1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013
z toho knih a periodik
Speciálních dokumentů
hudebniny
CD a gramodesky
videokazety
audiokazety
CD ROM
patenty
normy
mikrofilmy
mikrokopie
DVD
2. Přírůstek knihovního fondu
z toho knih a periodik
Speciálních dokumentů
hudebniny
CD a gramodesky
videokazety
audiokazety
CD ROM
patenty
normy
mikrofilmy
mikrokopie
DVD
2a. Přírůstek pro Anglickou knihovnu
2b. Přírůstek pro Německou knihovnu
2c. Přírůstek pro Rakouskou knihovnu
2d. Přírůstek pro Knihovnu pro nevidomé
3. Úbytek knihovního fondu
z toho knih a periodik
Speciálních dokumentů
4. Počet získaných titulů knih
5. Mezinárodní výměna celkem
MV do fondu SVK PK
MV z fondu SVK PK
6. Signování
7. Počet zpracovaných svazků periodik
8. Počet docházejících titulů periodik
zpracováváno titulů
zahraniční periodika

1 901 524
1 047 782
853 742
33 578
12 521
424
3 062
5 999
567 276
158 127
832
69 245
2 678
19 340
17 581
1 759
168
210
0
1
264
633
0
167
0
137
289
277
134
121
1 359
781
578
17 621
149
54
95
19 340
3 364
3 200
2 800
41
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Roční zpráva za rok 2013

A) Roční zpráva
Výroční zpráva za rok 2013
Přestože rok 2013 obsahuje obávanou číslovku 13, nemůže Studijní a
vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, hovořit o uplynulém
roce jako o roce nešťastném. Nově zavedené služby jako například vzdálený
přístup, využití JIS a Plzeňské karty či pravidelný sobotní provoz naši čtenáři
přivítali a jejich rostoucí počet tuto tendenci jen potvrzuje. Vedle aktualizace
Knihovního řádu byly v roce 2013 také průběžně vypracovány Strategie rozvoje
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Koncepce výkonu regionálních
funkcí knihoven v Plzeňském kraji na léta 2014–2020, které jsou v souladu
s Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 a Programem rozvoje
Plzeňského kraje 2014+.
S budoucím rozvojem knihovny souvisí i postupný přechod na nový firemní
vizuál, který bude postupně realizován ve všech oblastech činnosti organizace a
který vyjadřuje její proměnu ve vztahu k široké veřejnosti.
Knihovna nezahálela ani v investiční činnosti, kde byla dokončena dlouho
očekávaná rekonstrukce provozního výtahu v hlavní budově a pořízeny
výměníkové stanice do skladových objektů na Borech. K posledně jmenovaným
investicím, které přinesou do budoucna významnou energetickou úsporu, patří i
rekonstrukce ústředního vytápění v hlavní budově ve Smetanových sadech.
Výrazným zásahem do provozu knihovny bylo ovšem snížení provozní
dotace o 2 mil. Kč na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje ve III. čtvrtletí.
Tento zásah si vyžádal okamžitě nutná úsporná opatření, a to nejen v oblasti
energií. Podniknuté kroky nakonec vyústily ve zvládnutí této nenadálé situace,
která se tak v důsledku nepodepsala výrazně negativně na hlavní činnosti.
Uplynulý rok byl rovněž bohatý i na kulturní akce, které sice nejsou stěžejní
činnosti Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, ale které podstatným
způsobem doplňují hlavní činnost organizace. Z více než 30 výstav je možné
připomenout vlastní výstavu Historické fikce a mystifikace v české kultuře
19. století, jedinečnou převzatou výstavu Alena Königsmarková a Miloslav
Bělohlávek, Plzeňské pověsti a legendy nebo putovní výstavu Quo vadis,
scientia?, které se konaly v hlavní budově. Nezahálelo ani oddělení zahraničních
knihoven na náměstí Republiky 12; z jeho výstavní činnosti zde lze vyzdvihnout
výstavy From strangers to citizen, Regensburg: 350 let výročí říšského sněmu
nebo Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalitních režimů.
Hlavní činnost knihovny byla podpořena i úspěšným získáním dotací a
grantů z externích zdrojů. Vedle úspěchů v grantových programech VISK
vyhlašovaných MK ČR, uspěla knihovna i s žádostí u Grantové agentury ČR při
řešení projektu 3. dílu Soupisu rukopisů SVK PK. Projekt Prazdroj lidem pak
umožnil záchranu herbáře z počátku 16. století.
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Rok 2013 tak i přes náhlé snížení provozního příspěvku nebyl špatným
obdobím v životě knihovny a o to se zasloužili všichni zaměstnanci Studijní a
vědecké knihovny Plzeňského kraje, a patří jim tak v závěru uplynulého roku
poděkování.
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 2013. Zatím rozpracované jsou úkoly týkající se
přechodu na doménový server Exchange, sjednocení kancelářského softwaru a
jednotného firemního vizuálu včetně nových webových stránek. Rok 2013 přinesl
nový Knihovní řád SVK PK a ceník, který je jeho přílohou. Vedle vlastních
čtenářských průkazů je pro využívání služeb SVK PK nově možné používat
Plzeňskou kartu a JIS kartu ZČU. Knihovna vybrala též ve veřejné soutěži nové
logo a nechala si vytvořit Manuál jednotného vizuálního stylu. V průběhu roku
2013 vytvořila Strategii rozvoje SVK PK a Koncepci rozvoje RF knihoven
v Plzeňském kraji na léta 2014-2020. Ve spolupráci s Plzeňským deníkem
připravila seriál článků o SVK PK pod názvem Měsíc knihy.
Vymáháním pohledávek ve spolupráci s advokátní kanceláří získala
knihovna za nevrácené dokumenty a poplatky z prodlení téměř 60 tis. Kč. V rámci
meziknihovní výpůjční služby realizovala téměř 4 tisíce požadavků z knihoven
v celé ČR a zahraničí (10 požadavků), pro čtenáře SVK PK zajistila cca 380
výpůjček z jiných knihoven. Oproti roku 2012 došlo k poklesu registrovaných
čtenářů – 11 595, ovšem počet výpůjček byl vyšší – 598 607. Pravidelný sobotní
provoz si získává stále více příznivců, návštěvnost knihovny v těchto dnech
neustále narůstá.
Nižší přírůstek knihovního fondu (19 340 knihovních jednotek) byl
způsoben odebráním finančních prostředků na nákup knihovního fondu (dále jen
KF) v 2. pololetí 2013. Přestože v závěru roku byl rozpočet na nákup KF opět
navýšen (celkem 3 760 143,26 Kč), výrazné omezení akvizice ve 3. čtvrtletí se
projevilo. Pracovnice ODZKF vystoupila na akvizičním semináři s příspěvkem
o akvizici regionální literatury. SVK PK regionální produkci důsledně sleduje,
doplňuje ji i zpětně nákupem v antikvariátech či z odpisů jiných knihoven. Do
elektronického katalogu byly doplněny údaje o regionalitě u více než 6,5 tisíce
záznamů. V Souborném katalogu ČR byl aktualizován odběr periodik, v průběhu
r. 2013 byly realizovány veřejné zakázky na dodávku zahraničních periodik a
vazby časopisů.
Na výkon regionálních funkcí byl poskytnut příspěvek ze strany zřizovatele
ve výši 5,5 miliónu Kč, nikoli však zvlášť pro SVK PK. Byla podepsána smlouva
s novou pověřenou knihovnou v Plané u Mariánských Lázní, která obsluhuje 6
dalších knihoven. V rámci VISK 2 získala SVK PK 24 tisíc Kč na Kurzy informační
gramotnosti a 276 tisíc Kč na obnovu vybavení výukového centra. OVOK
připravilo 16 odborných přednášek pro celkem 476 účastníků z 66 knihoven,
zajistilo praxi pro studenty SPŠS a SOŠ prof. Švejcara a poskytlo konzultace
k závěrečným absolventským pracím. SVK PK nadále spolupracovala se
Sdružením knihoven ČR, podporovala aktivity profesního sdružení SKIP
a podílela se mezinárodní spolupráci s místními i zahraničními kulturními
institucemi. K 33. ročníku Smetanovských dnů připravila výstavu Historické fikce
a mystifikace v české kultuře 19. století a v průběhu roku realizovala řadu dalších
výstav (např. 20 let chráníme českou korunu, Pouť do Santiaga aj.). Pro dětské
čtenáře Knihovny města Plzně připravila program v Anglické knihovně a hlavní
budově v rámci mezinárodní akce Noc s Andersenem. Pracovníci SVK PK
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působili v pracovních skupinách pro jmennou a věcnou katalogizaci, pro přípravu
Centrálního portálu knihoven a v odborných sekcích SDRUK.
Velkým posunem ve zpřístupňování licencovaných elektronických
plnotextových zdrojů je spuštění EZproxy serveru. Díky tomu mohou registrovaní
uživatelé SVK PK využívat tyto zdroje ze svých domovů i v době, kdy je knihovna
uzavřena. Díky tomu došlo k rapidnímu nárůstu využívání EIZ (zejména databáze
EBSCO). Roste i zájem o výpůjčku zvukových dokumentů z hudebního kabinetu
(byla dokončena rekatalogizace LP), na druhou stranu klesá počet návštěv
v čítárně, kde jsou k dispozici periodika v tradiční papírové podobě. U rešerší byla
nejvíce zastoupena témata region, lékařství a právo. Prostřednictvím služby
Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno 13 dotazů. Speciální studovna připravila pro
studenty knihovnictví ze SPŠS a SOŠ prof. Švejcara 2 semináře na práci
s databázemi EBSCO a ProQuest.
Stejně jako v předchozích letech se knihovna snažila získávat finanční
prostředky na hlavní činnost i z jiných zdrojů než z rozpočtu zřizovatele. Celkem
se jí podařilo získat z grantů a dotací příspěvek ve výši 1 125 500 Kč. Díky takto
získaným prostředkům mohla SVK PK např. restaurovat herbář z počátku
16. století, zahájit práce na 3. díle Soupisu rukopisů SVK PK či zpřístupnit
v elektronickém katalogu část fondu z depozitáře Bušovice nebo fond Pilsnensií.
V souvislosti s tím probíhaly intenzivní práce na revizi KF a rezervních fondů.
Vyřazené dokumenty byly nabídnuty ostatním knihovnám a prodávány veřejnosti.
Restaurátorská dílna vyrobila 2 modely pro výstavu v Západočeském muzeu a
zajistilo inventarizaci a ocenění uměleckých předmětů v majetku SVK PK.
SVK PK věnovala v roce 2013 pozornost i oddělení zahraničních knihoven
(dále jen OZK). V průběhu roku bylo uvolněno z rozpočtu na nákup knihovního
fondu více než 90 000 Kč. Nástupem pracovnice do Rakouské knihovny a
návratem vedoucí oddělení z rodičovské dovolené se situace v oddělení
personálně stabilizovala.

Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které
využívají výsledky její práce
SVK PK je univerzální veřejnou knihovnou a poskytuje své služby všem
zájemcům ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Knihovní řád definuje, jakým způsobem se zájemce
o služby SVK PK může registrovat v knihovně a jaká pravidla ve vztahu
k půjčeným dokumentům musí dodržovat.
Knihovna je oprávněna stanovit další podmínky k zpřístupnění jednotlivých
druhů dokumentů, jako jsou například staré a cenné tisky, vázané ročníky
periodik apod. V každém případě si však může uživatel veškeré dokumenty půjčit
formou prezenční výpůjčky.
Uživatelé služeb SVK PK jsou v převážné míře studující středních a
vysokých škol. Dále služeb knihovny využívá odborná veřejnost, badatelé,
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vědečtí pracovníci základního i aplikovaného výzkumu, lékaři, středoškolští a
vysokoškolští pedagogové, technici, právníci, drobní podnikatelé, profesionální
hudebníci, studující uměleckých škol a široká veřejnost města Plzně i regionu.
Uživateli služeb jsou rovněž zahraniční studenti především medicínských oborů.
Knihovna zabezpečuje služby diferencovaného charakteru na speciálním
pracovišti – v Knihovně pro nevidomé. Pracoviště slouží nevidomým uživatelům
z Plzeňského kraje a je vybaveno odpovídajícími technickými prostředky včetně
internetu. Dalšími speciálními knihovnami jsou Anglická, Německá a Rakouská
knihovna, které tvoří samostatná pracoviště oddělení zahraničních knihoven a
sídlí v Evropském domě na náměstí Republiky. Jsou vyhledávány zejména
studenty a učiteli angličtiny a němčiny, přístupné jsou však všem uživatelům
SVK PK.
V rámci meziknihovních služeb zprostředkuje knihovna výpůjčky četným
uživatelům z ČR i zahraničí. Registrovaní uživatelé mohou nově využívat i
vzdáleného přístupu do licencovaných elektronických plnotextových zdrojů
z pohodlí domova. Knihovna je metodickým a poradenským centrem pro knihovny
plzeňského regionu. V zóně volného internetu mohou uživatelé pro svá mobilní
zařízení využívat síť WiFi nebo stolních počítačů s připojením na internet. Tento
prostor je rovněž místem setkávání a aktivní relaxace.

Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem
SVK PK zveřejňuje základní informace o činnosti a službách a poskytuje
informace dle zákona 106/1999 Sb., svobodný přístup k informacím, na svých
internetových stránkách na adrese: http://www.svkpl.cz/cs/o-knihovne/zakladnidokumenty-knihovny/svobodny-pristup-k-informacim/

Zveřejněna je Roční zpráva o činnosti, Výroční zpráva dle zákona 106/1999
Sb., Organizační řád, Knihovní řád a Ceník služeb, provozní doba na jednotlivých
pracovištích a charakteristika činnosti odborných oddělení. Průběžně jsou
zveřejňovány informace o výstavách a kulturních akcích.
Uživatelé a zájemci o služby mají možnost kontaktovat prostřednictvím
e-mailových adres odborná pracoviště, zavedena je služba „Ptejte se knihovny“,
kde zájemci získají urychleně potřebné informace o knihách, autorech, tiskové
produkci apod.
Zveřejňovány jsou zápisy z porad knihoven plzeňského regionu.
Knihovna pořádá tiskové konference a vydává tiskové zprávy komentující
mimořádné aktivity organizace, trvalá je spolupráce s médii – Českým rozhlasem
Plzeň a regionálními i celostátními televizními programy.
Pro veřejnost jsou k dispozici informační letáky, další informace poskytují
pověření pracovníci jednotlivých oddělení podle charakteru své činnosti.
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1 Propagace a marketing
Propagace na www a sociálních sítích
Průběžně byly aktualizovány webové stránky především v sekcích aktualit,
kalendáře akcí a kontaktů. Připravované akce byly propagovány prostřednictvím
elektronických pozvánek, plakátů či informačních letáků na webu, facebooku a
později i twitteru, které buďto pracovnice navrhovala a graficky realizovala, anebo
prováděla korektury materiálů dodaných. Změny v provozu knihovny a online
katalogu byly včas avizovány, na hlavní stránce byly oznamovány ankety,
soutěže, čtenářská hlasování, informace o prodeji vyřazeného fondu apod.
Materiály odborných oddělení a základní dokumenty knihovny byly zveřejňovány
formou souborů ke stažení (prezentace, soupisy rešerší a nabídek z fondu,
rozvrhy výuky, materiály pro výkon regionálních funkcí, aktualizovaný ceník a
Knihovní řád). Z většiny pořádaných akcí přinášíme následně veřejnosti
fotoreportáž. Médiím poskytujeme vyžádané grafické materiály. Poskytujeme
informace či sami aktualizujeme další formy propagace SVK PK – Wikipedie,
najisto.centrum.cz, muzeum.cz apod.
Grafika a sazba
V průběhu roku byly navrhovány pozvánky a plakáty, bannery na budovu
Evropského domu, matrice vizitek, čestných uznání a diplomů, obaly publikací
(OVOK a PaM), zhotovovány prezentace z nafocených exponátů výstav; byly
retušovány obrázky pro web, zhotovovány jejich modifikace vhodné pro facebook,
miniatury a výřezy obrázků k aktualitám. V návaznosti na obměnu fondu ve
volném výběru knih (dále VV) probíhá nepřetržitě sazba matric MDT popisků polic
a stojanů. Pro potřeby vystavovatelů byly zhotoveny technické nákresy chodeb
SVK PK. V závěru roku byly zpracovány šablony v grid systému dle Manuálu
jednotného vizuálního stylu pro tvorbu prezentací a textových dokumentů.
Letáky, plakáty, navigace
Byl aktualizován hlavní informační leták přehledu provozu jednotlivých
oddělení a aktualizovány další materiály pro čtenáře (vždy dvojjazyčně): přihláška
čtenáře, přehled cen čtenářských průkazů, půdorysná mapka VV s barevným
označením fondu včetně Podmínek půjčování, pokyny k používání internetu,
online katalogu, samoobslužných skříněk apod., navrženy plakáty a letáčky
s letní/vánoční provozní dobou všech oddělení. Pro oddělení zahraničních
knihoven (dále OZK) byly vyrobeny nové celoroční provozní doby na budovu
v jednotném designu. Pravidelně byly aktualizovány interní telefonní seznamy a
organizační schémata na intranetu, rovněž orientační a navigační systém
v budově.
Ostatní
Podle potřeby byly prováděny jazykové korektury (Roční zpráva, Plán
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hlavních úkolů, MDT popisky, dodané pozvánky, programy, plakáty, popisky
výstav), skenovány a digitálně čištěny publikace do fondu, skeny interních
dokumentů byly převáděny prostřednictvím OCR. Některé výstavy byly nafoceny,
zhotoveny prezentace k vystavení na webu v přehledu kulturních akcí roku. Byla
poskytována metodická pomoc ostatním oddělením dle požadavků. V závěru roku
se pracovnice zúčastňovala prací hlavní inventarizační komise, pro předsedy
dílčích komisí byly zpracovány výkazové formuláře. V polovině prosince na
pracoviště nastoupil nový PR pracovník, na pracovišti tak pracují celkem dva
pracovníci, oba na zkrácený pracovní úvazek.

