
Knihovna nabízí 
 

 Knihy různých žánrů pro děti a dospělé 

 Denní tisk, časopisy 

 Mapy 

 Hudebniny* 

 Literární díla – mluvené slovo na CD, MP3 

 Hudební CD, filmy na DVD, výuková CD ROM* 

 Výpůjčky e-knih 

 Stolní logické hry (deskové hry)* 

 Čtečky e-knih* 

 Přístup na internet 

 Wi-Fi připojení* 

 Možnost použití počítače (Word, Excel…) 

 Zařízení na zvětšování písma na počítači 
a odečítání obrazovky hlasem* 

 Možnost skenování, tisku (i z vlastních 
paměťových médií) 

 Základní seznámení s počítačem, internetem, 
skenerem a textovým editorem 
(na objednávku)* 

 Kopírování z materiálů knihovny 

 Meziknihovní výpůjční službu 

 Informační službu 

 Donáškovou službu imobilním občanům 
a domovům důchodců* 

 Exkurze, lekce informační výchovy 

 Besedy, přednášky, soutěže 

 Kulturní a literární pořady v knihovnách, 
v Polanově síni, v M-klubu, v L-klubu 

 

Studovna nabízí speciální služby: 
 

 Zpracování rešerší 

 Výstřižkovou službu 

 Plné texty článků z českých periodik – Anopress 

 Sbírky zákonů 

 Českou národní bibliografii (databáze záznamů 
českých knih, periodik a dalších dokumentů) 

 Databázi regionálních osobností 

 Databázi regionálních článků 

 Službu Ptejte se knihovny 
 

Při knihovně působí Kruh přátel knižní kultury, 
Pro libris a Ason klub (klub mladých a nezavedených 
autorů). 
 

*pouze vybrané provozy 

Zastávky pojízdné knihovny 
         
Telefon 378 038 237, 724 602 896  
E-mail bibliobus@plzen.eu 
 
 
Bory, Tomanova 

St 11.00 – 14.30 
 
Bručná, Pěnkavova 

Po 14.00 – 16.00 
 
Bukovec, Mezi Podjezdy 

Út 14.00 – 15.00 
 
Hradiště, Na Rychtě 

Po 16.30 – 17.30 
 
Lochotín, Komenského – parkoviště za Gerou 

Út 15.30 – 17.00 
 
Nová Hospoda, penzion 

Čt 13.00 – 16.00 
 
Roudná, Karlovarská – Rondel 

Čt 16.30 – 17.30 
 
Valcha, U Hájovny 

St 15.00 – 17.00 
 
Zátiší, Línská 

Čt 11.00 – 12.30 
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Přehled knihoven – ústředí 
 
Ústředí: B. Smetany 13, 301 00 Plzeň 

Telefon 378 038 210 
E-mail knihovnamp@plzen.eu 
Web www.knihovna.plzen.eu 
Otevírací doba Po-Pá / 9.00-18.00, So / 9.00-12.00 
 
Ústřední knihovna pro dospělé 

Telefon 378 038 208 
E-mail ukd@plzen.eu 
  
Ústřední knihovna pro děti a mládež 

Telefon 378 038 214, 378 038 207 
E-mail ukdm@plzen.eu 
 
Studovna – informační služba 

Telefon 378 038 205 
E-mail studovna@plzen.eu 
  
Polanova síň – kulturní pořady 

Telefon 378 038 206 
E-mail polanova.sin@plzen.eu 

 
Přehled knihoven  
s celotýdenním provozem 
 
Bolevec – Západní 18 

Telefon 378 038 245, 378 038 246 
E-mail bolevec@plzen.eu 
Otevírací doba Po - Čt / 9.00 - 18.00 

Pá / 9.00 - 13.00 
 
Bory – Klatovská 109 

Telefon 378 038 250 
E-mail bory@plzen.eu 
Otevírací doba Po - Čt / 9.00 - 18.00 

Pá / 9.00 - 13.00 
 
Doubravka – Masarykova 75 

Telefon 378 038 255 
E-mail doubravka@plzen.eu 
Otevírací doba Po - Čt / 9.00 - 18.00 
 Pá / 9.00 - 13.00 
 

