
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 4/2016 
 

 
 
 

(v Plzni 9. 5. 2016) 
 
 

Za službou mojeID nově do studovny Knihovny města Plzně 
 

 
     Knihovna města Plzně nově otevřela validační místo pro službu mojeID. 
Po Domažlicích a Horšovském Týně je tak třetím místem v Plzeňském kraji, kde je 
možné založit účet pro bezpečné přihlašování na internet. Služba je přístupná od pondělí 
do čtvrtka ve studovně v hlavní budově knihovny v ulici Bedřicha Smetany 13 a pro 
občany je bezplatná. Do budoucna je mojeID rovněž připravováno jako hlavní identita 
čtenářů pro Centrální portál českých knihoven.     
 
     Přihlašování na nejrůznější webové stránky zpravidla vyžaduje registraci s vyplňováním 
formulářů, nastavováním jména a hesla. Množství hesel je obtížné si zapamatovat a při 
zapsání roste riziko zneužití. „MojeID je službou bezpečného internetového přihlašování, 
kterou poskytuje CZ.NIC, správce národní domény.cz. Uživatel si vytvoří jediné přihlašovací 
jméno a heslo, jímž se pak přihlašuje na desítky webových stránek v ČR, aniž by musel svoje 
údaje znovu a znovu zadávat,“ vysvětlila vedoucí studovny Květoslava Franková. „Jako 
příklady mohu uvést například stránky volny.cz, tiscali.cz, stránky Student Agency, Alza.cz, 
iDNES.cz, deník.cz a mnohé další. Na stránkách poskytovatele služby je dostupný katalog 
webů, které ji podporují, “ představila Franková novou službu. V současné době je v České 
republice celkem 25 takových validačních míst, další nejbližší je až v Horšovském Týně, 
Domažlicích nebo v Praze.  
 
     Kromě zmíněné validace studovna Knihovny města Plzně nabízí řadu dalších služeb. 
Návštěvníkům je zde v příjemném prostředí k dispozici 10 studijních míst a kvalitní příruční 
knihovna s 6 tisíci svazky základní literatury ze všech oblastí poznání, včetně souborů 
všeobecných a oborových encyklopedií, jazykových slovníků a právních publikací (Sbírky 
zákonů v tištěné podobě od r. 1950). Studovna funguje též jako čítárna a poskytuje kolem 
70 titulů novin a časopisů jak regionálního, tak celorepublikového zaměření. „Regionální 
periodika archivujeme od roku 1988. Vše půjčujeme prezenčně, je tudíž zaručeno, 
že požadovaný dokument bude vždy dostupný,“ dodává vedoucí oddělení. V odborné práci se 
studovna kromě jiného zaměřuje na Plzeň a její nejbližší okolí. K nabídce bohatého knižního 
fondu regionální literatury, beletrie plzeňských autorů a naučné literatury o Plzni, vytváří dvě 
elektronické databáze - databázi Regionální osobnosti s faktografickými údaji o plzeňských 
osobnostech a databázi Region Plzeň se záznamy článků o městě v tisku od r. 1994. 
Zájemcům je zde navíc zpřístupněna placená mediální databáze Anopress, v níž lze 
vyhledávat články v plném znění z českých novin a časopisů nebo přepisy vybraných 
rozhlasových a televizních pořadů zpětně až do roku 1996. Studovna dále poskytuje 
informace z oblasti politicko-ekonomické, občansko-právní a literární a knihovnicko-
bibliografické služby (osobní a telefonické informace, rešerše, konzultace, poradenství, 
excerpce článků z periodik). V posledních letech zodpovídá dotazy prostřednictvím e-mailu či 



internetové služby Ptejte se knihovny. Zájemcům o Internet slouží malá samostatná místnost 
se dvěma počítači, skenerem, tiskárnou a kopírkou. Jeden z počítačů je vybaven speciálním 
programem ZoomTextXtra pro občany se zrakovým handicapem. Celý prostor studovny je 
pokryt bezdrátovou wi-fi sítí, takže Internet mohou klienti využívat i na svých soukromých 
přístrojích.  
     Studovna v 2. patře ústřední budovy městské knihovny v ulici Bedřicha Smetany 13 
funguje od roku 1992. Je otevřená v pracovní dny od 9:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 
do 12:00 hodin. V roce 2015 ji navštívilo 5 tisíc lidí. 
 
 
 

KONTAKT:  
 
Mgr. Květoslava Franková, vedoucí Oddělení informačních služeb a studovny,  
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň,  
tel.: 378 038 213, e-mail: frankovak@plzen.eu, www.knihovna.plzen.eu 
 
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka,  
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň,  
tel.: 378 038 200, 724 253 627, e-mail: slesingerova@plzen.eu 
      
 
 

 

 

 