2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
Plán hlavních úkolů SVK PK stanovil pro OVOK úkoly v oblasti výkonu
regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven, výkon metodické, koordinační a
poradenské činnosti a organizační přípravu vzdělávacích akcí pro knihovníky
v regionu.
Výkon RF upravují „Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na
výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji“, která byla s platností od
1.1.2013 aktualizována. Na výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji byly pro
rok 2013 Zastupitelstvem PK schváleny finanční prostředky ve výši 5 500 000 Kč.
(Příloha č. 1) Pro SVK PK nebyly prostředky na výkon RF zvlášť vyčleněny.
V průběhu roku 2013 bylo provedeno 16 metodických návštěv v pověřených
knihovnách zaměřených na kontrolu výkonu regionálních funkcí a naplňování
standardu veřejných knihovnických a informačních služeb. Nově, s platností od
1.1.2013, byla uzavřena smlouva o přenesení výkonu RF s MKS - Městskou
knihovnou v Plané. V souvislosti s tím bylo dozorováno smluvní zajištění výkonu
RF pro 6 obsluhovaných knihoven. Poradenství se týkalo nejvíce vyúčtování
krajské dotace na výkon RF knihoven, výkaznictví pro NIPOS MK ČR, kurzů
informační gramotnosti, revizí knihovního fondu, zpracování grantů v programu
VISK 3.
Ukončení Projektu internetizace knihoven (MK ČR) k 28.3.2013 vyvolalo řadu
jednání a konzultací s metodiky k zajištění náhradního připojení knihoven
k internetu a jednání s firmou GITY o deinstalaci pronajatého satelitního zařízení.
V průběhu roku se uskutečnily 4 společné porady OVOK s řediteli a vedoucími
pověřených knihoven a zástupci oddělení kultury Krajského úřadu Plzeňského
kraje v termínech 28.3., 6.6., 17.10. a 5.12.2013, jejichž hlavními tématy byl výkon
RF v Plzeňském kraji, zvýšení jejich efektivnosti a hospodárnosti, poskytování
regionálních služeb v jednotlivých pověřených knihovnách, vzdělávání knihovníků,
účast knihoven v celonárodních projektech, analýza požadavků obcí na připojení
knihoven k internetu, distribuce materiálů pro knihovny, aktuální úkoly knihovnické
praxe. Postupné snižování dotace na výkon RF omezilo rozvoj regionálních
služeb; na podnět zástupců pověřených knihoven byla provedena změna
v rozúčtování dotace ve prospěch posílení mzdových prostředků pro pracovníky,
kteří regionální služby zajišťují.
Koncepční materiál k výkonu regionálních funkcí ve veřejných knihovnách
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Plzeňského kraje zpracovaný v roce 2012 byl aktualizován a stal se součástí
komplexního dokumentu „Strategie rozvoje SVK PK a Koncepce výkonu
regionálních funkcí v Plzeňském kraji na léta 2014–2020“.
Oddělení podalo dvě žádosti o grant v programu Ministerstva kultury ČR VISK
2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Na projekt „Kurzy informační gramotnosti“
byly knihovně přiděleny finanční prostředky ve výši 24 000 Kč. Z dotace byly
hrazeny mzdy lektorů. Uskutečnilo se 9 kurzů pro 157 účastníků s osvědčením
(Příloha č. 2). Díky projektu „Aktualizace HW a SW Vzdělávacího centra“ byla
počítačová učebna vybavena 15 novými PC a dataprojektorem. Výše poskytnuté
dotace činila 276 000 Kč.
Odborní pracovníci knihovny v roce 2013 absolvovali celkově 628 hod. školení
v oblasti knihovnictví a IT (není zde zahrnuto školení ekonomů a školení BOZP a
PO).
Pro pracovníky veřejných knihoven bylo připraveno 16 odborných přednášek
a seminářů pro 476 účastníků z 66 knihoven včetně muzejních a univerzitních
(Příloha č. 2).
Ve spolupráci s regionální organizací SKIP bylo připraveno vyhodnocení
soutěže Čtenář roku Plzeňského kraje, vedoucí OVOK a pracovnice pracoviště
historických fondů připravily program Noci s Andersenem v SVK PK pro skupinu
dětských čtenářů z Knihovny města Plzně. Odborný program byl připraven rovněž
pro účastníky regionální konference SKIP.
V rámci hlavních úkolů OVOK shromažďovalo, sledovalo a vyhodnocovalo
statistické údaje o činnosti knihoven v Plzeňském kraji Kult (MK) 12-01. Výsledné
údaje byly po opravách zpracovány v podobě 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 2012“. Dále byl za
OVOK zpracován výkaz výkonu RF a zkontrolovány výkazy za pověřené knihovny.
Výkazy výkonu a výkazy o financování RF jednotlivých pověřených knihoven byly
zpracovány do sumářů a ve stanoveném termínu předány Odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje a Národní
knihovně ČR včetně „Roční zprávy o výkonu RF v Plzeňském kraji za rok 2012“
(čj. SVKPlzeň/399/13). Všechny statistické údaje byly po celý rok k dispozici
a sloužily jako podklad pro další práci oddělení (např. k porovnávání výkonů
v projektu Benchmarking knihoven a k analytické činnosti).
Úkolem OVOK byla rovněž příprava a koordinace průběžné a souvislé
odborné praxe na pracovištích SVK PK pro studenty SOŠ prof. Švejcara (školní
rok 2012/2013 – 4 studenti, školní rok 2013/2014 – 2 studenti), dále konzultační
činnost, zajištění odborné praxe pro 1 studentku VŠ a pomoc se zpracováním
diplomových prací pro studenty vysokých škol s knihovnickým zaměřením.
Pracovnice oddělení se zúčastnily práce odborných komisí, kontrolní činnosti
organizace, sekce SKIP pro vzdělávání, sekce SDRUK pro informační vzdělávání
uživatelů, podílely se na činnosti sekce SDRUK pro regionální funkce, na činnosti
SKIP. Vedoucí OVOK byla členem krajské poroty pro soutěž měst a obcí Zlatý erb
a členem výběrové komise programu VISK 2.
Oddělení spravuje příruční knihovnu odborné knihovnické literatury. Na
základě požadavků veřejnosti byly dokumenty zpřístupňovány prezenčně ve
všeobecné studovně. Pracovnice OVOK zajišťuje správu spisovny, byla
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provedena rozsáhlá skartace materiálů, dozorovaná SOA Plzeň.

3 Oddělení informačních technologií
Oddělení informačních technologií (dále IT) zajišťovalo funkčnost všech IT
technologií, hardwaru a softwaru. Během celého roku 2013 pracovalo oddělení
velmi intenzivně na obnově metalických síťových spojů a aktivních prvků. Tímto
bylo dosaženo stavu, kdy většina spojů ve všech našich pobočkách běží na
rychlosti 1Gbps (mimo spojů, které z důvodu památkově chráněného objektu
nelze snadno nahradit).
Již v předchozím roce probíhala optimalizace tiskového řešení, která přinesla
úsporu provozních nákladů. V roce 2013 se v optimalizaci pokračovalo a podařilo
se nahradit dalších 9 zastaralých a provozně nákladných tiskáren dvěma síťovými
multifunkčními barevnými stroji. Tyto stroje byly pořízeny v rámci servisní smlouvy,
což umožňuje lepší plánování prostředků knihovny a odpadá starost o pořizování
spotřebního materiálu a řešení servisních zásahů. Zatím se toto řešení pro
knihovnu jeví jako méně finančně náročné. Nákladnost tohoto řešení bude nadále
sledována a v případě kladné finanční bilance se bude tímto způsobem
pokračovat.
V knihovně byla zprovozněna možnost přistupovat k elektronickým
licencovaným zdrojům přes webovou službu EZ-Proxy. Uživatel tak má možnost
přistupovat k těmto datům pomocí svého čtenářského konta z pohodlí svého
domova.
Do systému AKS Aleph500 byl zakoupen a přidán modul pro snadné sklízení
našich metadat pomocí moderního protokolu OAI-PMH. Jelikož byl rok 2013
poslední, kdy národní knihovna poskytovala autority přes protokol FTP, bylo nutné
nakonfigurovat server tak, aby uměl stahovat a importovat autority taktéž pomocí
protokolu OAI. Jelikož si knihovna nechala zpracovat nový firemní vizuál, kterým
se bude reprezentovat, bylo nutné upravit veškeré tiskové výstupy generované
Alephem do nové podoby. V souvislosti s přechodem na nový systém Aleph500
v roce 2004 došlo k určitým chybám, které nebyly dosud řešeny. Tento rok jsme
vyhledali a opravili téměř 20 000 záznamů, jejichž identifikace nekorespondovala
se záznamy v Národní knihovně.
Na našich webových stránkách byl nově spuštěn RSS kanál.
V našem systému pro správu požadavků jsme od začátku roku zaznamenali
téměř 230 vyřešených problémů.

4

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů

V uplynulém roce nenastaly žádné personální změny, celkový počet
pracovníků oddělení zůstává 14.
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Plnění základních činností
Zpracování dokumentů je nadále prováděno v automatizovaném
knihovnickém systému (dále AKS) ALEPH500 v20 dle platných katalogizačních
pravidel AACR2R. Záznamy jsou pravidelně odesílány do Souborného katalogu
ČR (dále SKC). Nízké plnění ukazatelů katalogizace je dáno pozastavením
finančních prostředků na nákup fondu v období září až prosinec 2013. Překročení
předpokládaného plnění rekatalogizace napomohl v září započatý grant na
zpracování fondu Pilsnensií. Naopak byl dříve ukončen grant VISK5 –
Rekatalogizace fondu hudebnin, signaturní řada 8 byla zpracována. V období září
až prosinec byly čištěny jmenné i věcné rejstříky v AKS ALEPH500, systematicky
revidovány záznamy periodik signaturní řady 35A a také opravováno propojení
záznamů SVK na SKC a chyby v zápisu signatur, zaslaných ještě ze systému
KIMS. Do souborného katalogu bylo v roce 2013 zasláno celkem 1 845 návrhů
autorit.
V rámci oddělení proběhlo několik grantů: VISK5 Rekatalogizace
knihovního fondu Bušovice, VISK5 Rekatalogizace fondu hudebnin a VISK9/II
Harmonizace lokálních autorit. Práce na rekatalogizaci historických fondů byla
zahájena již v únoru a ukončena v listopadu. Práce na ostatních grantech
započaly v červnu a skončily v prosinci. Grant VISK5 Rekatalogizace fondu
Pilsnensií byl realizován v září až prosinci 2013. Zúčastnili jsme se také projektu
Česká knihovna 2013, do konce roku bylo dodáno 37 titulů, projekt končí až
v prvním čtvrtletí roku 2014. Dále se oddělení podílelo na realizaci grantu MK ČR
Knihovna 21. století, na nákup zvukových dokumentů pro zrakově postižené
uživatele.
Statistické plnění ukazatelů katalogizace v r. 2013
plán

plnění

%

jmenná katalogizace

10 000

8 865

88

systematická katalogizace

10 000

9 574

96

předmětová katalogizace

9 000

8 340

93

retrokonverze

8 000

7 737

97

rekatalogizace

8 000

8 095

116

návrhy autorit

osobní

korporativní

geografické

celkem

2013

992

702

151

1 845
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Plánovaný přírůstek knihovního fondu byl splněn na 97 %, celkem bylo
zapsáno 19 340 dokumentů. Dosažení plánovaného přírůstku ovlivnilo
pozastavení finančních prostředků na nákup fondu v měsíci srpnu a omezené
čerpání v měsících září až listopad. Finanční prostředky byly plně uvolněny
v prosinci, časové omezení na jejich čerpání neumožnilo efektivní práci akvizice,
musela být taktéž pozastavena činnost Nákupní komise. Část prosincového
navýšení byla použita na doplnění fondu zahraničních knihoven, část na doplnění
fondu vzácných tisků a také na doplnění fondu audio dokumentů pro hudební
kabinet a Knihovnu pro nevidomé. Část dokumentů byla dodána po uzavření
přírůstkového seznamu roku 2013, dokumenty budou zapsány do přírůstku roku
následujícího. Množství nakoupených dokumentů ovlivnilo i navyšování cen knih.
Objednávky byly kumulovány u velkých dodavatelů (Pemic, Kosmas, OPA),
kteří poskytují rabaty 20–30 %, v rámci sezónních slev i vyšší. Knihkupci a
nakladatelé ve městě (Fraus, Chmela, Oxford Bookshop) jsou využíváni v případě
zajišťování speciálního tematického profilu literatury, poskytují rabaty od 10–20 %.
Důsledně je sledována regionální produkce a průběžně i zpětně doplňována do
fondu, a to i z odpisů jiných knihoven. Objednávky jsou u hlavních dodavatelů
kumulovány za účelem snížení počtu faktur. Návrhy titulů k nákupu schvaluje
Nákupní komise. Byla opětovně otestována výhodnost spolupráce s dodavatelem
Euromedia Group, k.s., rabaty ani rozsah nabídky titulů nepřekonal nabídku
stávajících dodavatelů.
V květnu započala realizace veřejné zakázky na knižní vazby periodik
v hodnotě 400 000 Kč. Veřejná zakázka na předplatné zahraničních periodik pro
rok 2014 nebyla vypsána, část předplatných byla zrušena, dodavatel byl vybrán na
základě porovnání došlých nabídek.
Číselné ukazatele přírůstku v roce 2013
1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013
z toho knih a periodik
Speciálních dokumentů

1 901 524
1 047 782
853 742

hudebniny

33 578

CD a gramodesky

12 521

videokazety

424

audiokazety

3 062

CD ROM

5 999

patenty

567 276

normy

158 127

mikrofilmy

832
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mikrokopie
DVD
2. Přírůstek knihovního fondu
z toho knih a periodik
Speciálních dokumentů

69 245
2 678
19 340
17 581
1 759

hudebniny

168

CD a gramodesky

210

videokazety

0

audiokazety

1

CD ROM

264

patenty

633

normy
mikrofilmy
mikrokopie
DVD

0
167
0
137

2a. Přírůstek pro Anglickou knihovnu

289

2b. Přírůstek pro Německou knihovnu

277

2c. Přírůstek pro Rakouskou knihovnu

134

2d. Přírůstek pro Knihovnu pro nevidomé

121

3. Úbytek knihovního fondu
z toho knih a periodik

781

Speciálních dokumentů

578

4. Počet získaných titulů knih
5. Mezinárodní výměna celkem

17 621
149

MV do fondu SVK PK

54

MV z fondu SVK PK

95

6. Signování
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7. Počet zpracovaných svazků periodik

3 364

8. Počet docházejících titulů periodik

3 200

zpracováváno titulů
zahraniční periodika

2 800
41

Plnění úkolů spolupráce a vzdělávání
Knihovna nadále přispívala do celostátního projektu Kooperativní tvorba a
využívání souborů národních autorit. Dále pokračuje spolupráce s NK ČR formou
zasílání katalogizačních záznamů do Souborného katalogu ČR a spolupráce při
získávání povinných výtisků.
Zástupkyně jmenné a věcné katalogizace se zúčastnily setkání pracovní
skupiny jmenného a věcného zpracování, pracovního setkání lokálních
supervizorů autorit a školení pro zpracování hudebních autorit. Pracovnice
akvizice se zúčastnily setkání pracovní skupiny akvizice a dalších tematických
školení a přednášek.
Pokračuje mezinárodní výměna se stávajícími partnerskými knihovnami.
Celkem bylo do fondu přijato 54 dokumentů a partnerským knihovnám bylo
zasláno 95 různých druhů dokumentů. Proběhla revize fondu mezinárodní
výměny, dokumenty, vyřazené jako zastaralé nebo tematicky neodpovídající, byly
nabídnuty NK ČR a dalším českým knihovnám.
Proběhla aktualizace odběru zahraničních periodik v Souborném katalogu
ČR, NLK a VPK. Veřejná zakázka na knižní vazby novin a časopisů proběhla
v pořádku, celkem bylo svázáno 246 svazků novin a 910 svazků časopisů, celkem
1 156 svazků. Plnění zakázky bylo dokončeno v termínu.
Ve spolupráci se systémovou knihovnicí a oddělením informačních
technologií započaly opravy záznamů zaslaných do Souborného katalogu ČR, ale
neprovázaných na lokální katalog SVK PK. Ve spolupráci s oddělením ochrany a
expedice knihovních fondů proběhlo dohledávání a opravy jednotek označených
statusem „Ve zpracování“, přestože již nebyly na lince zpracování. Dále proběhly
systematické opravy zápisů starších přírůstkových čísel. Kontrola výskytu obou
problémů bude probíhat pravidelně, nejméně jednou ročně.
V rámci práce regionálního specialisty byly připraveny podklady
k označování regionálního fondu v AKS ALEPH500 prostřednictvím formálních
deskriptorů. Do konce roku 2013 byly údaje o regionalitě dokumentu doplněny do
6 563 záznamů. Souběžně jsou doplňovány a opravovány i záznamy jednotek.
Pokračují práce na systematických opravách a slučování záznamů
nepravých periodik. Byly zahájeny práce na souborných záznamech iterací
zákonů. Pod vedením systémové knihovnice byla vytvořena a otestována služba
na odstraňování zrušených třídníků volného výběru z katalogizačních záznamů,
též aktuálních třídníků ze záznamů bez připojených jednotek ve volném výběru
knih. Průběžně probíhají opravy záznamů v rámci retrokonverze a rekatalogizace.
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Rozpočet

Částka v Kč

Monografie

2 604 333,10

Databáze zahraniční
Databáze české
Periodika zahraniční

441 590,16
86 696,00
323 120,00

Periodika česká

91 274,25

Hudebniny

29 022,80

CD

47 940,88

DVD

1 259,60

CD-ROM

9 678,11

Knihovna pro nevidomé

35 127,00

Zahraniční knihovny

90 101,36

Celkem

3 760 143,26

Přidělené prostředky

3 750 000,00

Grant
Celkem přiděleno

15 000,00
3 765 000,00

Celkem bylo na nákup knihovního fondu v roce 2013 použito
3 760 143,26 Kč; z toho 15 000 Kč činil grant Knihovny pro nevidomé. Výchozí
finanční limit 3 900 000 Kč, byl několika příkazy ředitele změněn, poslední úprava
v prosinci 2013 činila 4 150 000 Kč. Z této částky bylo 400 000 Kč určeno na
vazby periodik.
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5

Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů

V termínu byl zpracován Plán revizních prací na rok 2013 a Protokol o revizi
za rok 2012. Byly předloženy na schůzce revizní komise.
Do konce prosince bylo zrevidováno za součinnosti členů revizní komise a
dalších pověřených pracovníků 122 021 knihovních jednotek, což je 122,02 %
z plánovaného počtu knihovních jednotek. Revize byla prováděna elektronicky
v AKS ALEPH500, revizním zařízením (revizní pistolí) a klasicky byl revidován
fond určený pro mezinárodní výměnu. Ten byl přestěhován a předán s revizním
protokolem a seznamem oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů.
Průběžná kontrola o stavu revizních prací byla provedena k 28.2., 30.6., 30.9.,
31.12.2013. Podrobné zprávy o průběhu revizních prací byly předkládány vedení
knihovny. Revidujícím pracovníkům SVK PK byly průběžně poskytovány
konzultace k provádění revizních prací.
Bibliografické záznamy a záznamy jednotek byly kompletně zrevidovány a
uvolněny pro zveřejnění v Souborném katalogu ČR a online katalogu SVK PK.
Jako základ pro revizi knihovních jednotek byly ve spolupráci s oddělením
doplňování a zpracování knihovních fondů doplněny v rámci retrokonverze
chybějící záznamy u signatur 391A5000–391A13050 a u jednotlivých titulů dalších
revidovaných signatur. Pracovnice pracoviště revize a retrokonverze se též
podílela na rekatalogizaci Pilsnensií v rámci projektu z grantového programu VISK
5, celkem zpracovala 348 bibliografických záznamů v rekatalogizaci a 1 023
bibliografických záznamů v rámci retrokonverze.
Pracovnice hudebního kabinetu ve spolupráci s oddělením doplňování a
zpracování knihovních fondů pořizovaly bibliografické záznamy a záznamy
jednotek při revizi fondu LP a fondu hudebnin. LP zpracovaly úplně až k signatuře
41A109 a hudebniny v rozsahu signatur 825451–827698.
Pověřená pracovnice oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
spolupracovala se všemi revidujícími při tvorbě bibliografických záznamů pro
pravá a nepravá periodika a kompletaci knihovních jednotek pod jeden souborný
záznam. Pracoviště revize a retrokonverze předložilo podklady pro kompletaci a
zpracování 35 titulů pravých a nepravých periodik.
Ve spolupráci s oddělením IT byly programově řešeny služby související
s revizí knihovních fondů. Nově byl pro běžný provoz ověřen program pro revizi
vrácených výpůjček. Stále probíhají práce na zpřesnění statistiky revize.
Ve spolupráci se všemi odděleními a správci příručních knihoven SVK PK
docházelo na základě obsahové a technické analýzy dokumentů k průběžné
aktualizaci knihovního fondu.
Bylo odepsáno 1 359 knihovních jednotek, což je 135,9 % z plánovaného
počtu, všechny dokumenty byly navržené na vyřazení. Podstatně k tomuto
vysokému počtu přispěla prověrka fondu v zahraničních knihovnách, v Anglické a
Německé knihovně, kde bylo navrženo na odpis 837 a 87 knihovních jednotek.
Všechny jednotky byly prověřeny z hlediska posledního exempláře v online
katalogu SVK PK, bibliografické záznamy bez jednotek byly uzavřeny a ze
Souborného katalogu ČR (CASLIN) vyřazeny.
Nakládání s vyřazenými knihovními jednotkami bylo upraveno směrnicí
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S – 16/2012 – Vyřazování z knihovního fondu, která byla doplněna příkazem
ředitele P – 10/2012 – Stanovení ceny vyřazených knihovních dokumentů. Na
základě těchto dokumentů byla organizována nabídka vyřazené literatury
(monografií) zákonem stanoveným knihovnám a na webových stránkách SVK PK.
Prodej čtenářům na jednotlivých pracovištích byl v průběhu r. 2013 proveden
dvakrát. Agendu spojenou s vyřazováním a nabídkou časopisů organizovalo
oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu.

