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I. Úvodem 
 
     Podle lingvistů prý v roce 2020 vznikly stovky nových slov, „často ve snaze pobavit ostatní 
lidi“.1 Knihovně města Plzně ale do smíchu příliš nebylo. Bohužel se jí nevyhnula koronákaza, 
koronakrize ani koronadeprese. Knihovníci i čtenáři se museli povinně 
orouškovat a ve snaze zploštit křivku komunitního přenosu byli nuceni 
omezit koronávštěvy, proměnit se v zoombíky, nebo se zaprymulovat 
doma. Jedněch se nepříjemně dotkla koronténa a druhých (s dětmi 
v režimu distanční výuky) haranténa. Třebaže jako profesionálové 
z oblasti práce s informacemi nepodléháme konspiračním teoriím a mnohé 
zasáhl pouze skoronavirus, bylo těžké nestát se koronafobem, přetěžké 
spokojit se s koronákupy knihovního fondu, s virtuálními korokoncerty 
v M-klubu či se vzájemně po dlouhé týdny pouze covidět. Ale, jářku, dost 
už koronářků. Teď od viru přímo do víru… Nejfrekventovanějším slovem 
v knihovně bylo pravděpodobně slovo zavřeno…  
     Rok 2020 byl v každém případě rokem, jaký jsme ještě nikdy předtím nezažili. Jedno vládní 
nařízení střídalo druhé, změna střídala změnu. V široké síti našich knihoven s různými 
personálními a prostorovými podmínkami nebylo vůbec snadné mnohdy doslova ze dne 
na den nastavit nová pravidla provozu pro uživatele, ale i pro knihovníky. Nad vylidněnou Plzní 
viselo napětí, některé knihovnice-dobrovolnice šily roušky. Čtenáři sami se v situaci často 
neorientovali (je právě otevřeno, nebo zavřeno?), o čemž svědčily desítky telefonátů denně. 
     Ne každý si navíc uvědomoval, že nastavená hygienická opatření by měla bezpečně 
ochránit nejenom návštěvníky knihovny, ale i její zaměstnance. Virus si nevybírá. Anebo ano. 
Na podzim, v druhé vlně, si vybral i některé z nás a další poslal do izolace. Bylo nám líto, 
že kvůli tomu jsme museli několik úseků zavřít už v době, kdy se to „nemuselo“. Tak jsme 
dosáhli smutného rekordu v počtu prostonaných pracovních hodin. 
     Na výkonech to všechno bylo znát hlavně v oblasti kulturních, vzdělávacích a komunitních 
akcí, jejichž počet se propadl na třetinu. Kde nic není, ani statistika nebere. Konečný počet 
návštěvníků vyšel oproti předchozímu roku nižší asi o 30 %, počet registrovaných uživatelů 
knihovny nižší o 7 %, počet výpůjček zhruba o deset. To byl ovšem dost kreslený „úspěch“, 
způsobený opakovaným automatickým prodlužováním dříve půjčených knih, které pak dlouho 
nebylo možné vrátit. Teprve následující čas ukáže, o kolik čtenářů jsme doopravdy přišli, 
zda se trvale nezměnily čtenářské návyky. 
     Pod rouškou „tmy“ ale knihovna stále žila a pracovala. V zavřené budově se knihovnice 
vrhly na úklid, práce s knihovním fondem a revize. Dodělali jsme všechny resty, vyzkoušeli si 
novou formu půjčování přes výdejní okénko, novou formu pracovních porad on-line a pustili se 
do prvních virtuálních akcí pro veřejnost. Dosáhli jsme vlastního rekordu u výpůjček 
elektronických knih, jejichž stahování se meziročně téměř zdvojnásobilo. Díky rekonstrukci 
objektu ÚMO 8, kde sídlí pobočka Černice, se podařilo významně vylepšit volný výběr pro 
čtenáře. A díky spolupráci s 1. ZŠ, kde působí Knihovna Bolevec, jsme mohli návštěvníkům 
zjednodušit přístup nově vybudovaným samostatným vchodem. K úspěchům v neposlední 
řadě patří vydání publikace Život je sladký aneb Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku, 
kterou jsme rádi přispěli k prohloubení znalosti regionální historie.  
     Bez trpělivosti a porozumění našich uživatelů, bez nasazení, účasti a statečnosti našich 
pracovníků a bez pochopení našeho zřizovatele bychom však tento těžký rok jistě tak dobře 
nezvládli. Jim všem proto patří naše upřímné díky!         

 
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA 

                                                                                                                   ředitelka 

                                                 
1 kar. Koronavirus mění češtinu. Vznikly už stovky nových slov, popisují lingvisté. In: Česká televize. [online]. 
Praha: Česká televize, 5. 4. 2020. © Česká televize 1996-2021 [cit. 6. 5. 2021]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3071100-koronavirus-meni-cestinu-vznikly-uz-stovky-novych-slov-popisuji-lingviste. 

https://www.ceskatelevize.cz/
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3071100-koronavirus-meni-cestinu-vznikly-uz-stovky-novych-slov-popisuji-lingviste
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II. Údaje o organizaci  

 
 
II.1 Základní údaje 
 

Název:  Knihovna města Plzně, příspěvková organizace 
Sídlo: B. Smetany 13, 301 00 Plzeň  
Telefon: 378 038 210  
Fax: 378 038 220  
E-mail: knihovnamp@plzen.eu 
Web: http://www.knihovna.plzen.eu 
IČ: 00368806  
Číslo v evidenci knihoven MK ČR: 1178/2002  
Sigla (lokační značka, číslo pro MVS): PNG001  
Zřizovatel: Plzeň, statutární město  
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Helena Šlesingerová, MBA   

 
 

II.2 Poslání a cíle 
 

     Knihovna města Plzně, příspěvková organizace (dále jen KMP), je kulturním, 

informačním a vzdělávacím centrem, dostupným všem vrstvám občanů – tím plní své 

poslání významného nástroje k uskutečnění práva občanů na rovný a svobodný přístup 

k informacím, na jejich svobodnou výměnu, na získávání vědomostí a jejich svobodné 

utváření. Zvláštní důraz je kladen na programy a služby pro děti, mládež, zdravotně a jinak 

handicapované občany a národnostní menšiny. 

Jejím cílem je:  

• zpřístupňování a správa knihovních fondů 

• poskytování přístupu k internetu  

• poskytování služeb speciálních oddělení, čítáren, studoven, případně meziknihovních 

služeb 

• poskytování informačních služeb  

• zajišťování regionálních funkcí  

• poskytování kulturních, kulturně společenských a vzdělávacích služeb 

• vydávání periodických a neperiodických publikací k tématům předmětu knihovny  

 

 

II.3 Zřizovací listina 
 

     Zřizovací listinu KMP vydala Plzeň, statutární město, podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění) a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) na základě usnesení 

Zastupitelstva města Plzně č. 296 ze dne 15. 5. 2003, usnesení ZMP č. 789 ze dne 8. 12. 2005, 

usnesení ZMP č. 562 ze dne 3. 9. 2009, usnesení ZMP č. 323 ze dne 18. 6. 2015 a usnesení 

ZMP č. 93 z 3. 3. 2016. 

     V roce 2020 nedošlo ve zřizovací listině KMP k žádným novým úpravám. Aktualizovány 

byly přílohy ZL Svěření movitého majetku a Svěření nemovitého majetku KMP.  

 

     Úplné znění zřizovací listiny viz webové stránky KMP (sekce O knihovně), Veřejný rejstřík 

a Sbírka listin.    

mailto:knihovnamp@plzen.eu
http://www.knihovna.plzen.eu/
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II.4 Struktura 
  

KMP se člení na ústřední knihovny – Ústřední knihovnu pro dospělé (dále ÚKD), Ústřední 
knihovnu pro děti a mládež (dále ÚKDM), obvodní knihovny (dále OK), ostatní knihovny, 
pobočky, speciální oddělení a úseky.  

Ředitelství knihovny představuje úsek pro styk s veřejností a sekretariát ředitele. 
Náměstkyně pro hlavní činnost řídí kromě Oddělení nákupu a zpracování knihovních fondů 
(dále Oddělení KF) a oddělení Studovna a informační služby (dále Studovna) síť knihoven, 
kterou tvoří knihovny v ústřední budově KMP v centru města, 9 knihoven s celotýdenním 
provozem, 12 malých knihoven ve všech městských obvodech a Bibliobus s 9 zastávkami. 

K útvarům, které řídí náměstek pro ostatní činnost, patří ekonomický úsek a správní úsek.  
 
Přehled knihoven KMP, poskytujících služby pro veřejnost, viz Příloha č. 1.  
Organizační struktura KMP viz Příloha č. 2.  

 
 

II.5 Zaměstnanci 
  
Počet zaměstnanců 

     V roce 2020 pracovalo v KMP v průměru 91 zaměstnanců – fyzických osob, tj. 85 žen 
a 6 mužů, k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 77,38 úvazků (vloni 78,21 úv.), z toho 
bylo 13 pracujících v důchodovém věku. Přímo na knihovnických službách se během roku 
podílelo celkem 73 fyzických pracovníků (61,576 přepočtených).  
     V době personálního oslabení (kvůli prodloužení rodičovské dovolené jedné knihovnice ÚKD 
a potřebě zajistit služby v OK Doubravka v období mezi odchodem jedné knihovnice na MD 
a návratem druhé z MD) ve službách dále vypomáhaly 3 pracovnice na základě dohody 
o provedení práce.       
     KMP zaměstnávala 2 osoby se zdravotním postižením.  
     Největším pracovištěm KMP byla nadále ÚKD, která měla 8 knihovnic (7,75 úvazků), 
následovalo Oddělení KF se 7 knihovnicemi (7,00 úv.). 
 
Pohyb zaměstnanců 

     V roce 2020 došlo ke dvěma změnám v ekonomickém úseku – dlouholetá pracovnice 
na pozici pokladní na konci května odešla do důchodu a na její místo nastoupila mladší. 
Podobně knihovna od ledna přijala novou uklízečku na úklid v ÚKD.  
     Přímo do knihovních služeb nenastoupil žádný nový zaměstnanec, nikdo pracovní poměr 
neukončil, proběhla však několikanásobná výměna mezi provozy. Od 1. září jedna kolegyně 
s polovičním úvazkem z Knihovny Lobzy přešla na plný úvazek do ÚKD a zároveň tím 
ukončila svůj druhý malý úvazek (0,2) v OK Bory i souběžný pracovní poměr (úklid 
v Lobzích). Na její místo z plného na poloviční úvazek nastoupila knihovnice z ÚKD. Rovněž 
se mezi sebou vyměnily další dvě knihovnice z ÚKD a Knihovny Bolevec. Nově 
na mateřskou dovolenou nastoupila kolegyně z OK Doubravka a jiná se tam naopak k 1. září 
vrátila. Do ÚKD se z rodičovské dovolené vrátila pracovnice 1. října. Jedna z knihovnic 
OK Bory si pak rozšířila stávající úvazek o volné hodiny, pracovnice Oddělení KF si přibrala 
úklid v Knihovně Lobzy. Dvě knihovnice pokračovaly v rodičovské dovolené z předchozích let.    
 
Nemocnost 

     Nemocnost byla v roce 2020 nejvyšší v celé historii KMP, meziročně vzrostla o 67 % a činila 
10 421,5 hodin (vloni 6 225 hodin). Počet prostonaných hodin se v posledních čtyřech letech 
zvyšuje plynule, od roku 2017 se znásobil 2,5 x. Příčinou je pravděpodobně vysoký věkový 
průměr věrných zaměstnanců, u nichž přirozeně přibývá zdravotních obtíží a plánovaných 
operací. Do strmého nárůstu pracovních neschopností v roce 2020 se vedle několika 
dlouhodobých nemocí promítla pandemie koronaviru. Knihovna byla zasažena druhou 
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vlnou hned na počátku září, do konce roku se postupně nakazilo 18 lidí (20 %), dalších 
17 lidí (19 %) bylo „pouze“ v preventivní izolaci. Řada z nich po „uzdravení“ z covidu nadále 
zůstávala doma s jinou diagnózou – bolestmi hlavy, kloubů, chronickou únavou. Obvykle 
nemoc trvala 2-3 týdny, karanténa 10 dnů. Řada lidí však byla v souvislé pracovní 
neschopnosti i 2-3 měsíce. Druhou příčinou bylo čerpání dlouhodobého OČR matkami 
mladších dětí v době uzavření všech školských zařízení. 
     Přímo ve službách bylo z důvodu nemoci nebo OČR zameškáno v součtu 1 164 dnů 
kalendářních dnů (v roce 2019 to byly 623 dny), nemocnost se tam tedy meziročně zvýšila 
o 46,5 %. Delší nemocnost se týkala zejména OK Lochotín (217 dnů), OK Doubravka (163 
dny), ÚKD (161 den), Knihovny Bolevec (123 dny), OK Bory (102 dny), Bibliobusu (86 dnů), 
OK Slovany (67 dnů) nebo Knihovny Lobzy (65 dnů).  
 
Věková struktura 

     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP pouze 6 knihovníků do 30 let (6,59 %; 
vloni 7,52 %), 9 knihovníků ve věku 31-40 let (9,89 %; vloni 8,60 %), 23 ve věku 41-50 let 
(25,27 %; vloni 25,80 %), 35 ve věku 51-60 let (38,46 %; vloni 37,63 %), 12 ve věku 61-70 let 
(13,18 %; vloni 13,97 %) a 6 nad 70 let (6,59 %; vloni 7,52 %). Průměrný věk se tedy opět 
nepatrně zvýšil - na rovných 52 let (v roce 2019 to bylo „téměř“ 52, v roce 2018 51 let). Nejvíce 
knihovnic se narodilo v letech 1963-1964 (14). Nejstaršímu zaměstnanci bylo 76, nejmladšímu 
26 let. Věkové rozpětí mezi zaměstnanci uvnitř organizace stejně jako v předchozích letech činilo 
rovných 50 let. Nejstarší zaměstnanec také v KMP nejdéle pracuje – od roku 1962, tedy již 58 
let. 
 
Kvalifikační struktura 

     KMP vykazovala 33,38 přepočtených úvazků lidí s VŠ vzděláním, z toho 28 úvazků 
VŠ knihovnického směru a 5,38 úvazků VŠ ostatních (s tituly: 17 x Mgr., 1 x MBA, 1 x Ing., 
16 x Bc., 3 x BBUS/Hons, 1 x bez titulu). V knihovně dále bylo vedle 2 absolventek VOŠ 
knihovnického směru (DiS) 30,18 úvazků se SŠ vzděláním knihovnického směru, 5,9 úvazků 
se středním všeobecným nebo jiným odborným vzděláním s maturitou a 5,92 úvazků 
se středním odborným vzděláním bez maturity nebo se vzděláním základním.  
 

 
◼ 

Vzdělávání zaměstnanců 
 
     KMP podporovala zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace svých zaměstnanců.     
V roce 2020 však byly podmínky pro vzdělávání v tradičních formách celkově nepříznivé. 
Většina dlouhodobě naplánovaných vzdělávacích akcí byla kvůli pandemii koronaviru 
bez náhrady zrušena, některé konference a semináře byly v dobré víře z jarních termínů 
přesunuty do podzimních měsíců, kde je zmařila druhá vlna šíření covidu.  
     Během léta KMP do svých knihoven s celotýdenním provozem pořídila webové kamery, 
které pracovníkům umožnily účastnit se vzdělávání on-line. Bylo však třeba získat zkušenosti 
s novými formami komunikace, naučit se pracovat s různými platformami. Mnozí zaměstnanci 
si poradili velmi dobře a týdny omezeného provozy knihovny pro veřejnost aktivně využili 
k získání nových odborných poznatků.  
     Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 837 hodin, tj. průměrně 13,5 hodiny 
na jednoho pracovníka, což je o 3 hodiny méně než v roce 2019 (vloni celkem 1 185 hodin, 
16,5 hod. na pracovníka).  
 
Zvyšování kvalifikace 

     Knihovník M. Ouřada v kombinované formě pokračoval v 2. ročníku magisterského oboru 
Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu 
informačních studií a knihovnictví.  
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Prohlubování kvalifikace 

     Pracovnice Studovny A. Divišová v květnu dokončila e-learningový kurz Služby knihoven 
pořádaný MZK v Brně a ve druhém pololetí zahájila studium e-learningového kurzu s názvem 
Knihovnický kurz. 
     Kolegyně V. Kašparová a P. Šťastná ve druhém pololetí absolvovaly e-learningový kurz 
Knihovnická angličtina (proELKA3). 
 
Kurzy z oblasti výpočetní techniky, pořádané SIT MP 

     Všichni zaměstnanci měli příležitost zúčastnit se školení VT, kterou organizuje SIT MP. 
Tuto možnost využilo 11 pracovníků:  

• MS Office Powerpoint – začátečníci (28. 1., L. Hyláková, L. Urbanová) 

• MS Office – Word – začátečníci (30. 1., A. Dibová, V. Kašparová) 

• MS Office – PowerPoint – pokročilí (4. 2., L. Urbanová) 

• MS Office – Word – pokročilí (6. 2., V. Kašparová) 

• MS Office – Outlook a internet (11. 2., S. Jílková, V. Marková, P. Šťastná) 

• MS Office – Excel – začátečníci (18. 2., P. Šťastná) 

• MS Office – Word – začátečníci (20. 2., P. Pekárková, H. Větrovská) 

• MS Office – Excel – pokročilí (25. 2., M. Ouřada, P. Šťastná) 

• MS Office – Word – pokročilí (27. 2., A. Dibová) 

• Workshop Time Management (19. 8., L. Kotroušová) 
 
Odborné kurzy, přednášky, školení, konference a semináře s fyzickou i virtuální účastí 

     Pracovníci KMP během roku získávali informace a znalosti i v rámci dalších odborných 
kurzů, přednášek, školení, konferencí a seminářů, pořádaných knihovnami aj.: 

• Senioři píší Wikipedii (8. 1., 27. 1., 11. 3. a 9. 9., KMP, 1 pracovnice) 

• Báječný hrdina k nevydržení – literární přednáška (14. 1., SVK PK, 8 pracovnic) 

• Veletrh vzdělávání, her a hraček (17. 1., SPŠD Plzeň, 1 pracovnice) 

• Seminář ke komiksu jako specifickému literárními žánru (23. 1., SVK PK, 8 pracovníků) 

• Do černého - konference (27. 1., MKP, 1 pracovnice) 

• Setkání s fyzioterapeutem (4. 2., SVK PK, 7 pracovnic) 

• Emoce na pracovišti (27. 2., MKP, 1 pracovnice) 

• Validace Moje ID (4. 5., 1 pracovnice) 

• AGORA – konference o informačních a komunikačních technologiích pro uživatele se 
zrakovým postižením (28. 5., 1 pracovník) 

• Práce s databází Anopress - webinář (2. 6., on-line, 3 pracovnice) 

• Setkání s fyzioterapeutem (16. 6., SVK PK, 2 pracovnice) 

• Kompetence učícího knihovníka – kurz (29. 6. - 3. 7., SVK Ústí nad Labem, 1 pracovník) 

• Jak dostat skupinu 13+ do knihoven a jak s nimi (spolu)pracovat – seminář (8. 9., 
SVK PK, 1 pracovnice) 

• Na pomoc katalogizační praxi veřejných knihoven, tvorba autorit (9. 9., 2 pracovnice) 

• Bezpečné používání informačních technologií I. (22. 9., 2 pracovnice) 

• Bezpečné používání informačních technologií II. (29. 9., 2 pracovnice) 

• Na pomoc katalogizační praxi veřejných knihoven, spolupráce se SK (30. 9., 3 pracovnice) 

• Vzdělávání na dálku online – zdroje, nástroje, didaktika (8. 10., MUNI Brno, KISK, 
1 pracovnice) 

• Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství IX – cesty krajinou příběhů 
a skutečnosti (11. 10., MK Přerov, on-line, 3 pracovnice) 

• Konference INSPO - o technologiích pro osoby se specifickými potřebami (12. 10., 
on-line, 1 pracovník) 

• Výroční zasedání ČNS IAML (14. 10., on-line, 1 pracovník) 
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• Literární Šumava - setkání knihovníků ze západních a jižních Čech na Lipensku 
(17. – 19. 9., 2 pracovnice) 

• Podzimní Agora 2020 - konference o informačních a komunikačních technologiích 
pro uživatele se zrakovým postižením (22. 10., on-line, 1 pracovník) 

• Databáze Newton Media - webinář (27. 10., on-line, 1 pracovnice) 

• E-learningový kurz o portálu Knihovny.cz (4. 11., 1 pracovnice) 

• Jak být v kontaktu nejen se seniory (5. 11., MěK Dobříš, on-line, 2 pracovnice) 

• Seminář o fake news: #Klartexte – Na rovinu (11. 11., Goethe institut, on-line, 
2 pracovníci) 

• Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství (11. 11., 3 pracovníci) 

• Vzdělávání na dálku – příležitosti, limity (18. 11., MUNI Brno, KISK, on-line, 1 pracovnice) 

• Multimédia v praxi I.– základy moderní komunikace (19. 11., on-line, 2 pracovníci) 

• Multimédia v praxi II. – základy digitální fotografie (19. 11., on-line, 2 pracovníci) 

• Jak úspěšně vést online akce v Zoomu (3. 12., on-line, 1 pracovnice) 

• Základy počítačové grafiky, MěK Tišnov (3. 12., on-line, 1 pracovnice) 

• Konference Knihovny současnosti 2020 (9. 12., on-line, 2 pracovnice) 
 
 
     Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu pro celou ČR a okamžitém uzavření 
knihoven pro veřejnost absolvovala řada pracovníků formou nařízeného samostudia různě 
zaměřené odborné, jazykové i osobnostně rozvojové kurzy a školení. 
 
Certifikované kurzy on-line 

     Zaměstnanci absolvovali celkem 18 certifikovaných kurzů (152,5 hod.). 

• Budujte úspěšnou kariéru v jakémkoli věku (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Human-Centered Design: Design zaměřený na člověka (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Chytrá marketingová strategie (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Jak zlepšit svou pozornost a zachovat si nadhled (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku (Seduo.cz, 13 pracovnic) 

• Lektorské minimum (Epale.cz, 2 pracovnice) 

• Mindfulness. Jak zlepšit svou pozornost a zachovat si nadhled (Seduo.cz, 2 pracovnice) 

• Naučte se konečně opravdu anglicky (Seduo.cz, 4 pracovnice) 

• No More Czenglish I (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Psychika v pohodě i v době koronaviru (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Služby knihoven (MZK v Brně, 1 pracovnice) 

• Úvod do G Suite – bezpečnost v cloudu, hesla a Chrome (Seduo.cz, 3 pracovnice) 

• Validace účtu mojeID (Cz.nic, 1 pracovnice) 

• Vzdělávání jako součást života (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Základy digitálního marketingu (Google digitální garáž) 

• Zákoník práce v časech epidemie (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Živá knihovna online (Amnesty International) 

• 76 nejčastěji zaměňovaných slov v angličtině (Seduo.cz, 5 pracovnic) 
 
Necertifikované kurzy on-line 

     Zaměstnanci absolvovali v součtu 30 necertifikovaných kurzů (186,5 hod.). 

• Adobe photoshop, jednoduchý a intuitivní, i pro Vás (Kurzy pro radost, 1 pracovnice) 

• Angličtina (1 pracovnice) 

• Angličtina hrou pro děti i dospělé (1 pracovnice) 

• Design zaměřený na člověka (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Duolingo AJ (Seduo.cz, 3 pracovnice) 
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• English Hacker (1 pracovnice) 

• Excel pro začátečníky (Kurzy pro radost, 2 pracovnice) 

• Informační služby a komunikační dovednosti (KJM v Brně, 1 pracovnice) 

• Jak na český pravopis (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Jak proměnit svůj sen ve skutečnost – Fundraising pro aktivní lidi a malé neziskovky 
(Nadace Via, 3 pracovnice) 

• Knihovník v knihovně pro děti, informační vzdělávání, pracovní listy (KJM v Brně, 
1 pracovnice) 

• Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku (Seduo.cz, 3 pracovnice) 

• Kurz pro výuku angličtiny (1 pracovnice) 

• Landigo (1 pracovnice) 

• Lektorské dovednosti (1 pracovnice) 

• Manažerství, nabídky zaměstnání, obecnosti: procentuální zaměstnanost (VímVíc.cz, 
1 pracovnice) 

• Mindfulness. Jak zlepšit svou pozornost a zachovat si nadhled (Seduo.cz, 1 pracovnice) 

• Kurz MARC 21/RDA – Seriály a integrační zdroje (MZK v Brně, 1 pracovnice) 

• Naučte se konečně opravdu anglicky (3 pracovnice) 

• Němčina pro mírně pokročilé (1 pracovnice) 

• 5 jednoduchých triků time managementu (VímVíc.cz, 4 pracovnice) 

• Paměťové metody aneb s minimální námahou k dokonalé paměti (Kurzy pro radost, 
4 pracovnice) 

• Poznejte 4 typy zákazníků a způsoby, jak je přesvědčit (VímVíc.cz, 1 pracovnice) 

• Pravidla deskových her v praxi (KJM v Brně, 1 pracovnice) 

• Procvičování paměti (Kurzy pro radost, 5 pracovnic) 

• Projektové řízení – Naučte se plánovat a řídit projekty (VímVíc.cz, 1 pracovnice) 

• Psaní všemi deseti (Kurzy online zdarma, 3 pracovnice) 

• Umimeanglicky.cz (1 pracovnice) 

• Úprava fotek v programu Zoner (Kurzy pro radost, 1 pracovnice) 

• Vzdělávání jako součást života (Seduo.cz, 2 pracovnice) 
 
     Zprávy ze služebních cest vč. zpráv z účasti na vybraných on-line seminářích a konferencích 
byly pro ostatní pracovníky KMP vystaveny na Intranetu.  
 
 
Jazykové kurzy 

     Tři pracovnice KMP si v průběhu roku prohlubovaly vzdělání také účastí v kurzech anglického 
jazyka.  
 
Program zapracování nových zaměstnanců 

     Po uvolnění protipandemických opatření proti šíření Covid-19 v ÚKD proběhlo zapracování 
jedné brigádnice, v podzimních měsících pak zaškolení tří nově příchozích pracovnic 
do specifik zdejšího provozu, v případě kolegyně po rodičovské dovolené také zaškolení 
do práce s KIS Tritius.   
     Zkušená knihovnice, která přešla z ÚKD do Knihovny Bolevec, se do nového kolektivu 
dobře začlenila, nově seznámit se musela jen s přípravou a organizací akcí pro dětské 
čtenáře, což zvládla skvěle. 
     OK Doubravka od 20. května řešila služby po odchodu kolegyně na MD jednou týdně 
výpomocí pracovnice, tč. ještě na rodičovské dovolené. Ta se tak před svým úplným 
návratem postupně zapracovala do práce s KIS Tritius. Při dlouhodobé pracovní neschopnosti 
vedoucí knihovny v podzimních měsících v provozu vypomáhala brigádnice, již dříve 
zapracovaná v ÚKD. 
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     Pouze v Knihovně Lobzy bylo seznamování sem přeložené knihovnice s novým provozem 
komplikované, neboť těsně po nástupu onemocněla a kvůli těžkému průběhu byla několik 
měsíců nepřítomna. Nicméně po jejím návratu do práce stačilo už jen krátké zaučení.  
 
Stážisté a praktikanti 

     Na základě Smlouvy o bezplatném poskytnutí a výkonu odborné průběžné praxe 
pokračovala KMP ve spolupráci se SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109. 
Praktikanti z 3. a 4. ročníků docházeli vždy ve čtvrtek do 8 knihoven KMP (ÚKD, ÚKDM, 
Bibliobus, Knihovna Bolevec, OK Bory, OK Doubravka, OK Skvrňany, Knihovna Vinice) a střídali 
se v sudém a lichém týdnu. V první části roku to bylo 9 praktikantů, v novém školním roce 
2020/2021 nastoupilo na průběžnou praxi 12 studentů. Do průběhu odborné praxe bohužel 
výrazně zasáhla nastavená protipandemická opatření, tj. omezování počtu osob 
na pracovištích a přechod na distanční výuku ve všech středních školách vč. úplného 
omezení praktického vyučování. Na podzim mohla praxe proběhnout pouze v prvních 
týdnech nového školního roku, pak byla bez náhrady zrušena.  
 
Dobrovolníci 

     V roce 2020 byli dobrovolníci v knihovnách KMP využíváni především jako podpora 
při fyzické manipulaci s knihovním fondem, pro provedení veřejného čtení a technická 
podpora při záznamu online verze Čtení pro nejmenší.  

Knihovně vypomáhalo 5 lidí (vloni 20), kteří dohromady odvedli 8 hodin dobrovolnické 
práce (vloni 74). Z toho byli v ÚKDM 3 lidé/3 hodiny, v Knihovně Lobzy 1 člověk/3 hodiny 
a v OK Bory 1 člověk/2 hodiny. Na dobrovolné práci bylo založeno i vydávání měsíčníku 
PLŽ, vydávání publikací či provádění akcí Kruhu přátel knižní kultury se zapojením 
plzeňských osobností z univerzitních a uměleckých kruhů.  
 
 

Účast zaměstnanců ve vnitřních pracovních skupinách 

     Pracovníci KMP se zúčastňovali činnosti v pracovních skupinách, spolcích a odborných 
organizacích s lokální i celorepublikovou působností. 
     
 V rámci KMP to byly: 

• Rada zaměstnanců (L. Duchková, I. Hejnalová, M. Karpíšková, V. Kašparová, 
Z. Topinka) 

• Kulturní štáb (18 pracovníků – zástupců vedení a knihoven)  

• Komise pro výběr knih (15 vedoucích pracovníků knihoven v čele s vedoucí 
Oddělení KF L. Duchkovou) 

• Komise pro vyřazování knihovních jednotek (L. Duchková, H. Brožová, 
E. Murinová, Z. Wočadlová, E. Tacinecová – do 31. 5., J. Kozáková – od 1. 6.) 

• Komise pro doplňování komiksů (L. Duchková, M. Beránková, D. Zahoříková)  

• Pracovní skupina pro Facebook KMP (L. Kotroušová, J. Lauberová, E. Murinová) 

• Pracovní skupina pro aktualizaci a údržbu webu KMP (L. Kotroušová, J. Lauberová, 
E. Murinová) 

• Ason-klub, literární klub mladých a nezavedených autorů západních Čech – 
po zániku občanského sdružení dál jako aktivita KMP ve spolupráci s veřejností 
(H. Šlesingerová)  

• Kruh přátel knižní kultury – po zániku občanského sdružení dál jako aktivita 
KMP ve spolupráci s veřejností (J. Horáková, H. Šlesingerová) 

• Redakce měsíčníku Plzeňský literární život - PLŽ (J. Horáková – redaktorka, 
H. Šlesingerová – redaktorka přílohy Listy Ason-klubu) 
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Zastoupení zaměstnanců ve vnějších orgánech, organizacích, komisích a pracovních 
skupinách 

• Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (KMP institucionálním členem, 
21 pracovníků individuálními členy; K. Smílková – členka dozorčí komise VV SKIP) 

• SKIP 04 – Plzeňský kraj (H. Nováková - tajemnice RV, A. Sobotová – členka RV 
a kronikářka, L. Kotroušová – členka RV a správce webových stránek SKIP 04, 
M. Kožíšek Ouřadová – členka RV, P. Šťastná – členka RV, H. Brožová – členka 
dozorčí komise RV)  

• Klub dětských knihoven SKIP České republiky (H. Šlesingerová – členka 
„mozkového trustu“ KDK, celostátní předsedkyně této odborné sekce) 

• Klub dětských knihoven SKIP ČR – regionální klubko Plzeňska (H. Šlesingerová 
– předsedkyně klubka, členky Z. Mišterová, P. Pekárková, K. Smílková, L. Ťoupalová) 

• Klub tvořivých knihovníků SKIP ČR (M. Kožíšek Ouřadová, P. Chládková, 
Z. Mišterová) 

• S knížkou do života / Bookstart (H. Šlesingerová – členka pracovní skupiny 
projektu SKIP ČR) 

• Sdružení SKAT (KMP institucionálním členem) 

• Sdružení knihoven (KMP institucionálním členem od 25. 1. 2018) 

• Česká národní skupina Mezinárodní asociace hudebních knihoven (IAML) – 
(Z. Topinka – člen skupiny) 

• Pro libris, z. s. (J. Horáková – tajemnice, H. Šlesingerová – členka spolku) 

• Svaz českých fotografů (H. Větrovská – členka spolku) 

• Junák – svaz skautů a skautek ČR (M. Ouřada – člen spolku)  

• Odborná porota Umělecké ceny města Plzně (H. Šlesingerová – členka poroty, 
místopředsedkyně) 

• Magnesia Litera (H. Šlesingerová - členka tzv. široké poroty) 

• Cena Bohumila Polana (H. Šlesingerová - členka odborné poroty literární soutěže)  

• Středisko západočeských spisovatelů v Plzni (H. Šlesingerová – členka spolku)  

• Obec spisovatelů ČR (H. Šlesingerová – členka spolku)  

• Projekt Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky 
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví 
(H. Nováková - specialista pro oblast Problematika stresu, vyhoření a psychické 
zátěže zejména u pracovníků ve službách; H. Šlesingerová - specialista pro oblast 
Spolupráce s odbory, podpora kolektivního vyjednávání – zaměřeno na právní 
rámec kolektivního vyjednávání, formy sociálního dialogu mimo kolektivní 
vyjednávání, sociální dialog v institucích, v nichž nepůsobí odbory)  

• Komise při OK Krajského úřadu Plzeňského kraje pro dotační titul Podpora 
literární tvorby a publikační činnosti (H. Šlesingerová – členka komise) 

• Hodnotící komise při Ministerstvu kultury ČR pro dotační okruh Knihovna 21. století 
pro rok 2020 (H. Nováková – členka komise) 

• Odborná porota při Ministerstvu kultury ČR pro cenu Knihovna roku v kategorii 
b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních 
služeb (H. Šlesingerová – členka poroty)   

 
     Jmenný přehled zaměstnanců viz Příloha č. 3.  

