
Akcí probíhajících v rámci regionálních funkcí se zúčastnilo 10 knihovnic. Celkem
bylo distribuováno 145 výměnných souborů o počtu 5 459 svazků. Knihy byly
rozváženy služebním vozidlem KMP.
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Za pomoci metodičky pověřené knihovny proběhly revize v knihovnách Bílá Hora,
Božkov a Červený Hrádek. Celkem bylo zrevidováno 7 072 knihovních jednotek,
následně bude ještě probíhat dohledávání ztrát. Činnost knihoven v Malesicích
a Radčicích byla v období od ledna do dubna ovlivněna dlouhodobou nemocí
knihovnice. Knihovna v Černicích procházela rekonstrukcí, byla vyměněna okna,
upraven vstup do budovy a zároveň instalován bezpečnostní přístup. K personálním
změnám v knihovnách nedocházelo.

Městská knihovna Přeštice
Knihovna obsluhovala 23 neprofesionálních knihoven, v obvodu její působnosti
nevykonávala činnost žádná profesionální knihovna. Během roku ukončily svoji
činnost z rozhodnutí zřizovatele obce Řenče knihovny v Oseku, Vodokrtech
a Libákovicích https://knihovnaprestice.webk.cz/pages/reg.html.
Úvazek metodičky činil 0,78. Dotace byla přidělena ve výši 363 158 Kč, na nákup
knih do výměnného fondu bylo vyčleněno 120 368 Kč. Z této částky bylo pořízeno
548 svazků. Roční úbytek výměnného fondu činil 420 titulů. V měsíci prosinci
proběhla porada pro knihovníky z obsluhovaných knihoven, jejíž součástí byl seminář
na téma Webové stránky knihoven. Stěžejním obsahem porady byl způsob
vyplňování statistických výkazů a vedení knihovnické evidence. Akce se zúčastnilo
celkem 14 knihovníků. V průběhu roku bylo do knihoven distribuováno 39 souborů
o velikosti 4 040 svazků. K dopravě sloužilo auto Městského úřadu Přeštice.
Revizní práce proběhly v knihovnách Horušany, Lužany, Roupov, Soběkury a Zálesí.
Knihovna v Horní Lukavici byla přestěhována do provizorních prostor za důvodu
rekonstrukce původní budovy OÚ, ve Kbeli nastoupila nová knihovnice. K vylepšení
interiérů z důvodu výmalby či pořízení nového nábytku došlo v knihovnách
v Lužanech, Pteníně a Roupově. Knihovna v Příchovicích se účastnila soutěže
probíhající v rámci Vesnice roku 2019.

Městská knihovna Rokycany
Ve svém obvodu působnosti poskytovala pověřená knihovna služby celkem
57 základním knihovnám, z toho 7 profesionálním – Holoubkov, Hrádek, Mirošov,
Radnice, Strašice, Stupno, Zbiroh. Obecní knihovna v Plískově přerušila do odvolání
svoji činnost. https://knihovnarokycanyregion.webk.cz/pages/knihovny-regionu.html
Pověřená knihovna obdržela dotaci ve výši 900 000 Kč, na nákup knihovního fondu
bylo vynaloženo 369 007 Kč. Z těchto prostředků bylo nakoupeno 1 320 knihovních
jednotek, dalších 7 titulů bylo pořízeno z jiných zdrojů. Roční úbytek výměnného
fondu tvořilo 100 svazků. Přepočtený úvazek pro výkon RF byl 1,2, na činnosti
regionálního oddělení se zároveň podílelo několik pracovnic. Pro knihovníky
obsluhovaných knihoven byly v průběhu roku uspořádány 2 porady týkající se
knihovnické činnosti, důraz byl kladen na nový způsob statistického vykazování,
knihovníci byli seznámeni s připravovanými akcemi nejen regionálního oddělení
a upozorněni na povinnost provádění pravidelných revizí. Zvláštní pozornost byla
věnována tématům aktualizace Koncepce rozvoje knihoven v ČR do roku 2027,
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Místním akčním skupinám (MAS), Metodickému centru pro výstavbu a rekonstrukci
knihoven, dotačním programům určeným pro knihovny a vydané příručce zaměřené
na případnou změnu knihovního systému. Velká pozornost byla věnována
i způsobům prezentace vizí knihovny představitelům obcí. Zároveň proběhla odborná
přednáška p. Jaroslavy Kiršové o Střediskové knihovně Stupno, která oslavila 140 let
od svého vzniku. Porad a akcí se zúčastnilo 30 pracovníků knihoven. Byl
aktualizován Centrální adresář knihoven, zkontrolována a doplněna data všech
obsluhovaných knihoven.
Revize knihovního fondu proběhla v knihovnách Holoubkov a Mýto, celkem bylo
zrevidováno 15 110 svazků. Knihovnám v Oseku, Mýtě a Rakové, kterým zřizovatelé
finančně přispívali na nákup vlastního fondu, pomáhaly metodičky pověřené
knihovny se zpracováním knih, jednalo o 161 svazků. Pověřená knihovna zajišťovala
distribuci titulů v rámci projektu Česká knihovna a časopisů Iris a Přírodovědci.
Do knihoven bylo rozvezeno 97 souborů knih v počtu 14 697 knihovních jednotek.
Při přípravě souborů byl kladen důraz kromě preferencí samotných knihovníků
z obsluhovaných knihoven i na novinky a aktuální trendy knižního světa. Pověřená
knihovna nedisponuje služebním autem, bylo nutno jej objednávat u zřizovatele
knihovny.