6

Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů

Po celý rok oddělení zajišťovalo vyřizování požadavků pro uživatele
knihovny na všech pracovištích. S tím souvisí i zakládání vrácených knihovních
jednotek 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 knih
prováděly průběžnou kontrolu řazení knihovního fondu, vyřazování neaktuálních
publikací, jejich deaktivaci a vracení do příslušných depozitářů. Samozřejmostí je i
pomoc čtenářům při jejich orientaci a vyhledávání dokumentů ve volném výběru.
Celoročně jsme zajišťovali adjustaci všech nových přírůstků knihovního fondu
včetně značení pro volný výběr i kompletaci a adjustaci všech periodik
docházejících z vazby.
Ve spolupráci s pracovištěm revize a retrokonverze byly prováděny návrhy
pro odpisy knihovních jednotek z důvodu poškození či nadbytečnosti. Po
zpracování záznamů a jednotek novin signaturní řady 7… do AKS ALEPH500
došlo k jejich průběžnému přesunu z půdního skladu hlavní budovy do depozitáře
Bory 16. S tím souvisí posun signatury 391A… v depozitáři Bory 16. V únoru došlo
k přestěhování novin sign. 74… z půdního skladu do příručního skladu oddělení
v hlavní budově. Od jara 2013 vzhledem k plánované rekonstrukci depozitáře
Bušovice začalo stěhování knihovního fondu do depozitáře Bory 2, které bude
pokračovat i v následujícím roce.
Všichni pracovníci oddělení se podíleli na drobných opravách poškozeného
knihovního fondu. V případě většího poškození byly dokumenty předávány
k opravě do knihařské dílny. Knihařka provedla opravu 1 471 kusů knih včetně
vazby přístrojem Unibind. Zhotovila 184 kusů různých brožur, 51 kusů desek
s tkanicemi. Provedla vazbu čtyř přírůstkových seznamů SVK PK a vyrobila 31
kusů desek s klopnami pro velkoformátové noviny. 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 300
kusů brožur vydávaných SVK PK, prováděla kopie a laminace formátů A3 a A4
pro výstavy a vernisáže. Během roku zhotovila 104 575 kopií pro čtenáře, MVS i
pro jednotlivá oddělení knihovny. Z toho 34 066 kopií na přístroji Sharp 5631,
13 240 kopií na DCC 2740 a 57 269 kopií na stroji Minolta. Společně s pracovnicí
knihařské dílny vyráběla z dodaných matric nové popisky regálů pro volný výběr
knih v různých velikostech.
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Pracovníci v depozitářích na Borech se velmi aktivně zapojili do realizace
exkurzí, které proběhly v našem oddělení. Ve všech skladech se pověření
pracovníci oddělení celoročně podíleli na revizi knihovního fondu, včetně revize
volného výběru knih, kde velkou měrou přispěli i k dohledávání nenalezených
dokumentů.

7

Oddělení absenčních služeb

Plnění číselných ukazatelů činnosti (dle statistických údajů za rok 2013)
Registrace čtenářů
Celkový počet registrovaných čtenářů činí 26 398, čtenářů s platným
čtenářským průkazem je celkem 11 595. V průběhu roku 2013 bylo provedeno
celkem 3 584 nových registrací a prodloužení platnosti stávající registrace.
Registrace čtenářů se provádí jak na průkazy SVK PK s čárovým kódem, tak na
Plzeňské karty vydávané Dopravním podnikem města Plzně, JIS karty vydávané
Západočeskou univerzitou a nově také na čipové karty, které slučují funkce
Plzeňské karty a JIS karty. Počátkem roku 2014 byli z registrovaných čtenářů
vyřazeni ti, kterým platnost čtenářského průkazu skončila nejpozději ke dni
31.12.2010, a od té doby SVK PK nenavštívili.
Počet návštěvníků oddělení absenčních služeb
V r. 2013 prošlo OAS 126 687 návštěvníků. Průběžně byla sledována a
vyhodnocována virtuální návštěvnost. Evidencí čtenářů prošlo 3 584 návštěvníků
(ti, co si nechali prodlužovat platnost čtenářského průkazu nebo vystavit nový),
nejsou zde zahrnuti čtenáři, kteří pouze hradili své poplatky. Knihovnu pro
nevidomé navštívilo 1 805 čtenářů.
Výpůjčky mimo knihovnu
Celkový počet absenčních výpůjček za půjčovnu dosáhl počtu 524 741
knihovních jednotek (dále k.j.) (knihy + ostatní dokumenty) a Knihovna pro
nevidomé (dále KN) půjčila celkem 18 978 knihovních jednotek – zvukových knih.
Relativní pokles dokumentů zapůjčených v KN je způsoben tím, že dříve byla
zvuková kniha nahrána na několika kazetách a každá kazeta byla považována za
jednu knihovní jednotku. Dnes jsou zvukové knihy zapůjčovány na CD, které mají
dostatečnou kapacitu pro zaznamenání jedné zvukové knihy na jeden nosič.
Meziknihovní výpůjční služby
Výpůjčky originálů knih pro jiné knihovny z fondu SVK PK dosáhly v r. 2013
počtu 3 575 knihovních jednotek (dále k.j.) a 400 kopií, MMVS pro jiné knihovny se
vyskytla v 10 případech.
Pro čtenáře naší knihovny bylo naopak zajištěno 366 výpůjček z jiných
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knihoven a 113 kopií, prostřednictvím MMVS bylo vypůjčeno 12 k.j. Objem
dokumentů půjčovaných prostřednictvím služby MVS se tak oproti roku 2012
mírně navýšil.
Upomínky
Za rok 2013 bylo čtenářům zasláno 19 884 prvních upomínek, 3 038
druhých upomínek, 825 třetích upomínek a k 31.5.2013 111 čtvrtých upomínek –
předžalobních výzev. Čtenářům, kteří nahlásili svoji e-mailovou adresu, byly 1. a
2. upomínky zasílány elektronickou cestou, 3. a 4. upomínky byly zasílány
doporučeně všem bez rozdílu. Od 1.6.2013 došlo ke změně Knihovního řádu
SVK PK, a také ke změně Ceníku služeb SVK PK. Bylo přistoupeno k zasílání
pouze třech upomínek, kdy 1. upomínka je zasílána elektronickou cestou
(čtenářům, kteří uvedli svoji e-mailovou adresu) a není zpoplatněna. 2. a 3.
upomínka – předžalobní výzva jsou zasílány písemnou formou doporučeně. Došlo
také ke změně sankčních poplatků za upomínání.
Knihovna pro nevidomé
Většinu fondu Knihovny pro nevidomé při SVK PK tvoří zvukové knihy
z produkce Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana (dále jen KTN)
natočené na kazetách a na CD ve formátu MP3. Nové tituly zvukových knih jsou
však již kopírovány výhradně na CD ve formátu MP3, což v posledních letech
způsobuje pokles půjčených zvukových nosičů. V současné době má KN ve fondu
3 693 titulů zvukových knih na kazetách a 2 204 titulů zvukových knih na CD ve
formátu MP3 z produkce KTN, 716 titulů na kazetách, 1 058 titulů na CD a 13
titulů na CD-ROM, zakoupených z finančních prostředků SVK PK a získaných
grantových finančních prostředků.
V únoru 2013 pracovnice KN zpracovala aktualizaci výpůjčního řádu KN,
který je součástí Knihovního řádu SVK PK. V červenci a srpnu 2013 byla
provedena pracovnicemi KN dílčí revize zvukových knih na CD.
Pracovnice KN se zúčastnila jednání Ediční komise KTN v Praze a
zpracovala seznam navrhovaných literárních titulů k převedení do zvukové podoby
včetně seznamu literatury doporučené školní četby pro zrakově a zdravotně
postižené žáky základních škol a studenty středních škol. V roce 2013 KN získala
grant MK ČR Knihovna 21. století na nákup knihovních fondů pro občany se
zdravotním postižením v celkové výši 15 000 Kč, dále získala KN z rozpočtu
SVK PK částku 20 127 Kč. Za tyto uvedené finanční prostředky byly zakoupeny
audioknihy a další zvukové dokumenty na CD.
Řešení ztrát
V roce 2013 bylo nahlášeno celkem 143 ztrát k.j. K 31.12.2013 bylo
vyřešeno 131 těchto ztrát, a to převážně náhradou stejným dokumentem, jeho
kopií, případně dokumentem obdobné tematiky a v mimořádných případech
finanční náhradou. V několika případech byly knihovní jednotky, které byly
nahlášeny jako ztracené, opět čtenáři nalezeny a vráceny poté standardním
způsobem.
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Vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených poplatků
V roce 2013 byli, tak jako každoročně v pololetí a koncem roku, obesláni
finančními upomínkami 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 uhradili.
Nezjištěný počet čtenářů, kteří neuhradili částky pohybující se v řádech
desetikorun, byl obeslán e-mailem a z větší části došlo k uhrazení i těchto
poplatků.
V případech, kdy čtenáři nevrátili výpůjčky ani po opakovaném upomínání,
bylo přistoupeno ve spolupráci s advokátní kanceláří k soudnímu vymáhání a bylo
podáno celkem 24 žalob.
Do 31.12.2013 tak došlo na základě rozhodnutí soudu k finančním úhradám
nevrácených knih vč. všech příslušných poplatků, v celkové výši 59 165 Kč.
Celkem SVK PK vede soudní vymáhání nevrácených výpůjček a neuhrazených
poplatků v 63 případech (stav k 31.12.2013, případy z let 2006–2013).
Celkově je ze strany čtenářů patrné značné zlepšení při dodržování
výpůjčních lhůt, vracení půjčených dokumentů a hrazení poplatků za služby nebo
sankčních poplatků.
Pokladna
Za rok 2013 bylo za služby, které knihovna poskytuje za úplatu, za
registrační poplatky, manipulační poplatky, smluvní pokuty a finanční náhrady,
vybráno celkem 1 868 762 Kč.
Personální vývoj v oddělení
V OAS pracovalo ke dni 31.12.2013 celkem 14 pracovníků + vedoucí
oddělení (5 výpůjční protokol, 4 volný výběr knih, 2 pracoviště evidence čtenářů a
pokladna, 1 pracoviště MVS, 2 KN). Celkem 5 pracovníků pracuje na zkrácený
pracovní úvazek. K 1.12.2013 nastoupila do oddělení nová pracovnice, čímž
nahradila pracovnici odcházející do starobního důchodu. Personálně je OAS
zajištěno dostatečně a situace je z personálního hlediska stabilní, je dbáno na
vzájemnou zastupitelnost.

8

Oddělení prezenčních služeb

zahrnuje samostatná pracoviště: všeobecnou studovnu, hudební kabinet,
čítárnu časopisů, 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
prezenčních služeb.
Prezenční služby nabízely z tuzemských licencovaných databázových
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zdrojů registrovaným uživatelům knihovny tyto tituly: Aspi online, BiblioMedica na
DVD, ČSN Online a plnotextovou Mediální databázi od firmy Anopress IT. Ze
zahraničních placených online služeb jsou to EBSCOhost, ProQuest Central,
ScienceDirect, SpringerLINK, Scopus a Web of Science® (Web of KnowledgeSM).
Databáze s přístupem autorizovaným IP adresou a zároveň s licencí
s neomezeným počtem současně pracujících uživatelů jsou pro veřejnost
dostupné na počítačích s volným internetem (přízemí hlavní budovy, volný výběr
knih) a ve studovnách (zejména speciální a všeobecná studovna). Od září 2013
byla pro veřejnost zprovozněna služba vzdáleného přístupu v systému EZ Proxy
na adrese http://ez-proxy.svkpl.cz, která umožňuje využívat tyto uvedené zahraniční
licencované databáze z domova (mimo síť knihovny) pro všechny uživatele
knihovny (jednotlivce) s platným čtenářským ročním průkazem bez evidovaných
sankcí. Databáze vyžadující přístup loginem a heslem nebo s licencí omezeného
počtu současně pracujících uživatelů jsou dostupné ve speciální studovně, čítárně
časopisů a všeobecné studovně.
Speciální studovna
v roce 2013 zpracovala 163 kombinovaných rešerší1 a za tyto byla uživateli
zaplacena částka v celkové výši 18 939 Kč. U kombinovaných rešerší byla nejvíce
zastoupena již tradičně témata z lékařství, práva a politiky. Dále během roku
zodpověděla speciální studovna 984 dotazů a zajistila 1 150 elektronických rešerší
z dostupných databází a dalších zdrojů (v roce 2012 celkem 813). Tematická
skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně byla srovnatelná
s předchozími roky. Nejvíce jsou stále žádány informace související s regionem,
lékařstvím, právem a politikou. Rozbor témat je graficky znázorněn v příloze za
textem. Od února 2013 zpracovává speciální studovna pravidelně monitoring
denního tisku pro potřeby vedení SVK PK. Od listopadu do prosince 2013
spolupracovala studovna s projektem Osobnosti plzeňských vysokých škol
řešeným ZČU v Plzni a Státním oblastním archivem v Plzni, výsledkem spolupráce
bylo 50 elektronických rešerší obsahujících výběrově publikační činnost padesáti
osobností plzeňského vysokého školství.
Stejně jako v loňském roce, tak i v roce 2013 služba Ptejte se knihovny
sloužila nejen k řešení dotazů provozního charakteru, jakými jsou dostupnost
konkrétních dokumentů ve fondu knihovny či v jiných institucích nebo dotazy na
rešeršní služby. Zodpovídání dotazů je nadále garantováno vedoucí oddělení
prezenčních služeb a pracovnicemi speciální studovny, které v případě potřeby
spolupracují s ostatními odděleními SVK PK. Na adresu ptejteseknihovny@svkpl.cz
nebo prostřednictvím webového formuláře dostupného na http://www.ptejtese
knihovny.cz/zadani-dotazu bylo zasláno celkem 13 dotazů. Speciální studovna
zodpověděla 12 dotazů a z toho dvě odpovědi uložila do volně přístupného online
archivu na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv. Celý archiv od zahájení
služby v září 2004 je dostupný u vedoucí oddělení prezenčních služeb.
V únoru 2013 realizovala speciální studovna výstavu v rámci
Smetanovských dnů 2013 s názvem Historické fikce a mystifikace v české kultuře
1
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Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů,
bibliografií a přímou excerpcí periodických titulů, přehled kombinovaných rešerší
z let 2006–2013 je dostupný na adrese http://www.svkpl.cz/files/soupis-resersi-20062013.pdf.
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19. století, 21.2.2013–3.4.2013.
Určené pracovnice pracovišť oddělení prezenčních služeb seznámily
s provozem a službami knihovny 33 skupin studentů, což představuje 660
studentů zejména plzeňských středních škol (všeobecná studovna 17 skupin
s 374 účastníky, speciální studovna 16 skupin s 286 účastníky).
Na vyžádání SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara uspořádala speciální
studovna dva semináře Elektronické informační zahraniční zdroje ve Studijní a
vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni v délce 2 x 2 hodiny pro celkem 41
studentů 3. ročníků oborů knihovník a archivář (6.6.2013 a 10.12.2013). V rámci
seminářů byli studenti seznámeni s elektronickými informačními zdroji EBSCOhost
a ProQuest Central. Na vyžádání PeF ZČU bylo 19 studentů 1. ročníku oboru
historie seznámeno s vývojem a současností bibliografické činnosti v SVK PK.
V průběhu řešení projektů SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR
(Západočeské univerzity v Plzni) a STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a
vývoj (Univerzity T. Bati ve Zlíně) uspořádala SVK PK ve spolupráci s externími
lektory pro uživatele SVK PK, knihovníky z regionu a zaměstnance SVK PK
semináře k využívání databází EBSCO Academic Search Complete (24.4.2013,
9 účastníků) a ProQuest STM (30.5.2013, 11 účastníků).
Regionální bibliografie
je součástí oddělení prezenčních služeb od 1. března 2011. Pracoviště
zpracovalo v roce 2013 do báze ANL (Analytický rozpis periodik – články
z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie celkem
8 864 záznamů článků (tato báze obsahuje k 12.1.2013 celkem 105 924
záznamů), dále 79 nových osobností do báze regionálních osobností REOS
(PNA04) a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo údaje v 506 záznamech. Báze
REOS k 12.1.2014 obsahuje 5 570 záznamů regionálních osobností. Výběrově
jsou záznamy z báze PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny České
republiky (dále NK ČR), 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 2013 posláno 2 446 záznamů.
Pracoviště nadále spravuje fond více než 160 regionálních periodik
vydávaných v Plzeňském kraji, která jsou zpřístupňována pro veřejnost ve
speciální studovně. Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária
osobností pro rok 2014 v elektronické podobě, tento dokument je pro veřejnost
dostupný v rámci elektronického katalogu knihovny. Prostřednictvím ODZKF
navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2013 do SNA spravovaných NK ČR
celkem 607 jmenných a 71 věcných autoritních záznamů.
Hudební kabinet
nabízel absenční půjčování vybraných zvukových CD v souladu
s licenčními podmínkami2. K 31. prosinci 2013 bylo uživatelům k absenční
2

uzavřenými 2. ledna 2004 mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci
autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM. Viz RICHTER, Vít. Nové podmínky
pro půjčování zvukových záznamů v knihovnách. In Informace pro knihovny :
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výpůjčce nabízeno celkem 3 621 zvukových CD a k prezenčnímu využití 5 971
CD, 1 263 DVD a 5 600 LP. Pracovnice hudebního kabinetu dokončily v prosinci
katalogizaci fondu LP a zodpověděly celkem 226 dotazů s hudební tematikou. V
období květen až listopad se podílely se na realizaci projektu VISK 5
Rekatalogizace fondu hudebnin SVK PK a jeho zpřístupnění na internetu.
Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I – Obohacení záznamů článků
zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata. Celkové náklady
projektu činily 30 000 Kč, z toho dotace byla ve výši 21 000 Kč. Celá částka byla
použita na výplatu OON v rozsahu 300 hodin v období červenec až listopad 2013.
Za tuto částku bylo zpracováno 604 článků z osmi odborných periodik převážně
z roku 2012 (Arteterapie, Cantus, Daně a finance, Jezuité, Obchodní právo,
Průzkumy památek, Psychiatrie: časopis pro moderní psychiatrii a Stavba).
Záznamy byly vytvořeny v souladu s podmínkami projektu a řádně odeslány na
server NK ČR.
Vedoucí oddělení se zúčastnila například konferencí Inforum 2013 (21.–
22.5.2013), Knihovny současnosti 2013 (10.–12.9.2013 Olomouc), Jarní SUAleph
2013 (17.–18.4.2013 Karlovy Vary), 13. konference Archivy, knihovny, muzea
v digitálním světě 2013 (28.11.2013), IKI 2013 : Informace, konkurenceschopnost,
inovace (21.11.2013), a dalších odborných akcí vyplývající z účasti v různých
pracovních skupinách či konsorcií knihoven.
V rámci Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011–2015 je
vedoucí oddělení prezenčních služeb členkou pracovní skupiny Priority č. 8
Zabezpečení efektivní dostupnosti EIZ pro širokou veřejnost a Priority č. 6
Vytvoření jednotného rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech
nabízených služeb z každé knihovny – pracovní skupina pro EIZ a pracovní
skupina pro centrální portál. Dále je členkou hodnotících komisí programů MK ČR
VISK 8 na léta 2013–2015 a VISK 7 na léta 2014–2016 a v rámci sekce pro
bibliografii SDRUK je od roku 2013 členkou Pracovní skupiny pro analytickou
bibliografii.
Vybrané číselné ukazatele oddělení prezenčních služeb
počet návštěvníků