 

 
 
 
◼ 
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Tabulky a grafy ke kapitole II.5 
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III. Zpráva o činnosti 
  

III.1 Statistické údaje (výkony) 
 
     V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o statistickém výkaznictví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle pokynů Ministerstva kultury ČR, NIPOS a Institutu knihovnictví Národní 
knihovny ČR sleduje KMP 60 ukazatelů svých výkonů, vede Deník knihovny a vyplňuje roční 
statistický výkaz KULT (MK) 12-01, schválený Českým statistickým úřadem. 
     Meziroční rozdíly mohou být odrazem dlouhodobých celosvětových trendů, mohou být 
ovšem ovlivněny také vnitřními podmínkami knihovny (např. délkou uzavření konkrétních 
provozů z různých důvodů, částkou vyčleněnou na nákup nových knih aj.), anebo 
podmínkami vnějšími (např. počasím, aktuální nabídkou bestsellerů na knižním trhu apod.). 
V roce 2020 byla jednoznačnou příčinou poklesu většiny výkonů celosvětová pandemie 
koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19).        
 
Provoz a uzavírky knihoven 

     Zatímco v jiných letech KMP dočasně uzavírala některé z provozů téměř výhradně jen 
z důvodu pravidelné revize knihovního fondu, rekonstrukce či dlouhodobé nemoci 
knihovnice, za niž neměla náhradu, rok 2020 byl výjimečný. Bez omezení provozní doby 
mohla knihovna fungovat v součtu méně než polovinu roku, po celé týdny a měsíce pracovala 
v nouzovém režimu. 
     Na základě usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 byl pro území České republiky 
vyhlášen v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav a celá KMP musela 
být od pátku 13. března 2020 od 6:00 hodin na 7 týdnů pro veřejnost uzavřena.  
     V prvních dnech byla činnost knihovny zcela paralyzována, brzy však knihovníci začali 
hledat nové formy komunikace s uživateli, snažili se nabízet on-line služby a věnovali se 
zejména práci s knihovním fondem. Kromě revize knihovního fondu v Knihovně Bolevec, 
která proběhla již 17. – 25. 2., bylo uzavření knihoven využito k provedení dalších revizí 
plánovaných nejen na rok 2020, ale i rok 2021. Revize knihovního fondu tak proběhla 
v OK Slovany (25. 3. – 3. 4.), OK Bory (14. – 24. 4.), v Knihovně Lobzy (15. – 29. 4.), 
v Hudební a internetové knihovně (16. 3. – 6. 4.), v Bibliobusu (14. – 30. 4.) a v pobočce Újezd.  
     Usnesení Vlády ČR č. 453 ze dne 23. 4. 2020, kterým byl znovu povolen provoz 
knihoven od 27. 4., knihovníky velmi zaskočilo. (Všichni samozřejmě bedlivě sledovali 
aktuální informace včetně předpokládaných etap uvolňování v jednotlivých oblastech, dva 
dny předtím však ještě platilo, že „bohužel epidemiologové dřívější otevření nedoporučují 
z důvodů rizika přenosu infekce přes půjčované knihy“.)   
     Provoz KMP se podařilo znovu obnovit ve všech velkých knihovnách i pobočkách 
od pondělí 4. 5. Dle nařízení Vlády ČR, MZDR ČR a doporučení Ústřední knihovnické rady ČR 
byla KMP otevřena nejprve v omezeném rozsahu. Do konce května byly zrušeny sobotní 
služby, Studovna zůstala uzavřena, Bibliobus z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice mimo 
provoz. Knihovny s celotýdenním provozem zkrátily hodiny ve středu dopoledne a v pátek 
odpoledne, pobočka Černice z důvodu OČR otevřela jen na 1 den v týdnu - pondělí. 
Návštěva knihovny pak byla povolena za splnění ochranných podmínek (tj. vstup pouze 
s rouškou či jinou ochranou dýchacích cest, po vstupu provést dezinfekci rukou, udržovat 
rozestupy min. 2 metry, dobu pobytu v knihovně zkrátit na 15 minut, v prostoru knihovny 
najednou max. 10 lidí, využívat jen  absenční služby – vrátit a půjčit si knihy či jiné dokumenty, 
knihy ze skladu až následující den po objednání, vrácené knihy na 48 hodin odložit 
do karantény, teprve potom půjčit dalšímu čtenáři, nepoužívat počítače s internetem 
a on-line katalogem, o vyhledání informace požádat knihovnici, z hygienických důvodů 
v knihovně nepoužívat toalety). Zejména zavedení karantény pro vrácené knihy bylo 
v omezených prostorových podmínkách KMP složité, některé z knihoven musely proto 
uzavřít část volného výběru. V OK Bory, OK Lochotín a Knihovně Bolevec byla vytvořena 
dočasná pracovní stanoviště PC, která umožnila vracení knih před jejich ukládáním 
do karantény na jiném místě než běžné půjčování. Z důvodu personálního oslabení 
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ve většině provozů (nepřítomna byla asi pětina lidí) pracovnice zavřené Studovny vypomáhaly 
se zajištěním služby v OK Doubravka, OK Lochotín a ÚKD, náměstkyně pro hlavní činnost 
se osobně zapojila do služeb v OK Lochotín. Čtenáři přijali opatření s velkým pochopením 
a nastavená hygienická pravidla dodržovali. Návštěvnost byla v prvních dnech nižší, 
zejména u dětí a seniorů, během celého května ještě převažovala obava z možnosti přenosu 
koronavirového onemocnění, mnozí proto pouze vrátili přečtené knihy a raději nerealizovali 
nové výpůjčky.  
     V průběhu letních měsíců (od 1. 7. do 31. 8.) byla KMP otevřená v obvyklé letní provozní 
době, tj. s mírným omezením otevíracích hodin jednotlivých knihoven z důvodu školních 
prázdnin a čerpání dovolených na straně knihovníků i čtenářů. Ve dnech 1. 7. – 13. 9. byla 
uzavřena jen pobočka Černice z důvodu rekonstrukce budovy ÚMO 8, v níž knihovna sídlí, 
a také Bibliobus zůstal pro nemoc knihovnice mimo provoz. 
     Od 1. 9. do 21. 10. byla KMP otevřena v plném rozsahu běžné provozní doby, 
s výjimkou rekonstruované pobočky Černice (do 13. 9. zavřena). Kvůli náhlé vlně onemocnění 
knihovnic koronavirem či karanténě bohužel musely být i v tomto období dočasně omezeny 
služby Knihovny Lobzy (16. – 18. 9. zavřeno), Knihovny Bolevec (17. – 21. 9. zavřeno, 
22. – 23. 9. omezeno), Ústřední knihovny pro dospělé (13. – 21. 10. zavřeno, pozastavena 
MVS a agenda vymáhání pohledávek za čtenáři) a Bibliobusu (20. – 21. 10. zavřeno). 
     Usnesením Vlády ČR č. 1079 z 21. 10. 2020 byl na dobu od 22. 10. do 23. 11. zakázán 
(s výjimkami) volný pohyb osob a rovněž provoz knihoven - půjčování knih nebylo uznáno 
jako základní životní potřeba. 
     Dle usnesení Vlády ČR č. 1201 ze dne 20. 11. 2020 byl pak knihovně od 24. 11. do 2. 12.  
zakázán jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní 
okénko. (V součtu knihoven a dnů okénka využilo 3 034 lidí, kteří si vypůjčili 6 211 knih. 
Největší návštěvnost zaznamenalo okénko ÚKD – 623 lidí). 
     V předvánočním čase došlo ke krátkému rozvolnění a KMP mohla být od 3. do 17. 12., 
s podmínkou přítomnosti max. 1 zákazníka na 15 m2 plochy, otevřená v plném rozsahu 
provozů a hodin vč. Studovny, Bibliobusu a sobotních služeb v ústřední budově. V OK Bory 
a OK Doubravka byla pro nemoc provozní doba zkrácena o jedno odpoledne. 
     Od 18. 12. do 23. 12. měla knihovna otevřeno, avšak byl opět zakázán jiný výdej než 
předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko. 
     Usnesení Vlády ČR č. 1376 ze dne 23. 12. 2020 přineslo od 27. 12. do konce roku 
a dále zákaz jiného výdeje výpůjček a jejich vracení než bezkontaktního. 

 
     V průběhu celého roku 2020 byla otevírací doba v KMP omezena 1 047 dnů (vloni 74 dny), 
z toho 832 dny byly uzavřeny velké knihovní provozy, 215 dnů pobočky, po 19 dnů byl 
omezen sobotní provoz v ústřední budově. 
 
Registrovaní uživatelé 

     Počet registrovaných uživatelů se meziročně snížil – KMP zaregistrovala 25 613 
uživatelů, což bylo o 1 953 (o 7,08 %) méně než v roce 2019, vrátila se tak na úroveň roku 
2008. Pokles byl vykázán i v počtu uživatelů do 15 let: 3 673 zapsaných dětí představuje 
snížení o 947 (o 20,5 %). Počet nově registrovaných uživatelů se naproti tomu opět mírně 
zvýšil – poprvé bylo do knihovny zapsáno 4 708 uživatelů, tj. meziroční nárůst o 453 (o 10,6 %) 
zcela nových uživatelů.  
     Tyto číselné výsledky byly výrazně ovlivněny opakovaným prodlužováním platnosti 
registrace v době, kdy kvůli protipandemickému omezení nebo uzavření provozu knihoven 
uživatelé neměli plnou možnost využívat všechny nabízené knihovní služby.  
     Z celkového počtu obyvatel města Plzně bylo registrovanými čtenáři KMP 16,25 % 
(meziroční pokles o 1,23 %), z celkového počtu obyvatel do 15 let 16,49 % (pokles o 3,29 % 
dětí).2 

                                                 
2 Dle statistik ČSÚ a NIPOS dosáhla Česká republika v roce 2020 počtu 10 701 777 obyvatel. Z toho bylo 11,14 % 

registrovaných čtenářů knihoven.    
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Skladba registrovaných uživatelů  

     Ve skladbě registrovaných uživatelů meziročně došlo k určitým změnám. Větší pokles 

KMP zaznamenala u registrovaných žáků, kterých bylo jen 13 % (pokles o 4 %). 

Pravděpodobnou příčinou bylo drastického omezení kulturních a vzdělávacích akcí pro školní 

děti a přechod školní výuky k distanční formě. U ostatních kategorií knihovna naopak 

vykázala mírný nárůst – studentů a učňů evidovala 18 % (nárůst o 1 %), seniorů 29 % 

(nárůst o 2 %) a uživatelů produktivního věku 40 % (nárůst o 1 %).  

 

     Nejvyšší procento počtu dětí využívalo tradičně Knihovnu Bolevec (50 %) a Knihovnu 

Lobzy (23 %), které těží ze svého umístění přímo v areálu základních škol. Z ostatních 

knihoven nejvíce dětských čtenářů přišlo do pobočky Křimice (21 %), Lhota, Radčice (obě 18 %) 

a Litice (16 %), z velkých knihoven pak do Ústřední knihovnu pro děti a mládež a Knihovny 

Vinice (obě 16 %). Naopak nejméně dětí navštěvovalo Studovnu (1 %) a Ústřední knihovnu 

pro dospělé (2 %), Bibliobus a pobočku Červený Hrádek (obě 6 %). Největší meziroční 

propad v počtu dětských čtenářů zaznamenala pobočka Radobyčice (– 8 %).  

     Studenti nejvíce navštěvovali Studovnu (38 %), Ústřední knihovnu pro děti a mládež 

(29 %), Ústřední knihovnu pro dospělé (18 %), OK Slovany (16 %) a OK Lochotín (14 %), 

z poboček nejvíce studentů navštívilo Božkov (12 %). Naopak nejméně studentů využívalo 

Bibliobus (2 %), z velkých knihoven Bolevec (3 %), Lobzy a Vinice (obě 6 %). Nejméně 

studentů pak chodilo do poboček Bílá Hora, Červený Hrádek a Radobyčice (do 1 %).  

     Nejvíce seniorů tradičně navštěvovalo Bibliobus a pobočku Radobyčice (obě 67 %) 

a dále pobočku Bílá Hora (66 %). Nejméně senioři využívali služeb ÚKDM (10 %) a Knihovny 

Bolevec (11 %). Z poboček pak nejméně seniorů navštívilo knihovnu v Koterově (25 %). 

     Nejvyšší procento lidí v produktivním věku tvořili návštěvníci Knihovny Vinice (63 %), 

Hudební a internetové knihovny (62 %), ÚKD (55 %) a OK Slovany (51 %). Z poboček 

navštěvovali uživatelé v produktivním věku nejvíce Koterov (54 %), Božkov a Radčice (obě 

45 %). Nejméně čtenářů v produktivním věku navštívilo z velkých knihoven Bibliobus (25 %) 

a Knihovnu Bolevec (36 %), z poboček Bílou Horu (21 %) a Křimice (27 %).  

 

     Nejvyšší procento žen využívalo z velkých knihoven Bibliobus (81 %), OK Doubravka 

a ÚKDM (obě 77 %), OK Bory a ÚKD (obě 76 %), z malých poboček navštěvovalo nejvíce žen 

Radobyčice (87 %), Červený Hrádek (84 %) a Křimice (81 %).  

     Nejvíce uživatelů mužů tradičně vykázaly Studovna (52 %) a Hudební a internetová 

knihovna (48 %), z poboček tentokrát Koterov (27 %) a Lhota (23 %).  

 

     Dle odhadu 80 % čtenářů bylo z Plzně, 20 % bylo mimoplzeňských.3 

 

Návštěvníci  

     Počet návštěvníků přímých služeb oproti roku 2020 poklesl o 96 603 návštěvníků (o 32,7 %). 

Na úbytku měly rovnoměrný podíl všechny knihovny městské sítě, neboť celá KMP byla 

dlouhodobě uzavřena.  

 

Průměrná denní návštěvnost 

     V roce 2020 byla knihovna otevřena 194 dny a 20 sobot. Průměrná denní návštěvnost 

z návštěvníků celkem (bez sobot a uzavíracích dnů) činila 1 014 lidí, což je o 329 návštěvníků 

za den méně než v roce 2019 (tehdy 1 343). Průměrná návštěvnost v ústřední budově 

v sobotu byla 85 lidí (v r. 2019 to bylo 82). Sobotní provoz byl ovšem zajišťován pouze 

v období od 4. 1. do 7. 3., poté od 5. 9. do 17. 10. a od 5. 12. do 19. 12. Celkem přišlo 

                                                 
3 Nový KIS Tritius tyto statistické údaje již nenabízí.   
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v sobotu 1 694 návštěvníků a realizovalo 4 292 výpůjček (v roce 2019 to bylo 3 377 návštěvníků 

a 8 059 výpůjček). Počet uživatelů, kteří navštívili knihovnu v sobotu, tedy meziročně poklesl 

o 1 683, tj. o téměř 50 %.  

     Nejvíce byly vytíženy ÚKD (v průměru 230 návštěvníků za den), OK Lochotín (150), ÚKDM 

(113), OK Doubravka (107), OK Bory (93), OK Slovany (92) a Knihovna Bolevec (84 návštěvníků 

za den), nejméně pobočky Radobyčice a Újezd (obě 9), Koterov a Malesice (obě 10), které 

však mají otevřeno pouze 1 den v týdnu. 

 

Nejvytíženější dny v týdnu 

     Ve velkých provozech byly celkově nejvytíženější pondělí (28 %), úterý (22 %) a dále 

čtvrtek (19 % z celkového počtu návštěvníků). V Bibliobusu a ve Studovně však byla 

na prvním místě středa. Uživatelé nejčastěji navštěvovali knihovnu podobně jako v předešlém 

roce mezi 9:00-12:00 hodinou, snížil se však počet návštěvníků mezi 15:00–16:00 hodinou, 

kdy byla v jiných letech evidována dlouhodobě vysoká návštěvnost. Příčinou mohl být větší 

podíl práce z domova, tím pádem omezení návštěv knihovny při cestě ze zaměstnání.  

 

Výpůjčky  

     Výrazný propad v počtu uskutečněných výpůjček bylo možné predikovat již od 1. čtvrtletí 

roku 2020. Ve výsledcích se však vedle protipandemických opatření odrazily i opakované 

prolongace probíhajících výpůjček, které meziročně vzrostly o 31 %. Ve snaze předejít 

vzniku a případnému nárůstu poplatků z prodlení za dobu, kdy uživatelé neměli možnost 

využívat knihovní služby v plném rozsahu, bylo při každém omezení či uzavření provozu 

knihoven nastaveno v knihovním systému automatické prodloužení výpůjční lhůty. Propad 

výpůjček proto nakonec nebyl tak velký, jak se čekalo.   

     V součtu bylo dosaženo 798 252 výpůjček, což je o 86 523 (o 9,8 %) méně než v roce 

2019. Na poklesu měly podíl výpůjčky krásné literatury dospělým (6,9 %), výpůjčky naučné 

literatury dospělým (12,2 %), výpůjčky krásné literatury dětem (21,3 %) a výpůjčky naučné 

literatury dětem (14,5 %). 

     Jedinou oblastí, kde došlo naopak ke zvýšení, bylo půjčování elektronických knih 

prostřednictvím společnosti Palmknihy. KMP zaznamenala nárůst o 1 701 (o 42,2 %) 

výpůjček a o 200 (o 30 %) unikátních čtenářů. Letos si totiž 666 unikátních čtenářů stáhlo 

4 035 e-výpůjček (v roce 2019 to bylo 466 čtenářů, 2 330 výpůjček). V poměru k celkovému 

počtu uskutečněných výpůjček však e-výpůjčky představují zanedbatelných 0,50 % (vloni 

0,26 %).   

     V roce 2020 KMP vykázala 31 výpůjček na 1 registrovaného uživatele (meziroční pokles 

o 1), 3,8 výpůjček na 1 návštěvníka celkem (nárůst o 1,21) a 4 výpůjčky na 1 návštěvníka 

služeb (nárůst o 1,01 výpůjčky).  

 

Meziknihovní výpůjční služba           

     V KMP je používána pouze vnitrostátní MVS, náklady na poštovné hradí KMP ze svého 

rozpočtu. Počet požadavků na službu MVS obdržených z jiných knihoven meziročně poklesl o 17 

(o 10 %), k ještě většímu poklesu (o 123 požadavků, tj. o 29 %) pak došlo v počtu požadavků 

registrovaných uživatelů směřovaných do jiných knihoven. Hlavní příčinnou bylo opakované 

omezení a uzavření služeb ÚKD, která agendu MVS pro celou KMP zajišťuje.   

   

On-line katalog 

     Počet uskutečněných vzdálených přístupů ze strany uživatelů do on-line katalogu Tritius 

z prostředí knihovny i mimo ni dosáhl čísla 151 602, tj. o 12 883 (o 8,9 %) přístupů méně než 

v roce 2019 (tehdy 164 485).  
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Odborné informace 

     Třebaže počet poskytovaných informací již není součástí celostátního statistického 

šetření, KMP sleduje tento ukazatel pro svou potřebu a z důvodu získání podkladů 

pro vyhodnocení plnění standardu KMP. Počet registrovaných informací byl jedním z mála 

ukazatelů, který za loňský rok zaznamenal růst. Bylo poskytnuto 15 579 informací, což je 

o 946 informací (o 6 %) více než v roce předchozím. Nárůst byl důsledkem zvýšené potřeby 

komunikace mezi pracovníky knihovny a uživateli v době omezení nebo úplného uzavření 

knihoven. Knihovníci telefonicky či elektronicky zodpovídali dotazy vč. dotazů na aktuální 

provozní podmínky (např. režim výdejního okénka), informovali případné zájemce o možnosti 

výpůjček e-knih, poskytovali jim informace o dalších možnostech přístupu k e-knihám, 

o webech Knihovny.protiviru.cz, Online.knihovny.cz aj.   

 

Kulturní, vzdělávací a komunitní akce pro veřejnost 

     Ze všech činností KMP měla pandemie největší dopad na oblast kulturních, vzdělávacích 

a komunitních akcí. Celkem se podařilo uskutečnil 665 akcí, což je o 1 404 (o 67,9 %) méně 

než vloni. Kvůli obavám z možné nákazy a zejména z důvodu maximálního povoleného 

počtu osob, které se v určitých obdobích směly společně setkávat, byly akce ve většině 

případů navíc jen velmi málo navštívené – v součtu se jich zúčastnilo 12 960 návštěvníků, 

o 35 256 (o 73,12 %) méně než v roce 2019. (Podrobněji viz kapitola III.5 Kulturní a vzdělávací 

služby.) 

 

Veřejný internet 

     Bezplatnou službu přístupu k veřejnému internetu v roce 2020 využilo jen 7 902 

návštěvníků, tj. o 10 883 (o 57,93 %) méně než v předchozím období. Vedle pravidelného 

propadu z důvodu postupující internetizace českých domácností a rozvoje technologií 

mobilního internetu byla příčinou vládní protipandemická opatření, která nedovolovala 

či důrazně nedoporučovala nabízet tyto služby i v obdobích, kdy knihovny otevřeno mít směly.  

 

Knihovní fondy 

     Finanční prostředky určené na pořízení knihovního fondu byly oproti roku 2019 sníženy 

o 936 tis. Kč (o 17 %) a dosáhly částky 4 581 tis. Kč. To se nepříznivě odrazilo ve sníženém 

počtu nově nakoupených knihovních dokumentů. Letošní přírůstek činil 18 700 KJ oproti 

19 850 KJ v roce 2019, což představovalo snížení o 5,8 %.  

     Meziročně se o 88 494 Kč (o 44,8 %) zvýšil obnos na nákup práv výpůjček elektronických 

knih pro registrované uživatele u společnosti Palmknihy, neboť v době uzavření knihoven byl 

ze strany uživatelů o tuto službu zvýšený zájem. Její poskytování je bohužel limitováno 

stále relativně vysokou cenou za stažení jedné elektronické knihy (49,- Kč). 

     Celkový stav knihovního fondu se téměř nezměnil, v roce 2020 dosáhl počtu 477 127 KJ 

(meziroční pokles o 0,2 %), což koresponduje s dlouhodobou snahou KMP o vyrovnaný 

roční poměr přírůstků a úbytků knihovního fondu. Počet svazků naučné literatury se celkově 

snížil o 3 907 KJ, zatímco počet svazků krásné literatury zůstal téměř shodný (navýšení 

o 641 KJ). Ostatní kategorie dokumentů zaznamenaly mírný nárůst – zvukové dokumenty 

o 1 924 KJ (6,3 %), zvukově obrazové dokumenty o 101 KJ (4,8 %). K většímu nárůstu o 462 KJ 

(17,4 %) došlo v oblasti nákupu deskových her, didaktických pomůcek a edukačních hraček 

v souvislosti s rozšiřováním nabídky uživatelsky oblíbené služby Lekotéka.   

     Meziročně se mírně snížil počet odebíraných periodik – na 1 264 exemplářů (pokles o 6,7 %). 

(Podrobněji viz kapitola III.7 Knihovní fondy.) 
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Plnění standardů veřejných služeb 

     Dle dokumentu Standard veřejných služeb poskytovaných KMP, schváleného usnesením 
RMP č. 259 ze dne 9. 3. 2006 a č. 204 ze dne 15. 2. 2007, knihovna každoročně 
vyhodnocuje plnění řady kvantitativních i kvalitativních ukazatelů. V roce 2020 však kvůli 
pandemii koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19) byly služby výrazně omezeny, což se 
přirozeně promítlo do poklesu u většiny indikátorů knihovních výkonů. Nepříznivé okolnosti 
tak neumožňují objektivní srovnání a hodnocení.   
     Knihovna splnila nebo překročila tyto ukazatele: počet registrovaných uživatelů k počtu 
obyvatel, počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu a počet studijních míst. 
Naplněn dlouhodobě je standard provozních hodin pro veřejnost, nicméně v důsledku 
zavedených protipandemických opatření byla v ústřední budově po část roku zrušena 
sobotní otevírací doba a provoz tak byl omezen ze 48 na 45 hodin. Došlo k výraznému 
nárůstu v počtu zodpovězených dotazů v celé KMP (nárůst o 6 %). Ve Studovně bylo 
dosaženo standardu přírůstku počtu vložených dat do informačních databází (pracovnice 
využily nucené uzavírky k odstranění restů, vzniklých v předcházejícím období kvůli 
dlouhodobému personálnímu oslabení).  
     Ani v tomto roce však knihovna bohužel nedosáhla standardu v počtu knihovních 
jednotek na jednoho obyvatele, v počtu návštěvníků k počtu obyvatel, v počtu výpůjček 
na jednoho obyvatele či v počtu výpůjček na jednoho registrovaného uživatele. Ve Studovně 
nebylo dosaženo standardu v počtu zodpovězených dotazů a ani v počtu vypracovaných 
rešerší.  
     Přestože je v KMP dlouhodobě vysoko převyšován i počet veřejně přístupných stanic 
s připojením k internetu, počet přístupů uživatelů internetu na 1 veřejnou stanici nebyl 
naplněn. Obrovský propad byl zaznamenán v počtu vzdělávacích, kulturních a komunitních 
akcí a jejich návštěvníků, nebylo dosaženo standardu v průměrné návštěvnosti na jednu 
akci. Právě tak nebyl naplněn standard ve výdajích na doplňování knihovního fondu 
a dalších informačních zdrojů, naopak tento výdaj opět meziročně poklesl (téměř o 5,6 %). 
Standardu nebylo dosaženo ani v počtu vydaných publikací.    

 
     Podrobné statistické údaje o KMP  
          viz Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně  
               a Příloha č. 5 – Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2020 a 2019. 
 
     Přehled plnění standardů veřejných služeb  
          viz Příloha č. 6 – Standardy veřejných služeb poskytovaných KMP. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

◼ 
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Tabulky a grafy ke kapitole III.1 
 
Přehled základních statistických výkonů 2010-2020 

Rok Registrovaní 
uživatelé4 

Z toho 
děti5 

Návštěvníci 
služby 

Výpůjčky Informace Akce Účastníci 
akcí 

Internet6 Virtuální 
návštěvy7 

2010 28 192 4 706 362 761 1 246 784 5 901 1 763 40 654 57 135 77 269 

2011 30 293 5 087 355 664 1 219 127 4 594 1 836 40 866 56 507 111 020 

2012 29 190 5 044 364 120 1 280 528 4 697 1 860 42 168 52 428 133 972 

2013 28 230 4 778 345 159 1 217 482 4 280 1 757 40 290 43 054 147 138 

2014 28 049 4 824 344 275 1 187 880 4 360 1 800 39 572 40 494 158 705 

2015 27 448 4 544 322 055 1 103 129 3 704 1 867 43 838 32 920 114 025 

2016 27 467 4 413 322 867 1 091 864 3 719 1 996 45 338 26 225 147 827 

2017 31 229 5 317 311 640 1 046 889 8 283 2 007 47 015 23 000 118 570 

2018 28 479 4 805 299 287 952 777 9 059 2 022 45 514 21 494 124 024 

2019 27 566 4 620 294 989 884 775 14 633 2 069 48 216 18 785 158 790 

2020 25 613 3 673 198 386 798 252 15 579 665 12 960 7 902 161 406 

 

Skladba registrovaných uživatelů (v %, zaokrouhleno na celá čísla) 

   2020 2019 Rozdíl 
Žáci 13 17 – 4 

Studenti a učni 18 17 + 1 
Senioři 29 27 + 2 

Ostatní 40 39 + 1 
Muži 25 26 – 1 
Ženy 75 74 + 1 
 

Počet výpůjček na: 

 20208 2019 Rozdíl 
1 registrovaného uživatele 31,00 32,00 – 1,00 
1 návštěvníka celkem 3,80 2,59 + 1,21 

1 návštěvníka služeb 4,00 2,99 + 1,01 
 

Každým (pracovním) dnem bylo v KMP průměrně: 

 20209 2019 Rozdíl 
Zaregistrováno uživatelů 132 110 + 22 

Zaznamenáno návštěvníků 1 086 1 357 – 271 
Realizováno výpůjček 4 114 3 525 + 589 
Podáno registrovaných informací 80 58 + 22 

Uskutečněno akcí 3 8 – 5 
     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 19 23 – 4 

Zaznamenáno uživatelů internetu 40 75 – 35 
 

Výpůjčky e-knih 

 2020 2019 Rozdíl 
Unikátní čtenáři 666 466 + 200 
e-výpůjčky 4 035 2 330 + 1 705 

                                                 
4 Od 1. 1. 2017 změna definice registrovaného uživatele pro statistický výkaz veřejných knihoven. 
5 Dtto 
6 Chybí údaje o využití Wi-fi připojení v měsících duben-červen a říjen-prosinec 2015. 
7 V roce 2014 nepřesná statistika katalogu Carmen. 
8 V ukazateli se odráží automatické prodlužování výpůjční doby při uzavření nebo omezení knihovního provozu. 
9 V ukazateli se odráží automatické prodlužování výpůjční doby a prodlužování registrace uživatelů při uzavření 

nebo omezení knihovního provozu. 
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III.2 Základní knihovnické služby 
 
     V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon), KMP nabízela veřejné 
knihovnické a informační služby, tj. půjčovala knihovní dokumenty z vlastního fondu i z fondu 
jiných knihoven ČR prostřednictví meziknihovní výpůjční služby, poskytovala bibliografické, 
referenční a faktografické informace a rešerše, reprografické služby, umožňovala přístup 
k internetu apod.     
 
 
Podmínky provozu, vedení evidence, knihovní procesy 
 
Běžná otevírací doba 

     Celkově nabízela KMP veřejnosti 48 provozních hodin týdně. Nejvíce měly otevřeno knihovny 
v ústřední budově, tj. ÚKD, ÚKDM a Studovna (48 hod.), dále obvodní knihovny a knihovny 
s celotýdenním provozem, tj. Bolevec, Vinice a Hudební a internetová knihovna (40), Knihovna 
Lobzy (33) a Bibliobus (16,5), nejméně pobočky Božkov (10), Černice, Lhota a Křimice (8), 
Bílá Hora, Červený Hrádek, Koterov, Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice a Újezd 
(4 hodiny týdně).  
 
Změny otevírací doby 

     V roce 2020 v knihovnách KMP nebyly zavedeny žádné trvalé změny otevírací doby.  
V důsledku protipandemických opatření však byla provozní doba na řadě míst upravena 
dočasně, např. po velkou část roku (v době od 14. 3. do 27. 6. a od 24. 10. do 28. 11.) byla 
v ústřední budově pozastavena sobotní služba.   
  
Změny umístění knihoven 

     Od 11. 2. došlo k trvalé změně stanoviště Bibliobusu na Lochotíně – původní zastávka 
v Komenského ulici (parkoviště za Gerou) byla z důvodu dlouhodobých problémů 
se zaparkováním přemístěna do ulice Alej Svobody za autobusovou zastávkou linky č. 25, 33 
K Nemocnici (ve směru příjezdu k Fakultní nemocnici). Doba stání zůstala zachována 
v původním rozsahu (Út 15:30 – 17:00 hod.). 
     Pro uživatele Bibliobusu byl rok 2020 celkově složitý. Přístup do knihovny jim ztěžovalo 
velké množství stavebních úprav, které probíhaly po městě Plzni. Od března do listopadu byl 
zcela uzavřen dopravní most do Litic a na stanoviště Valcha byl pro vozidlo přístup možný 
pouze s objížďkou přes Dobřany. Od března muselo být z důvodu výstavby nového sídliště 
rovněž zrušeno stanoviště Zátiší. V oblasti se jen velmi těžce hledala náhradní varianta, 
kam zastávku pojízdné knihovny umístit. Se svolením majitele Bibliobus nakonec dočasně 
parkoval v blízkosti předchozího stanoviště, v prostoru před penzionem. Od září zase 
probíhala rekonstrukce vozovky do Hradiště a stávající zastávka byla zcela nepřístupná. 
Přechodně tam bylo knihovnou využíváno náhradní stanoviště v ulici Ke Starým valům.  
 
Změny v on-line katalogu 

     V souvislosti se zpřístupněním služeb knihovny pro veřejnost formou výdejního okénka, 
které primárně sloužilo registrovaným uživatelům k vyzvednutí předem objednaných knih 
a dokumentů, KMP v on-line katalogu aktivovala novou službu, tzv. Odložení z poličky. 
Na rozdíl od klasické rezervace, která umožňuje zamluvit si knihu půjčenou jiným čtenářem, 
a tedy momentálně nedostupnou, odložit z poličky je možné knihovní dokumenty volně 
dostupné na regálech. Objednávku požadovaných knih si uživatel provede sám v prostředí 
on-line katalogu po přihlášení do svého osobního čtenářského konta a pracovníci knihovny 
mu je připraví k vyzvednutí. (V běžném režimu knihovny je tato služba podobně jako 
rezervace zpoplatněna.) 
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Zapojení KMP do portálu Knihovny.cz 

     V roce 2020 byl dokončen proces plného zapojení KMP do portálu Knihovny.cz. Portál je 
moderním nástrojem pro jednotný přístup uživatelů ke knihovním fondům a nabídce dalších 
knihovních služeb zapojených českých a moravských knihoven, umožňující prohledávat 
knihovní katalogy a další informační zdroje v uživatelsky přívětivém rozhraní. Obzvláště 
v době pandemie představoval portál jednu z významných možností získaní přístupu k řadě 
digitalizovaných dokumentů. 
 
Přístup do Národní digitální knihovny (NDK-DDNT)  

     KMP splnila všechny podmínky k tomu, aby svým individuálním registrovaným čtenářům 
mohla nabídnout bezplatný přístup k plným textům digitalizovaných děl nedostupných 
na trhu prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK-DDNT). V současné době NDK 
takto zpřístupňuje díla vydaná do konce roku 1989 (cca 74 000 sv.), od února 2021 budou 
přístupná díla vydaná do konce roku 2007 (dalších 87 000 sv.). Podmínkou je však uzavření 
písemné smlouvy s Národní knihovnou ČR, kterou KMP do konce roku k podpisu (zatím) 
neobdržela. 
 