Lobzy – Rodinná 39 

Telefon 378 028 871 
E-mail lobzy@plzen.eu 
Otevírací doba Po, Út / 10.00 - 18.00 

St / 10.00 - 17.00 
Čt / 10.00 - 16.00 
Pá / 10.00 - 14.00 

 
Lochotín – Studentská 22 

Telefon 378 038 230 
E-mail lochotin@plzen.eu 
Otevírací doba Po - Čt / 9.00 - 18.00 
 Pá / 9.00 - 13.00 
 
L-klub – Studentská 22 – kulturní pořady 

Telefon 725 959 423 
E-mail lochotin@plzen.eu 
 
Skvrňany – Macháčkova 28 

Telefon 378 038 260 
E-mail skvrnany@plzen.eu 
Otevírací doba Po - Čt / 9.00 - 18.00 

Pá / 9.00 - 13.00 
  
M-klub – Macháčkova 28 – kulturní pořady 

Telefon 378 038 260, 724 602 897 
E-mail skvrnany@plzen.eu 
Web okskvrnany.webnode.cz 
  
Slovany – Táborská 24 

Telefon 378 038 235 
E-mail slovany@plzen.eu 
Web www.kmpslovany.wz.cz 
Otevírací doba Po - Čt / 9.00 - 18.00 

Pá / 9.00 - 13.00 
 
Hudební a internetová knihovna – Táborská 22 

Telefon 378 038 240 
E-mail hudebni@plzen.eu 
Otevírací doba Po - Čt / 9.00 - 18.00 

Pá / 9.00 - 13.00 
 
Vinice – Hodonínská 55 

Telefon 378 038 265 
E-mail vinice@plzen.eu 
Otevírací doba Po - Čt / 9.00 - 18.00 

Pá / 9.00 - 13.00 

 

Pobočky 
 
Bílá Hora – Nad Štolou 716 

E-mail bilahora@plzen.eu 
Otevírací doba St / 14.00 – 18.00 
  
Božkov – Sládkova 10 

Telefon, e-mail 378 038 284, bozkov@plzen.eu 
Otevírací doba Po, Út / 13.00 – 18.00 
 
Černice – Veská 11 

Telefon, e-mail 378 038 282, cernice@plzen.eu 
Otevírací doba Po, St / 13.00 – 17.00 
  
Červený Hrádek – Červenohrádecká 53 

E-mail cervenyhradek@plzen.eu 
Otevírací doba Po / 14.00 – 18.00 
 
Koterov – Koterovská náves 7 

E-mail koterov@plzen.eu 
Otevírací doba Po / 15.30 – 19.30 
 
Křimice – Prvomájová 100 

Telefon, e-mail 378 038 280, krimice@plzen.eu 
Otevírací doba Po, St / 15.00 – 19.00 
 
Lhota – K Sinoru 62/51 

Telefon, e-mail 378 038 281, lhota2@plzen.eu 
Otevírací doba Po, St / 14.00 – 18.00 
 
Litice – Přeučilova 12 

Telefon, e-mail 378 038 285, litice@plzen.eu 
Otevírací doba Út / 13.00 – 17.00 
 
Malesice – Chotíkovská 14 

Telefon, e-mail 724 733 520, malesice1@plzen.eu 
Otevírací doba St / 14.00 – 18.00 
  
Radčice – V Radčicích 9 

Telefon, e-mail 378 038 283, radcice@plzen.eu 
Otevírací doba Po / 14.00 – 18.00 
 
Radobyčice – Radobyčická náves 77 

E-mail radobycice@plzen.eu 
Otevírací doba Út / 13.00 – 17.00 

 
Újezd – Staroveská 7 

E-mail ujezd@plzen.eu 
Otevírací doba Čt / 14.00 – 18.00 



Poplatky z prodlení a poplatky 
manipulační 
 
Překročení výpůjční lhůty / Knihovny 

Po 4 týdnech  5,- 
Po 8 týdnech  30,- 
Po 12 týdnech  100,- 
Po 16 týdnech  200,- 
Za každé další 4 týdny navýšení o 100,- 
 