2011

2012

41 228

43 872

42 994

speciální studovna

1 584

1 833

1 945

čítárna

8 035

7 251

7 069

hudební kabinet

1 367

972

1 120

10 627

9 546

10 155

internet

všeobecná studovna

2013

portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR [online]. Praha : Národní
knihovna, Knihovnický institut, 08.03.2004 [cit. 07.01.2013]. Dostupné na WWW:
<http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/ZvukPujcPodm.htm#1> .
Podmínky absenčního půjčování zvukových dokumentů jsou součástí platného
Knihovního řádu SVK PK.
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počet výpůjček

2011

2012

10 755

15 416

8 338

583 + 3 889

237 + 2 757

249 + 4 467

8 753

7 947

7 755

4 831

6 008

5 202

čítárna
(periodika + knihy)
hudební kabinet
všeobecná studovna
(knihy + periodika)
speciální studovna
(periodika + knihy)

ostatní
rešerše celkem
- z toho kombinované

2013

2011

2012

936

963

963

185

150

163

2

2

0

ediční činnost

2013

Speciální studovna 2013
srovnání údajů v procentech
33
31

31

Dotazy a el. rešerše
Kombinované rešerše
Ptejte se knihovny

27

20
17
15

9

4
1

0 0

9

8

6 6

5
3

9

8

7
4

14

4

3
0

6
4

3
0

0

4

3 3
0

0

0

0 0
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Využití zahraničních elektronických zdrojů v síti SVK PK
(počítano metodou COUNTER)

počet
název zdroje

rešerší

EbscoHost (data k 12/2013)

počet
přihlášení

stažené plné texty
(celé dokumenty)

33 701

1 091

2 221

27

9

10 (zobrazené
záznamy)

ProQuest (data k 12/2013)

3 836

1 538

1 494

ScienceDirect (data k 12/2013)

1 586

592

2 168

173

57

182 (zobrazená
abstrakta)

--

--

116

271

60

Journal Citation Reports ® (data
k 12/2013)

Scopus (data k 12/2013)
SpringerLINK (data k 12/2013)
Web of Science ® (data k 12/2013)

134 (záznamy)
78 (citační analýzy)

Počet zadaných dotazů (rešerší)
ve vybraných elektronických zahraničních zdrojích

Web of Science

®

2006

2 336

1 451

1 532

627

313 a 13

2007

2 563

1 513

1 231

598

577 a 20

2008

2 117

1 024

1 328

487

612 a 63

2009

6 112

1 619

1 525

1 173

493 a 12

2010

5 484

1 284

3 027

1 152

139 a 13

2011

9 842

1 314

850

1 306

149 a 9

2012

14 631

1 707

1 556

976

281 a 9

2013

33 701

0

3 836

1 586

271 a 27
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Regionální patentové středisko ve SVK PK
Regionální patentové středisko poskytuje služby v komplexu činnosti
speciální studovny, která je samostatným pracovištěm oddělení prezenčních
služeb.
Ve speciální studovně se zpracovávají elektronické a kombinované rešerše
a zodpovídají dotazy ze všech vědních oborů s využitím klasických a
elektronických informačních zdrojů včetně patentových spisů. Patenty jako zdroje
informací jsou nabízeny každému zájemci o technické informace a zdůrazňujeme
jejich aktuálnost, odbornost a dostupnost.
Pracoviště seznamuje s patentovým tříděním, volně dostupnými
databázemi a následně s volně dostupnými českými i zahraničními patentovými
spisy. Zpracovává elektronické rešerše 3 jako přílohu ke klasickým rešerším.
Zodpovídá také nejrůznější dotazy z oblasti průmyslového vlastnictví
(vynálezy, užitné vzory průmyslové vzory, ochranné známky, způsoby ochrany,
řízení o přihlášce, udělení dokumentu a jeho účinky …). Zájemcům o patentování
je vysvětlen princip průmyslově právní ochrany a základy správního řízení před
Úřadem průmyslového vlastnictví (dále ÚPV) v Praze. Složitější právní
a komerční záležitosti jsou konzultovány či odkazujeme na ÚPV.
Pozornost je věnována též propagaci na webových stránkách SVK PK.
Pracoviště pořádá exkurze do SVK PK pro střední školy, které probíhají
celoročně bezplatně na základě individuální objednávky. Studenti plzeňských a
západočeských vyšších tříd gymnázií a středních odborných škol technického
zaměření jsou při nich ve speciální studovně pravidelně seznamováni
s patentovými spisy, které jsou součástí knihovního fondu, a dále s možností
využití popisů vynálezů při zpracování seminárních či v budoucnu absolventských
prací. Speciálně byla uspořádána v březnu tohoto roku přednáška pro 17
studentů 3. ročníku Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy
prof. Švejcara o patentových informacích včetně prezentace českých i
zahraničních patentových databází.
Ve fondu SVK PK se uchovává papírový fond českých a československých
patentů a autorských osvědčení v 1–9. vydání Mezinárodního patentového třídění
(dále MPT). 9. vyd. MPT bylo během roku dle došlých dokumentů průběžně
doplňováno, patentové spisy ukládány do papírových krabic opatřených štítky a
jsou k nahlédnutí ve speciální studovně.

3

počet čtenářů

dotazy, informace
konzultace

rešerše

zařazené spisy

10

5

6

518

Např. Kompenzační pomůcky pro seniory, Spalovny nebezpečného odpadu,
Parovodní injektor, Ochrana dřeva proti dřevokazným houbám, Výroba hnojiva
NPK.
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9

Pracoviště historických fondů

Činnost byla zaměřena na provozní zajištění badatelské studovny a
depozitáře a na péči o fond starých a vzácných tisků.
Fondy využívali nejen čtenáři, ale také zaměstnanci knihovny. Pro 45
badatelů bylo expedováno 237 svazků. Evidence fyzických čtenářů byla vedena
ve všeobecné studovně, evidence výpůjček čtenářů v AKS ALEPH500 na
pracovišti historických fondů na základě katalogizace požadavků. Každá fyzická
výpůjčka z historických fondů byla též zachycena v sešitu výpůjček a podepsána
žadatelem, výpůjčky z deponátu plzeňské františkánské knihovny byly evidovány
pouze v sešitu výpůjček. V ostatních depozitářích SVK PK byly dohledány staré
a vzácné tisky a přemístěny do depozitáře PHF. Nově bylo nakoupeno devět
bohemikálních starých tisků z antikvariátu v Praze.
Dle požadavků bylo provedeno 20 exkurzí s 310 účastníky pro regionální
střední školy, Západočeskou univerzitu v Plzni a pro profesní skupiny knihovníků
a učitelů. Dvakrát byla nainstalována stálá výstava reprodukcí z historických
fondů SVK PK mapující historii knižní kultury a dokumentující stav historických
fondů v majetku SVK PK a péči o ně.
Průběžně byly vyřizovány dotazy týkající se historie, plzeňského regionu,
historických fondů SVK PK, určování a oceňování starých a vzácných tisků
a metodiky péče o historické fondy.
Bylo katalogizováno a rekatalogizováno 348 starých a vzácných tisků a
139 Pilsnensií. Při katalogizaci bylo nutno provádět u většiny tisků i základní
mechanickou očistu. Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů byly
poskytovány podklady pro návrhy autorit.
Z celkem tříletého grantu poskytnutého Grantovou agenturou ČR na
zpracování třetího dílu Soupisu rukopisů SVK PK byla realizována první etapa.
Řešitelem grantu je externí pracovník doc. PhDr. Jaromír Linda, Ph.D., který se
v rozsahu 450 hodin věnoval zpracování rukopisů. Pracovnice PHF zajišťovala
grant po organizační stránce a zjišťovala prameny ve fondu SVK PK. Celkem bylo
poskytnuto 201 000 Kč, z toho 20 800 Kč bylo Grantové agentuře vráceno jako
přebytek.
SVK PK získala dotaci od MK ČR ve výši 30 000 Kč na péči o staré tisky
z grantového programu Knihovna 21. století. Z prostředků grantu byl za
20 000 Kč proveden restaurátorský průzkum 451 svazků historických fondů a za
10 000 Kč byly odkyseleny dva bohemikální staré tisky. Spoluúčast SVK PK ve
výši 45 195 Kč byla použita na mzdu brigádnice, která provedla mechanickou
očistu 58 svazků, a na zhotovení 181 ochranných obalů.
Dále knihovna získala dotaci z MK ČR v grantovém programu VISK 7 ve
výši 146 000 Kč. Ve spoluúčasti se SVK PK byly v celkové výši 219 300 Kč
digitalizovány mikrofilmy Plzeňského obzoru vycházejícího v letech 1892–1911
a chybějící čísla Zábavné přílohy Plzeňských listů. Pro titul Západočeský
motorista, Plzeň 1932–1938, byl kromě digitalizace vyroben i archivní mikrofilm.
Z prostředků programu Prazdroj lidem bylo dodavatelsky zajištěno
restaurování herbáře ze 17. století v ceně 107 000 Kč. Na rok 2014 byl získán
grant ve výši 115 000 Kč na restaurování dvou českých biblí z 16. století. Byla
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zajištěna propagace obou grantů ve sdělovacích prostředcích.
Na základě požadavku na restituci knihovny dominikánského kláštera
v Plzni z roku 2012 byly zkontrolovány rezervní fondy a fondy označené středními
signaturami uložené v depozitáři (cca 14 000 svazků) a vybrány tisky pocházející
z tohoto kláštera nebo z kláštera dominikánů v Chebu, jehož staré a vzácné tisky
byly v roce 1936 převzaty plzeňskými dominikány. Vyhledané tisky byly
zpracovány do seznamu, jehož bibliografické citace byly doplněny údaji o všech
bývalých vlastnících uvedených v každém tisku. Celkem bylo vyhledáno
a sepsáno 575 svazků.
Vzhledem k přijetí zákona o církevních restitucích a na základě výsledků
prohlídky rezervních fondů za účelem vyhledání dominikánské knihovny byla
zahájena revize rezervních fondů v depozitáři. Tři brigádnice odpracovaly na
dohodu celkem 610 hodin a zpracovaly podklady pro revizi celkem 5 800 svazků.

Restaurátorské/konzervátorské pracoviště
Komplexní restaurování
dokumenty

signatury

19. století

7103/08

historické fondy

21P193; 21N22; 61941/856-1

mapy

21T3; 21T7; 21T20; 21T21

Částečně byla zrestaurována signatura 20A1990, nadále probíhá
restaurování sign. 21P398. K restaurování několika tisků z historických fondů
nedošlo z důvodu dvouměsíční absence díky úrazu a z důvodu akutnějšího
restaurování jiných svazků. Bylo též nutné restaurovat přednostně tisky
z 19. století, které byly značně poškozené díky kombinaci křehkosti novodobého
dřevitého papíru a velkého zájmu čtenářů. Celkem bylo zrestaurováno 5 svazků
a 4 mapy.
Ostatní činnost:
Pracoviště vyrobilo 2 makety pro účely výstavy v Západočeském muzeu
v Plzni: Jacobus de Voragine: Legenda aurea, bohemica = Pasionál čili Život a
umučení všech svatých mučedlníků; Rada zhowadilých zwierzat a ptáctwa
k človieku… Dále se zabývalo výrobou ochranných desek pro historické a vzácné
fondy, odstraňováním samolepicích štítků na kyselém papíře, dezifenkcí a
mechanickou očistou svazků, dle potřeby řešilo ambulantní opravy. Zpracovalo
též fotografie pro 1. díl Dějin Plzně a prezentaci výsledků restaurování z projektu
Prazdroj lidem, pracovnice restaurátorské dílny (dále RD) se podílela na přípravě
podkladů pro studii o ex-libris ve fondu osobní knihovny Otokara Kruliše Randy.
Pro potřeby pracoviště historických fondů vyrobila proklady a záložky
z nekyseleného papíru pro revizi rezervních fondů. Při objednávání materiálu
spolupracovala s knihařskou dílnou a externím knihařem.
Pracoviště zajistilo odbornou praxi pro studentku SPŠS a SOŠ prof.
Švejcara a odbornou exkurzi pro studenty knihovnictví na ZČU. Pracovnice RD se
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zúčastnila odborných restaurátorských seminářů a kurzu fotografie a jejích úprav
v programu GIMP. Významně se podílela na inventarizaci a oceňování kulturních
a uměleckých předmětů v majetku SVK PK. Zajistila servis a opravu
klimatizačních jednotek, vyvazovacího lisu, reklamovala nefunkční pH metr.
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Oddělení zahraničních knihoven

Oddělení zahraničních knihoven pokračuje v činnosti předcházejících let.
Jeho součástí jsou Rakouská knihovna, Německá knihovna, Anglická knihovna a
Galerie Evropského domu.
Anglická knihovna
Činnost Anglické knihovny (dále jen AK) pokračovala dle zavedeného
systému. Probíhá průběžné vyřazování zastaralých výukových dokumentů
z fondu. V AK proběhla v období 1.4.2013–8.1.2014 revize, kdy bylo zrevidováno
11 974 knihovních jednotek, z toho nenalezených 198. Anglická knihovna se
podílela na organizaci výstavy Strangers to Citizens ve spolupráci s Irskou
ambasádou.
Administrace Cambridgeských zkoušek probíhala dále na základě smlouvy
s British Council (dále jen BC). Administraci zkoušek vykonávala 1 pracovnice.
Počty kandidátů Cambridgeských zkoušek oproti předešlému roku stoupají
(srovnání: r. 2011 – 186 kandidátů, r. 2012 – 160, r. 2013 – 198 kandidátů).
Zkoušky konané online na PC se v naší knihovně nekonají. BC připravil bonusy
pro jazykové školy a učitele připravující na zkoušky.

2013

KET

PET

jarní termín

--

--

9

--

9

letní termín

15

54

81

7

157

zimní termín

--

--

24

8

32

Vysvětlivky:

FCE

CAE

CELKEM

KET - Key English Test
PET - Preliminary English Test
FCE - First certificate in English
CAE - Certificate of Advanced English

Německá knihovna
V Německé knihovně proběhla v období 1.4.2013–8.1.2014 revize, kdy bylo
zrevidováno 5 977 knihovních jednotek, z toho nenalezených 87.
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Německá knihovna kromě výpůjčních služeb připravila ve spolupráci
s Goethe Institutem v Praze v r. 2013 řadu zajímavých akcí (např. výstava plakátů
německy psané literatury pro děti). Nadále rozvíjela spolupráci s Centrem Bavaria
Bohemia (výstava v rámci cyklu prezentace bavorských měst v Galerii Evropského
domu), pořádala semináře a přednášky pro studenty KNJ FPE ZČU (workshop,
Fitness-Training, Arbeiten in Deutschland, atd.) Všechna pracoviště OZK se
podílela na organizaci Evropského dne jazyků. Pracovnice NK se věnovala rovněž
studentům základních a středních škol v rámci exkurzí a spolupracovali i s dalšími
institucemi, např. sdružením Tandem.
Rakouská knihovna
V roce 2013 se činnost Rakouské knihovny (dále jen RK) postupně vrátila
do běžného režimu (od března nástupem pracovnice na místo knihovnice RK,
které bylo do té doby neobsazeno). Konverzační jazykové hodiny v roce 2013
vede lektor Dr. Clemens Tonsern pod názvem Stammtisch. Videosál je využíván
hlavně ke sledování filmů v cizím jazyce a k jazykovým seminářům nebo
workshopům. V dubnu proběhly Rakouské dny. V září 2013 navštívil RK
velvyslanec Rakouské republiky pan Dr. Ferdinand Trauttmansdorff a setkal se i
s vedením SVK PK. Ve spolupráci s KNJ FPE ZČU proběhly též četné přednášky,
semináře a workshopy pro studenty. Dvoutýdenního literárního semináře
pořádaného RKF v Kloserneubeurgu se zúčastnila za SVK PK jedna pracovnice.
Statistické ukazatele oddělení zahraničních knihoven
Přehled návštěvnosti a výpůjček
knihovna

počet
návštěv

absenční
knih a
časopisů

Anglická

8 215

11 638

259

135

200

55

1 009

Rakouská

1 774

842

131

338

70

42

676

Německá

4 733

2 573

720

1 268

288

122

2 141

14 722

15 053

1 110

1 741

558

219

3 826

CD-ROM

DVD

celkem

celkem

absenční
ostatní

prezenční
knih a
časopisů

prezenční
ostatní

akce

návštěv
na
exkurzích

Přírůstek fondu
knihovna

knihy

mapy

hudebniny

CD

Anglická

263

0

0

17

2

7

289

Rakouská

113

15

0

3

0

3

134

Německá

264

3

0

4

0

6

277
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Komentář ke statistickým ukazatelům
Počet čtenářů lehce klesl v oproti loňskému roku zejména v NK, jinak se
ukazatele drží zhruba ve stejné rovině, ačkoli výpůjčky klesají. Ukazatele, které
značnou měrou rostou, jsou počty uskutečněných akcí a exkurzí v jednotlivých
knihovnách, především v AK a NK. Dalším zaznamenaným značným poklesem je
přírůstek fondu v AK.
Hodnocení roku 2013
Zájemci o učebnice angličtiny a anglickou literaturu jsou zhruba ve stejné
výši, ale půjčují si méně. Obecně přetrvává menší zájem o literaturu německou.
V AK trvá zájem o přípravné materiály na Cambridgeské zkoušky. Ačkoli jsme
v letošním roce zaznamenali nárůst uspořádaných akcí v celém oddělení,
neodrazila se tato činnost v nárůstu čtenářů knihovny, a již vůbec ne ve
výpůjčkách. Akce ve videosálu Rakouské knihovny a v Galerii Evropského domu
pokračují v duchu předchozích let, pokračuje spolupráce s KNJ PF ZČU. Čtenáři
OZK využívají stále více služeb online. V každé knihovně je k dispozici veřejný
internet (WiFi) a kopírka (placená služba). Audio a videopřehrávače stejně jako i
videokazety byly odepsány a projekce se využívají pouze pro učitele a žáky při
exkurzích hlavně středních a jazykových škol. Všechny knihovny spolupracují se
školami, kulturně-vzdělávacími a státními institucemi při přípravě kulturních a
vzdělávacích aktivit.
Personální záležitosti
V průběhu r. 2013 pokračovala v mateřské dovolené 1 pracovnice AK,
v březnu 2013 nastupuje na místo knihovnice do RK další pracovnice. K 31.8.2013
ukončila pracovní poměr v AK 1 pracovnice a na místo vedoucí OZK nastoupila
k 1.9.2013 pracovnice z rodičovské dovolené.
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C) Hodnocení ekonomických výsledků
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje (dále SVK PK) určil pro rok
2013 její zřizovatel závazný ukazatel – provozní příspěvek ve výši 48 420 tis. Kč.
Zřizovatel dále SVK PK odsouhlasil i žádosti o jednotlivé granty, které se podařilo
zajistit ve výši 664 tis. Kč (v této částce jsou zahrnuty prostředky pro 10 grantů
VISK a K 21 a 1 grant od Grantové agentury ČR).
Rozhodnutím Rady Plzeňského kraje (dále PK) došlo ve III. čtvrtletí 2013 ke
snížení provozního příspěvku o 2 mil. Kč, takže v roce 2013 hospodařila SVK PK
po započtení prostředků získaných z grantů a darů s celkovou provozní dotací ve
výši 47 084 Kč. SVK PK v rámci grantového řízení požádala ministerstvo kultury
(dále MK) také o investiční dotaci na obnovu výpočetní techniky ve svém
vzdělávacím centru, kterou získala ve výši 276 tis. Kč a o investiční dotaci na
realizaci projektu „Obohacení knihovního systému Aleph“, kterou získala ve výši
114 tis. Kč.
Studijní a vědecká knihovna PK nevyčerpala plně přiznané provozní i
investiční dotace, a proto u provozních prostředků bylo vráceno 45 tis. Kč (VISK 5
– Rekatalogizace fondu hudebnin) a u investiční dotace bylo vráceno 10 720 Kč).
Dalších 20 800 Kč bylo vráceno GAČR.
Hospodaření organizace bylo v roce 2013 vyrovnané, když bylo dosaženo
kladného hospodářského výsledku (v hospodářské činnosti) 16 tis. Kč.

a)
1.