Plzeňská karta jako čtenářský průkaz 

     V roce 2020 KMP pokračovala ve spolupráci s PMDP v propagaci využívání Plzeňské 
karty jako čtenářské legitimace a až do poloviny září rovněž nabízela občanům možnost 
platit veškeré čtenářské poplatky Plzeňskou kartou prostřednictvím platebních terminálů 
v 11 knihovnách s celotýdenním provozem (ÚKD, ÚKDM-MLA, OK Bory, OK Doubravka, 
OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Knihovna Bolevec-dospělé, Knihovna Vinice, 
Knihovna Lobzy, Hudební a internetová knihovna). Čtenáři se mohli na PK přihlašovat v celé 
síti, tj. ve všech provozech KMP vč. Bibliobusu a malých poboček. Po přechodu na nový 
KIS Tritius (2018) již nelze počet uživatelů s Plzeňskou kartou ze systému zvlášť vygenerovat. 
     Kromě Plzeňské karty (od roku 2009) KMP jako čtenářský průkaz akceptuje JIS kartu 
studenta a pracovníka ZČU, pokud je označena logem Plzeňské karty (od 18. 9. 2013), 
Karlovarskou kartu (od pololetí 2015), tzv. Mariánku - PK v edici Mariánské Lázně (od 1. 5. 2017), 
In Kartu ČD (od 8. 11. 2017) a od listopadu 2019 nově i další karty, na nichž je uvedeno 
jméno uživatele a logo PMDP, např. permanentku FC Viktoria Plzeň.  
 
Platby prostřednictvím platebních terminálů 

     O platby Plzeňskou kartou prostřednictvím platebních terminálů v KMP byl ze strany 
veřejnosti podobně jako v předchozích letech zájem slabý až nulový. Proto KMP využila 
nabídky PMDP na vyjednání příznivějších podmínek pro zavedení bankovních platebních 
terminálů do organizací spravovaných statutárním městem Plzeň. Ve dnech 15. – 16. září 
byly z knihovních pultů původní terminály odstraněny a do všech knihoven s celotýdenním 
provozem (kromě Studovny) nainstalovány platební terminály UniCredit Bank, které 
uživatelům umožňují platby běžnou bankovní kartou. Po možnosti platit v knihovně 
bezhotovostně návštěvníci i zaměstnanci KMP již dlouho předtím volali, a zvláště v době 
opatření proti šíření koronaviru byla nová služba přijata velmi vřele. (Do konce roku 2020 
byly prostřednictvím terminálů inkasovány platby ve výši 9 284,- Kč, což představuje 2,13 % 
z celkové sumy vybraných poplatků. Za celý rok 2019, kdy byla možná platba pouze 
Plzeňskou kartou, byly uskutečněny platby ve výši 4 969 Kč, tj. jen 0,03 % z celkově 
uskutečněných plateb.)  
 
Databáze a kartotéka přihlášek uživatelů 

     Správou centrální kartotéky přihlášek registrovaných uživatelů je v KMP pověřena ÚKD. 
Ta v roce 2020 pokračovala v práci na zakládání a aktualizaci přihlášek čtenářů nad 15 let.  
Do kartotéky bylo zařazeno celkem 3 259 nových přihlášek, vyřazeno a skartováno jich bylo 
4 293.  
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     Již v listopadu 2019 byla provedena automatická archivace všech čtenářských kont 
za celou KMP, která v důsledku problematického nastavení potřebných parametrů v KIS 
Tritius proběhla s velkou časovou prodlevou – celkem se jednalo o anonymizaci 5 338 
čtenářských kont. S ohledem na trvající problémy v nastavení systému mohl být proces 
anonymizace u těchto čtenářských kont zahájen teprve v únoru 2020. Vzhledem k velkému 
objemu dat byla doba, potřebná ke zpracování, odhadnuta na cca 6 měsíců. Pro urychlení 
procesu byla agenda zpracování čtenářských přihlášek posílena o další pracovnici, jejímž 
úkolem bylo fyzické vyřazování neaktuálních přihlášek z kartotéky podle prověřeného 
seznamu. Během nouzového stavu, v době uzavření knihovny pro veřejnost, si oddělení 
stanovilo proces anonymizace čtenářských kont jako prioritu a do aktivity zapojilo i další 
kolegyně. Proces zpracování vygenerovaných dat se tak podařilo výrazně urychlit. K 31. 12. 
bylo zpracováno a anonymizováno 5 358 archivovaných čtenářských kont, z toho bylo 997 
přihlášek uživatelů do 15 let.  
     Na konci října 2020 bylo automaticky archivováno a anonymizováno dalších 3 770 
čtenářských kont, z toho u 8 případů byla při následné kontrole zjištěna chyba a konta 
musela být znovu obnovena. Optimálního nastavení procesu automatické archivace 
v systému Tritius se ani přes velkou snahu dosud bohužel nepodařilo docílit – zůstává jako 
úkol do dalšího období.  
 
 
Výpůjční služby 
 
Výpůjčky 

     Rovněž v roce 2020 si uživatelé půjčovali především beletrii, její výpůjčky u dětí 
i dospělých převažovaly nad výpůjčkami naučné literatury v poměru 5 : 1. U dospělých nadále 
převažoval zájem o romány pro ženy, detektivní romány a thrillery. U dětí pokračovala obliba 
knih s napínavým dějem, dívčích románů, knih fantasy a komiksů. Samostatnou kapitolu 
výpůjček tvoří tzv. povinná literatura, více vnucená než dobrovolně zvolená. V naučné oblasti 
přetrvával zájem o literaturu s plzeňskou tematikou, o cestopisné knihy a životopisnou literaturu. 
Děti si nejvíce vybíraly naučné publikace s tematikou počítačové hry Minecraft a také knihy 
o přírodě. Tematické zaměření výpůjček se tedy dlouhodobě výrazně nemění – reflektuje 
sociální skladbu uživatelů. 
     V první desítce nejpůjčovanějších knih dospělé beletrie se umístily knihy: A. Mornštajnová: 
Hana (224 x) a Tiché roky (213 x), R. Třeštíková: Bábovky (192 x), P. Hartl: Okamžiky štěstí 
(190 x), R. Brynza: Kanibal z Nime Elms (170 x), P. Hartl: Nejlepší víkend (164 x), R. Brynza: 
Chladnokrevně (150 x), J. Nesbo: Nůž (144 x), R. Treštíková: Osm (141x) a R. Brynza: 
Do posledního dechu (132 x). 
     Děti byly ve výběru četby stejně jako vloni zaměřeny hlavně na Deníky malého 
poseroutky, jejichž autorem je J. Kinney (14 dílů dohromady půjčeno 1 661 x). Na dalších 
místech byly knihy: E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti (79 x), J. Kinney: Deník báječného 
kamaráda (64 x), J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti (63 x), Harry Potter a prokleté 
dítě (61 x) a Harry Potter a Kámen mudrců (59 x), M. Groening: Velká kniha Barta Simpsona 
(59 x), A. Saint – Exupéry: Malý princ (56 x) a M. Bělohlávek: Plzeňské pověsti a legendy 
(55 x). 
     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly knihy: J. Kubáník: Poslední deník Květy 
Fialové (75 x), P. Macek: Takový byl Karel Gott (66 x), R. Honzák: Holky to někdy nemaj 
lehký (62 x), A. Palán: Návrat do divočiny (60 x) a J. Vodňanská: Voda, která hoří (59 x). 
     Děti si z naučné literatury nejčastěji vybíraly tituly: Pedro: Ovládni svět Minecraftu (43 x), 
C. Rolin: Ptačí budka (41 x), Riratesourcil: Deník malého minecrafťáka (41 x), C. Rolin: 
Hmyzí hotel (40 x) a S. Milton: Minecraft atlas (39 x).  
     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla: H. Mankell: Firewall (56 x), 

S. Ahnhem: Osmnáct pod nulou (55 x), J. P. Delaney: Věř mi (55 x), P. May: Ochráním tě 
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(54 x), V. Vondruška: Falešný tolar (54 x) a Osmanský tábor (54 x), J. Jakeman: Náš manžel 

(53 x), S. Mawer: Skleněný pokoj (53 x) a G. Simenon: Maigret na dovolené (52 x).  

     V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly hudební nosiče na CD a filmy 

na DVD: Scorpions: Lonesome Crow (10 x), Ledové království, Dire straits: Comuniqué, 

Procol Harum Shine on brightly, Yes: Yes (vše 9 x), Úsměvy smutných mužů, Gauquin, 

Kvarteto, R. Steward: Soulbook, B. Ferry: In your wind, Suburbicon: temné předměstí, 

Dream Treater: Distance ower time, Vangelis: Earth, Procol Harum: A Salty dog či Procol 

Harum: Procol Harum (vše 8 x).  

     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku zaznamenal jen malé změny 

v pořadí. V čele popularity se udržel týdeník Téma (4 907 x), následovaly dlouhodobě 

oblíbené tituly: Vlasta (3 379 x), Týdeník Květy (3 328 x), Reflex (2 614 x), Právo (1 697 x), 

Epocha (1 615 x), Harlequine – historická romance (1 480 x), Harlequine – Sladký život 

(1 320 x), 100 + 1 zahraničních zajímavostí (1 320 x), Mladá fronta Dnes (1 318 x), Jedním 

dechem (1 300 x), Plzeňský deník (1 251 x) nebo Večery pod lampou (1 197 x). Nově se 

na žebříčku nejpůjčovanějších objevil časopis Burda (1 110 x), což zřejmě odráží zvýšený 

zájem o kreativní tvorbu ze stran čtenářek v době karanténních opatření s omezenou 

možností sdružování. 

     Z dětských časopisů to byly nejčastěji Čtyřlístek (1 889 x), Simpsonovi - Bart (1 741 x), 

Minecraft (417 x) a Jirka: komiks Jirky Krále (375 x), následovaly opět Super komiks (307 x), 

Ledové království (285 x), Tom a Jerry (145 x) a Kačer Donald (122 x). 

     K nejoblíbenějším hudebninám patřily zpěvníky M. Raková: Zpíváme a tvoříme… (12 x), 

Já, písnička IV. (11 x), České písničky (10 x), Moje první písničky (7 x) aj.   

     V kategorii deskových her uživatelé nejvíce poptávali tituly: Velká motorická kostka (87 x), 

Večerníčkovy pohádky (59 x), Dobble (56 x), Lichožrouti (54 x), Dinosauři (54 x), Doprava 

(53 x), Člověk a příroda (53 x) aj. 

     V kategorii tematických kufříků to byly opět kufříky Víla (22 x), Pravěk (10 x), Čarodějky 

a kouzelníci (9 x), Auta, Princezny, Vesmír, Logopedie (vše 8 x), Dinosauři (7 x) nebo Doktor 

(6 x).  

     Z elektronických zdrojů byl zájem o tituly Tomíkovo dobrodružství, Gordiho logické hry, 

Anglicky snadno a rychle, M. Buben: Heraldika – původ a vznik a Karel Čapek – souborné 

dílo (vše 2 x).   

     K nejvíce frekventovaným kartografickým dokumentům patřily mapy: Severní Plzeňsko 

(27 x), Plzeňsko-sever (15 x), Plzeňský kraj (14 x), Brdy: Příbramsko (13 x), Orlické hory 

a Podorlicko, Polsko a Šumava-Prachaticko (vše 12 x).  
            

E-výpůjčky 

     Od října 2014 poskytuje KMP svým registrovaným uživatelům také výpůjčky e-knih, 

zpočátku prostřednictvím společnosti eReading.cz, od roku 2019 prostřednictvím společnosti 

Palmknihy. Knihy lze číst v aplikaci eReading na zařízeních s operačním systémem Androrid 

nebo iOS Apple (tj., na tabletech, mobilních telefonech a některých čtečkách).  

     Délka výpůjčky je 31 dnů. Kniha se po uplynutí této doby automaticky znepřístupní, 

a proto se na ni nevztahuje poplatek z prodlení. Stejnou e-knihu si může vypůjčit neomezený 

počet čtenářů současně, jeden čtenář však může mít zároveň vypůjčeny maximálně 3 tituly. 

E-knihu nelze předčasně „vrátit“. Podmínkou je kromě platné registrace v KMP bezplatná 

registrace na stránkách www.palmknihy.cz  pod shodnou e-mailovou adresou jako 

v databázi KMP.  

     Nejvíce stahovanými byly e-knihy: K. Lednická: Šikmý kostel (27 x), M. Walker: Proč 

spíme (24 x), S. Mahurinová: Holubice a had (24 x), P. Dvořáková: Vrány (21 x), J. Vojáček: 

Umění být zdráv (19 x) a A. Mornštejnová: Hana (18 x).  

     Stinnou stránkou poskytování této služby je její vysoká finanční náročnost. V roce 2020 

za ni KMP zaplatila 197 715 Kč (vloni 114 170 Kč).  

http://www.palmknihy.cz/
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Zpřístupnění elektronických zdrojů 

     Omezení přístupu k přímým knihovním službám bylo v průběhu covidového roku 

čtenářům alespoň částečně nahrazeno mimořádným zpřístupněním řady elektronických 

zdrojů z digitálních knihoven (např. Knihovnyprotiviru.cz). Na možnost dočasně volného 

a bezplatného využití těchto dokumentů upozorňovala KMP prostřednictvím svých webových 

a facebookových stránek.    

 

Výpůjčky e-čteček 

     Čtečky vhodné ke čtení e-knih si lze vypůjčit v Hudební knihovně, zájem o ně však letos 

poklesl. V roce 2020 KMP nabízela 4 různé typy čteček s operačním systémem Android. 

Dohromady byly půjčeny 12 x (vloni 22 x), z toho největší zájem byl o inkBOOK Prime HD 

(6 x), dále o C-Tech Lexis EBR-61 (3 x), eReading.cz 4 Touch (2 x) a Visionbook 10Qi 3G (1 x). 

     Hojně využívané byly Elektronické Albi tužky (20 ks, půjčeno 106 x), které jsou k dispozici 

ve všech velkých knihovnách KMP a slouží ke „čtení“ interaktivních tištěných knížek pro děti, 

     Spolu s nárůstem výpůjček e-knih KMP rovněž zaznamenala nárůst čtenářů, kteří si 

pořídili vlastní e-čtečku a pracovníky Hudební knihovny žádali o poskytnutí technické 

podpory a konkrétní pomoc při procesu stahování e-knih do svého zařízení. 

 

Vymáhání výpůjček, upomínky  

     V roce 2020, v důsledku opakovaného úplného uzavření knihovny, omezení knihovních 

služeb, automatického prodlužování výpůjční lhůty probíhajících výpůjček a zmrazení 

dlužných poplatků z prodlení, došlo k výraznému poklesu počtu zaslaných upomínek. V době 

protipandemických opatření nebylo možné přijímat od uživatelů knihovní dokumenty ani 

peníze.   

     Oproti roku 2019 se celkový počet odeslaných 1. - 3. upomínek snížil o 2 234, tj. o 39 %. 

Úhrnem bylo odesláno 3 524 upomínek, z toho největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč 

(2 460). Nejvíce upomínek vygenerovaly ÚKDM (636), ÚKD (579) a OK Lochotín (468). 

Výrazný meziroční pokles (o 35 %) se opět projevil v počtu odesílaných upomínek poštou, 

počet upomínek odeslaných elektronicky se snížil o 3 092 (o 49 %). Poštou bylo v celé KMP 

odesláno 286 upomínek (v r. 2019 to bylo 438 upomínek), e-mailem nebo SMS zprávou 

3 238 upomínek. Knihovní systém odeslal automaticky 53 518 tzv. připomínek, tj. pokles 

o 41 % (91 352 v r. 2019). Uživatelé jednoznačně upřednostňovali formu elektronické 

komunikace. Do počtu odeslaných upomínek se výrazně promítlo opakované automatické 

prodlužování výpůjční doby všech uskutečněných výpůjček za nouzového stavu a úplného 

uzavření všech knihoven pro veřejnost. 

     Agendou předžalobních upomínek je pověřena ÚKD. Celkový počet předžalobních 

upomínek v ÚKD je součtem odeslaných PU a v pořadí pak druhých PU s aktuální výší 

poplatků těsně před zahájením procesu vymáhání pohledávky prostřednictvím MMP.  

     Počet odeslaných 1. PU se meziročně snížil o 81, o 19 %. Podáno bylo celkem 497 

předžalobních upomínek (vloni 436). K největšímu poklesu došlo v ÚKD (- 35), v OK Doubravka 

(- 29), v OK Slovany (- 10) a v ÚKDM (- 6), největší nárůst zaznamenaly OK Skvrňany (+ 5), 

OK Bory a Hudební knihovna (obě + 3).  

     Odesláno bylo pak celkem 54 2. PU, tj. o 48 (o 47 %) méně než v roce 2019. Také u nich 

zaznamenala největší meziroční pokles ÚKD (- 10).  

     V roce 2020 KMP pokračovala při vymáhání pohledávek za čtenáři ve spolupráci 

s Oddělením vymáhání pohledávek Odboru financování a rozpočtu EÚ MMP. Do praxe se již 

plně promítly změny v procesu vymáhání pohledávek za čtenáři, které vstoupily v platnost 

na konci roku 2019. S ohledem na dlouhodobé stanovisko některých soudů či soudců, kteří 

knihovně vytýkali „hanebnou“ výši poplatků z prodlení, byla maximální suma poplatků určená 
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k vymáhání stanovena na 1 000,- Kč, přičemž poplatky z prodlení se nyní zastaví na částce 

600,- Kč a poté dále již nenarůstají. Nová pravidla přinesla změny v pracovních postupech – 

proces agendy upomínacího a vymáhacího řízení bylo potřeba zpřesnit a zrychlit. Nově bylo 

zavedeno označení tzv. 1. a 2. předžalobní upomínky, přičemž 1. předžalobní upomínka 

(po vypršení 85. dne ode dne uskutečnění výpůjčky) je odesílána současně na všechny 

dostupné adresy, které uživatel knihovně sdělil, 2. předžalobní upomínka (po vypršení 

225. dne ode dne uskutečnění výpůjčky) je zasílána na tu adresu, kde došlo k úspěšnému 

převzetí předchozí upomínky, případně na adresu trvalou. Zároveň tuto 2. předžalobní 

upomínku OVP považuje za oficiální primární dokument pro zpracování agendy vymáhání 

(bez nutnosti odeslat další předžalobní upomínku z OVP, jako tomu bylo dříve, což přináší 

významnou finanční i časovou úsporu). Pracovnice ÚKD při individuálních návštěvách 

knihoven s celotýdenním provozem proškolily všechny pracovníky zapojené do výpůjčního 

procesu s důrazem na dodržování časových termínů.  

     Na magistrát bylo k vymáhání předáno 34 nových případů s pohledávkou v celkové výši 

128 538,- Kč (cena dokumentu, poplatky z prodlení a manipulační poplatky: náhrada 

za dokument + vymáhání soudní cestou).  

     Zároveň stále dobíhají starší případy dlužníků ve spolupráci s Advokátní kanceláří 

Martinská (JUDr. Havel), zde k 31. 12. 2020 šlo o 15 soudních a 145 exekučních řízení.  

     V roce 2020 bylo provedeno celkem 200 identifikací bezhotovostních plateb dlužníků 

předaných na OVP, v celkové hodnotě 105 139,- Kč a celkem 22 identifikací bezhotovostních 

plateb dlužníků předaných AK Havel, v celkové hodnotě 31 844,- Kč. Byla zpracována 

dokumentace 40 návrhů na elektronický platební rozkaz v hodnotě 287 938,- Kč. 

     V úzké spolupráci s OVP probíhala průběžná kontrola úplnosti doručených datových zpráv. 

Pracovnice ÚKD se dle pokynů OVP podílely na procesu kompletace evidence rozsudků. 

     Z již probíhajících bylo 19 pohledávek vymoženo soudně a uzavřeno (vloni 16), 

71 nevymahatelných pohledávek bylo exekutorem zastaveno (vloni 72), v 1 případě byl 

dlužníkovi stanoven MMP splátkový kalendář před vymáháním (vloni 2).  

 

Rezervace 

     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 

čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2020 se počet zadaných 

a uskutečněných rezervací meziročně výrazně snížil o 1 884 (17 %). Jednoznačnou příčinou 

byl omezený provoz knihoven, který v řadě týdnů neumožňoval objednání ani vyzvednutí 

dokumentu.  

     Celkem bylo podáno 9 080 požadavků (vloni 10 964) a vyřízeno 8 832 požadavků (vloni 

10 516), nejvíce v ÚKD (2 640), v OK Doubravka (1 746), v OK Lochotín (1 590), v OK Bory (756), 

ÚKDM (590), v OK Slovany (506) a v OK Skvrňany (505).  

     Převážnou většinu rezervací si čtenáři objednali sami elektronicky z prostředí svého 

uživatelského konta v on-line katalogu, menší část rezervací na požádání zadávali pracovníci 

knihovny při odbavování ve výpůjčním protokolu.  

     Oznámení o rezervaci bylo v 47 případech zasláno poštou, tj. o 12 méně než v roce 2019 

(tehdy 59). Ostatní byla vyřízena automatizovaně prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy 

(SMS 6 735 x). Uživatelé tedy jednoznačně preferují oznámení elektronickou cestou.  

     Mezi nejčastěji rezervované dokumenty patřily knihy: R. Šlachta: Robert Šlachta: třicet let 

pod přísahou (7 x), J. Novák: Kundera: český život a doba (4 x), J. Moyes: Než jsem tě 

poznala, E. Ferrante: Geniální přítelkyně, P. Čornej: Jan Žižka: život a doba, J. Hájíček: 

Plachetnice na vinětách, D. Horáková: O Pavlovi nebo D. Bryndza: Mlha nad Shadow Sands 2 

(vše 3 x). Zájem o řadu titulů byl vyřešen také možností stáhnout si text elektronicky 

prostřednictvím výpůjčky ze stránek společnosti Palmknihy.  
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Práce s uživatelem 
 
     Knihovníci KMP se věnovali uživatelům individuálně, seznamovali je s knihovnou a nabízenými 
službami, pomáhali jim při práci s počítačem, s on-line katalogem, zodpovídali dotazy, 
doporučovali literaturu, nabízeli novinky v knihovním fondu i jejich seznamy, každý nový uživatel 
při registraci obdržel informační leporelo, případně vizitku s kontakty na knihovnu. 
Pracovali na zlepšení pomůcek pro orientaci (nové rozřaďovače, barevné štítky, tematické 
značení na hřbetech knih pro snazší vyhledávání, podrobnější členění literatury, přehledy 
stavění knih, přehledy literatury na různá témata, užitečné webové stránky, informační letáky, 
návody apod.). Připravovali tematické výstavky knih a pomáhali uživatelům s výběrem knih.  
 
     V ÚKD byl každý nový uživatel při registraci automaticky seznámen s nabídkou služeb 
oddělení, s celkovou strukturou služeb KMP a s podmínkami, za nichž jsou tyto služby 
poskytovány. Zároveň byl též informován o platném Knihovním řádu, jehož tištěnou formu 
dostal k dispozici, dále o přístupu do online čtenářského konta s možností prodlužování 
výpůjční doby i půjčování e-knih. V prostorách knihovny byla k dispozici kniha pro náměty 
a připomínky návštěvníků. Knihovna aktivně nabízela službu MVS a v případě opakujících se 
dotazů na titul, který KMP neměla ne fondu, dávala podnět do Oddělení KF.  
     ÚKDM vždy věnovala svým uživatelům velkou pozornost, nově registrované čtenáře 

prováděla oddělením, seznamovala s nabídkou služeb celé KMP, se základními body 

Knihovního řádu, poskytovala praktickou ukázkou vyhledávání v on-line katalogu. Pracovníci 

studentům středních škol ochotně pomáhali s vyhledáváním knih povinné školní četby i četby 

dle jejich zájmu. Na základě dlouhodobé spolupráce poskytovali také učitelům ZŠ a SŠ 

odborné konzultace ohledně doporučené četby pro žáky a studenty (např. učitelce SŠ 

Oselce). V době před uzavřením knihoven byly poskytnuty konzultace učitelkám tříd 

zapojených do projektů Knížka pro prvňáčka, Čtenářské pasy a Noc s Andersenem 

(k původně plánovanému čtení studentů PedF ZČU dětem v knihovně).   

     Posádka Bibliobusu dospělým i dětským čtenářům poskytovala informační letáky o nabízených 

službách. Při neočekávaných změnách provozu Bibliobusu byla využívána možnost zasílání 

hromadných e-mailových zpráv. Podle potřeby byly uspokojovány požadavky čtenářů 

na konkrétní knižní tituly také ze skladu i z jiných provozů KMP. Rok 2020 byl pro práci se 

čtenářem v pojízdné knihovně velmi složitý. Příčinou byla uzavření, protipandemická 

opatření, ale i velké množství stavebních úprav po městě, které čtenářům ztěžovalo přístup 

do knihovny, nebo vyžadovalo dočasné změny stání.  

     V Knihovně Bolevec byly pro rychlou orientaci uživatelů vyčleněny vybrané tematické 

skupiny, knižní novinky a mluvené slovo na zvukových nosičích. Uživatelům bylo k dispozici 

leporelo se stručným výtahem z Knihovního řádu, vizitka s kontakty, letáčky s aktuální 

nabídkou služeb KMP a s pravidly objednávání MVS, dále ediční plány jednotlivých 

nakladatelských domů, týdeníky a měsíčníky s přehledy nových knih. V dětském oddělení 

byli malí čtenáři seznamováni s Internetovým desaterem a dalšími pravidly bezpečného 

chování na webu. Pedagogové měli možnost hodnotit akce knihovny pro školy 

prostřednictvím Dotazníků pro zpětnou vazbu. Pro ulehčení výběru vhodné literatury byly na 

volném výběru vyčleněny a označeny vybrané žánry, knižní tituly byly načteny do tzv. 

umístění v online katalogu.  

     OK Bory novým uživatelům při registraci poskytovala informace o službách nabízených 

knihovnou a pravidlech jejich využívání. Ústně i prostřednictvím letáčku je upozorňovala 

na výhody elektronického výpůjčního systému, jako např. využívání služeb sítě knihoven KMP, 

rezervace, katalog, čtenářské konto, e-knihy. Pro lepší orientaci ve volném výběru sloužil 

plánek knihovny s vyznačenými sekcemi. Podle aktuálních seznamů doporučené školní 

četby byly do fondu doplňovány knihy a AV média pro maturanty. Průběžně byly 
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připravovány a doplňovány tematické nabídky knih pro dospělé čtenáře (např. sezónní 

tematika, laureáti literárních cen, výročí). 

     V OK Doubravka byly všem čtenářům u pultu k dispozici vizitky s kontakty na knihovnu, 

letáky s informacemi o službách KMP a o používání Plzeňské karty, případně pozvánky 

na akce knihovny, samozřejmostí bylo přímé seznamování s rozložením a značením 

knihovního fondu. O zajímavých novinkách ve fondu pracovnice informovaly veřejnost 

formou upoutávek na Facebooku. Učitelkám a vychovatelkám ŠD, které doprovázely třídy 

na akce, rozdávaly stejně jako Knihovna Bolevec Dotazníky pro zpětnou vazbu. Knihovna 

přímo u regálů ve volném výběru nabízela tzv. Knížky do mobilu - možnost stahování volně 

dostupných knih pomocí QR kódů – a rovněž pomůcku Čtenář/Čtenářka/Knihovnice 

doporučuje. Návštěvníkům i personálu jsou k dispozici barevné praporky (tzn. červené 

čtenářkám, modré čtenářům, žluté knihovnicím), jimiž mohou označit knihu, která je zaujala. 

Na rubovou stranu pak mohou napsat, proč onen konkrétní titul doporučují. Jiné „praporky“ 

nabízejí rozpůjčované tištěné bestselery ve formě e-knihy.  

     Návštěvníkům Hudební a internetové knihovny byly u výpůjčního pultu k dispozici vizitky 

s kontakty na knihovnu a její webové stránky, informační letáky a vizitky s návodem připojení 

na Wi-Fi, také abecední tištěné seznamy CD, DVD, LP a zvlášť vyčleněný seznam mluveného 

slova.  

     V Knihovně Lobzy každý nově registrovaný uživatel dostal kompletní informace 

o nabízených službách KMP a byl seznámen s prostorem knihovny, tematickým a žánrovým 

rozložením knihovního fondu. Nově byla nabídnuta dlouhodobá výstavka literatury o Plzni 

a plzeňském regionu. Do fondu byly dále zařazeny i nové časopisecké tituly (Téma 

Testujeme a Ledové království).  

     V OK Lochotín se nově registrovaným uživatelům pracovnice vždy individuálně věnovaly, 

seznámily ho s prostorem knihovny, s paletou nabízených služeb celé KMP, s Knihovním 

řádem, prakticky předvedly vyhledávání v online katalogu či prodloužení výpůjček v online 

osobním kontě na webu KMP. Děti i dospělí měli k dispozici seznamy novinek. Čtenáři 

mohli využívat rovněž nástěnky s aktualitami ze sociální a právní oblasti a nástěnku 

s důležitými informacemi pro seniory.  

     V OK Skvrňany byla pravidelně obměňována nástěnka s knižními novinkami. Knihovnice 

zde adresně pomáhaly uživatelům s výběrem literatury. Nově registrované čtenáře provedly 

prostorem, seznámily je se základními pravidly, s Knihovním řádem a nabídkou služeb KMP. 

     OK Slovany usilovala o co největší individuální práci se čtenářem, nabízela adresný výběr 
literatury, oblíbené tematické výstavky knih krásné i naučné literatury k okamžitému půjčení. 
Momentálně nedostupné knižní tituly knihovnice individuálně zajišťovaly výpůjčkou z jiné 
knihovny KMP. V době uzavření či omezení provozu kladly důraz na vstřícnou komunikaci 
se čtenáři, kteří se na ně s dotazy obraceli elektronicky nebo telefonicky, a návodně jim 
pomáhaly s objednáváním knih on-line – se službou odložit z poličky. 
     V Knihovně Vinice byli uživatelé o všech případných změnách informováni na Facebooku 

a na nástěnkách v knihovně. Rovněž zde dostávali informace o kulturních akcích 

pořádaných KMP a dalšími městskými organizacemi (např. ZOO Plzeň, Galerií města Plzně, 

Plzeňskou filharmonií atd.). Novým zájemcům o registraci byla věnována individuální 

pozornost – byli podrobně seznámeni s Knihovním řádem, s nabídkou služeb celé KMP 

a podmínkami jejich využití. K dispozici byla též vytištěná zkrácená verze KŘ. Na vyžádání 

knihovnice prováděly zaškolení ve vyhledávání v on-line katalogu. Pro lepší orientaci zde byl 

vyčleněn prostor pro umístěny knižních novinek (cca ½ roku), nejvíce půjčované tituly a nově 

i pro dokumenty zařazené do Lekotéky. Proběhla aktualizace oblíbených tematických 

kufříků, byla rozšířena nabídka deskových her.  

     Studovna vyhledávala zájemcům informace, potřebným poskytovala pomoc s prací 
na počítači, často poskytovala služby jednorázovým návštěvníkům (přístup na internet, 
zodpovídání dotazů) a prostřednictvím výstavek seznamovala návštěvníky s novými knižními 
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přírůstky ve studovně i v regionálním fondu. Rovněž připomínala regionální i jiná významná 
výročí. Do provozu však výrazně zasáhla opakovaná uzavření knihoven pro veřejnost a další 
omezení (zatímco absenční služby bylo v některých obdobích roku 2020 možné realizovat   
alespoň prostřednictvím výdejního okénka, poskytování prezenčních služeb bylo zakázáno).   
     Návštěvníkům poboček Bílá Hora, Božkov, Černice, Koterov, Lhota, Litice, Křimice, 

Radobyčice, Újezd aj. byla poskytována pomoc při výběru literatury, podle individuálního 

zájmu kmenovým uživatelům zajišťovány také knihy z Výměnného fondu či fondu jiných 

knihoven sítě a seniorům s omezením pohyblivostí nabízena i donáška knih. Čtenáři získávali 

pravidelně informace o akcích KMP prostřednictvím vyvěšovaných plakátů. Bílá Hora 

připravila soutěže pro děti. 

 
◼ 

Tabulky ke kapitole III.2 
 
Počet odeslaných 1. – 3. upomínek 

 2020 2019 Rozdíl 

1. upomínky 2 460 4 163 – 1 703 

2. upomínky 745 1 145 – 400 

3. upomínky (předžalobní) 323 450 – 127 

Celkem  3 524 5 758       – 2 234 
 

Přehled způsobů odesílání upomínek  

 2020 2019 Rozdíl 

Připomínky 53 518 91 352 – 37 834 

Upomínky poštou 286 438 – 152 

Upomínky elektronicky 3 238 6 330 – 3 092 

Celkově odesláno 57 042 98 120 – 41 078  

 

Předžalobní upomínky vyřizované prostřednictvím ÚKD 

Knihovny 2020 2019 Rozdíl 

1. předžalobní upomínky odeslané (celkem za ÚKD) 142 x x 

1. předžalobní upomínky odeslané (za celou KMP) 355 x x 

Předžalobní upomínky odeslané před vymáháním MMP 
(za celou KMP) 

54 102 – 48 

Předžalobní upomínky vyřízené 76 121 – 45 

2. předžalobní upomínky vyřízené 19 20 – 1 
  
Soudní podání, exekuce, splátkový kalendář: 

 2020 2019 Rozdíl 

Soudy, exekuce – vyřízené 19 16 + 3 

Nevymahatelné exekuce – zastavené exekutorem 71 72 – 1 

Splátkové kalendáře – před vymáháním MMP 1 2 – 1 

Vyřízené splátkové kalendáře – před vymáháním MMP 0 2 – 2 

Podaná vymáhání – MMP 34 35 – 1 

Vymáhání běžící – MMP 72 84 – 12 

Vyřízená vymáhání 17 17  ± 0 

Soudy – návrhy – MMP 171 143 + 28 

Exekuce – MMP  18 15 + 3 
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III.3 Speciální knihovnické služby  

      

Informační služby 

 

Poskytování informací 

     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP, hlavním střediskem 

pro poskytování informací však bylo oddělení Studovna a informační služby (Studovna).  

     V režimu protipandemických opatření ovšem po velkou část roku nebylo možné poskytovat 

prezenční služby, a počet evidovaných zodpovězených dotazů proto meziročně výrazně 

poklesl. Osobně, telefonicky či písemně bylo zodpovězeno pouze 667 dotazů, tj. o 136 (o 17 %) 

méně než v předchozím období (tehdy 803 dotazy). Naopak stoupl počet dotazů 

zodpovězených elektronickou cestou (o 253), 339 dotazů totiž bylo uživatelům zodpovězeno 

e-mailem.  