Překročení výpůjční lhůty / Hudební a internetová 
knihovna (AV dokumenty) 

Po 2 týdnech 5,- 
Po 4 týdnech 30,- 
Po 6 týdnech 100,- 
Po 8 týdnech 200,- 
Za každé další 2 týdny navýšení o 100,- 
Překročení výpůjční lhůty čteček elektronických knih 
po 2 týdnech za každý započatý den prodlení 10,- 
 

 
Vystavení náhradního čtenářského průkazu při 
ztrátě 

Dospělí 50,- 
Děti do 15 let 30,- 
 
Ztráta nebo poškození dokumentu 

Knihovnické zpracování  

Při náhradě periodika  10,- 
Při náhradě stejným dokumentem  50,- 
Při náhradě peněžní částkou  200,- 
Čárový kód  10,- 
Nová vazba nebo převazba s výrobou nových desek  150,- 
Převazba s použitím původních desek  120,- 
Poplatek při opravitelném nebo malém 
poškození dokumentu  

50,- 

 
Vymáhání právní cestou  

 
200,- 
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Ceník služeb 
 
Registrační poplatek  

Dospělí 120,- 
Děti, studenti denního studia a učni 60,- 
Důchodci do 70 let  60,- 
Důchodci nad 70 let zdarma 
Právnické osoby 200,- 
  
Rezervace jednoho dokumentu 10,- 
  
Použití počítače, internet zdarma 
  
Tisk  

1 strana černobílá  3,- 
1 strana barevná  10,- 
  
Kopírování (z materiálů knihovny)  

A4 jednostranně  3,- 
A4 oboustranně 6,- 
A3 jednostranně 6,- 
A3 oboustranně 12,- 
  
Rešeršní služba ve studovně  

Paušální poplatek  
(i s nulovým počtem záznamů)  

50,- 
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Záleží nám na vaší spokojenosti. 
Přejeme vám příjemný pobyt 
a hezké čtení. 
 

 
 
Vážený a milý uživateli, mějte na zřeteli... 
 

 Vaše registrace platí 365 dní, poté je třeba ji 
obnovit. 

 Za dítě do 15 let zodpovídá jeho zákonný 
zástupce. 

 Čtenářský průkaz je platný ve všech našich 
knihovnách, je nepřenosný a je nutné jej 
předkládat při každé návštěvě. 

 Ztrátu čtenářského průkazu a změny osobních 
údajů ihned hlaste! 

 Výpůjční doba je 4 týdny (28 dní), v Hudební 
a internetové knihovně 2 týdny (14 dní), 
prodloužit ji můžete dvakrát (osobně, 
telefonicky, e-mailem nebo ve svém čtenářském 
kontu), pokud dokument nežádá další čtenář. 

 Před půjčením si zkontrolujte stav dokumentu, 
za vypůjčený dokument ručíte! 

 Nečekejte na upomínku, můžete využít službu 
zasílání předupomínek e-mailem nebo SMS 
zprávou. 

 Za výpůjčky, které nejsou včas vrácené nebo 
prodloužené, platíte poplatky z prodlení. 

 Dokument, vypůjčený jiným uživatelem, 
si můžete rezervovat. 

 Některé dokumenty se mimo knihovnu 
nepůjčují. 

 Informace o stavu vašich výpůjček a plateb 
získáte i ve svém čtenářském kontu na webu 
knihovny nebo v on-line katalogu. 

 Sledujte další informace na našich webových 
stránkách: www.knihovna.plzen.eu. 

 Vaše názory a připomínky pomáhají zlepšovat 
naše služby. 
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