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A) Úvod 

Výroční zpráva za rok 2019 

 

Rok 2019 chci uzavřít připomínkou sta let od vydání prvního knihovního zákona, 
zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919. Smysl zá-
kona byl vepsán hned v jeho úvodním paragrafu a lze za ním vysledovat velký pří-
běh dlouhé humanistické tradice a touhy po rozvoji ducha, po vzdělání pro 
všechny: „Na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva zřizo-
vány buďte politickými obcemi veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou 
i zábavnou, která má skutečnou vnitřní hodnotu“. Primárním účelem tohoto zákona 
bylo vzdělávání občanů, které mělo přesahující „vnitřní hodnotu“. Po čtyřiceti le-
tech se étos radikálně proměnil a na vnitřní hodnoty jsme mohli zapomenout.  
Dne 9. července 1959 vyšel zákon o jednotné soustavě knihoven. Zákon, který se 
nesl ve zcela jiném duchu, zdůrazňoval důležitost masového vzdělávání, podříze-
ného příběhu o vítězném socialismu. Poslední platné znění knihovního zákona 
z 29. června 2001 již neobsahuje žádný „metapříběh“, není tu žádné vyprávění 
o tom, kam by se měl život čtenáře ubírat, pokud navštěvuje knihovnu. Zákon ale 
každému uživateli knihovnických služeb zaručuje přístup k informacím a to bez 
rozdílu, což není rozhodně málo. 

Již sto let poskytují knihovníci uživatelům přístup ke knihám a jiným dokumentům, 
sto let poskytují čtenářům cenné informace, které jim pomáhají orientovat se v ra-
dikálně se proměňujícím světě. Této stoleté tradici se naše knihovna ani v uplynu-
lém roce nezpronevěřila a za to bych chtěl poděkovat zaměstnancům i podporova-
telům Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 

 

 

  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 2019. 

Počet registrovaných uživatelů se opět meziročně o něco snížil na 9 902. Význam-
nou novinkou je snížení věkové hranice čtenářů na 12 let, čímž SVK PK vychází 
vstříc zejména studentům víceletých gymnázií, ale samozřejmě nejen jim. Přesto 
je celkový počet výpůjček o něco vyšší než v minulém roce (472 111), méně je 
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  
knihovna 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. Čtenáři mají dokonce sami možnost navrhovat a dopo-
ručovat knihovně, jaké tituly by měla do fondu pořídit, na jejich popud jich v minu-
lém roce SVK PK pořídila 62. 

Stále větší oblibě se také těší sobotní provoz výpůjčního protokolu, zóny volného 
studia, samoobslužné internetové studovny a volného výběru knih, kterým vychá-
zíme vstříc, zejména těm uživatelům knihovny, kteří jsou v průběhu pracovního 
týdne mimo Plzeň, a přesto by rádi služeb SVK PK využívali. Vracení knih pro-
střednictvím biblioboxů se stalo vítanou a dnes již zavedenou možností pro řadu 
především mimoplzeňských uživatelů. Dokládá to i více než 9 000 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 vysokoškolských kolejích, tak i na Centrálním autobuso-
vém nádraží a hlavním nádraží ČD. Potýkáme se však s velkým množstvím od-
padků, neboť řada cestujících si stále plete bibliobox s odpadkovým košem. 

Přírůstek knihovního fondu je o něco vyšší než v minulém roce (17 515), celková 
návštěvnost knihovny se však snížila, což může souviset se snížením počtu stol-
ních počítačů s připojením k internetu a odebráním židlí z internetové studovny. 
K delší práci je možné využít počítače umístěné ve volném výběru knih, studov-
nách a v oddělení zahraničních knihoven v Evropském domě na náměstí Repub-
liky nebo prostřednictvím vlastních zařízení připojených k WiFi síti SVK PK. 

Vedle tradičních dokumentů jsme v r. 2019 zakoupili dalších nové tituly 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 další 21 svazek knih české lite-
ratury a literární vědy, v rámci projektu Cizojazyčná knihovna pak 57 zahraničních 
titulů. 

Zakázku na vazbu novin a časopisů v celkovém objemu 400 000 Kč získala stejně 
jako v loňském roce firma Obermeier Buchbinderei, s. r. o. Kvalita zpracování do-
daných vazeb byla velmi dobrá, byly svázány 202 svazky novin a 871 svazek ča-
sopisů. 
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Pokračoval také projekt Restaurování starých tisků z dotačního programu IROP, 
Výzva č. 25 Knihovny, zrestaurováno bylo 63 svazků. V souvislosti s dalším pro-
jektem ze stejného dotačního programu IROP na rekonstrukci depozitáře Bory 16 
jsme byli nuceni hledat dočasné úložiště pro knihovní fond zde umístěný. V dubnu 
a květnu 2019 proběhlo masivní stěhování do externích depozitářů v Bušovicích 
a Stodu. 

SVK PK byla úspěšná se svými žádostmi o dotace z programů VISK, vyhlašova-
ných MK ČR. Díky dotaci bylo možné např. pořídit nové vybavení vzdělávacího 
centra, které je využíváno pro vzdělávání zaměstnanců SVK PK, knihovníků v Pl-
zeňském kraji i široké veřejnosti. Knihovna získala rovněž dotaci na projekt Noc li-
teratury z rozpočtu Magistrátu města Plzně. Jednalo se o cyklus rozmanitých kul-
turních pořadů u příležitosti 30. výročí sametové revoluce věnovaný samizdatu. 
Multižánrový formát festivalu se nám osvědčil již v minulých letech. Pestrou škálou 
různých aktivit se podařilo zapojit širokou veřejnost, proto SVK PK připravuje po-
dobný projekt i na r. 2020. 

V průběhu roku 2019 došlo k několika personálním změnám, pracovní kolektiv 
SVK PK se omladil a zvýšil se též počet pracovníků s vysokoškolským a odbor-
ným knihovnickým vzděláním. Bohužel nás také několik kolegů navždy opustilo, 
přesto na ně s láskou a úctou stále vzpomínáme. Knihovna se stala také pořada-
telem mezinárodního semináře CASLIN 2019, s podtitulem (Ne)uvěřitelná  
knihovna, který byl věnovaný tvorbě komunikačních strategií pro jednotlivé cílové 
skupiny. Snad se nám dařilo a věřím, že i nadále bude dařit komunikovat nejen 
s našimi uživateli, ale i širší veřejností. 
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1 Propagace a marketing 

 

Propagace na www a sociálních sítích 

Průběžně byly aktualizovány webové stránky především v sekcích aktualit, kalen-
dáře akcí a kontaktů, avizovány změny otevírací doby, změny v počtu a rozmístění 
biblioboxů s přiložením online map. Rozšíření nabídky služeb či vyhlášení výběro-
vých řízení byla avizována na home page v sekci aktualit. Připravované akce byly 
propagovány prostřednictvím elektronických pozvánek, plakátů či informačních le-
táků, které grafik autorsky navrhoval a graficky realizoval, anebo prováděl korek-
tury 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, nabídce online služeb apod.; administrační systém webu byl 
včas nastaven na automatické přepnutí zobrazení změn provozních dob všech od-
dělení (léto, Vánoce). Materiály odborných oddělení a základní dokumenty kni-
hovny byly zveřejňovány a průběžně aktualizovány formou souborů ke stažení 
(prezentace, soupisy rešerší a nabídek z fondu, rozvrhy výuky a termíny zkoušek, 
materiály pro výkon regionálních funkcí). Ze všech pořádaných akcí přinášíme ná-
sledně veřejnosti fotoreportáž. Médiím poskytujeme vyžádané grafické materiály. 
Podle požadavků vedoucích oddělení byla průběžně aktualizována data webu. 
PR oddělení také spravuje všechny dotazy a připomínky přes formulář webových 
stránek a odpovídá uživatelům do 48 hodin od zadání požadavku. Na Facebooku 
jsou denně aktivně spravovány stránky Studijní a vědecká knihovna Plzeňského 
kraje, Meeting Literature a skupina Literární akce v Plzni, na Twitteru SVK PK, na 
Youtube kanál SVK PK, dále též Instagram. Momentálně má oddělení PR a mar-
ketingu 5 zaměstnanců. 

 

Grafika, sazba, publikace 

V průběhu roku byly navrhovány pozvánky, plakáty, tematické samolepky, ban-
nery elektronické i závěsné velkoformátové na budovu OZK, čestná uznání a di-
plomy, sazby katalogů k pořádaným výstavám včetně korekce; pro akce OZK byla 
vytvářena speciální grafická výzdoba dle požadavků. V návaznosti na průběžnou 
obměnu fondu ve volném výběru knih (dále VV) probíhala průběžně sazba matric 
MDT popisků polic a stojanů. V jednotném vizuálním stylu byly aktualizovány gra-
fické předlohy šablon AKS ALEPH500 (upomínky, objednávky, děkovné dopisy, 
doklad o výpůjčce apod.), zhotoveny šablony formulářů pro vstup dat. Dle potřeb 
organizace byly v jednotném stylu navrhovány její další dokumenty (Plán hlavních 
úkolů na rok 2019, Výroční zpráva za rok 2018). K výroční zprávě byly sestaveny 
tabulky statistických ukazatelů a provedena sazba celého dokumentu včetně ko-
rekce, po schválení nadřízeným orgánem byl dokument vystaven na www strán-
kách organizace. Z podkladů k výstavě v rámci festivalu Smetanovské dny byla 
zhotovena sazba publikace O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální litera-
tuře 19. století, včetně korekce a grafické úpravy dodaných skenů (výřezy, retuše, 
postprocess). Dodané plakáty byly dle požadavků retušovány či přesázeny do žá-
daných formátů až do velikosti A0. 

Podle potřeby byly prováděny další jazykové korektury (tiskové zprávy, propa-
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gační materiály k akcím, příspěvky pro chystané publikace). Pravidelně byla zho-
tovována fotodokumentace všech pořádaných akcí (přednášky, výstavy, verni-
sáže) či částí budovy pro prezentační účely. Na pracovišti jsou archivovány též 
všechny externě dodané fotodokumentace. Průběžně byla poskytována metodická 
pomoc ostatním oddělením, z dodaných dat vytvářeny prezentace pro konference 
a semináře. Průběžně probíhala kontrola a obnova poškozených informačních ma-
teriálů v budově.  

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

 

Public relations 

Oddělení PR mělo v roce 2019 za cíl pokračovat v udržování kladných postojů ve-
řejnosti ke knihovně a zvýšit zájem o ni ze strany uživatelů současných i potencio-
nálních. Public relations neboli vztahy s veřejností jsou funkcí managementu, vy-
cházející z dlouhodobé strategie knihovny. Zaměření PR zahrnovalo různé cílové 
skupiny: uživatele, vlastní zaměstnance, dodavatele, úřady, místní obyvatelstvo, 
sdělovací prostředky ad. Mezi další úkoly PR patřilo zejména vytvářet identitu kni-
hovny, lobbying, fundraising a marketing událostí (kulturní, vzdělávací a společen-
ské akce). Cílem budování firemní kultury bylo identifikovat knihovníky s knihov-
nou, s tím, co dělá, kam směřuje.  

Oddělení PR kontinuálně pracovalo na posílení interní kultury instituce, podařilo se 
nastartovat otevřenou komunikaci, týmovou spolupráci a rozvoj zaměstnanců. Ko-
munikační kanály: 

▪ tiskoviny (nástěnky, letáky, manuály, výroční zprávy) 

▪ elektronické (mailová komunikace) 

▪ zaměstnanecké dárky, kalendář věnovaný prostorům a budovám SVK PK 

▪ prostředky zpětné vazby (možnost osobního setkání s pracovníky PR podle 
potřeb zaměstnanců) 

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

▪ 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 2019 webové stránky navštívilo 153 034 čtenáře, na Facebooku máme 
2 827 sledujících, což je meziroční nárůst cca 354 osoby. V online vyhledavačích 
při zadání „Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje“ nalezneme vyhleda-
ných 115 000 odkazů. 
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Kulturní management 

V hlavní budově oddělení PR realizovalo v roce 2019: 28 kulturních a 95 vzděláva-
cích akcí pro veřejnost. Vzdělávacích akcí se zúčastnily 2 483 osoby, kulturních 
akcí 5 360 osob. 

Tradiční zářijový literární festival má již své místo v kulturním kalendáři města. Rok 
2019 byl věnován Samizdatu a cenzuře, 30. výročí sametové revoluce. 

Opět 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 a na veřejných exkurzích jsme s historií budovy 
seznámili dvě stovky návštěvníků. 

Proběhlo 3. 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 běžně 
nedostupných místech města četlo 7 osobností 7 textů současných evropských 
autorů. Odměnou bylo 1 100 spokojených účastníků noční literární hry. Akci koor-
dinovali 3 pracovníci PR, 8 pracovníků jednotlivých stanovišť a 16 dobrovolníků. 

Dále pokračovaly formáty Literárních čajů o páté, cyklus setkávání se současnými 
autory. Přivítali jsme Alenu Mornštajnovou, Aleše Palána, ale také dostala prostor 
regionální nakladatelství k představení knih s plzeňskou tematikou (Starý Most) 
Podařilo se pokračovat ve formátu talkshow – Přímá řeč. Touto formou setkávání 
jsme v SVK PK představili převážně studentům, ale i široké veřejnosti, jednotlivé 
profese prostřednictvím úspěšných osobností z daného oboru – v loňském roce 
pozvání přijal režisér Václav Marhoul. Reagovali jsme tak na velký zájem z řad vy-
sokoškolských i středoškolských studentů, kteří akce podobného charakteru  
v knihovně pravidelně navštěvují.  

Velmi se osvědčily komentované prohlídky pro veřejnost se zaměřením na historii 
budov, zvláště ty večerní, proto je plánujeme opakovat každý čtvrtrok.  

 

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. S Českou astronomickou společností jsme připravili kon-
ferenci 24 hodin se Smetanou, s Centrem španělské kultury a vzdělávání meziná-
rodní konferenci k výročí španělské občanské války. 

Velmi aktivní spolupráci na konferencích a besedách pro studenty jsme navázali 
především s International Federation of Medical Students Associations Czech Re-
public a společně připravujeme pravidelná setkání – Ženy v medicíně. 

Po úspěšné výstavě připravujeme další spolupráci s Archeocentrem Bärnau. 

 

https://www.ifmsa.cz/fakulty/plzen/
https://www.ifmsa.cz/fakulty/plzen/
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Biblioterapie 

V roce 2019 pokračoval projekt biblioterapie ve spolupráci s terapeutickým cen-
trem Ledovec. I nadále Mgr. Martina Košanová vedla uzavřenou skupinu ve vzdě-
lávacím centru, později i ve volném výběru knih za přirozené fluktuace čtenářů ko-
lem. Po tříleté cílené práci jsme pomohli klientům denního stacionáře vrátit se 
k běžnému životu a začít navštěvovat veřejné prostory jako je například knihovna. 

 

 

2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 

 

Nejdůležitější součást náplně činnosti obou pracovnic oddělení vzdělávání a orga-
nizace knihovnictví představují úkoly v oblasti výkonu regionálních funkcí (dále jen 
RF) knihoven, a to zejména koordinační, metodická a poradenská činnost a orga-
nizační zabezpečení vzdělávacích akcí pro knihovníky v regionu. Na výkon regio-
nálních 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. Pro 
SVK PK nebyly prostředky na výkon RF zvlášť vyčleněny (viz příloha č. 12). 

Podle Plánu hlavních úkolů na rok 2019 byly průběžně prováděny kontroly naklá-
dání s finančními prostředky z dotace na výkon RF v rozsahu „Pravidel poskyto-
vání a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Pl-
zeňském 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 překontrolováno vyúčtování do-
tace na základě předložených účetních dokladů ze všech 16 pověřených kniho-
ven; následně byla zpracována souhrnná hodnotící zpráva za rok 2018 pro posky-
tovatele dotace. Zpráva byla rovněž předána Národní knihovně ČR a zveřejněna 
v termínu do 31. 3. 2019 na webových stránkách SVK PK.  

V roce 2019 bylo provedeno 28 metodických návštěv v pověřených a obsluhova-
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 (OK Kasejovice). Pracovní 
cesty navazující na výkon RF se uskutečnily do Pardubic (účast na konferenci pro 
metodiky krajských a pověřených knihoven) a Prahy (jednání sekce Sdružení kni-
hoven pro RF, jednání Sekce veřejných knihoven a Sekce vzdělávání).  
Poradenství se týkalo nejvíce vyúčtování krajské dotace na výkon RF knihoven, 
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  
knihoven, které zabezpečují činnost celkem 475 obsluhovaných knihoven. V prů-
běhu roku se uskutečnily 4 společné koordinační porady OVOK s řediteli a vedou-
cími pověřených knihoven a zástupci oddělení kultury Krajského úřadu Plzeň-
ského kraje v termínech 28. 3., 20. 6., 17. 10. a 12. 12. 2019. Hlavními tématy 
těchto porad byl výkon RF v Plzeňském kraji, informace o způsobu podání žádostí 
a vyúčtování dotace na výkon RF, poskytování regionálních služeb jednotlivými 
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pověřenými knihovnami, příklady dobré praxe, vzdělávání knihovníků, účast kniho-
ven v celonárodních projektech, projednání aktuálních otázek knihovnické praxe, 
soutěž Vesnice roku a Knihovna roku, akviziční portál, AKS Koha, Centrální portál 
Knihovny.cz, statistika a benchmarking a rovněž distribuce materiálů pro knihovny. 
Zástupci kolegia pověřených knihoven navrhli zavést od r. 2020 soutěž o nejlepší 
knihovnu kraje, stanovili základní hodnotící kritéria a snaží se pro soutěž zís-
kat podporu Plzeňského kraje. 

