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

-

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních sluţeb (dále jen knihovní zákon).

-

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z roku 2005.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Kaţdoroční usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje o přidělení
neinvestiční dotace obcím na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
na úrovni kraje.
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2. Počet knihoven
V Plzeňském kraji v roce 2017 vykazovalo činnost spjatou s výkonem regionálních
funkcí celkem 494 knihoven, evidovaných u Ministerstva kultury ČR. V tomto počtu
jsou zahrnuty: 1 krajská knihovna, 16 smluvně pověřených profesionálních knihoven
(dále jen PK), 477 obsluhovaných knihoven, z nichţ je 46 profesionálních.
V celkovém počtu nejsou zahrnuty vlastní pobočky pověřených knihoven, které
vykonávaly knihovnickou činnost přímo v územním obvodu těchto pověřených
knihoven a na něţ se dle ujednání nevztahuje příjem krajské dotace na výkon
regionálních funkcí. Knihovna v Libkově (region Domaţlice) pracovala od 24. 4. 2017
prozatím bez dotačního nároku pro tento rok. Výpověď smlouvy o poskytování
regionálních sluţeb podali zřizovatelé knihoven v průběhu roku 2016 v obcích
Velešice (region Horaţďovice), Dolce a Horní Lukavice (region Přeštice), tyto
knihovny jiţ byly vyjmuty z dotačního programu. Knihovna ve Snopoušovech (region
Přeštice) ukončila svoji činnost v srpnu 2017.
V celokrajském měřítku zůstalo i nadále v platnosti celkem 16 smluv o přenesení
regionálních sluţeb mezi krajskou a pověřenými knihovnami nebo jejich zřizovateli.
Uzavřené smlouvy zakládaly nárok a byly podmínkou pro kaţdoroční poskytování
krajské dotace pověřeným knihovnám na zajišťování regionálních funkcí knihoven.

Počet obsluhovaných knihoven v oblastech působnosti pověřených knihoven
v Plzeňském kraji v roce 2017
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3. Výkon a financování regionálních funkcí v jednotlivých
pověřených knihovnách
Městské kulturní středisko Blovice - knihovna
Obsluhovala 27 veřejných knihoven, z toho 1 profesionální ve Spáleném Poříčí.
Na výkon regionálních funkcí (dále jen RF) obdrţela knihovna v Blovicích dotaci
ve výši 380 042 Kč. Úvazek metodika činil 0,75. Z finančních prostředků kraje bylo
na nákup výměnného fondu vynaloţeno 97 978 Kč, pořízeno bylo 473 svazků knih,
z dalších zdrojů pak dalších 5 svazků. Celkový roční přírůstek činil 478 titulů a roční
úbytek 440 svazků. V průběhu roku byly uspořádány 2 pracovní porady knihovníků
s 15 účastníky a proběhl seminář na téma „Statistika v knihovně“.
Revize knihovního fondu se s pomocí metodičky uskutečnily v knihovnách Šťáhlavice
a Hradišťský Újezd, celkem bylo zrevidováno 1 611 svazků. Prozatím nebyla
dokončena revize v Hradišťské Lhotce. Další revize bez účasti metodičky proběhly
v Číčově, Lučišti a Spáleném Poříčí. Rozsáhlé aktualizace fondu proběhly
v knihovnách Nové Mitrovice a Milínov. Ze strany pověřené knihovny byla
poskytována rozsáhlá poradenská a konzultační činnost, především se jednalo
o informace ohledně Centrálního adresáře knihoven. Bylo vyexpedováno 63 souborů
knih o 2 616 svazcích, obsluhované knihovny ve větší míře vyuţívají MVS. Větší
knihovny si nakupují svůj fond a nevyţadují velké soubory. Knihovny ve Šťáhlavech,
Spáleném Poříčí, Zdemyslicích, Milínově a Nezvěsticích pracují v knihovním systému
Clavius, vyuţívají hlavně modul Výpůjční protokol včetně on-line katalogu. Pověřená
knihovna začala v knihovnách v Tymákově, Hradišťské Lhotce a Letinech s celkovou
obnovou místních přírůstkových seznamů z důvodu přehlednějšího provádění revizí
knihovních fondů.

Městská knihovna Dobřany
V roce 2017 obsluhovala 22 veřejných knihoven, 2 knihovny jsou profesionální –
Stod a Štěnovice. Úvazek metodika činil 0,58. Výše dotace činila 309 664 Kč, na
nákup výměnného fondu bylo vynaloţeno 103 818 Kč. Z těchto prostředků byly
nakoupeny 572 knihovní jednotky a darem bylo získáno dalších 15 titulů. Roční
úbytek výměnného fondu činil 352 svazků. V průběhu roku proběhly 2 porady v počtu
14 účastníků a seminář na téma GDPR. Do obsluhovaných knihoven bylo
distribuováno celkem 63 výměnných souborů v počtu 5 001 svazku.
V knihovnách Šlovice, Chlumčany a Touškov došlo k výměně knihovníků, v knihovně
v Chotěšově probíhá postupné vkládání svazků do automatizovaného knihovního
systému Clavius. V Městské knihovně Stod byla provedena celková rekonstrukce
dětského oddělení a pořízeny nové regály. Knihovna pořádá četné besedy, výstavy
a zájezdy do divadel. Knihovna ve Dnešicích se zapojila do soutěţe Poznávej
přírodu, v Honezovicích, Mantově a Lisově proběhlo mnoho akcí pro veřejnost, např.
pletení košíků z pedigu, velikonoční pletení pomlázek, Drakiáda, Vánoční zpívání
koled aj. V knihovně Lisov byl odepsán knihovní fond z důvodu znehodnocení
poţárem. Knihovny v Chlumčanech, Chotěšově, Stodu, Štěnovicích a Vstiši pracují
v AKS Clavius.
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Městská knihovna Boţeny Němcové v Domaţlicích
Vykonávala regionální činnost v 84 knihovnách, z toho v 7 profesionálních – Bělá
nad Radbuzou, Holýšov, Horšovský Týn, Kdyně, Klenčí pod Čechovem, Poběţovice
a Staňkov. Od května nově pracuje na základě smlouvy Místní knihovna v Libkově,
nárok na dotaci se zakládá aţ od roku 2018. Úvazek metodiček činil 1,75. Dotace na
výkon regionálních funkcí pro rok 2017 byla poskytnuta v celkové výši 1 168 277 Kč.
Výměnný fond byl pořízen za částku 299 273 Kč, z finančních prostředků kraje bylo
nakoupeno celkem 1 181 knihovních jednotek. Pověřená knihovna získala dalších
18 svazků z projektu Česká knihovna a 1 svazek darem z Obecního úřadu
Postřekov. Z výměnného fondu bylo vyřazeno 2 639 titulů.
Během roku byly uspořádány 3 porady pro knihovníky z obsluhovaných
profesionálních a neprofesionálních knihoven, celkem s 34 účastníky. V jejich rámci
byly kromě standardní knihovnické tematiky předány i informace o AKS Tritius. Všem
knihovnám s profesionálními knihovníky byly přeposílány informace získané téţ
prostřednictvím konferencí VVSKIP, SKIP a Region. V rámci porad proběhl seminář
Ţivot a dílo Jindřicha Šimona Baara a komentovaná exkurze do „Domu dějin
Holýšovska“. Knihovnám byl předán 161 výměnný soubor s 11 848 svazky.
Mimořádné poţadavky svých čtenářů vyřizují profesionální knihovny prostřednictvím
meziknihovní výpůjční sluţby. Pověřená knihovna zajišťuje distribuci knih z projektu
MK Česká knihovna a časopisů Český les, Plzeňský kraj a Iris. K personálním
změnám došlo v knihovnách Bělá nad Radbuzou, Chrastavice, Milavče, Pec pod
Čerchovem a Rudoltice. Místní knihovny začínají vyuţívat automatizované systémy,
v AKS Clavius Reks nyní pracují knihovny Postřekov, Koloveč, Velký Malahov,
v systému Tritius pak Bělá nad Radbuzou. Knihovna v Hostouni v tomto roce
zaţádala o dotaci MK VISK3. Revize a aktualizace knihovních fondů proběhly za
pomoci metodiček v místních knihovnách v Postřekově, Chodské Lhotě a Staňkově.

