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Roční statistiky

2 023 942
stav knihovního fondu

5,23
výpůjček na 1 návštěvu  

v knihovně

19 078 
přírůstků  

knihovního fondu

60 171
fyzických návštěv

7 062
uživatelů

525 502
virtuálních návštěv

737
příspěvků  

na sociálních sítích

10 795
knih vrácených 

prostřednictvím biblioboxů

230 921
zobrazených  

digitálních dokumentů

93
vzdělávacích akcí

26
kulturních akcí

1 942
návštěvníků 

vzdělávacích akcí

1 670
návštěvníků 

kulturních akcí

314 879
výpůjček

134 879
dosah příspěvků 

na sociálních sítích

42
SVK PK v tištěných  

a elektronických zdrojích

67
nahlášených ztrát knih

3 893 391
náklady na pořízení 
 knihovního fondu

83
restaurovaných svazků

/svkpk

Studijní a vědecká knihovna  
Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň 
svkpk.cz

Plné znění výroční zprávy 
za rok 2021:

https://svkpk.cz/
https://svkpk.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_zprava_2021-final.pdf
https://www.facebook.com/SVKPK
https://www.instagram.com/svkpk/
https://twitter.com/knihovnasvkpk?lang=cs


Získali jsme celkem  
19 078 dokumentů, za knihy, 
přístupy do databází, vazby, CD 
a další položky jsme zaplatili 
3 893 391 Kč. Ze 30 požadavků 
na doplnění knihovního fondu 
od našich čtenářů bylo kladně 
vyřízeno 27, ostatní navrhované 
tituly byly buď nedostupné, 
nevhodné pro náš fond nebo 
duplicitní.

NEJPŮJČOVANĚJŠÍ 
SÉRIE: Tokijský ghůl – Sui Išida 
ODBORNÁ LITERATURA: Anatomie – Radomír Čihák
ČESKÁ BELETRISTKA: Alena Mornštajnová
ČESKÝ BELETRISTA: Patrik Hartl
AUDIOKNIHA: 1984 – George Orwell
ČASOPIS: Der Spiegel
HUDEBNÍ INTERPRET: Johann Sebastian Bach 
POPULÁRNĚ NAUČNÁ: Proč spíme – Matthew Walker
SBORNÍK: Minulostí Západočeského kraje
LITERATURA FAKTU:  Jan Žižka: život a doba husitského 

válečníka – Petr Čornej 
Vydali jsme pro vás sborník 

příspěvků z konference 
Praktiky tajné policie po 

Únoru 1948: oběti a strůjci 
nejutajovanějších zločinů 

StB 1948–51 a nikomu 
by neměla ujít základní 

publikace s novými fakty 
o SVK PK – Kniha o Studijní 

a vědecké knihovně 
Plzeňského kraje. 

SELFCHECKY  
A NÁVRATOVÝ 
AUTOMAT
Naše knihovna si dala za cíl 
automatizovat proces vrácení 
a půjčování tak, aby odpadla 
většina repetitivní činnosti 
našich zaměstnanců.
V rámci automatizace byl celý 
náš absenční fond opatřen 
technologií RFID.
Díky dotaci MK ČR jsme také 
mohli zakoupit návratový 
automat a nové selfchecky, 
s nimiž bude možné půjčovat 
a vracet většinu knihovního 
fondu bezkontaktním způsobem.

Největší a organizačně nejnáročnější akcí roku byla 
Noc literatury, kdy na běžně nedostupných místech 

města četlo 6 osobností oceněných cenou Thálie 
6 textů současných evropských autorů. Odměnou 

bylo 346 spokojených účastníků.

Hospodařili  
jsme s částkou  
71 507 449 Kč
(66 446 000 Kč 
od zřizovatele 

+ dotace)

Na sociálních sítích jsme 
spustili projekt knižních výročí, 
v jehož rámci představujeme 
zásadní literární díla.

Při realizaci grantu 
z prostředků IROP 
Záchrana ohrožených 
historických fondů 

SVK PK bylo předáno v lednu 
k restaurování posledních 
46 svazků, celkový počet 
restaurovaných tisků vystoupil na 
266 kusů. Prostřednictvím grantu 
Nadace 700 let města Plzně byly 
restaurovány dva svazky.

Prostřednictvím 
biblioboxů jste nám 

vrátili 10 795 knih, což 
je v průměru 900 knih 
měsíčně. Tento způsob 

vracení knih se stal 
preferovanou možností, 

jak výpůjčky vrátit. 
Děkujeme, že ji využíváte. 

„Archivujete pornočasopisy?“ I na to se naši čtenáři 
zeptali. Speciální studovna zodpověděla celkem 
685 dotazů a zajistila 363 elektronické rešerše 
z dostupných databází a dalších zdrojů. 

Nejdelší rešerše se týkala virtuální reality ve 
vzdělávání a měla 125 záznamů, zájem byl i o témata 
jako dějiny větrných mlýnů, fantasy světy a jejich 
jazyk, zelené střechy, HIV v pobaltských státech či 
drogová problematika mládeže. 

STOJÍ ZA ZMÍNKU

Celkový počet výpůjček činil 314 879 při 
60 171 návštěvě v naší knihovně. To je 
v průměru 5,23 výpůjčky na osobu, jehož 
za posledních 20 let SVK PK nedosáhla.

V průběhu roku bylo 

provedeno celkem 

2 346 nových regi
strací 

(včetně jednorázových) 

a další 4 232 čtenáři si 

prodloužili platnost svého 

čtenářského průkazu.

Jaká kniha 
vám chybí
ve fondu?

https://svkpk.cz/projekty/
https://svkpk.cz/anketa-doplneni-fondu/
https://aleph.svkpk.cz/F
https://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/studijni-a-vedecka-knihovna-plzenskeho-kraje-v-plzni
https://svkpk.cz/samoska/