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 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 Mi-
moškolní 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. (Pozn.: podle nové metodiky se do statistiky účasti započí-
tává 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. Bezpečnost v on-line prostředí, Windows 10, 
MS Outlook a jeho nástroje a aplikace. Z dotace na aktualizaci hardware vzdělá-
vacího 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 vzděláva-
cích programů, např. semináře Získej, Vyhledávání informací o zdraví za podpory 
NLK, Virtuální národní fonotéka (NTK), seminář Čtenářské lekce a dílny s Mgr. Ni-
nou 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.  

Úkolem OVOK byla také příprava a koordinace odborné praxe na pracovištích 
SVK PK pro studenty SPŠS a SOŠ prof. Švejcara. Ve školním roce 2018/2019 to 
byly 4 studentky na průběžnou praxi a jeden student požádal v SVK PK o výkon 
souvislé praxe zaměřené na ekonomickou problematiku. Ve školním roce 
2019/2020 se účastní průběžné praxe 3 studentky. Individuální konzultace a pora-
denství se týkaly zejména podpory při zpracování seminárních prací a závěreč-
ných diplomových prací pro studenty škol s knihovnickým zaměřením, nejčastější 
formou byla elektronická dotazníková 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. Ing. Petrovičová provedla z pověření MK ČR kontrolu realizace projektů 
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z programu VISK 3 ve Stříbře, Plzni a Horažďovicích. Mgr. Hendrychová byla čle-
nem 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.  

Oddělení spravuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury, dokumenty 
jsou na vyžádání zpřístupňovány prezenčně ve všeobecné studovně. Ing. Petrovi-
čová zajišťuje správu spisovny. Roční periodická skartace dokumentů, dozorovaná 
SOA v Plzni, byla provedena v prosinci 2019. 

Úkoly OVOK byly v souladu s plánem splněny. 

 
 

3 Oddělení informačních technologií 

 

Rok 2019 pokračoval ve jménu sjednocení SW a HW vybavení knihovny. U konco-
vých stanic sjednocujeme OS na verzi Windows 10 Pro (W10). Několik PC bylo 
nahrazeno tak, aby splňovaly požadavky nového OS. V roce 2019 na W10 běželo 
již na více než 90 % PC. Kancelářský balík MS Office je zatím v knihovně zastou-
pen dosti heterogenně, nákup multilicence MS Office 2019 umožní v dalším roce 
sjednocení i u tohoto produktu. Na straně serveru se počítá s upgrade na 
MS Windows Server 2019 a MS Exchange 2019 pro mailové služby, a proto byly 
pořízeny tyto produkty v potřebném množství. V Knihovně pro nevidomé došlo 
k upgradu knihovního SW, který již umožňuje provoz na W10. V roce 2019 pro-
běhla veřejná soutěž na dodávku tiskových služeb pro celou instituci a veškeré tis-
kárny v knihovně jsou již pod správou externího dodavatele. 

Vzhledem k nedostačujícímu serverovému výkonu bylo vypsáno výběrové řízení 
na 2 nové servery a 1 datové úložiště. Virtualizační platforma stávajících serverů 
byla upgradována na Proxmox verze 6. Pro dlouhodobé zálohy archivních dato-
vých balíků digitalizovaných dokumentů byla pořízena sada HDD s vysokou spo-
lehlivostí. Zálohy byly na tyto disky přesunuty a zkontrolovány MD5 kontrolní 
součty. 

Pro tiskárnu čipových karet byly připraveny šablony a konfigurace a knihovna je již 
při výrobě brandovaných karet plně samostatná. Na základě požadavku PR byly 
pořízeny a zprovozněny 3 pojízdné prezentační tabule včetně malého NUC PC 
pro vysokou variabilitu použití. 

Pro potřeby konference CASLIN 2019, jíž jsme byli organizátorem, byla připravena 
a následně udržována webová prezentace https://caslin2019.svkpk.cz/. Mezi 
hlavní budovou a budovou Bory 2 došlo k navýšení síťové přenosové kapacity 
ze 100 Mbps na 10 Gbps. Zejména v serverovně hlavní budovy došlo k zjednodu-
šení a zpřehlednění síťové kabeláže. Knihovna nově umožňuje platbu pohledávek 
přes internetovou platební bránu. Na pokladně v hlavní budově byl umožněn rov-
něž bezhotovostní platební styk. Služby AKS Aleph500 byly rozšířeny pro potřeby 
pokladen v evidenci čtenářů a pro pracoviště revize a retrokonverze Knihovního 
fondu. Podařilo se rovněž zdokumentovat a připravit k odpisu soubory Počítačová 
síť a Bory 2. 

 

https://caslin2019.svkpk.cz/
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4 Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 

 

Plnění základních činností 

Zpracování dokumentů je prováděno v AKS ALEPH500 v22. Bibliografické zá-
znamy, zpracované dle RDA ve formátu MARC21, jsou pravidelně poskytovány do 
Souborného katalogu ČR, denně od pondělí do soboty službou OAI-PMH. Katalo-
gizační pravidla AACR2R jsou nadále užívána pouze pro retrokonverzi bibliogra-
fických záznamů z lístkového katalogu a monografické akviziční záznamy.  

V rámci oddělení proběhl grant: VISK5 Rekatalogizace knihovního fondu, 
a VISK9/II Harmonizace lokálních autorit, spojený s obohacováním starších biblio-
grafických záznamů věcnými údaji. V rámci projektu bylo opraveno a doplněno 
1 613 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 dosažen. K retro-
konverzi přispívají též pracovnice hudebního kabinetu a pracoviště revize a retro-
konverze knihovního fondu, počet záznamů překročil plánovanou hodnotu. Pokra-
čuje systematická kontrola a doplňování záznamů periodik signaturních řad 36A, 
6 a 7.  

V průběhu roku došlo k odchodu na mateřskou dovolenou z pozice věcný katalogi-
zátor a následnému nástupu zástupce na tuto pozici. V prosinci nenadále zemřela 
kolegyně ve jmenné katalogizaci. Místo bude obsazeno až v průběhu následují-
cího roku. 

 

činnost 
 

plán 
 

plnění 
 

% 

jmenná katalogizace 10 000 10 352 103,5 

systematická katalogizace 10 000 10 639 106,4 

předmětová katalogizace 9 000 8 871 98,6 

retrokonverze 8 000 8 572 107,1 

rekatalogizace 5 000 4 092 81,8 

 

Návrhy 
autorit 

osobní 
korpora-

tivní 
geogra-

fické 

formální 
deskrip-

tory 

opravy 
jm. autorit 

2019 1 186 425 15 0 166 
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Plánovaný přírůstek knihovního fondu byl splněn na 103 %, celkem bylo zapsáno 
17 515 dokumentů. Z toho byly 954 povinné výtisky monografií a 220 povinných 
výtisků dalších dokumentů, periodika vyjímaje. V rámci projektu Česká knihovna 
2019 obdržela knihovna do fondu k 31. 12. 2019 celkem 21 z 25 objednaných čes-
kých titulů a 2 tituly z rezervního výběru. Tituly objednané v rámci projektu Cizoja-
zyčná literatura 2018 docházely v prvním pololetí roku 2019, celkem jich bylo do-
dáno 54 ze 63 objednaných a 41 titul z rezervního fondu. Z projektu Cizojazyčná 
literatura 2019 bylo k 31. 12. 2019 dodáno 57 ze 104 objednaných titulů a 2 tituly 
z rezervy. Informace o všech uzavřených darovacích smlouvách na publikace jsou 
nově předávány zřizovateli prostřednictvím ekonomického oddělení. 

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 i mimo anketu na doplnění knihovního fondu zaslali čtenáři 61 podnět na 
celkem 86 titulů. Z navrhovaných titulů bylo 62 zakoupeno nebo objednáno. 
Ostatní navrhované tituly nebyly zakoupeny z důvodu nedostupnosti na trhu, ne-
vhodnosti pro fond nebo duplicity. 

Dne 10. dubna 2019 byla podepsána smlouva o dílo k zakázce na vazby roku 
2019. Práce započaly v dubnu. Zakázka v hodnotě 400 000 Kč byla ukončena 
v termínu. Celkem byly svázány 202 svazky novin, z toho 48 svazků se šitou vaz-
bou a 871 svazek časopisů. Zakázku provedla firma Obermeier Buchbinderei 
s.r.o. Do 5. 2. 2020 byly vyřízeny a předány všechny opravy vazeb. 

 

Číselné ukazatele přírůstku v roce 2019 

1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2019 1 992 560 

z toho knih a periodik 1 131 476 

speciálních dokumentů 861 084 

hudebniny 34 668 

CD a gramodesky 14 228 

videokazety 328 

audiokazety 2 510 

CD ROM 6 985 

patenty 570 865 

normy 158 126 
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mikrofilmy 836 

mikrokopie 69 245 

DVD 3 293 

2. Přírůstek knihovního fondu 17 515 

z toho knih a periodik 16101 

speciálních dokumentů 1 414 

hudebniny 231 

CD a gramodesky 490 

videokazety 2 

audiokazety 13 

CD ROM 103 

patenty 483 

normy 0 

mikrofilmy 0 

mikrokopie 0 

DVD 92 

2a. Přírůstek pro Anglickou knihovnu 489 

2b. Přírůstek pro Německou knihovnu 206 

2c. Přírůstek pro Rakouskou knihovnu 136 

2d. Přírůstek pro Románskou knihovnu 1 041 

2e. Přírůstek pro Knihovnu pro nevidomé 210 

3. Úbytek knihovního fondu 1 905 

z toho knih a periodik 1 756 

speciálních dokumentů 149 

4. Počet získaných titulů knih 16 192 

5. Mezinárodní výměna celkem 129 

MV do fondu SVK PK 56 

MV z fondu SVK PK 73 

6. Signování 17 515 

7. Počet zpracovaných svazků periodik 2 448 

8. Počet docházejících titulů periodik 3 100 

zpracováno titulů 2 297 

zahraniční periodika 33 
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Rozdělení přidělených finančních prostředků 2019 do rozpočtů: 
 

Rozpočet 2019 Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 

Monografie 2 697 000,00 2 654 346,80 

Databáze zahraniční 700 000,00 713 708,49 

Databáze české 50 000,00 40 129,00 

Periodika zahraniční 120 000,00 115 612,83 

Periodika česká 100 000,00 88 991,91 

Hudebniny 120 000,00 93 305,84 

CD 60 000,00 56 669,38 

DVD 5 000,00 2 599,00 

CD-ROM 5 000,00 2 409,00 

Dary + PV 1 000,00 399,99 

Knihovna pro nevidomé 46 000,00 45 266,86 

Zahraniční knihovny 190 000,00 184 536,28 

Mezinárodní výměna 6 000,00 4 795,87 

Knižní vazby periodik 400 000,00 400 000,00 

   

Přidělené prostředky celkem 4 500 000,00 4 402 771,25 

 

 

Celkem bylo na nákup knihovního fondu v roce 2019 přiděleno 4 500 000 Kč. 
Z toho byla vyhrazena částka do 400 000 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, zahraniční li-
teratury a nákup českých odborných knih. 

 

Plnění úkolů spolupráce a vzdělávání 

Knihovna nadále přispívala do celostátního projektu Kooperativní tvorba a využí-
vání souborů národních autorit. Spolupráce s NK ČR pokračuje formou denního 
zasílání (po-so) bibliografických záznamů do Souborného katalogu Caslin, pro-
střednictvím protokolu OAI-PMH a sdílením informací při získávání povinných vý-
tisků monografií a periodik. Pracovnice katalogizace se účastnily jednání pracov-
ních skupin pro katalogizaci a autority. Knihovna nadále nabízí podporu regionál-
ním knihovnám se zaváděním MARC21 a RDA. Pracovnice akvizice se podílí na 
činnosti sekce akvizice, na společné činnosti knihoven s nabídkovou povinností.  
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Pokračuje mezinárodní výměna se stávajícími partnerskými knihovnami a příleži-
tostně také českými organizacemi. Celkem bylo do fondu přijato 56 dokumentů 
a partnerským knihovnám byly zaslány 73 dokumenty.  

Proběhla aktualizace odběru zahraničních periodik v Souborném katalogu ČR, 
NLK a VPK. Na rok 2019 bylo prodlouženo předplatné v nezměněné podobě. Po-
čet 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 knih. Pokračují 
práce na složení mapy třídníků a úpravy pravidel pro zařazování titulů do volného 
výběru knih.  

 
 

5 Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů 

 

Protokol o revizi knihovních fondů za rok 2019 a plán revize na rok 2020 byly v ter-
mínu odevzdány.  

 

1. Revize ve skladech 

Plánované signatury a sbírky Stav 

k 31. 12. 2019 

129000–135000 135000 (100%) 

31A99701–31A99999 31A99999 

(100%) 

36A885–36A980 36A980/84-2 

(100%) 

789–790, 7102–7122 7166 (136,7%) 

32A1–32A4000 32A2100 

(52,5%) 

 

2. Revize volného výběru knih 

Naučná literatura (třídy 3, 5, 6, 7) 27930 (107,4%) 

3. Revize dílčích fondů a příručních knihoven 

(CIT, HUD, IT, MVS, NAM, ODZKF, OVOK, REST, SPEC, STUD, VZAC) 20 683 (98,5%) 

4. Revize Knihovny pro nevidomé (fond SVK PK)  

 

5. Revize v rámci rekatalogizace 

911–914000 912000 (50%) 

01–04010  01174 (29%) 
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6. Superrevize 324 k.j. 

7. Revize patentů 

167 051–217 200 218 250 k.j. 
(102,3%) 

Celkem k 31. 12. 2019 bylo zrevidováno 123 145 knihovních jednotek (96,71 %), 
což je o 4 185 knihovních jednotek méně než plánovaný počet. K nesplnění pláno-
vaného počtu knihovních jednotek došlo z důvodu dvouměsíčního stěhování de-
pozitáře Bory16, na kterém se kromě zaměstnance z depozitáře v rámci možností 
podíleli i ostatní pracovníci z oddělení ochrany a expedice knihovního fondu.  

Revize byla prováděna elektronicky v AKS ALEPH500, klasicky byla prováděna 
revize patentů. Vstupní součástí revize bylo ukládání jednotek a v některých přípa-
dech i lepení čárových kódů. Revizi zajišťovali členové revizní komise jmenovaní 
Příkazem ředitele č. P-2/2019 k provádění revizních prací na knihovním fondu 
SVK PK a pověření pracovníci jednotlivých oddělení, kteří pracují na rekatalogi-
zaci knihovních fondů a správci příručních knihoven. Revizní komise se sešla 
30. 1. 2019, aby zhodnotila výsledky za revizní období 2018 a seznámila se s plá-
nem revize KF na rok 2019. 

Revize 2018 přešla plynule do roku 2019 v návaznosti na revidované signatury. 
Pro revizi roku 2019 byla otevřena nová signatura 32A... a 93. Zvláště časově ná-
ročná je revize pravých seriálů (signatury 36A… a 7…), jimž nejdříve předchází 
kompletní bibliografické zpracování a poté doplnění jednotek se záznamem o re-
vizi. Na revizi těchto dokumentů se podílí vždy více pracovníků, z důvodu stěho-
vání došlo ke zpomalení revize těchto signatur. V přehledu je uvedena vždy nej-
vyšší zpracovaná signatura. Mezera mezi zpracovanými bibliografickými záznamy 
seriálů a zrevidovanými jednotkami by se měla už jen snižovat. 

Pokračovalo retrospektivní zpracování bibliografických záznamů signaturních řad 
92… a 11…, na kterém se podílí pracovnice revize a retrokonverze společně 
s pracovníky oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů. K 31. 12. 2019 
je stav 925 799 a 149 400. Při retrospektivním zpracování bibliografických zá-
znamů jsou také doplňovány údaje o regionalitě. Bibliografické záznamy byly také 
opravovány, doplňovány a zpřístupňovány v Souborném katalogu České repub-
liky. V signaturních řadách 32A1.., 911…, 93… a 0.. byly v případě chybějících 
bibliografických údajů doplněny též revizní záznamy a v rámci kontroly doplněny 
chybějící údaje o jednotkách, odpisech, pravděpodobných ztrátách. 

Byly zrevidovány příruční knihovny CIT, HUD, STUD, SPEC a služební příruční 
knihovny EKO, RED, REG, REV, HIST. V oddělení zahraničních knihoven pro-
běhla obsahová prověrka fondu AK. Část dokumentů navržených na odpis byla 
převedena z fondu AK do fondu SVK PK. V rámci oddělení zahraničních knihoven 
byla na letošní rok domluvena revize Románské knihovny. Dále došlo k dohodě, 
že návrh na odpis se již nebude podávat jednou ročně na konci roku, ale 4x ročně, 
vždy ke konci čtvrtletí. K dohodě došlo z toho důvodu, aby docházelo k menším 
nesrovnalostem při převodu jednotek do fondu SVK PK a při odepisování jednotek 
z fondu. 

