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Ve věci: Návštěvnost knihoven v Božkově a Koterově
Knihovna města Plzně, pobočka Božkov, Sládkova 10 byla zřízena v roce 1930
Disponuje stálým fondem v počtu 3.267 svazků a využívá výměnný fond v počtu 2.537svazků.
Knihovna města Plzně, pobočka Koterov, Koterovská náves 7 je umístěna v budově TJ Sokol
Koterov a zaujímá plochu 46 m2. V roce 2012 realizovala 1 kulturní akci/10 účastníků a
zaznamenala 87 návštěvníků internetu. Proběhla revize knihovního fondu se zjištěnou ztrátou
2 knihy (0,09 %).
Pobočka Koterov má dlouhou tradici. První zmínka je z roku 1947. Léta byla umístěna
v budově bývalé školy v ulici Na Hradčanech, budova však byla ve špatném stavu a kvůli
nevyhovujícím hygienickým a bezpečnostním podmínkám nakonec musela být knihovna na
léta 2000 – 2003 zcela uzavřena. Díky nabídce TJ Sokol Plzeň-Koterov pak mohla být znovu
otevřena v září 2004. Původně se zde půjčovalo 1 den v týdnu. V roce 2006 se knihovna
přihlásila k Projektu internetizace knihoven (PIK), díky němuž byla vybavena počítačovou
sestavou a až do března 2012 bezplatně připojena k internetu. Podmínkou Ministerstva
informatiky a později Ministerstva kultury ČR byla minimální otevírací doba 2 dny v týdnu.
Rozšíření se však do statistických výkonů nijak viditelně nepromítlo.
Disponuje stálým fondem v počtu 2.057 svazků a využívá výměnný fond v počtu 1.918 svazků.
Knihovna města Plzně, příspěvková organizace řízená MmP, požádala v prosinci roku 2012
MO Plzeň 2-Slovany o finanční podporu ve výši 76 tisíc Kč. Důvodem bylo snížení rozpočtu
Knihovny města Plzně a v důsledku toho mělo dojít k omezení provozní doby poboček
v Božkově a v Koterově z původních dvou dnů v týdnu na jeden den v týdnu. Požadovaná
částka pokrývala osobní náklady personálu v rozsahu jednoho dne v týdnu.
Usnesením RMO P2 – Slovany č. 3/2013 byl schválen záměr poskytnout Knihovně města
Plzně, p. o. řízené MmP účelový příspěvek z rozpočtu MO P2 – Slovany, aby nemuselo dojít
ke snížení otevírací doby knihoven Božkov a Koterov ve výši 38.000,- Kč, tedy poloviny
požadované částky. Provedení RO č. 3 schválilo ZMO dne 26. 3. 2013 usnesením č. 19/2013.
Tyto prostředky byly převedeny z rozpočtu MO2 do rozpočtu MmP v měsíci květnu 2013.
Vzhledem k výši poskytnutých prostředků a s ohledem k návštěvnosti bylo přijato kompromisní
řešení.
Pobočka Božkov
Zachována původní otevírací doba dva dny v týdnu.
Otevřeno: pondělí 13:00 – 18:00 hodin
úterý 13:00 – 18:00 hodin
návštěvnost 50-60 občanů za den.
Pobočka Koterov
Zde došlo k omezení provozní doby na jeden den v týdnu.
Otevřeno: pondělí 15:30 – 19:30 hodin
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návštěvnost v průměru 15 občanů za den.
V Plzni dne 13. června 2013
Zpracoval: Ing. Zdeněk Červený, vedoucí kanceláře tajemníka
Předkládá: Mgr. Jan Fluxa, 1. místostarosta MO Plzeň 2-Slovany
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