Městská knihovna Stříbro
Regionální činnost byla vykonávána v 10 obsluhovaných knihovnách. V obvodu její
působnosti nevykonávala činnost žádná profesionální knihovna.
https://www.knihovna-stribro.cz/region/.
Úvazek pracovnice zajišťující regionální funkce činil 0,40. Dotace byla přidělena ve
výši 157 895 Kč, na nákup knihovního fondu bylo vynaloženo 68 693 Kč. Celkem
bylo z těchto prostředků nakoupeno 349 svazků. Z příspěvků obcí bylo do
výměnného fondu pořízeno 57 knih. Roční úbytek činil 785 titulů, nadále probíhá
vyřazování zastaralé a opotřebované literatury. V závěru roku proběhla 1 porada
určená pro pracovníky obsluhovaných knihoven, které se zúčastnili 4 knihovníci.
Probírala se odborná knihovnická agendy a příprava statistiky, v rámci porady
proběhl seminář na téma Knihovna pro všechny. Během roku se uskutečnilo
18 metodických návštěv, v Místní knihovně Kladruby byla provedena revize fondu,
revizí prošlo 3 483 svazků.
Zřizovatelé všech 10 knihoven se finančně podíleli na nákupu knih do regionálního
fondu pověřené knihovny. Výměnné soubory byly vytvářeny prostřednictvím nově
nainstalovaného automatizovaného knihovního systému Tritius. Obsluhovaným
knihovnám bylo v průběhu roku rozvezeno celkem 22 souborů s 2 395 svazky knih.
Distribuce byla standardně zajišťována služebním autem Městského úřadu Stříbro.

Městská knihovna Sušice
Obsluhovala celkem 27 knihoven, z toho 4 profesionální knihovny – Hartmanice,
Kašperské Hory, Velhartice a Žichovice. http://www.knihovnasusice.cz/cz/regionalnisluzby.html. Nově zahájily svoji činnost Městská knihovna v Rejštejně a Obecní
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knihovna v Dobršíně. Závěrem roku ukončila činnost knihovna v Domově důchodců
v Sušici.
Výše úvazku metodičky RF činila 0,8, v druhé polovině roku došlo k personální
změně pracovnice vykonávající regionální funkce. Pověřená knihovna obdržela
dotaci ve výši 394 737 Kč. Na nákup knihovního fondu vynaložila 126 179 Kč
a nakoupila 508 svazků. Dalších 13 titulů bylo knihovně darováno. Roční úbytek
výměnného fondu činil 511 knihovních jednotek. Pro pracovníky z obsluhovaných
knihoven se v průběhu roku uspořádaly 3 porady, kterých se zúčastnilo
38 knihovníků. Knihovníci se seznámili s tvorbou a ukázkou webových stránek pro
knihovníky na stránkách www.webnode.cz i s užitečnými webovými odkazy z oblasti
knihovnictví, byli informováni o projektu Česká knihovna 2019 a poučeni o způsobu
vyplňování statistických údajů. S velkým zájmem se setkala výjezdní porada –
exkurze do NK Praha spojená s prohlídkou historických prostor Klementina. V rámci
porad proběhl odborný seminář s tématy Benchmarking knihoven včetně aktualizace
a úpravy dat v Centrálním adresáři knihoven. Během roku bylo do obsluhovaných
knihoven služebním autem MěÚ Sušice expedováno 100 souborů o velikosti
5 171 svazků.
Revizní práce za pomoci metodičky pověřené knihovny byly provedeny v Městské
knihovně Kašperské Hory v rozsahu 8 853 zrevidovaných knihovních jednotek.
Knihovna zakoupila z dotace VISK 3 novou PC sestavu s výkonnějším softwarem
a tiskárnou. Personální změna nastala v knihovně v Žichovicích, obec zakoupila ze
svých prostředků AKS Tritius. Knihovna v Dražovicích byla přestěhována do nových
větších prostor obecního úřadu a budova knihovny v Rozsedlech prošla celkovou
rekonstrukcí.