Revize patentů byla prováděna pracovnicemi pracoviště revize a retrokonverze 
knihovních fondů. Bylo zrevidováno 51 541 patent, což je o 1 391 patent více, než 
byl plánovaný počet 50 150 k.j.  
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K revizi revizním zařízením (revizní pistolí) všeobecné studovny, speciální stu-
dovny a volného výběru knih byla svolána pracovní schůzka 27. 6. 2019, na níž 
byl dohodnut harmonogram revizních prací a z toho vyplývající úkoly pro jednotlivá 
pracoviště. Následná revize výše uvedených pracovišť proběhla v dohodnutých 
termínech a byla zajištěna pracovnicemi oddělení prezenčních služeb, oddělení 
absenčních služeb a pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů. Byly také 
revidovány vypůjčené jednotky z volného výběru knih označené statusem RE (re-
vize). Technologickou podporu při revizi poskytlo oddělení IT, kterému byl také za-
slán požadavek na zpřesnění služby vyhledávání záznamů bez jednotek (svk-46). 
Ke zpřesnění služby prozatím nedošlo. 

Na konci srpna odešla na mateřskou dovolenou 1 kolegyně. Ke 2. 1. 2020 nastou-
pila 1 kolegyně, která přechází z oddělení prezenčních služeb.  

V prosinci proběhla superrevize knihovního fondu SVK PK. V superrevizi bylo na-
lezeno a zrevidováno 17 knihovních jednotek a nebylo nalezeno 324 knihovní jed-
notky. Jednotky nenalezené při superrevizi byly navrženy na odpis z fondu 
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 skladech a aktivace a deaktivace čipů RFID pro volný výběr knih 
v hlavní budově knihovny. 

Pracovnice v hlavní budově kromě běžné činnosti ve volném výběru 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 oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 
jsme ve volném výběru knih měnili MDT a v důsledku změn přesouvali příslušný 
fond.  

Ve spolupráci s pracovištěm revize a retrokonverze jsme prováděli návrhy pro od-
pisy knihovních jednotek z důvodu poškození či nadbytečnosti. 

Z prostorových důvodů jsme posouvali fond sign. 36 A, 37 A a 35 A v půdním 
skladu hlavní budovy. Z důvodu připravované rekonstrukce jsme museli vystěho-
vat celý depozitář Bory 16. Veškerý fond jsme přesunuli do depozitáře v Bušovi-
cích a ve Stodu. Některé signaturní řady jsme umístili ještě v depozitáři Bory 2. 
Celkový počet přestěhovaných metrů je 4 785.  

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí oddělení jsme se podíleli na zajištění 
provozu vlastními silami.  

Knihařka provedla opravu 1 124 kusů knih včetně Unibindu a 4 kusů novin. Zhoto-
vila 3 500 kusů různých brožur pro uživatele knihovny a 800 kusů brožur pro  
Knihovnu pro nevidomé. Provedla vazbu tří přírůstkových seznamů SVK PK 
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a zhotovila 51 kus desek na tkanice z nekyselé lepenky. Provedla ořezání velkého 
množství publikací pro výstavy. Spolupracovala na výrobě dalšího materiálu pro 
potřeby SVK PK, např. pozvánky na výstavy, rozřaďovače pro hudební kabinet, 
polepky na police pro zahraniční knihovny, tiskopisy pro evidenci čtenářů a další. 

Pracovnice reprografické dílny se podílela na kopírování a sestavení 3 500 kusů 
brožur vydávaných SVK PK, prováděla kopie a laminace formátů A1 pro výstavy 
a měsíční přehledy. Během roku udělala 111 942 kopie pro čtenáře, MVS i pro 
jednotlivá oddělení knihovny, z toho 16 642 kopie na Minoltě a 95 300 na Canonu. 
Vyrobila 350 kusů desek s tkalouny pro OOEKF. Vyrobila veškeré kopie poškoze-
ných knih pro nové vazby. Podílela se na vyjímání výstavních materiálů z velkofor-
mátových panelů. Společně s knihařkou vyráběla nové popisky regálů pro volný 
výběr knih různé velikosti z matric dodávaných oddělením propagace a marke-
tingu. 

Pracovníci v depozitech na Borech se aktivně podíleli i na informacích pro účast-
níky exkurzí, které proběhly v našem oddělení. Ve všech skladech se pověření 
pracovníci oddělení celoročně podíleli na revizi knihovního fondu, včetně revize 
volného výběru knih. Velkou měrou přispěli i k dohledávání nenalezených doku-
mentů ve volném výběru knih. 

 

 

7 Oddělení absenčních služeb 

 

Plnění číselných ukazatelů činnosti (dle statistických údajů za rok 2019) 

Registrace čtenářů 

Celkem bylo k 31. 12. 2019 registrováno 9 902 čtenářů s platným čtenářským prů-
kazem. Registrace čtenářů se provádí jak na průkazy SVK PK s čárovým kódem, 
tak na Plzeňské karty vydávané Dopravním podnikem města Plzně, JIS karty vy-
dávané Západočeskou univerzitou a na čipové karty, které slučují funkce Plzeňské 
karty a JIS karty. Počátkem roku 2020 budou z evidence registrovaných čtenářů 
vyřazeni ti čtenáři, kterým platnost čtenářského průkazu skončila nejpozději ke dni 
31. 12. 2017 a od té doby SVK PK nenavštívili. 

 

Počet návštěvníků oddělení absenčních služeb 

činil v r. 2019 79 992 návštěvníků. Průběžně je sledována a vyhodnocována virtu-
ální návštěvnost. Evidencí čtenářů prošli 9 902 návštěvníci (ti, co se nechali nově 
zaregistrovat + ti, kteří si prodloužili platnost čtenářského průkazu). Nejsou zde za-
hrnuti čtenáři, kteří přišli hradit své poplatky, požadovali informace o službách kni-
hovny a ti, kteří na tiskárnu, umístěnou na tomto pracovišti, zasílali své tisky.  
Knihovnu pro nevidomé navštívilo 1 587 čtenářů. 
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Výpůjčky mimo knihovnu 

Celkový počet absenčních výpůjček za půjčovnu dosáhl v roce 2019 počtu 
381 570 knihovních jednotek, (knihy + ostatní dokumenty); Knihovna pro nevi-
domé půjčila celkem 15 921 knihovní jednotku – zvukovou knihu. Zaznamená-
váme opět mírný pokles oproti minulému roku a to i v KN. 

 

Meziknihovní výpůjční služby 

Výpůjčky originálů knih pro jiné knihovny z fondu SVK PK dosáhly v r. 2019 počtu 
2 438 k.j. a 181 kopie, MMVS pro jiné knihovny se vyskytla v 2 případech,  
(NK žádá o dokument z našeho fondu pro žádající zahraniční knihovnu). 

Pro čtenáře naší knihovny bylo naopak zajištěno 312 výpůjček z jiných knihoven a 
76 kopií, prostřednictvím MMVS bylo vypůjčeno 9 k.j.  

 

Upomínky 

Za rok 2019 bylo čtenářům zasláno 10 863 prvních upomínek, 1 078 druhých upo-
mínek a 312 třetích upomínek – předžalobních výzev. Čtenářům, kteří uvedli svoji 
e-mailovou adresu, byly 1. upomínky zasílány elektronickou cestou, 2. a 3. upo-
mínky byly zasílány doporučeně všem bez rozdílu. V počtu zaslaných upomínek je 
oproti roku 2018 opět patrný znatelný pokles (kromě 3. upomínek, kde je naopak 
nárůst) 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 au-
dioknihy a tituly vážné i populární hudby na kazetách a CD, zakoupené z finanč-
ních prostředků SVK PK, darů a grantů. V současné době má KN ve fondu 3 692 
tituly zvukových knih na kazetách a 6 005 titulů zvukových knih na CD ve formátu 
MP3 z produkce KTN, 784 tituly na kazetách, 1 860 titulů na CD a CD-MP3 zakou-
pených z finančních prostředků SVK PK, darů a grantů. V roce 2019 využilo slu-
žeb KN 1 587 zdravotně postižených uživatelů a celkem byl půjčen 15 921 zvu-
kový nosič. 

Během roku 2019 pracovnice KN jako členka Nákupní komise SVK PK ve spolu-
práci s oddělením doplňování a zpracování KF průběžně zpracovávala objednávky 
na nákup zvukových dokumentů pro KN. Při nákupu zvukových dokumentů se za-
měřila především na významná díla české a světové literatury v provedení před-
ních českých herců a interpretů.  

Dne 30. 3. 2019 se pracovnice KN zúčastnila konference INSPO 2019 věnované 
informačním a komunikačním technologiím pro osoby se specifickými potřebami. 
Konference INSPO 2019 se konala v prostorách Kongresového centra Praha. Dne 
10. 5. 2019 navštívila mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy 
Praha 2019 a 20. 9. 2019 též mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět 
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knihy Plzeň 2019, který se konal v areálu DEPO 2015. Dne 9. 4. 2019 se zúčast-
nila odborného semináře Zvukové knihy v roce 2019, který pořádala Městská  
knihovna v Třebíči. Program byl zaměřen zejména na prezentaci činnosti KTN 
a na prezentaci kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené uživatele. 

V červenci a začátkem srpna 2019 byla pracovnicemi KN provedena dílčí revize 
fondu zvukových dokumentů. 

 

Řešení ztrát 

V roce 2019 byly nahlášeny celkem 122 ztráty k.j. K 31. 12. 2019 bylo vyřešeno 
117 těchto ztrát, a to převážně náhradou stejným dokumentem, jeho kopií, pří-
padně dokumentem obdobné tematiky a v mimořádných případech finanční náhra-
dou. V několika případech byly knihovní jednotky, které byly nahlášeny jako ztra-
cené, opět čtenáři nalezeny a vráceny standardním způsobem. 

 

Vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených poplatků 

V roce 2019 byli, tak jako každý rok, v každém čtvrtletí obesíláni finančními upo-
mínkami (převážně e-mailovou cestou) čtenáři, kteří SVK PK dlužili neuhrazené 
poplatky za poskytnuté služby, za upomínání či prodlení vrácení. Na převážnou 
většinu finančních upomínek čtenáři zareagovali a dlužné poplatky následně uhra-
dili. V 5 případech byla na žádost čtenáře sepsána dohoda o splátkách. 

V případech, kdy čtenáři nevrátili výpůjčky ani po opakovaném upomínání, bylo 
přistoupeno ve spolupráci s advokátní kanceláří AK Blažek k soudnímu vymáhání 
a bylo podáno celkem 11 podnětů k soudním žalobám. 

Celkem SVK PK vede soudní vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených 
poplatků v 81 případech (stav k 31. 12. 2019, případy z let 2006–2019). 

Počet případů, kdy bylo přistoupeno k právnímu vymáhání, se oproti minulému 
roku snížil o 50 %. Příčinu tohoto snížení lze vidět v důsledném procesu upomí-
nání a vedení evidence upomínek a pohledávek a v tom, že se do vědomí čtenářů 
dostala informace, že i knihovna své pohledávky dokáže vymáhat účinnými způ-
soby. 

 

Pokladna 

Za rok 2019 bylo za služby, které knihovna poskytuje za úplatu, za registrační po-
platky, manipulační poplatky, smluvní pokuty a finanční náhrady, vybráno celkem 
1 361 591 Kč. 

 

Biblioboxy 

SVK PK již několik let provozuje ve spolupráci s UK ZČU celkem 6 biblioboxů, 
z nichž 3 jsou umístěny ve veřejně přístupných prostorách a umožňují tak vracení 
knih 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Tato služba je poměrně často využívaná 
a prostřednictvím biblioboxů bylo za rok 2019 tímto způsobem měsíčně vráceno 
cca 9 231 knih, tj. v průměru 769 knih měsíčně. Oproti roku 2018 znatelně méně. 
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Umístění biblioboxů je uvedeno na stránce https://svkpk.cz/pro-verejnost/ab-
sencni-sluzby/#as-biblioboxy.  

 

Personální vývoj v oddělení 

V OAS pracovalo ke dni 31. 12. 2019 celkem 13 pracovníků + vedoucí oddělení. 
Ve výpůjčním protokolu pracuje 5 pracovnic, ve volném výběru 4 pracovníci, na 
pracovišti evidence čtenářů a pokladny 2 pracovnice, na pracovišti MS jedna pra-
covnice a v KN dvě pracovnice, (jedna na poloviční úvazek zároveň s prací ve vý-
půjčním protokolu). Celkem 3 pracovnice pracují na zkrácený pracovní úvazek. 
V průběhu roku 2019 nedošlo v OAS k žádným personálním změnám a v sou-
časné době je oddělení dostatečně personálně stabilní. Je dbáno na vzájemnou 
zastupitelnost tak, aby v případě nemocnosti nebo dovolených na jednom praco-
višti byla vždy zajištěna výpomoc z pracoviště jiného. 

V OAS bylo za rok 2019 z důvodů pracovní neschopnosti a OČR zameškáno cel-
kem 171 pracovní den. Jinak je poměrně využívána možnost řešit lehčí onemoc-
nění vybíráním tzv. indispozičního volna, než pracovní neschopností.  

 

 

8 Oddělení prezenčních služeb 

 

zahrnuje samostatná pracoviště: všeobecnou studovnu, hudební kabinet, čítárnu 
časopisů, speciální studovnu a regionální bibliografii. Jednotlivé provozy poskytují 
služby v rámci své specializace. Hlavní službou všech pracovišť je zpřístupňování 
fondu SVK PK veřejnosti, v souladu s platným knihovním řádem. Provoz oddělení 
zajišťuje patnáct zaměstnanců, za jejich činnost odpovídá vedoucí oddělení pre-
zenčních služeb.  

 

Prezenční služby nabízely z tuzemských licencovaných databázových zdrojů re-
gistrovaným uživatelům knihovny tyto tituly: Aspi, ČSN Online a plnotextovou Me-
diální databázi od firmy Anopress IT. Ze zahraničních placených online služeb to 
byly EbscoHost, PressReader, ProQuest Central, ProQuest Ebook Central a Web 
of Science® (Web of KnowledgeSM). Databáze s přístupem autorizovaným IP ad-
resou a zároveň s licencí s neomezeným počtem současně pracujících uživatelů 
jsou pro veřejnost dostupné po přihlášení na počítačích s volným internetem (pří-
zemí hlavní budovy, volný výběr), ve studovnách (zejména speciální a všeobecná 
studovna) a v OZK. Z domova byly databáze přístupné prostřednictvím systému 
shibboleth. Přehled databází s wayfless odkazy je dostupný na adrese 
https://svkpk.cz/eiz/. Databáze vyžadující přístup loginem a heslem nebo s licencí 
omezeného počtu současně pracujících uživatelů jsou dostupné pro registrovanou 
veřejnost ve speciální studovně, čítárně časopisů a všeobecné studovně.  

Oddělení navštívilo v roce 2019 celkem 12 868 osob, kterým bylo půjčeno 14 828 
fyzických svazků periodik a knih (z toho svazků 9 285 periodik) a 1 526 zvukových 
dokumentů. K výpůjčkám fyzických svazků periodik je nutné připočítat také využití 
digitální knihovny Kramerius SVK PK, jejíž autorsky chráněná část obsahu je pří-

https://svkpk.cz/pro-verejnost/absencni-sluzby/#as-biblioboxy
https://svkpk.cz/pro-verejnost/absencni-sluzby/#as-biblioboxy
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stupná výhradně v síti knihovny, pro veřejnost ve studovnách oddělení prezenč-
ních služeb. Využití činilo v roce 2019 celkem 210 006 zobrazených svazků peri-
odik a knih (z toho 209 478 svazků periodik). 

Speciální studovnou bylo v roce 2019 zpracováno 133 kombinované rešerše1 
a za tyto byla uživateli zaplacena částka v celkové výši 21 265 Kč. U kombinova-
ných rešerší byla nejvíce zastoupena témata z lékařství a ošetřovatelství, práva 
a politiky. Dále během roku zodpověděla speciální studovna 801 dotaz a zajistila 
665 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, 
dějepisem a zeměpisem a také s lékařstvím a ošetřovatelstvím. Rozbor témat je 
graficky znázorněn za textem. Studovna pokračovala ve zpracovávání denního 
monitoringu tisku pro potřeby vedení SVK PK.  

V roce 2019 služba Ptejte se knihovny sloužila k řešení provozních dotazů. Zodpo-
vídání dotazů je nadále garantováno vedoucí oddělení prezenčních služeb a pra-
covnicemi speciální studovny, které v případě potřeby spolupracují s ostatními od-
děleními SVK PK. Prostřednictvím webového formuláře dostupného na 
https://bit.ly/2t634zE bylo zasláno celkem osm dotazů zodpovězených speciální 
studovnou, z toho tři odpovědi byly zveřejněny ve volně přístupném online archivu 
na adrese https://www.ptejteseknihovny.cz/archiv.  

Školení vyhledávání odborných informací v databázích EbscoHost, Ebook Ebsco-
Host, ProQuest Central a Ebook ProQuest Central pro skupinu 18 studentů SPŠS 
a SOŠ prof. Švejcara v Plzni – 3. ročník, obor knihovnictví proběhlo ve vzděláva-
cím centru SVK PK dne 19. března 2019.  

Regionální bibliografie je součástí oddělení prezenčních služeb od 1. března 
2011. Pracoviště zpracovalo v roce 2019 do báze ANL (Analytický rozpis periodik 
– články z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie 
11 079 záznamů článků. Tato báze obsahuje k 27. 1. 2020 celkem 174 130 zá-
znamů. Dále 60 nových osobností do báze regionálních osobností REOS (PNA04) 
a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo údaje v 546 záznamech. Báze REOS 
k 27. 1. 2020 obsahuje 6 306 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 2019 posláno 3 775 záznamů.  

Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 
2020 čítající 1 553 osobnosti, tento dokument je pro veřenost dostupný v rámci 
elektronického katalogu knihovny na adrese https://bit.ly/2GlLL5r. Prostřednictvím 
ODZKF navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2019 do databáze SNA 
spravovaných NK ČR celkem 335 jmenných a 9 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 2019. Za tuto částku bylo zpracováno 616 článků ze 

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

grafií a přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší z let 
2006–2019 je dostupný na webu knihovny. 
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sedmi odborných periodik z let 2018 a 2019 (Cantus, Daně a finance, Jezuité, Mo-
derní řízení, Obec a finance s přílohou Veřejná správa online, Obchodní právo) 
přidělených koordinátorkou projektů VISK 9/I. Záznamy byly vytvořeny v souladu 
s podmínkami projektu a odeslány na server NK ČR.  

V únoru 2019 realizovala vedoucí oddělení výstavu v rámci Smetanovských dnů 
s názvem O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře 19. století 
(26.02.–02.04.2019).  

Zúčastnila se také například konference Knihovny současnosti 2019 (10. – 12. 9. 
2019 Olomouc), 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 
(2. – 3. 12. 2019) a dalších odborných akcí vyplývajících z účasti v různých pra-
covních skupinách či konzorciích knihoven.  

Od podzimu 2015 je členkou tzv. Expertního týmu CPK, který je odborným partne-
rem Řídícího výboru i realizačního týmu CPK. 

Využití licencovaných elektronických zdrojů v SVK PK za rok 2019 

název zdroje stažené plné texty 

(celé dokumenty - články) 

Aspi 

EbscoHost  

Mediální databáze Anopress IT 

PressReader 
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ProQuest  

Web of Science®  264 (zobrazené záznamy)  

31 (citační analýzy) 

Ebook CentralTM ProQuest  

(97 titulů trvale zakoupených e-

knih od čs. vydavatelů)  

Ebsco eBooks  

(360 titulů trvale zakoupených e-

knih od čs. vydavatelů) 

 

 

39 knih offline staženo. 

217 knih čteno. Nejčastěji čtené (dle R4 BR1): 

1. DUVERGER, Maurice. Politické strany. Praha: Karolinum, 
2016. ISBN 978-80-246-3331-2.  

2. KULIŠŤÁK, Petr. Klinická neuropsychologie v praxi. Praha: Ka-
rolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3085-4. 

3. JANSA, Petr. Pedagogika sportu. Vydání druhé. Praha: Karoli-
num, 2018. ISBN 978-80-246-4015-0.  

4. KROUPA, Jiří. Metody dějin umění: metodologie dějin umění 2. 
Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-7647-1. 

5. DUE, Mattias Stølen. Pečujte o svůj vztah ... dokud se ještě 
máte rádi. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1416-8.  

6. JIRÁK, Jan. Druhá republika: 167 obyčejných dní. Praha: Karoli-
num, 2016. ISBN 978-80-246-3603-0. 

 

 

Regionální patentové středisko ve SVK PK 

Regionální patentové středisko poskytuje své služby ve speciální studovně Stu-
dijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále SVK PK), která je samostatným 
pracovištěm oddělení prezenčních služeb a sídlí v 1. patře hlavní budovy.  

 

Ve speciální studovně jsou poskytovány informační a rešeršní služby s využitím 
klasických a elektronických informačních zdrojů ze všech oblastí vědy a techniky, 
tedy také z oblasti průmyslového vlastnictví. Zpracováváme elektronické paten-
tové rešerše na stav techniky, případně jako přílohu k literárním rešerším. Infor-
mace podáváme většinou telefonicky či e-mailem a týkají se převážně způsobu 
ochrany loga firmy či technického řešení. Dotazy zodpovídáme a v případě po-
třeby odkazujeme klienta na patentové kanceláře nebo přímo na Úřad průmyslo-
vého vlastnictví (ÚPV). V roce 2019 byla na žádost pracovnice ÚPV ověřována 
správnost ručně dopsaných národních tříděních u 25 patentových spisů z počátku 
20. století. V této souvislosti byla ÚPV poskytnuta zdarma kopie patentového 
spisu č. 17984 (17,8 MB, barva, TIFF, 600 DPI), který chyběl v národní databázi 
patentů a užitných vzorů. Dále byl prověřen sklad listů u obou exemplářů patento-
vého spisu č. 229 639 z fondu SVK PK, který vykazuje tiskovou chybu (obsahuje 
stranu 7 patentového spisu a č. 229 636). 

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.  
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V SVK PK zachováváme papírový fond českých a československých patentových 
spisů a autorských osvědčení v 1. – 9. vydání Mezinárodního patentového třídění. 
Skladování patentových spisů však vyžaduje nemalé prostory, a tak bylo koncem 
roku 2019 navrženo využít nabídky ÚPV na ukončení zasílání patentových spisů 
v papírové podobě a využívat digitální kopie ve formátu PDF, které ÚPV volně 
zpřístupňuje na webových stránkách.  

 

počet čtenářů 
dotazy, informace 

konzultace 
rešerše zařazené spisy 

8 5 4 468 

 

 

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 stále zajišťován nákup materiálu - skládané obaly z nekyselé le-
penky, rohože do zvlhčovačů, latexové houby, Tylose 300. 

Fondy využívali návštěvníci knihovny a zaměstnanci pro služební účely. Pro 
44 čtenáře bylo expedováno 169 svazků, část z těchto čtenářů kontaktovala pra-
coviště prostřednictvím internetu. Čtenáři byli soustavně informováni o možnosti 
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.  

Dle požadavků byla provedena 31 exkurze s 520 účastníky pro regionální základní 
a střední školy, zájmové organizace a během historického víkendu v červnu. Pro 
účastníky exkurzí byla vytištěna aktualizovaná propagační brožura Dějiny knihy 
a tisku. Pro Muzeum Severního Plzeňska byla připravena přednáška Dějiny knižní 
kultury s přihlédnutím k období baroka. 

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 staré tisky (1) a vzácné tisky (40) a umisťo-
vány do depozitáře. 

V plzeňském antikvariátu Černý pes bylo zakoupeno 1. vydání básně Máj od K. H. 
Máchy z roku 1836. Od soukromníka byly nakoupeny dva slovenské protestantské 
tisky z konce 18. století. V Galerii a antikvariátu Ztichlá klika v Praze bylo zakou-
peno sedm bohemikálních starých tisků.  

Bylo katalogizováno 270 prvotisků, starých a vzácných tisků. Při katalogizaci bylo 
nutno provádět u většiny tisků i základní mechanickou očistu. Oddělení doplňování 
a zpracování KF byly poskytovány podklady pro návrhy autorit. Byla dokončena 
katalogizace 174 prvotisků v majetku SVK PK dle pravidel RDA a provedena závě-
rečná redakce a porovnání se soupisem Prvotisky Státní vědecké knihovny v Plzni 
z roku 1990. Oproti soupisu bylo celkem nově určeno a zpracováno 15 prvotisků. 
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Následně bylo přistoupeno k soustavné katalogizaci tisků 16. století. Zároveň s ka-
talogizací byly určovány a zpracovávány renesanční vazby a dohledávány v mate-
riálu Bohumila Nusky Zpráva o historických celcích v rezervním fondu Státní vě-
decké knihovny v Plzni a návrhy na některá opatření. V Liberci 25. 8. 1964. 

Byla dokončena kontrola zápisu jednotek v depozitáři. Koncem roku byla doda-
tečně zahájena příprava podkladů pro zápis jednotek 574 svazků rezervního 
fondu, vyčleněných původně pro potřeby restituce. 

Pro jubileum SVK PK v roce 2020 byl zpracován příspěvek k dějinám SVK PK 
a příspěvek o činnosti pracoviště historických fondů v letech 2015–2019. 

Pro Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2019 byl zpracován článek Historická 
regionální exlibris a supralibros ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského 
kraje v Plzni.  
Vedoucí oddělení zahraničních knihoven zpracovala popis jednotlivých exlibris 
uložených na signatuře 214562-1. Vzhledem k tomu, že jí z organizačních důvodů 
nebyl umožněn přístup do AKS Aleph500, bylo zpracování dalších položek proza-
tímně ukončeno.  

Výstava Exlibris a drobná grafika ve sbírkách SVK byla prezentována v 1. patře do 
srpna 2019. 

Při realizaci grantu z prostředků IROP Záchrana ohrožených historických fondů 
SVK PK bylo předáno k restaurování 60 svazků, převzaty byly 63 restaurované 
svazky a 63 restaurátorské zprávy v tištěné podobě a na CD-ROM. Obsah CD-
ROMů byl pracovníky IT uložen na server. Restaurátorské posudky nezávislého 
restaurátora byly uloženy v oddělení ekonomiky. Projekt byl propagován v Čes-
kém rozhlasu a zmíněn v příspěvcích k výročí knihovny v roce 2020. 

Dodavatelsky byl proveden restaurátorský průzkum fyzického stavu 467 svazků 
historických fondů.  

Dvě VŠ studentky brigádnicky prováděly drobné zásahy dle výsledků restaurátor-
ského průzkum. Byla provedena mechanická očista 89 svazků, při tom byly dopl-
ňovány proklady z nekyselého papíru proti rzi a agresivním materiálům použitým 
na vazby. Byly změřeny a uloženy 634 svazky do obalů z nekyselé lepenky, vyro-
bených na míru ve firmě EMBA a 42 svazky byly uloženy do desek vyrobených na 
míru v knihvazačské dílně SVK PK. Do obálek z nekyselého papíru (firma Emba) 
byly operativně ukládány drobné tisky. Dle návodu restaurátorek byly za pomoci 
materiálu Tylose 300 odstraněny nalepené štítky se signaturou na 87 vzácných 
vazbách a na 37 vazbách byla dolepena potrhaná useň. 

 

 

10 Oddělení zahraničních knihoven 

 
Oddělení zahraničních knihoven (dále jen OZK) v roce 2019 dále pokračuje v čin-
nosti ve složení Anglická knihovna, Rakouská knihovna a Německá knihovna, Ro-
mánská 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.  

Anglická knihovna se podílela na mnoha kulturních a vzdělávacích akcích, pokra-
čoval úspěšný cyklus konverzace s rodilým mluvčím English Open, který měl za cíl 
povzbudit zájem o výuku anglického jazyka a propagovat vzdělávací materiály za-
hraničních knihoven. Nově jsme pro veřejnost otevřeli Book Club, kde anglicky ho-
voříme o vlastní zkušenosti s anglicky psanou literaturou.  

AK navštívila paní Magdalena Frouzová, tisková mluvčí Stálého zastoupení Evrop-
ské komise v Praze s přednáškou na téma Fake news a jak proti nim bojovat, 
emeritní děkan Fakulty ekonomické Ing. et Ing. Miloš Nový pohovořil na téma 
Brexit. O problematice rovných manželství pro všechny v současné době besedo-
val Czeslaw Waleka z hnutí Jsme fér a proběhla simulace Český model americ-
kého kongresu.  

Pro studenty základních a středních škol proběhl zábavný program a přednáška 
k nadcházejícímu finskému předsednictví a ostatním skandinávským zemím ve 
spolupráci s Eurocentrem na všech pracovištích oddělení zahraničních knihoven. 
AK se podílela na Noci s Andersenem, v srpnu jsme otevřeli AK dětem příměst-
ského tábora Radovánek a připravili pro děti 1. stupně ZŠ aktivity v AJ na téma 
„Taje a Kouzla“ a na podzim tradiční Evropský den jazyků.  

Pracovnice Anglické knihovny se aktivně věnují školám, provázejí exkurze a podílí 
se na organizaci seminářů pro školy a učitele. Nižším věkovým skupinám bylo vel-
kým přínosem otevřít Studijní a vědeckou knihovnu PK i pro čtenáře starší 12 let. 

V prosinci 2019 byla uzavřena nová partnerská dohoda mezi Britskou radou 
a SVK PK na 1 rok s účinností od 1. 1. 2020. Administrace Cambridgeských  
zkoušek probíhala dále na základě platné partnerské dohody. Počty kandidátů 
oproti předchozímu období mírně rostou (2013 – 198 kandidátů, 2014 – 199,  
2015 – 157, 2016 – 94, 2017 – 87, 2018 – 114, 2019 – 119) a to i přesto, že 
i v roce 2019 došlo ke zvýšení ceny za zkoušku. Počet termínů v letošním roce za-
hrnuje klasickou verzi i zkoušky online. 

 

2019 A2  
Key 

B1 
Preliminary 

B2 

First 
CB 

C1 

Advanced 
CB 

B2 

First 

C1 
Advanced 

CELKEM 

jarní termín  -- -- -- 3 6 3 12 

letní termín  -- 21 -- -- 58 4 83 

zimní termín  -- 6 -- 8 5 5 24 

 
 

Vysvětlivky: A2 Key 

  B1 Preliminary 

  B2 First 

  B2 First Computer Based 

  C1 Advanced 

  C1 Advanced Computer Based 
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Německá knihovna a Rakouská knihovna 

Partnerská dohoda uzavřená s Goethe-Institutem v roce 2018 je platná a její plat-
nost trvá do 31. 12. 2020. Partnerská dohoda se Spolkovým ministerstvem pro ev-
ropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky je uzavřená na dobu neurči-
tou, včetně dodatku určujícího vědeckého 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.  

Knižní dar švýcarské literatury v německém, francouzském, italském a rétoromán-
ském jazyce, který knihovna obdržela na základě partnerství se Švýcarským vel-
vyslanectvím v Praze a partnerské dohody uzavřené v roce 2018, byl zpracován 
a ustaven v oddělení Románské knihovny.  

Německá knihovna se podílela na mnoha kulturních a vzdělávacích akcích, napří-
klad na organizaci cyklu přednášek zahraničních profesorů ve spolupráci 
s FFI ZČU a FPE ZČU. Proběhl Evropský den jazyků, Noc s Andersenem a další. 
Ve spolupráci s vydavateli Hueber, Klett a dalšími partnery jsme zorganizovali 
mimo jiné např. přednášku Do Německa na zkušenou nebo školení pro učitele 
němčiny. V letošním roce se podařil zorganizovat 2 rozsáhlé výstavy, v únoru ve 
spolupráci s FPE ZČU a Akademií umění v Mnichově výstavu "Macht was…" - 
Kunst zu 68 und heute („Udělejte něco…“ – Umění k roku 68 a současnosti), kte-
rou zahajoval ředitel Prof. Dr. Johannes Kirschenmann a v říjnu jsme spolu s part-
nerem Goethe-Institutem vystavili výstavu českého a německého komiksu, jejíž 
součástí byl i výtvarný workshop s komiksovým malířem Markem Rubcem. Ně-
meckou knihovnu navštívila paní ředitelka GI Angelika Ridder.  

Rakouská knihovna se rovněž podílela na mnoha kulturních akcích, ve spolupráci 
s RKF představila výstavu Thomas Schafferer Via Dolorosa, která byla speciálně 
vytvořena pro prostor Galerie Evropského domu nebo výstavu Nadání je touha: 
Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný vzdělávací experiment. Knihovna zorganizovala 
Rakouské dny, Rakouskou knihovnu navštívil spisovatel Thomas Schafferer, pro-
běhl cyklus seminářů pro učitele němčiny a přehlídka krátkých filmů. Zajímavou 
přednáškou představila dílo rakouského spisovatele Josepha Rotha paní Mgr. Da-
niela Blahutková, Ph.D., proběhla Dlouhá noc krátkých textů a stejně tak se RK 
podílela i na organizaci již tradičního Stammtische, německé konverzace s rodi-
lými mluvčími. Odborné konzultace – Rechercheberatung, pod vedením přiděle-
ného vědeckého garanta určené především studentům germanistiky, jsme se roz-
hodli již nenabízet z důvodu malého zájmu.  

Obě pracoviště se aktivně věnují školám, provází exkurze a podílí se na organi-
zaci seminářů pro školy a učitele a jiných kulturních akcí. V letošním roce jsme se 
starali i o zahraniční praktikanty, kteří s exkurzemi vypomáhali. 

Výstavu vánoční koledy Tichá noc „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Vánoční píseň 
a její mírové poselství 200 let po jejím prvním uvedení, která byla vystavena ve vi-
deosálu v prosinci 2018, jsme o jeden měsíc prodloužili. Následovala výstava ilu-
strací a oceněných knih Nejlepší knihy dětem a na podzim výstava výtvarných 
prací žáků školní družiny při 17. ZŠ a MŠ v Plzni „Čtyři roční období v České re-
publice“. 

Německá a Rakouská knihovna se v prvním pololetí potýkala s personálním obsa-
zením. Stávající pracovnice ukončila pracovní poměr k březnu 2019 a i přes dvě 
řádně vypsaná výběrová řízení nebylo místo do 1. 9. 2020 obsazené.  
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Románská knihovna 

I ve třetím roce činnosti Románské knihovny se ukazuje, že stanovený plán co do 
očekávaného počtu návštěvníků a výpůjček má setrvalý stav.  

Nadále zůstává v platnosti partnerská dohoda s Institutem Cervantes. Dohoda 
o spolupráci mezi Českou republikou a Belgií, jejíž tříletý projekt na propagaci 
francouzsky psané belgické literatury nám umožňuje propagovat belgickou litera-
turu a kulturu, v tomto roce končí.  

I v průběhu roku 2019 jsme obdrželi knižní dar od Švýcarského velvyslanectví 
v Praze, který jsme zpracovali a ustavili v Románské knihovně, celkem jsme obdr-
želi 464 jednotky.  