     Nejčastějším zdrojem informací zde byl Internet (40 %), následovaly dotazy zodpovězené 

z databází KIS Tritius (30 %), z vlastního fondu Studovny a Regionálního fondu (18 %), 

z ostatních databází (12 %) a informačních pomůcek.  

     Vyhledávané informace byly tradičně nejrůznějšího druhu, tematické zaměření dotazů 

bylo velmi pestré - od odborných otázek z oblasti humanitních nebo přírodních věd až po praktické 

otázky běžného života.  

 

Rešerše 

     Knihovnice Studovny v průběhu roku vypracovaly 9 odborných rešerší – o 6 méně 

než v roce 2019. Zadavateli rešerší byli registrovaní čtenáři i veřejnost, záznamy sloužily 

zejména jako podklady pro vypracování bakalářských a diplomových prací, pro badatelské 

a studijní účely. Oproti jiným letům mezi zadavateli rešerší tentokrát převládali studenti 

středních škol, patrně v souvislosti se zavedením distanční výuky. V době, kdy to vládní 

nařízení umožňovala, prostor studovny ve zvýšené míře využívali k samostudiu studenti 

zdravotnických oborů a medicíny, jimž bylo jako dobrovolníkům vypomáhajícím 

ve zdravotnických zařízeních umožněno setrvat v Plzni na kolejích. 

     V zadání se objevovala zejména témata jako regionální historie, zdravotnictví, právní 

vědy a hudební festivaly. Pro Divadlo Pod lampou, o. p. s., byl opět vytvořen obraz činnosti 

v tisku za rok 2019 jako příloha k jeho výroční zprávě.  

 

Služba Ptejte se knihovny 

     Prostřednictvím virtuální referenční služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno celkem 

11 dotazů (vloni 5), tentokrát zejména z oblasti literární historie, informačních služeb 

a informací o činnosti KMP.  

 

Informační servis kultury 

     Sedmi plzeňským organizacím (Divadlu Alfa, Galerii města Plzně, Konzervatoři Plzeň, 

TOTEM RDC, Unii výtvarných umělců plzeňské oblasti, Západočeskému muzeu 

a Západočeské galerii) byl dodáván Informační servis kultury, v tomto roce celkem 1 274 

záznamů (vloni 1 941 záznamů). V únoru 2020 přestala odebírat informační servis Galerie 

Ladislava Sutnara. (Většina článků o činnosti galerie vychází v periodikách, které GLS 

pravidelně odebírá, a má tak primární zdroje k dispozici ve fyzické podobě.)  

 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

32 

Tvorba a nabídka informačních zdrojů KMP 

     Jednotlivé knihovny KMP vytvářely informačních zdroje jako uživatelské pomůcky 
pro rychlou orientaci v nabídce jednotlivých segmentů služeb. Význam klasických kartoték 
BIS v posledních letech poklesl, tištěné informační zdroje byly v knihovnách využívány už jen 
vzácně.  
     V ÚKD pro potřeby uživatelů pravidelně aktualizovali tištěné tematické a dílové seznamy 
knih a přehled deskových her s anotacemi.      
     V dětském oddělení ÚKDM byl průběžně aktualizován nabídkový katalog deskových her 
se stručnou anotací her a grafický přehled oblíbených fantasy sérií. Dle časových možností 
pokračovaly knihovnice ve zpracování bibliografických pomůcek pro dětské čtenáře - 
přehledů dětské beletrie podle témat k rychlému vyhledávání (např. knihy s handicapovaným 
hrdinou, na téma anorexie, drogová závislost, šikana, rasismus aj., pohádky o vodnících, 
čertech atd., knihy s tematikou dopravní výchovy apod.). Doplňovaly také seznam klasických 
pohádek (např. Červená karkulka, Sůl nad zlato) a zaznamenávaly jejich různá vydání 
a zpracování. Rovněž pak rozšiřovaly databázi Skutečné příběhy, tj. knihy napsané podle 
reálných událostí. Pro rychlé vyhledávání pak také nabídkový katalog CD a MP3 umístěných 
ve volném výběru (řazeno podle názvů) a nabídkový katalog vzdělávacích pořadů ÚKDM 
pro MŠ, ZŠ a SŠ. V rámci podpory projektu Bookstart byl rodičům nejmenších dětí 
k dispozici seznam doporučených knih k předčítání. Pro zlepšení orientace při výběru 
vícesvazkových publikací knihovna začala zpracovávat seznamy sérií a vlepovat je do knih, 
což bylo čtenáři velmi přivítáno. H. Větrovská vypracovala metodický materiál Spisovatelé 
za mřížemi (o čtyřech perzekuovaných autorech dětské literatury: V. Havlovi., J. Stránském, 
I. M. Jirousovi a V. Brabencovi). 
     V obou odděleních Knihovny Bolevec jsou k dispozici přehledy různých užitečných 
webových stránek, přehledy knižních novinek a ediční plány nakladatelství.   
     V OK Bory mohli čtenáři využívat aktualizované seznamy novinek knižního fondu, 
výběrovou bibliografii Minecraft, seznamy fantasy a sci-fi literatury pro dětského čtenáře, 
seznamy Kouzelného čtení pro nejmenší děti a tištěný „katalog“ deskových her, nově 
strukturovaný podle věku.      
     Čtenářům OK Doubravka byl dále nabízen leták s odkazy na povinnou četbu k volnému 
stažení (z produkce Městské knihovny Praha a Ústavu pro českou literaturu AV ČR) plus 
možnost stažení volných děl do mobilu přes QR kódy v knihovně. Pracovnice OK Doubravka 
pokračovala v tvorbě databáze zfilmovaných knih, která je ke stažení na webu KMP. 
Pro vnitřní potřebu knihovny byla vytvořena databáze pro evidenci akcí a kontaktů 
(v MS Access). V průběhu uzavření knihovny vedoucí knihovny intenzivně vyhledávala 
online zdroje informací (e-knihy zdarma, kultura online-virtuální prohlídky, koncerty, divadelní 
představení aj.) a zajímavé odkazy následně uveřejňovala na Facebooku a webu KMP. 
     V Hudební knihovně byly uživatelům k dispozici tištěné abecední seznamy AV médii 
podle jednotlivých kategorií a formátů (CD, DVD, LP), zvlášť seznam AV médií s mluveným 
slovem. Zájemcům o výpůjčku e-čtečky byl přikládán aktualizovaný přehled s nabídkou 
webových odkazů na poskytovatele zpoplatněných i volně dostupných e-knih. Pracovníci 
knihovny rovněž zpracovávali a na Facebooku denně prezentovali kalendárium hudebních 
a filmových osobností, včetně jednoho odkazu na videoklip na Youtube. Každý měsíc pak 
připravili výstavku z děl jubilujících osobností k volnému výběru.  
     Knihovna Lobzy prostřednictvím nástěnky nad PC nabízela odkazy na zajímavé portály 
se zaměřením nejen na rozvoj čtenářské gramotnosti, ale také na bezpečnost, problematiku 
sexuálního zneužívání dětí nebo ochrany dětí před kyberšikanou.  
     OK Skvrňany doplňovala pro své návštěvníky přehledy webových stránek a také přehledy 
knižních novinek a periodik.  
     V Knihovně Vinice propagovali službu Ptejte se knihovny a návštěvníky informovali 
o možnosti využití rešeršní služby poskytované Studovnou. Do lekcí informační výchovy 
pro školy řadili práci s on-line katalogy. Čtenáře upozorňovali na webové stránky o knihách 
a metodice čtení, na zajímavé kampaně a ankety k podpoře rozvoje čtenářských dovedností. 
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Tvorba regionálních databází 

     Pracovnice Studovny pokračovaly v tvorbě regionálních databází. Do databáze 
regionálních osobností (tj. osobností, které se v Plzni narodily, zemřely či zde nějakou 
dobu žily) bylo v roce 2020 nově uloženo 146 a aktualizováno 386 záznamů (celkový počet 
záznamů v databázi je nyní 4 837). V souladu s GDPR pracovnice Studovny všem nově 
zařazovaným žijícím regionálním osobnostem nadále posílaly žádost o souhlas se zařazením 
do databáze, spolu s vysvětlujícím dopisem.  
     Do databáze novinových a časopiseckých článků o plzeňské kultuře a významných 
událostech (Region) bylo vloženo 4 616 záznamů, což představuje meziroční nárůst o 1 115 
(o 32 %). Záznamy článků byly přebírány Souborným katalogem (SKAT). Přestože se 
v důsledku omezení kulturního života v Plzni i regionu nabízelo ke zpracování výrazně méně 
informací z tisku, pracovnice využily dobu nuceného uzavření provozu pro veřejnost 
k vyrovnání restů v ukládání článků z roku 2019, kdy kvůli dlouhodobé pracovní 
neschopnosti jedné z knihovnic bylo ukládání záznamů několik měsíců omezeno. 
     Pokračovala spolupráce s Oddělením KF na kontrole záznamů regionálních osobností, 
na tvorbě nových autoritních záznamů pro Národní knihovnu ČR a na opravách slovníku 
autorit 
 
Využití placených databází 

     Jako zdroj k zodpovídání dotazů a vypracovávání rešerší pracovnicím a uživatelům 
Studovny nadále sloužila hojně využívaná plnotextová databáze novinových a časopiseckých 
článků Anopress. 
 
Archiv výstřižků 

     Pracovnice Studovny doplňovaly a aktualizovaly archiv výstřižků o Knihovně města Plzně. 
Vybrané články byly skenovány do přehledu Naše knihovna v tisku na webových stránkách 
KMP.  
 
 
Služby veřejného internetu, reprografické služby 
 
Pevný internet pro veřejnost 

     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP s výjimkou Bibliobusu. 
V roce 2020 bylo k dispozici 53 veřejných stanic (o 1 méně než v roce 2019). KMP vykázala 
celkem 7 902 využití (pokles o 10 883, tj. o 58 %). Příčinou výrazného snížení využití 
přístupu k internetu bylo především úplné uzavření knihoven v jarních a podzimních 
měsících, v mezidobí pak dočasný zákaz prezenčních služeb a také protipandemická 
opatření, která vyžadovala dodržení bezpečného rozestupu mezi návštěvníky, což v praxi 
vedlo k omezení počtu počítačových stanic.   
     Nejvíce přístupů uživatelů k internetu zaznamenaly Hudební a internetová knihovna 
(1 534 x), ÚKD (1 350 x) OK Lochotín (1 194 x), Studovna (1 017 x) a OK Bory (822 x), 
z malých poboček Radčice (89 x) a Malesice (34 x). Naopak minimální zájem o internet 
vykázaly z knihoven s celotýdenním provozem Knihovna Lobzy (108 x) a ÚKDM (127 x), 
z malých poboček Černice, Koterov, Litice, Radobyčice a Újezd, kde za celý rok internet 
nevyužil ani jediný člověk. Internet v knihovně využívali především nezaměstnaní, zahraniční 
pracovníci a lidé ze slabších sociálních skupin.  
     Spolu s internetem mohla veřejnost v KMP využívat i další technické vybavení – tiskárny 
a skenery.  
 
Wi-Fi připojení 

     Wi-Fi připojení bylo k dispozici ve Studovně, ÚKD, ÚKDM, OK Lochotín, OK Doubravka, 
OK Bory, OK Skvrňany, v Knihovně Lobzy, v dětském odd. Knihovny Bolevec, v Hudební 
knihovně a v Knihovně Vinice. Počet připojení uživatelů pomocí sítě Wi-Fi nebylo možné 
statisticky přesně evidovat, KMP už od roku 2016 od této evidence upustila.  
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Meziknihovní výpůjční služba (MVS)  
 
     Agendou MVS je trvale pověřena ÚKD, již od června 2014 si mohou čtenáři objednat 
knihu prostřednictvím MVS v kterémkoliv provozu KMP, vyzvednout i vrátit ji však musí v ÚKD. 
     V roce 2020 byla meziknihovní výpůjční služba výrazně poznamenána protipandemickými 
opatřeními, zejména omezením přístupu čtenářů po řadu týdnů do knihoven. Knihovníci 
jednotlivých knihoven v republice však byli při spolupráci na MVS o to vstřícnější.  
     Počet požadavků z jiných knihoven meziročně poklesl jenom mírně, o 17, tj. o 10 %. 
K poměrně velkému poklesu (o 123, tj. o 29 %) došlo v počtu požadavků směřovaných 
do jiných knihoven. Uživatelé KMP si z jiných knihoven přes MVS 214 x požádali 
o zprostředkování výpůjček naučné a studijní literatury, a to z oboru gastronomie (kuchařky), 
okultismu, vojenství, hudby, filozofie, sociologie a klinické medicíny. Vyžádáno bylo též 1 CD 
a 2 periodika. Nejčastěji se KMP obracela na SVK Plzeňského kraje (128 x).  
     Naopak z fondů KMP byla jiným knihovnám poskytnuta v 73 případech beletrie a v 64 
případech naučná literatura – nejvíce z oblasti vlastivědy, životopisů, pedagogiky, fyzioterapie 
a psychologie. Vyžádána byla také 2 CD.  
     Ve sledovaném období KMP přijala 62 žádosti o prodloužení těchto výpůjček ze strany 
čtenářů, velké množství žádostí o prodloužení výpůjček pak kvůli plošnému uzavření 
knihoven pro veřejnost řešila se všemi dotčenými knihovnami. 
     V roce 2020 vydala KMP za poštovné MVS 6 919,- Kč, tj. o 1 118,- Kč méně, než v roce 2019.  
 
 
Práce s vybranými skupinami uživatelů  
 
Práce s handicapovanými uživateli 

     Uživatelům s handicapem se v roce 2020 aktivně věnovalo 11 knihoven KMP.  
 
Práce s uživateli se zrakovým handicapem 

     Pro občany se zrakovým postižením či omezením byl v celé síti knihoven KMP 
na uživatelských PC naistalován program NonVisual Desktop Access (NVDA) - aplikace pro 
hlasové čtení textu z obrazovky pro nevidomé a slabozraké. Ve většině knihoven jim byl 
k dispozici i velký výběr audioknih.  
     ÚKD už na konci roku 2019 pořídila nové pomůcky pro slabozraké, seniory a lidi, kteří 
mají potíže s jemnou motorikou – kontrastní klávesnici CONNECT IT CI-44 a velkou statickou 
myš Trackball BigTrack. Doba uzavření knihovny však zprovoznění obou pomůcek oddálila 
až na počátek roku 2021.  
     V ÚKD, OK Doubravka a dalších knihovnách s celotýdenním provozem bylo slabozrakým 
standardně nabízeno prezenční půjčování brýlí a čtecí lupy, k dispozici byla též podpisová 
šablona.  
     V Hudební a internetové knihovně byla zvláštní pozornost věnována slabozrakým 
uživatelům, kteří často potřebovali plnou asistenci při obsluze zařízení k poslechu zvukových 
nahrávek a při uspokojování informačních potřeb, aktivní pomoc knihovníka při vyhledávání 
potřebných informací na internetu, např. z webových stránek státní správy.  
     M-klub nadále pravidelně spolupracoval s organizacemi Tyfloservis, o. p. s., a TyfloCentrum 
Plzeň, o. p. s., které pomáhají zrakově postiženým.  
     Pracovnice Studovny poskytovaly pomoc při orientaci v prostoru a překonávání bariér, 
při vyhledávání informací na internetu a v tištěných dokumentech. 
 
Práce s uživateli se sluchovým a řečovým handicapem 

     Pracovnice OK Doubravka pokračovaly v označování dětské literatury vhodné 
pro sluchově postižené na hřbetě piktogramem (ouško). 
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Práce s uživateli se sociálním a mentálním handicapem 

     Na veřejných PC v OK Doubravka je volně k dispozici aplikace NVDA, pro děti 
s poruchami učení je na jednom z veřejných PC k dispozici biofeedback výuková sada 
Journey To Wild Divine – Passage. 
     Dětské oddělení ÚKDM také v roce 2020 navštívily děti z o. s. Ponton (Klubíčko). Jednalo 
se o děti předškolního věku, sociálně a mentálně handicapované. Knihovna pro ně v 1. pololetí 
připravila speciální vzdělávací akci na předem domluvené téma ročních období. Další 
návštěvy dětí v knihovně se pak už kvůli pandemii uskutečnit nemohly.  
     Knihovna Bolevec pokračovala v pravidelné práci s dětmi ze ZŠ Plzeň, Tachovská 19, 
která poskytuje základní vzdělání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle 
školního vzdělávacího programu Škola praktického vzdělání. V roce 2020 se ovšem 
z připravených programů mohla uskutečnit jen malá část, a to beseda o životě a díle Karla 
Čapka (3 x) a kreativní Valentýnská dílnička spojená s výrobou přáníček (3 x). Ve druhém 
pololetí se vzhledem ke kritické situaci nepodařilo pro plánované akce se školou domluvit 
vhodný termín.  
     OK Bory pravidelně navštěvovala ZŠ speciální Plzeň, Skupova ul., pro kterou knihovnice 
vytvářely zvláštní programy. Akce knihovny rovněž navštěvovaly třídy 1. stupně 
ZŠ Heyrovského a 11. ZŠ, Baarova, se zaměřením na žáky se speciálními potřebami. 
Na základě domluvy s pedagogy knihovna poskytuje pro společné čtení v rámci výuky ve škole 
potřebný (větší) počet exemplářů vybraných titulů.   
     K pravidelným návštěvníkům OK Lochotín patřila skupina klientů z denního 
stacionáře Človíček s vychovatelkami. Kromě využívání běžných služeb v knihovně obvykle 
během roku pořádají výstavu svých rukodělných výrobků. Z důvodu karantény však 
v letošním roce byla spolupráce bohužel velmi omezena.  
     K pravidelným návštěvníkům Knihovny Vinice zase patřily děti z Dětského diagnostického 
ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny Plzeň, Karlovarská 67. 
Knihovnice jim pomáhaly s výběrem vhodných knih a časopisů.  
     Rovněž klienti o. s. Krystal Plzeň (sociální služby pro lidi s duševním onemocněním) 
navštěvovali některé pořady v M-klubu.  
     Sociálně vyloučeným uživatelům s nižší informační gramotností nabízely pracovnice 
Studovny nadstandardní pomoc při vyhledávání informací z oblastí bydlení, občanského, 
zdravotního a finančního práva, při orientaci v prostředí nabídky kultury, zaměstnání 
a sebevzdělávání. 
     Od října 2017 OK Doubravka nabízí novou službu půjčování didaktických pomůcek 
a hraček pro děti se specifickými potřebami – Lekotéku. A také speciální periodika pro zdravotně 
postižené Mosty a Můžeš, která získala darem od jedné z návštěvnic.  
 
Práce s uživateli s pohybovým handicapem 

     Do ÚKD byla v roce 2020 pořízena mobilní nájezdová plošina pro vozíčkáře, u vstupních 
dveří do knihovny byl pro ně nově nainstalován zvonek.   
     Posádka Bibliobusu starším uživatelům poskytovala pomoc při zdolávání vysokých nástupních 
schodů do vozu a rovněž pomoc s výběrem vhodné literatury.  
     Služeb Knihovny Vinice využívalo několik obyvatel blízkého bezbariérového obytného 
domu. Knihovnice jim poskytovaly nadstandardní pomoc při výběru knižních titulů a manipulaci 
s vybranými dokumenty. 
 
Bezbariérový přístup 

     KMP umožňuje bezbariérový přístup v 11 knihovnách (ústřední budova - ÚKDM, Studovna, 

OK Doubravka, OK Bory, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Lobzy, Hudební knihovna, 

Vinice a pobočka Černice). Knihovna Bolevec je přístupná pouze částečně (plošina o nosnosti 

max. 230 kg uveze dětské vozíky a hůře pohyblivé čtenáře bez vozíku. Ostatní knihovny, 
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zejména malé pobočky, bezbariérový přístup nemají (ÚKD, Bílá Hora, Božkov, Červený 

Hrádek, Koterov, Křimice, Lhota, Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice a Újezd).  

     Od konce roku 2011 jsou knihovny s bezbariérovým WC (Hudební knihovna, OK Lochotín, 

OK Skvrňany, OK Slovany) vybaveny Eurozámky pro tělesně postižené. Projekt Euroklíč 

je mezinárodním projektem, který v Plzni realizovala Národní rada osob se zdravotním 

postižením České republiky, o. s., a který byl v ČR ve své kategorii oceněn titulem 

„Nejvýznamnější počin roku 2007“. KMP byla zavázána zajistit udržitelnost projektu do 31. 12. 

2016, v projektu stále pokračuje.      

 

Práce s dětmi 0-6 let  

     V roce 2020 se KMP do celostátního projektu SKIP S knížkou do života (Bookstart) 

na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti dětí doslova od narození oficiálně nezapojila, 

z finančních důvodů si neobjednala dárkové sety pro rodiny s novorozenými dětmi 

a neúčastnila se Vítání občánků. Projekt však dále podporovala a ve vybraných knihovnách 

připravovala pravidelná setkání.      

     V ÚKDM probíhalo tzv. Čtení pro nejmenší - pro děti s maminkami na rodičovské dovolené 

(2 x), pro MŠ Montessori (3 x) a pro děti z 51. MŠ (1 x). V době uzavření knihovny kvůli 

pandemii knihovníci alespoň připravili 3 on-line Čtení pro nejmenší (21.  4., 15.  5., 26. 10.), 

které si oslovené maminky mohly stáhnout ze zaslaných odkazů: 

• https://drive.google.com/file/d/1GRyLn8M6fNa6ggT2LH_yqVjUYuYNgYSD/view 

• https://drive.google.com/file/d/1h8WSd1JWSnb3HNRQzkOLq9Txz42TApLu/view?usp=sharing 

• https://drive.google.com/file/d/1KqK4VaObqdFh9hHWlD4ZCzQxtNLhG4tM/view?usp=sharing 

     Rodičům předškoláků byly v knihovně k dispozici tištěné seznamy doporučených knižních 

titulů, vhodných k předčítání nejmenším dětem.   

     V rámci Bookstartu v Knihovně Bolevec proběhlo čtení z knihy Černobílé pohádky, jehož 

se zúčastnilo 7 dětí se 4 rodiči. Další naplánovaná Čtení pro nejmenší a čtení pro děti z MŠ 

se z důvodu uzavření knihoven pro veřejnost již konat nemohla. V novém školním roce 

knihovna stihla uskutečnit alespoň jedno další čtení z knihy D. Krolupperové Zuzanka 

a ježeček. Z důvodu nařízeného omezení počtu osob byl průběh akce velmi komorní, 

dva dospělí se třemi dětmi, atmosféra však velmi vřelá.  

     Zatímco v minulosti se v OK Bory konalo Čtení pro nejmenší každý měsíc a postupně 

se utvořilo jádro pravidelných návštěvníků, kteří byli s akcemi velmi spokojeni, v roce 2020 

zde kvůli uzavření či omezení provozu knihoven stihli uskutečnit pouze 4 čtení s účastí 

64 návštěvníků.  

     V rámci spolupráce s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem se v OK Doubravka 

uskutečnila 2 setkání Mateřského klubu, tj. matek na rodičovské dovolené s dětmi 

(9 účastníků). Pro ty nejmenší děti z MŠ dále proběhlo 6 lekcí informační výchovy na téma 

Pohádková knihovna (117 účastníků), další naplánované akce se už bohužel neuskutečnily. 

Nabídka tematických kufříků pro malé návštěvníky byla rozšířena o 3 kusy. Rodiče malých 

dětí si mohou v knihovně vypůjčit speciální didaktické hračky a pomůcky z rozsáhlé nabídky 

Lekotéky.  

     V OK Skvrňany se dříve pravidelně vždy každé třetí pondělí v měsíci scházel čtenářský 

klub Kniháček, určený pro nejmenší děti od 0 do 3 let. Náplní tohoto klubu bylo povídání 

o knížkách, veselé čtení a loutkové divadlo. Činnost klubu byla maminkami na rodičovské 

dovolené od počátku přijata velmi vřele. Proticovidová opatření s omezováním setkávání 

osob však tuto velmi dobře nastartovanou klubovní činnost bohužel přetrhlo.  

     V Knihovně Vinice se velkému zájmu dlouhodobě těšilo půjčování Albi tužek 

a interaktivních knih. Rozšířena zde byla nabídka Lekotéky.  

https://drive.google.com/file/d/1GRyLn8M6fNa6ggT2LH_yqVjUYuYNgYSD/view
https://drive.google.com/file/d/1h8WSd1JWSnb3HNRQzkOLq9Txz42TApLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqK4VaObqdFh9hHWlD4ZCzQxtNLhG4tM/view?usp=sharing
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Práce se seniory  

     KMP navštěvuje cca 7 500 lidí ve věku nad 60 let, což představuje více než 27 % 
uživatelů. Tato ještě silná čtenářská generace využívá výpůjční služby, služby veřejného 
internetu a rovněž tvoří diváckou základnu zejména literárních programů v Polanově síni. 
Jelikož populace stárne a seniorů v knihovně bude dále procentuálně přibývat, KMP 
a zejména ÚKD se na tuto cílovou skupinu systematicky zaměřila.  
     Vedoucí ÚKD již v roce 2019 absolvovala lektorskou Akademii SEFTE (Senior Friendly 
Teacher) v Praze, kde načerpala potřebné znalosti z oblasti vzdělávání a organizování 
volného času seniorů, které nyní předává ostatním pracovníkům knihovny. Cílem je 
seniorům pomáhat, odbourat bariéry, zvýšit dostupnost a komfort knihovních služeb, 
postupně rozšiřovat nabídku speciálních dokumentů, kulturních a vzdělávacích programů. 
     V prvních měsících roku 2020 se KMP zaměřila na zlepšení dostupnosti prostoru 
knihovny – ÚKD byla v lednu vybavena mobilní nájezdovou plošinou pro vozíčkáře.  
     Pro zlepšení přístupnosti služeb veřejného internetu byly vybrané počítače v ÚKD, 
ve Studovně, v OK Doubravka a OK Bory vyčleněny primárně pro seniory a nově vybaveny 
kontrastní klávesnicí CONNECT IT CI-44 s výraznými tlačítky, počítač v ÚKD pak také 
velkou statickou myší Trackball BigTrack pro lidi postižené artrózou, kterou lze ovládat 
i loktem nebo bradou. Ze strany seniorů zaznamenala KMP velmi spokojené reakce, uvažuje 
proto o pořízení speciálních klávesnic také do dalších knihoven, Studovna má v plánu doplnit 
vybavení o speciální myš.  
     Zejména seniorům je určen čtenářský klub Copa čtete, Plzeňácí?, který se 2 x uskutečnil 
v čítárně ÚKD (Povídání nejen o knížkách 16. 1., Nejvýznamnější knihy světové historie 6. 2.), 
dalších 9 naplánovaných setkání však muselo být kvůli obavám z nákazy koronavirem zrušeno.  
     V rámci projektu Senioři píší Wikipedii proběhlo v prostorách Centra robotiky 
(KMP nemá vlastní počítačovou učebnu) 6 setkání tzv. Wikiklubu, který sdružuje seniory 
zapojené z předchozích let (8. 1., 29. 1., 19. 2., 11. 3., 9. 9. a 7. 10.; další setkání plánovaná 
na 4. 11. a 25. 11. musela být zrušena). Setkání vede pracovnice KMP P. Chládková a dva 
dobrovolní lektoři, na propagaci se podílejí všechny knihovny sítě KMP, zejména Studovna. 
Do nového kurzu, který byl zahájen úvodní lekcí 9. 3., se přihlásilo 9 seniorů. Kurz 
naplánovaný na 9., 16., 23., 30. listopadu, 7. a 14. prosince, bohužel nemohl být realizován.  
     KMP dále pokračovala ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem 
TOTEM. V prostorách OK Doubravka 2 x proběhlo TOTEMové povídání pro seniory (28. 1., 
25. 2., celkem 42 úč.).  Knihovna Bolevec ve spolupráci s TOTEMEM v únoru vyhlásila 
literární soutěž pro seniory inspirovanou výročím J. A. Komenského Co důležitého mě kdo 
v životě naučil, co jsem koho naučil/a já – ptala se, kdo byl účastníkům vzorem, zda se to 
nejdůležitější naučili nasloucháním druhým, anebo z knih a filmů. Kvůli koronaviru 
se bohužel nemohl uskutečnit domluvený seminář pro „čtecí babičky a dědečky“ v ÚKDM, 
který měl být zaměřen na výběr pohádek pro čtení dětem. 
     Knihovna je jedním z distribučních míst speciálního časopisu pro seniory Pilsen, který pro 
plzeňské občany vydává Odbor sociálních služeb MMP.  
     V druhé části roku byla práce se seniory velmi komplikovaná, v letních měsících 
(červenci-srpnu) bývá návštěvnost seniorů v knihovnách přirozeně utlumena kvůli jiným 
aktivitám (zahrádka apod.), za druhé vlny pandemie pak zhruba od poloviny září senioři sami 
v obavách z nákazy výrazně kontakt s knihovnou omezili a báli se využívat i nabízenou 
donáškovou službu.  
     Seniorům, kteří přece do knihovny dorazili nebo zavolali, knihovnice vyhledávaly četbu 
podle čtenářského zájmu (např. OK Skvrňany), umožňovaly půjčování/vracení knih 
za nadstandardních podmínek (Lobzy), osobně pomáhaly s taškami knih apod.     
     Se seniory aktivně pracovala Knihovna Bolevec, která prodloužila uzávěrku jarní literární 
soutěže až do 25. 9., přihlásilo se 11 seniorů, kvůli karanténě, pozdějšímu zákazu 
hromadných akcí, ale i obavám seniorek z nakažení ke společnému setkání 29. 9. pak již 
nedošlo. Kromě radosti z tvůrčí činnosti je přepis vzpomínek seniorů využíván jako 
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prostředek trénování paměti. Snažila se též pobočka Božkov, kde starší čtenáři začali 
projevovat zájem o soutěže původně určené dětem.  
     OK Skvrňany pro seniory zorganizovala přednášku Evy Vyškovské Jak si zachovat 
paměť? (15. 9., 6 úč.). 
     OK Doubravka nabídla seniorům celoměsíční výstavku doporučených knih (prosinec) 
a propagovala pomůcky pro seniory (brýle na čtení, čtecí lupy). 
     ÚKD před koncem roku zpracovala a podala na Ministerstvo kultury ČR žádost o dotaci 
v rámci programu K21 na pořízení souboru pomůcek a didaktických her k procvičování 
paměti, jemné motoriky apod. do tzv. Lekotéky pro seniory (název pochází se švédštiny, 
řada knihoven vč. KMP již buduje obdobnou Lekotéku pro děti). 
     Domluvena byla jednání o spolupráci KMP s vybranými zařízeními pro seniory, z důvodů 
hygienických opatření a také dlouhodobé pracovní neschopnosti knihovnice, která měla 
jednání původně na starosti, však musely být schůzky odloženy. 
     Ve všech knihovnách KMP bylo k dispozici specializované periodikum PILSEN-plzeňský 
senior: vyzrálý časopis. 
     Služeb Studovny využívali imobilní obyvatelé, často s vazbou na další podpůrné služby 
města (Senior taxi). V podzimních měsících, v souvislosti s nástupem 2. vlny pandemického 
šíření nemoci Covid-19, zde byl zaznamenán zvýšený zájem seniorů o pomoc při orientaci 
v internetovém bankovnictví.  
     OK Lochotín jednomu čtenáři v seniorském věku poskytla 3 lekce ohledně práce na počítači.  
     V Knihovně Vinice bylo kromě jiného velmi oblíbenou službou seniorům vyhledávání 
neznámých výrazů do kvízů a křížovek. Cíleně zde byl doplněn a rozšířen knihovní fond 
o doporučenou literaturu pro některé obory Univerzity třetího věku.   
 
Donášková služba 

     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2020 ji poskytovalo celkem 14 knihoven (ÚKD, Bibliobus, Knihovna Bolevec, OK Bory, 
OK Doubravka, Knihovna Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, pobočky Bílá Hora, 
Křimice, Lhota, Litice, Radčice). Meziročně přibyla pobočka Křimice. Pracovnice z Knihovny 
Bolevec a OK Lochotín navštěvovaly pravidelně domovy pro seniory a další zařízení. Bolevec: 
MěÚSS, penzion pro důchodce, U Jam 23 a Bezbariérový dům, Kaznějovská 43; OK Lochotín: 
Domov pro seniory „Sedmikráska“ (Kotíkovská 15) a Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ 
(Kotíkovská 649). Ostatní donáškové služby probíhaly na privátních adresách. Celkem bylo 
obsluhováno 65 lidí (vloni 57), uskutečněno 211 návštěv (vloni 302). Nejvíce uživatelů 
obsluhovala OK Lochotín (22 lidí), která též realizovala největší počet návštěv (36). 
Následovala OK Bory s 8 obsluhovanými uživateli a 30 návštěvami.   
     Knihovnice poboček svým kmenovým uživatelům často poskytovaly také donášku 
literatury z jiných provozů KMP.  
     Podmínky pro donáškovou službu byly v roce 2020 velmi složité. Na jedné straně se o ni 
ze strany imobilních seniorů zvýšil zájem, na druhé straně představovala pro seniory i knihovnice 
zvýšené riziko nákazy covidem. Pracovnice, které službu zajišťovaly proto velmi dbaly 
na dodržování hygienických a bezpečnostních opatření.   
     Např. ÚKD začala nově poskytovat soustavnou donáškovou službu dvěma dlouholetým 
čtenářům s problémy pohybového aparátu, kteří by jinak zůstali zcela odříznuti 
od pravidelných výpůjček literatury. Před zahájením i při běžném poskytování této služby se 
snažila o maximální transparentnost. Předem byl vždy domluven termín návštěvy s přesným 
časem, pracovnice knihovny přišla označena jmenovku s logem knihovny. Při první návštěvě 
byl přítomen další člen rodiny, aby si senioři za přítomnosti „svého člověka“ ověřili, že se 
nemusí bát knihovnicím otevřít dveře. Zájemcům s bydlištěm v jiném obvodu ÚKD 
zprostředkovala donášku u příslušné obvodní knihovny. S ohledem na vysoké riziko nákazy 
koronavirem byla hned na začátku roku významně zvýšena hygienická při přípravě knih 
i jejich předání (roušky, rukavice, rozestupy). V době krizového stavu byla služba 
poskytována bezkontaktně, se seniory i jejich příbuznými konzultována periodicita návštěv.  