Městské kulturní středisko Tachov - knihovna
Poskytovala služby 16 knihovnám, z toho 1 profesionální knihovně v Boru.
http://www.mks.tachov.cz/tachovska-mestska-knihovna.html. V závěru roku ukončila
svoji činnost knihovna v Částkově z důvodu velmi nízké návštěvnosti.
Pověřená knihovna hospodařila s dotační částkou 252 632 Kč, na nákup knihovního
fondu vynaložila 88 421 Kč. Z těchto prostředků bylo do výměnného fondu
nakoupeno 357 svazků. Do rozpočtu knihovny přispěli i zřizovatelé dvanácti
obsluhovaných knihoven významnou částkou 150 608 Kč, z níž bylo kromě
nezbytných knihovnických pomůcek nakoupeno 619 svazků knih. Dalších 39 titulů
obdržela knihovna darem. Roční úbytek výměnného fondu činil 1 283 knihovních
jednotek. Odpisy se týkaly pouze zastaralých a poškozených knih. Metodickou
činnost vykonávala 1 pracovnice na plný úvazek.
Konzultace a poradenství probíhaly na základě potřeb a požadavků knihovnic. Pro
pracovníky obsluhovaných knihoven byla uspořádána 1 porada, které se zúčastnilo
6 knihovníků. Byly předány informace týkající se knihovnické agendy, hodnotila se
činnost jednotlivých knihoven. Konzultace se týkaly metodiky pořádání dětských
soutěží a práce se čtenáři, nákupu knih přes webovou aplikaci, řešení upomínek,
vyřazování knihovního fondu apod. Metodické návštěvy se zaměřovaly na odbornou
knihovnickou tématiku. V průběhu roku bylo připraveno 7 seminářů, z toho v rámci
výkonu regionálních funkcí 4 semináře s účastí 35 knihovníků z obsluhovaných
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knihoven. Kromě autorského čtení p. Zuzany Součkové byl patrný velký zájem
o přednášky regionálních historiků p. Libora Marka, Daniela Ševce i spisovatele
Petra Nazarova. Velmi zajímavá byla cestopisná přednáška p.Tomáše Kůdely.
Do knihoven bylo expedováno 35 výměnných souborů v počtu 3 841 svazku, náklady
na dopravu hradilo Městské kulturní středisko Tachov. Cirkulace knih probíhala
pravidelně v půlročních intervalech, případně dle potřeb jednotlivých knihoven.
K personální změně došlo v knihovně v Rozvadově. Do vedení knihovny se vrátila
letitá pracovnice této knihovny p. Šestáková. Kompletní rekonstrukcí prošla knihovna
ve Starém Sedlišti, byla zde provedena nová výmalba a nakoupen nový nábytek
včetně knižních regálů.

Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK
Část výkonu RF byla smluvně převedena ze strany SVK PK na 16 pověřených
knihoven, které zabezpečovaly činnost celkem 477 obsluhovaných knihoven.
https://svkpk.cz/pro-knihovny/vykon-regionalnich-funkci-2/. V průběhu roku 2019
byly průběžně prováděny kontroly nakládání s finančními prostředky z dotace na
výkon RF v rozsahu „Pravidel poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon
regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji“, tj. na výběr titulů, efektivitu nákupu
knih do výměnných fondů, na jejich odborné zpracování a distribuci do knihoven a na
nákup drobného hmotného majetku. Začátkem roku bylo znovu komplexně ve všech
16 pověřených knihovnách překontrolováno vyúčtování dotace z roku 2018 na
základě předložených účetních dokladů; ze zpracovaných statistických výkazů RF
byla následně zpracována souhrnná Roční zpráva o výkonu RF v Plzeňském kraji za
rok 2018 pro poskytovatele dotace. Zpráva byla rovněž předána Národní knihovně
ČR a zveřejněna v termínu do 31. 3. 2019 na webových stránkách SVK PK.
Metodické návštěvy byly zaměřené na výkon regionálních služeb ze strany
pověřených knihoven a návštěvy knihoven v rámci krajského kola soutěže Vesnice
roku. Oddělení se metodicky podílelo na přípravě Obecní knihovny Kasejovice
nominované do soutěže Knihovna roku. Pracovní cesty navazující na výkon RF se
uskutečnily do Pardubic (účast na konferenci pro metodiky krajských a pověřených
knihoven) a Prahy (jednání sekce Sdružení knihoven pro RF, jednání Sekce
veřejných knihoven a Sekce vzdělávání). Poradenství se týkalo zejména vyúčtování
krajské dotace na výkon RF knihoven, výkaznictví pro NIPOS MK ČR, kurzů
informační gramotnosti, dokumentace k revizím knihovního fondu, přechodu na nový
AKS (Tritius, Koha) a jeho dopady na obsluhované knihovny.
V průběhu roku se uskutečnily 4 společné koordinační porady OVOK s řediteli
a vedoucími pověřených knihoven a zástupci oddělení kultury Krajského úřadu
Plzeňského kraje. Hlavními tématy těchto porad byl výkon RF v Plzeňském kraji,
informace o způsobu podávání žádostí a vyúčtování dotace na výkon RF,
poskytování regionálních služeb jednotlivými pověřenými knihovnami, příklady dobré
praxe, vzdělávání knihovníků, účast knihoven v celonárodních projektech,
projednávání aktuálních otázek knihovnické praxe, soutěž Vesnice roku a Knihovna
roku, akviziční portál, AKS Koha, Centrální portál Knihovny.cz, statistika,
benchmarking a rovněž distribuce materiálů pro knihovny. Zástupci kolegia
pověřených knihoven navrhli zavést od r. 2020 soutěž o nejlepší knihovnu kraje,
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stanovili základní hodnotící kritéria a snaží se pro soutěž získat podporu Plzeňského
kraje.
Metodičky se zabývaly konzultační činností ke statistice výkonů knihoven,
kontrolovaly statistické výkazy a sumáře KULT (MK) 12-01 za jednotlivé
zpravodajské jednotky. Výsledné údaje byly po opravách zpracovány v podobě
celokrajských sumářů a s komentářem v termínu odeslány NIPOS MK ČR. Výsledky
posloužily jako podklad pro vydání materiálu „Přehled činnosti veřejných knihoven
v Plzeňském kraji v roce 2018“. 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 2 žádosti o grant v programu Ministerstva kultury ČR VISK 2
Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční prostředky ve
výši 25 000 Kč na projekt Kurzy informační gramotnosti v rozsahu 50 vyučovacích
hodin, dalších 10 hod. výuky bylo hrazeno z prostředků krajské knihovny. Z dotace
byly hrazeny mzdy lektorů. Celkem se uskutečnilo 9 kurzů na rozvoj počítačových
dovedností, předáno bylo 121 osvědčení. Celková účast v kurzech ICT byla
165 pracovníků knihoven. Obsahová náplň se každoročně aktualizuje o nová témata
nadstavbových kurzů, např. Bezpečnost v on-line prostředí, Windows 10,
MS Outlook a jeho nástroje a aplikace. Z dotace na aktualizaci hardware
vzdělávacího centra bylo zakoupeno 15 počítačových stanic včetně monitorů,
klávesnic a sluchátek. Celková hodnota projektu byla 385 000 Kč, výše dotace
MK ČR činila 269 000 Kč.
Pro pracovníky veřejných knihoven byla připravena ještě řada dalších vzdělávacích
programů, např. semináře Získej, Vyhledávání informací o zdraví za podpory NLK,
Virtuální národní fonotéka (NTK), seminář Čtenářské lekce a dílny s Mgr. Ninou
Rutovou. Z iniciativy regionální organizace Svazu knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP 04) se uskutečnil knihovnický zájezd na veletrh Svět knihy v Praze
a odborná exkurze do MKS a Městské knihovny v Blovicích a do Městské knihovny
a komunitního centra ve Spáleném Poříčí.
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.
Ing. Petrovičová provedla z pověření MK ČR kontrolu realizace projektů z programu
VISK3 v pověřených knihovnách ve Stříbře, Plzni a Horažďovicích.
Mgr. Hendrychová byla členem krajské poroty pro soutěž měst a obcí Zlatý erb
a Junior erb a jako zástupce SKIP byla členkou hodnotící komise soutěže Vesnice
roku Plzeňského kraje pro rok 2019.
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4. Hodnocení výkonu regionálních funkcí v pověřených
knihovnách
Stěžejní činností regionálních oddělení jednotlivých pověřených knihoven byl
standardně nákup knihovního fondu, jeho zpracování, tvorba výměnných
souborů a jejich pravidelný rozvoz do obsluhovaných knihoven. Celkový stav
výměnného fondu k 31. 12. 2019 v Plzeňském kraji činil 347 390 knihovních
jednotek, odrážel přírůstek fondu a roční odpisy u jednotlivých knihoven. Celkový
roční přírůstek výměnného fondu, zakoupený z prostředků kraje, obcí a jiných zdrojů
včetně darů, činil 13 240 knihovních jednotek, což je o 466 svazků více ve srovnání
s rokem 2018. Z toho roční přírůstek zakoupený pouze z dotačních prostředků kraje
činil 10 858, tj. o 287 svazků více. Z příspěvků obcí a z jiných zdrojů bylo pořízeno
2 369 knihovních jednotek.

