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ÚVOD

Přehled činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje v roce 2020 vychází ze
statistických údajů zpracovaných ročních výkazů o knihovnách za rok 2020, Kult (MK)
12-01.
Statistický materiál je rozdělen do čtyř oddílů. V prvním jsou uvedeny informace
o stavu sítě veřejných knihoven v celém Plzeňském kraji. Druhý a třetí oddíl obsahuje
podrobné údaje o rozvrstvení knihovního fondu, výpůjčkách knih, periodik a ostatních
dokumentů, využívání MVS, o prolongacích a počtech dodaných výměnných souborů.
Čtvrtá část zahrnuje údaje o počtu registrovaných uživatelů, fyzických návštěvníků,
virtuálních návštěvníků a návštěv webových stránek knihovny, počtu uskutečněných
kolektivních akcí rozdělených na kulturní a vzdělávací akce, přepočtené pracovní
úvazky knihovníků a celkové prostředky vynaložené na nákup knihovního fondu.
Všechny tabulkové údaje jsou uvedeny bez dat Studijní a vědecké knihovny
Plzeňského kraje. Ta jsou zahrnuta zvlášť v závěrečném pátém oddílu.
Souhrnný materiál je doplněn komentářem, ve kterém jsou celkové výsledky
činnosti veřejných knihoven Plzeňského kraje ve sledovaném roce 2020 stručně
zhodnoceny a porovnány s předchozím rokem.
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Komentář k celkovému sumáři Kult (MK) 12 - 01 za rok 2020

Síť knihoven
V Plzeňském kraji byly k 31. 12. 2020 za jednotlivé metodické obvody statisticky
evidovány 503 veřejné knihovny. Síť veřejných knihoven tvoří: 1 krajská knihovna,
16 knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí, 46 profesionálních knihoven
a 440 neprofesionálních knihoven včetně poboček. Činnost ukončily knihovny v Oseku,
Vodokrtech a Libákovicích (obvod Přeštice), pobočka v Domově důchodců v Sušici
a knihovna v Částkově (obvod Tachov); nově v roce 2020 pracovala knihovna
v Prostiboři (obvod Stříbro).
Knihovní fond
Stav knihovního fondu dosáhl výše 4 606 766 k. j. Knihovny se v průběhu uzavření
soustředily na kontroly a aktualizaci fondu, odepsáno bylo 122 258 k. j., což je
o 24 346 dokumentů více než v předchozím roce, nově zapsáno bylo 87 094 k. j.
Uživatelé
Počet registrovaných čtenářů dosáhl k 31. 12. 2020 výše 69 445, proti roku 2019 byl
zaznamenán pokles o 7 790, u dětských čtenářů bylo zaznamenáno snížení počtu
v rámci kraje o 3 227 registrací. Hlavním důvodem bylo dlouhodobé omezení činnosti
knihoven, obavy občanů z nákazy i nemožnost systematické spolupráce se školami.
Nejvíce se důsledky postupující pandemie projevily v počtu návštěvníků knihoven.
Počet návštěvníků se proti roku 2019 snížil o 631 245. Zaznamenáno jich bylo
1 531 595. Fyzických návštěv bylo o 457 203 méně, do knihoven přišlo 673 874 návštěvníků. Snížil se rovněž počet virtuálních návštěvníků. Zatímco celkově se
návštěvnost snížila o cca 30 %, u virtuálních návštěv to bylo „jen“ o 17 %.
Výpůjčky
V roce 2020 bylo vykázáno celkem 2 277 879 výpůjček dokumentů. Jejich objem se
snížil o 620 015 knihovních jednotek, což představuje 78 % stavu předchozího roku.
Snížení výpůjček se rovnoměrně týká všech druhů dokumentů. Mírně se snížil počet
prolongací výpůjček.
Byl zaznamenán značný pokles požadavků na meziknihovní služby. Počet kladně
vyřízených požadavků z jiných knihoven byl nižší o 1 054, celkově byly prostřednictvím
MVS vyřízeny kladně 3 904 požadavky. Nižší byl počet kladně vyřízených požadavků
zaslaných jiným knihovnám, jejich počet byl 3 234, o 1 001 méně než v roce 2019.
Elektronické služby knihoven
Nárůst se projevil v počtu návštěv webových stránek, číslo 633 609 představuje nárůst
o více než 5 %. Ostatní výsledky v oblasti elektronických služeb jsou nižší. Celkově se
však zvýšil počet výpůjček e-dokumentů o 77,5 %, těchto výpůjček bylo 5 196. Největší
nárůst zaznamenaly on-line informační služby. Počet zodpovězených dotazů dosáhl
73 750 proti 3 861 v předchozím roce.
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Výkon regionálních služeb
Výkony v oblasti poskytování regionálních služeb se rovněž mírně snížily, což bylo
dáno nepříznivou situací a uzavírkou knihoven. Do obsluhovaných knihoven v regionu
bylo distribuováno ze strany pověřených i některých profesionálních knihoven 1 288 výměnných souborů, což představuje 87 121 svazek. Je to o 207 souborů méně než
v roce 2019.
Kulturní a vzdělávací akce
Uskutečnila se pouze 1 441 kulturní akce, což je přibližně 33 % stavu předchozího
roku. Vzdělávací akce zaznamenaly výrazný úbytek z 2 233 v roce 2019 na 740 ve sledovaném roce.
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců knihoven v Plzeňském kraji se mírně zvýšil o 7 pracovních úvazků.
V knihovnách byly za rok 2020 vykázány celkem 302,4 přepočtené úvazky. Na činnosti
knihoven se velkou měrou podílelo 99 dobrovolníků, kteří odpracovali bezmála
5 259 hodin. Jednalo se převážně o knihovníky z malých neprofesionálních knihoven
především z regionu Sušice.
Ekonomické údaje
V celokrajském měřítku činily ve sledovaném roce 2020 příspěvky, dotace a granty na
provoz ze státního rozpočtu 758 232 Kč, příspěvky z rozpočtu kraje dosáhly
79 225 712 Kč a příjmy knihoven na provoz z rozpočtu obcí dosáhly výše
117 219 089 Kč. Ostatní subjekty přispěly částkou 1 800 672 Kč a dalších 47 290 Kč
tvořily dary a sponzorské příspěvky.
Výdaje knihoven dosáhly částky 215 653 958 Kč, to je o 9 984 367 Kč více než v roce
2019. Celkově byly zrealizovány nákupy knihovního fondu za 18 451 300 Kč.
Rok 2020 lze označit jako mimořádný. Důvodem bylo celosvětové šíření nového
koronaviru Sars-CoV-2, způsobujícího onemocnění covid-19. Na delší dobu byly
uzavřeny veřejné knihovny, které po dobu nucené odstávky hledaly možnosti, jak
nejlépe v omezených podmínkách zprostředkovávat služby. Od 27. 4. 2020 bylo možné
za uplatnění přísných hygienických opatření začít s postupným otvíráním knihoven pro
veřejnost. S omezením počtu přítomných uživatelů, omezením provozní doby,
s doporučením objednávek předem. Kulturní a vzdělávací akce prezenčního charakteru
bylo reálně možné pořádat v době od června do začátku října, později se veškeré
programy konaly pouze distanční formou. Většina akcí připravených knihovnami byla
tedy zcela zrušena nebo odložena na vhodnější dobu. Všechna tato nouzová opatření
se projevila ve statistice výkonů knihoven významným propadem ve většině ukazatelů.
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