Partnerskou dohodu s Instituto Camões v Praze o propagaci portugalské literatury 
se zatím nepodařilo uzavřít. 

V posledním roce tříletého projektu na propagaci francouzsky psané belgické lite-
ratury se nám podařilo uspořádat ve spolupráci s Archives & Musée de la Littéra-
ture à Bruxelles výstavu, která zkoumá plodnou spolupráci, jež se zrodila a rozví-
jela v divadelní oblasti mezi Českou republikou a frankofonní Belgií za posledních 
60 let pod názvem Tous en scène ! Relations théâtrales belgo-tchèques (Všichni 
na scénu! Belgicko-české divadelní vztahy). Rovněž jsme přijali knižní dar fran-
couzsky psané belgické literatury. Hostem Románské knihovny byl prof. Jacques 
Lefebvre z Belgie, který představil spisovatele Yasmina Khadra.  

Nově jsme zahájili otevřené hodiny francouzštiny French Open. 

V letošním roce roste počet zájemců o italskou literaturu, a proto nabízíme i ote-
vřené konverzace v Italštině a akci Impariamo giocando: Italština hravou formou 
pro děti 10–14 let. 

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, v druhém pololetí Hola Español! pod vedením knihovnice. Dne 23. dubna, 
v den, kdy se slaví Světový den knihy a autorského práva, jsme se připojili ke Ka-
talánské 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 Ro-
ses. V dubnu jsme představili výstavu španělských komiksů Miguel EN Cervantes, 
El retablo de las maravillas: Quijote v komiksu a v květnu originální plátna mexic-
kého malíře Sergia Villarreal Uribe. 

Pracovnice Románské knihovny se aktivně věnuje školám, provází exkurze a po-
dílí se na organizaci 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 ci-
zím jazyce. V letošním roce nabízíme aktivitu Komunikační dovednosti pro rumun-
sky hovořící děti. Nová pracovnice Románské knihovny, která nastoupila v pro-
sinci 2018, se zaučila a sama se podílí na vytváření nových aktivit.  
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Přírůstek knihovního fondu 2019 

 

knihovna knihy mapy hudebniny CD CD-ROM DVD celkem 

Anglická 488 0 0 1 0 0 489 

Rakouská 133 1 0 2 0 0 136 

Německá 164 0 0 22 2 20 206 

Románská 1016 0 0 13 3 9 1041 

Francouzská 215 0 0 12 0 0 227 

Hispánská  270 0 0 0 3 0 273 

Italská  77 0 0 0 0 0 77 

Švýcarská 454 0 0 1 0 9 464 

 

 

Komentář ke statistickým ukazatelům a hodnocení roku 2019 

 

knihovna 
počet 

ná-
vštěv 

absenční 
knih a časo-

pisů 

absenční 
ostatní 

prezenční 
knih a časo-

pisů 

pre-
zenční 
ostatní 

akce 
návštěv 

na akcích 

Anglická 4 011 19 525 284 510 39 82 2 258 

Rakouská 1 128 2 296 54 23 2 74 1 912 

Německá 1 811 5 857 1 007 35 6 60 1 665 

Románská 553 1 685 2 138 23 99 1 991 

celkem 7 503 29 363 1 347 706 70 315 7 826 

 

 
Statistiky 

Oddělení zahraničních knihoven každoročně nakupuje cizojazyčnou literaturu. 
V letošním roce je zaznamenán největší nárůst u Románské knihovny, což je dáno 
převzetím daru Švýcarského velvyslanectví a jeho umístěním do Románské  
knihovny v celkovém počtu 464 jednotky.  

Počty návštěv v roce 2019 mírně rostou, stejně tak i ostatní ukazatele vykazují 
mírný nárůst kromě absenčních ostatních výpůjček. Dlouhodobý pokles ostatních 
dokumentů je dán způsobem zpracování ostatních nosičů, které jsou často sou-
částí knihy a odrážejí i nižší nákup. Překvapivě vzrostl i počet prezenčních výpůj-
ček, u kterých se nárůst neočekává vzhledem k využívání nových technologií. Zdá 
se, že rostoucí absenční výpůjčky knih a časopisů opět začínají nacházet své pu-
blikum, ač je dobrá dostupnost zahraniční literatury a dobrá ekonomická situace 
populace, která si může dovolit zahraniční publikaci koupit. U absenčních ostat-
ních nelze předpokládat jiný trend než klesající, mnohé ostatní dokumenty se již 
samostatně nepůjčují a jsou součástí tištěného dokumentu. Stále rychleji narůstá 
nový trend vydavatelů ostatní média již nevydávat a nabízet formou přístupového 
kódu ke stažení spolu s koupenou knihou.  
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Velmi pozitivně mohu hodnotit počet a různorodost akcí, který vzrostl, počet účast-
níků na jednotlivých akcích je však nižší, což odpovídá trendu proaktivitě knihov-
níků vůči konkrétním potřebám škol a individuálního přístupu. I přes přetrvávající 
personální problémy v oddělení, letos konkrétně neobsazené místo v Německé 
a Rakouské knihovně v prvním pololetí, dokázal personál oddělení zahraničních 
knihoven zrealizovat stejný nebo vyšší počet akcí a představit širokou škálu akcí 
a rozšířit literaturu o švýcarskou část.  

 

Galerie Evropského domu  

Galerie Evropského domu představila v roce 2019 ucelený program výstav, čtení, 
promítání, workshopů a nabídla plzeňské veřejnosti významné zahraniční tvůrce. 
Podařilo se nám v tomto prostoru propojit nejrůznější žánry a projekty tak, aby-
chom propagovali jak partnerské instituty, tak i Studijní a vědeckou knihovnu Pl-
zeňského kraje skrze zahraniční literaturu a kulturu.  

Kromě již zmíněných výstav zahraničních partnerů jsme představili Martina Ve-
líška: Grónské mýty, spolu s Katedrou výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU: edu-
kační přístupy současné výtvarné výchovy, velmi úspěšná byla výstava Oty Ja-
nečka ve spolupráci se spolkem bibliofilů a České grafické novoročenky ve spolu-
práci se Spolkem sběratelů a přátel exlibris. DIY: Recycled accessory - OFFICE 
LINE (rukodělný workshop) - výroba šperků / doplňků z odpadního materiálu (re-
klamního 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 zpracování.  

Celé oddělení zahraničních knihoven se podílelo na organizaci Noci s Anderse-
nem a Evropského dne jazyků pro studenty ZŠ a SŠ, který v letošním roce zazna-
menal vysokou účast 609 registrovaných studentů. Pravidelná akce Čteme dětem 
v cizích jazycích, jejímž cílem je motivovat žáky a studenty číst v cizí řeči a poznat 
evropské zvyky a kultury, se nesetkala s úspěchem, a proto ji dále nebudeme na-
bízet. 

 

Personální záležitosti 

V březnu ukončila pracovní poměr Pracovnice NK, nová pracovnice byla oslovena 
po dvou neúspěšných výběrových řízení v červnu 2019 a do pracovního poměru 
nastoupila v září téhož roku. 
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C)  Hodnocení ekonomických výsledků 
 
 

Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje určil pro rok 2019 její zřizovatel zá-
vazný ukazatel – provozní příspěvek ve výši 68 678 tis. Kč. V závěru roku zřizova-
tel tento provozní příspěvek snížil o 800 000 Kč s převodem do investičního fondu 
na komplexní řešení EZS v roce 2020. Tedy celkový provozní příspěvek pro rok 
2019 činil 67 878 000 Kč, dohad na dotaci z iRop Záchrana historicky ohrožených 
starých tisků pak činila 5 168 254,47 Kč. Zřizovatel dále SVK PK odsouhlasil i žá-
dosti o jednotlivé granty, které se podařilo zajistit ve výši 531 tis. Kč (v této částce 
jsou zahrnuty prostředky dotace pro granty VISK a 1 grant od Magistrátu města 
Plzně). Tyto prostředky nebyly však bohužel plně vyčerpány a po vratce 6 000 Kč, 
pak celková výše činila 525 000 Kč. 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje hospodařila po započtení pro-
středků získaných z grantů s celkovou provozní dotací včetně dohadu na dotaci ve 
výši 73 571 254,47 Kč. Původně pro rok 2019 neměla SVK PK schválenou žádnou 
investiční dotaci od zřizovatele ani od jiného poskytovatele, ale v závěru roku byly 
z provozního příspěvku přesunuty peníze do investic s užitím v roce 2020 – částka 
800 000 Kč. 

Studijní a vědecká knihovna PK v roce 2019 hospodařila s kladným výsledkem; 
hospodářský výsledek vykázaný v doplňkové činnosti dosáhl částky 54 355,61 Kč 
a hospodářský výsledek v hlavní činnosti dosáhl výše 162 551,04 Kč, tedy celkový 
hospodářský výsledek hodnoceného hospodářského období dosáhl částky 
216 906,65 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. 2019 
částkou 68 040 355,87 Kč a v zůstatkových cenách částkou 20 978 830,64 
Kč.  

Drobný movitý majetek evidovaný na účtech 018 a 028 má k datu 31. 12. 
2019 v pořizovacích cenách hodnotu 14 392 019,47 Kč. 
 

2. Nemovitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech 
č. 021 a 031 a jeho hodnota k 31. 12. 2019 činila v pořizovacích cenách 

194 057 776,30 Kč a 162 745 613,25 Kč v zůstatkových cenách.  
 

3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycen na účtu 042 v částce 
3 094 286,90 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., 
nástavba Bory 16).  
Během roku 2019 byly převedeny do majetku tyto investiční akce: 

 
▪ Klíčový kabinet v celkové hodnotě 46 077 Kč 

▪ Svářečka optických vláken v hodnotě 103 110,15 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 pronajaté tyto budovy a prostory: 

 
▪ prostory používané zahraničními knihovnami na náměstí Republiky 12 jsou 

pronajaty na dobu neurčitou 

▪ prostory používané Knihovnou pro nevidomé v Jagellonské 1, jsou pronajaty 

na dobu neurčitou  
 

5. Žádná nemovitost SVK PK není zatížena zástavním právem. Všechny bu-
dovy SVK PK jsou opatřeny energetickými štítky (HB, Bory 2, Bory 16, Bory 
17 a Bušovice).  

 
SVK PK sestavila na rok 2019 odpisový plán ve výši 5 500 000 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 76 608,19 Kč (skutečnost byla 5 576 608,19 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 2019 pouze zá-
vazný ukazatel - provozní příspěvek v celkové výši 68 678 000 Kč. Konečná výše 
závazného ukazatele stanoveného pro SVK PK byla 67 878 000 Kč, včetně grantů 
od MK ČR a MMP a dohadu na dotaci na Irop – Záchrana historicky ohrožených 
knižních fondů, kdy celková výše účtu 672 činila 73 571 254,47 Kč. 

V průběhu roku 2019 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 72 165 tis. Kč (původní rozpočet), resp. 77 864 200 
Kč (upravený rozpočet). Skutečné náklady byly o cca 1.523 tis. Kč nižší, než uva-
žoval upravený rozpočet. 

Obdobně se vyvíjely i výnosy, kde skutečné výnosy byly cca o 1.306 tis. Kč nižší 
než plánované. Doplňková činnost, o níž je účtováno na syntetickém účtu 603 (za-
chycuje výnosy z pronájmů) a 604, vykázala hospodářský výsledek 54 355,61 Kč, 
hlavní činnost vykázala hospodářský výsledek 162 551,04 Kč a tím i celkový hos-
podářský výsledek představuje 216 906,65 Kč. Podrobnější rozpis rozpočtu a jeho 
čerpání v roce 2019 je uveden v tabulce – příloha č. 2 a) a 2 b) této zprávy.  

 

Výnosy v celkové výši 76 558 077,21 Kč byly vytvořeny především výnosy 
z transferů (oddíl IV výsledovky 73 571 254,47 Kč):  
 

▪ příspěvkem zřizovatele v částce (včetně dohad na dotaci) 73 046 254,47 Kč 

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

v úhrnné výši 501 000 Kč 
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- po vratce na grant VISK 9/II ve výši 61 860 Kč 495 000 Kč 

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

▪ výnosy z prodeje služeb částkou   937 615 Kč  

▪ výnosy z prodeje vlastních výrobků (601+604 – hosp. čin.)  5 325 Kč 

▪ smluvní pokuty uplatněné u čtenářů v souladu  

s Knihovním řádem 686 785 Kč 

▪ ostatní výnosy z činnosti 1 202 998,89 Kč 

▪ finanční výnosy  8 930,85 Kč 

 

Výnosy účtované v hospodářské činnosti za pronájmy (bytové, nebytové) dosáhly 
celkové částky 145 168 Kč, tzn. oproti roku 2018 se snížily o cca 71 tis. Kč.  

Náklady byly v původním vyrovnaném rozpočtu plánovány v objemu 72 165 tis. 
Kč; v průběhu roku byly postupně upraveny (navyšovány o odsouhlasené granty 
a včetně dohadu na dotaci) na 77 864 200 Kč. Skutečnost nákladů zachycených 
v roční výsledovce činí 76 341 170,56 Kč, což je o 1 1523 029,44 Kč méně. V po-
rovnání výnosů a nákladů vidíme, že SVK PK hospodařila v roce 2019 s kladným 
výsledkem. Lze proto zodpovědně prohlásit, že cílevědomé řízení ekonomických 
procesů opět přineslo žádoucí výsledky.  

 
 

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 68 678 000 Kč. 
V prosinci roku 2019 došlo k úpravě příspěvku na provoz a to ke snížení o 800 tis. 
Kč, které byly převedeny do IF pro rok 2020 na kompletní řešení EPS. V průběhu 
roku 2019 byly obdrženy NFV na irop – Záchrana historicky ohrožených knižních 
fondů v celkové výši 5 445 909,98 Kč, vytvořen dohad na dotaci ve výši skuteč-
ných nákladů roku 2019 5 168 254,47 Kč a dohad na příspěvek PK ve výši 
574 250,51 Kč. Reálné čerpání proběhlo ve 12 měsíčních částkách Kč. Celková 
skutečná výše provozního příspěvku dosáhla částky 73 046 254,47 Kč.  

  

Ostatní provozní příspěvky a dotace 

Ostatní dotace byly SVK PK přiznány Ministerstvem kultury ČR ve výši 501 tis. Kč. 
Všechny tyto dotace se týkaly programů VISK. U pěti programů byly dotace plně 
vyčerpány, u VISK 2 – Aktualizace HW ve vzdělávacím centru SVK PK bylo za-
koupeno vybavení o 6 tisíc Kč nižší, než byla poskytnuta dotace a to z důvodu 
nižší ceny na trhu. Vratka byla odeslána přes zřizovatele na MK ČR v lednu roku 
2020.  
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Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele 

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

Investiční příspěvky a dotace 

V roce 2019 SVK PK neměla žádnou plánovanou investiční dotaci od zřizovatele 
ani jiného poskytovatele, ale v prosinci 2019 si SVK PK nechala udělat odvod 
z provozního příspěvku na investice roku 2020 ve výši 800 tis. Kč.  
 

 

2.  Vyhodnocení výnosů a nákladů 

Vyhodnocení výnosů 

Výnosy z prodeje služeb byly rozepsány ve výši 1 200 tis. Kč, dosažená skuteč-
nost je 937 615 Kč, tj. plnění na 78,13 % schváleného rozpočtu.  

Výnosy z pronájmu – plán 530 tis. Kč, skutečnost 145 168 Kč, tj. plnění na 
27,39 % (jedná se o výnosy z pronajatých bytů v objektu Bory 2 a z pronajímaných 
nebytových prostor – kavárna v HB, e-učebna HB a prostory zahraničních kniho-
ven na náměstí Republiky 12 v Plzni). Důvodem nenaplnění jsou nepronajaté 
téměr všechny služební byty, stále nedokončena Smetanova síň určená ke ko-
merčnímu pronájmu. 

Ostatní výnosy byly rozepsány ve výši 1 720 tis. Kč, jejich skutečnost dosáhla 
částky 1 889 783 Kč (především za smluvní pokuty a penále vyúčtované čtenářům 
a pořádání knihovnické konference CASLIN, dohad na příspěvek – Záchrana 
ohrožených historických knižních fondů). Plánovaný objem ostatních výnosů tak 
byl naplněn na 109,87 %.  

Celkové výnosy za rok 2019 včetně příspěvků a dotací dosáhly v hlavní činnosti 
částky 76 406 797,21 Kč, v hospodářské činnosti pak částky 151 280 Kč, tzn. je-
jich úhrn dosáhl částky 76 558 077,21 Kč. 
 