Rok 2019 - přírůstek výměnného fondu z finančních prostředků Plzeňského kraje
a z prostředků obcí a jiných zdrojů (Česká knihovna, dary aj.)
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rok 2016

rok 2017
rok 2018

rok 2019

650
622
689
679
587
577
655

449
387
421
494
414
418
538

940
1001
876
1147
1179
1151
1222

842
786
861
803
797
829
884

340
312
314
302
344
314
381

836
673
821
763
836
817
813

486
545
413
584
506
433
388

608
586
679
688
600
552
548

842
777
898
1505
1718
1492
1327

911
544
545
592
308
436
406

590
381
429
630
515
516
521

Tachov

Sušice

Stříbro

1629
1800
1587
1571
1281
1190
1448

Rokycany

1240
1345
1154
1145
1014
1207
1116

Přeštice

Planá

Nepomuk

Manětín

Kralovice

Klatovy

Horažďovice

Domažlice

1212
1076
1136
1198
1200
1289
1429

Plzeň

rok 2015

545
423
471
490
478
527
549

Plasy

rok 2014

Dobřany

Blovice
rok 2013

1359
1391
1171
1000
1101
1026
1015

Roční přírůstky výměnného fondu v pověřených knihovnách – srovnání let 2013–2019

Počet dodaných výměnných souborů do neprofesionálních knihoven dosáhl
v celokrajském měřítku 1 383, to je v porovnání s předchozím rokem o 27 souborů
více. Speciální požadavky čtenářů řeší pověřené knihovny většinou formou
vyžádaných menších souborů z pověřených knihoven a využíváním meziknihovní
výpůjční služby.

Rok 2019 - většina neprofesionálních malých místních knihoven nemá svůj vlastní fond,
je tedy plně závislá na obměně výměnných souborů.
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Tachov

Sušice

Stříbro

Rokycany

Přeštice

Plzeň

Plasy

Planá

Nepomuk

Manětín

Kralovice

Klatovy

Horažďovice

Domažlice

Dobřany

Blovice
rok 2013

66

61

176

66

156

75

36

93

14

189

123

36

115

26

94

54

rok 2014

71

64

165

82

172

77

30

90

13

159

133

46

117

36

91

56

rok 2015

65

57

161

83

171

70

38

103

15

138

134

37

111

22

85

39

rok 2016

69

67

150

84

172

65

36

90

14

185

136

38

106

24

91

38

rok 2017

63
50
59

63
72
70

161
188
161

71
78
80

181
166
179

64
73
69

31
38
40

89
96
87

15
15
15

191
165
185

140
131
145

35
40
39

102
96
97

17
19
22

87
93
100

36
36
35

rok 2018

rok 2019

Počet dodaných souborů knihovnám – srovnání let 2013–2019

Počet svazků poskytnutých v souborech činil 93 517, to je o 2 001 titulů více než
v předchozím roce. Z dlouhodobého hlediska lze považovat počty svazků
v souborech u většiny pověřených knihoven za relativně stálé a vyrovnané.
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Blovice