Městská knihovna Horaţďovice
Obsluhovala celkem 22 knihovny, z toho 2 profesionální - Nalţovské Hory a Pačejov.
V tomto roce jiţ nepracuje knihovna ve Velešicích, ukončila činnost k 31. 12. 2016.
Úvazek metodičky činil 0,625, v průběhu roku došlo k personální změně na pozici
metodičky, která odešla na mateřskou dovolenou. Pověřená knihovna obdrţela
dotační částku ve výši 309 664 Kč, z toho na nákup výměnného fondu vynaloţila
78 061 Kč. Roční přírůstek výměnného fondu nakoupený z těchto prostředků byl
410 knihovních jednotek a darem byly pořízeny 4 svazky. Úbytek fondu tvořilo
16 titulů.
Uskutečnila se 1 porada s 8 účastníky z obsluhovaných knihoven a seminář na téma
Friendly Vox. Průběţně probíhala školení v AKS Clavius a Clavius Reks podle
poţadavků knihovnic. Pověřená knihovna v druhé polovině roku přešla na nový AKS
Tritius, v důsledku toho jiţ přešly na Tritius Reks knihovny Hejná, Chanovice, Kovčín,
Myslív a knihovna ve Svéradicích. V průběhu roku bylo dodáno obsluhovaným
knihovnám celkem 71 souborů o počtu 2 585 svazků. Za pomoci metodičky pověřené
knihovny proběhlo vyhodnocení výsledku revize knihovního fondu v Nalţovských
Horách. V knihovnách Hradešice a Myslív proběhla personální změna knihovnic,
v obci Hejná byla zprovozněna knihobudka přímo před budovou obecního úřadu.
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Městská knihovna Klatovy
Poskytovala sluţby 46 knihovnám, z toho 9 profesionálním – Chudenice, Janovice,
Kolinec, Měčín, Nýrsko, Plánice, Stráţov, Švihov, Ţelezná Ruda. Úvazek metodika
a ostatních zainteresovaných pracovníků pověřené knihovny činil 1,1. Kromě
pracovníka regionálního oddělení zahrnoval i částečný úvazek ekonoma, řidiče
a pracovníka katalogizace. Knihovna obdrţela dotaci na výkon regionálních funkcí ve
výši 647 479 Kč, na nákup knihovního fondu bylo vynaloţeno 216 007 Kč. Celkem
bylo z dotační částky do výměnného fondu nakoupeno 1 133 svazků knih. Z projektu
Česká knihovna a z darů bylo pořízeno dalších 46 svazků. Roční úbytek výměnného
fondu činil 1 146 knihovních jednotek.
V průběhu roku byly uskutečněny 2 porady určené pro profesionální pracovníky,
z toho jedna výjezdní do Městské knihovny v Měčíně, a 1 porada pro neprofesionální
knihovníky. Celkem se zúčastnilo 30 knihovníků. Školení pro knihovníky bylo cíleno
na zlepšení počítačové gramotnosti, proběhlo několik kurzů zaměřených na práci
s dotykovými zařízeními, s velkým zájmem se setkaly kurzy tvoření. Revize za
pomoci metodičky pověřené knihovny byla provedena v knihovnách v Nezdicích,
Stráţově, Chudenicích, Ţelezné Rudě a Čachrově. Aktualizace fondu byla
provedena v knihovně v Kolinci. Obsluhovaným knihovnám byl rozvezen 181 soubor
s celkovým počtem 11 146 svazků. K dopravě souborů bylo pouţíváno sluţební auto.