Údaje o majetku
Movitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech
013, 032 a 022, kde je evidován v pořizovacích cenách k 31.12.2013
částkou 62 800 087,78 Kč a v zůstatkových cenách je evidován částkou
29 970 148,31 Kč.
Drobný movitý majetek evidovaný na účtech 018 a 028 má k datu
31.12.2013 v pořizovacích cenách hodnotu 13 460 547,20 Kč.

2.

Nemovitý majetek je zachycen v rozvaze organizace na majetkových účtech
021 a 031 a jeho hodnota k 31. 12. 2013 činila v pořizovacích cenách
163 221 752,24 Kč a 143 558 600,55 Kč v zůstatkových cenách.

3.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycen na účtu 042 v částce
486 000 Kč. Náplní tohoto účtu jsou projektové dokumentace, které jsou
připravené pro investiční akce, k jejichž realizaci by mělo dojít v roce 2014 a
dalších (rekonstrukce Smetanovy síně, depozitáře Bušovice a depozitáře
v půdním prostoru v hlavní budově).
Během roku 2013 byly dokončeny a do majetku převedeny tyto stavební
investiční akce:
 rekonstrukce provozního výtahu v hlavní budově v hodnotě
1 955 823 Kč
 výměníková stanice budovy Bory 16 v hodnotě 181 500 Kč
 výměníková stanice budovy Bory 17 v hodnotě 347 590 Kč
 rekonstrukce ústředního vytápění v HB v hodnotě 916 187 Kč
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Veškerý majetek je ve vlastnictví Plzeňského kraje a do správy SVK PK byl
svěřen Zřizovací listinou. Kromě tohoto svěřeného majetku má SVK PK od
Magistrátu města Plzně vypůjčené a pronajaté tyto budovy a prostory:




hlavní budova SVK PK Smetanovy sady 2 je vypůjčena do konce roku 2053
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

Žádná nemovitost SVK PK není zatížena zástavním právem nebo věcným
břemenem. Během roku 2013 byly všechny budovy SVK PK opatřeny
energetickými štítky (Bory 2, Bory 16, Bory 17 a Bušovice).
SVK PK sestavila na rok 2013 odpisový plán, který předložila ke schválení
zřizovateli. Odpisový plán byl vypracován v metodice ČÚS 708 a zahrnul všechny
nové postupy upravené Metodickými pokyny zřizovatele. Výše odpisů v roce 2013
výrazně poklesla (ve srovnání se skutečností předchozího roku o 1 196 tis. Kč).
Důvodem bylo zavedení hranice významnosti u movitého (5 %) a nemovitého
majetku (30 %) a sjednocení doby odpisování podle pokynů ekonomického odboru
zřizovatele (KEVIS). Odpisy byly v roce 2013 opět prováděny rovnoměrným
způsobem. Stanovený plán ve výši 5 100 tis. Kč byl dodržen a skutečné odpisy
dosáhly částky 4 999 tis. Kč.
SVK PK během roku 2013 postupovala přesně podle potřeb zřizovatelem
připravovaného jednotného systému evidence majetku a uvítala rozhodnutí
zřizovatele vybudovat centralizovaný systém, protože současný software je
zastaralý a nevyhovující. SVK PK pracuje a využívá současný systém KEVIS,
který do určité míry nahrazuje slabý software a očekává další přínosy po spuštění
pilotního programu, který se má v roce 2015 ověřovat v provozních podmínkách
knihovny.

b)

Hodnocení příjmů a výdajů

Rozpis ukazatelů provedený zřizovatelem, stanovil SVK PK pro rok 2013
pouze jeden závazný ukazatel - provozní příspěvek ve výši 48 420 tis. Kč
(investiční příspěvek nebyl rozepsán). Usnesením Rady PK č. 806/13 z 17.6.2013
byl finanční vztah navýšen o prostředky poskytnuté Ministerstvem kultury ČR ve
výši 797 tis. Kč. Další usnesení Rady PK č. 1340/13 z 18.11.2013 navýšilo
finanční vztah o dalších 122 tis. Kč. Ještě předtím však Rada PK rozhodla
o změně závazného ukazatele, když svým usnesením 1147/13 ze dne 23.9.2013
snížila neinvestiční příspěvek o 2 mil. Kč. Konečná výše závazného ukazatele
stanoveného SVK PK, byla 46 420 tis. Kč.
V průběhu roku 2013 bylo provedeno celkem 14 dílčích interních úprav
rozpočtu. Všechny neinvestiční prostředky přidělené zřizovatelem byly použity na
určené účely. U některých projektů se ale nepodařilo plně vyčerpat přidělené
finanční prostředky, a proto byly v souladu se zásadami rozpočtové politiky
vráceny prostřednictvím zřizovatele poskytovateli (MK a GAČR). Uvedené údaje
podrobněji uvádí bod C) 5 této zprávy a přehledná tabulka, která je spolu
s vysvětlujícím komentářem zařazená jako příloha č. 1 této roční zprávy.
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Původní i upravený rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tj. výnosy se
rovnaly nákladům v celkové výši 51 120 tis. Kč (původní rozpočet), resp. 50 278
tis. Kč (upravený rozpočet). Skutečné náklady překročily upravený rozpočet
o částku 51 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že současně došlo i k překročení
rozpočtovaných výnosů o částku 67 tis. Kč, byl vykázán hospodářský výsledek ve
výši 16 tis. Kč. Podrobnější rozpis rozpočtu a jeho čerpání v roce 2013 je uveden
v tabulce – příloha č. 2 této zprávy.
Výnosy v celkové výši 50 344 953,60 Kč byly vytvořeny především výnosy
z transferů (oddíl IV výsledovky 47 083 705,88 Kč):
 příspěvkem zřizovatele v částce
 příspěvky z rozpočtu MK na programy VISK 2, 5, 7 a 9
v úhrnné výši
 dotací MK na program Knihovna 21. století v úhrnné výši
 dotace GAČR na soupis rukopisů ve výši
 změnou stavu hospodářského výsledku HČ
(rozdíl 31.12.2012–31.12.2013)

46 420 000 Kč
438 999 Kč
45 000 Kč
180 200 Kč
493,12 Kč

Další výnosy účtované v hlavní činnosti vytvořily:
 výnosy z prodeje služeb částkou
 výnosy z prodeje vlastních výrobků

1 169 670 Kč
6 107 Kč

 smluvní pokuty uplatněné u čtenářů v souladu s Knihovním řádem 1 176 537 Kč
 na účtu 648 zaúčtovaný dar Plzeňského Prazdroje v částce
dárcovské SMS
 výnosy z prodeje drobného majetku v částce
 finanční výnosy

107 000 Kč
324 Kč
3 600 Kč
172 219,72 Kč

Výnosy účtované v hospodářské činnosti za pronájmy (bytové, nebytové)
dosáhly celkové částky 373 605 Kč.
Náklady byly v původním vyrovnaném rozpočtu plánovány v objemu
51 120 tis. Kč; v průběhu roku byly postupně upravovány (navyšovány
o odsouhlasené granty a sníženy o rozpočtovou změnu) na 50 278 tis. Kč.
Skutečnost nákladů zachycených v roční výsledovce činí 50 329 188,60 Kč, což je
sice o 51 188,60 Kč více než uvažoval rozpočet (čerpání na 100,10 %), avšak toto
překročení je nižší nežli zvýšené výnosy, což potvrzuje, že cílevědomé řízení
ekonomických procesů přineslo žádoucí výsledky. SVK PK nemusela zapojit
prostředky rezervního fondu, ani nemusela použít „nekryté odpisy“.
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c)
1.

Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření
Rozpočet a jeho změny provedené během roku

Příspěvek na provoz od zřizovatele
Rozpis provozního příspěvku byl zřizovatelem proveden ve výši
48 420 000 Kč. K jediné úpravě rozpisu (závazného ukazatele) došlo na základě
rozhodnutí Rady Plzeňského kraje č. 1147/13 ze dne 23.9.2013, kdy bylo
rozhodnuto o snížení provozního příspěvku o 2 mil. Kč. Nově stanovený závazný
ukazatel po této úpravě činil 46 420 tis. Kč. Reálné čerpání proběhlo v 8
měsíčních částkách po 4 035 tis. Kč a ve 4 částkách po 3 535 tis. Kč. Celková
skutečná výše provozního příspěvku dosáhla částky 46 420 tis. Kč.
Ostatní provozní příspěvky a dotace
Ostatní dotace byly SVK PK přiznány Ministerstvem kultury ČR ve výši 529
tis. Kč, z toho na ÚZ 34053 (programy VISK) 484 tis. Kč a na ÚZ 34070 (Knihovny
21. století) 45 tis. Kč. Čerpání u ÚZ 34053 však bylo nižší o 45 001 Kč, protože se
nepodařilo u VISK 5 – Rekatalogizace fondu hudebnin SVK PK a jeho
zpřístupnění na internetu z důvodu nepřesně nastaveného projektu plně vyčerpat
schválenou dotaci. Prostředky programu ÚZ 34070 byly plně vyčerpány.
Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele
Od GAČR byl získán víceletý grant, z něhož byla pro rok 2013 vyčleněna
částka 201 tis. Kč. Čerpáno bylo o 20,8 tis. Kč méně (částka byla GAČR vrácena
zpět na jejich účet).
Druhá neinvestiční dotace získaná od jiného poskytovatele představuje dar
od Plzeňského Prazdroje v rámci projektu Prazdroj lidem na restaurování herbáře
vydaného v roce 1687 ve výši 107 tis. Kč. Tato částka se dále zvýšila o výtěžek ze
sbírky Fóra dárců v částce 324 Kč.
Investiční příspěvky a dotace
O investiční příspěvek nebyl zřizovatel v roce 2013 požádán, a proto nebyl
příspěvek přiznán a poukázán.
Byly však přiznány investiční příspěvky z prostředků MK ČR ve výši 390 tis. Kč,
vztahující se ke 2 projektům VISK 2 a 8. Také zde nebyla u 1 projektu dotace plně
vyčerpána (úspora v důsledku provedeného výběrového řízení na pořízení
výpočetní techniky), a proto byla částka 10 719,60 Kč vrácena prostřednictvím
účtu zřizovatele.

2.

Vyhodnocení výnosů a nákladů

Vyhodnocení výnosů
Výnosy z prodeje služeb byly rozepsány ve výši 1 100 tis. Kč, dosažená
skutečnost je 1 169 670,00 Kč, tj. 106,33 % schváleného rozpočtu.
Výnosy z pronájmu – plán 350 tis. Kč, skutečnost 373 605 Kč, tj. 106,74 %
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(jedná se o výnosy z pronajatých bytů v objektu Bory 2 a z pronajímaných
nebytových prostor – Smetanova síň, e-učebna HB a prostory zahraničních
knihoven na námětí Republiky 12 v Plzni).
Jiné výnosy byly rozepsány ve výši 1 464 tis. Kč, jejich skutečnost dosáhla
částky 1 539 646 Kč (za smluvní pokuty a penále vyúčtované čtenářům); za přijaté
dary (Prazdroj lidem, za jiné výnosy a za prodej DDHM. Plánovaný objem jiných
výnosů tak byl překročen o 75 646 Kč. Plnění jiných výnosů dosáhlo hodnoty
105,15 %.
Celkové výnosy za rok 2013 včetně příspěvků a dotací dosáhly v hlavní
činnosti částky 49 917 348,60 Kč, v hospodářské činnosti částky 373 605 Kč, tzn.
jejich úhrn dosáhl částky 50 344 953,60 Kč, takže celkové rozpočtované výnosy
byly překročeny o 66 953,30 Kč.
Vyhodnocení nákladů
Spotřeba materiálu (účet 501) je svým objemem čtvrtou nejvyšší
nákladovou položkou a její výše dosáhla částky 4 289 702,92 Kč. Zde jsou
zahrnuty především prostředky vynaložené na nákup knižního fondu a předplatné
časopisů (3 201 tis. Kč). Řádově nižšími hodnotami se podílí také spotřeba PHM
(133 tis. Kč), tonerů (84 tis. Kč), spotřeba kancelářských potřeb, materiálu údržby
a čisticích prostředků (325 tis. Kč). Další, již analyticky nesledovaná, spotřeba
materiálu pak představuje zbývající částku.
Spotřeba energie (účet 503) byla rozepsána ve výši 3 200 tis. Kč.
Ve skutečnosti tato položka dosáhla výše 3 398 223,15 Kč, tj. rozpočtovaná
částka byla překročena o 6,19 %. Při srovnání se skutečností roku 2012 je náklad
vynaložený za odebrané energie v roce 2013 vyšší o 126 101,19 Kč, tzn. spotřeba
energií vykazuje trvale vzestupnou tendenci. Proto byly investiční akce roku 2013
orientovány přednostně na úspory energií (rekonstrukce ÚT v HB, 2 nové
výměníkové stanice v budovách Bory 16 a 17), které by měly trvale se zvyšující
náklady za nákup energií v roce 2014 zvrátit a zajistit jejich pokles.
Položka na opravy a udržování (účet 511) byla rozpočtována v částce
650 tis. Kč a skutečnost se podařilo mírně snížit na částku 627 tis. Kč.
Cestovné (účet 512) bylo čerpáno ve výši 131 570 Kč, když původní rozpis
rozpočtu určil na cestovné částku 100 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem
2012 se náklady na cestovné zvýšily o 54 545 Kč, ve srovnání s rokem 2011
o 39 470 Kč. Také roky 2009 i 2010 vykázaly nižší náklady nežli v roce 2013.
Ještě koncem III. Q byl roční rozpočet časově čerpán poměrově správně (72,5 %);
zlom nastal v říjnu a především v listopadu 2013, kdy bylo vyčerpáno téměř 50 %
ročního rozpočtu. Vyšší čerpání ovlivnily mj. zahraniční cestovní náklady.
Ostatní služby (účet 518) byly rozepsány ve výši 5 000 tis. Kč. V průběhu
roku byl provedený rozpis upraven na částku 5 161 tis. Kč (zejména z důvodu
nákladů vznikajících ze spoluúčasti při realizaci grantů). Takto upravený rozpočet
byl překročen o cca 100 tis. Kč (2 %).
Mzdové náklady celkem (účet 521) byly původně rozepsány ve výši
22 400 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců 21 800 tis. Kč a OON 600 tis. Kč). Tento
rozpis byl v průběhu roku upravován z důvodu započtení mzdových nákladů
z odsouhlasených grantů, kde se navýšila částka OON o 461 tis. Kč; u platů
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zaměstnanců žádná úprava provedena nebyla. Upravená rozpočtovaná výše
mzdových nákladů tak dosáhla částky 22 861 tis. Kč.
Skutečnost vyčerpaných mzdových nákladů za rok 2013 byla nižší nežli
rozpis – pouze 22 730 tis. Kč, tj. rozdíl 130 tis. Kč. Na úspoře se podílelo pouze
nižší čerpání OON.
Daně a poplatky – vykázaná skutečnost byla pouze 16 tis. Kč, tj. čerpání
téměř shodné s rokem 2012, kdy bylo vykázáno 13 tis. Kč.
Jiné ostatní náklady byly upraveným rozpočtem rozepsány v částce 165
tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 182 tis. Kč a zahrnovalo především
členské poplatky, pojištění aut nebo televizní a rozhlasové poplatky.
Odpisy byly rozpočtovány ve výši 5 100 tis. Kč; skutečnost byla vykázána
ve výši 4 999 tis. Kč. S dosaženým výsledkem je třeba vyslovit plnou spokojenost;
odpisy vycházejí z obsahu KEVISU, úsporu ovlivnilo pozdější zařazení některých
stavebních akcí do majetku.
Celkové skutečné náklady za rok 2013 dosáhly výše 50 329 188,60 Kč,
což je o 2 249 845,91 Kč méně, nežli byla skutečnost roku 2012, a
o 6 599 985,36 Kč méně, nežli byla skutečnost roku 2011. V roce 2010 byla
skutečnost celkových nákladů 58 988 370 Kč, takže snížení nákladů proti tomuto
roku dosáhlo částky 8 659 181,40 Kč.
Uvedené číselné údaje potvrzují, že konsolidace činnosti organizace
probíhala po nástupu nového managementu úspěšně a výsledky roku 2013 lze
hodnotit jako velice dobré.

3.

Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK

SVK PK v roce 2013 získala účelové prostředky na veřejné informační
služby knihoven – VISK ze státního rozpočtu (MK ČR) v celkové výši 484 tis. Kč.
Dále SVK PK získala finanční prostředky od MK ČR – Knihovna 21. století
(v celkové výši 45 tis. Kč).
SVK PK získala také investiční dotaci od MK ČR ve výši 390 tis. Kč na
pořízení hmotného a nehmotného majetku. U investiční dotace VISK 2 –
Aktualizace hardware a software Vzdělávacího centra SVK PK vrátila částku
10 719,60 Kč z důvodu levněji vysoutěženého majetku a u provozní dotace VISK 5
– Rekatalogizace fondu hudebnin SVK PK a jeho zpřístupnění na internetu bylo
vráceno zpět na MK ČR 45 001 Kč z důvodu zhotovení veškerého pracovního
materiálu hudebnin. Ostatní dotace byly plně vyčerpány.
Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet v roce 2013
nepodílel.
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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 2013 roční průměrný evidenční počet pracovníků
86 lidí. Dosažená skutečnost činila 86,059 lidí, tzn. podařilo se počty přesně
udržet na úrovni plánu.
Spokojenost lze vyslovit i s naplněním průměrného měsíčního výdělku,
který byl rozpočtem stanoven částkou 21 124 Kč, skutečně vykázán v částce
21 158 Kč. Je však třeba vidět, že tento výdělek je stále výrazně pod skutečností
průměrné mzdy Plzeňského kraje (v roce 2012: 23 846 Kč) i celostátní úrovní (v
roce 2012: 25112 Kč).

5.