Dobřany

Domažlice

Horažďovice

Klatovy

Kralovice

Manětín

Nepomuk

Planá

Plasy

Plzeň

Přeštice

Rokycany

Stříbro

Sušice

Tachov

rok 2013

2673

5182

14270

2394

11875

3923

1572

4300

1661

12467

4829

5301

9417

3139

4493

4595

rok 2014

2849

5119

13536

2831

11085

4163

1191

4360

1537

8934

5580

5344

9952

3918

4370

5844

rok 2015
rok 2016

2908
2926

4430
5948

12763
11293

2823
2873

11013
11295

4663
4570

1417
1523

5260
4610

1731
1752

9047
9426

5796
5646

4365
3834

8992
9682

2842
2600

5020
5460

4606
4213

rok 2017

2616

5001

11848

2585

11146

4365

1266

4605

1697

10359

5770

3890

11325

1705

5220

3772

rok 2018

2523

5276

13276

2776

10893

4323

1396

4880

1580

11134

5006

4581

12918

1721

5491

3742

rok 2019

2911

4969

13118

2086

11589

4234

1572

4390

1550

11495

5459

4040

14697

2395

5171

3841

Počet svazků v souborech dodaných obsluhovaným knihovnám – srovnání let 2013–2019

Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí - někteří zřizovatelé
přispívali svým vlastním profesionálním a často i neprofesionálním knihovnám
nákupem časopisů a knih. Nově nakoupený knihovní fond i retro fond svých
obsluhovaných knihoven zpracovávaly v rámci výkonu regionálních funkcí pověřené
knihovny v Domažlicích, Klatovech, Plzni a Rokycanech. Na nákup do výměnných
fondů svých pověřených knihoven přispěly navíc zřizovatelé knihoven v regionech
Manětín, Planá, Plzeň, Stříbro a Tachov.
Doprava v regionu v roce 2019 vykazovala víceméně srovnatelný objem oproti
předchozímu roku z hlediska počtu obsloužených knihoven. Bylo vykázáno 24 856
ujetých km, tj. o 571 méně km více ve srovnání s rokem předchozím. Doprava do
obsluhovaných knihoven byla zajišťována standardně služebními vozidly zřizovatelů
nebo pověřených knihoven. Jednalo se o dodávky výměnných souborů, revize
a aktualizace fondu na knihovnách, metodické návštěvy, individuální poradenskou
činnost apod.
Revizní práce a zároveň aktualizace se uskutečnily ve 23 knihovnách,
v 19 knihovnách byla ukončena revize knihovního fondu. Tato činnost probíhala ve
spolupráci s pracovnicemi pověřených knihoven v regionech Blovice, Domažlice,
Horažďovice, Klatovy, Plzeň, Rokycany, Stříbro a Sušice. Celkem bylo zrevidováno
56 635 titulů.
Pracovní úvazky metodiků regionálních oddělení v Plzeňském kraji doznaly
nepatrného nárůstu u knihoven v Blovicích, a Domažlicích. V celokrajském měřítku
souhrn úvazků metodiků pověřených knihoven činil 12,74, což představuje zvýšení
o 0,19 úvazku.
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Blovice

Dobřany

Domažlice

Horažďovice

Klatovy

Kralovice

Manětín

Nepomuk

Planá

Plasy

Plzeň

Přeštice

Rokycany

Stříbro

Sušice

Tachov

rok 2013

0,75

0,58

2

0,625

1,24

0,2

0,3

0,85

0,2

1,6

0,25

0,78

1,2

0,25

0,8

1

rok 2014

0,75

0,58

1,75

0,625

1,24

0,3

0,3

0,85

0,2

1,3

0,75

0,78

1,2

0,25

0,8

1

rok 2015

0,75
0,75

0,58
0,58

1,75
1,75

0,625
0,625

1
1,2

0,25
0,33

0,3

0,85

0,2

1,2

0,25

0,8

1

0,85

0,2

0,75
0,75

0,78

0,3

1,3
1,4

0,78

1,2

0,25

0,8

1

0,75
0,70
0,75

0,58
0,58
0,58

1,75
1,85
2,00

0,625
0,625
0,625

1,1
1
1

0,25
0,25
0,25

0,3
0,3
0,30

0,85
0,85
0,85

0,2
0,2
0,20

1,36
1,26
1,25

0,75
0,75
0,75

0,78
0,78
0,78

1,2
1,2
1,2

0,25
0,4
0,4

0,8
0,8
0,8

1
1
1

rok 2016

rok 2017
rok 2018
rok 2019

Pracovní úvazky metodiků vykonávajících regionální funkce – srovnání let 2013-2019