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

39 

     Senioři, kteří se v době pandemie ocitli v sociální izolaci, byli za donášku knih velmi 
vděční. Donáška individuálním uživatelům ve většině případů probíhat mohla, většina 
domovů pro seniory však byla uzavřena v karanténním režimu a službu v některých 
obdobích nebylo možné poskytovat. 
 
Práce s národnostními menšinami 

     KMP se rovněž zaměřovala na práci s národnostními menšinami. Ve většině se jednalo 
o komunikaci s jednotlivci.  
     Knihovnice ÚKDM individuálně věnovaly nadstandartní pozornost několika vietnamským 
dětem, které měly potíže s češtinou. Pečlivě se také připravovaly na vzdělávací akce pro děti 
z Klubíčka (o. s. Ponton), které z převážné části navštěvují romské děti, a na lekce pro 
přípravnou třídu z 16. ZŠ Americká, kterou navštěvují také romské a ukrajinské děti. 
     OK Doubravka, OK Lochotín a OK Skvrňany pravidelně navštěvovaly děti vietnamské 
nebo slovenské národnosti. V knihovně se plně orientují a nevyžadují speciální služby.  
     Knihovnu Lobzy navštěvovala dospělá čtenářka slovenské národnosti, které knihovnice 
pomáhaly s výběrem vhodných titulů pro malého syna v českém jazyce.  
     Na základě aktuálních požadavků čtenářů byla v Knihovně Vinice rozšířena cizojazyčná 
kolekce o knihy pro děti, leporela a deskové hry v anglickém jazyce. Do knihovny se častěji hlásili 
lidé z bývalého východního bloku (Ukrajina, Moldávie, Litva, Rusko) se zájmem nejen o internet 
a tisk dokumentů, ale i jednodušší komiksy a knihy k procvičování češtiny. Zaznamenán byl 
větší počet předškolních dětí vietnamské národnosti, jejichž rodiče poptávali jednoduchá 
leporela – zvířata, barvy, roční období aj., a společenské hry. 
     Služeb Studovny využívali studenti plzeňských škol, původem z různých zemí Evropy 
či Asie, případně cizinci pracující v plzeňských firmách - ti měli zájem zejména o přístup 
k veřejnému internetu. Většina byla registrovanými čtenáři a byla schopná komunikovat 
česky, rusky nebo anglicky. Jako tzv. anonymní návštěvníci se opakovaně vraceli také 
uživatelé z romské menšiny, trvale žijící v Plzni - nejčastěji využívali internet, nebo hledali 
pomoc při získávání obecných informací.  
 
 
Ostatní nabízené služby  
 
Pomoc uživatelům při práci s výpočetní technikou 

     Všechny knihovny KMP nabízely svým návštěvníkům možnost využít základní seznámení 
s prací na počítači, používání skeneru a kopírovacích zařízení, vyhledávání informací 
v on-line katalozích a na internetu – pracovníci čtenářům na požádání poskytovali zaškolení 
i další asistenční podporu. 
 
Služba Citace Pro 

     Od března 2017 KMP poskytuje službu Citace Pro – citační software, který při vyhledávání 
v online katalogu uživatelům nabízí přímou tvorbu citace díla dle normy ČSN ISO 690 
a napomáhá tak ve správném citování použitých informačních zdrojů při samostatné tvůrčí práci. 
 
Virtuální národní fonotéka 

     Od roku 2019 KMP rozvíjí spolupráci s projektem Moravské zemské knihovny v Brně 
Virtuální národní fonotéka a do databáze VNF dodává své záznamy. (Cílem projektu je 
tvorba souborného katalogu zvukových dokumentů ČR a poskytování informací o existenci, 
místě uložení a podobě zvukového dokumentu ze sbírek zapojených paměťových institucí. 
Do VNF svá data poskytují nejen knihovny, ale i další subjekty jako je Radioservis, 
společnost Supraphon apod. V roce 2019 projekt nově zaštítila Národní technická knihovna 
v Praze (https://www.narodnifonoteka.cz/) a fonotéka se dostala do širšího povědomí odborné 
knihovnické veřejnosti i uživatelů.)  KMP je též zapojena do propagace činnosti VNF.  

https://www.narodnifonoteka.cz/
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Lekotéka 

     KMP dále rozšiřovala nabídku tzv. Lekotéky - souboru pomůcek, didaktických hraček 
a her (nejen) pro děti se specifickými potřebami nebo zdravotním handicapem. Primárně je 
určena mladším dětem a předškolákům. Pomůcky a hračky u dětí napomáhají k rozvoji 
zrakového, prostorového a hmatového vnímání, rozlišování barev a tvarů, podporují 
grafomotoriku a řečové dovednosti. Lekotéka má velký úspěch nejen u rodičů dětí 
se specifickými potřebami. Soubory těchto pomůcek budují OK Doubravka, OK Bory, 
OK Skvrňany a Knihovna Vinice. ÚKD se připravuje na otevření lekotéky pro seniory. 
 
Půjčování tabletu  

     OK Doubravka nabízí prezenční půjčování tabletu, který vyhrála v soutěži v rámci kampaně 
Internet safer day. V roce 2020 však byla uskutečněna jen 1 výpůjčka. 
 
Půjčování čteček elektronických knih 

     V Hudební a internetové knihovně KMP dlouhodobě nabízí možnost zapůjčení několika 
typů čteček elektronických knih a ve všech knihovnách s celotýdenním provozem velmi 
oblíbené elektronické Albi tužky.  
 
Smartkatalog 

     Prostřednictvím webových stránek nabízí knihovna tzv. Smartkatalog – katalog pro chytré 
telefony a tablety s operačním systémem Android.  
 
Journey To Wild Divine – Passage: biofeedback výuková sada 

     OK Doubravka na jednom z veřejných PC nabízela prezenčně Journey To Wild Divine – 
Passage: biofeedback výukovou sadu, dobrodružnou počítačovou hru ovládanou duševním 
stavem, pocity a myšlenkami.  
 
Půjčování stolních deskových her 

     V nabídce všech velkých knihoven KMP jsou od října 2014 k absenčnímu půjčování 
logické a stolní deskové hry, o něž je mezi dětmi i dospělými velký zájem. V letošním roce, 
zejména v době uzavření škol a omezení mimoškolních aktivit, v byla tato služba rodiči 
pro vyplnění alespoň části volného času dětí mimořádně hojně využívána. 
 
Samoobslužný skener 

     Ze strany uživatelů byla v oddělení mládeže ÚKDM oceňovanou službou možnost 
skenování na samoobslužném skeneru i2S e-SCAN pro dokumenty a knihy do velikosti 
A3++, který umožňuje skenovat knihy šetrně.  
 
Půjčování brýlí na čtení, čtecí lupy 

     Po vzoru moderních evropských knihoven jsou (už od října 2010) všechny velké knihovny 
KMP včetně Studovny vybaveny sadou 3 kusů dioptrických brýlí na čtení a nabízejí je 
uživatelům k prezenčnímu využití. Služba je poměrně často využívána. Některé knihovny 
(např. ÚKD) mají k dispozici i čtecí lupy. 
 
Antistresové omalovánky 

     Knihovny rovněž nabízely čtenářům antistresové omalovánky. Bývají volně k dispozici 
a čtenáři si je zpravidla odnášejí domů.  
 
Dárkové poukazy 

     KMP nabízela také dárkové poukazy (předplatné do knihovny, např. jako vánoční dárek), 
v roce 2020 však nebyly využity.      
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Půjčování látkových tašek  

     Od roku 2016 KMP nabízí uživatelům službu půjčování látkových tašek s logem knihovny 
pro odnos zapůjčených dokumentů domů. Obzvláště ve větších knihovnách je o tuto službu 
velký zájem.  
 
Půjčování deštníků 

     Od září 2018 KMP nabízí uživatelům službu půjčování deštníků s logem knihovny. 

 
Kurz Rozečti se 

     Od prosince 2014 knihovna nabízí on-line kurz rychlého čtení Rozečti se. Kurz 
pro registrované uživatele je k dispozici v knihovnách OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, 
OK Skvrňany, Knihovna Lobzy, Knihovna Vinice, Hudební a internetová knihovna 
a v pobočkách Lhota a Litice. V roce 2020 byl však o tuto službu stejně jako v předchozích 
letech nulový zájem.  
 
QR kódy 

     OK Doubravka a OK Bory nabízely prostřednictvím QR kódů možnost stahování do mobilu 
volně dostupných elektronických knih převážně doporučené literatury - čtenářům volně k dispozici 
v prostorách knihovny. 
 
Špunty do uší 

     Před Studovnou a v OK Lochotín je už od roku 2015 umístěn tzv. špuntomat, kde si 
návštěvníci mohou zakoupit špunty do uší.  
 
Semínkovna 

     OK Doubravka již šestým rokem provozovala tzv. Semínkovnu - nabízela svým 
návštěvníkům možnost sdílení vlastních vypěstovaných semínek s dalšími zájemci. 
Semínkovna má své pravidelné uživatele, ti si však v roce 2020 sáčky se semínky více 
odnášeli, než aby je sami doplňovali.  
 
Půjčování tematických kufříků 

     Mezi dětskými uživateli velmi oblíbené tematické kufříky nabízely ÚKDM, OK Doubravka, 
OK Bory, OK Lochotín, Knihovna Bolevec a Knihovna Vinice.  
 
Služba validace mojeID 

     KMP ve Studovně už pátým rokem (od 1. 4. 2016) jako jediná v Plzni provozovala 
validační místo pro službu mojeID (www.mojeid.cz). Proces validace je nastaven tak, 
že pracovnice Studovny prostřednictvím speciálního e-mailového účtu odešlou ověřené 
dokumenty pod zašifrovaným kódem do sdružení CZ.NIC. Pracovníci sdružení následně 
provedou vlastní validaci. - Zájem veřejnosti o službu se rozvíjel postupně, občané ji 
využívali jak pro své soukromé potřeby, tak i v rámci komerční sféry (podnikání). Služba byla 
přístupná od pondělí do čtvrtka v hlavní budově KMP a pro občany bezplatná. Na počátku 
letošního roku pak byla rozšířena i pro poskytovatele domén. Dlouhodobé uzavření Studovny 
v roce 2020 využití bohužel příliš nepřálo. O validaci požádalo jen 8 zájemců (vloni 57, 
předloni 113 zájemců).  
 
Geocasching 

     Knihovny OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín a OK Slovany využili hráči celosvětové hry 
Geocasching k umístění svých kešek. Např. v Doubravce bylo k vyluštění nutno použít 
knihovní katalog. Zaznamenáno bylo 14 „odlovů“, z toho dvě třetiny hned po znovuotevření 
knihovny.  

http://www.mojeid.cz/


 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

42 

Knihobudky 
     Tradiční službou KMP pro širokou plzeňskou veřejnost je i správa miniknihovniček – 
neformálních míst, kde si kdokoliv může vypůjčit nebo volně vzít knihu, kterou tam odložil 
předchozí majitel. OK Doubravka pečovala o knihovničky v čekárnách Nemocnice u sv. Jiří. 
O další se staralo Oddělení KF, které tři zřídilo už v roce 2014 (Plovárna Hradiště, Bazén 
Slovany, Plzeň Zastávka), čtvrtou v průběhu roku 2018 (Černice – Rodinné centrum 
Na Schodech). Od roku 2018 doplňuje ÚKD dvě knihobudky v areálu Zoologické a botanické 
zahrady Plzeň a jednu OK Lochotín v Bazénu Lochotín. Mini knihovničky KMP byly už v roce 
2017 zaregistrovány v rámci projektu Sousedská knihovna do mapy mini knihovniček České 
republiky. Zhruba v polovině roku 2019 začala OK Bory spolupracovat s centrem Moving 
Station a klubovou kavárnou Vinyl Club a Café, do jejichž vybudovaných knihovniček dodává 
vhodné vyřazené knižní dokumenty.  
     Zejména v době omezení služeb knihoven byl o miniknihovničky všeobecně velký zájem, 
knihovny se za dodržení všech hygienických opatření snažily doplňovat obsah alespoň 
o vyřazené a odepsané knižní tituly ze svých knihovních fondů.  
 
     Knihovny pomáhaly učitelům základních škol při výběru knih vhodných jako doporučená 
četba. 
 

 
◼ 

Tabulky ke kapitole III.3 
 
Zodpovězené dotazy 

 2020 2019 Rozdíl 

Počet zodpovězených dotazů  15 579 14 633 + 946 

   z toho e-mailem 339 86 + 253 

 
 
Veřejný internet 

 2020 2019 Rozdíl 

Počet internetových stanic 53 54 – 1 

Počet využití internetu přes počítač KMP 7 902 18 785 – 10 883 

 
 
Meziknihovní výpůjční služba 

 2020 2019 Rozdíl 

MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 150 167 -17 

Kladně vyřízené požadavky 149 167 -18 

 -  z toho výpůjčkou originálu 149 167 -18 

 -  z toho vyřízeno kopií 0 0 0 

    

MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám10 305 428 -123 

Kladně vyřízené požadavky 302 425 -123 

 -  z toho výpůjčkou originálu 302 424 -122 

 -  z toho vyřízeno kopií 0 1 -1 

                                                 
10 Rozdíl mezi počtem odeslaných a vyřízených požadavků je způsoben tím, že KMP objednávala MVS až 
do konce prosince. Tyto požadavky budou vyřízeny teprve začátkem roku 2021.  
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III.4 Ohlasy uživatelů, ankety, průzkumy, registrace akcí   
 
     KMP pozorně sledovala všechny ohlasy uživatelů na svoje služby.  
 
 
Pochvaly, stížnosti  
 
Ústní pozitivní ohlasy a poděkování  

     Čtenáři ÚKD si pochvalovali vstřícnost a ochotu knihovnic, spokojenost občas vyjádřili 
květinami, kávou či čokoládou.  
     ÚKDM zaznamenala vstřícné reakce na akce, které se v knihovně uskutečnily, 
poděkování od jedné z maminek za odkaz na online Čtení pro nejmenší. Oceňována byla 
i spolupráce při kampani Knížka pro prvňáčka. Řada čtenářů vyjádřila poděkování 
za vstřícnost a zapůjčení knih v době uzavření knihovny. 
     Knihovna Bolevec přijímala poděkování zejména od seniorů a od dětí za ochotu, 
vstřícnost a pomoc při vyhledávání knih, v dětském oddělení též poděkování za akce 
pro žáky a děti ze školních družin. Adresná pochvala od čtenářky byla „hlavně pro paní Evu 
Procházkovou, která je naprosto úžasná. Ale i ostatní knihovnice jsou milé, ochotné. 
Atmosféra v knihovně velmi příjemná.“ (14. 11.) Velmi pozitivní reakce čtenářů zaznamenala 
po uvolnění protipandemických opatření – řadě lidí totiž přístup k novým knihám a návštěva 
knihovny už velmi chyběly.  
     Ředitelka KMP vyslechla ústní pochvalu od čtenáře pro knihovnice OK Bory – pečují o něho, 
vybírají a doporučují mu knihy ke čtení, jsou zlaté, velmi ochotné (19. 6.). 
     Čtenáři OK Doubravka se kladně vyjadřovali k ochotě knihovnic a jejich pomoci 
s výběrem vhodné literatury, reagovali na pestrou a širokou nabídku deskových her, 
tematických kufříků a materiálů z Lekotéky. Dobré ohlasy byly na provedení lekcí pro školy, 
nabídku Semínkovny, nebo výdejní okénko. Jako poděkování lidé často přinášeli knihovnicím 
čokoládu nebo jinou sladkost.  
     V Hudební knihovně se v roce 2020 násobně zvýšil počet dotazů a konzultací ohledně 
výběru e-čteček a procesu stahování e-knih především ze strany seniorů, kteří byli velmi 
vděční za poskytnuté informace a rady, oceňovali vstřícný postoj knihovníků a pomoc 
s vyhledáváním informací na webu.  
     Čtenáři-senioři v Knihovně Lobzy oceňovali klidné prostředí v dopoledních hodinách 
a široký výběr knih.   
     Ředitelka KMP přijala ústní pochvalu od čtenářky pro knihovnici Andreu Dibovou 
z OK Lochotín - „Je báječná, milá, ochotná, nejlepší ze všech, vždy pomůže a poradí.“ (4. 12.)  
     Uživatelé OK Skvrňany si velmi pochvalovali nabídku prodeje odepsaných a vyřazených 
knih, které byly v době uzavření volně k dispozici před budovou a za které zájemci mohli 
poplatek vhodit do schránky knihovny.  
     Čtenářka OK Slovany kladně hodnotila pravidelné připomínání různých výročí a s tím 
spojené výstavky knih, které je možné si ihned vypůjčit.  
     Knihovna Vinice sklidila pozitivní ohlasy za znovuobnovení provozu. I když na podzim 
byla na čtenářích již znát jistá rozladěnost z protipandemických opatření, většina oceňovala 
vstřícnost knihovnic. Mateřské školy kvitovaly snahu knihovnice docházet do prostor 
školských zařízení, nebo udržovat kontakt s dětmi alespoň ve venkovním prostoru před 
knihovnou. Vesměs kladné ohlasy rodičů byly také na online tréninky čtení Master čtenář.  
     Ve Studovně lidé reagovali na novou výmalbu, zvláště oceňovali čistotu zdí ve foyer 
a na WC. Od studentů VŠ opakovaně zaznívala pozitivní vyjádření k možnosti využití 
počítače a klidného zázemí při přípravě na školní zkoušky. 
     Pozitivně hodnocená byla i práce knihovnice pobočky Křimice, konkrétně donáška knih 
do domácností. Ve Lhotě a také v Liticích byli čtenáři rádi, že knihovna v jejich městské části 
funguje. V Malesicích a Radčicích vyjadřovali spokojenost s nabídkou knih a periodik. 
     Ředitelka KMP zaznamenala od veřejnosti i ústní pochvalu na novoročenku KMP 
(PF 2020). 
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Písemné pochvaly a poděkování 
     Ředitelství KMP nebo přímo knihovny obdržely od uživatelů řadu kladných písemných 
ohlasů a poděkování, většinou v elektronické podobě.  
     ÚKD bylo e-mailem doručeno poděkování od dvou čtenářů, kteří při ukončení registrace 
v KMP z důvodu stěhování pryč z Plzně vyjádřili spokojenost se službami a příjemnou 
atmosférou, kterou vždy v knihovně zažili.  
     ÚKDM přijala e-mail s poděkováním od učitelky pro L. Výškovou za organizaci besedy 
s A. Popperovou. Rovněž poděkování e-mailem od vychovatelky za spolupráci s knihovnou 
a osobní nominaci na cenu Čtenář roku.  
     V e-mailové korespondenci OK Doubravka se po znovuobnovení provozu knihoven 
objevila řada komentářů a vyjádření, jak mnohým čtenářům knihovna chyběla. Poděkování 
a uznání byla též obsahem vánočních přání, která od čtenářek na konci roku do knihovny 
dorazila („Moc děkuji za Vaši ochotu a práci, kterou pro mě děláte. Pomáháte mi tím 
zpříjemnit život.“; „Ráda bych Vám a celému kolektivu knihovny v OD Centrum Doubravka 
poděkovala za profesionální práci, ochotu a milý přístup jak ke mně, tak i k ostatním 
čtenářům.“ 16. 12.) 
     Ředitelka KMP dostala od učitelky poděkování pro OK Bory „za výborná doporučení, 
zajímavé besedy a dílny pro děti, shánění deseti výtisků od jednoho titulu a nejvíc ze všeho 
za trpělivost s prodlužováním výpůjček i se mnou“ (25. 6.).  
     A rovněž pro OK Skvrňany za bedny s vyřazenými knížkami před vchodem. („Byla to nejlepší 
věc, která nás v dnešní době potkala. Děkujeme, děkujeme a ještě jednou děkujeme.“ 4. 5.)  
     Studovně bylo opakovaně e-mailem nebo písemně děkováno za vyhledání informací, 
knižních zdrojů či kontaktů, např. k publikaci o historii cukrářství v plzeňském regionu, 
k pořadu o Západočeské galerii aj.   
     Do Oddělení KF došlo poděkování e-mailem od čtenářky za pestrý výběr dobrých knih, 
na konci roku potom poděkování od kolegyně z Národní knihovny ČR pro katalogizátorku 
Martinu Kožíšek Ouřadovou za pečlivou práci na tvorbě a opravách autoritních záznamů. 
     Také letos KMP obdržela pohlednici s poděkováním z celého srdce za dlouholetou 
podporu v projektech Nedoklubka (www.nedoklubko.cz). 
     Na Instagramu se objevila pochvalná poznámka ke Knihovně Vinice – matka  vložila 
komentář k fotografii své dcerky: „Dnes jsme byly poprvé v knihovně spolu. Já jsem si 
vybrala nějaké novinky, Nelinka se zatím rozhlížela po knížkách a dětské hry ji fakt zaujaly. 
Byla jsem moc překvapená výběrem… chválím (24. 8.). 
     J. Horáková obdržela e-mailem poděkování od známé autorky kuchařek za publikaci Život 
je sladký aneb Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku („…dovolte, abych Vám vyslovila 
poděkování a uznání za překrásnou práci, kterou jste vykonali. Jsem knihou naprosto 
nadšena a ještě jednou gratuluji. Dovedu si představit, co se za tak úžasným dílem skrývá 
práce, nervů, kompromisů, ale i odvahy, když jdete s novou knihou před čtenáře.  Vím, 
o čem píšu, hovořím z vlastní zkušenosti. Právě proto, že vím, co realizace a vydání knih 
obnáší, dovedu ocenit tento krásný výsledek vaší práci. Kniha je opravdu krásná!“  2. 12.).   
 
Ústní negativní ohlasy a konflikty      

     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy.  
     V ÚKD někteří čtenáři vyjádřili nesouhlas s přesunem fantasy a sci-fi literatury do ÚKDM. 
Nejčastěji zde zaznívalo, že sci-fi žánr je přece také pro dospělé čtenáře a že je pro ně cesta 
do patra bariérou, kterou nechtějí překonávat („Nahoru pro to nepůjdu.“). Někteří se také 
obávali o osud celého žánru, měli strach, že knihy byly přesunuty kvůli nezájmu čtenářů.  
     ÚKDM zaznamenala dlouhodobou a oprávněnou kritiku na nedostatečné sociální zařízení 
v tomto oddělení. Hned na počátku ledna došlo ke slovnímu konfliktu v oddělení mládeže – 
jeden starší čtenář se rozčílil, když se dozvěděl, že tam byl zrušen internet, a spěchal 
stěžovat si na ředitelství. Jelikož ředitelku nezastihl, křičel alespoň na náměstka pro ostatní 
činnost, že podá stížnost na magistrát. Hrozbu nakonec neuskutečnil. (KMP internet nezrušila, 

http://www.nedoklubko.cz/
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pouze stanici přesunula z úseku, kde nebyl cílovou skupinou mladých čtenářů využíván, do 
ÚKD.) 
     Návštěvníci OK Bory dlouhodobě negativně hodnotili absenci parkovacích míst v blízkosti 
knihovny.  
     Na ředitelství byla přijata telefonická stížnost čtenářky na letní provozní dobu a nedostatečnou 
komunikaci s veřejností v OK Doubravka – prý se tam nelze dovolat a nikde nejsou žádné 
informace (8. 7.). - Stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná, informace o otevírací době byly 
prokazatelně umístěny všude (na dveřích, venkovní nástěnce - kliprámu, na protokolech, webu 
i na sociálních sítích). Pořízeny byly důkazní fotografie. 

     V Knihovně Lobzy se objevily připomínky k hlasitosti přístupového systému vstupních 
dveří do prostoru školního pavilonu (zvuk byl z bezpečnostních důvodů zesílen správcem 
budovy). 
     OK Skvrňany a také např. pobočka Radčice čelila negativním reakcím od některých 
čtenářů na omezení provozu knihovny z důvodu protipandemických opatření.   
     Studovna opět zaznamenala ústní stížnosti uživatelů na výrazný hluk různých hudebních 
produkcí z pěší zóny a vysoké teploty v odpoledních hodinách v badatelně. 
     V pobočce Lhota si matky malých dětí opakovaně stěžovaly, že drolící se koberec se dětem 
lepí na oblečení.  
     V pobočce Újezd si uživatelé stěžovali na nepořádek v přístupové chodbě ke knihovně 
a na absenci telefonního spojení pro potřeby prodlužování výpůjček. 
     V ústřední budově KMP byla zaznamenána i jedna výhružka od čtenáře, který 23. 11. 
ve vstupní chodbě vykřikoval, že nikde nevidí žádné okénko a že vezme kámen a nějaké tam 
udělá… 
 
Písemné stížnosti a dotazy 

     V roce 2020 jednotlivé knihovny KMP neobdržely žádné písemné stížnosti.  
     Ředitelce byla 27. 4. e-mailem zaslána stížnost čtenáře na OK Skvrňany, který 
se pozastavoval nad tím, proč knihovna neotevřela hned 27. 4., nechápal, co jí tak dlouho trvá, 
a hrozil, že nebude-li otevřeno 28. 4., obrátí se s žádostí o nápravu na zřizovatele. Ředitelka 
v odpovědi vysvětlila, že rozhodnutí Vlády ČR bylo zcela nečekané a že se knihovna musí 
na bezpečné znovuotevření nejprve připravit a vybavit dezinfekcí a hygienickými potřebami. 
KMP otevřela 4. 5., pán na vysvětlení už nereagoval. 
     KMP rovněž obdržela dotaz, proč už se nepořádají taneční lekce Plzeňské školy tance 
v neděli odpoledne M-klubu. Na zdůvodnění ředitelky, že KMP nemá dostatečné personální 
kapacity, aby se mohla zavázat k pravidelnému nedělnímu provozu, tazatelka více 
nereagovala. 
 
Kauzy s problémovými uživateli 

     K 7. říjnu bylo pozastaveno členství v KMP čtenáři, který knihy vypůjčené z knihovny 
přechovával v hygienicky nevhodném prostředí, kde docházelo k jejich kontaminaci 
krvesajícím parazitem – štěnicí domácí (Cimex lectularius). V šesti knihách, které vrátil 
do ÚKD, byly nalezeny štěnice ve všech stádiích vývoje, tj. od vajíček přes nymfy až po živé 
dospělé jedince. Vajíčka štěnic byla objevena také ve dvou dalších knihách, které vrátil 
do ÚKDM. Těchto osm obsahově hodnotných knih v celkové pořizovací ceně 5 705,- Kč 
muselo být po konzultaci se specializovanou firmou Desinsekta, s.r.o., z fondu vyřazeno, 
odepsáno a zlikvidováno (k dezinfekci papírových knih nelze vodou ředitelný postřik použít). 
Ukázalo se, že k přenosu štěnic a také švábů - rusů domácích (Blattella germanica) - došlo 
i z jeho oblečení na polstrované židle při častém využívání počítačů s veřejným internetem 
v knihovně. V rámci protipandemických opatření byla Studovna naštěstí záhy pro veřejnost 
uzavřena, pomocí opakovaných postřiků a feromonových lapačů se do konce roku podařilo 
obtížný hmyz zcela zlikvidovat a anulovat riziko přenosu štěnic z knihovny do domácností 
jiných čtenářů. (Šlo o jinak velmi slušného pána v tíživé sociální situaci, který údajně žil zprvu 
na ubytovně, později snad v nějakém squatu.)   
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Dotazníky zpětné vazby 

     OK Doubravka a Knihovna Bolevec rozdávaly pedagogům, kteří se školní třídou navštívili 
jakoukoliv akci v knihovně, dotazníky pro zpětnou vazbu. Učitelé tak měli možnost 
oznámkovat i slovně ohodnotit akci i lektorské dovednosti knihovníka. Sebraná hodnocení 
byla vesměs kladná, např. v OK Doubravka: „Děkujeme, chodíme do knihovny moc rádi ☺“; 
„Velice krásný přístup k dětem, chválím za obsah pořadu pro děti ☺“; „Skvělé – jako vždy ☺“  
– LIV v knihovně jako doma; „Mockrát děkujeme, děti i nás to moc bavilo“; „Moc se nám 
líbilo. Děkujeme“; „Moc se nám u vás líbilo, děti byly celou dobu soustředěné“; „Děkujem 
za pěkný program. Zase přijdeme“; „Moc pěkně připravené. Děkujeme.“ – LIV Pohádková 
knihovna; „Chválím spisovný jazyk“; „Pěkné. Děkujeme.“ –  LIV Přišla na svět pohádka. 
 
 
Vyplňování dotazníků zaměstnanci KMP, registrace akcí, hlášení 
 
Vyplňování dotazníků 

     V průběhu roku 2020 se KMP zapojila do řady průzkumů či výzkumů a zpravidla 
elektronicky vyplnila několik dotazníků, např.: 

• Leadershipové role v knihovnách – elektronický dotazník E. Bartošové, KISK FF MU 
Brno (vyplnila ÚKD – P. Šťastná, Studovna)  

• Manažerský přístup, leadership, ve vedení a rozvoji zaměstnanců elektronický 
dotazník A. Blaho, studentky FHS UTB Zlín (vyplnila ÚKDM – L. Výšková, Knihovna 
Lobzy – Z. Mišterová)  

• Pozitivní dopady pandemie na knihovny - elektronický dotazník Za knihovny! 
(vyplnila ÚKD – P. Šťastná, Knihovna Lobzy – Z. Mišterová)  

• Dopady COVID-19 na zaměstnance v kultuře - elektronický dotazník UZS ČR 
(vyplnila ÚKD – P. Šťastná, Knihovna Bolevec – E. Procházková a H. Brožová, 
ředitelství - H. Šlesingerová)  

• Komunitní aktivity v městských knihovnách, mapující mezigenerační vztahy 
ve společnosti – elektronický dotazník k bakalářské práci Ž. Heidlerové, studentky 
FPF SU (vyplnila ÚKD – P. Šťastná, ÚKDM - M. Ouřada a P. Pekárková, Knihovna 
Bolevec – E. Procházková a H. Brožová, Studovna) 

• Cenzura knih - řízený rozhovor k výzkumu M. Vojáčkové, FF MU Brno, (zodpověděla 
ÚKD – P. Šťastná) 

• Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora 
kolektivního vyjednávání - Průzkum mezi zaměstnanci - kolektivní vyjednávání - 
elektronický dotazník KZPS ve spolupráci se SKIP (vyplnila ÚKD – P. Šťastná, ÚKDM 
– většina pracovníků, OK Bory – K. Smílková, Knihovna Bolevec – E. Procházková 
a M. Korandová, Knihovna Lobzy – Z. Mišterová, ředitelství – H. Nováková) 

• Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora 
kolektivního vyjednávání – Zaměstnavatelé – otázky k flexibilitě - elektronický 
dotazník KZPS ve spolupráci se SKIP (vyplnila H. Nováková, H. Šlesingerová)  

• Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora 
kolektivního vyjednávání – Zaměstnavatelé k tématu Age management a rovnosti 
žen a mužů - elektronický dotazník KZPS ve spolupráci se SKIP (vyplnila H. Nováková)  

• Konflikty v pracovním procesu a jejich vliv na psychiku člověka - elektronický 
dotazník EF ZČU (vyplnila ÚKD – P. Šťastná)   

• Témata a problémy každodenního života a jejich zařazování do (čtenářských 
a vzdělávacích) aktivit pro děti a mládež v knihovnách - elektronický dotazník 
k diplomové práci Bc. Kláry Dvořákové, studentky KISK FF MU Brno (vyplnila ÚKDM 
– P. Pekárková) 
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• Knihovní maskoti a skřítci - elektronický dotazník sekce Klub tvořivých knihovníků 
SKIP (vyplnila OK Doubravka – L. Kotroušová) 

• Cena Česká kniha – elektronická anketa (vyplnila Studovna) 

• Dotazník spokojenosti pro uživatele ITC služeb SITMP (vyplnila Studovna, 
H. Šlesingerová)  

• Benchmarking knihoven – databáze Národní knihovny ČR (20. 5. údaje KMP za rok 
2019 vyplnila H. Nováková) 

• Udržitelnost v knihovnách - elektronický dotazník E. Bartošové, KISK MU Brno 
(vyplnila H. Nováková) 

• S knížkou do života 2019 – elektronický dotazník zpětné vazby k uplynulému 
ročníku projektu SKIP S knížkou do života / Bookstart (vyplnila H. Šlesingerová) 

• Využití benchmarkingu v knihovně - elektronický dotazník studenta FE ZČU Plzeň 
(vyplnila H. Nováková) 

• Typologie služeb v západočeském regionu – dotazník k vypracování diplomové 
práce studentky Bc. Plundrichové, MěK Horažďovice (telefonicky zodpověděla 
H. Nováková) 

• Magnesia Litera – elektronická anketa (vyplnila H. Šlesingerová) 
 
 

Hlášení o uskutečněném veřejném čtení  

     Hlášení o uskutečněném veřejném čtení prostřednictvím formuláře Národní knihovny ČR 
za celou KMP provádí na základě údajů z jednotlivých provozů E. Procházková z Knihovny 
Bolevec. V roce 2020 bylo takto oznámeno 41 čtení (166 v roce 2019). Z toho bylo 18 čtení 
v ÚKDM, 10 v OK Bory, 9 v Knihovně Bolevec a 4 v ÚKD.  
 
Registrace účasti KMP v celostátních projektech a aktivitách 

     KMP se v roce 2020 zaregistrovala do databází účastníků řady celostátních aktivit, 
jako byly např. Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (zaregistrovala se ÚKDM), Noc 
s Andersenem (ÚKDM), Den poezie (ÚKDM), Týden čtení dětem (Knihovna Lobzy), 
Březen – měsíc čtenářů (18. 2. celou KMP zaregistrovala H. Nováková) nebo Týden 
knihoven (22. 9. celou KMP zaregistrovala H. Nováková).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLofyoKuIYjjVic0mvnqc5gg64UUklIkiLfZLFFZaPpm8hA/viewform
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III.5 Kulturní a vzdělávací služby 
 

     Protipandemická opatření měla v knihovnách největší dopad na oblast kulturních, 
vzdělávacích a komunitních služeb.  
     Po řadu týdnů musely být knihovny pro veřejnost zcela uzavřeny, platil zákaz volného 
pohybu osob, v dalších týdnech organizace nesměly pořádat hromadné akce, nebo pro akce 
platila různá omezení. Vládou ČR byly postupně nastaveny přísné hygienické podmínky 
(roušky, dezinfekce, rozestupy lidí a židlí 2 m, zákaz hudebních vystoupení aj.) a limity 
max. možného počtu účastníků vč. pořadatelů a účinkujících ve vnitřních prostorech staveb 
(od 10. 9. pouze s rouškou, od 18. 9. nad 10 osob pouze s židlí, od 24. 9. max. 10 osob, 
od 14. 10. max. 6 osob, od 9. 12. max. 10 osob, od 18. 12. úplný zákaz akcí).  
     Také školy všech typů, které s knihovnou obvykle hojně spolupracují, přešly do režimu 
distanční výuky. 
 