Granty a účelově získané prostředky za rok 2013

Název projektu

Dotace

Vlastní prostředky

Náklady projektu

Poskytovatel

Získaná dotace
(fin. spoluúčast)
celkem
Kurzy informační gramotnosti – VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků
Poskytovatel MK ČR
získáno

24 000 Kč
24 000 Kč

15 000 Kč
25 489 Kč

39 000 Kč
49 489 Kč

Nákup nových titulů zvukových dokumentů na doplnění KF Knihovny pro nevidomé –
Knihovna 21. století
Poskytovatel MK ČR
získáno

15 000 Kč
15 000 Kč

15 000 Kč
15 135 Kč

30 000 Kč
30 135 Kč

Ochrana historických fondů ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje –
Knihovna 21. století
Poskytovatel MK ČR
získáno

30 000 Kč
30 000 Kč

30 000 Kč
45 195,26 Kč

60 000 Kč
75 195,26 Kč

Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL + o vybraná jmenná a věcná
metadata – VISK 9
Poskytovatel MK ČR
získáno

21 000 Kč
21 000 Kč

9 000 Kč
9 000 Kč

30 000 Kč
30 000 Kč

Harmonizace lokálních autorit SVK PK s národními autoritami NK ČR – VISK 9
Poskytovatel MK ČR
získáno

134 000 Kč
134 000Kč

65 000 Kč
60 418 Kč

199 000 Kč
194 418 Kč
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Rekatalogizace fondu hudebnin SVK PK a jeho zpřístupnění na Internetu – VISK 5
Poskytovatel MK ČR
získáno

81 000 Kč
60 000 Kč

26 000 Kč
34 630 Kč

107 000 Kč
94 630 Kč

Rekatalogizace knihovního fondu SVK PK uloženého v depozitáři Bušovice– VISK 5
Poskytovatel MK ČR
získáno

62 000 Kč
62 000 Kč

27 000 Kč
29 655 Kč

89 000 Kč
91 655 Kč

Rekatalogizace fondu hudebnin SVK PK a jeho zpřístupnění na internetu – VISK 5
Poskytovatel MK ČR
62 000 Kč

36 000 Kč

98 000 Kč

získáno

62 000 Kč

16 999 Kč

57 623 Kč

vráceno

45 001 Kč

Rekatalogizace fondu Pilsnensií SVK PK a jeho zpřístupnění na internetu – VISK 5
Poskytovatel MK ČR
získáno

27 000 Kč

15 000 Kč

42 000 Kč

27 000 Kč

21 013 Kč

48 013 Kč

Digitalizace mikrofilmů periodika Plzeňský obzor – VISK 7
Poskytovatel MK ČR
získáno

146 000 Kč
146 000 Kč

63 000 Kč
73 300,03 Kč

209 000 Kč
219 30,03 Kč

Aktualizace HW a SW Vzdělávacího centra SVK PK – VISK 2
Poskytovatel MK ČR
276 000 Kč

119 000 Kč

395 000 Kč

získáno

276 000 Kč

114 708,60 Kč

379 989 Kč

vráceno

10 719,60 Kč

Obohacení knihovního systému Aleph – VISK 8

získáno

114 000 Kč
+ 8 000 Kč
114 000 Kč
+ 8 000 Kč

49 561 Kč
a 33 151 Kč

204 712 Kč

53 064,01 Kč

175 064,01 Kč

Soupis rukopisů SVK PK – 3. díl
Poskytovatel GA ČR
získáno
vráceno
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–

180 296,90 Kč
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Program Prazdroj lidem
– darovací smlouva na projekt „Záchrana herbáře z počátku 16. století”
Poskytovatel Plzeňský Prazdroj, a. s.
získáno
107 000 Kč
Fórum dárců
324 Kč

138 110 Kč

Jedna dotace ze státního rozpočtu a jedna dotace od ostatních subjektů
byla částečně vrácena, zbytek byl zcela vyčerpán a vyúčtování bylo provedeno dle
zaslaných pokynů jednotlivých poskytovatelů. Dne 7.2.2014 předložila SVK PK
zřizovateli finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 a finanční
vypořádání se zřizovatelem dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb. a dle pokynů
ekonomického odboru Krajského úřadu PK.
6.
Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce
majetku
SVK PK v roce 2013 neměla žádnou investiční akci zařazenou
v ISPROFIN. Investiční příspěvek nebyl v roce 2013 zřizovatelem poskytnut.
Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

7.

V roce 2013 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů.
Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu

8.

SVK PK navrhne zřizovateli, aby celý hospodářský výsledek vytvořený
v doplňkové činnosti ve výši 15 765 Kč, byl převeden do rezervního fondu. Pokud
bude návrh schválen, dosáhne zůstatek rezervního fondu výše 587 148,77 Kč.
Během roku 2013 nebyly prostředky rezervního fondu krátkodobě použity.
Přehled hospodářských činností

9.

SVK PK má v příloze č. 2, která je nedílnou součástí Dodatku č. 9 Zřizovací
listiny, stanoveny okruhy doplňkové činnosti. Jejich náplň tvoří tyto činnosti:
nákup a prodej drobných propagačních předmětů
tisk a vazba publikací
prodej publikací
pronájem bytových a nebytových prostor v objektech předaných organizaci
k hospodaření a v objektech, které organizace užívá na základě uzavřené
smlouvy
 restaurátorské práce





SVK PK vykázala v roce 2013 v hospodářské činnosti kladný výsledek
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hospodaření ve výši 15 765 Kč (celkové náklady hospodářské činnosti dosáhly
výše 357 840 Kč (tzn. byly nižší o 13 396,24 Kč nežli v roce 2012) a celkové
výnosy této činnosti byly 373 605 Kč (proti roku 2012 byly nižší o 23 359,25 Kč).

10.

Stav a struktura pohledávek

SVK PK nevykazuje ve své rozvaze sestavené k 31.12.2013 žádné
dlouhodobé pohledávky.
Krátkodobé pohledávky jsou evidovány na účtech 311 – odběratelé a 335 –
pohledávky za zaměstnanci. Metodika sestavování účetního výkazu určuje, že do
oddílu II – Krátkodobé pohledávky jsou ještě zařazeny účty 377 – ostatní
krátkodobé pohledávky a 381 – náklady příštích období. Všechny pohledávky
jsou oceněny pořizovací cenou.
Na účtu 311 je vykázán zůstatek ve výši 28 012 Kč a do 30 dnů po lhůtě
splatnosti jsou evidovány pohledávky v částce 27 915 Kč a do 90 dnů zbývající
pohledávky v částce 97 Kč. Úhrnnou částku 28 012 Kč tvoří 8 neuhrazených
faktur.
Na účtu 335 je zachycena částka 229 194 Kč, představující zůstatek
nesplacených půjček, které byly v průběhu roku 2013 poskytnuty zaměstnancům
z prostředků FKS a pohledávka za zaměstnancem za vzniklou škodu. Žádné
problémy při splácení půjček i úhrady škody se nevyskytly.
Ostatní krátkodobé pohledávky zaúčtované na účtu 377 vykázaly hodnotu
535 898 Kč. Jedná se výhradně o dlužné poplatky nezaplacené čtenáři a
vymáhané soudní a následně exekuční cestou. V oblasti korekce je uvedená
částka 301 319 Kč, což jsou opravné položky k již zmíněným pohledávkám 90 a
více dnů po splatnosti. Netto hodnota těchto pohledávek tedy činí 234 579 Kč. Na
účtu 381 je zachycena částka 757 693,49 Kč představující především předplatné
časopisů a databází na rok 2014.

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 povinnosti, které jsou vymezeny ve zřizovací listině.
Organizace spravuje:
1. Movitý majetek zvláštního druhu, kterým jsou knihovní fondy (dále KF).
Velikost KF vyplývá z přírůstkového seznamu SVK PK. S tímto majetkem
organizace hospodaří podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy, v platném znění, vyhlášky č. 275/2000Sb. o ochraně sbírek muzejní
povahy a zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění.
Informace o KF jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny za rok
2013 Kult (MK) 12 – 01 – viz příloha č. 12.
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2. Hmotný a nehmotný movitý majetek, je vyjádřen inventárními seznamy
SVK PK. Hodnota tohoto majetku je uvedena na majetkových účtech
v rozvaze – 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 31.12.2013 zaevidován
v částce 486 000 Kč. Jeho položkovou náplň tvoří výhradně projektové
dokumentace zpracované na připravované investiční akce, které by měly být
v roce 2014 postupně zahajovány.
Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou
této zprávy (příloha č. 3).
V roce 2013 realizovala SVK PK tyto investiční akce:
Rekonstrukce výtahu v hlavní budově v hodnotě 1 955 823 Kč,
rekonstrukce topení v hlavní budově v hodnotě 916 187 Kč, osobní automobil VW
Sharan v hodnotě 753 300 Kč, HP ProLiant server DL380e v hodnotě 193 461 Kč,
server pro Knihovnu pro nevidomé za 51 612 Kč, PC vybavení pro vzdělávací
centrum za 379 989 Kč, výměníková stanice pro Bory 17 v hodnotě 347 590 Kč,
software modul OAI Aleph v hodnotě 163 569,01 Kč a bezúplatně převzatý
investiční majetek od ZZS PK – výměníková stanice Bory 16 v hodnotě
181 500 Kč.

d)

Oddělení ekonomiky a majetku

Hospodaření SVK PK bylo v roce 2013 podrobeno hloubkové kontrole, při
níž pracovnice oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského
úřadu prověřily operace zachycené v období od 1.1.2010 do 31.12.2012.
Vyhotovený protokol konstatoval stav a doporučil přijetí opatření, která by zjištěné
nedostatky odstranila. Vedení SVK PK se s provedenými nálezy ztotožnilo,
opatření v Protokolu doporučená byla v plném rozsahu přijata a zapracována do
příkazu ředitele č. 14/2013 z 13.12.2013, který byl předán zřizovateli v souladu
s požadavkem závěru Protokolu.
V závěrečných účetních operacích roku 2013 byly provedeny všechny
potřebné opravy chyb, které postupně vznikly v letech před rokem 2010 i v období
2010 až 2012. Obsah i způsob provedení oprav byl podrobně konzultován jak
s pracovníky Krajského úřadu PK, tak i se zástupci dvou nezávislých auditorských
firem. Provedené opravy účetních zápisů tak vytvoří dobrou výchozí pozici pro
přehledně vedené účetnictví.
Již v minulých letech bylo avizováno, že slabým místem SVK PK je software
používaný při evidenci majetku. Pokusy, které byly provedeny pro jeho vylepšení
již v roce 2010, nebyly úspěšné, konverze dat nebyla přesná a ani změna
dodavatele softwaru nepřinesla žádoucí výsledky. Činnost, správnost a úplnost
evidence proto musela být zajišťována vysokou intenzivní ruční prací, kterou byly
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nedostatky softwaru nahrazovány. SVK PK si váží vynaloženého úsilí řady svých
pracovníků, kteří se na zajišťování těchto činností podíleli, protože obsah
vybudovaného systému KEVIS potvrdil, že se úspěch dostavil. Cílovým řešením
však je instalace elektronicky vedené evidence majetku, a proto SVK PK vítá
rozhodnutí zřizovatele, když SVK PK umožní formou pilotního projektu ověřovat
obsah a postup zavádění jednotného ekonomického informačního systému.
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Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných
a elektronických zdrojích a publikační činnost
I. Publikační činnost
1. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje [online]. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna, poslední
aktualizace: 02. 01. 2014, 12:23 SEČ [cit. 2014-01-14]. Dostupné na WWW:
<http://www.svkpl.cz>.
Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
2. DVOROVÁ, Miroslava. Regionální literatura v knihovně SVK Plzeňského
kraje [23. celostátní akviziční seminář, 17. 10. 2013 Krajská knihovna
Vysočiny v Havlíčkově Brodě]. In: BROŽEK, Aleš. Sdružení knihoven ČR:
sekce pro akvizici [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 17. 10. 2013 [cit.
2014-01-14]. Dostupné na WWW:
<http://www.sdruk.cz/data/xinha/Plzen.pdf>.
Oddělení prezenčních služeb – regionální bibliografie
3. Studijní a vědecká knihovnA Plzeňského kraje. Kalendárium osobností
západních Čech na rok 2014 [online databáze]. Plzeň: Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje, 2013 [cit. 2014-01-14]. V systému ALEPH500,
v. 20. Dostupné na WWW:
<http://aleph.svkpl.cz/F/?func=file&local_base=pna04&file_name=kal>.
Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
4. Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví. Přehled činnosti veřejných
knihoven Plzeňského kraje v roce 2012. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje, 2013. 15 s. ISBN 978-80-86944-53-1.
II. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných a
elektronických zdrojích
Výstavy v hlavní budově
– řazeno chronologicky
5. BRůHOVÁ, Bedřiška. Děti malovaly baroko: skvěle [rozhovor s Karlem Sykou,
Baroko na Plzeňsku, 10. 12. 2012 – 05. 01. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč.
22, č. 15 (18. 01. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
6. Výstava grafik Karla Březiny [Karel Březina, Grafika, 10. 01. 2013 –
05. 02. 2013]. Plzeňák. 2013, roč. 5, č. 1 (23. 01. 2013), s. 5.
7. haj. Jaroslav Zapletal kreslil miniatury [Jaroslav Zapletal, Svět je malý,
Kresebné miniatury, 07. 02. 2013 – 02. 03. 2013]. Domažlický deník. 2013,
roč. 22, č. 30 (05. 02. 2013), s. 8. ISSN 1210-9215.
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8. BRůHOVÁ, Bedřiška. Umělec otevírá divákům svůj tajemný svět miniatury
[Jaroslav Zapletal, Svět je malý, Kresebné miniatury, 07. 02. 2013 –
02. 03. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 42 (19. 02. 2013), s. 8. ISSN
1210-5139.
9. ZEITHAML, René. Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století
[stejnojmenná výstava, 21. 02. 2013 – 03. 04. 2013]. In: Plzeňský kraj:
nejlepší místo pro život [online]. Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje,
25. 02. 2013, 10:41 SEČ [cit. 2014-01-14]. Dostupné na WWW:
<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/historicke-fikce-a-mystifikace-v-ceskekulture-19-stoleti>.
10. ŠMÍDOVÁ, Kateřina. Výstava Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
[rozhovor s Danielem Bechným, Historické fikce a mystifikace v české kultuře
19. století, 21. 02. 2013 – 03. 04. 2013]. In: Události dne 17:00 [zvukový
záznam]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 26. 02. 2013, čas vysílání 17:06:12
SEČ, rozsah 00:01:05 [cit. 2014-01-14]. Textová verze dostupná komerčně
v Mediální databázi od Anopress IT.
11. Studijní a vědecká knihovna: Karel Březina 9/1–5/2 [Karel Březina, Grafika,
10. 01. 2013 – 05. 02. 2013]. Žurnál. Únor 2013, s. 26. Také dostupné na
WWW: <http://www.zurnalmag.cz/download/zurnal_leden_13.pdf>.
12. Výstava v knihovně připomíná Karla Březinu [Karel Březina, Grafika,
10. 01. 2013 –05. 02. 2013]. Kultura: plzeňský kulturní přehled [příloha
Plzeňského deníku]. Únor 2013, s. 8.
13. HRUŠKOVÁ, Jorga. Plzeň: interaktivní výstavy o životě předků [mj. rozhovor
s Pavlínou Doležalovou, Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19.
století, 21. 02. 2013 – 03. 04. 2013]. In: ČT1: Události v regionech − Praha
[zvukově-obrazový záznam online]. Praha: Česká televize, 15. 03. 2013, čas
vysílání 18:22:42, rozsah 00:01:36 [cit. 2014-01-14]. Textová verze dostupná
komerčně v Mediální databázi od Anopress IT. Zvukově obrazový záznam ve
formátu mp4 dostupný na WWW:
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-vregionech/213411000140315/video>.
14. mš. Plzeňský kraj z nebe je k vidění v knihovně [rozhovor s Hanou Šikovou,
Jiří Berger, Plzeňský kraj z nebe, 06. 03. 2013 – 22. 03. 2013]. Plzeňský
deník. 2013, roč. 22, č. 69 (22. 03. 2013), s. 4. ISSN 1210-5139.
15. ŠMÍDOVÁ, Kateřina. Vzdělávací výstava ve Vědecké knihovně v Plzni
[rozhovor s Miroslavem Singrem, 20 let chráníme českou korunu,
26. 03. 2013 – 19. 04. 2013]. In: Události dne 17:00 [zvukový záznam]. Praha:
Český rozhlas – Plzeň, 25. 03. 2013, čas vysílání 17:03:20 SEČ, rozsah
00:01:02 [cit. 2014-01-14]. Textová verze dostupná komerčně v Mediální
databázi od Anopress IT.
16. dav. Miliony střeží samopalníci [20 let chráníme českou korunu,
26. 03. 2013 – 19. 04. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 72
(26. 03. 2013), s. 1. ISSN 1210-5139.
17. Knihovna představuje historické fikce [Historické fikce a mystifikace v české
kultuře 19. století, 21. 02. 2013 – 03. 04. 2013]. Plzeňský kraj. 2013, roč. 11,
č. 3, s. 17. Také dostupné na WWW: <http://www.plzenskykraj.cz/sites/default/files/users/u1005186/mpk-brezen-2013-web.pdf>.
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18. her. Poslední dny výstavy o české koruně [20 let chráníme českou korunu,
26. 03. 2013 – 19. 04. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 90
(17. 04. 2013), s. 2. ISSN 1210-5139.
19. KŘIVKA, Vladimír. Ve vědecké knihovně vystavuje plzeňský malíř Josef
Černý [Josef Černý, Toulky krajinou, 11. 07. 2013 – 31. 08. 2013]. Plzeňský
deník. 2013, roč. 22, č. 181 (06. 08. 2013), s. 10. ISSN 1210-5139.
20. ŠATRA, Petr. Malíř Josef Černý přivezl kus Šumavy do Plzně [Josef Černý,
Toulky krajinou, 11. 07. 2013 – 31. 08. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22,
č. 181 (06. 08. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
21. jis. Vernisáží začne výstava Pouť do Santiaga [Vzpomínky na pouť,
Svatojakubská pouť – první evropská kulturní cesta, Týden hispánské kultury,
08. 10. 2013 – 30. 10. 2013]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2013, roč. 24,
č. 228 (01. 10. 2013), s. B/3. ISSN 1210-1168.
22. haj. Knihovna ohlásila týden plný vernisáží [Vzpomínky na pouť,
Svatojakubská pouť – první evropská kulturní cesta, Týden hispánské kultury,
08. 10. 2013 – 30. 10. 2013, Pěkně od začátku, 08. 10. 2013 – 25. 10. 2013 a
Josef Hodek, Knižní grafika a grafické cykly, 10.10.2013–09.11.2013].
Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 236 (10. 10. 2013), s. 6. ISSN 1210-5139.
23. haj. Hispánský týden zahájen: v sobotu se těšte na flamenco [Vzpomínky na
pouť, Svatojakubská pouť – první evropská kulturní cesta, Týden hispánské
kultury, 08. 10. 2013 – 30. 10. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 236
(10. 10. 2013), s. 6. ISSN 1210-5139.
24. ban. Flamenco, filmy i koncerty: je tu Týden hispánské kultury [Vzpomínky na
pouť, Svatojakubská pouť – první evropská kulturní cesta, Týden hispánské
kultury, 08. 10. 2013 – 30. 10. 2013]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2013,
roč. 24, č. 237 (11. 10. 2013), s. B/4. ISSN 1210-1168.
25. her. S foťákem čtyřmi kontinenty [Milena Písačková, S foťákem čtyřmi
kontinenty, 05. 11. 2013 – 30. 11. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 254
(01. 11. 2013), s. 2. ISSN 1210-5139.
26. Čtyřmi kontinenty [Milena Písačková, S foťákem čtyřmi kontinenty,
05. 11. 2013 – 30. 11. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 266
(15. 11. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
27. VELEBNÝ, Marek. V pondělí 4. listopadu se ve … [fotografie, Milena
Písačková, S foťákem čtyřmi kontinenty, 05. 11. 2013 – 30. 11. 2013].
Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 271 (21. 11. 2013), s. 10. ISSN 1210-5139.
viz též záznam č. 51