Městská knihovna Kralovice
Ve sledovaném roce vykonávala regionální činnost celkem ve 20 knihovnách, z toho
ve dvou profesionálních knihovnách v Koţlanech a Ţihli. Úvazek metodika činil
0,25 hodin, na činnostech zajišťujících regionální funkce se podílejí 3 pracovnice.
Celková výše dotace činila 281 513 Kč, na nákup knihovního fondu bylo vynaloţeno
168 736 Kč a nakoupeno 797 knihovních jednotek. Roční úbytek výměnného fondu
tvořilo 157 svazků.
Poradenská a konzultační činnost probíhala podle aktuální potřeby knihovníků, dané
knihovny či poţadavků obcí. V průběhu roku se konala 1 porada pracovníků
z obsluhovaných knihoven, účastnilo se 11 knihovníků. Byly předány informace
týkající se nového standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu, poznatky
o Centrálním portálu knihoven a obsahu semináře s názvem Regionální funkce
knihoven 2017, který se konal v Pardubicích. V rámci porady proběhl i seminář na
téma Trénování paměti. Do knihoven bylo v průběhu roku vyexpedováno 64 výměnných souborů s celkovým počtem 4 365 svazků. Soubory pro obsluhované knihovny
byly doplňovány také knihami z fondu pověřené knihovny. Zřizovatel pověřené
knihovny Kralovice hradil předplatné 1 titulu časopisu kaţdé obsluhované knihovně
dle jejího vlastního výběru. Rozvoz knihovního fondu probíhal sluţebním autem
Města Kralovice. Pracovnice pověřené knihovny zpracovaly fond knihovny v Liblíně
a zapsaly do jejího přírůstkového seznamu 162 svazky knih. Knihovna v Bílově se
připravuje na celkovou rekonstrukci.
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Městská knihovna Manětín
Pověřená knihovna Manětín obsluhovala i nadále 10 neprofesionálních knihoven.
Výše dotace činila 140 756 Kč. Z vynaloţené částky 49 658 Kč bylo do výměnného
fondu nakoupeno 247 svazků knih a z příspěvků zřizovatelů obsluhovaných knihoven
bylo pořízeno 97 knihovních jednotek. Roční úbytek fondu činil 42 svazků. Úvazek
metodické pracovnice činí 0,3.
V průběhu roku se konala 1 porada pro neprofesionální knihovníky včetně semináře
na téma Společenské hry v knihovně. Byly předány informace o moţnostech
zapojení knihoven do pasování prvňáčků, s velkým úspěchem se setkala i akce
s názvem Listování s hercem L. Hejlíkem. Celkem byl předán do 10 obsluhovaných
knihoven 31 soubor knih v počtu 1 266 svazků. Obce Bezvěrov a Mladotice se
podílely na nákupu knih do výměnného fondu v celkové částce 16 563 Kč. V tomto
roce došlo k výměně knihovnic v obci Draţeň a Zhořec, nové pracovnice byly řádně
proškoleny. Otázkou do budoucna bude způsob náhrady zastaralé počítačové
techniky v obsluhovaných knihovnách.

Městská knihovna Nepomuk
Pověřená knihovna poskytovala sluţby 33 neprofesionálním knihovnám. V obvodu
působnosti pracují pouze malé místní knihovny v poměrně rozlehlém regionu. Dotace
pověřené knihovně byla poskytnuta ve výši 464 496 Kč. Z částky 155 604 Kč bylo
nakoupeno do výměnného fondu 836 svazků knih. Pracovní úvazek metodika činí
0,85. V tomto roce nebyl vykázán ţádný roční úbytek knihovního fondu.
Poradenská a metodická činnost byla zaměřena na knihovnickou tematiku,
v průběhu roku proběhla 1 porada pro knihovníky zaměřená na evidenci a revizi
knihovního fondu, vyuţití MVS, způsob vyplňování statistických formulářů aj. Byl
uspořádán seminář s tématy Obecná kritéria pro hodnocení knihoven, Ochrana
knihovního fondu a Standardy knihovnických sluţeb včetně nabídek školení. Do
místních knihoven bylo expedováno 89 souborů se 4 605 svazky knih, k tomuto
účelu bylo vyuţíváno sluţební auto MěÚ Nepomuk. Revize bez přímé účasti
metodičky pověřené knihovny proběhly na knihovnách v Číţkově, Maňovicích,
Mladém Smolivci, Neurazech, Oselcích, Partolticích, Soběsukách a Ţelvicích. Nově
byla zahájena revize v knihovně Sedliště. V tomto roce proběhla ve většině knihoven
úprava interiérů pro čtenáře včetně pořízení nového nábytku, často byla provedena
přímo celková rekonstrukce prostorů.

Městská knihovna Planá
V roce 2017 obsluhovala 7 neprofesionálních knihoven. Na výkon RF obdrţela
dotační částku ve výši 98 529 Kč, z toho na nákup knih bylo vynaloţeno 35 370 Kč.
Do výměnného fondu bylo z těchto prostředků nakoupeno 185 svazků knih
a z prostředků zřizovatelů obcí bylo do regionálního fondu nakoupeno dalších
321 titulů. Roční úbytek fondu tvořil 14 jednotek. Úvazek metodické pracovnice činil
0,2.
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Během roku proběhla 1 porada pro knihovníky z neprofesionálních knihoven. V jejím
rámci se uskutečnil seminář na téma Nabídka aktivit pro knihovny v regionu, kterého
se účastnili 4 knihovníci. Během metodických návštěv bylo standardně poskytováno
poradenství ke knihovnické problematice. Pravidelně byly kontrolovány zápisy
v deníku knihoven, výpůjční sáčky, seznamy čtenářů, řazení fondu podle tematických
skupin a předávány propagační materiály týkající se knihovnických akcí.
Obsluhované knihovny obdrţely od pověřené knihovny celkem 15 souborů s počtem
1 697 svazků, náklady na dopravu hradilo Město Planá. Zřizovatelé všech sedmi
základních knihoven přispívali na nákup knih do výměnného fondu částkou 15 Kč na
jednoho obyvatele zúčastněné obce.