Statistické údaje vykazované v celostátním výkazu Kult (MK) 12-01 se týkaly všech
evidovaných knihoven v Plzeňském kraji. Sumarizace dat proběhla elektronickou
formou a veškeré údaje byly předávány pouze elektronickou cestou k celostátnímu
zpracování do NIPOS. Počátkem roku 2020 bylo ze strany pověřených knihoven
zpracováno celkem 531 statistických výkazů včetně sumářů ze všech knihoven
v Plzeňském kraji za rok 2019. Všechny sumáře za jednotlivé kategorie knihoven
prošly kontrolou ze strany oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK.
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5. Financování regionálních funkcí
Na výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji byly pro rok 2019 Zastupitelstvem
Plzeňského kraje schváleny finanční prostředky ve výši 7 500 000 Kč, z toho bylo
minimálně 1 875 000 Kč určeno na nákup knihovního fondu pro veřejné knihovny
v kraji. Celková přidělená dotační částka byla o 500 000 Kč vyšší než v roce 2018.
Pro SVK PK nebyly prostředky na výkon RF zvlášť vyčleněny.
Suma byla přerozdělena metodou proporcionálního financování, která zohledňuje
počet základních knihoven zřizovaných obcemi v Plzeňském kraji v okruhu
působnosti pověřených knihoven. Poměrová částka při čerpání dotace byla
stanovena na maximálně 65 % určených na osobní náklady a minimálně 25 % na
nákup knihovního fondu. Ustanovení se týkalo všech smluvně pověřených knihoven
v Plzeňském kraji.

Stříbro
157 895 Kč

Sušice
394 737 Kč

Tachov
252 632 Kč

Blovice
426 316 Kč

Dobřany
347 368 Kč

Domažlice
1326 315 Kč

Rokycany
900 000 Kč

Přeštice
363 158 Kč
Plzeň
221 049 Kč

Horažďovice
347 368 Kč

Plasy
931 583 Kč

Klatovy
726 316 Kč
Planá
110 526 Kč

Nepomuk
521 053 Kč

Kralovice
Manětín
315 789 Kč
157 895 Kč

Rozložení objemu finančních prostředků v Plzeňském kraji na výkon regionálních funkcí
v jednotlivých pověřených knihovnách v roce 2019

Z předložených údajů statistických výkazů knihoven a ze zpracovaného sumáře
výkonu a financování regionálních funkcí za rok 2019 vyplynulo, že všechny
knihovny v plné míře využily přidělenou dotaci a zároveň nepřekročily limit stanovený
pro celkové osobní náklady. Maximální částka (65 % z dotace), kterou bylo možno
použít, nebyla překročena v žádné z knihoven. Tato zahrnuje mzdové náklady
stálých zaměstnanců na plné či částečné úvazky, zákonné sociální pojištění
a sociální náklady. Celková suma osobních nákladů hrazených z dotace v roce 2019
činila u pracovníků vykonávajících regionální funkce 4 638 996 Kč.
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Tachov

Sušice

Stříbro

Rokycany

Přeštice

Plzeň

Plasy

Planá

Nepomuk

Manětín

Kralovice

Klatovy

Horažďovice

Domažlice

Dobřany

Blovice

Spotřeba materiálu byla vyčíslena na 2 683 365 Kč. Z toho částka vynaložená
na nákup knihovního fondu činila 2 520 688 Kč, což bylo o 170 564 Kč více
než v předchozím roce. U všech knihoven byla dodržena stanovená minimální
hranice nákupu knih do výměnného fondu, která činila celkově 1 875 000 Kč.
Do spotřeby materiálu byly dále započítány nákup pohonných hmot, nezbytné
kancelářské potřeby pro knihovny, tiskopisy, čtenářské průkazy, knižní lístky, fólie
na obalování knih, knihovnické kalendáře, rozřaďovače, tonery do tiskáren a kopírek,
skartovačka apod.