SVK PK – ostatní
– řazeno chronologicky
28. NIKL, Ivan. Tip na knihu: Karel Klostermann, Soupis díla [recenze na
PRŠÍNOVÁ, Tamara a kol. Karel Klostermann (1848-1923): soupis díla.
České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna, 2008]. Klatovský deník.
2013, roč. 22, č. 30 (05. 02. 2013), s. 10. ISSN 1210-6232.
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29. ČTK. Smetanova síň: moderní a s větším počtem akcí [rozhovor s Danielem
Bechným]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2013, roč. 24, č. 41
(18. 02. 2013), s. B/2. ISSN 1210-1168.
30. ČTK. Knihovna zmodernizuje Smetanovu síň. Právo. 2013, roč. 23, č. 43
(20. 02. 2013), s. 11. ISSN 1211-2119.
31. ŠPALKOVÁ, Gabriela. Mystifikace: hra nebo podvod [rozhovor s Kateřinou
Pioreckou, sympozium Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19.
století, 21. 02. 2013 – 23. 02. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 43
(20. 02. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
32. haj. Sympozium zahájeno [Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19.
století, 21. 02. 2013 – 23. 02. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 45
(22. 02. 2013), s. 4. ISSN 1210-5139.
33. haj. Studijní a vědecká knihovna ročně pořídí více než dvaadvacet tisíc
nových titulů: seriál Měsíc knihy [rozhovor s Milanem Jenčem]. Plzeňský
deník. 2013, roč. 22, č. 51 (01. 03. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
34. haj. Čtenářem knihovny se stanete od počítače: seriál Měsíc knihy [rozhovor
s Milanem Jenčem a Janem Součkem]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 57
(08. 03. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
35. haj. Studovna je chloubou knihovny: seriál Měsíc knihy [rozhovor s Pavlínou
Doležalovou]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 66 (19. 03. 2013), s. 8. ISSN
1210-5139.
36. RůŽIČKA, David. Freska představuje dějiny Plzně – 62. díl. Plzeňský deník.
2013, roč. 22, č. 68 (21. 03. 2013), s. 2. ISSN 1210-5139.
37. haj. Evropský dům nabízí cizojazyčné knihy: seriál Měsíc knihy [rozhovor
s Milanem Jenčem a Janou Jankovou]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 73
(27. 03. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
38. ki. Vítězka dokázala přečíst 315 knih za rok [návštěva SVK PK]. Klatovský
deník. 2013, roč. 22, č. 74 (28. 03. 2013), s. 1. ISSN 1210-6232.
39. haj. Plzeňská vědecká knihovna střeží vzácné poklady: seriál Měsíc knihy
[rozhovor s Marií Hálovou a Hanou Hendrychovou]. Plzeňský deník. 2013,
roč. 22, č. 75 (29. 03. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
40. pra. Nocí s Andersenem provázela jeptiška [Knihovna města Plzně, návštěva
SVK PK 05. 04. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 82 (08. 04. 2013),
s. 4. ISSN 1210-5139.
41. pra. Rukopisy z knihovny jsou na internetu. Plzeňský deník. 2013, roč. 22,
č. 118 (22. 05. 2013), s. 2. ISSN 1210-5139.
42. haj. Knihovna hledá nové logo. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 136
(12. 06. 2013), s. 10. ISSN 1210-5139.
43. pra. Knihovna vyhlašuje soutěž o nové logo. Plzeňský deník. 2013, roč. 22,
č. 138 (14. 06. 2013), s. 2. ISSN 1210-5139.
44. Zachráněno deset knih, zachráněn kus české kultury [rozhovor s Marií
Hálovou, Prazdroj lidem]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 143
(20. 06. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
45. ŠMÍDOVÁ, Kateřina. Plzeňská městská knihovna přechází na prázdninový
provoz [též o SVK PK]. In: Události dne 17:00 [zvukový záznam]. Praha:
Český rozhlas – Plzeň, 27. 06. 2013, čas vysílání 17:07:04 SEČ, rozsah
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00:00:57 [cit. 2014-01-14]. Textová verze dostupná komerčně v Mediální
databázi od Anopress IT.
46. haj. Záložka prezentuje knihovnu. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 186
(13. 08. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
47. Knihovna vybrala nové logo. Plzeňský rozhled. 2013, roč. 13, č. 9
(02. 09. 2013), s. 8.
48. pra. Plzeňská karta a univerzitní průkaz JIS se spojily v jednu kartu. Plzeňský
deník. 2013, roč. 22, č. 219 (19. 09. 2013), s. 2. ISSN 1210-5139.
49. jš. Afrika se představí Plzni [konference Viva Africa, 24. 10. 2013 –
25. 10. 2013 a doprovodný program 24. 10. 2013 v SVK PK]. Plzeňský deník.
2013, roč. 22, č. 245 (21. 10. 2013), s. 10. ISSN 1210-5139.
50. SZAFFNEROVÁ, Denisa. Zápis z 23. celostátního akvizičního semináře,
konaného 17. října 2013 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě
[Miroslava Dvorová, Regionální literatura v knihovně SVK Plzeňského kraje].
In: Sdružení knihoven ČR [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 22. října
2013 [cit. 2014-01-14]. Dostupné na WWW:
<http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/Akvizice/2013/zapis.pdf>.
Oddělení zahraničních knihoven
Galerie Evropského domu – výstavy
– řazeno chronologicky
51. Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalit a Karel Březina [Češi a Němci
ve 20. století, 09. 01. 2013 – 31. 01. 2013 a Karel Březina, Grafika,
10. 01. 2013 – 05. 02. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 7
(09. 01. 2013), s. 10. ISSN 1210-5139.
52. haj. Češi a Němci ve 20. století [rozhovor s Pavlem Sukem, Češi a Němci ve
20. století, 09. 01. 2013 – 31. 01. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 9
(11. 01. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
53. POTUŽÁKOVÁ, Jana. Ohlédnutí za bienále kresby [mj. Pawel Warchol,
Kresby/Drawing Grand Prix 2010, 02. 10. 2012 – 26. 10. 2012, ve spolupráci
s VIII. mezinárodním bienále kresby Plzeň 2012]. Plzeňský deník. 2013, roč.
22, č. 14 (17. 01. 2013), s. 18. ISSN 1210-5139.
54. haj. Galerie Evropského domu vystaví díla inspirovaná Šumavou [Vzpomínky,
06. 02. 2013 – 01. 03. 2013]. Domažlický deník. 2013, roč. 22, č. 30
(05. 02. 2013), s. 8. ISSN 1210-9215.
55. Výtvarníci ze Šumavy vystavují v Galerii Evropského domu [Vzpomínky,
06. 02. 2013 – 01. 03. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 36
(12. 02. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
56. TERŠ, Jiří. Rakouské dny v Plzni [rozhovor s Petrou Kosovou, Rakouské dny
v Plzni, 10. 04. 2013 – 12. 04. 2013]. In: Události dne 17:00 [zvukový
záznam]. Praha: Český rozhlas – Plzeň, 10. 04. 2013, čas vysílání 17:06:38
SEČ, rozsah 00:00:52 [cit. 2014-01-14]. Textová verze dostupná komerčně
v Mediální databázi od Anopress IT.
57. V Galerii Evropského domu dnes začínají Rakouské dny [Rakouské dny
v Plzni, 10. 04. 2013 – 12. 04. 2013, též Životní pouť Romy Schneider,
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02. 04. 2013 – 30. 04. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč. 22, č. 84
(10. 04. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
58. haj. Představí se český malíř a německý sochař [Harald Bäumler, Jan Jelínek,
Průřezy – průniky, 03. 12. 2013 – 20. 12. 2013]. Plzeňský deník. 2013, roč.
22, č. 281 (03. 12. 2013), s. 8. ISSN 1210-5139.
59. ban. Umění z obou stran hranice [Harald Bäumler, Jan Jelínek, Průřezy –
průniky, 03. 12. 2013 – 20. 12. 2013]. Mladá fronta Dnes: Plzeňský kraj. 2013,
roč. 24, č. 284 (06. 12. 2013), s. B/4. ISSN 1210-1168.

viz též záznam č. 22
Seznam použitých zdrojů
řazeno abecedně
ANL: analytický rozpis periodik [online]. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje, 2000- [cit. 2014-01-14]. Databáze v systému ALEPH500.
Dostupné na WWW: <http://aleph.svkpl.cz>.
[KKL: databáze knihovnické literatury] [online]. Praha: Národní knihovna
České republiky [cit. 2014-01-14]. Databáze v systému ALEPH500.
Dostupné na WWW: <http://aleph.nkp.cz/>.
KMP: regionální databáze [online]. Plzeň: Knihovna města Plzně [cit. 201401-14]. Databáze v systému Clavius. Dostupné na WWW:
<http://lanius.kmp.plzen-city.cz/clpr6.htm>.
Mediální databáze [online]. Praha: Anopress IT, © 1997–2014 [cit. 2014-0114]. Dostupné na WWW: <http://www.anopress.cz>.
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Kalendář výstav roku 2013
Oddělení zahraničních knihoven
Leden
8.–31.1.

ČEŠI A NĚMCI VE 20. STOLETÍ VE STÍNU DVOU
TOTALITNÍCH REŽIMŮ
ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska

Únor
5.–28.2.

VZPOMÍNKY
ve spolupráci se Šumavskou renesancí o.s. a Muzeem
Šumavy

Březen
5.–28.3.

FRAIS: PROMĚNLIVÝ REGION
Bavorské pohraniční muzeum Schirnding

Duben
2.–30.4.

ROMY SCHNEIDER: ŽIVOTNÍ POUŤ
ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem

Květen
10.–31.5.

REGENSBURG: 350 LET VÝROČÍ ŘÍŠSKÉHO SNĚMU
ve spolupráci s CeBB

Červen
4.–28.6.

VOLNÝ PROSTOR
výstava výtvarného umění Ateliery Fara Úboč a bavorského
spolku FreiRaum e.V. Furth im Wald

Červenec, srpen

prázdniny

Září
3.–27.9

FROM STRANGERS TO CITIZENS
ve spolupráci s Irskou ambasádou a Eurocentrem Plzeň

Říjen
8.–31.10.

PĚKNĚ OD ZAČÁTKU
současná německy psaná literatura pro děti a mládež,
ve spolupráci s Goethe Institutem

Listopad
5.–29.11.

EVROPSKÝ JAZZOVÝ PLAKÁT
výstava plakátů v rámci mezinárodního festivalu Jazz bez
hranic, o. s.

Prosinec

PRÚŘEZY/PRŮNIKY HARALD BÄUMLER - SOCHY /JAN
JELÍNEK - OBRAZY
ve spolupráci s Moravskou galerií a Unií výtvarných umělců
Plzeňské oblasti

3.–20.12
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Hlavní budova SVK PK
1. PATRO
1.1.–16.2.

DĚJINY KNIŽNÍ KULTURY VE FONDECH SVK PK

21.2.–3.4.

HISTORICKÉ FIKCE A MYSTIFIKACE V ČESKÉ KULTUŘE
19. STOLETÍ – doprovodná výstava k 33. ročníku
plzeňského sympozia v rámci Smetanovských dnů

5.4.–29.4.

ARABSKÝ ŠPERK –výstava arabských šperků v rámci
festivalu Arabfest 2012

3.6.–22.6.

TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT – výtvarné práce dětí Základní
speciální školy v Plzni

1.7.–30.9.

DĚJINY KNIŽNÍ KULTURY VE FONDECH SVK PK

9.9.–26.9.

10 LET TRNKY – výstava uměleckých prací k 10. výročí
založení Soukromé ZUŠ Trnka

10.10.–9.11

JOSEF HODEK – GRAFICKÁ TVORBA – výstava k 40.
výročí úmrtí

12.11.–30.11.

JUNIORFEST 2013 – rukodělné trojrozměrné práce žáků na
téma Lupiči, lapkové, loupežníci

12.12.–31.1.2014

ALENA KÖNISMARKOVÁ A MILOSLAV BĚLOHLÁVEK,
PLZEŇSKÉ POVĚSTI A LEGENDY – výstava děl výtvarnice
a historika-archiváře

PŘÍZEMÍ
10.1.–5.2.

KAREL BŘEZINA – GRAFIKA –výstava k nedožitým 90.
narozeninám, ve spolupráci s UVU plzeňské oblasti

7.2.–2.3.

SVĚT JE MALÝ – JAROSLAV ZAPLETAL, KRESEBNÉ
MINIATURY – výstava ve spolupráci s UVU plzeňské oblasti

6.3.–22.3.

PLZEŇSKÝ KRAJ Z NEBE – LETECKÉ SNÍMKY
PLZEŇSKÉHO FOTOGRAFA JIŘÍHO BERGERA – výstava
ve spolupráci s Plzeňským krajem

25.3.–19.4.

20. VÝROČÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY A ČESKÉ MĚNY –
výstava ve spolupráci s ČNB

23.4.–30.5.

PLZEŇSKÉ LAVIČKY – výstava ve spolupráci s Rotary
clubem Plzeň Beseda a Ústavem umění a designu ZČU

3.6.–24.6.

TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT – výtvarné práce dětí Základní
speciální školy v Plzni
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25.6.–10.7.

QUO VADIS,SCIENTIA? – výstava o vědeckých výsledcích
z oblasti životního prostředí a semináře v rámci projektu
Czech Globe

11.7.–31.8.

TOULKY KRAJINOU – výstava plzeňského malíře Josefa
Černého

9.9.–26.9.

10 LET TRNKY – výstava uměleckých prací k 10. výročí
založení Soukromé ZUŠ Trnka

8.10.–30.10.

SVATOJAKUBSKÁ POUŤ – multimediální cestopisná
výstava v rámci 4. ročníku Týden hispánské kultury

4.11.–30.11.

S FOŤÁKEM NA 4 KONTINENTECH – MILENA
PÍSAČKOVÁ – fotovýstava

5.12.–19.12

CHVÁLA PÍSMA (K POCTĚ STÉHO VÝROČÍ NAROZENÍ
JOSEFA TÝFY) – ve spolupráci se Soukromou střední
uměleckoprůmyslovou školou – Zámeček
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D) Základní údaje
a)

Základní údaje

Název:

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Adresa:

Smetanovy sady 2, Plzeň

IČ:

00078077

Poštovní adresa:

Smetanovy sady 179/2
301 00 Plzeň

Tel:

377 306 911

Fax:

377 325 478

E-mail:

svk@svkpl. cz

ID datové schránky:

gkhgxey

Internetové stránky:

http://www.svkpl.cz

Úřední hodiny:

Po–Pá

b)

8–19 hod

Způsob zřízení a zřizovatel

Způsob zřízení:

příspěvková organizace

Název zřizovatele:

Plzeňský kraj
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c)

Organizační struktura
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Č.

NÁZEV ÚTVARU

PRACOVNÍCI k 31.12.2013

1

Ředitel SVK PK

Mgr. Bechný Daniel

1. 1

Asistentka ředitele

Šiková Hana

1. 2

Propagace a marketing

1. 3

Interní auditor

Ing. Hrubá Růžena

1. 4

Oddělení vzdělávání
a organizace knihovnictví

Mgr. Hendrychová Hana

Oddělení informačních technologií

Chlad Josef

1. 5

Ing. Holečková Zuzana
Mgr. Klůs Hanuš

Ing. Petrovičová Hana

Budecius Radek
Ing. Doležal Jan

2

Odbor náměstka pro hlavní činnost

Mgr. Jenč Milan

2. 1

Oddělení doplňování a zpracování
knihovních fondů

Mgr. Prchlíková Anděla
Aišmanová Helena
Mgr. Brůhová Soňa
Dartová Martina
Dvorová Miroslava
Kokošková Ludmila
Bc. Krausová Petra
Bc. Lišková Kamila
Nová Vladimíra
Mgr. Nováková Jaroslava
Pelikánová Soňa
Pokorná Eva
Poštulková Dana
Bc. Rudolfová Magda

2. 2

Pracoviště revize a retrokonverze
knihovních fondů

2. 3

Oddělení ochrany
a expedice knihovních fondů

Mgr. Andrlová Anna
Šmolíková Helena
Hofmannová Hana
Jarošová Olga
Nováková Nikola
Ondruchová Hana
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Procáková Marie
Bc. Skočný Vítězslav
Štimačová Věra
Třísková Michala
Vacíková Miloslava
2. 4

Oddělení absenčních služeb

Mgr. Souček Jan
Aubrechtová Hana
Bc. Bugošová Pavla
Čechová Květa
Mgr. Hajšman Absolonová Eva
Mgr. Herzigová Alena
Kolářová Helena
Křivancová Jana
Mgr. Janková Jana
Machová Gabriela
Muziková Vlasta
Mgr. Rottová Aneta
Šnejdar Marek
Velíková Jana
Mgr. Výborná Lenka

2. 5

Oddělení prezenčních služeb

Mgr. Doležalová Pavlína
Ing. Bečvářová Iveta
PhDr. Baran Ivo, Ph.D.
Mgr. Hajžmanová Linda
Herrmannová Luďka
Bc. Hladíková Klára
Kordíková Zdenka
Mgr. Krausová Jiřina
Němečková Jaroslava
Nolčová Jana
Sedláčková Marcela
Ing. Sedláčková Anna
Ing. Stehlíková Stanislava
Švarcová Věra
Mgr. Vacková Zdeňka
Weininger Jan

2. 6

Pracoviště historických fondů

PhDr. Hálová Marie
BcA. Jirovská Veronika
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2. 7

Oddělení zahraničních knihoven

Mgr. Vlasta Kapsová
Hrádková Jindřiška
Mgr. Kacerlová Danuše
Bc. Koudelková Jana

3

Odbor náměstka pro ostatní činnost

Ing. Pošta Václav

3. 1

Oddělení ekonomiky a majetku

Štrbáň Jan
Bujnochová Vlasta
Divišová Jana
Hauerová Marcela
Hlavatá Helena
Horová Alena
Hrbáčková Marie
Jarolím Jan
Kabelka Pavel
Královcová Petra
Krocová Jana
Křivancová Alena
Ing. Kuželka-Talašová Radka
Mach Milan
Mudrová Hana
Piškulová Veronika
Procák Josef
Toupal Josef
Zíka Jaroslav
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Seznam použitých zkratek
AK
AKS ALEPH500
BC
ČR
DDHM
FKSP
GAČR
HB
k.j.
KF
KIMS
KN
KNJ FPE ZČU
KTN
MDT
MF
MK ČR
MK
MKS
MMVS
MVS
NK ČR
NK
NLK
OAS
OCR
odd.
ODZKF
OON
OPS
OVOK
OZK
PaM
PC
PeF ZČU
PHM
PR
RD
RF
RFID
RK
RKF
SDRUK
SKC
SKIP
SNA
SOA
SOŠ
SPŠ
SVK PK
ÚT
VPK
VV
ZZS PK