Kulturní, vzdělávací a komunitní akce 

    V roce 2020 bylo v KMP uskutečněno dohromady jen 665 kulturních, vzdělávacích 

a ostatních akcí, kterých se zúčastnilo 12 960 návštěvníků (v roce 2019 to bylo 2 069 akcí, 

48 216 návštěvníků). Počet akcí tedy klesl o 1 404 (o 68 %), počet jejich účastníků se snížil 

o 35 256 lidí (o 73 %). Na akcích se kromě knihoven podílely Polanova síň, M-klub a L-klub. 

Průměrný počet návštěvníků na jednu akci byl 19 lidí (v letech 2016-2019 to bylo 23 lidí).  

     67 % všech akcí (tj. 446 akcí / 9 593 úč.) proběhlo v prvním pololetí. Ve druhém pololetí byla 
realizace možná zejména v září a v prvním říjnovém týdnu. Oproti jiným rokům byly tentokrát 
některé pořady zařazeny i na letní měsíce (29 kulturních a 1 vzdělávací). Návštěvnost byla 
ovlivněna obavou z možné nákazy a vládními limity, většina uskutečněných programů proto 
proběhla v komorní podobě. 
 

 
Vzdělávací akce  
 

Lekce informační výchovy 

     Z celkového počtu akcí bylo 167 akcí vzdělávacích (vloni 546), které zahrnovaly kromě 

117 lekcí informační výchovy (LIV) s 2 132 úč., v menší míře také zaškolování návštěvníků 

na počítači a internetu.     

     Počet uskutečněných LIV byl o 221 nižší než v roce 2019, počet účastníků LIV se snížil 

o 4 920 lidí, tj. o 69,76 %.   

     Nejvíce lekcí proběhlo v Knihovně Vinice (31/554 úč.), v ÚKDM (24/411 úč.), v OK Doubravka 
(15/286 úč.), v OK Slovany (10/180 úč.), v OK Skvrňany (9/145 úč.), v OK Lochotín (8/140 úč.), 
v Knihovně Bolevec (6/111 úč.) a v OK Bory (5/136 úč.). Z malých poboček se zapojily např. 
Radčice (2/31 úč.) a Božkov (1/10 úč.). Na provádění lekcí se podílelo 21 pracovníků KMP. 
Většina akcí se uskutečnila na počátku roku, malá část, především pro nejmladší děti z MŠ, 
mohla proběhnout v podzimních měsících. 
     Cílovými skupinami byly MŠ, ZŠ, SŠ, případně školní družiny.  

 
 

 2020 2019 Rozdíl 

Počet lekcí 117 338    – 221 

Počet účastníků 2 132 7 052 – 4 920 

 
     V OK Doubravka na začátku roku pokračoval již 8. ročník Projektu informační výchovy 

ve spolupráci knihovny a základní školy. Tento ucelený cyklus lekcí pro všechny ročníky 

14. ZŠ a ZŠ Újezd v souladu s Koncepcí podpory mládeže MŠMT ČR na období 2014-2020 
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doplňoval rámcové vzdělávací programy školy, jeho cílem byla orientace v knihovně 

(v knihovnách obecně), osvojení si práce s knihou a dalšími informačními zdroji (vyhledávání 

konkrétních informací v tištěných i elektronických zdrojích), přehled o knihovnictví 

a informační společnosti v dějinných souvislostech a přehled knižní produkce přiměřené 

věku. Při lekcích v dětském oddělení bylo využito různých didaktických metod (prvky 

dramatické výchovy, skupinová práce, workshopy apod.). Jednotlivé lekce byly koncipovány 

jako prožitkové dílny na dané téma, živé hodiny s interaktivními prvky, zaměřené na rozvoj 

čtenářské gramotnosti, klíčových kompetencí a tzv. „měkkých“ dovedností. Projekt byl 

pozitivně hodnocen ze strany školy (kladná hodnocení od učitelek v Dotaznících pro zpětnou 

vazbu k jednotlivým lekcím). Kvůli uzavření knihoven v době protipandemických opatření 

se však mohla uskutečnit pouze část plánovaných akcí, pak došlo k přerušení, a ani v novém 

školním roce bohužel nebylo možné dále pokračovat.  

   

Vzdělávací akce z oblasti informačních a komunikačních technologií 

     Knihovny poskytovaly uživatelům instrukce k práci s výpočetní technikou a on-line katalogem. 

Na požádání i na objednávku prováděly školení základů práce s PC, internetem, skenerem 

a textovým editorem.  

     Nabízely také e-learningový kurz rychlého čtení Rozečti.se, o který však byl nulový zájem.  

     ÚKD se podílela na vzdělávacím projektu Senioři píší Wikipedii, který vedla 

P. Chládková (IT). Během roku se uskutečnilo celkem 7 společných setkání pro 41 

účastníků, zaměřených na podporu editace celosvětově oblíbené encyklopedie Wikipedie. 

Účastníci z řad aktivních seniorů se setkávali mimo prostory KMP - v Centru robotiky. 

     ÚKDM uskutečnila 2 přednášky pro žáky základní školy Bezpečný internet. 

     Hudební a internetová knihovna pro děti z příměstského tábora připravila přednášku 
na téma Kyberšikana. Rovněž zde proběhlo proškolení jednoho zájemce s praktickou 
ukázkou půjčování e-knih z KMP.  

 
Ostatní vzdělávací akce 

     ÚKDM pro žáky ZŠ 2 x uskutečnila velmi oblíbenou přednášku Netradiční knihy. Žákům 

II. stupně ZŠ zde byla věnována přednáška Braillovo písmo, žákům I. stupně akce Cesta 

za knihou – čtenářské pasy (2 x), dětem z Klubíčka, o. s., Ponton a dvěma přípravným 

třídám ZŠ komponované pořady Povídání na téma (4 x).   

     Pro studenty oboru učitelství Ateliéru dramatické výchovy Katedry pedagogiky ZČU připravila 

OK Doubravka seminář Seznámení s knihovnou a dětskou literaturou jako metodickou přípravu 

na čtení studentů dětem z MŠ.       

 
 
Kulturní akce  
 

     V oblasti kulturních akcí KMP připravila pro své návštěvníky další programy, především 

besedy, soutěže, čtení a přednášky. Jednalo se zejména o akce pro školy a akce pro 

dětskou veřejnost. Zapojily se nejen knihovny s celotýdenním provozem, ale i některé 

z malých poboček. Témata a formy akcí byly jako každý rok velmi různorodé – čtení 

pohádek, roční období, zvyky a obyčeje, spisovatelé, ilustrátoři, zajímavé knížky, pohádkové 

postavy, zvířata apod.  

     Celkem se v KMP v roce 2020 uskutečnilo 482 kulturních či kulturně-vzdělávacích 
akcí, kterých se zúčastnilo 9 350 návštěvníků (v r. 2019 to bylo 1 458 a 35 223 návštěvníků). 
Množství provedených kulturních akcí se tedy meziročně o 976 (67 %) snížilo a součet 
účastníků klesl o 25 873 (o 73 %).  
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Cestopisné pořady 

     Velký zájem byl především o cestopisné pořady. KMP jich uskutečnila 13, z toho 
6 v prostoru M-klubu, 6 v L-klubu 1 v Polanově síni. Největší zájem byl o přednášku 
V. Zikmunda Irsko na kole v L-klubu, na kterou přišlo 54 posluchačů, dále pak tamtéž 
o přednášku T. Kubeše Černobyl – spící peklo s 52 účastníky. Nejmenší návštěvnost naopak 
zaznamenal Rok na Havaji P. Nazarova v Polanově síni (13 úč.). Průměrná návštěvnost 
na cestopisných pořadech činila 33 lidí (30 v roce 2019). Pořady s cestovatelskou tematikou 
bývají doplněny o výstavky knih, promítání autorských dokumentárních filmů, ukázky 
fotografií, dovezených artefaktů, malé autogramiády apod. 
 

V roce 2020 byly realizovány cestopisné pořady:  
 

     V M-klubu: 

• David Hainall - Barma – usměvavá, tajemná, zlatá (6. 1., 20 úč.) 

• V. Váchal - Írán není arabská země (13. 1., 45 úč.) 

• P. Nazarov - Severní Indie. Z Himálaje do Váránasí (27. 1., 42 úč.) 

• Tomáš Kubeš - Černobyl – spící peklo (3. 2., 33 úč.) 

• T. Kůdela - Extrémní Island po vlastní ose (24. 2., 36 úč.) 

• Dagmar Franková - Arménie kousek po kousku (2. 3., 27 úč.) 
 

     V L-klubu: 

• J. Kalát - Izrael – svatá země (22. 1., 38 úč.) 

• Petr Vlček - Ze Šumavy přes Český les do Smrčin (29. 1., 42 úč.) 

• Zdeněk Vacek - Volání Mato Tipila (12. 2., 29 úč.) 

• Tomáš Kubeš - Černobyl – spící peklo (18. 2., 52 úč.) 

• V. Zikmund - Irsko na kole (26. 2., 54 úč.) 

• Kateřina Kubištová - Učitelkou v Myanmaru (10. 3.) 
 

     V Polanově síni: 

• Petr Nazarov – Rok na Havaji (7. 7., 13 úč.) 
 
 
Besedy a pořady s pozvanými osobnostmi       

     Dobré návštěvnosti se těšily také besedy a pořady s pozvanými osobnostmi. V roce 2020 
proběhlo celkem 19 takových pořadů, v nichž se představilo 23 známých osobností. 
Obvyklým místem konání byla Polanova síň (14 pořadů), tři pořady se uskutečnily také 
v M-klubu a dva v L-klubu. Ze strany diváků byl největší zájem o pořady v Polanově síni – 
besedu s Helenou Třeštíkovou v rámci cyklu Publicisté.cs - aktuálně (82 návštěvníků) 
a přednášku Zdeňka Vacka a Pavla Vespalce Karel a Josef – bratři Čapkové (73 návštěvníků). 
Průměrná návštěvnost na tomto typu programů byla 26 lidí (vloni 30). 
 

V roce 2020 byly realizovány pořady s osobnostmi:  
      

     V cyklu Publicisté.cs-Aktuálně (Polanova síň): 

• Třeštíková H. (14. 1., 82 úč.) – 61. díl cyklu 

• Voděrová H, Vaneš M. (10. 3., 14 úč.) – 62. díl cyklu 

• Suk P. (23. 6., 15 úč.) – 63. díl cyklu 
          
     V cyklu Záhady a záhadologové (Polanova síň): 

• Pečenka Š. (7. 1., 20 úč.) – díl 21. cyklu 

         
 
Křty a prezentace publikací (Polanova síň): 

• Gardavský V. – Křest publikací Edice Ulita 2019 (29. 1., 24 úč.). 
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Besedy se spisovateli, autorská čtení 

• Jančařík P., Babnič V., Hanzelová D., Brodničková B. - Literární party Aleny Vávrové 

(Polanova síň, 18. 2., 38 úč.) 

 

Ostatní přednášky a besedy: 

• Vacek Z., Vespalec P. - Karel a Josef – bratři Čapkové (Polanova síň, 22. 1., 73 úč.) 

• Nechutný J., Kaška A., Pavelka I., M. Samková - Z Listáře Boženy Němcové 

(Polanova síň, 1. 2., 26 úč.) 

• Kubová, V. - Božena Němcová – mýty a skutečnost (L-klub, 5. 2., 53 úč.) 

• Drulák P. - Tajnosti levice a Sametová budoucnost (Polanova síň, 19. 2., 11 úč.) 

• Bělohlavová, J. - Vliv psychiky na lidský organismus (L-klub, 19. 2., 18 úč.) 

• Vít V. - Jak si chránit své zdraví (M-klub, 4. 3., 15 úč.) 

• Kubová, V. - Božena Němcová – mýty a skutečnost (M-klub, 9. 3., 5 úč.) 

• Kůs T., Malina V. - Dva sedmdesátníci (Polanova síň, 9. 6., 23 úč.) 

• Pečenka Š. – Hašlerky (Polanova síň, 15. 7., 34 úč.) 

• Vhrsti - Jak se kreslí večerníček (Polanova síň, 10. 8., 32 úč.)  

• Rutová M. - Kineziologie – Metoda One Brain (M-klub, 14. 9., 5 úč.) 

• Kubová V. - Jirásek čtený i nečtený (Polanova síň, 22. 9., 7 úč.) 

• Pečenka Š. - Filmové střípky (Polanova síň, 30. 9., 3 úč.) 

 

 

Hudební pořady 

     V roce 2020 se v KMP uskutečnilo 5 koncertů a recitálů. Hudební pořady nejčastěji 

organizačně zajišťoval M-klub, ale probíhaly v prostorách OK Skvrňany. Série nazvaná 

Koncerty mezi knihami se stala divácky oblíbenou právě díky netradičnímu komornímu 

prostředí mezi knihami, kde byla přitom velmi dobrá akustika. Koncertování v tomto 

netradičním prostoru s jedinečnou atmosférou bylo oceňováno i samotnými umělci. Největší 

zájem posluchačů byl tentokrát o vystoupení Ivany Horké & tria (18 návštěvníků). Průměrná 

návštěvnost na koncertech činila 11 účastníků (vloni 23).        
 

     Koncerty mezi knihami (OK Skvrňany): 

• Jakub Noha (21. 1., 16 úč.) 

• Ivana Horká & trio (18. 2., 18 úč.) 

• Keiko a Pepa (3. 3., 8 úč.) 

• Michal Willie Sedláček (22. 9., 10 úč.) 

• Krystyna Skalická a Libor Heřman (29. 9., 5 úč.) 

 

 

Divadelní představení 

     V prostorách sálků proběhla i tři divadelní představení, z toho dvě v L-klubu a jedno 

v M-klubu. Nejvíce diváků přilákala Divadelní společnost TRUS Trnová (83 úč.).       

 

     Divadla v knihovně: 

• Divadelní společnost TRUS Trnová - Akt  (M-klub, 28. 11., 83 úč.) 

• Soubor Histrio - Svatba bude (L-klub, 6. 2., 27 úč.) 

• Charitativní představení - Pošťácká pohádka (L-klub, 24. 6., 25 úč.) 
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Výstavy 

     V knihovnách byly připraveny desítky drobných výstavek a nástěnek.  
     ÚKD realizovala 8 tematických výstavek knih a 9 prezentací na obrazovce.  
     ÚKDM připravila pro návštěvníky 36 výstav k výročí literárních osobností nebo 
významným dnům a událostem. Trvale provozovala 4 nástěnky, na něž umisťovala letáčky 
s informacemi a pozvánkami na akce KMP. Nástěnky v dětském oddělení přinášely aktuality, 
např. hodnocení a výsledky čtenářských soutěží, propozice vyhlášených literárních 
a výtvarných soutěží, články z novin o akcích v ÚKDM apod., dále informace o VT, pravidla 
využívání VT v KMP, internetové desatero pro školáky, užitečné odkazy k boji proti 
internetové šikaně apod. Ve vstupní hale knihovny byly v kliprámech vystavovány fotografie 
z akcí ÚKDM. 
     Studovna nabídla 6 doprovodných výstav dokumentů k probíhajícím výtvarným výstavám 
ve foyeru Polanovy síně a 4 literární výstavky v prostorách badatelny.  
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec se uskutečnilo 10 tematických výstavek z děl 
různých autorů, v dospělém oddělení 7 výstavek knih. Rovněž zde proběhly 3 výstavy 
dětských výtvarných prací inspirované společnou četbou. 
     OK Bory uspořádala 8 tematických výstavek osobností literárního života. 
     OK Doubravka 1x měsíčně výstavky knih na bočnicích regálů s krátkým textem k výročí 
literární osobnosti, k aktuální události, nebo k zajímavému tématu. V prostorách knihovny 
byly umístěny nástěnky Semínkovna a Sledujte nás.  
     Hudební knihovna měsíčně připravovala výstavky ze svého fondu ke zveřejňovanému 
kalendáriu významných osobností z hudební a filmové oblasti. 
     V Knihovně Lobzy proběhlo 7 výstav z děl literárních osobností s doprovodnými 
informacemi o nich, 12 výstavek k významným dnům, dnům „něčeho“ a řada dalších 
výstavek knih, např. Top ten odzadu apod. 
     OK Lochotín připravila 5 výstav z díla literárních osobností. V oddělení pro dospělé 
i v oddělení pro děti se pravidelně konaly výstavky knih (zejména naučné literatury) 
k okamžitému půjčení a výstavky k výročím spisovatelů. Osvědčila se tematická výstavka 
beletrie s názvem Čtení na dovolenou, která uživatelům usnadnila výběr.  
     V OK Skvrňany se letos konalo 9 výstavek knih a výstavka dětských výtvarných návrhů 
na knižní přebaly.  Obměňována byla též nástěnka (8 x).  
     OK Slovany nabízela knižní výstavky personálních výročí (29 x) a vývěsky se zajímavostmi 
Víte, že, Stalo se a Zajímáš se o… 
     Knihovna Vinice využívala výstavám k výročím osobností skleněnou výlohu (11 x).   
     Snažily se i knihovnice malých poboček, např. v Křimicích byly realizovány nástěnky 
k literárním výročím (16 x) a výstavky knih (4 x), ve Lhotě fotografická výstava V. Hrdonky 
Vodopády Šumavy, v Újezdu knižní výstavky k literárním výročím (11 x), v Malesicích 
a Radčicích 4 knižní výstavky a nástěnky. 
 
     Třebaže knihovně chybí vlastní výstavní síň, dokázala využít všechny vhodné prostory, 
např. chodbu se schody v OK Skvrňany, v ústřední budově pak zejména vstupní haly v prvním 
a ve druhém patře. Vystavování bylo přizpůsobeno také historické schodiště.  
 
 
V roce 2020 KMP realizovala větší výstavy:       
 
     Ve foyer Polanovy síně pravidelné miniexpozice propojující literární a výtvarné aspekty, 
které zpravidla připravoval Stanislav Bukovský. Některé z výstav byly uvedeny vernisáží s úvodím 
slovem autorů. 

• Emil Škoda – život a dílo (24. 11. 2019 – 21. 1. 2020) 

• Karel a Josef – bratři Čapkové (22. 1. – 8. 3.) – s vernisáží a nečekanou odezvou 

• Josef Mánes (9. 3. – 8. 6.) – bez vernisáže 

• Dva sedmdesátníci – Tomáš Kůs a Václav Malina (9. 6. – 31. 7.) – s vernisáží 
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• Vhrsti v hrsti (srpen) – k autorovým 45. narozeninám, s vernisáží 

• Výstava jubilujících malířů z okruhu Bohumila Polana - Jan Konůpek (70. výročí 
úmrtí), Bohumil Krs (130 výročí narození) a Jan Wenig (110. výročí narození)  
(od září do konce roku) – bez vernisáže 

 
     V ÚKD (výstavní prostor vzniklý rozšířením volného výběru): 

• Víra a naděje – výtvarná díla E. Hubatové k básnické tvorbě R. Schuldové  
(leden-březen) 

• Grafika Jitky Kabátové – výstava grafických prací (červen-září) 

• Fashion design ze Škroupovky – fotografická výstava prací studentů ISŠŽ  
(říjen- prosinec)  

 
 
     V ÚKDM (Galerie Barevný koníček ve vstupní hale):   

     Pokračovaly výstavy dětských prací ve spolupráci se ZUŠ Plzeň, Jagellonská ul. 
(M. Němejcovou, J. Vackovou a A. Kopečkovou). Obrázky dětí byly vystavovány i podél schodiště 
od přízemí do 3. patra ústřední budovy. 

• Svět kolem nás (28. 11. 2019 - 30. 8. 2020) 

• Romano suno (Romský sen) – putovní výstava 50 dětských obrázků od romských 
dětí v rámci projektu Nová škola, o. p. s. (od 4. 9.) 

 
     V Knihovně Lobzy: 

• Emil Škoda a Škodovy závody (výstava z foyer Polanovy síně, od 29.1.) 

• Josef Mánes (31. 8. – 31. 12.) 

• Starověká astronomie – výstava informačních panelů Hvězdárny a planetária 
Rokycany (od 1. 9.) 

 
     V OK Skvrňany a na schodech k M-klubu: 

• Žena jako inspirace. Street foto – fotografická výstava M. Velebného  
(1. 10. 2019 - 1. 12. 2020) 

• Udělejme svět lepší: Komenský 2020 – výtvarná výstava (od 7. 12.) 
 
     V OK Bory:  

• Nejlepší čtení dětem 2018/2019 (leden-srpen)  

• Malovaný svět a Svět jazyků v obrazech – výtvarné práce dětí (září-prosinec) 
 

 
Ostatní akce komunitního charakteru   
 
     Vedle kulturních a vzdělávacích akcí se od roku 2019 nově statisticky sleduje též počet 
tzv. ostatních akcí, tj. akcí, jejichž pořadatelem není knihovna, ale které se v objektu 
knihovny konají (např. komunitní akce organizované institucemi či spolky v místě, anebo 
akce v rámci pronájmu apod.). Takové akce byly zaevidovány v L-klubu a M-klubu, nemohly 
ovšem probíhat tak jako v předešlém roce a jejich počet se snížil na minimum. 
 

 Počet akcí Počet účastníků 

2020 2019 2020 2019 

L-klub 8 12 338 651 

M-klub 6 51 321 1 989 

Celkem 14 63 659 2 640 
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Nejúspěšnější akce roku 2020    
 
     ÚKD byla nucena mnoho zajímavých kulturních akcí zrušit nebo přesunout na později. 
Přesto byla ráda, že se jí podařilo uspořádat dlouho plánovanou výstavu s vernisáží Víra 
a naděje, která se konala u příležitostí významného životního jubilea básnířky a skladatelky 
Romany Schuldové. Vernisáž měla profesionální úroveň a sama výstava hojnou 
návštěvnost.  
     Mezi nejúspěšnější akce ÚKDM patřily jednoznačně lekce informační výchovy pro Ústav 
jazykové přípravy ZČU se „vzácnou“ účastí studentů z různých zemí světa a lekce pro 
česko-německou školku Junikorn a Komunitní školu Koventinka. Dále pak Knihofon s účastí 
praktikantů SOŠ prof. Švejcara (přestože proběhl v rouškách a bez mikrofonu), prázdninové 
akce pro tři příměstské tábory a také Noc literatury v Barevné čítárně, která proběhla 
ve spolupráci s Oddělením KF. Velmi kladný ohlas zde mělo na on-line Čtení pro nejmenší.  
     Knihovna Bolevec si nejvíce cenila besed k výročí J. A. Komenského, které obsahovaly 
složku naučnou i zábavnou, děti toto prolínání bavilo a současně se obohatily novými poznatky.  
     V OK Bory byli nejvíce spokojeni v září s prý velmi milým pasováním prvňáčků (respektive 
druháčků) na čtenáře.   
     OK Doubravka považuje za úspěšné všechny letošní akce, už proto, že se je vůbec 
podařilo uskutečnit.  
     V Hudební knihovně se nejvíce povedly výměnné bazary hudebních médií a dokumentů 
s hudební tematikou, i když byly bohužel poznamenány nucenou uzavírkou knihovny.  
     V prostoru L-klubu OK Lochotín patřila k nejúspěšnějším divadelní a hudební vystoupení 
pražských dramaturgů a hudebníků z České televize Šimona Pečenky a Josefa Hejcmana, 
kteří tam hráli dopoledne pro dětské publikum, večer pro dospělou veřejnost. Dále pak 
divadelní představení nového ochotnického plzeňského divadelního souboru His Trio.  
     Knihovna Lobzy vyhodnotila, že navzdory omezení počtu účastníků byl největší zájem 
o besedu Masopust, která tam proběhla 7 x. Stejně by tomu bylo i s besedou, jež měla 
připomenout osobnost Učitele národů J. A. Komenského (byla připravená i s řadou 
interaktivních prvků) a s besedou ke Dnům poezie, nakonec se však mohla uskutečnit jen 
jedna akce na každé z témat.   
     Z akcí pro veřejnost v OK Skvrňany měl tradičně největší úspěch říjnový bazar Čtenáři 

čtenářům. Oblíbené byly též Koncerty mezi knihami. 

     V OK Slovany byla veřejností velmi dobře přijata výstavka různě starých slabikářů 

a školních pomůcek Škola našich babiček.  

     V Knihovně Vinice nejvíce zaujaly online tréninky čtení pro děti Master čtenář. O nácvik 

čtení byl ze strany rodičů začínajících čtenářů velký zájem, děti v knihovně neregistrované 

musela knihovnice z kapacitních důvodů odmítat. Rodiny oceňovaly systematickou, nenásilnou 

a motivující práci s knihou.  

     V pobočce Lhota nejraději vzpomínají na výstavy fotografií, jež jsou návštěvníky přijímány 

velmi kladně, v roce 2020 šlo o výstavu Vodopády Šumavy.  

 
 
Virtuální akce  
 
     Komplikované podmínky pro pořádání fyzických akcí motivovaly knihovníky k hledání 
nových forem programů pro veřejnost. První kroky při získávání zkušeností s komunikačními 
technologiemi byly zpočátku přirozeně váhavé.  
 
     Pracovnice Oddělení KF ve spolupráci s vedoucí OK Doubravka v rámci festivalu Šumava 
Litera uspořádaly 26. 11. on-line přednášku s názvem Putování po zaniklých sklárnách 
Šumavy. Profesionální průvodce po Šumavě J. Pecka divákům představil svou knihu 

https://www.sumava-litera.cz/
https://www.sumava-litera.cz/
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Toulání za šumavskými sklárnami a povídání doplnil mnoha zajímavostmi z historie Šumavy 
(záznam je dostupný na webu KMP: https://www.youtube.com/watch?v=oLzlZLY9Ono).  
     O měsíc později, 17. 12., se pak uskutečnila druhá on-line přednáška Johan Steinbrener 
– šumavský Baťa, při které historik a předseda muzejního spolku Vimperské panství PhDr. 
L. Čepička přiblížil dnes již pozapomenuté dějiny tiskáren a nakladatelství firmy Steinbrener, 
ve své době jednoho z největších tiskařských podniků nejen v Evropě, ale i na světě 
(záznam je dostupný na webu KMP: https://www.youtube.com/watch?v=63NSyfxoM6g). 
 
     Uzavření knihovny výrazně zasáhlo i do činnosti M-klubu. Pracovník M-klubu J. Albrecht 
proto připravil dvě videa s hudební a literární tematikou. U prvního záznamu s názvem 
Fiktivní koncert mezi knihami pro lepší náladu šlo o sestřih videí z vystoupení hudebníků, 
kteří v knihovně dříve účinkovali v rámci úspěšných Koncertů mezi knihami (byli to např. Petr 
Linhart, Jakub Noha, Marek Dusil, MARiAN Band, Petr Rímský, Honza Křížek a další). 
Fiktivní koncert byl umístěn na youtube stránce OK Skvrňany & M-klubu 
https://youtu.be/QzFYClkTe7U a do konce roku si ho poslechlo 121 lidí.  
     V případě druhého videa s názvem Virtuální koncert mezi knihami byl zvolen jiný 
postup. Knihovna oslovila některé ze spolupracujících interpretů, aby nejen zahráli něco 
ze své produkce, ale divákům i doporučili nějakou svoji oblíbenou, případně vlastní 
autorskou knihu. Umělci reagovali velmi kladně, mnozí přečetli i zajímavou literární ukázku. 
Na videu byl zachycen také hudební příspěvek amerického umělce Coreye Tuta, 
dvě autorské a jedna přezpívaná píseň (David Bowie – Life on Mars). Video o délce 2 hodiny 
a 34 minut si do konce června přehrálo 274 diváků (dostupné na https://youtu.be/2IQZ2z0ryAA).  
     Když byly v říjnu knihovny opět uzavřeny a hromadné akce zakázány, navázal M-klub 
na jarní aktivity Virtuálním koncertem mezi knihami (2): Hudba bez hranic (myšleno 
bez hranic státních, jazykových, žánrových). Tentokrát oslovil hudebníky z různých koutů 
světa, kteří v knihovně nikdy předtím nevystupovali (s výjimkou Justina Lavashe, ten zde hrál 
v roce 2017). Na koncertě vystoupili Jacob Moon (CAN), Justin Lavash (GB/CZ), Asher 
Quinn (GB/HUN), členové skupiny Misztrál (HUN), Shayato a Patrick Bernard (CAN), Terry 
Oldfield a Soraya (AUS), Sarvatraya (NDL), Kevin James (AUS), Haitch (AUS) a Ray Wilson 
(GB/POL). Diváci měli možnost slyšet písně v angličtině, francouzštině, maďarštině, dokonce 
v sanksrtu. Video o délce 2 hodiny a 36 minut je umístěno na youtube stránce OK Skvrňany 
& M-klubu: https://youtu.be/RYII0tyjcDU. Koncert měl premiéru 20. října a do konce roku 
ho slyšelo 140 lidí. 
 
     Knihovna Vinice obrátila pozornost k posilování čtenářské gramotnosti a připravila kurz 
Master čtenář – online nácvik čtení pro děti 8-10 let. Lekce byly spuštěny v době uzavření 
škol, proto zpočátku mohl trénink čtení pro začínající čtenáře probíhat 2 x v týdnu dopoledne. 
O tréninky byl od počátku velký zájem, v průběhu se ukázalo, že optimální počet účastníků 
v jedné skupině je cca 10 dětí. Jelikož poptávka tento počet převyšovala, byl kurz rozšířen 
o druhou skupinu. Po překonání prvotních obtíží on-line „výuky“ v prostředí Google Meet 
už byla práce s dětmi velmi příjemná. Každá lekce sestávala ze dvou částí, v té první děti 
pod vedením knihovnice společně plnily různé úkoly k procvičení čtení, ve druhé 
interaktivnější části si navzájem představovaly své oblíbené knihy a četly si z nich ukázky. 
Po návratu žáků k běžné denní výuce ve školách pak byly po dohodě s rodiči lekce 
přesunuty do podvečerních hodin s frekvencí 1x týdně.  
 
     ÚKDM, která v době nouzového stavu nemohla živě pořádat Čtení pro nejmenší, alespoň         
natočila 3 čtení na video a odkazy poslala e-mailem cca 35 maminkám (21. 4., 18. 5., 26. 10.). 
Nahrávka byla poskytnuta též ZŠ a MŠ Montessori Plzeň, se kterou knihovna úzce 
spolupracuje, a byla pedagogy oceněna.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oLzlZLY9Ono
https://www.youtube.com/watch?v=63NSyfxoM6g
https://youtu.be/QzFYClkTe7U
https://youtu.be/2IQZ2z0ryAA
https://youtu.be/RYII0tyjcDU.%20Koncert%20měl%20premiéru%2020
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Celoknihovní akce    
 
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Plzeň 2020 (25. – 26. 9.) 

     KMP byla přihlášena a připravena k účasti na 3. knižní veletrhu Svět knihy Plzeň 2020 
(25. – 26. 9.) v prostorách DEPO2015, kde se měla prezentovat programem a Bibliobusem. 
Představit zde tentokrát chtěla Lekotéku s možností pomůcky si vyzkoušet, případně rovnou 
půjčit domů. Veletrh však byl pořadateli kvůli pandemii několik dnů před termínem zrušen.       
 
Víkend otevřených ateliérů (26. – 27. 9.)  

     Právě tak byla KMP přihlášena a připravena k účasti na celoměstské akci Víkend 
otevřených ateliérů s tvůrčím místem v prostorách Ústřední knihovny pro dospělé, kde se mělo 
prezentovat 13 vystavujících, z toho 9 z KMP (Alena Pospíchalová, Jitka Bernášková, Dagmar 
Ettlerová, Dagmar Mašková, Lenka Ťoupalová, Dana Zahoříková, Alexandra Karlová – 
patchwork, Alexandra Valinová – šperky, Zuzana Mišterová, Dagmar Krausová – malování 
na hedvábí, Pavla Chládková, Martina Kožíšek Ouřadová, Veronika Vašků – háčkování, 
automatická kresba). Probíhat zde měly tvůrčí dílny - skládání origami, háčkování, výroba 
záložky (korálky s písmeny „KMP“ na modré šňůrce) aj. Na přípravě a organizaci se podílely 
kolegyně M. Kožíšek Ouřadová a P. Chládková. Pro náhlou vlnu onemocnění knihovnic však 
byla KMP nucena v poslední chvíli sama z účasti odstoupit.       
 
 
Účast KMP v celostátních akcích    
 
     KMP se jako každý rok aktivně a úspěšně zapojila do tradičních celostátních akcí. Byly to např.: 
 
Anketa Cena za literaturu pro děti a mládež „Suk - čteme všichni“ 

     V roce 2020 proběhl 27. ročník ankety o nejhezčí dětskou knihu roku 2019, uzávěrka 
hlasování byla 29. 2., celostátní vyhodnocení ankety však mohlo proběhnout až 24. 9. v sále 
Národního pedagogického muzea na Malé Straně, kvůli pandemii koronaviru nakonec 
bez přítomnosti dětí a v redukovaném počtu účastníků. Dobrovolná anketní otázka zněla: 
„Kde nejraději čtu?“ Jelikož v době uzavření knihoven nebylo možné zajistit návratnost 
podepsaných anketních lístků, KMP letos žádné hlasy do Prahy neodeslala. ÚKDM se jako 
jedna ze 160 českých knihoven, pořádající Noc s Andersenem, pak v září zapojila 
do hlasování o Cenu Noci s Andersenem, potažmo Cenu knihovníků. Každá knihovna měla 
k dispozici 5 hlasů. Vítězem se stala kniha Vojtěcha Matonohy: Prašina: Černý merkurit 
z nakl. Paseka (40,6 % hlasů), druhá byla Klára Smolíková: Pozor, v knihovně je kocour (36,9 
%), třetí Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj o světě (31,9 %). Za SKIP cenu v Praze 
symbolicky předala H. Šlesingerová, tentokrát v roli předsedkyně KDK – autor na vyhlášení 
bohužel nebyl osobně přítomen.      

