
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 1/2016 
 

 
 

(v Plzni 15. 3. 2016) 
 

  V roce sto čtyřicátého výročí zřízení veřejné obecní knihovny 
Knihovna města Plzně zve na den plný poznávání a zábavy     

 
 

     Knihovna města Plzně si letos připomíná sto čtyřicáté výročí svého založení. Byla 
zřízena jako veřejná obecní knihovna v roce 1876 a od té doby poskytuje občanům 
nepřetržité služby. V roce výročí připravila pro své návštěvníky i zaměstnance řadu 
výjimečných akcí. První z nich budou v sobotu 19. března „Slavnosti knihovny“, které 
nabídnou zábavnou formou náhled i do jindy nepřístupných prostor hlavní budovy 
v ulici Bedřicha Smetany 13.      
     V sobotu 19. března 2016 bude ústřední budova KMP v centru města mimořádně otevřena 
pro veřejnost od 9:00 až do 18:00 hodin. Kromě běžných služeb knihovna připravila pro 
dospělé i dětské návštěvníky řadu aktivit. „Čeká je například dobrodružná cesta knihovnou 
doslova od sklepa až po půdu,“ láká ředitelka Helena Šlesingerová a dodává: „Mohou si 
vyzkoušet jízdu a rozvoz knih bibliobusem udělaným z vozíku, ve sklepě zkusit určit smrtící 
zbraň poškozených knih, v knihařské dílně si vyrobit vlastní bloček nebo uhodnout názvy 
knih podle přiložených indicií. Chybět nebudou výtvarné dílny, soutěže a ani truhla 
s pokladem na knihovní půdě.“  
     Zejména dospělým jsou určeny komentované prohlídky budovy ve 13:00, 15:00 a 17:00 
hodin. „Má zajímavou vnitřní architekturu - byla postavena před více než sto lety původně 
pro Anglo-rakouskou banku na místě zchátralého domu. Knihovna se sem přestěhovala 
v dubnu 1960,“ upřesňuje pracovnice Studovny Markéta Skálová, která se v sobotu zhostí 
role průvodkyně.  
     Součástí programu bude též od 10:00 hodin slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
o nejlepší plzeňskou čtenářskou třídu, výstava doprovodných dětských výtvarných prací 
v prostorách Ústřední knihovny pro dospělé, v Polanově síni v 15:00 hodin pohádka „Červená 
karkulka: Jak polepšit vlka“ nebo výstava papírových, keramických, textilních a jiných 
výrobků „Knihovnice umí více“ v zasedací síni ve 2. patře, která představí zaměstnance 
knihovny jako tvůrčí osobnosti rozličných zájmů.  
     V letošním roce knihovna ještě chystá na středu 20. dubna slavnostní večer k 5. výročí 
otevření L-klubu při Obvodní knihovně Lochotín, na pátek 3. června kulturní odpoledne pod 
širým nebem s prohlídkou pojízdné knihovny k 20. výročí služeb Bibliobusu, na 5. – 26. srpna 
v mázhausu radnice další výstavu z cyklu „Plzeň - město krásné knihy“, tentokrát 
s podtitulem „Čtvrt století publikační činnosti pod křídly KMP“, na sobotu 8. října společnou 
turistickou vycházku knihovníků a čtenářů s průvodcem a na listopad Festival regionálních 
nakladatelů. Vydaná byla pamětní pohlednice. V plánu je také rekonstrukce interiéru 
Knihovny Vinice a rozšíření prostor Obvodní knihovny Bory. 
     V roce 2015 měla Knihovna města Plzně 27 448 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 
1 103 129 knih, periodik a jiných médií. Historického rekordu dosáhla v počtu uskutečněných 
1 867 kulturních a vzdělávacích akcí pro 43 838 účastníků.  
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