Anglická knihovna
automatizovaný knihovnický systém ALEPH500
British Council
Česká republika
drobný dlouhodobý hmotný majetek
fond kulturních a sociálních potřeb
Grantová agentura České republiky
hlavní budova
knihovní jednotka/-y
knihovní fond
knihovnický informační modulární systém
Knihovna pro nevidomé
Katedra německého jazyka, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity
v Plzni
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
mezinárodní desetinné třídění
ministerstvo financí
Ministerstvo kultury České republiky
ministerstvo kultury
Městské kulturní středisko
mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
meziknihovní výpůjční služba
Národní knihovna České republiky
Německá knihovna
Národní lékařská knihovna
oddělení absenčních služeb
optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition)
oddělení
oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
ostatní osobní náklady
oddělení prezenčních služeb
oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
oddělení zahraničních knihoven
propagace a marketing
osobní počítač (z anglického Personal Computer)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
pohonné hmoty
Public Relations
restaurátorská dílna
regionální funkce
identifikace na rádiové frekvenci (z anglického Radio Frequency
Identification)
Rakouská knihovna
Rakouské kulturní fórum
Sdružení knihoven
Souborný katalog ČR (Caslin)
Sdružení knihovníků a informačních pracovníků
soubor národních autorit
Státní oblastní archiv
střední odborná škola
střední průmyslová škola
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
ústřední topení
Virtuální polytechnická knihovna
volný výběr (knih)
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
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E)

Přílohy

Příloha č. 1

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Příloha č. 2

Rozpis rozpočtu na rok 2013

Příloha č. 3

Rozvaha příspěvkových organizací

Příloha č. 4

Výkaz zisku a ztrát

Příloha č. 5

Základní přílohy k účetní závěrce (1–19)

Příloha č. 6

Finanční vypořádání roku 2013

Příloha č. 7

Souhrnná inventarizační zpráva o výsledcích inventur majetku,
zásob, pohledávek a závazků provedených v závěru roku 2013

Příloha č. 8

Průkazné účetní záznamy

Příloha č. 9

Účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem

Příloha č. 10

Zpráva o auditu účetní závěrky
SVK PK, p.o., k 31.12.2013

Příloha č. 11

Roční zpráva z činnosti interního auditu za rok 2013

Příloha č. 12

Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12-10 za rok 2013

Příloha č. 13

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999
Sb. za rok 2013

Příloha č. 14

Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí
pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2013

Příloha č. 15

Vzdělávací akce za rok 2013

Příloha č. 16

Přehled statistických ukazatelů SVK PK

příspěvkové

organizace
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Příloha č. 1

Přehled rozepsaných ukazatelů v Kč v roce 2013
Rozpočet
Skutečnost

Ukazatel
schválený
Neinvestiční příspěvek

po změnách

48 420 000

46 949 000

46 903 999

390 000

379 280,40

48 420 000

46 420 000

46 420 000

0

0

0

0

529 000

483 999

0

484 000

438 999

0

45 000

45 000

0

Investiční příspěvek

Struktura neinvestičního příspěvku:
Příspěvek na provoz
(závazný ukazatel)
Ostatní příspěvek
od zřizovatele
Ostatní dotace od
Ministerstva kultury
V tom:
- VISK
- Knihovna
21. století

Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele:
Prazdroj lidem

0

107 324

107 324

GA ČR

0

201 000

180 200

0

390 000

379 280,40

390 000

379 280,40

Struktura investičního příspěvku:
Investiční dotace od
Ministerstva kultury
V tom: VISK

Komentář:
V roce 2013 zřizovatel rozepsal závazný ukazatel – příspěvek na provoz - ve výši
48 420 tis. Kč, který na základě rohodnutí Rady Plzeňského kraje č. 1147/13
z 23.9.2013 snížil na 46 420 tis. Kč.
Misterstvo kultury poskytlo na 8 projektů VISK dotace v celkové výši 484 tis. Kč.
SVK PK však u 1 projektu (Rekatalogizace fondu hudebnin SVK PK a jeho
zpřístupnění na internetu) nedokázala využít přidělené dotační prostředky v plné výši
(z původně přidělené dotace 62 tis. Kč vyčerpala pouze 16 999 Kč) a proto došlo ke
vrácení 45 001 Kč (finanční prostředky byly ve stanoveném termínu vráceny přes účet
zřizovatele).
Od MK ČR získla SVK PK v roce 2013 ještě 2 dotace na projekty Knihovna 21. století
v celkové výši 45 tis. Kč. Tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.
Plzeňský Prazdroj v rámci svého programu poskytl dar na projekt „Restaurování
herbáře vydaného r. 1687” ve výši 107 tis. Kč. K této částce převedlo Fórum dárců
Praha ještě výnos DMS v výši 324 Kč.
Přidělený grant od GA ČR - III. díl Soupisu rukopisů SVK PK nebyl v roce 2013 plně
vyčerpán; částka 20 800 Kč byla vrácena poskytovateli.
K částečnému vrácení dotace došlo i u investičního příspěvku (10 719,60 Kč), když se
podařilo vysoutěžit nižší cenu pořizovaných PC.

Příloha č. 2
Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje

Poř.č.
řádku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Rozpis a čerpání rozpočtu v roce 2009–2013

Ukazatel číslo programu, číslo řádku

Náklady PO - účtová třída 5 celkem
z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
v tom: knižní fond celkem
ostatní
Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek
(číslo účtu 502 a 503)
Změna stavu zásob vl. výroby
Opravy a udržování (číslo účtu 511)
Cestovné (číslo účtu 512)
Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)
Ostatní služby (číslo účtu 518)
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527 + 528)
Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)
Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540 - 549)
Finanční náklady (účtu 562-569)
Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556)
Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557, 553)
Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)
Náklady z DDM (číslo účtu 558)
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem
z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)
Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)
Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)
Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)
Ostatní výnosy (číslo účtu 640 - 649)
Finanční výnosy (číslo účtu 661 - 669)
Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem
v tom: příspěvek na provoz (účet 672)
Výnosy z ostatních nároků (674)
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.19 - 1)
Daň z příjmů (číslo účtu 591)
Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)
Výsledek hospodaření po zdanění (ř.30- 31 -32)

2009

2010

2011

2012

2013

52795
5661
3549
XX

58988
8029
4700
3329

56929
7252
4415
2837

52579
6 124
4 519
1 605

50329
4290
3201
1089

3114

3400

3237

3 272

3398

0
1514
113
23
4773
24646
23773
873
7820
475
43
171
6
0
0
4435

0
3026
123
81
4894
24555
23421
1134
8099
942
50
225
0
0
0
5564

0
2081
92
22
5207
23261
21007
1990
7424
788
21
1442
116
0
0
5986

0
636
77
28
4 834
21 795
21 123
672
7 819
755
13
150
0
255
0
6 195

-64
627
132
32
5266
22730
21835
895
7554
748
16
173
1
46
120
4999

0

0

0

626

261

52813
0
1548

59184
0
1204
270
3
2521
79
54814
54256
295
196
0
0
XX

57091
0
1189
283
2
943
97
54577
54577
0
162

52601
0
1 187
397
8
951
130
49 928
49 928
0
22
0
0
22
0

50345
6
1170
373
0
1540
172
47084
46420
0
16

15
1269
49981
49140
19

19

Doplňkové údaje
Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem
v tom: odvod z provozu a z odpisů
odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku
odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního majetku

16

0
0
0
0

95

95

89

0
87

86

46.

ostatní odvody
Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj
celkem
Použití prostředků rezervního fondu
Přepočtený počet zaměstnanců
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč

18810

0

19669

20 467

21158

47.
48.

Systémová investiční dotace
Individuální dotace na investice

10619
0

17376
0

0

0

3549

4700

4415

4519

43.
44.
45.

175

0

Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost
nákup knihovního fondu

4149

Příloha č. 2a
Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje

Rozpis a čerpání rozpočtu v roce 2013
v tis. Kč

Poř.č.
řádku

Ukazatel číslo programu, číslo řádku

1.

Náklady PO - účtová třída 5 celkem

2.

z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

3.
4.
5.

v tom: knižní fond celkem (knihy + časopisy)
ostatní
Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek
(číslo účtu 502 a 503)

Rozpočet
2013

Upravený
rozpočet 2013

Skutečnost

%

51120

50278

50329

100,10

5634

4308

4290

99,58

3 500

3 500

3201

91,46

2134

808

1 089

134,78

3 200

3200

3398

106,19

6.

Změna stavu zásob vl. Výroby (číslo účtu 508)

0

0

-64

0

7.

Opravy a udržování (číslo účtu 511)

650

630

627

99,52

8.

Cestovné (číslo účtu 512)

100

130

132

101,54

9.

Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)

30

30

32

106,67

10.

Ostatní služby (číslo účtu 518)

5000

5 161

5266

102,03

11.

Mzdové náklady (číslo účtu 521)

22400

22 861

22730

99,43

21800

21800

21835

100,16
84,35

12.
13.

v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady

600

1061

895

7616

7 773

7554

97,18

Zákonné a jiné sociální náklady (číslo účtu 525+527 + 528)

900

690

748

108,41

16.

Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)

300

20

16

80,00

17.

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 540 - 549)

40

165

173

104,85

14.

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

15.

18.

Finanční náklady (účtu 562-569)

0

0

1

0

19.

Tvorba a zúčtování opravných položek (číslo účtu 556)

0

0

46

0

20.

Náklady z odepsaných pohledávek (účtu 557)

0

0

107

0

21.

Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)

5100

5100

4999

98,02

150

210

261

174,00

51120

50278

50345

100,13

0

0

6

0

1 200

1 100

1170

106,36

400

350

373

106,57

0

0

0

0

23.

Náklady z DDM (číslo účtu 558)
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem

24.

z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)

22.

25.

Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)

26.

Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)

27.

Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)

28.

Ostatní výnosy (číslo účtu 640 - 649)

900

1464

1540

105,19

29.

Finanční výnosy (číslo účtu 661 - 669)

200

200

172

86,00

30.

48420

47164

47084

99,83

31.

Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem
v tom: příspěvek na provoz (účet 672)

48420

46434

46420

99,97

32.

Výnosy z ostatních nároků (674)

0

0

0

0

0

0

16

0

34.

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.19 - 1)
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

16

0

37.

Doplňkové údaje

0

0

0

38.

Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem

39.

v tom: odvod z provozu a z odpisů
odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku

0

0

0

0

0

0

33.

40.
41.

odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního majetku

0

0

0

42.

ostatní odvody

0

0

0
0

43.

Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj celkem

0

0

44.

Použití prostředků rezervního fondu

0

0

0

45.

86

86

86

100,00

46.

Přepočtený počet zaměstnanců
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč

21 124

21124

21158

100,16

47.

Systémová investiční dotace

48.

Individuální dotace na investice

0

1 000

0

0

3 500

3 500

4 149

118,54

Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost
nákup knihovního fondu včetně vazeb a databází

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2013
A. Příspěvek na provoz – závazný ukazatel
Rozpis provozního příspěvku byl zřizovatelem proveden ve výši 48 420 000 Kč. K jediné úpravě
rozpisu došlo na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje č. 1147/13 ze dne 23.9.2013 , kdy
bylo rozhodnuto o snížení provozního příspěvku o 2 mil. Kč. Nově stanovený závazný ukazatel
po této úpravě činil 46 420 tis. Kč. Reálné čerpání proběhlo v 8 měsíčních částkách po
4 035 tis. Kč a ve 4 částkách po 3 535 tis. Kč
Ostatní dotace byly SVK PK přiznány ministerstvem kultury ČR ve výši 529 tis. Kč, z toho na
ÚZ 34053 (programy VISK) 484 tis. Kč a na ÚZ 34070 (Knihovny 21. Století) 45 tis. Kč.
Čerpání u ÚZ 34053 však bylo nižší o 45001 Kč, protože se nepodařilo u VISK 5 –
Rekatalogizace fondu hudebnin SVK PK a jeho zpřístupnění na internetu z důvodu nepřesně
nastaveného projektu plně vyčerpat schválenou dotaci.
Konkrétní soupis projektů se všemi potřebnými detaily, na které ministerstvo kultury ČR
poskytlo dotaci v celkové výši 484 000 Kč, obsahuje následující sestavení:
VISK 2 Kurzy informační gramotnosti
24 000 Kč
VISK 5 Rekatalogizace fondu Pilsnensií SVK PK a zpřístupnění na internetu 27 000 Kč
VISK 5 Rekatalogizace fondu hudebnin (čerpáno pouze 16 999 Kč)
62 000 Kč
VISK 5 Rekatalogizace fondu v Bušovicích a zpřístupnění na internetu
62 000 Kč
VISK 7 Digitalizace mikrofilmů Periodika Plzeňský obzor
146 000 Kč
VISK 9 Obohacování záznamů článků zobrazených v ANL
21 000 Kč
VISK 9 Harmonizace lokálních autorit
134 000 Kč
Všechny tyto dotace byly kromě Rekatalogizace fondu hudebnin plně vyčerpány. Celkové
skutečné čerpání všech těchto dotací dosáhlo částky 438 999 Kč.
Ministerstvo kultury ČR poskytlo ještě další 2 dotace na Knihovnu 21. Století (na nákup
zvukových knih pro nevidomé ve výši 15 000 Kč a na ochranu historických fondů ve výši 30 000
Kč) v celkové výši 45000 Kč. Obě dotace byly plně vyčerpány.
B.

Investiční příspěvky a dotace
O investiční příspěvek nebyl zřizovatel v roce 2013 požádán, a proto nebyl příspěvek přiznán a
poukázán.
Byly však přiznány investiční příspěvky z prostředků MK ČR ve výši 390 tis. Kč, vztahující se
k 2 projektům VISK 2 a 8. Také zde nebyla u 1 projektu dotace plně vyčerpána (úspora
v důsledku provedeného výběrového řízení na pořízení výpočetní techniky) a proto byla částka
10 719,60 Kč vrácena prostřednictvím účtu zřizovatele.

C.

Celkové příspěvky a dotace
Celkové příspěvky a dotace od zřizovatele byly přiznány ve výši 47 339 tis. Kč (z toho
neinvestiční dotace MK ČR 529 tis. Kč a investiční dotace od MK ČR 390 tis. Kč). Skutečné
čerpání příspěvků a dotací dosáhlo částky 47 283 279,40 Kč; rozdíl 55 720,60 Kč byl
prostřednictvím účtů zřizovatele vrácen.

D. Neinvestiční dotace od jiného poskytovatele
Příloha č. 1 vykazuje v oddíle D 2 položky. První se týká grantu poskytnutého GA ČR na III. díl
Soupisu rukopisů SVK PK, další představuje dar od Plzeňského Prazdroje na Restaurování
herbáře vydaného v roce 1687.
Přidělený grant od GA ČR je dlouhodobý (na roky 2014 – 2016), pro rok 2014 byla
odsouhlasena částka 201 tis. Kč, u níž byla také schválena struktura nákladových položek.
Vzhledem k tomu, že některé práce byly provedeny na základě uzavřené dohody o provedení

práce, kde se za určitých okolností neprovádějí odvody zdravotního a sociálního pojištění, došlo k
úspoře 20 800 Kč, které byly vráceny prostřednictvím účtu zřizovatele poskytovateli.
Druhá neinvestiční dotace představuje dar od Plzeňského Prazdroje na Restaurování herbáře
vydaného v roce 1687 byla vykázána ve výši 107 tis. Kč. Tato částka se dále zvyšuje o výtěžek
ze sbírky Fóra dárců v částce 324 Kč.
V průběhu roku 2013 nebyly přijaty žádné další investiční příspěvky a dotace od jiných
poskytovatelů.

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Příloha č. 10

Příloha č. 11

Příloha č. 12

Příloha č.13

Výroční zpráva SVK PK, p.o., o poskytování informací
dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

A. Počet podaných žádostí o informace: 0
B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
D. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování č. 106/1999 Sb.: 0
E. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.: 0
F. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: 0

Příloha č. 14

Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí
pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2013

Počet
knihoven

Koeficient

Částka na
pověřenou
knihovnu

Částka na
nákup knih.
fondu 30 %
z dotace

Blovice

26

11 603,375

301 688

90 506

Dobřany

22

11 603,375

255 274

76 582

Domažlice

84

11 603,375

974 683

243 671*

Horažďovice

22

11 603,375

255 274

76 582

Klatovy

45

11 603,375

522 152

156 646

Kralovice

20

11 603,375

232 068

69 620

Manětín

10

11 603,375

116 034

34 810

Nepomuk

35

11 603,375

406 118

121 835

Planá

6

11 603,375

69 620

20 886

Plasy

57

11 603,375

661 392

198 418

Přeštice

26

11 603,375

301 688

90 506

Rokycany

56

11 603,375

649 789

194 937

Stříbro

10

11 603,375

116 034

34 810

Sušice

26

11 603,375

301 688

90 506

Tachov

17

11 603,375

197 257

59 177

KmP

12

11 603,375

139 241

41 772

5 500 000

1 601 264

Celkem

474

*25 % přidělené dotace

Příloha č. 15

Vzdělávací akce 2013
Kurzy informační gramotnosti
datum

Název kurzu

29.9.2013

Volně přístupné zdroje a rešeršní strategie

5

14

8.10.,15.10.2013

MS Excel, v. 2010

10

8

10.10.2013

Služby Google

5

24

29.10.2013

Vyhledávání ve volných el. zdrojích

6

21

5.11.2013

Centrální portál knihoven

4

40

11.11.-2.12.2013

Úprava digitální fotografie v programu Gimp

15

11

10

11

12.11.,19.11.2013 MS Word, v. 2010

Počet hod.

Počet účastníků

29.11.2013

Šablony webu

5

9

4.12.2013

Vyhledávání ve volných el. zdrojích

6

19

66

157

Celkem

Ostatní vzdělávací akce pro knihovníky
Datum

Název

12.2.2013

Školení Clavius – Katalog, Výpůjční protokol

3

70

26.2.2013

Současná česká literatura

2

60

5.3.2013

Využití iPadu ke čtení elektronických knih

4

28

21.3.2013

Božena Němcová s otazníky*

2

6 /40

28.3.2013

Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové …

1

23

16.4.2013

Česká literatura 19. století I.

2

36

25.4.2013

Za trochu lásky … aneb Jaroslav Vrchlický*

2

6 /40

30.4.2013

O zámeckých knihovnách …

2

37

14.5.2013

Česká literatura 19. století II.

2

37

23.5.2013

Májovci*

2

4 /25

5.6.2013

Základy identifikačního popisu dokumentů I.

5

9

12.6.2013

Základy identifikačního popisu dokumentů II.

5

11

17.9.2013

Sociální sítě

3

47

24.9.2013

Trénování paměti

2

21

9.10.2013

Prezentace databází časopisů

3

21

17.10.2013

Quo vadis, knihovno? ke Koncepci rozvoje …

3

60

43

476 / 565

Celkem

*pořady určené pro veřejnost s účastí knihovníků

Počet hod.

Počet účastníků

Příloha č. 16

Statistické ukazatele SVK PK

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Registrovaní čtenáři

11 682

11 595

10 876

12 530

11 595

757 796
174 944
582 852

826 266
188 287
637 979

999 622
144 658
854 964

Návštěvníci v knihovně
celkem

174 944

188 287

144 658

160 569

215 432

Výpůjčky celkem

601 563

646 509

589 503

590 867

598 607

3,44

3,41

4,08

3,68

2,78

26 903

24 034

18 834

21 961

19 340

Návštěvníci – v SVK PK
celkem
- z toho v knihovně
- z toho virtuální

Počet výpůjček
na 1 návštěvu v knihovně
Přírůstek knihovního
fondu

1 172 792 1 266 209
160 569 215 432
1 012 223 1 050 777
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Rozpočet

Monografie

Databáze zahraniční

Databáze české

Periodika zahraniční

Částka v Kč

2 604 333,10

441 590,16

86 696,00

323 120,00

Periodika česká

91 274,25

Hudebniny

29 022,80

CD

47 940,88

DVD

1 259,60

CD-ROM

9 678,11

Knihovna pro nevidomé

35 127,00

Zahraniční knihovny

90 101,36

Celkem

3 760 143,26

Přidělené prostředky

3 750 000,00

Grant

Celkem přiděleno

15 000,00

3 765 000,00