 
Čtenář roku 2020 – učitel 

     KMP se v rámci Března - měsíce čtenářů už poosmé zapojila do celostátního projektu 
SKIP ČR Čtenář roku. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku obvykle bývá počet 
výpůjček za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. V 10. ročníku soutěže, 
u příležitosti 350. výročí úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského, se vyhlašovatelé 
rozhodli vyjádřit uznání pedagogům, kteří si nejen půjčují knihy, ale dlouhodobě s knihovnou 
spolupracují, přivádějí své žáky do knihovny na literární besedy či lekce informační výchovy 
a neúnavně je vedou ke čtení. (Opakované celostátní průzkumy dokládají, že nejvýraznější 
vliv na rozvoj čtenářství mají vedle rodiny právě škola a knihovna. A třebaže si to dnes mnozí 
nemyslí, čtení zůstává klíčovou dovedností člověka, která podmiňuje vzdělávání, tedy 
i životní úspěch a kvalitu života.) Devět knihoven sítě KMP celkem nominovalo 28 učitelek 
a 1 učitele z 15 ZŠ, 5 MŠ, 1 SŠ a Dětského diagnostického ústavu v Plzni. Slavnostní 
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předávání knižních darů od Plzeňského kraje, Odboru kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, a diplomů s portrétem Komenského a podpisem primátora MP bylo plánováno 
na úterý 17. března 2020 v 16:30 hodin v Polanově síni. Setkání s kulturním programem 
Hašlerky v podání Šimona Pečenky se však kvůli nucenému uzavření knihovny již nemohlo 
uskutečnit. Ředitelka KMP všem oceněným napsala osobní dopis s poděkováním, diplomy jim 
pak byly odevzdány individuálně po skončení nouzového stavu při běžné návštěvě knihovny. 
Knihovna Bolevec na konci února ještě stihla ocenit 6 svých vybraných pedagogů v místním 
kole. Podle reakcí učitele ocenění velmi potěšilo.  
 
Safer Internet Day - Den bezpečnějšího internetu 2020 (11. 2.) 

     Celosvětovou akci v roce 2020 podpořily ÚKDM, jež pro 4. tř. ZŠ Chotíkov 21. 2. 
uspořádala besedu o nástrahách virtuálního světa a kyberšikaně, a Knihovna Bolevec, 
která reagovala výstavkou, kvízem a tematickou křížovkou v oddělení pro děti. 
 
Kde končí svět 2019/2020 na téma „Labyrint světa, Komenský a ráj knížek“ 

     Do aktuálního ročníku projektu Kde končí svět?, tentokrát na téma Labyrint světa, 
Komenský a ráj knížek, byly z KMP přihlášeny ÚKDM, Knihovna Bolevec, OK Bory 
a OK Doubravka. Podle původního plánu měla být místní kola ukončena v březnu, regionální 
kolo v dubnu a celostátní vyvrcholení s pasováním vybraných dětí na rytíře řádu Krásného 
slova se mělo uskutečnit 2. 6. 2020 v Praze. Kvůli protipandemickým opatřením byl ale celý 
projekt prodloužen do nového školního roku.   
     Proto Knihovna Bolevec ukončila výtvarnou část soutěže až k 8. 10. (obdržela celkem 
12 prací), literární část k 11. 12. (zúčastnili se pouze 2 žáci).  
     V OK Bory byly vyhlášeny výtvarné soutěž Malovaný svět pro první stupeň ZŠ (27 úč. ze 2 ZŠ) 
a Svět jazyků v obrazech pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (14 autorů z jedné střední školy). Na ceny 
pro vítěze získala finanční dar ve výši 5 000,- Kč od firmy Rizzo Associates Czech, a. s. – 
Konzultační a inženýrské služby. Vzhledem k vývoji situace se nakonec knihovnice rozhodly 
soutěž ukončit bez vyhlášení vítězů. Většinu obrázků pak vystavily v září ve vstupní chodbě 
do knihovny, odměnu (prostřednictvím vyučující nebo vychovatelky) dostal každý autor. Děti 
měly z knížek a deskových her radost.  
     Také OK Doubravka byla nucena prodloužit termín odevzdání prací výtvarné soutěže pro děti 
ze ŠD.   
 
Březen – měsíc čtenářů 2020 (BMČ) na téma oslav J. A. Komenského 

     Pro rok 2020 Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil již 11. ročník celostátní 
kampaně zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti Březen - měsíc čtenářů. Pracovníci 
knihoven tradičně věnovali velkou pozornost organizaci a přípravě bohatého programu 
zaměřeného na školská zařízení i širokou veřejnost. Do života společnosti však nečekaně 
zasáhla pandemie koronaviru, v březnu byl vyhlášen nouzový stav, knihovny musely být 
uzavřeny, hromadné akce zrušeny. Knihovnice usilovaly o realizaci alespoň těch 
připravených aktivit, které nevyžadovaly fyzický kontakt (např. Čtenář roku, Čtení pro 
nejmenší on-line v ÚKDM, literární soutěž pro seniory Co důležitého mě kdo v životě naučil… 
v Knihovně Bolevec aj.).  
 
Jeden svět 2020 (v KMP 8. – 9. 10.) - 22. ročník 

     KMP už pošesté podpořila Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 
tím, že pomáhala při propagaci a umožnila promítání filmů v Polanově síni, L-klubu a M-klubu. 
Promítání muselo být z původně plánovaných jarních termínů (pro veřejnost v Polanově síni 
25., 26. a 27. 3., pro školy v Polanově síni 30. 3. – 3. 4., v L-klub a M-klubu 23. 3. – 3. 4.) 
přesunuto na 8. – 9. 10. 2020. Nakonec se mohly v KMP za přísných hygienických opatření 
uskutečnit pouze 4 projekce pro veřejnost (75 diváků) a 7 projekcí pro školy (241 divák). 
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Noc s Andersenem (27. 3.) – 20. ročník  

     Do jubilejního 20. ročníku „nocování“ v knihovně byla z KMP tentokrát přihlášena pouze 
ÚKDM. Pro děti připravila hezký program ve spolupráci s Českou poštou – počítalo se 
s večerní procházkou do budovy Hlavní pošty v Solní ul., kde opravdový listonoš měl přečíst 
Pošťáckou pohádku. Jelikož původně plánovaný termín spadl do nouzového stavu, pořadatelé 
uvažovali o náhradním květnovém datu. A když pak bylo jasné, že ani květen nevyjde, bylo 
stanoveno nové oficiální datum – den ukončující Týden knihoven, pátek 9. října. Optimistické 
vize s plánem na společné noční dobrodružství v knihovnách a školách však i v říjnu vzaly 
za své. ÚKDM si připravené aktivity ponechala do dalšího roku.   
 
OKNA – O KNihovnických Aktivitách 

     IX. řádný ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických 
besed a pořadů OKNA (O KNihovnických Aktivitách) se měl uskutečnit ve dnech 15. – 16. 4. 
v Krajské vědecké knihovně Liberci, tématem byla tentokrát Enviromentální výchova. 
KMP tam měla reprezentovat Z. Mišterová z Knihovny Lobzy s pořadem pro 1. st. ZŠ podle 
knihy A. Novotné: Banán: Podivuhodná cesta Bruna Banána z plantáže až do koše. Termín 
přehlídky byl však nakonec o rok odložen (na 21. – 22. 4. 2021). 
 
Noc literatury (7. 10.) - 14. ročník 

     Knihovna se znovu zapojila do projektu Noc literatury, jehož cílem je netradičním 
způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu. Z důvodu protipandemických 
opatření muselo být čtení z původně plánovaného termínu 13. 5. odloženo na 7. 10.  V Plzni 
se četlo na 7 místech (SVK - půda, KMP, ZČG – Masné krámy, DJKT - dílny, Národopisné 
muzeum Plzeňska, Stará synagoga, FF ZČU – klubovna děkanátu). Čtecím místem v KMP 
se tentokrát stala Barevná čítárna ÚKDM. V hezkém prostředí zde četla Lenka Vychodilová 
z divadla Sklep z knihy estonského autora Andruse Kivirähka Muž, který rozuměl hadí řeči. 
Max. povolený počet přítomných vč. účinkujících byl v té době 10 lidí, čtení se tedy mohlo 
zúčastnit vždy pouze 9 posluchačů, na všechny zájemce o konkrétní hodinu se tak bohužel 
nedostalo. Navzdory omezení měla akce velmi příjemnou atmosféru a všichni zpřísněná 
hygienická nařízení respektovali. Během deseti čtení se v malých skupinách vystřídalo 
celkem 80 posluchačů. Akci připravily pracovnice Oddělení KF a ÚKDM. 
 
Týden knihoven (5. – 11. 10., zaměřeno na regionální historii, téma „Škola v naší obci“  

     Kampaň Týden knihoven pro knihovníky v celé republice představuje jeden z vrcholů 
prezentace knihovnické práce. Každoročně se knihovníci pro své čtenáře a návštěvníky 
snaží připravit bohatý a zajímavý kulturně vzdělávací program. V pondělí 5. října Vláda ČR 
z důvodu zhoršené epidemické situace opět vyhlásila na 30 dnů nouzový stav s uzavřením 
většiny školských zařízení a výrazným omezením počtu účastníků na akcích. Většina 
připravených akcí v KMP musela být bez náhrady zrušena, přesto se alespoň malou část 
programu podařilo zvýšených hygienických opatření uskutečnit  - např. v Knihovně Bolevec 
Čtení pro nejmenší (5 úč.), v Knihovně Lobzy Velké říjnové společné čtení (postupně 58 úč.), 
v ÚKDM Knihofon – čtení do mikrofonu aneb Co nás baví číst (7 studentů SOŠ profesora 
Švejcara v Plzni), v OK Bory  křest publikace plzeňské autorky Danuše Kučerové Peckové 
Libomilné recepty pro osamělé pány apod.  
     V rámci Týdne knihoven, ve spolupráci se spolkem Wikimedia, opět probíhala kampaň 
Týden knihoven s Wikipedií, zaměřená na doplnění údajů o knihovnách a jejich činnosti 
do Wikipedie.  
     OK Skvrňany spustila u čtenářů oblíbený a dlouho očekávaný knižní bazar Čtenáři 
čtenářům, který obvykle probíhá po celý měsíc říjen. Letos byl o bazar přirozeně nižší zájem, 
kvůli úplnému uzavření provozu knihoven navíc musel být předčasně ukončen.  
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Šumava Litera 

     V rámci festivalu regionální literatury Šumava Litera realizovala KMP (Oddělení KF 
ve spolupráci s vedoucí OK Doubravka) dvě on-line přednášky pro veřejnost, a to 26. 11. 
Putování po zaniklých sklárnách Šumavy a 17. 12. Johann Steinbrener - „Šumavský Baťa" 
(podrobněji viz oddíl Virtuální akce).  
 
Den pro dětskou knihu (28. 11.) 

     KMP se rovněž plánovala připojit ke XIV. ročníku akce Den pro dětskou knihu. V době 
konání byl však provoz knihovny (s výjimkou výdejních okének) pro veřejnost uzavřen 
a celostátní akce musela být byla zrušena.  
 
     Knihovna byla rovněž přihlášena do soutěže Kamarádka knihovna, pokračovala 
v realizaci projektu Cesty za knihou – čtenářské pasy (v ÚKDM a OK Bory), Škola naruby 
(v ÚKDM a OK Slovany), Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (v ÚKDM, OK Bory, 
v knihovnách Lobzy a Vinice), S knížkou do života / Bookstart (Čtení pro nejmenší v ÚKDM, 
OK Bory, OK Skvrňany, knihovnách Bolevec a Lobzy), Den poezie (v ÚKDM a Knihovně 
Lobzy), propagovala anketu Magnesia Litera aj. 
 
 

Akce k významným výročím roku 2020    

 

K 350. výročí úmrtí pedagoga a učence Jana Amose Komenského  
(*28. 3. 1592 - †15. 11. 1670)  

     Ačkoliv samo výročí úmrtí připadá na listopad, řada akcí byla směrována už do března, 
kdy v souvislosti s datem narození J. A Komenského slavíme Den učitelů.  
     V rámci celostátní soutěže Čtenář roku, kterou v Březnu - měsíci čtenářů pravidelně 
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, KMP vyhlásila soutěž Nejlepší 
čtenář města Plzně – učitel/učitelka 2020.   
     Vybrané knihovny sítě KMP připravily tematické soutěže. V OK Slovany to byla 
čtenářská soutěž pro děti „Škola základ života“ (8 úč.), v OK Bory výtvarné soutěže pro ZŠ 
Malovaný svět (27 úč.) a Svět jazyků v obrazech (14 úč.), které sice byly uzavřeny již na jaře, 
ale vyhodnocení proběhlo na podzim. Knihovna Bolevec v únoru vyhlásila literární soutěž pro 
seniory s názvem Co důležitého mě kdo v životě naučil, co jsem koho naučil/a já (původní 
uzávěrka 30. března byla prodloužena do podzimních měsíců). 
     Název Labyrint světa, Komenský a ráj knížek (autorkou H. Šlesingerová) se stal tématem 
12. ročníku celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP ČR Kde končí svět.  
     Realizovány byly tematické výstavky knih a dokumentů z fondu KMP. OK Slovany 
nabídla větší výstavku Komenského knih, literatury a článků o něm, OK Skvrňany výstavku 
knih (od 1. 3.). Knihovna Bolevec zamýšlela, avšak již nerealizovala výstavu knih pro děti 
Mezinárodní den učitelů, Knihovna Lobzy právě tak neuskutečnila výstavku knih 
od Komenského a o něm.   
     Knihovny věnovaly odkazu Komenského i nástěnky. V OK Slovany byly jeho 
nezávažnější myšlenky vystaveny na panelech, v OK Skvrňany vybrané citáty J. A. 
Komenského pod souhrnným názvem Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost? 
umístěny po celé knihovně (od 1. 3.), také Knihovna Lobzy zhotovila nástěnku, Knihovna 
Vinice pod heslem Škola hrou propagovala ve výloze životopis a dílo J. A. Komenského 
a zajímavé didaktické publikace a pomůcky pro školní výuku. 
     ÚKD připravila pro dospělé čtenáře tematické záložky do knih Zakládáme s Ámosem 
s vybranými Komenského citáty, informacemi o knihovně a lehkou obrazovou hádankou 
(vzdálený odkaz na Labyrint světa a ráj srdce). 
     Na březen byla též původně domluvena i řada čtení, besed či lekcí informační 
výchovy. Knihovna Bolevec v rámci čtení pro školní družinu 9. 3. dětem představila knihu 
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Lucie Seifertové Pohádka o Janu Amosu Komenském, knihovnice dětem knihu přečetla 
a doplnila další informace a zajímavosti ze života Učitele národů (23 úč.). Další akce pro 
školy však kvůli uzavření knihovny nebylo možné uskutečnit, besedy v Knihovně Lobzy a jiné 
v Knihovně Vinice byly přesunuty na podzim.           
     Řada knihoven nabídla dětským návštěvníkům také čtenářské soutěže – např. Knihovna 
Bolevec křížovku Komenský J. A. (9. 10., 17 úč.) nebo kvíz Staré školní pomůcky (9. 10., 
17 úč.), OK Slovany soutěž o povinné školní docházce a OK Lochotín vědomostní soutěž 
Jan Amos Komenský (1. – 21. 10., 36 úč.).   
     Uskutečněno bylo též několik tematických besed pro žáky ZŠ – např. v Knihovně 
Bolevec 2 x beseda pro školní družiny Škola nyní a v minulosti v dílech českých autorů (7. 10., 
14 úč.) a beseda Jan Amos Komenský – škola dříve a dnes (8. 10., 7 úč.), v Knihovně Lobzy 
potom beseda J. A. Komenský (9. 10., 27 úč.), jejíž čtyři nasmlouvaná opakování už 
nemohla být kvůli covidu bohužel realizována. Podobně Knihovna Vinice z jara do října 
přesunula 11 tematických lekcí pro všechny ročníky 1. stupně ZŠ (kromě 1. tříd), avšak škola 
sama nakonec účast žáků odvolala.  
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec se uskutečnila výstava knih Škola a vzdělávání (5. 10.), 
v OK Slovany větší výstavka Škola našich babiček s materiály na panelech, originály starých 
školních pomůcek a starých učebnic (nejstarších z roku 1902). OK Skvrňany nabídla výstavku děl 
J. A. Komenského (březen-prosinec), výstavu citátů J. A. Komenského a výstavu Udělejme svět 
lepší z projektu Komenský 2020 (komensky2020.cz) na schodišti do 1. patra (od 3. 12). 
OK Doubravka připravila k výročí Komenského velkou nástěnku s výstavkou knih 
a tematickou výzdobu knihovny, Knihovna Vinice výstavku knih a tematickou výlohu, 
ÚKD výstavku knih a tematické záložky, ÚKDM v obou odděleních výstavky knih (5. – 9. 10.). 
Výstavku knih připravovala rovněž Studovna, ta se však nakonec z důvodu nuceného 
uzavření pro veřejnost neuskutečnila. 
 

 
K 150. výročí narození architekta Adolfa Loose (*10. 12. 1870 - †23. 8. 1933)  

     KMP předpokládala, že Loose jako architekta dokáže lépe prezentovat např. 
Západočeská galerie v Plzni, proto zvolila formu sobě vlastní – představení prostřednictvím 
knih, které o Loosovi napsaly jeho tři ženy – Lina (Kniha bez názvu: prožité příběhy, nakl. 
Pragma, 2016), Elsie (Můj život a Adolf Loos, Pragma, 2014) a Claire (Adolf Loos: Privátní 
portrét, Pragma, 2013). Naplánován byl cyklus tří přednášek v Polanově síni v podání 
kvalifikovaných lektorů Davida Růžičky a Jany Růžičkové. Tyto pořady měly postupně 
proběhnout v termínech 6. 10., 3. 11. a 1. 12. (vždy v úterý od 17:00 hodin). První přednáška 
byla zařazena do programu a obvyklým způsobem propagována. V době konání však již 
platilo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které od 24. 9. zakazovalo 
hromadné akce s účastí nad 10 osob ve vnitřních prostorách a nařizovalo rozestupy 
od jiných účastníků alespoň 2 metry. I za těchto omezených podmínek byla KMP svolná akci 
zrealizovat, ale nakonec sami přednášející od vystoupení z obavy před nákazou upustili. 
Knihovna byla připravena zahájení cyklu o měsíc posunout, v následujících týdnech však 
došlo k dalšímu zpřísněním podmínek s úplným uzavření knihovny pro veřejnost a do konce 
roku realizace již de facto nebyla možná. 
     V krátkém předvánočním období s možným přístupem veřejnosti některé z knihoven KMP 
ve svých prostorách vystavily knihy a materiály – např. Knihovna Bolevec v dospělém odd. 
nabídla výstavku Adolf Loos – 150. výročí narození (od 3. 12.), OK Slovany výstavku 
o Loosově osobnosti a jeho činnosti v Plzni, OK Doubravka a OK Bory výstavky knih 
(prosinec). Výstavku k přednáškám připravila i Studovna, ta se však stejně jako přednášky 
nakonec neuskutečnila. Právě tak byla zrušena panelová výstava obrazových dokumentů 
ve foyer Polanovy síně. 
     Osobnost A. Loose byla připomenuta alespoň textem Davida Růžičky Křivolaký osud 
domu, jehož se dotkl génius Adolf Loos – dvorek Plachého 6 v měsíčníku Plž 12/2020, s. 18-19.  
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Přehled počtu akcí v knihovnách KMP podle cílových skupin  
 

Název Počet provedení Počet účastníků 

Děti předškolního věku – veřejnost 

Bolevec 2 16 

Bory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4 64 

Lobzy 1 18 

Lochotín 3 49 

Skvrňany 3                                                                                 30 

ÚKDM 9 165 

Křimice 1 2 

Celkem 23 344 

Děti, žáci a studenti školních zařízení 

Bolevec 86 1 325 

Bory 20 442 

Doubravka 15 286 

HIK 1 18 

L-klub 23 1 157 

Lobzy 50 1 104 

Lochotín 14 463 

M-klub 5 155 

Polanova síň 24 870 

Skvrňany 31 480 

Slovany 10 180 

Studovna 3 76 

ÚKDM 41 698 

Vinice 36 646 

Božkov 1 10 

Radčice 2 31 

Celkem 362 7 941 

Dětská veřejnost do 15 let 

Bolevec 36 1 306 

Doubravka 27 319 

HIK 1 16 

Skvrňany 1 10 

Slovany 18 153 

ÚKDM 3 60 

Vinice 22 189 

Bílá Hora 2 4 

Božkov 2 13 

Křimice 4 6 

Malesice 2 2 

Radčice 6 11 

Újezd 23 39 

Celkem 147 2 128 

Dospělá veřejnost 

Doubravka 1 31 

L-klub 18 513 

M-klub 48 668 

Polanova síň 17 450 

Skvrňany 3 42 
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ÚKD 3 80 

ÚKDM 1 80 

Lhota 1 20 

Celkem 92 1 884 

Mladí lidé 15-25 let 

Doubravka 1 24 

ÚKDM 1 10 

Celkem 2 34 

Rodiny s dětmi 

Celkem 0 0 

Lidé s handicapem  

Bolevec  6 85 

Bory 3 30 

ÚKDM 1 9 

Celkem 10 124 

Senioři 

Bolevec 1 11 

Doubravka 2 42 

HIK 1 1 

Skvrňany 1 6 

ÚKD 9 55 

Božkov 4 35 

Křimice  1 2 

Celkem 19 152 

Národnostní menšiny 

Celkem 0 0 

Jiné 

Bolevec 1 6 

Celkem 1 6 

Celkem souhrn 656 12 613 

 

Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  

 

 
 

 
 
 
 
 
◼ 
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III.6 Ostatní činnost  

 

Regionální funkce 

     V roce 2020 obsluhovala KMP, p. o., v rámci výkonu regionálních funkcí 14 knihoven 

(12 knihoven na území okresu Plzeň-město, 1 profesionální knihovnu ve Starém Plzenci, 

1 neprofesionální knihovnu v Letkově). Z toho 12 knihoven KMP od roku 2018 používá 

knihovní informační systém Tritius, knihovna ve Starém Plzenci nadále pracuje v KIS Clavius 

a knihovna v Letkově automatizovaná není, pro evidenci výpůjček používá databázi 

v tabulkovém editoru Excel. 

     Na zajištění výkonu regionálních funkcí pro 14 obsluhovaných knihoven na rok 2020 

z krajské dotace KMP jako pověřená knihovna obdržela částku ve výši 237 288,- Kč. 

Prostředky v plné výši byly využity v předepsaném poměru na částečné pokrytí personálních 

mzdových nákladů, nákup knižních dokumentů do výměnného fondu, pokrytí spotřeby 

pohonných hmot služebního vozidla a dále na pokrytí spotřeby energií v prostoru pracoviště 

Výměnného fondu určeného pro poskytování regionálních funkcí a pokrytí cestovného 

při výkonu metodických návštěv obsluhovaných knihoven. Celková suma byla čerpána 

na mzdové náklady (148 580,19 Kč = 62,62 %), na nákup knižních dokumentů (59 648,81 Kč 

= 25,14 %), na spotřebu energií (20 715,00 Kč = 8,73 %) a na spotřebu pohonných hmot 

(8 344,00 Kč = 3,52 %). 

     Z vlastních prostředků KMP na zajištění výkonu regionálních funkcí byla stanovena částka 

ve výši 476 697,31 Kč. Tato částka byla čerpána na mzdové náklady (134 959,81 = 28,31 %), 

na zákonné sociální a zdravotní pojištění (95 840,23 Kč = 20,31 %), na nákup knižních 

dokumentů (245 103,36 Kč = 51,42 %) a na ostatní provozní náklady (793,91 Kč = 0,17 %).  

     Na nákup knižních dokumentů do stálého knihovního fondu z prostředků obcí byla 

přidělena a vyčerpána částka 157 691,10 Kč. 

     Výkon regionálních funkcí v pověřené knihovně zajišťuje primárně 1 pracovnice s 0,75 

pracovním úvazkem, jejíž část mzdových prostředků (62,62 %) je hrazena z krajské dotace. 

    Do procesu výkonu regionálních funkcí jsou v praxi zapojeny i další pracovnice KMP podle 

pracovního zaměření – vedoucí obvodních knihoven poskytující konzultační, metodickou 

ale i praktickou pomoc při zajištění pokrytí služeb, pracovnice Oddělení KF zajišťují akviziční 

činnost, zpracování dokumentů, fyzickou pomoc při revizní činnosti. Bezproblémové zajištění 

chodu výpočetní techniky zajišťovala pracovnice IT. 

     Za rok 2020 do stálého knihovního fondu 7 obsluhovaných knihoven z prostředků obcí bylo 

zakoupeno a zpracováno 11 knihovních jednotek, ve většině případů se jednalo o žádané tituly 

s regionální tematikou s dlouhodobou informační hodnotou. I nadále výraznou část nákupu 

pro pobočky tvořil nákup periodik. Do výměnného fondu bylo nakoupeno a zpracováno 1 380 

knihovních jednotek (o 68 knihovních jednotek méně než v roce 2019), z celkového počtu 

knihovních jednotek z prostředků krajské dotace bylo zakoupeno 265 knihovních jednotek 

(o 11 více než v roce 2019).  

     Zaváděná protipandemická opatření se výrazně promítla i do statistických výkonů 

obsluhovaných knihoven. Pracovnice zodpovědná za správu výměnného fondu na základě 

předem domluvených požadavků knihovnic připravila a expedovala do obsluhovaných knihoven 

celkem 102 souborů knižních dokumentů (o 43 souborů méně než v roce 2019). Celkově bylo 

obsluhovaným knihovnám poskytnuto 4 392 knihovních jednotek (o 1 067 knihovních jednotek 

méně než v roce 2019). Každá knihovna tedy obdržela v průměru 7 souborů (meziročně o 3 méně) 

– průměr výpůjček na jednu knihovnu dělal 314 knihovních jednotek. 

     Soubory knižních dokumentů z výměnného fondu byly do obsluhovaných knihoven 

rozváženy služebním vozidlem KMP – celkem bylo ujeto 2 550 km. Cesty na metodické 

návštěvy pracovnice uskutečňovaly prostřednictvím MHD. 
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     Stav výměnného fondu ve Statistickém výkazu regionálních funkcí vykazuje hodnotu 

38 504 knihovních jednotek. Vychází ze součtu počtu KJ všech druhů dokumentů získaných 

ze statistických sestav z knihovního systému k 31. 12. 2020. Oproti prostému výpočtu (stav VF 

k 31. 12. 2019 + přírůstek VF za rok 2020 – úbytek VF za rok 2019) vykazuje schodek 20 KJ. 

Chyba jde na vrub KIS Tritius, který v průběhu času vykazuje ve statistických výstupech mírné 

odchylky.  

     Na základě Směrnice KMP č. 4/2017 k provádění revize knihovního fondu v roce 2020 byla dle 

dlouhodobého plánu provedena revize knihovního fondu v knihovně Újezd. Zkontrolováno zde bylo 

1 633 knihovních jednotek, s nulovou ztrátou pak byla revize ke konci roku uzavřena. V roce 2020 

byly dále uzavřeny revize knihovního fondu v pobočkách Bílá Hora (ztráta 5 KJ) a Červený Hrádek 

(ztráta 2 KJ), které se fyzicky uskutečnily už v závěru roku 2019.  

     Během roku bylo v obsluhovaných knihovnách uskutečněno celkem 108 konzultací. V době 

zavádění protipandemických opatření šlo především o operativní předávání informací 

od vedoucích obvodních knihoven ke knihovnicím poboček ohledně uzavírání a znovuobnovování 

knihovního provozu, dodržování hygienických nařízení, zásobování dezinfekčními prostředky 

a ochrannými pomůckami. Komunikace probíhala většinou telefonicky či elektronicky. 

     Na 60 fyzických metodických návštěvách se nejvíce podílela vedoucí Oddělení KF společně 

s pracovnicí Výměnného fondu. Účelem jejich návštěv byla zejména kontrola evidence periodik 

a neevidovaných dokumentů, odpisy, příprava na plánované revize KF a vyhledávání v profesním 

katalogu.  

      Pracovnice IT ve spolupráci se SITMP zajišťovala bezproblémový chod KIS Tritius 

v obsluhovaných knihovnách (pobočky KMP). Jelikož Městská knihovna Starý Plzenec na rok 2021 

plánuje přechod k novému KIS Tritius, pracovnice IT s náměstkyní KMP od léta spolupracovaly 

s tamní knihovnicí na přípravě a zpracování podkladů k žádosti o poskytnutí finančních prostředků 

z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR VISK 3 na podporu upgradu automatizovaných 

knihovních systémů.  

     V letních měsících proběhla rekonstrukce pobočky Černice v rámci celkové přestavby 

budovy ÚMO 8 ve Veské ul. 11, kde knihovna sídlí.  Knihovna využívá plochu o rozloze 52 m2, 

jež byla až dosud rozdělena zdí na dvě části. Vybouráním příčky se prostor knihovny otevřel, 

obnovou podlahy, stropu, oken, dveří a svítidel se projasnil. Nyní je hezčí, přehlednější 

a lépe využitelný pro vzdělávací či komunitní akce. Pro veřejnost byla pobočka uzavřena 

od 24. 6. do 13. 9. Rekonstrukci hradil MO 8.  

     V žádné z obsluhovaných knihoven nedošlo během roku k personálním změnám.  

     Do vzdělávání knihovníků obsluhovaných knihoven se výrazně promítla nastavená 

protipandemická opatření. Zapojila se pouze 1 pracovnice, která se vzdělávací akce stihla 

zúčastnit hned na počátku roku, tedy ještě před zavedením restrikcí.  

     Ani pravidelná porada obsluhovaných knihoven, konaná obvykle na přelom listopadu 

a prosince, se letos kvůli zákazu shromažďování osob nemohla uskutečnit. Žádná z malých 

knihoven bohužel není vybavena webkamerou, která by umožnila alespoň poradu on-line. 

Pro zhodnocení celoroční činnosti proto musela být zvolena korespondenční forma, 

ze shromážděných podkladů pak byl vytvořen zápis. Jelikož byly knihovny po velkou část 

roku zcela uzavřeny, nebo pracovaly v omezeném režimu, statistické výkony byly nízké. Roli 

sehrála také skutečnost, že významná část čtenářů poboček je tvořena seniory, u nichž 

panovaly oprávněné obavy z nákazy nemocí Covid-19, a proto ani v době relativně 

normálního provozu návštěvnost těchto knihoven neodpovídala předchozím rokům. 

Do zápisu z korespondenční porady, který byl rozeslán 3. prosince 2020, přispěla rovněž 

ředitelka KMP, náměstkyně pro hlavní činnost, vedoucí Oddělení KF, pracovnice 

Výměnného fondu, pracovnice IT a většina vedoucích obvodních knihoven.  
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Uskupení a spolky při KMP 

     Při KMP v roce 2020 působila dvě volná uskupení (Ason-klub a Kruh přátel knižní kultury) 
a jeden spolek (Pro libris, z. s.). Jejich vznik knihovna před lety iniciovala na podporu, rozvoj, 
propagaci a vydávání zejména regionální literatury.  
     Kruh přátel knižní kultury pracuje stále na dobrovolné bázi při přípravě programů 
pro veřejnost, výbor dodržuje pravidelnost schůzek předchozích let (v roce 2020 kvůli zákazu 
shromažďování proběhly pouze 2 pracovní schůze (17. 1. a 5. 6.), vždy v pátek od 14:30 
hodin). Spolu s dobrovolnými spolupracovníky a věrnými diváky Kruh navíc neformálně 
poseděl 21. 2. (tzv. kvartál). Ostatní plánovaná setkání musela být zrušena.  
 
Přehled vydaných publikací viz Příloha č. 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◼ 
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III.7 Knihovní fondy 
 
     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2020 tvořilo celkem 477 127 knihovních jednotek 
(dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 341 446 KJ (71,56 %). Přírůstek KF 
byl 18 700 KJ, úbytek činil 19 592 KJ. KMP odebírala 307 titulů periodik v 1 264 
exemplářích, z toho 71 titulů v 331 exemplářích v remitendách. Cizojazyčných titulů periodik 
pak bylo 8 v 8 exemplářích.  
     Celkové náklady na pořízení KF činily 4 581 484,84 Kč (tj. o 936 493,70 Kč méně než 
v roce 2019), z toho bylo 3 070 083,80 Kč vynaloženo na knihy, 909 264,02 Kč na periodika, 
372 947,21 Kč na AV média, 169 540,00 Kč na předplatné e-výpůjček (o 70 168,00 Kč více 
než v roce 2019) a 59 648,81 Kč na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování 
regionálních funkcí. 
 
 
Akvizice (nákup a doplňování KF)   
 
Zaměření doplňování 

     Knihovní fond byl doplňován v souladu s Plánem doplňování KMP a podle požadavků 
pracovníků knihoven i uživatelů. KMP se i nadále soustředila na pestrost knižní nabídky 
a pokračovala v trendu snižování počtu kusů při nákupu jednotlivých titulů novinek. Všechny 
nákupy probíhaly u osvědčených dodavatelů s maximálními rabaty. Knihovna většinou 
kladně reagovala na akviziční návrhy uživatelů přes formuláře na webu knihovny. 
     Jako každý rok se KMP přihlásila do projektu MK ČR Česká knihovna. Z nabídnutého 
seznamu si v první polovině roku mohla vybrat tituly v hodnotě 9 577,- Kč (v roce 2019 
za 7 484,- Kč) plus tzv. rezervu v počtu 20 exemplářů bez finančního omezení. 
     Využila také možnost zapojit se do VII. etapy projektu Cizojazyčná literatura na podporu 
doplňování cizojazyčné literatury ve vybraných knihovnách. Prostřednictvím tohoto projektu 
získala především beletrii v hodnotě 47 539,- Kč (v roce 2019 za 49 885,- Kč), která výrazně 
obohatila cizojazyčný knihovní fond.  
 