Vyhodnocení nákladů 

Spotřeba materiálu (účet 501) je svým objemem pátou nejvyšší nákladovou po-
ložkou a její výše dosáhla částky 4 887 292,55 Kč. Zde jsou zahrnuty především 
prostředky vynaložené na nákup knižního fondu a předplatné časopisů (3 250 tis. 
Kč). Řádově nižšími hodnotami se podílí také spotřeba PHM (109 tis. Kč), tonerů 
(27 tis. Kč), spotřeba kancelářských potřeb a čisticích prostředků (328 tis. Kč), ma-
teriál pro výstavní činnost + PR (159 tis. Kč), materiál pro údržbu (145 tis. Kč). 
Další členění tohoto účtu pak představuje zbývající částku.  
Nákup knižního fondu oproti předchozímu roku poklesl cca o 775 tis. Kč. Nákup 
knihovního fondu probíhal rovnoměrně, pokles je z odůvodnitelný, neboť v roce 
2018 byla zakoupena knihovna Exodus za 923 tis. Kč a naopak v listopadu 2019 
byl na výšen 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 3 001 721,65 Kč, tj. rozpočtovaná částka byla čerpána 
na 101,75%. V roce 2019 byla uvedena opět do provozu budova depozitáře v Bu-
šovicích, kam se přesunulo část fondu z depozitáře Bory 16.  
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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 1 255 763,33 Kč.  
Cestovné (účet 512) bylo čerpáno ve výši 214 635,18 Kč, když původní rozpis 
rozpočtu určil na cestovné částku 130 tis. Kč – na přečerpání této položky cca 
o 84 tis. Kč mají vliv především zahraniční služební cesty.  
Ostatní služby (účet 518) byly rozepsány ve výši 6 536 tis. Kč. V průběhu roku 
byl provedený rozpis upraven na částku 11 714,2 tis. Kč (zejména z důvodu ná-
kladů vznikajících ze spoluúčasti při realizaci grantů). Takto upravená položka roz-
počtu nebyla dočerpána o 469,6 tis. Kč. 
Mzdové náklady celkem (účet 521) byly původně rozepsány ve výši 36 960 tis. 
Kč (z toho platy zaměstnanců 35 760 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 252 tis. Kč. Upravená rozpočtovaná výše 
mzdových nákladů tak dosáhla částky 37 212 tis. Kč.  
Skutečnost vyčerpaných mzdových nákladů za rok 2019 byla nižší – o 1 909,2 tis. 
Kč, z toho u platů zaměstnanců bylo nižší čerpání o 1 538,2 tis. Kč, OON byly pak 
nižší o 371 tis. oproti platnému rozpočtu. Na toto nedočerpání mzdových pro-
středků mělo vliv personální neobsazení některých pracovních pozic, či chybějící 
zástupy za dlouhodobé nemoci. Volné finanční prostředky byly rozpuštěny do 
ostatních nákladových účtů. 
Daně a poplatky – vykázaná skutečnost byla 46 tis. Kč; rozpočet uvažoval s část-
kou 60 tis. Kč. 
Jiné ostatní náklady byly upraveným rozpočtem rozepsány v částce 100 tis. Kč. 
Skutečné čerpání dosáhlo výše 179,7 tis. Kč. Tento přesah rozpočtované částky 
způsobilo odepsání zastaralé projektové dokumentace z účtu 042 Nedokončený 
DHM do nákladů. 
Odpisy dlouhodobého majetku byly rozpočtovány ve výši 6 300 tis. Kč; skutečnost 
byla vykázána ve výši 5 576,6 tis. Kč z DNHM a náklady z DDM pak 751 tis. Kč. 
Celkové skutečné náklady za rok 2019 dosáhly výše 76 341 170,56 Kč, což je 
o 1 523 029,44 Kč méně, nežli uvažoval upravený rozpočet. Výsledky roku 2019 
lze tedy hodnotit jako velice dobré, kdy výnosy také nepřekročily uvažovaný rozpo-
čet a výsledek hospodaření je kladný. 

 

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

 
SVK PK v roce 2019 získala účelové prostředky na veřejné informační služby kni-
hoven – VISK ze státního rozpočtu (MK ČR) v celkové výši 501 tis. Kč. U pěti pro-
jektů VISK byly přidělené prostředky plně vyčerpány, u VISK 2 – Aktualizace HW 
ve vzdělávacím centru SVK PK bylo z důvodu nižší ceny na trhu nakoupeno lev-
nější zařízení o 6 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly vráceny přes účet zřizova-
tele zpět MK ČR. 

Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet v roce 2019 nepodí-
lel.  
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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 2019 roční průměrný evidenční počet pracovníků 99 lidí. 
Dosažená skutečnost činila 93,838 lidí.  

Naprostou spokojenost lze vyslovit i s naplněním průměrného měsíčního výdělku, 
a to i přesto, že mzdové náklady nebyly dočerpány a to díky nižšímu evidenčnímu 
počtu pracovníků než byl plán. Původně stanovená průměrná mzda pro rok 2019 
činila 30 101 Kč, skutečně vykázána v částce 30 390,89 Kč.  
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5. Granty a účelově získané prostředky za rok 2019 
  

    

Název projektu  

Poskytovatel  

Dotace 

 

Získaná dotace 

Vlastní prostředky 

 

(fin. spoluúčast) 

Náklady projektu 

 

celkem 

Kurzy informační gramotnosti – VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 

Poskytovatel MK ČR 

 25 000 Kč 12 000 Kč 37 000 Kč 

získáno 25 000 Kč 23 642 Kč 48 642 Kč 

 

Rekatalogizace KF SVK PK, uloženého v depozitáři Bušovice, a jeho zpřístup-

nění na internetu - VISK 5 

Poskytovatel MK ČR 

 121 000 Kč 52 000 Kč 173 000 Kč 

získáno 121 000 Kč 139 467 Kč 260 467 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 9/2 

Poskytovatel MK ČR 

 53 000 Kč 26 000 Kč 79 000 Kč 

získáno 53 000 Kč 26 290 Kč 79 290 Kč 

Noc literatury- Magistrát města Plzně 

Poskytovatel Magistrát města Plzně 

získáno 30 000 Kč 60 000Kč 68 092,35 Kč 

 

Aktualizace HW vzdělávacího centra SVK PK – VISK 2 

Poskytovatel MK ČR 
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 269 000 Kč 116 000 Kč 385 000 Kč 

Získáno 269 000 Kč 112 795,75 Kč 375 795,75 Kč 

Vráceno 6 000 Kč   

    

Tvorba vzdělávacího kurzu zaměřeného na advokacii knihoven – VISK 2 

Poskytovatel MK ČR 

 7 000 Kč 3 000 Kč 10 000 Kč 

Získáno 7 000 Kč 3 000 Kč 10 000 Kč 

    

 
Téměř všechny přidělené dotace ze státního rozpočtu a od ostatních subjektů byly 
zcela vyčerpány, VISK 2 vratka 6 tis. Kč, a vyúčtování bylo provedeno dle zasla-
ných pokynů jednotlivých poskytovatelů. Dne 4. 2. 2020 předložila SVK PK zřizo-
vateli finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 a finanční vypořádání 
se zřizovatelem dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb. a dle pokynů ekonomického od-
boru Krajského úřadu PK.  

 
 

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

 
SVK PK v roce 2019 obdržela investiční dotaci od zřizovatele na kompletní řešení 
EPS v roce 2020.  

 
 

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

 
V roce 2019 SVK PK dostala část finančních prostředku z projektu IROP – Zá-
chrana historicky ohrožených knižních fondů a to za etapy I. a II.  

 
 

8.  Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 
 
SVK PK vykázala za rok 2019 výsledek hospodaření ve výši 216 906,65 Kč, pak 
příděl do rezervního fondu za rok 2019 bude 216 906,65 Kč. Stav rezervního 
fondu k 31. 12. 2019 je 1 449 665,99 Kč, stav po přídělu pak 1 666 572,64 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:  
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▪ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

▪ pronájem bytových a pronájem či propachtování nebytových prostor 

v objektech předaných organizaci k hospodaření a v objektech, které 

organizace užívá na základě uzavřené 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 2019 v hospodářské činnosti kladný výsledek hospoda-
ření ve výši 54 355,61 Kč (celkové náklady hospodářské činnosti dosáhly výše 
96 924,39 Kč; celkové výnosy této činnosti dosáhly částky 151 280,00 Kč).  

 
 

10.  Stav a struktura pohledávek 
  
SVK PK nevykazuje ve své rozvaze sestavené k 31. 12. 2019 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, 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 377 – Ostatní krátkodobé 
pohledávky, 381 – Náklady příštích období a 388 – Dohadné účty aktivní. Všechny 
pohledávky jsou oceněny pořizovací cenou.  

Na účtu 311 je vykázán zůstatek ve výši 51 738,52 Kč - tuto částku tvoří celkem 
2 vydané faktury, které jsou splatné v roce 2020. A 3 dobropisy k došlým fakturám 
– také splatné v roce 2020. Po lhůtě splatnosti není evidována žádná vydaná fak-
tura.  

Na účtu 335 je zachycena částka 149 625,15 Kč představující zůstatek nesplace-
ných půjček FKSP a pohledávka za zaměstnanci, kteří obdrželi pro svá oddělení 
krátkodobou zálohu. Žádné problémy při splácení půjček ani náhrad škod se nevy-
skytly.  

Ostatní krátkodobé pohledávky zaúčtované na účtu 377 vykázaly hodnotu 
348 058,81 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 2019 přistoupeno k proúčtování opravných 
položek. Jejich celková výše dosáhla ke konci roku 2019 částky 329 614,11 Kč, 
která je v rozvaze SVK PK vykázána jako korekce, tzn. pohledávky nebyly ode-
psány a jsou stále evidovány v účetní evidenci. 

Na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti – jsou od roku 2019 sledovány 
dlužné poplatky nezaplacené čtenáři a vymáhané soudní a následně exekuční 
cestou.  

Na účtu 381 je zachycena částka 372 946,09 Kč představující především před-
platné časopisů a databází na rok 2020. 
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Účet 388 vykazuje zůstatek ve výši 8 516 823,08 Kč, jedná se o dohad na krátko-
dobé přijaté zálohy a na dohad na provozní příspěvek spojený s předfinancováním 
dotace na Záchranu historicky ohrožených knižních fondů. 

 
 

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 hospo-
daří podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v plat-
ném znění, vyhlášky č. 275/2000Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zá-
kona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění. Informace o KF jsou 

podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny za rok 2019 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. 2019 zaevidován 
na účtu 042 v částce 3 094 286,90 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. a rekonstrukce depozitáře Bory 16. 

 
 

Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této 
zprávy (příloha č. 3).  
 
V roce 2019 realizovala SVK PK tyto investiční akce: 
 
▪ Klíčový kabinet v celkové hodnotě 46 077 Kč 

▪ Svářečka optických vláken v hodnotě 103 110,15 Kč 

  
Vynaložené finanční prostředky byly účtovány ve prospěch syntetického účtu 022.  
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d) Oddělení ekonomiky a oddělení správy majetku 

Tato 2 oddělení patří pod náměstka pro ostatní činnost – tedy vše kolem ekono-
mického a majetkového dění v SVK PK – jedná se tedy o oddělení ekonomiky 
(OE) a oddělení správy majetku (OSM). Do OE spadají tyto pozice: hlavní účetní, 
mzdové účetní, pokladní a podatelna. Do OM pak majetkář, údržba, řidič, úklid. 

Hospodaření SVK PK bylo v roce 2019 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. 
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D) Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 
v tištěných a elektronických zdrojích  
a publikační činnost 

 

I. Publikační činnost 

1. BECHNÝ, Daniel. Krátké představení Sekce SDRUK pro PR a marketing. 
U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2019, 
roč. 29, č. 3, s. 41. ISSN 0862-9366. 

2. BECHNÝ, Daniel. Muž, který nebyl (zapomenutý plzeňský knihař a biblio-
graf František Fürbach). In: Habent sua fata bibliothecarii: věnováno 
PhDr. Ilovi Šedovi. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019,  
s. 173–177. ISBN 978-80-7247-159-1. 

3. BECHNÝ, Daniel. Sekce SDRUK pro PR a marketing. In: Sdružení kniho-
ven České republiky v roce 2018 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 
2019, s. 73–79 [vid. 2020-01-27]. ISBN 978-80-86249-87-2. Dostupné z: 
https://bit.ly/2O83G2F. 

4. BECHNÝ, Daniel. Zpráva ze studijní cesty SDRUK po vybraných helsin-
ských knihovnách uskutečněné ve dnech 28.5.–1.6.2018. In: Sdružení kni-
hoven České republiky v roce 2018 [online]. Praha: Sdružení knihoven 
ČR, 2019, s. 32–56 [vid. 2020-01-27]. ISBN 978-80-86249-87-2. Dostupné 
z: https://bit.ly/2O83G2F. 

5. BECHNÝ, Daniel a SZAFFNEROVÁ, Denisa. Sekce pro akvizici. In: Sdru-
žení knihoven České republiky v roce 2018 [online]. Praha: Sdružení  
knihoven ČR, 2019, s. 57–61 [vid. 2020-01-27]. ISBN 978-80-86249-87-2. 
Dostupné z: https://bit.ly/2O83G2F. 

6. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Studijní a vě-
decká knihovna Plzeňského kraje [online]. Plzeň: Studijní a vědecká  
knihovna, © 2019 [vid. 2020-01-27]. Dostupné z: http://svkpk.cz. 

Oddělení prezenčních služeb  

7. DOLEŽALOVÁ, Pavlína. O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální li-
teratuře 19. století. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2019. 
155 s. ISBN 978-80-86944-70-8. 

8. STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Kalendárium 
osobností západních Čech na rok 2020 [online databáze]. Plzeň: Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2019 [vid. 2020-01-27]. V systému 
Aleph 500. Dostupné z: https://bit.ly/2GlLL5r. 

Oddělení propagace a marketingu 

9. KOŠANOVÁ, Martina. Knihovnické uniformy?. Čtenář: měsíčník pro  
knihovny. 2019, roč. 71, č. 4, s. 129. ISSN 0011-2321. 
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10. KOŠANOVÁ, Martina. Obsahový marketing v knihovnách. Čtenář: měsíč-
ník pro knihovny. 2019, roč. 71, č. 7/8, s. 295. ISSN 0011-2321. 

11. KOŠANOVÁ, Martina a KELLER, René. Výstava 200 let České čtenářské 
společnosti radnické. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2019, roč. 71, č. 1, 
s. 9. ISSN 0011-2321. 

12. ŘÍSKÝ, Milan. Milan Říský: live. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeň-
ského kraje, 2019. 31 nečísl. s. 

Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 

13. ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE KNIHOVNICTVÍ. Přehled čin-
nosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2018. Plzeň: Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2019. 16 s. ISBN 978-80-86944-
69-2. 

 

 

II. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných 

a elektronických zdrojích 

Hlavní budova – výstavy 

řazeno chronologicky 

14. MAŠ. Vědecká knihovna vystaví fotografie z koncertů [Milan Říský, Live, 
09.01.2019–22.02.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 1 (02.01.2019), 
s. 3. ISSN 1210-5139. 

15. MRÁZOVÁ, Klára. Jeho snímky z koncertů viděly tisíce lidí [Milan Říský, 
Live, 09.01.2019–22.02.2019]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský. 2019, 
roč. 30, č. 7 (09.01.2019), s. 14. ISSN 1210-1168. 

16. JOSEFOVÁ, Hana a ZIMOVÁ, Veronika. Obrazem: Milan Říský fotí rock 
[Milan Říský, Live, 09.01.2019–22.02.2019]. In: Plzensky.denik.cz [online]. 
Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 10.1.2019 [vid. 2020-01-31]. Dostupné 
z: https://bit.ly/2uP0fae. 

17. ZIMOVÁ, Veronika. Milan Říský fotí rock [fotografie] [Milan Říský, Live, 
09.01.2019–22.02.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 8 (10.01.2019), 
s. 2. ISSN 1210-5139. 

18. POLATOVÁ, Pavlína a HRABÁK, Petr. Rockové hvězdy v knihovně [Milan 
Říský, Live, 09.01.2019–22.02.2019]. In: Zprávy ZAK TV [zvukověobra-
zový záznam online]. Plzeň: ZAK TV, 15.01.2019, čas vysílání 20:07:15 
SEČ, rozsah 00:07:15–00:09:32 [vid. 2020-01-29]. Dostupné z: 
https://bit.ly/2U84gRQ. Textová verze dostupná komerčně v Mediální data-
bázi od Anopress IT. 

19. ZIMOVÁ, Veronika a HAJ. Milan Říský fotí rock [fotografie] [Milan Říský, 
Live, 09.01.2019–22.02.2019]. Týdeník Plzeňsko. 2019, č. 3 (16.01.2019), 
s. 2. ISSN 2570-4796. 
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20. VAINDL, Ladislav. Fotí světové hvězdy: Milan Říský má na svém kontě 
snímky kapel Linkin Park nebo AC/DC. 5 plus 2 – Plzeňsko, Rokycansko 
a Tachovsko. 2019, roč. 8, č. 4 (25.01.2019), s. 3. 

21. HAJ. Smetanovské dny začnou výstavami [Pavlína Doležalová, O lidu pro 
lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře 19. století, 26.02.2019–
02.04.2019]. Týdeník Plzeňsko. 2019, č. 5 (30.01.2019), Kultura únor 
2019, s. 15. ISSN 1802-4769. 

22. MUCHKA, R. Plzeňský fotograf Milan Říský [fotografie] [Milan Říský, Live, 
09.01.2019–22.02.2019]. Týdeník Plzeňsko. 2019, č. 5 (30.01.2019), Kul-
tura únor 2019, s. 31. ISSN 1802-4769. 

23. MRÁZOVÁ, Klára. Smetanovské dny zahájí Sophia Burgos [Pavlína 
Doležalová, O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře 
19. století, 26.02.2019–02.04.2019]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský. 2019, 
roč. 30, č. 31 (06.02.2019), s. 13. ISSN 1210-1168. 

24. MUCHKA, R. Plzeňský fotograf Milan Říský [fotografie] [Milan Říský, Live, 
09.01.2019–22.02.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 34 
(09.02.2019), příloha Deník extra, s. 10. ISSN 1210-5139. 