Městská knihovna Plasy
Pověřená knihovna obsluhovala 58 knihoven, z toho 10 profesionálních – Chrást,
Heřmanova Huť, Horní Bříza, Kaznějov, Líně, Nýřany, Tlučná, Třemošná, Vejprnice
a Zruč-Senec. Dotace na výkon regionálních funkcí byla přidělena ve výši 816 387
Kč. Částka na nákup knihovního fondu byla vyčíslena na 215 307 Kč a bylo
nakoupeno 1 014 knihovních jednotek. Roční odpis tvořilo 36 titulů. Úvazek
pracovníků na výkon regionálních funkcí činil 1,36.
V lednu byla dokončena v pověřené knihovně oprava podlahy napadené
dřevomorkou a prostory se v únoru opět otevřely čtenářům. Knihovna pracuje nově
v automatizovaném knihovním systému Tritius, který předpokládá propojení
s obsluhovanými knihovnami v regionu. V průběhu roku proběhly 2 porady určené
pro profesionální i neprofesionální knihovníky, jejichţ součástí byly výstava s názvem
Místa utrpení, smrti a hrdinství a beseda s autorem knihy p. Robertem Drozdou Plasy známé i neznámé. Proběhly 2 semináře na téma Severní Plzeňsko ve
vzpomínkách Blaţeje Buška a Zvykoslovný rok. Vzdělávací akce se těšily velkému
zájmu, účastnilo se celkem 67 knihovníků. I v tomto roce pokračoval projekt Do
knihovny za kníţkou, hračkou, vědou, písničkou, do kterého byly zapojeny knihovny
v obcích Obora, Dolní Bělá, Ţilov a Rybnice. Metodička pověřené knihovny
zpracovávala ţádosti o dotaci VISK 3 pro profesionální knihovny v Kaznějově
a Nýřanech a zaškolovala knihovnice ve Zruči, Kyšicích a Trnové v knihovním
systému Tritius. Pomoc při revizi knihovního fondu si vyţádala knihovna v Kaznějově.
Celkem bylo během roku rozvezeno 191 výměnných souborů s 10 359 svazky.
Doprava byla zajišťována sluţebním autem knihovny v Plasích.

Knihovna města Plzně, p.o.
Pověřená Knihovna města Plzně obsluhovala v rámci výkonu regionálních funkcí
celkem 14 knihoven, z toho 1 profesionální ve Starém Plzenci. Výše přidělené
dotační částky činila 197 058 Kč, na nákup knihovního fondu bylo vyčerpáno
49 615 Kč. Do výměnného fondu bylo z těchto prostředků nakoupeno 251 svazků.
Dalších 1 030 knihovních jednotek bylo pořízeno z finančních prostředků zřizovatele
Knihovny města Plzně. Pracovní úvazek metodičky činil 0,75, na výkonu regionálních
funkcí se současně podílelo několik pracovníků pověřené knihovny.
V průběhu roku byla uspořádána pro pracovnice z obsluhovaných knihoven jedna
9

porada a vzdělávací akce k problematice Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR). Dále proběhly přednáška Syndrom vyhoření, exkurze do Románské
knihovny v SVK PK a odborný seminář informační gramotnosti Digitální knihovna
Kramerius I. Do stálých fondů 12 obsluhovaných knihoven bylo nakoupeno
a zároveň zpracováno 189 svazků, postupně byla do všech poboček doplňována
doporučená literatura pro ţáky základních a středních škol. Všechny obsluhované
knihovny kromě knihovny v Letkově pracují v knihovním systému Clavius. Za pomoci
metodičky pověřené knihovny byly provedeny revize v knihovnách Koterov, Lhota
a Letkov, zároveň proběhla i aktualizace fondů. Roční odpis činil 985 svazků.
K personálním změnám došlo v knihovnách Černice a Boţkov. Celkově bylo
distribuováno 140 výměnných souborů o počtu 5 770 svazků. Knihy byly rozváţeny
sluţebním autem KMP i prostřednictvím MHD.

Městská knihovna Přeštice
Knihovna obsluhovala 24 neprofesionálních knihoven, v obvodu její působnosti
nevykonává činnost ţádná profesionální knihovna. Úvazek metodičky činil 0,78.
Dotace byla přidělena ve výši 337 815 Kč, na nákup knih do výměnného fondu bylo
vyčleněno 119 111 Kč. Z této částky bylo pořízeno 600 svazků. Roční úbytek
výměnného fondu činil 2 087 titulů.
V měsíci prosinci proběhla porada pro knihovníky z obsluhovaných knihoven, jejíţ
součástí byl seminář na téma Ochrana osobních údajů. Akce se zúčastnilo celkem
11 knihovníků. K datu 30. 9. 2017 byla zrušena knihovna ve Snopoušovech,
v knihovnách Horušany a Merklín došlo k personální změně. V Příchovicích byla
knihovna umístěna do jiných prostor v rámci stávající budovy a celková rekonstrukce
byla provedena v knihovně v Zálesí. Knihovny v Bukové a Příchovicích prošly
hodnocením komise v rámci soutěţe Vesnice roku 2017. Revize knihovního fondu
byla bez účasti metodiček provedena v Krasavcích, Merklíně, Pteníně a Vodokrtech,
naopak účast pracovnice pověřené knihovny si vyţádala knihovna v Oplotě.
V průběhu roku bylo do knihoven distribuováno 35 souborů o velikosti 3 890 svazků.
K dopravě slouţilo auto Městského úřadu Přeštice.

Městská knihovna Rokycany
Ve svém obvodu působnosti poskytovala pověřená knihovna sluţby celkem
58 základním knihovnám, z toho 7 profesionálním – Holoubkov, Hrádek, Mirošov,
Radnice, Strašice, Stupno, Zbiroh. Dotaci obdrţela ve výši 816 387 Kč, z těchto
prostředků bylo na nákup knihovního fondu vynaloţeno 447 476 Kč. Celkem bylo
pořízeno 1 715 knihovních jednotek, roční úbytek výměnného fondu činil 51 svazek.
Přepočtený úvazek pro výkon RF činil 1,2, přičemţ na činnosti se zároveň podílelo
několik pracovnic.
Pro knihovníky obsluhovaných knihoven byly v průběhu roku uspořádány 2 porady
týkající se knihovnické činnosti, velká pozornost byla věnována Obecnému nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR). Zúčastnilo se 18 knihovníků z obsluhovaných
knihoven. Proběhl seminář na téma Ţivot v Jihoafrické republice a odborná
přednáška věnující se spojení literatury a feminismu. Pracovnice pověřené knihovny
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zpracovávaly knihovní fond v místních knihovnách v Oseku a Mýtě, jednalo se
o 161 titulů. Pověřená knihovna zajišťovala distribuci časopisu Iris a knih v rámci
projektu Česká knihovna i dalších materiálů. Byla provedena aktualizace Centrálního
adresáře knihoven, zkontrolována a doplněna data všech obsluhovaných knihoven.
Knihovny obdrţely celkem 102 soubory s 11 325 svazky, do kaţdé z nich bylo
předáno více neţ 195 titulů. Výměnné soubory poţadují i profesionální knihovny.
Knihovna nedisponuje sluţebním autem, je nutno jej objednávat u zřizovatele
knihovny.