rok 2013 90 735 94 465 261 414 78 001 160 972 154 163 34 959 144 081 26 492 202 753 42 894 117 185 196 151 116 034 91 996 76 089
rok 2014 75 955 88 153 241 182 69 925 175 947 139 312 38 130 117 517 22 693 184 233 41 029 105 453 178 806 61 474 84 888 69 040
rok 2015 82 132 94 385 262 219 80 201 157 686 161 241 44 527 142 253 29 382 206 990 45 161 141 823 200 310 52 614 107 772 75 000
rok 2016 94 656 104 072 292 813 82 610 213 495 152 108 41 572 146 681 34 600 232 721 47 785 141 533 355 144 68 819 106 759 80 741
rok 2017 97 978 103 818 299 273 78 061 216 007 168 736 49 658 155 604 35 370 215 307 49 615 119 111 447 476 48 969 111 183 83 750
rok 2018 104 942 110 457 331 344 85 086 224 182 173 878 50 592 164 720 26 506 242 962 51 433 112 954 411 360 55 963 116 428 87 317
rok 2019 115 091 120 499 394 706 111 048 247 294 201 039 52 789 170 361 30 850 248 660 55 683 120 368 369 007 68 693 126 179 88 421

Srovnání výše vynaložených prostředků na nákup knihovního fondu z prostředků krajské
dotace v Kč srovnání let 2013-2019

Další položku tvoří finanční příspěvky zřizovatelů knihoven na nákup knih do
výměnných souborů pověřených knihoven. Aktivně bylo zapojeno 33 obcí
v obvodu působnosti pověřených knihoven v Tachově, Stříbře, Plané a v Manětíně.
Jednalo se o částku 15 až 16 Kč na obyvatele obce. Celková suma těchto příspěvků
na výměnný fond činila 296 142 Kč. Dalším a zároveň největším přispěvatelem byla
Knihovna města Plzně p.o., která na nákup knih do stálého fondu svých knihoven
vložila z vlastních prostředků částku 153 371 Kč.
Finanční náklady na spotřebu energie jsou vykázány ve výši 63 075 Kč, což je
o 28 382 Kč méně ve srovnání s předchozím rokem. Tato položka vykazuje setrvalé
snižování. Jednotlivé částky jsou zúčtovány na základě vypracovaných směrnic
o spotřebě energií. Náklady byly vyčísleny u knihoven v Blovicích, Domažlicích,
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Plasích a Plzni. V ostatních knihovnách energie plně hradili zřizovatelé pověřených
knihoven. Jednalo se o podíly na vodném, stočném, na spotřebě elektrické energie
a plynu dle vypracovaných interních směrnic.
Cestovné činilo 32 288 Kč, to je zvýšení o 7 615 Kč. Zahrnovalo cestovní náhrady
v rámci metodických návštěv pracovníků pověřených knihoven, cestovné na pracovní
porady, školení a semináře. Cestovné vykazovaly knihovny Blovice, Domažlice,
Horažďovice, Klatovy a Plasy. U ostatních dvou třetin pověřených knihoven bylo
cestovné opět financováno z vlastních prostředků zřizovatelů
Ostatní služby zahrnovaly položky jako je doprava, upgrade výpočetní techniky,
pořízení AVG licencí, licencí na informační zdroje, náklady na telefonní poplatky,
účastnické poplatky aj. Položky ostatní služby byly finančně vyjádřeny souhrnnou
částkou 65 362 Kč, což znamenalo zvýšení o 2 240 Kč ve srovnání s předchozím
rokem. Náklady na dopravu vykazovaly knihovny v Domažlicích, Horažďovicích
a Rokycanech v částce 22 571 Kč a nákup licence na elektronické zdroje uváděly
knihovny v Domažlicích a v Sušici v celkové výši 19 087 Kč.
Jiné ostatní a provozní náklady – do této položky byly zahrnuty náklady na
pořízení nového notebooku a čtečky čárových kódů v pověřené v knihovně
Domažlice v celkové hodnotě 16 274 Kč.
Krajský grantový program s názvem Mikrogranty pro oblast školství, mládeže
a sportu úspěšně využila knihovna v Klatovech a obdržela dotační částku ve výši
10 000 Kč. Dalších 35 000 Kč získala z programu Podpora literární tvorby
a publikační činnosti 2019.

Z doložených údajů je zřejmé, že přidělená dotace byla opět plně vyčerpána
a v závislosti na různých místních podmínkách i dle možností jednotlivých
pověřených knihoven účelně využita. Na chodu regionálních oddělení a na
zabezpečení výkonu regionálních funkcí se jako obvykle různou měrou podíleli
i zřizovatelé pověřených a obsluhovaných knihoven.

Sestavil:
oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK, 2019
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