25. HAJ. Knihovna ukazuje osudy rodiny Schalekových [Schalekovi – stře-
doevropská rodina, 07.02.2019–03.03.2019, rozhovor s Ralfem Paschem]. 
Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 37 (13.02.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

26. JOSEFOVÁ, Hana. Foto, video: knihovna ukazuje osudy rodiny Schaleko-
vých [Schalekovi – středoevropská rodina, 07.02.2019–03.03.2019, rozho-
vor s Ralfem Paschem]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vl-
tava Labe media, 14.2.2019 [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: 
https://bit.ly/318OhV6. 

27. JOSEFOVÁ, Hana. Smetanovské dny začnou vystavami [Pavlína 
Doležalová, O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře 
19. století, 26.02.2019–02.04.2019]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, 
Plzeň: Vltava Labe media, 15.2.2019 [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: 
https://bit.ly/2Uan2YC. 

28. HAJ. Knihovna líčí osudy rodiny Schalekových [Schalekovi – stře-
doevropská rodina, 07.02.2019–03.03.2019, rozhovor s Ralfem Paschem]. 
Týdeník Plzeňsko. 2019, č. 8 (20.02.2019), s. 4. ISSN 2570-4796. 

29. JOSEFOVÁ, Hana. Smetanovské dny začínají od 26. února od 17:00 ho-
din [Pavlína Doležalová, O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální lit-
eratuře 19. století, 26.02.2019–02.04.2019]. Plzeňský deník. 2019, 
roč. 28, č. 47 (25.02.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

30. NEDVĚD, Jaroslav. Jaký byl minulý režim a jak se zhroutil [Samizdat, exil 
a cenzura, 04.09.2019–25.10.2019]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský. 2019, 
roč. 30, č. 72 (26.03.2019), s. 17. ISSN 1210-1168. 

31. Když hranice nebyla hranicí [Falešné hranice, Akce „Kámen“, 07.05.2019–
31.05.2019]. Plzeňský kraj. Duben 2019, roč. 17, č. 4, s. 7. Také dostupné 
z: https://bit.ly/2vD9ta5. 

32. Třicet let od sametu: kraj připomene třicet let od událostí v listopadu 1989 
skutečně velkolepě [Samizdat, exil a cenzura, 04.09.2019–25.10.2019]. 
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Plzeňský kraj. Duben 2019, roč. 17, č. 4, s. 8. Také dostupné z: 
https://bit.ly/2RIPrmV. 

33. ŽÍT. Hejtman zahájil výstavu [Falešné hranice, Akce „Kámen“, 
07.05.2019–31.05.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 104 
(06.05.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

34. Falešné hranice – Akce „Kámen“ [Falešné hranice, Akce „Kámen“, 
07.05.2019–31.05.2019]. Plzeňský kraj. Květen 2019, roč. 17, č. 5, s. 8. 
Také dostupné z: https://bit.ly/2RJsjow. 

35. FIALA, Václav. Hejtman Bernard pozval do Plzně ukrajinského velvy-
slance: má inspirovat naši občanskou společnost [vernisáž Vítězové, 
06.06.2019–21.06.2019]. In: Parlamentní listy [online]. Praha: OUR 
MEDIA, 08.06.2019 11:12 SEČ [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: 
https://bit.ly/2UgXgSD. 

36. VADOVIČ, Petr. Vernisáž zahájí výstavu o Šumavě [Divočina bez hranic, 
25.06.2019–12.09.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 144 
(22.06.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

37. KACEROVSKÝ, Kamil. Čtvrtstoletí divadelních přehlídek [Čtvrtstoletí zá-
padočeských divadelních přehlídek, 02.07.2019–23.08.2019]. Plzeňský 
deník. 2019, roč. 28, č. 150 (29.06.2019), s. 12. ISSN 1210-5139. 

38. REDAKCE. Tip Deníku: čtvrtstoletí divadelních přehlídek [Čtvrtstoletí zá-
padočeských divadelních přehlídek, 02.07.2019–23.08.2019]. In: Plzen-
sky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 30.6.2019 [vid. 
2020-01-31]. Dostupné z: https://bit.ly/3aYF4Dd. 

39. JOSEFOVÁ, Hana. Tip Deníku: čtvrtstoletí divadelních přehlídek [Čtvrt-
století západočeských divadelních přehlídek, 02.07.2019–23.08.2019]. In: 
Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe media, 21.7.2019 
[vid. 2020-01-31]. Dostupné z: https://bit.ly/2uLNz46. 

40. JOSEFOVÁ, Hana. Knihovna představuje Šumavu [Divočina bez hranic, 
25.06.2019–12.09.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 167 
(22.07.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

41. Nenechte si ujít: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje [Divočina 
bez hranic, 25.06.2019–12.09.2019; Čtvrtstoletí západočeských divad-
elních přehlídek, 02.07.2019–23.08.2019]. Plzeňský kraj. Červenec/srpen 
2019, roč. 17, č. 7, s. 8. Také dostupné z: https://bit.ly/2OgP8xF. 

42. VELKOBORSKÁ, Nikola, HRABÁK, Petr a NOVÝ, Viktor. Výstava Sa-
mizdat, exil a cenzura ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni [Samizdat, 
exil a cenzura, 04.09.2019–25.10.2019]. In: Zprávy ZAK TV [zvukověobra-
zový záznam online]. Plzeň: ZAK TV, 11.09.2019, čas vysílání 20:04:05 
SEČ, rozsah 00:04:05–00:06:29 [vid. 2020-01-29]. Dostupné z: 
https://bit.ly/38YFjwr. Textová verze dostupná komerčně v Mediální data-
bázi od Anopress IT. 

43. Hledat krásná slova je lepší než zabíjet a vraždit [Samizdat, exil a cen-
zura, 04.09.2019–25.10.2019]. Plzeňský kraj. Září 2019, roč. 17, č. 8, s. 8. 
Také dostupné z: https://bit.ly/2u8NGqd. 

viz též záznam č. 68, 114 
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Hlavní budova – akce 

řazeno chronologicky 

44. JOSEFOVÁ, Hana. Začínají přednášky o Japonsku [Roman Kodet, Život 
v éře samurajů, 15.01., 29.01., 12.02., 29.01., 05.03.2019]. Plzeňský de-
ník. 2019, roč. 28, č. 9 (11.01.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

45. JOSEFOVÁ, Hana. O plzeňských dvorcích v knihovně [Anna Hostičková, 
Tajemství plzeňských dvorků, 22.01., 19.02., 19.03., 16.04.2019]. Plzeň-
ský deník. 2019, roč. 28, č. 17 (21.01.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

46. JOSEFOVÁ, Hana. O Japonsku v knihovně [Roman Kodet, Život v éře sa-
murajů, 15.01., 29.01., 12.02., 29.01., 05.03.2019]. Plzeňský deník. 2019, 
roč. 28, č. 24 (29.01.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

47. O plzeňských dvorcích v knihovně [Anna Hostičková, Tajemství plzeň-
ských dvorků, 19.02.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 41 
(18.02.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

48. JOSEFOVÁ, Hana. Exkurze v knihovně 28. února od 16:00. Plzeňský de-
ník. 2019, roč. 28, č. 47 (25.02.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

49. (red). Tajemství dvorků odhalí i přednášky [Anna Hostičková, Tajemství pl-
zeňských dvorků, 19.02., 19.03., 16.04.2019]. Radniční listy. Únor 2019, 
roč. 24, s. 7. Také dostupné z: https://bit.ly/2uLRMoq. 

50. JOSEFOVÁ, Hana. O Josefu Františku Smetanovi [24 hodin s Josefem 
Františkem Smetanou, 08.03.2019–09.03.2019]. Plzeňský deník. 2019, 
roč. 28, č. 56 (07.03.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

51. O Kyrgyzstánu v knihovně [David Šanc, Kyrgyzstán – země hor a kumysu, 
13.03.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 60 (12.03.2019), s. 2. 
ISSN 1210-5139. 

52. MAŠ. Jak se žije v Kyrgyzstánu [David Šanc, Kyrgyzstán – země hor 
a kumysu, 13.03.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 61 (13.03.2019), 
s. 1. ISSN 1210-5139. 

53. Již potřetí láká Plzeň na Tajemství plzeňských dvorků [Anna Hostičková, 
Tajemství plzeňských dvorků, 19.03., 16.04., 18.05.2019]. In: Plzenskeno-
vinky.cz [online]. Praha: Regionální novinky, 14. března 2019 – 07:00 SEČ 
[vid. 2020-01-31]. Dostupné z: https://bit.ly/38ZRucl.  

54. PRO. Čtení starých písem v knihovně [Eva Němečková, Čtení starých pí-
sem aneb vyluštíme spolu kurent I, 19.03.2019]. Plzeňský deník. 2019, 
roč. 28, č. 66 (19.03.2019), s. 1. ISSN 1210-5139. 

55. JOSEFOVÁ, Hana. Biskup diskutuje v knihovně: 1. dubna od 17:00 hodin 
[Diskusní setkání s plzeňským biskupem Tomášem Holubem, 01.04.2019]. 
Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 77 (01.04.2019), s. 1. ISSN 1210-5139. 

56. Mistrovství Plzně ve scrable: 6 dubna od 9:00 hodin [3. mistrovství Plzně 
ve scrabble, 06.04.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 81 
(05.04.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

57. JOSEFOVÁ, Hana. Irský den v knihovně [Irský den, 09.04.2019]. Plzeňský 
deník. 2019, roč. 28, č. 83 (08.04.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 
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58. MAŠ. Irský den v knihovně [Irský den, 09.04.2019]. Plzeňský deník. 2019, 
roč. 28, č. 84 (09.04.2019), s. 1. ISSN 1210-5139. 

59. PRO. Devět tisíc korun pro matky s dětmi v tísni [Velikonoční bazárek 
Holky holkám, 13.04.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 87 
(12.04.2019), s. 16. ISSN 1210-5139. 

60. TX. Velikonoční bazárek Holky holkám [13.04.2019]. Mladá fronta Dnes: 
Plzeňský. 2019, roč. 30, č. 87 (12.04.2019), s. 16. ISSN 1210-1168. 

61. JOSEFOVÁ, Hana. Tip Deníku: do světa se vypravte z knihovny [Jana 
Černá, Do světa – Mexiko snů a skutečností očima českých cestovatelů, 
24.04.2019]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe me-
dia, 24.4.2019 [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: https://bit.ly/36Pn772. 

62. JOSEFOVÁ, Hana. Tip Deníku: přednáška o genealogii [Eva Němečková, 
Genealogie – Čtení starých písem aneb vyluštíme spolu kurent III, 
06.05.2019]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe me-
dia, 5.5.2019 [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: https://bit.ly/2RGLK1h. 

63. JOSEFOVÁ, Hana. Přednáška o genealogii [Eva Němečková, Genealogie 
– Čtení starých písem aneb vyluštíme spolu kurent III, 06.05.2019]. Plzeň-
ský deník. 2019, roč. 28, č. 104 (06.05.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

64. HAJ, BH. Dnes je Noc literatury [09.05.2019]. Plzeňský deník. 2019, 
roč. 28, č. 106 (09.05.2019), s. 2. ISSN 1210-5139. 

65. ZIMOVÁ, Veronika. Železný v Plzni četl [Noc literatury, 09.05.2019]. Pl-
zeňský deník. 2019, roč. 28, č. 107 (10.05.2019), s. 3. ISSN 1210-9215. 

66. ŽÍTKOVÁ, Kristýna. Moderátor televize Jakub Železný četl [Noc literatury, 
09.05.2019]. In: Plzensky.denik.cz [online]. Praha, Plzeň: Vltava Labe me-
dia, 11.5.2019 [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: https://bit.ly/37LlmZA. 

67. Spisovatelka Mornštajnová v Plzni [Literární čaj o páté s Alenou Mornštaj-
novou, 21.05.2019]. Plzeňský deník. 2019, roč. 28, č. 116 (21.05.2019), 
s. 2. ISSN 1210-5139. 

68. MLNAŘÍK, Zdeněk a SVOBODA, Václav. 71 let od zahájení akce Kámen 
[konference Praktiky tajné policie po únoru 1948 a život za (falešnou) hra-
nicí i v Československu, 23.05.2019; výstava Falešné hranice, Akce „Ká-
men“, 07.05.2019–31.05.2019]. In: Události v regionech Praha [zvukověo-
brazový záznam online]. Praha: Česká televize, ČT1, 23. 5. 2019, čas vy-
sílání 18:09:54 SEČ, rozsah 00:09:54–00:11:56 [vid. 2020-01-29]. Do-
stupné z: https://bit.ly/31aoUCl. Textová verze dostupná komerčně v Medi-
ální databázi od Anopress IT.  

69. Plzeň láká na tradiční historický víkend [exkurze v hlavní budově SVK PK, 
08.06.2019]. In: Plzenskenovinky.cz [online]. Praha: Regionální novinky, 
25. května 2019 – 07:00 SEČ [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: 
https://bit.ly/36JEPIX. 

70. FIALA, Václav. O úplatcích na Ukrajině mi ani nemluvte, chytil se za hlavu 
znalec Syruček: tři prezidenti té země ani neuměli ukrajinsky, když je zvo-
lili [100. výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu, 
30.05.2019]. In: Parlamentní listy [online]. Praha: OUR MEDIA, 03.06.2019 
16:55 SEČ [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: https://bit.ly/37MbqyX. 
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71. JOSEFOVÁ, Hana. Přednáška bude o Lombardii [František Kalvas, Do 
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III. Kalendář výstav roku 2019 

 

Oddělení zahraničních knihoven 

 

LEDEN  MARTIN VELÍŠEK I GRÓNSKÉ MÝTY  

ÚNOR 
"MACHT WAS…" - KUNST ZU 68 UND HEUTE. „UDĚLEJTE 
NĚCO…“ – Umění k roku 68 a současnosti  

BŘEZEN. THOMAS SCHAFFERER: VIA DOLOROSA 

DUBEN. MIGUEL EN CERVANTES, EL RETABLO DE LAS 
MARAVILLAS: QUIJOTE V KOMIKSU 

KVĚTEN SERGIO VILLARREAL URIBE 

ČERVEN 
EDUKAČNÍ PŘÍSTUPY SOUČASNÉ VÝTVARNÉ VÝCHOVY 
Výstava Katedry výtvarné výchovy a kulturyFakulty pedagogické 
Západočeské univerzity v Plzni 

SRPEN OTA JANEČEK 

ZÁŘÍ  
NADÁNÍ JE TOUHA: FRIEDL DICKER-BRANDEIS 
A VÝTVARNÝ VZDĚLÁVACÍ EXPERIMENT / DIE GABE IST 
SEHNSUCHT: FRIEDL DICKER-BRANDEIS UND IHR 
EXPERIMENT IM KUNSTUNTERRICHT 

ŘÍJEN KomiX 

LISTOPAD  
TOUS EN SCÈNE ! RELATIONS THÉÂTRALES BELGO-
TCHÈQUES I VŠICHNI NA SCÉNU! Belgicko-ceske divadelní 
vztahy 

PROSINEC ČESKÉ GRAFICKÉ NOVOROČENKY 

  

Videosál 
 

LEDEN „STILLE NACHT! HEILIGE NACH!“  

ÚNOR–

BŘEZEN. 
NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM 

ZÁŘÍ–ŘÍJEN DĚTI, ČTETE?  

LISTOPAD „ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ V ČESKÉ REPUBLICE“ 
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Hlavní budova SVK PK 

 

Přízemí 

 

LEDEN MILAN ŘÍSKÝ: LIVE 

ÚNOR- BŘEZEN O LIDU PRO LIDI: ODRAZ LIDOVÉ KULTURY 
V REGIONÁLNÍ LITERATUŘE 19. STOLETÍ 

SMETANOVSKÉ DNY 

DUBEN ZWIEFALTEN – KLADRUBY 

KVĚTEN FALEŠNÉ HRANICE. AKCE „KÁMEN“ – Václava 
Jandečková  

ČERVEN– 

SRPEN 

DIVOČINA BEZ HRANIC 

 

ZÁŘÍ SAMIZDAT, EXIL A CENZURA 

 

ŘÍJEN TOTEM – SETKÁNÍ AKTIVNÍCH SENIORŮ 

LISTOPAD- 

PROSINEC 

Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI – OD 
HISTORICKÉHO PARKU BÄRNAU-TACHOV 
K ARCHAEOCENTRU ČECHY-BAVORSKO 

 

1. PATRO  

LEDEN EXLIBRIS VE SBÍRKÁCH STUDIJNÍ A VĚDECKÉ 
KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE 

ÚNOR SCHALEKOVI – STŘEDOEVROPSKÁ RODINA 

ČERVEN– 

SRPEN 

ČTVRTSTOLETÍ ZÁPADOČESKÝCH DIVADELNÍCH 
PŘEHLÍDEK – ve spolupráci s Plzeňským krajem 
a Svazem českých divadelních ochotníků 
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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@svkpk.cz  
 
ID datové schránky: gkhgxey 
 

Internetové stránky: https://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@svkpk.cz
https://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. 2019 

 

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. Nováková Karolína 

Mgr. Milan Říský 
 
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 Mgr. Kobes Tomáš, Ph.D. 