Městská knihovna Stříbro
Regionální činnost byla vykonávána v 10 obsluhovaných knihovnách. Úvazek
pracovnice zajišťující regionální funkci činil 0,25. Dotace byla přidělena ve výši
140 756 Kč, na nákup knihovního fondu bylo vynaloţeno 48 969 Kč. Celkem bylo
z těchto prostředků nakoupeno 261 svazků. Z příspěvků obcí bylo do výměnného
fondu pořízeno 47 knih. Roční úbytek činil 467 titulů.
V závěru roku proběhla 1 porada určená pro pracovníky obsluhovaných knihoven,
které se zúčastnili 4 knihovníci. V rámci porady proběhl seminář na téma AKS Tritius
a jeho moţné vyuţití pro region. Během roku se uskutečnilo 17 metodických návštěv,
v Místní knihovně Svojšín byla provedena revize fondu.
Zřizovatelé všech 10 knihoven se finančně podíleli na nákupu knih do regionálního
fondu pověřené knihovny. Výměnné soubory byly vytvářeny prostřednictvím AKS
Clavius a koncem října začala pověřená knihovna nově pracovat v AKS Tritius
a modulem Výměnné soubory. Obsluhovaným knihovnám bylo v průběhu roku
rozvezeno celkem 17 souborů s 1 705 svazky knih. Distribuce je standardně
zajišťována sluţebním autem Městského úřadu Stříbro.

Městská knihovna Sušice
Obsluhovala 25 knihoven, z toho 4 profesionální knihovny – Hartmanice, Kašperské
Hory, Velhartice a Ţichovice. Výše úvazku metodika RF činila 0,8. Pověřená
knihovna obdrţela dotaci ve výši 351 891 Kč. Na nákup knihovního fondu vynaloţila
111 183 Kč a nakoupila 515 svazků. Roční úbytek výměnného fondu činil 23 titulů.
V závěru roku došlo k personální změně na pozici metodičky v pověřené knihovně.
V měsíci dubnu byla v pověřené knihovně provedena revize výměnného fondu. Pro
pracovníky z obsluhovaných knihoven se uskutečnily 2 porady, kterých se zúčastnilo
20 knihovníků. Byly předány informace o akcích Svět knihy, kniţní cena Magnesia
Litera, Čtenářská výzva 2017 a proběhlo seznámení s portálem Knihovny.cz.
Zároveň se konal seminář na téma Centrální adresář knihoven a Benchmarking
knihoven. Účast na poradách byla vysoká i přes pracovní vytíţení a špatnou
dopravní dostupnost knihovníků z malých místních knihoven. V rámci regionu byla jiţ
většina místních knihoven připojena k internetu. V průběhu roku bylo do
obsluhovaných knihoven sluţebním autem MěÚ Sušice expedováno 87 souborů
v počtu 5 220 svazků. K výměně knihovníka došlo v Místní knihovně Petrovice
a Městské knihovně Rabí.
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Městské kulturní středisko Tachov - knihovna
Poskytovala sluţby 17 knihovnám, z toho 1 profesionální knihovně v Boru. Pověřená
knihovna hospodařila s dotační částkou 239 286 Kč, na nákup knihovního fondu
vynaloţila 83 750 Kč. Z těchto prostředků bylo do výměnného fondu nakoupeno
368 svazků. Do rozpočtu knihovny přispěli i zřizovatelé obsluhovaných knihoven
významnou částkou 157 296 Kč, z níţ bylo kromě nezbytných knihovnických
pomůcek nakoupeno 709 svazků knih. Roční úbytek výměnného fondu činil
276 knihovních jednotek. Odpisy se týkaly pouze zastaralých a poškozených knih.
Metodickou činnost vykonávala 1 pracovnice na plný úvazek.
Konzultace a poradenství probíhaly na základě potřeb a poţadavků knihovnic. Pro
pracovníky obsluhovaných knihoven byla uspořádána 1 porada, které se zúčastnilo
7 knihovníků. V rámci vzdělávání proběhla literární soutěţ Tachovská reneta,
autorské čtení Jindřicha Sahulky a přednášky Vladimíra Bruţeňáka a Petra Nazarova. Místní knihovny pořádaly vlastní akce, např. čtení v knihovnách, besedy, výstavy
apod. Knihovna v Částkově uspořádala autorské čtení regionálního autora Karla
Johany, knihovny v Lesné a na Přimdě uspořádaly pro dětské čtenáře besedu na
téma Seznam se s knihovnou. Revize ani aktualizace fondů v obsluhovaných
knihovnách v tomto roce nebyly uskutečněny. Personální výměna proběhla v Místní
knihovně Stráţ. Všechny knihovny v oblasti působnosti pověřené knihovny Tachov
se nacházely v uţivatelsky příjemném prostředí. V průběhu roku bylo distribuováno
do knihoven 36 souborů s celkovým počtem 3 772 knihovních jednotek, celkové
náklady na dopravu hradilo Městské kulturní středisko Tachov.

Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK
V průběhu roku se uskutečnily 4 společné koordinační porady oddělení vzdělávání
a organizace knihovnictví s řediteli a vedoucími pověřených knihoven a zástupci oddělení kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje, z toho jedna výjezdní do Městské
knihovny v Klatovech. Hlavními tématy těchto porad byly výkon regionálních funkcí
v Plzeňském kraji, informace o způsobu podávání ţádostí a vyúčtování dotace na
výkon RF, poskytování sluţeb jednotlivými pověřenými knihovnami, vzdělávání knihovníků, účast knihoven v celonárodních projektech, projednávání aktuálních otázek
knihovnické praxe např. sběr dat k analýze věkové, vzdělanostní a mzdové struktury
pracovníků knihoven. Předávaly se informace o průběhu soutěţe Vesnice roku
a Knihovna roku, projednával se akviziční portál, AKS Koha, Centrální portál Knihovny.cz, statistika a benchmarking a byla zprostředkována rovněţ distribuce materiálů
do knihoven. Průběţně probíhaly kontroly nakládání s finančními prostředky z dotace
na výkon RF v intencích Pravidel poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji, tj. na nákup knih do výměnných
fondů, jejich zpracování a rozvoz do knihoven a nákup drobného hmotného majetku.
Počátkem roku bylo komplexně překontrolováno vyúčtování dotace na základě dodaných účetních dokladů za jednotlivé pověřené knihovny a následně byla zpracována souhrnná hodnotící zpráva za rok 2016 pro poskytovatele dotace. Zpráva byla
rovněţ předána Národní knihovně a zveřejněna na webových stránkách SVK PK.
V roce 2017 bylo provedeno 38 výjezdních metodických návštěv v pověřených
a obsluhovaných knihovnách, které byly zaměřeny na výkon regionálních sluţeb ze
strany pověřených knihoven, na kontrolu realizace grantových projektů VISK 3
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z pověření Ministerstva kultury ČR a na přípravu knihovny Stupno nominované do
soutěţe Knihovna roku.
Poradenství se týkalo ponejvíce vyúčtování krajské dotace na výkon RF knihoven,
výkaznictví pro NIPOS MK ČR, kurzů informační gramotnosti, dokumentace k revizím
knihovního fondu, přechodu na nový AKS Tritius a jeho dopadu na obsluhované knihovny. Pracovnice poskytovaly konzultace ke statistice výkonů knihoven a kontrolovaly statistické výkazy a sumáře KULT (MK) 12-01 za jednotlivé zpravodajské jednotky. Výsledné údaje byly po opravách zpracovány v podobě celokrajských sumářů
a včetně komentáře odeslány do NIPOS MK ČR. Výsledky poslouţily jako podklad
pro vydání materiálu Přehled činnosti veřejných knihoven v Plzeňském kraji v roce
2016. Všechny statistické údaje byly po celý rok k dispozici a slouţily jako podklad
pro další práci oddělení, např. k porovnávání výkonů v projektu Benchmarking knihoven a k analytické činnosti.
Oddělení podalo ţádost o grant v programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Knihovně byly přiděleny finanční prostředky ve výši
30 000 Kč na projekt Kurzy informační gramotnosti v rozsahu 60 vyučovacích hodin.
Z dotace byly hrazeny mzdy lektorů. S finanční podporou projektu se uskutečnilo
8 kurzů na rozvoj počítačových dovedností, předáno bylo 121 osvědčení. Celková
účast v kurzech ICT byla 197 pracovníků knihoven. Obsahová náplň se kaţdoročně
aktualizuje o nová témata nadstavbových kurzů, např. Správa sociálních sítí, Digitální knihovna Kramerius, Vyuţití citačního software, Informační a rešeršní podpora
knihoven v práci se školami. Stále trvá zájem o kurz úpravy digitální fotografie
a o kurzy počítačové grafiky. Mimo projekty z VISK 2 se uskutečnil kurz Tvorba webových stránek pomocí šablony Webnode. Pro pracovníky veřejných knihoven byla
připravena ještě řada dalších vzdělávacích programů, např. workshop Storytelling,
seminář pedagogického minima Učící knihovník, prezentace AKS Tritius, workshop
k centrálnímu portálu knihoven Knihovny.cz nebo seminář k současné britské
a americké literatuře v českých překladech. Ve spolupráci s regionální organizací
SKIP se uskutečnily přednášky k syndromu vyhoření a péči o hlas. Několik konzultací ke katalogizaci v RDA se konalo přímo v ţádajících knihovnách. 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 a na činnosti regionální organizace SKIP.
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4. Hodnocení výkonu regionálních funkcí v pověřených
knihovnách
Stěţejní činností regionálních oddělení jednotlivých pověřených knihoven byl nákup
knihovního fondu, jeho zpracování, tvorba výměnných souborů a jejich
pravidelný rozvoz do obsluhovaných knihoven. Celkový stav výměnného fondu
k 31. 12. 2017 v Plzeňském kraji činil 342 742 knihovních jednotek, odráţel přírůstek
fondu i roční odpisy u jednotlivých knihoven. Celkový roční přírůstek výměnného
fondu, zakoupený z prostředků kraje, obcí a jiných zdrojů včetně darů, činil 12 878
titulů, coţ je o 713 svazků méně ve srovnání s rokem 2016. Z toho roční přírůstek
zakoupený pouze z dotačních prostředků kraje činil 10 558, tj. o 145 svazků méně.
Z příspěvků obcí a z jiných zdrojů bylo pořízeno 2 320 knihovních jednotek.

Rok 2017 - přírůstek výměnného fondu z finančních prostředků Plzeňského kraje
a z prostředků obcí a jiných zdrojů (Česká knihovna, dary aj.)
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rok 2016

rok 2017

650
622
689
679
587

449
387
421
494
414

940
1001
876
1147
1179

842
786
861
803
797

340
312
314
302
344

836
673
821
763
836

486
545
413
584
506

608
586
679
688
600

842
777
898
1505
1718

911
544
545
592
308

Tachov

Sušice

Stříbro

1629
1800
1587
1571
1281

Rokycany

1240
1345
1154
1145
1014

Přeštice

Planá

Nepomuk

Manětín

Kralovice

Klatovy

Horaţďovice

Domaţlice

1212
1076
1136
1198
1200

Plzeň

rok 2015

545
423
471
490
478

Plasy

rok 2014

Dobřany

Blovice
rok 2013

590
381
429
630
515

1359
1391
1171
1000
1101

Roční přírůstky výměnného fondu v pověřených knihovnách – srovnání let 2013–2017

Počet dodaných výměnných souborů do neprofesionálních knihoven dosáhl
v celokrajském měřítku 1 346, to je v porovnání s předchozím rokem o 19 souborů
méně. Speciální poţadavky čtenářů řeší pověřené knihovny většinou formou
vyţádaných menších souborů z pověřených knihoven a vyuţíváním meziknihovní
výpůjční sluţby.