 

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. Hudečková Dagmar 

Mgr. Jílek Vlastimil 

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 

Jenčová Kamila 

 

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. Janková Jana 

Mgr. Ježková Denisa 

Mgr. Kohoutová Ludmila 

Mgr. Kopřivová Alice 

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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  Mgr. Hausteinová Jitka 

Humlová Jana 

Kordíková Zdenka 

Mgr. Krausová Jiřina 

Sedláčková Marcela 

Bc. Schaffer Patrik 

Ing. Stehlíková Stanislava 

Švarcová Věra 

Mgr. Vacková Zdeňka 

PhDr. Vedral Patrik 

 

2.6 Pracoviště historických fondů PhDr. Hálová Marie 

 

2.7 Oddělení zahraničních knihoven Mgr. Kapsová Vlasta 

Gutmann Johanna 

Marčíková Kamila, DiS. 

Mgr. Nováková Veronika 

Mgr. Vacková Elena Luana 

 
3 Odbor náměstka pro ostatní činnost 

 
Ing. Kuželka Talašová Radka  

 

3.1 Oddělení správy majetku Ing. Petřík Václav 

Bujnochová Vlasta 

Divišová Jana 

Hauerová Marcela 

Horová Alena 

Hrbáčková Marie 

Kabelka Pavel 

Královcová Petra 

Kristlová Jaroslava 

Magis Zdeňka 

Mach Milan 

Ondráčková Jana 

Stehlíková Ludmila 

  Toupal Josef 

Večeřová Jana 

3.2 Oddělení ekonomiky Nejedlá Lenka, DiS. 

  Bečková Marcela 

Krocová Jana 

Křivancová Alena 

Piškulová Veronika 
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Seznam použitých zkratek 

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

v Plzni 
KTN Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 
MDT mezinárodní desetinné třídění 
MF ministerstvo financí 
MK ČR Ministerstvo kultury České republiky 
MK ministerstvo kultury 
MKS Městské kulturní středisko 
MMP Magistrát města Plzně 
MMVS mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 
MVS meziknihovní výpůjční služba 
NK ČR Národní knihovna České republiky 
NK Německá knihovna 
NLK Národní lékařská knihovna 
OAS oddělení absenčních služeb 
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) 
PeF ZČU Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 
PHM pohonné hmoty 
PR Public Relations 
RD restaurátorská dílna 
RF regionální funkce 
RFID identifikace na rádiové frekvenci (z anglického Radio Frequency Identification) 
RK Rakouská knihovna 
RKF Rakouské kulturní fórum 
SDRUK 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 
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.soaplzen.cz/
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 2019 

Příloha č. 2 a) Rozpis rozpočtu na roky  

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 2019 

Příloha č. 7 Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích inventur majetku, 
zásob, pohledávek a závazků provedených v závěru roku 2019 

Příloha č. 8 Zpráva o auditu účetní závěrky příspěvkové organizace 
SVK PK, p. o., k 31.12.2019 

Příloha č. 9 Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2019 

Příloha č. 10 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2019 

Příloha č. 11 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 
za rok 2019 

Příloha č. 12 Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí pro 
pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2019 

Příloha č. 13 Vzdělávací akce za rok 2019 

Příloha č. 14 Přehled statistických ukazatelů SVK PK 

 
 
 



 
 
 

 

  



Příloha č. 1    Přehled rozepsaných ukazatelů v Kč v roce 2019 
 
 
 

Ukazatel 
Rozpočet 

Skutečnost 
schválený po změnách 

Neinvestiční 
příspěvek 

68 678 000 73 577 254,47 73 571 254,47 

Investiční příspěvek 0 800 000 800 000 

 

 

Struktura neinvestičního příspěvku: 
 

Příspěvek na provoz 
(závazný ukazatel) 

68 678 000 67 878 000     67 878 000 

Ostatní příspěvek 
od zřizovatele 

0 5 168 254,47      5 168 254,47 

Ostatní dotace od 
Ministerstva kultury 

0 501 000      495 000 

V tom: 
- VISK 

0 501 000      495 000 

- Knihovna 
21. století 

0 0        0 

 

 

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele: 
    

MMP 0 30 000 30 000 

 

 
Komentář: 
 
V roce 2019 zřizovatel rozepsal závazný ukazatel – příspěvek na provoz – ve výši 
68 678 tis. Kč, který byl ve druhé polovině roku 2019 snížen o 800 000 Kč a převeden 
na invesitce s použitím v roce 2020, včetně dohadu na dotaci pak 5 168 254,47 Kč.  
Misterstvo kultury  poskytlo na projekty VISK dotace v celkové výši 501 tis. Kč. SVK PK 
v roce 2019 plně využila prostředky přidělených dotací, pouze u jedné muselo být 
vráceno 6 000 Kč z důvodu levnějšího nákupu HW do vzdělávacího centra. 
Projekty Knihovna 21. století od MK ČR nebyly v průběhu roku 2019 realizovány.  
Magistrát města Plzně poskytl mikrogrant na projek Noc literatury ve výši 30 tis. Kč.  
 



 



 

 
 

Příloha č. 2    Rozpis rozpočtu na rok 2019 (v tis. Kč) 
 
 

 
      

Poř.č. 
řádku 

Ukazatel  číslo programu, číslo řádku 
  

Rozpočet  
2019 

Upravený 
rozpočet 

2019 
Skutečnost  % 

           

1. Náklady PO - účtová třída 5 celkem 72 165,00 77 864,20 76 341,20 98,04 

2. z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 4 000,00 4 000,00 4 887,29 122,18 

3.                   v tom: knižní fond celkem (knihy + časopisy) 3 000,00 3 000,00 3 250,24 108,34 

4.                              ostatní 1 000,00 1 000,00 1 637,05 163,71 

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

2 950,00 2 950,00 3 001,72 101,75 

6.           Změna stavu zásob vl. Výroby  (číslo účtu 504-508) 20,00 20,00 113,90 569,50 

7.           Opravy a udržování (číslo účtu 511) 500,00 500,00 1 275,38 255,07 

8.           Cestovné (číslo účtu 512) 130,00 130,00 214,64 165,11 

9.           Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 65,00 65,00 55,10 84,77 

10.           Ostatní služby (číslo účtu 518) 6 536,00 11 714,20 11 244,58 95,99 

11.           Mzdové náklady (číslo účtu 521)  36 960,00 37 212,00 35 302,82 94,87 

12.                   v tom: platy zaměstnanců   35 760,00 35 760,00 34 221,85 90,11 

13.                              ostatní osobní náklady 1 200,00 1 452,00 1 080,97 74,45 

14.          Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 12 566,00 12 566,00 11 772,19 93,68 

15.          Zákonné a jiné sociální náklady (číslo účtu 525+527 + 528) 1 961,00 1 961,00 1 902,85 97,03 

16.          Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) 60,00 60,00 45,97 76,62 

17.          Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540 - 549) 100,00 100,00 95,68 95,68 

18.          Finanční náklady (účtu 562-569) 2,00 2,00 0,93 46,50 

19.         Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556) 15,00 15,00 12,50 83,33 

20.          Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557) 0,00 0,00                           4,02 0 

21.          Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 5 300,00 5 300,00 5 576,60 105,21 

22.          Náklady z DDM (číslo účtu 558) 1 000,00 1 269,00 750,96 99,99 

23. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem  72 165,00 77 864,20 76 558,08 98,32 

24. z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601) 10,00                             10,00 2,21 22,10 

25.          Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) 1 200,00 1 200,00 937,62 78,14 

26.          Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603) 530,00 530,00 145,17 27,39 

27.          Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604) 5,00 5,00 3,11 62,20 

28.          Ostatní výnosy (číslo účtu 640 - 649) 1 720,00 1 720,00 1 886,78 109,70 

29.          Finanční výnosy (číslo účtu 661 - 669) 22,00 22,00 8,93 40,59 

30.          Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem   68 678,00 74 377,20 73 571,25 98,92 

31.           v tom: příspěvek na provoz (účet 672) 68 678,00 74 377,20 67 878,00 91,26 

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

33. Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 19 - 1) 0 0 216,90 0 

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

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

36. Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 30- 31 -32) 0 0 216,90 0 

37. Doplňkové údaje 0 0 0   

38. Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem       

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

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

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

42.           ostatní odvody  0 0 0   

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

44. Použití prostředků rezervního fondu 0 0 0   

45. Přepočtený počet zaměstnanců   99,0 99,0 93,838 94,78 

46. Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč 30 101,0 30 101,0 30 390,89 100,96 

47. Systémová investiční dotace            0,00 
48. Individuální dotace na investice    0 0 0 800  

        
   Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost       

nákup knihovního fondu  včetně vazeb a databází 4 200,00 4 500,0 4 441,20 98,69 

 



 



 

 
 

Příloha č. 2a)    Rozpis a čerpání rozpočtu na roky 2014–2019 (v tis. Kč) 
  
 
 

Poř.č. 
řádku  

Ukazatel číslo programu, číslo řádku  2014  2015 2016 2017 2018 2019 

        

1.  Náklady PO -účtová třída 5 celkem  50 026 53 290,6 56 752,9 61 629,4 71 044,9 76 341,2 

2.  z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)  4 030 3 903,4 3 832,0 4 149,3 5 444,9 4 887,3 

3.  v tom: knižní fond celkem  3 019 2 756 2 661,9 2 866,0 4 250,4 3 250,2 

4.  ostatní  1 011 1 147,4 1 170,1 1 283,3 1 194,5 1 637,1 

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

2 870 2 908,8 3 070,2 2 684,4 2 663,5 3 001,7 

6.  Změna stavu zásob vl. Výroby 504-508  1 0 30,3 21,0 -33,2 113,9 

7.  Opravy a udržování (číslo účtu 511)  730 796,9 874,1 3 043,9 1 635,1 1 275,4 

8.  Cestovné (číslo účtu 512)  114 112,6 113,0 137,2 174,8 214,6 

9.  Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)  29 46,5 62,4 58,2 62,6 55,1 

10.  Ostatní služby (číslo účtu 518)  4 229 4 697,8 4 911,7 5 538,3 9 152,2 11244,6 

11.  Mzdové náklady (číslo účtu 521)  23 663 25 502,3 27 878,8 28 932,2 32 818,8 35302,8 

12.  v tom: platy zaměstnanců  22 698 24 536,5 26 748,6 27 836,7 31 647,8 34 221,9 

13.  ostatní osobní náklady  965 965,8 1 130,2 1 095,5 1 171,0 1 080,9 

14.  Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)  7 902 8 519,8 9 289,5 9 687,4 10 968,0 11 772,2 

15.  Zákonné sociální náklady (číslo účtu 525 + 527 + 528)  913 1 085 1 288,9 1 489,3 1 714,2 1 902,9 

16.  Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)  32 65,6 60,7 23,5 24,6 45,9 

17.  Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540 -549)  95 109,6 94,0 88,6 92,3 95,7 

18.  Finanční náklady (účtu 562-569)  0 0,6 0,1 1,6 5,8 0,9 

19.  Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556)  20 -16,2 16,1 -9,4 4,5 12,5 

20.  Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557, 553)  0 0 0 3,8 3,8 4,0 

21.  Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)  5 169 5 126,5 4 737,9 5 212,1 5 565,7 5 576,6 

22.  Náklady z DDM (číslo účtu 558)  229 431,4 492,4 568,0 751,0 750,9 

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

6 
71 061,6 76 558,1 

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

25.  Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)  1 173 1 118,8 1 021,1 955,4 971,8 937,6 

26.  Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)  366 376 428,1 364,0 216,4 145,2 

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

28.  Ostatní výnosy (číslo účtu 640 -649)  1 422 1 192,8 1 533,6 3 074,6 1 738,9 1 886,8 

29.  Finanční výnosy (číslo účtu 661 -669)  109 58,4 19,3 8,9 10,0 8,9 

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

6 
68 122,6 73 571,3 

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

6 
67 802,4 

67878,0
0 

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

33.  Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.19 -1)  3 31,2 0,0 123,7 16,8 216,9 

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

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

36.  Výsledek hospodaření po zdanění (ř.30-31 -32)  3 31,2 0,0 123,7 16,8 216,9 

37.  Doplňkové údaje  0 0 0 0 0 0 

38.  Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem        

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

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

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

42.  ostatní odvody  0 0 0 0 0 0 

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

44.  Použití prostředků rezervního fondu  0 0  0 0 0 

45.  Přepočtený počet zaměstnanců  87 88 89 95,23 94,89 94,78 

46.  Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč  21 741 23 151 25 031 24 359,1 27 792,8 100,96 

47.  Systémová investiční dotace        

48.  Individuální dotace na investice  0  0 2 000 0 0 800 

        

Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost        

nákup knihovního fondu  4 149 3 836 3 908 4 191 5 368 4 441,2 

 



 

 



Příloha č. 3   Rozvaha SVK PK, p. o.









Příloha č. 4   Výkaz zisku a ztráty





Příloha č. 5   Základní přílohy k účetní uzávěrce (1–21)













































Příloha č. 6     Finanční vypořádání roku 2019









Příloha č. 7     Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích
                       inventur majetku, zásob, pohledávek a závazků 
                       provedených v závěru roku 2019





Příloha č. 8     Zpráva o auditu účetní závěrky SVK PK, p. o., 
                       k 31. 12. 2019









Příloha č. 9     Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2019









Příloha č. 10   Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2019
 

   





Příloha č. 11 Výroční zpráva SVK PK o poskytování informací dle zákona  
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů za rok 2019 

 

 

 

A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 

B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti 

rozhodnutí SVK PK o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, 

které SVK PK vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

zákona č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na 

právní zastoupení: 0 

D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění o nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence.: 0 

E. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání 

a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 

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

  



 



 

Příloha č. 12 Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí 
pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2019 

 

 
Počet 

knihoven 
Koeficient Celková částka 

na knihovnu 
Částka na nákup 

knihovního fondu* 

Blovice 27 15 789,47 426 316 106 579,00 

Dobřany 22 15 789,47 347 368 86 842,00 

Domažlice 84 15 789,47 1 326 315 331 578,75 

Horažďovice 22 15 789,47 347 368 86 842,00 

Klatovy 46 15 789,47 726 316 181 579,00 

Kralovice 20 15 789,47 315 789 78 947,25 

Manětín 10 15 789,47 157 895 39 473,75 

Nepomuk 33 15 789,47 521 053 130 263,25 

Planá 7 15 789,47 110 526 27 631,50 

Plasy 59 15 789,47 931 579 232 894,75 

Plzeň 14 15 789,47 221 053 55 263,25 

Přeštice 23 15 789,47 363 158 90 789,50 

Rokycany 57 15 789,47 900 000 225 000,00 

Stříbro 10 15 789,47 157 895 39 473,75 

Sušice 25 15 789,47 394 737 98 684,25 

Tachov 16 15 789,47 252 632 63 158,00 

Celkem 475  7 500 000 1 875 000,00 

 

*Minimálně 25 % přidělené dotace 



 

 



 

Příloha č. 13 Vzdělávací akce za rok 2019 

 

Kurzy informační gramotnosti 

Datum Název kurzu 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

30. 4. 2019 Bezpečnost v on-line prostředí. 5 22 

4. 6. 2019 Windows 10, MS Outlook a jeho nástroje  5 15 

11. 6. 2019 Windows 10, MS Outlook a jeho nástroje 5 16 

4. 9. 2019 Inf., obsahová a mediální gramotnost 5 20 

12. 9. 2019 Tvorba webových stránek pomocí šablony 5 16 

19. 9. 2019 Tvorba webových stránek pomocí šablony 5 14 

29. 10. 2019 Knihovny.cz 5 12 

12 11. 2019 Zpracování textu (MS Word) 5 9 

19. 11. 2019 Grafická tvorba pozvánky a plakátu 5 13 

26. 11. 2019 Grafická tvorba pozvánky a plakátu 5 9 

21. 11. 2019 Jak na tabulky a grafy v Excelu 5 9 

5. 12. 2019 Inf. činnosti v menších knihovnách s EIZ 5 10 

Celkem 
  

60 165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky 

Datum Název 
Počet 
hodin 

Počet 
účastníků 

22. 3. 2019 Katalogizační pravidla RDA (Klatovy) 3,5 20 

2. 4. 2019 Získej 5 16 

11. 4. 2019 
Jak můžeme lépe vyhledávat informace o 
zdraví? 

3 17 

15. 5. 2019 Nová aplikace služby Anopress 2 16 

23. - 25. 5. 2019 Literární Šumava v Srní (SKIP) 20 53 

24. 9. 2019 Virtuální národní fonotéka 3 13 

8. 10. 2019 
Odborná exkurze Blovice a Spálené Poříčí 
(SKIP) 

5 43 

5. 11. 2019 Nové metody a procesy v akvizici 2 13 

7. 11. 2019 
Mapování jako nástroj dobré praxe, spolupráce 
a PR 

4 12 

11. 12. 2019 Čtenářské lekce a dílny 8 20 

Celkem  55,5 223 

 
 



 

Příloha č. 14    Přehled statistických ukazatelů SVK PK 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Registrovaní  
čtenáři 11 244 10 019 11 270 10 532 9 902 

Návštěvníci – 
v SVK PK 

celkem 

- z toho v knihovně 

- z toho virtuální 

 
 

1 214 734 

215 552 

999 182 

 
 

964 038 

195 599 

768 439 

 
 

934 287 

196 172 

738 115 

 
 

906 109 

178 876 

727 233 

 
 

880 141 

185 279 

694 862 

Návštěvníci 
v knihovně 
celkem 

215 552 195 599 196 172 178 876 185 279 

Výpůjčky 
celkem 549 657 501 784 489 169 468 551 472 111 

Počet výpůjček 
na 1 návštěvu 
v knihovně 

2,55 2,57 2,49 2,62 2,54 

Přírůstek 
knihovního 
fondu 

16 738 17 620 16 405 16 403 17 515 
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