Rok 2017 - většina neprofesionálních malých místních knihoven nemá svůj vlastní fond,
je tedy plně závislá na obměně výměnných souborů.
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Tachov
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Stříbro

Rokycany

Přeštice

Plzeň

Plasy

Planá

Nepomuk

Manětín

Kralovice

Klatovy

Horaţďovice

Domaţlice

Dobřany

Blovice
rok 2013

66

61

176

66

156

75

36

93

14

189

123

36

115

26

94

54

rok 2014

71

64

165

82

172

77

30

90

13

159

133

46

117

36

91

56

rok 2015

65

57

161

83

171

70

38

103

15

138

134

37

111

22

85

39

rok 2016

69

67

150

84

172

65

36

90

14

185

136

38

106

24

91

38

rok 2017

63

63

161

71

181

64

31

89

15

191

140

35

102

17

87

36

Počet dodaných souborů knihovnám – srovnání let 2013–2017

Blovice

Dobřany

Domaţlice

Horaţďovice

Klatovy

Kralovice

Manětín

Nepomuk

Planá

Plasy

Plzeň

Přeštice

Rokycany
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Počet svazků poskytnutých v souborech činí 87 170, coţ je z celokrajského hlediska
srovnatelné s předchozím rokem. Z dlouhodobého hlediska lze povaţovat počty
svazků v poskytnutých souborech u většiny pověřených knihoven za relativně stálé
a vyrovnané.

rok 2013

2673

5182

14270

2394

11875

3923

1572

4300

1661

12467

4829

5301

9417

3139

4493

4595

rok 2014

2849

5119

13536

2831

11085

4163

1191

4360

1537

8934

5580

5344

9952

3918

4370

5844

rok 2015
rok 2016

2908
2926

4430
5948

12763
11293

2823
2873

11013
11295

4663
4570

1417
1523

5260
4610

1731
1752

9047
9426

5796
5646

4365
3834

8992
9682

2842
2600

5020
5460

4606
4213

rok 2017

2616

5001

11848

2585

11146

4365

1266

4605

1697

10359

5770

3890

11325

1705

5220

3772

Počet svazků v souborech dodaných obsluhovaným knihovnám – srovnání let 2013–2017

Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí - někteří zřizovatelé
přispívali svým vlastním profesionálním a často i neprofesionálním knihovnám
nákupem časopisů a knih. Nově nakoupený knihovní fond i retro fond svých
obsluhovaných knihoven zpracovávaly v rámci výkonu regionálních funkcí pověřené
knihovny v Domaţlicích, Kralovicích, Plzni a Rokycanech. Na nákup do výměnných
fondů svých pověřených knihoven přispívaly navíc obce v regionech Manětín, Planá,
Plzeň, Stříbro a Tachov.
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Doprava v regionu v roce 2017 vykazovala srovnatelný objem oproti předchozímu
roku z hlediska počtu 447 obslouţených knihoven. Bylo vykázáno 26 469 ujetých km,
tj. o 404 km více ve srovnání s rokem předchozím. Doprava do obsluhovaných
knihoven byla zajišťována standardně sluţebními vozidly zřizovatelů nebo pověřených knihoven. Jednalo se o dodávky výměnných souborů, revize a aktualizace
fondu na knihovnách, metodické návštěvy, individuální poradenskou činnost apod.
Revizní práce a zároveň aktualizace se uskutečnily ve 20 knihovnách, v 16 knihovnách byla ukončena revize knihovního fondu. Tato činnost probíhala ve spolupráci
s pracovnicemi pověřených knihoven v regionech Blovice, Domaţlice, Klatovy, Plasy,
Plzeň Přeštice a Stříbro. Celkem bylo zrevidováno 76 174 tituly, úbytek činil 8 731
svazek.
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Tachov

Pracovní úvazky metodiků regionálních oddělení v Plzeňském kraji doznaly
nepatrných změn u knihoven v Klatovech, Kralovicích a Plasích. V celokrajském
měřítku souhrn úvazků metodiků pověřených knihoven činil 12,55, coţ představuje
sníţení o 0,22 úvazku.

rok 2013
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0,58

2

0,625
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rok 2014
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rok 2015

0,58
0,58

1,75
1,75

0,625
0,625

1
1,2

0,25
0,33

0,3

0,85

0,2

0,25

0,8

1
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0,2

0,75
0,75

1,2

0,3

1,3
1,4
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rok 2016

0,75
0,75

0,78

1,2

0,25

0,8

1

rok 2017

0,75

0,58

1,75

0,625

1,1

0,25

0,3

0,85

0,2

1,36

0,75
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1,2

0,25
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1

Pracovní úvazky metodiků vykonávajících regionální funkce – srovnání let 2013-2017

Statistické údaje vykazované v celostátním výkazu Kult (MK) 12-01 se týkaly všech
evidovaných knihoven v Plzeňském kraji. Sumarizace dat proběhla elektronickou
formou a veškeré údaje byly předávány pouze elektronickou cestou k celostátnímu
zpracování do NIPOS. Počátkem roku 2018 bylo ze strany pověřených knihoven
zpracováno celkem 531 statistických výkazů včetně sumářů ze všech registrovaných
knihoven v Plzeňském kraji za rok 2017.
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5. Financování regionálních funkcí
Pro rok 2017 byly zastupitelstvem Plzeňského kraje schváleny finanční prostředky
na výkon regionálních funkcí pověřených knihoven v Plzeňském kraji ve výši
6 700 000 Kč, z toho bylo minimálně 1 675 000 Kč, určeno na nákup knihovního
fondu pro veřejné knihovny v kraji, tj. o 50 000 Kč více neţ v roce 2016. Pro SVK PK
nebyly prostředky na výkon RF zvlášť vyčleněny. Suma byla přerozdělena metodou
proporcionálního financování, která zohledňuje počet základních knihoven
zřizovaných obcemi v Plzeňském kraji v okruhu působnosti pověřených knihoven.
Poměrová částka při čerpání dotace byla stanovena na maximálně 65 % určených
na osobní náklady a minimálně 25 % na nákup knihovního fondu. Ustanovení se
týkalo všech smluvně pověřených knihoven v Plzeňském kraji.

Sušice
Stříbro 351 891 Kč
140 756 Kč

Tachov
239 286 Kč

Blovice
380 042 Kč

Dobřany
309 664 Kč

Domažlice
1 168 277 Kč

Rokycany
816 387 Kč
Přeštice
337 815 Kč
Plzeň
197 058 Kč

Horažďovice
309 664 Kč
Plasy
816 387 Kč

Klatovy
647 479 Kč
Planá
98 529 Kč

Nepomuk
464 496 Kč

Kralovice
Manětín 281 513 Kč
140 756 Kč

Rozloţení objemu finančních prostředků v Plzeňském kraji na výkon regionálních funkcí
v jednotlivých pověřených knihovnách v roce 2017

Z předloţených údajů statistických výkazů knihoven a ze zpracovaného sumáře
výkonu a financování regionálních funkcí za rok 2017 vyplynulo, ţe všechny
knihovny v plné míře vyuţily přidělenou dotaci a zároveň nepřekročily limit stanovený
pro celkové osobní náklady. Maximální částka (65 % z dotace), kterou bylo moţno
pouţít, nebyla překročena v ţádné z knihoven. Tato zahrnuje mzdové náklady
stálých zaměstnanců na plné či částečné úvazky, zákonné sociální pojištění
a sociální náklady. Celková suma osobních nákladů v roce 2017 činila u pracovníků
vykonávajících regionální funkce 4 060 944,25 Kč.
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Spotřeba materiálu byla vyčíslena na 2 448 466,9 Kč. Z toho částka vynaloţená
na nákup knihovního fondu činila 2 279 917,6 Kč, coţ bylo o 83 808,20 Kč více
neţ v předchozím roce. U všech knihoven byla dodrţena stanovená minimální
hranice nákupu knih do výměnného fondu, která činila celkově 1 675 000 Kč.
Do spotřeby materiálu byly dále započítány nákup pohonných hmot, nezbytné
kancelářské potřeby pro knihovny, tiskopisy, čtenářské průkazy, kniţní lístky, fólie
na obalování knih, knihovnické kalendáře, rozřaďovače, tonery do tiskáren a kopírek
apod.

rok 2013 90 735 94 465 261 414 78 001 160 972 154 163 34 959 144 081 26 492 202 753 42 894 117 185 196 151 116 034 91 996 76 089
rok 2014 75 955 88 153 241 182 69 925 175 947 139 312 38 130 117 517 22 693 184 233 41 029 105 453 178 806 61 474 84 888 69 040
rok 2015 82 132 94 385 262 219 80 201 157 686 161 241 44 527 142 253 29 382 206 990 45 161 141 823 200 310 52 614 107 772 75 000
rok 2016 94 656 104 072 292 813 82 610 213 495 152 108 41 572 146 681 34 600 232 721 47 785 141 533 355 144 68 819 106 759 80 741
rok 2017 97 978 103 818 299 273 78 061 216 007 168 736 49 658 155 604 35 370 215 307 49 615 119 111 447 476 48 969 111 183 83 750

Srovnání výše vynaloţených prostředků na nákup knihovního fondu z prostředků krajské
dotace v Kč srovnání let 2013-2017

Další poloţku tvoří finanční příspěvky obcí na nákup knih do výměnných
souborů pověřených knihoven. Aktivně bylo zapojeno 32 obcí v obvodu
působnosti pověřené knihovny Tachov, Stříbro, Planá a Manětín. Jednalo se
o částku 15 aţ 16 Kč na obyvatele obce. Celková suma těchto příspěvků na
výměnný fond činila 290 139 Kč. Dalším a zároveň největším přispěvatelem byla
Knihovna města Plzně, která na nákup knih do stálého fondu svých knihoven vloţila
z vlastních prostředků částku 142 352,77 Kč.
Finanční náklady na spotřebu energie jsou vykázány ve výši 80 880,98 Kč, coţ je
o 11 828,77 Kč méně ve srovnání s předchozím rokem. Tato poloţka vykazuje
setrvalé sniţování. Jednotlivé částky jsou zúčtovány na základě vypracovaných
směrnic o spotřebě energií. Náklady byly vyčísleny u knihoven Blovice, Domaţlice,
Horaţďovice, Plasy a Plzeň. V ostatních knihovnách energie plně hradil zřizovatel
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pověřené knihovny. Jednalo se o podíly na vodném, stočném, na spotřebě elektrické
energie a plynu dle vypracovaných interních směrnic.
Cestovné činilo 29 425,5 Kč, to je zvýšení o 9 261 Kč. Zahrnovalo cestovní náhrady
v rámci metodických návštěv pracovníků pověřených knihoven, cestovné na pracovní
porady, školení a semináře. Cestovné vykazovala pouze třetina knihoven, protoţe
sluţba byla opět financována z vlastních prostředků zřizovatelů pověřených
knihoven.
Ostatní služby zahrnovaly poloţky jako je doprava, upgrade výpočetní techniky,
pořízení AVG licencí, licencí na informační zdroje, náklady na telefonní poplatky,
účastnické poplatky aj. Poloţky ostatní sluţby byly finančně vyjádřeny souhrnnou
částkou 58 046,4 Kč, coţ znamenalo sníţení o 9 938 Kč ve srovnání s předchozím
rokem. Jmenované sluţby jsou téţ financovány z vlastních zdrojů zřizovatele
a vykázány u knihoven Dobřany, Kralovice, Manětín, Nepomuk, Planá Plzeň,
Přeštice, Stříbro a Tachov. Náklady na dopravu vykazovaly knihovny v Domaţlicích,
Horaţďovicích a Rokycanech v souhrnné částce 21 412,15 Kč a nákup licence na
elektronické zdroje uváděly knihovny v Domaţlicích a v Sušici v souhrnné výši
19 086,6 Kč.
Jiné ostatní a provozní náklady – do těchto poloţek byly zpravidla uváděny
náklady na pořízení PC sestav pro regiony v knihovnách Stříbro a Plasy, tiskárna
v knihovně Blovice, monitor v knihovně Horaţďovice a bezdrátový snímač CCD kódu
v knihovně v Domaţlicích. Souhrnná částka činila 46 747 Kč.
Z doloţených údajů je zřejmé, ţe přidělená dotace byla plně vyčerpána a opět
v závislosti na různých místních podmínkách i dle moţností jednotlivých pověřených
knihoven účelně vyuţita. Na chodu regionálních oddělení a na zabezpečení výkonu
regionálních funkcí se jako obvykle různou měrou podíleli i zřizovatelé pověřených
knihoven.
Krajský grantový program s názvem „Mikrogranty pro oblast školství, mládeţe
a sportu“ úspěšně vyuţila knihovna v Klatovech a obdrţela dotační částku ve výši
15 000 Kč.

Sestavil:
oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK, 2018
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