Způsoby akvizice, výběr 

     Výběr knižních novinek probíhal (již od září 2019) v nově nastaveném režimu. - Zástupci 
jednotlivých knihoven mají možnost provádět výběr během dvou až tří pevně stanovených 
dnů, kdy jsou vzorky knižních titulů k dispozici ve vestibulu 3. patra ústřední budovy KMP. 
Každý tak může návštěvu ústředí lépe individuálně přizpůsobit potřebám zajištění služeb 
ve své knihovně. – Kvůli nutnosti omezit vzájemný fyzický kontakt mezi knihovníky probíhaly 
výběry literatury pouze elektronicky. Vedoucím knihoven byly pravidelně e-mailem rozesílány 
nabídky cca 10 knižních titulů k osobnímu posouzení. V praxi se tato forma ukázala být 
vhodnou zejména pro výběr novinek z oblasti beletrie. Naproti tomu výběr naučné literatury 
do jednotlivých provozů se „bez knihy v ruce“ projevil jako velmi složitý. Po rozvolnění 
protipandemických opatření se v průběhu května KMP vrátila k předchozí praxi přímých 
výběrů, s cílem bezpečně rozložit návštěvy pracovníků však prodloužila dobu, kdy bylo 
možné si nabídku knižních titulů prohlédnout, a to na celý týden.  
     V roce 2020 se uskutečnilo celkem 13 společných výběrů. Oproti předchozí praxi bylo 
při každém výběru k dispozici méně vzorků, čímž se pro zástupce knihoven snížila časová 
náročnost nutná pro výběr, a naopak se zrychlilo vyřizování objednávek od jednotlivých 
dodavatelů.  
     Členové komise nadále s předstihem dostávali seznamy reedicí a dílových titulů, aby si 
ve svých provozech mohli předem ověřit stav a míru opotřebovanosti knih a mohli aktuálně 
reagovat při vlastní objednávce.  
     Zhruba v polovině roku byl odhalen nedostatek ve fungování KIS Tritius, který přinesl 
řadu dlouhodobých problémů. - V prostředí profesního vyhledávání systém nezobrazoval 
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dokumenty, jež byly dříve uloženy v nakupovaných dílech. (Tato funkce je pro proces akvizice 
velmi důležitá, protože při objednávce titulů vylučuje možnost duplicitního nákupu.) 
O vyřešení problému KMP požádala Helpdesk Tritia, nápravy se však dočkala s půlroční 
prodlevou. 
     K 31. 12. bylo odesláno celkem 240 elektronických nebo písemných objednávek (236 v roce 
2019). Objednávky jsou průběžně očíslované a stvrzuje je podpisem ředitelka knihovny a její 
ekonomický náměstek.  
 
Přehled hlavních dodavatelů knih 

• Albatros média 

• Albi 

• Aleš Čeněk 

• Cykloknihy 

• Euromedia Group 

• Jota nakladatelství 

• Kosmas 

• OPA 

• Portál nakladatelství 

• Slovart nakladatelství 

• Stehlík Jiří 

• Sun nakladatelství 

• Svět křídel 

• Ševčík nakladatelství 

• Team Library portál 
 

 
Knižní dary 

     KMP je stále častěji oslovována soukromými osobami s nabídkou knižních darů. Většinou 
se jedná o dědictví nebo o nadbytečné knihy, které překážejí při vyklízení bytu. V naprosté 
většině obsahují nabídky knižní produkce 70. – 90. let 20. století, což jsou tituly v KF 
dostatečně zastoupené. V takových případech KMP dárcům doporučuje oslovit antikvariát, 
nemocnice, školy nebo se zúčastnit výměnného bazaru OK Skvrňany Čtenáři čtenářům, 
kde lze po celý měsíc říjen zanechat větší množství starších knih k dispozici pro širokou 
veřejnost. Exempláře, které KMP případně chybí a zapadají do profilu fondu, jsou postupně 
zpracovány. Zbylé zachovalé exempláře jsou využívány na výměnu poškozených kusů.  
     Z nabídky darů bylo v roce 2020 se souhlasem RMP přijato a zpracováno do fondu KMP 
98 KJ v celkové hodnotě 20 475,- Kč (vloni 230 KJ za 63 726,- Kč).       
 

Akvizice AV médií 

     Akvizice AV médií je v KMP prováděna ve spolupráci s vedoucím Hudební a internetové 
knihovny. Mluvené slovo je doplňováno rovnoměrně během celého roku, převážně 
od společností Kosmas, s. r. o., Albatros média, a. s., či Euromedia Group, a. s. Hudební 
nosiče byly pořizovány u firmy Music Records a hudebního vydavatelství Avik, filmy na DVD 
nakupovány na základě podepsané smlouvy u společností Magic box, a. s. (Dříve využívaná 
společnost Bontonfilm, a. s., již koncem roku 2019 spolupráci se všemi knihovnami ukončila.) 
 
Akvizice periodik 

     Na základě uzavřené smlouvy s firmami PNS, s.r.o., a Mediaprint & Kapa Pressengrosso, 
s.r.o., KMP pravidelně odebírala periodika pro ústřední budovu i pro obvodní knihovny. 
S oběma dodavateli KMP udržuje dlouhodobě bezproblémové obchodní vztahy, v případě 
vzniku jakékoliv reklamace reagují vždy vstřícně a vzniklý problém je rychle odstraněn. 
Objednávky periodik, jejich urgenci, kontrolu faktur a případnou reklamaci zajišťuje vedoucí 
Oddělení KF. 
     Většinu periodik distributoři dodávají do poštovní schránky v hlavní budově nebo 
prostřednictvím České pošty. Pracovnice Oddělení KF centrálně zpracovávají periodika 
pro všechna oddělení v hlavní budově a většinu poboček. Obvodní knihovny periodika 
dostávají od distributorů přímo do svých provozů a zpracovávají si je samostatně. Pobočky 
Malesice, Radčice a Újezd odebírají periodika prostřednictvím své obvodní knihovny.  
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     Nabídku periodik KMP každoročně doplňuje finančně výhodným odběrem remitend 
od firmy VaRa z Českých Budějovic. Zásilky remitend chodily pravidelně 1x měsíčně. Obvodní 
knihovny tato periodika dostávaly s rozvozem nových knih, pobočky si je vyzvedávaly 
ve schránkách v ÚKD nebo je dostávaly s rozvozem nových výměnných souborů. 
 
Přehled hlavních dodavatelů periodik 

• CZ Press, s. r. o. (cizojazyčná periodika) 

• MediaCall, s. r. o. 

• Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s. r. o. 

• Moraviaservis 
 

• PNS, s. r. o. 

• Postservis 

• SEND, s.r.o. 

• VaRa 
 

Návrhy veřejnosti na doplnění knihovního fondu 

     Uživatelé měli také možnost podávat návrhy na doplnění knihovního fondu. 
V Oddělení KF bylo evidováno celkem 111 návrhů (v roce 2019 to byly 194 návrhy). 
Uživatelé mohli svoje tipy sdělovat několika způsoby – prostřednictvím formuláře Návrh 
na doplnění knihovního fondu na webové stránce KMP (33 návrhy), anebo prostřednictvím 
e-mailové adresy Oddělení KF či přímo jeho vedoucí (78 návrhů vč. telefonických). 
V naprosté většině KMP přáním vyhověla - navrhovaný titul již často čekal na zpracování, 
nebo byl jeho vzorek pořízen do výběru pro nákupní komisi. Komunikaci s navrhovateli 
zajišťovala vedoucí Oddělení KF.  
 
 
Zpracování KF 
 
Zpracování knih 

     KMP pokračovala v již zavedeném postupu zpracovávání knižních novinek, vždy přihlížela 
k požadavkům čtenářů a provozů knihovny.  
     Zpracování všech typů dokumentů probíhalo v souladu s požadovanými katalogizačními 
pravidly, bibliografické záznamy byly pravidelně odesílány do Souborného katalogu ČR. 
Nově vytvořené záznamy vykazovaly dlouhodobě vysokou kvalitu zpracování s minimem 
chyb. Do databáze Národních autorit pracovnice Oddělení KF dodávaly nové záznamy 
personálních a korporativních autorit, podílely se na doplňování a opravách stávajících 
autoritních záznamů. Odbor zpracování fondů Národní knihovny ČR každodenně 
shromažďoval veškeré opravy a změny v autoritních seznamech a prováděl jejich 
aktualizaci.  
     Pro usnadnění vyhledávání a zlepšení orientace uživatelů může každý knihovní provoz 
individuálně do on-line katalogu doplnit informaci o umístění daného vyhledávaného 
dokumentu ve svém konkrétním volném výběru (lokační značka Umístění).      
     V roce 2020 bylo celkem zpracováno rovných 16 500 KJ, tj. o 1 500 KJ méně než v roce 
2019 (tehdy 18 000 KJ). Příčinou úbytku přírůstků bylo meziroční snížení částky na nákup 
KF o téměř milion korun.  

 
     Též v roce 2020 průběžně pokračovaly práce na údržbě slovníků a opravách starších 
katalogizačních záznamů (přidělování a opravy třídníků MDT). Záznamy byly doplněny 
chybějícími věcnými údaji, skeny obálek, titulních listů, obsahů a informačních poznámek. 
O každé změně byly knihovny KMP informovány e-mailem.  
 
Zpracování deskových her 

     Deskové hry (v systému pojmenované jako Stolní hry) byly zpracovávány podle předepsaných 
katalogizačních pravidel, jejich bibliografické záznamy byly odesílány do Souborného 
katalogu ČR. V roce 2020 bylo zpracováno 482 KJ deskových her (vloni 379 KJ).  
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Zpracování tematických kufříků 

     V souladu se současnými trendy knihovnické práce také KMP od roku 2016 nabízí 
dětským čtenářům tematické kufříky. Tuto uživatelsky atraktivní doplňkovou službu zavedla 
většina velkých knihoven KMP. Ke zpracování tematických kufříků bylo nutné stanovit 
jednotný postup pro výtvarný vzhled i tvorbu katalogizačního záznamu, jednotlivé knihovny 
si na své kufříky doznačují pouze přírůstková čísla, čárové kódy jsou tematickým kufříkům 
přiřazovány z přírůstkové řady brožur. Tematické kufříky, loutky a hračky (v systému 
pojmenované jako Pracovní pomůcky) byly zpracovávány podle předepsaných katalogizačních 
pravidel. V roce 2020 bylo nově zpracováno 26 KJ tematických kufříků (vloni 7 KJ). 
 
Lekotéka 

     Už v roce 2017 byla v OK Doubravka rozšířena nabídka fondu o tzv. Lekotéku, soubor 
různých pomůcek, didaktických hraček a deskových her pro děti se specifickými 
vzdělávacími potřebami nebo zdravotním handicapem. Tyto pomůcky napomáhají rozvoji 
zrakového, prostorového a hmatového vnímání, rozlišování barev a tvarů, rozvoji motoriky 
a také řečových dovedností. Jelikož uživatelé projevili o novou službu výrazný zájem, 
KMP nabídku postupně dále rozšiřuje, nyní je k dispozici nejenom v OK Doubravka, 
ale i v OK Bory, OK Skvrňany a v Knihovně Vinice. V roce 2020 byl soubor doplněn 
na 307 exemplářů těchto pomůcek (vloni celkem 114 exemplářů). Převážně se jednalo 
o speciální deskové hry, leporela, skládačky, speciální knižní tituly a mluvené slovo. 
Na nákup tohoto speciálního fondu KMP v roce 2020 vynaložila částku 60 000,- Kč, polovina 
(30 000,- Kč) byla pokryta z dotace v rámci programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 
21. století.  
 
Zpracování AV médií 

     Střídavě byly zpracovávány soubory mluveného slova, hudebních CD a filmů na DVD. 
Hudební nosiče a většina filmů na DVD jsou doplňovány pouze do Hudební a internetové 
knihovny, malá část filmů na DVD byla nově nakupována i do Ústřední knihovny pro dospělé, 
mluvené slovo i do ostatních knihoven. Při zpracování je KMP povinna dodržovat zákonnou 
lhůtu, podle níž novinky 9 měsíců od vydání nelze absenčně půjčovat. V nabídce uživatelům 
se proto objevují až po uplynutí lhůty. Během roku pokračovaly práce na údržbě slovníků. 
V roce 2020 bylo zpracováno celkem 2 200 KJ AV médií (vloni 1 850 KJ). 

 

Zpracování dokumentů v retro režimu  
     Do retro zpracování se promítla i práce s dokumenty v rámci oprav. V rámci retro 
zpracování byly uloženy 4 KJ převážně do Regionálního fondu nebo Prezenčního fondu 
(vloni 37 KJ). 
     Aktualizace pro všechny knihovny KMP provádí Oddělení KF centrálně, fyzické opravy 
si knihovníci provádějí sami podle instrukcí katalogizátorek. 
     Od roku 2016 KMP také přispívá do Národní virtuální fonotéky.  
 

Zpracování periodik  

     Tvorbu či stahování katalogizačních záznamů periodik a brožur včetně obálek dokumentů 
z báze Národní knihovny ČR centrálně zajišťuje pracovnice Oddělení KF, zároveň dohlíží 
na jednotnou evidenci v rámci celé KMP. Zakládání evidenčních listů a samotnou evidenci 
si (kromě provozů v hlavní budově) provádějí knihovny KMP samy. Evidenci pro knihovny 
v ústředí obstarává Oddělení KF. Satelitní knihovny mají vlastní číselné řady, knihovny 
v hlavní budově mají řadu společnou.  
     Od roku 2006 KMP přispívá do Souborného katalogu seriálů záznamy periodik 

odebíraných Studovnou. Na konci roku 2019 byla tato spolupráce rozšířena o záznamy 
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periodik odebíraných ÚKD. Tato záznamy v Souborném katalogu periodik knihovna postupně 

propojuje do svého on-line katalogu (vkládá proklik).  

     Na základě průběžné analýzy četnosti výpůjček byla ve spolupráci se všemi knihovnami 

sítě prováděna optimalizace, počet odebíraných titulů a exemplářů periodik se proto v průběhu 

roku měnil v reakci na uživatelský zájem. 

     Po dobu uzavření knihovny pro veřejnost v rámci protipandemických opatření (16. 3. – 31. 5.) 

byl z ekonomických důvodů pro všechny knihovní provozy, vyjma Studovny, pozastaven 

odběr denního tisku, což přineslo významnou finanční úsporu.  

     V roce 2020 KMP odebírala 292 titulů periodik v počtu 1 284 svazků, z toho 8 cizojazyčných 

titulů (vloni 309 titulů v počtu 1 355 svazků, z toho 7 cizojazyčných). 

 

Zpracování brožur 

     Podobně jako v předešlém roce bylo cílem zpracovávat většinu dokumentů v modulu 

knih, proto počet přírůstků v modulu brožur klesá. V modulu brožury byla zpracovávána 

pouze jednoduchá dětská knižní leporela a drobné sešity krátkodobého charakteru.  

     Pracovnice Oddělení KF vytvoří primární katalogizační záznam, zaeviduje a čárovým 

kódem olepí brožury pro provozy v hlavní budově, pro pobočky a Bibliobus. Ostatní knihovny 

přebírají již hotový záznam pro brožuru - podobně jako u periodik také pro brožury má každá 

knihovna svoji číselnou řadu, evidenci svého dokumentu provede zkopírováním záznamu, 

zpracovaného Oddělením KF (zpravidla) pro ÚKD, s úpravou vlastní lokace.  

     Dále pokračovaly práce na sjednocování duplicitních záznamů v evidenci brožur a úpravě 

dříve zpracovaných katalogizačních záznamů, které jsou postupně doplňovány o obálku 

titulu.  

     V roce 2020 bylo zpracováno 489 KJ brožur (vloni 684 KJ). 

 

Technické zpracování  

     Pracovnice katalogizace s pracovnicemi technického zpracování udržovaly v rámci 

zachování kontinuity zpracování shodné tempo. Denní zpracování novinek probíhalo podle 

faktur, typu dokumentů a náročnosti katalogizačního záznamu, proto se zpracované soubory 

pohybovaly v různých počtech od cca 50 do 150 ks. Nově zpracované tituly byly v hlavní 

budově rozneseny vždy ihned po zpracování. Novinky pro obvodní knihovny byly 

distribuovány pravidelně po 14 dnech. Celkový počet tašek jednoho rozvozu s novinkami 

se v tomto období pohyboval mezi 20-30 ks (vloni 30-50 ks). Během roku 2020 bylo 

realizováno 20 rozvozů (vloni 19 rozvozů). V den rozvozu jsou zpracované knižní tituly 

v jednotlivých knihovnách načteny do výpůjčního systému a uživatelům se okamžitě zobrazují 

v online katalogu. 

 

 

Další práce s knihovním fondem 
 

Revize 

     V prvních dvou měsících roku 2020, za přímého zapojení pracovnic Oddělení KF, proběhly 

plánované pravidelné revize ve Výměnném fondu a v Knihovně Bolevec (17.- 25. 2.).   

     Při revizi Výměnného fondu byla odhalena komplikace způsobená omezenou funkčností 

KIS Tritius již někdy v průběhu roku 2019. – Dokumenty z VF zařazené do výměnného 

souboru a doručené do pobočky, byly při načtení do čtenářského konta v pobočce systémem 

automaticky „vráceny“ do VF. Při revizi VF se pak tyto dokumenty zobrazovaly jako chybějící. 

Problém byl konzultován s pracovníky Helpdesku společnosti Tritius Solutions. Bohužel však 

nebyla možná jiná náprava, než u všech zjištěných „ztrát“ (celkem 188 KJ) ve spolupráci 
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s knihovnicemi dohledat historii výpůjček, knihy nově přiřadit k následujícím výměnným 

souborům a načíst je opětovně na pobočku.  

     Období uzavření knihovny pro veřejnost v rámci protipandemických opatření využila KMP 

k provedení revizí knihovního fondu, které se podle plánu měly uskutečnit v průběhu roku 

2020. Revize postupně proběhly v OK Slovany, v Hudební a internetové knihovně, 

Bibliobusu, v Regionálním fondu a pobočce Újezd. Prodloužení nouzového pak bylo dále 

využito k provedení revizí KF v Knihovně Lobzy a OK Bory, které se podle plánu měly 

uskutečnit až v roce 2021.  

     Revize byly provedeny v revizním modulu KIS Tritius, v průběhu byly maximálně využity 

tři mobilní skenery, čímž se výrazně zvýšila produktivita práce. Výhodou byla dostatečná 

časová rezerva s možností intenzivnější kontroly a dalších následných prací s knihovním 

fondem při dohledávání případných ztrát.  

     Z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice se na průběhu a dokončení revizních prací 

v Bibliobusu výrazně podílel vedoucí Hudební a internetové knihovny.  

      V prvním pololetí roku 2020 byly kompletně ukončeny revize knihovního fondu ÚKD, 

OK Doubravka, Knihovny Lobzy, pobočky Újezd a Hudební a internetové knihovny.  

     Revize Rezervního fondu a pobočky Černice byly přesunuty do roku 2021. 

 

Převody 

     V roce 2020 KMP ve všech svých knihovnách pokračovala v dlouhodobém trendu 

aktualizace knihovního fondu, menší provozy nabízely k převodu do větších knihoven méně 

využívané exempláře. Dle potřeby a možností docházelo k výměně opotřebovaných 

a poškozených knižních titulů za zachovalejší výtisky.  

     Byla provedena částečná aktualizace Rezervního fondu s cílem vytvořit místo pro případný 

převod novějších zachovalých knižních titulů, které z prostorových důvodů nelze ponechat 

v domovských knihovnách. Z důvodu omezených prostorových podmínek Knihovna Vinice 

převedla do Rezervního fondu 12 banánových beden čtenáři dlouhodobě nevyužívaných, 

avšak velmi dobře zachovalých knih. Největší počet knih se podařilo umístit do ÚKD 

a ÚKDM, malá část byla převedena do Rezervního fondu. Velká část zejména starší naučné 

literatury byla navržena k odpisu.  

     Pro zvýšení efektivity využití knihovního fondu v ústřední budově došlo k masivnímu 

převodu knihovního fondu mezi ÚKD a ÚKDM. V podzimních měsících tak byla realizována 

plánovaná změna tematické profilace knihovního fondu ÚKDM, aby nabídka lépe reflektovala 

současné požadavky cílové skupiny návštěvníků, tj. dětí a mládeže do 26 let, a zároveň byl 

odstraněn duplicitní nákup žánrů, které jsou primárně určeny dospělým čtenářům. Z ÚKD 

do ÚKDM byl postupně převeden knihovní fond žánru sci-fi a fantazy, naopak do ÚKD byly 

převedeny detektivní romány a trillery. 

 

Prezenční fond 

     Prezenční fond byl v roce 2020 doplňován jen minimálně. V současnosti probíhá proces 

dohledávání vykázaných ztrát knižních dokumentů po předešlé revizi knihovního fondu.  
 

Rezervní fond 

     Rezervní fond byl doplňován minimálně převody zachovalých multiplikátů z Knihovny 

Vinice. V druhé polovině roku proběhla velká aktualizace. 

 

Regionální fond 

     O regionální fond pečují pracovnice Studovny.  
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Odpisy 

     Při zpracování odpisů KMP dlouhodobě využívá metodu tzv. dávkových odpisů. Každá 

knihovna si podle své potřeby vytvořila pod svou lokací dva stálé seznamy s důvodem 

odpisu opotřebovaná a nepoužitelná, do nichž odpovědný pracovník v prostředí úbytků KIS 
načetl čárové kódy knih navrhovaných k odpisu. Ostatní odpisové seznamy byly vytvořeny 

společné pro všechny knihovny (1 neevidované dokumenty, 2 brožury, 3 periodika, 4 ostatní 
důvody, 5 placené ztráty, 6 pohledávky). Všechny seznamy byly pro lepší orientaci označeny 

lomítkem s rokem odpisu. Okamžikem načtení zmizí dané exempláře z on-line katalogu, 

ale ještě nejsou nevratně odepsány. Odpisy samotné provádí vedoucí Oddělení KF teprve 
po důsledné kontrole a ověření. V případě výhrad k odpisu konkrétního exempláře může 

knihu vrátit zpět do provozu, eventuálně elokovat do jiné knihovny.  
     Systém sám např. kontroluje poslední exempláře v knihovně, u odepisovaného svazku 

nabízí přímou možnost sledovat historii a frekvenci jeho výpůjček.  

     V roce 2020 byl celkový počet odpisových seznamů 54. Odepsáno bylo 19 382 KJ, z toho 
bylo 4 574 KJ nepoužitelných, 13 714 KJ opotřebovaných, 41 KJ představovaly placené 

ztráty a 207 KJ ztráty po revizi.  
     Na základě Směrnice KMP č. 4/2015 (Vyřazování dokumentů z knihovního fondu KMP) 

je upraven postup nakládání s vyřazenými knižními tituly. Nabídkové seznamy jsou 

měsíčně posílány do knihovnické konference Akvizice. Po předchozích zkušenostech 
(nedostatek personálních kapacit pro odesílání vybraných odepsaných dokumentů poštou) 

a s ohledem na finanční možnosti nastavila KMP pro případné zájemce o vyřazené dokumenty 
pouze eventualitu vlastního odběru. V roce 2020 nabídky využily k doplnění svých knihovních 

fondů nejčastěji knihovny z Plzně - Univerzitní knihovna ZČU, Studijní a vědecká knihovna 

Plzeňského kraje a Knihovna Západočeského muzea. 
 
Nevrácené dokumenty 

     Od roku 2015 KMP tzv. zneviditelňuje dlouhodobé výpůjčky. Jedná se o exempláře 
dlouhodobě vymáhané v upomínacím řízení. V minulosti tyto výpůjčky až do vyřízení stále 

figurovaly ve čtenářských kontech uživatelů a umožňovaly dalším zájemcům si na prakticky 

nedostupné dokumenty zadávat rezervace. Proto KMP začala nedostupné dokumenty 
označovat přívlastkem „nezobrazovat ve www katalogu“. V součinnosti s pracovnicí IT podpory 

bylo v procesu zneviditelňování využito možnosti realizace této funkce v prostředí výpůjčního 
protokolu tak, aby zneviditelnění dokumentu mohli provádět zodpovědní pracovníci 

v jednotlivých provozech sami, bez nutnosti zásahu pracovníků Oddělení KF.  

 
Výměnné soubory a Oddělení výměnného fondu 

     Půjčování souborů knih z výměnného fondu pokračovalo zavedeným způsobem, návštěvy 

pracovnic obsluhovaných knihoven se uskutečňovaly dle domluvy, vybrané soubory byly 
rozváženy dle potřeby. Celkem bylo z VF půjčeno 102 souborů s 4 392 KJ (vloni 145 souborů 

a 5 459 KJ), tj. průměrně 7 souborů a 314 výpůjček na jednu obsluhovanou knihovnu za rok.  

     Do Výměnného fondu bylo z obsluhovaných knihoven vráceno 3 385 KJ.  
     Z dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na poskytování regionálních služeb 

pro 14 obsluhovaných knihoven na rok 2020 vyčlenila KMP na doplňování knihovního fondu 
s lokací VFR částku 59 500,- Kč. Prostředky byly čerpány od dubna, kdy peníze dorazily 

na účet KMP. (Od roku 2012 KMP dodržuje barevné rozlišení VFR, na hřbety knih lepí signální 

růžový a zelený štítek.)  
     Počátkem roku proběhla plánovaná revize Výměnného fondu. Samotný průběh revize byl 

bezproblémový, nicméně výsledkem bylo větší množství nenalezených dokumentů. Vyšlo 
najevo, že v určitém období docházelo k chybnému fungování knihovního systému, který 

zobrazoval výměnné soubory dodané do poboček jako ztráty. V součinnosti s pobočkářkami 

pak byla provedena kontrola vykazovaných „ztrát“ a provedena náprava.  
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Knihovnické práce, práce s KF a další činnosti v knihovnách 

     Každodenní práci s knihovním fondem se v různé míře věnovaly všechny knihovní provozy 
sítě KMP. Vedle revizí zde probíhaly aktualizace, přesuny, převody, odpisy knih a periodik, 
označování, opravy publikací apod. 
     Např. v ÚKD byla k 18. červnu ukončena revize knihovního fondu, která se fyzicky 
uskutečnila již v roce 2019. Z celkového počtu 70 835 zrevidovaných KJ se nepodařilo 
dohledat 48 KJ, což představuje 0,068 % fondu. Po revizi knihovnice pokračovaly 
ve větších odpisech dlouhodobě jen málo půjčovaných knih ze skladů a také ve výrazné 
aktualizaci knih volného výběru. Pro lepší orientaci uživatelů opatřovaly vícesvazkové tituly 
rozpisovými lístky. Prověřily též větší množství literatury nabídnuté k převodu z jiných 
provozů, zejména z Knihovny Vinice a OK Bory, vybraly zachovalé exempláře a nahradily 
jimi už očtené či poškozené. Dále byla provedena aktualizace fondu AV médií, málo 
využívané tituly byla nabídnuty k převodu jinam. V rámci výrazné aktualizace fondu periodik 
byla realizována změna jejich řazení v čítárně (původně bylo řazení abecední, nyní 
tematické). Doba uzavření provozu byla využita k přeznačování cizojazyčné literatury novými 
štítky, k přebalování a přeznačování velké části fondu poezie a divadelních her. Umístění 
těchto žánrů bylo načteno do on-line katalogu, rovněž pak umístění dostupných detektivních 
románů, fantazy a sci-fi literatury. Nově byly z knihovního fondu vyčleněny, označeny 
a do umístění načteny horory. Rovněž pokračovaly práce na aktualizaci, sjednocování 
značení a způsobu řazení u životopisů (MDT 92). Z důvodu velké vytíženosti knihařské dílny 
se knihovnice snažily většinu knih opravit samy (390 svazků), do knihařské dílny jich 
k opravě předaly pouze 48.  
     Doba nuceného uzavření knihoven byla využita k realizaci plánovaných změn ve skladbě 
knihovního fondu ÚKDM a jeho budoucího doplňování. V úseku pro mládež (15-26 let) byl 
odstraněn nákup některých literárních žánrů, duplicitních s ÚKD. ÚKD bude od nynějška 
exkluzivně budovat sbírku detektivních románů, thrillerů a hororů, ÚKDM zase exkluzivně 
sbírku žánru fantasy a sci-fi literatury. Důvodem je optimalizace využití KF v ústřední budově 
a též finanční úspora. Vlastní přesun knih byl ovšem velmi náročný. Z volného výběru ÚKD 
bylo pro ÚKDM nejprve vyčleněno 30 beden knih, ze skladu 12 beden a ze suterénu 
1 bedna. Přesun žánru tím však ještě nebyl dokončen. Po otevření knihovny čtenáři 
postupně knihy vraceli a do konce roku bylo do ÚKDM v 1. patře předáno přes 50 plných 
beden.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
◼ 
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Tabulky a grafy ke kapitole III.7 
 
 
Objem knihovního fondu KMP 2010-2020 

 
 
 
Složení knihovního fondu v r. 2020 
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Složení přírůstků knihovního fondu v r. 2020 

 

 
 

 
 
 
 
Objem přírůstků a úbytků 2010-2020 
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Čerpání finančních prostředků na nákup KF 

 2020 2019 2018 
Přidělená finanční částka: 4 500 000,00 5 444 700,00 4 748 678,00 
Přidělená finanční částka na KF 
z dotace na regionální funkce 

59 500,00 55 300,00 51 362,00 

Celkem 4 559 500,00 5 500 000,00 4 800 000,00 
Ve skutečnosti čerpáno 4 581 484,84 5 517 978,51 4 720 083,75 

    
Hodnota pořízených dokumentů  

 2020 2019 2018 
 
Knihy 3 070 083,80 3 925 626,85 3 304 859,33 
AV média 372 947,21 453 541,53 472 965,46 
Periodika 909 264,02 976 860,99 942 258,96 
Regionální funkce 59 648,81 55 683,14 51 362,00 
Předplatné e-výpůjčky 169 540,00 99 372,00 58 800,00 
e-čtečky - 6 894,00 - 
Celkem 4 581 483,84 5 517 978,51 4 720 083,75 
Dokumenty získané z dotace nebo darem 
Česká knihovna 9 577,00 7 484,00 6 206,00 
Cizojazyčná knihovna 47 539,00 49 885,00 44 045,00 
Lekotéka 30 000,00 - - 
Schválené knižní dary 20 475,00 63 726,00 28 780,00 
Celková hodnota 107 591,00 121 095,00 79 031,00 

 
Počet odebíraných periodik 

Počet titulů periodik 2020 2019 2018 Počet exemplářů 2020 2019 2018 
odebíraných periodik 307 309 311 odebíraných periodik 1 264 1 355 1 386 
  z toho remitend 71 78 77   z toho remitend 331 368 380 
  z toho cizojazyčných 8 7 4   z toho cizojazyčných 8 7 4 

 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 

Tematická skupina 2020 2019 2018 
Naučná 2 025 2 729 2 226 
Beletrie 10 446 11 290 8 917 
Mládež naučná 716 796 562 
Mládež beletrie 2 719 2 760 2 162 
Hudebniny 3 21 2 
Mapy 109 14 44 
Grafické listy - 11 1 
Deskové hry 482 379 486 
Celkem 16 500 18 000 14 400 

 
Statistika přírůstků knih podle druhu dokumentu 

Druh dokumentu 2020 2019 2018 
Knihy 15 906 17 575 13 867 
Mapy 109 14 44 
Hudebniny 3 21 2 
Deskové hry 482 379 486 
Grafické listy - 11 1 
Celkem 16 500 18 000 14 400 
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Přehled uložených exemplářů v modulu deskových her 

Deskové hry 2020 2019 2018 
Počet exemplářů 482 379 486 

 
Přehled uložených exemplářů v modulu tematické kufříky 

Tematické kufříky 2020 2019 2018 
Počet exemplářů 26 7 6 

 
Přehled uložených exemplářů speciálního knihovního fondu Lekotéky 

Lekotéka 2020 2019 2018 
Počet exemplářů 307 114 290 

 
Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 

Nosič 2020 2019 2018 
CD 387 430 286 
EC (elektronické čtečky) - 19 - 
EZ (elektronické zdroje) - - - 
DVD 159 133 131 
MP3 1 654 1 268 883 
LP - - - 
Celkem 2 200 1 850 1 300 

 
Statistika zpracování v retro režimu podle tematických skupin 

Tematická skupina 2020 2019 2018 
Naučná 3 10 2 
Beletrie 1 26 2 
Mládež naučná - 1 - 
Mládež beletrie - - 2 
AV média - - - 
Celkem 4 37 6 

 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur 

 2020 2019 2018 
Počet exemplářů 489 684 712 

 
Přehled odepsaných dokumentů 

Důvod odpisu Knihy, mapy, hudebniny, deskové hry AV média 
Nepoužitelná 4 574 103 
Opotřebovaná 13 714 11 
Ostatní důvody 846 87 
Placené ztráty 41 3 
Ztráty po revizi 207 8 
Zastaralé - - 
Celkem 19 382 212 
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Využití výměnného fondu v roce 2020 

Knihovna Počet 
souborů 

Půjčeno 
knih 

Vráceno Půjčeno 
AV médií 

Vráceno 

Bílá Hora 6 197 264 0 0 

Božkov 10 469 290 9 0 

Černice 10 390 255 14 37 

Červený Hrádek 8 278 138 0 29 

Koterov 7 256 193 10 0 

Křimice 12 495 437 53 0 

Lhota 8 234 236 8 0 

Litice 8 287 250 27 0 

Malesice 7 268 161 0 0 

Radčice 7 316 158 4 0 

Radobyčice 8 306 326 0 0 

Újezd 8 493 303 12 8 

      

Letkov 2 206 244 0 0 

Starý Plzenec 1 60 56 0 0 

Celkem 102 4 255 3 311 137 74 

 
Přehled činnosti Oddělení VF  

 2020 2019 2018 
Přidělená částka na regionální funkce 237 288,00 221 049,00 205 446,00 
  z toho na nákup KF 59 500,00 55 300,00 51 362,00 

Počet obsluhovaných knihoven 14 14 14 

Počet návštěv ve VF (počet souborů) 102 145 131 

Počet výpůjček KJ do VF 4 255 5 459 5 006 

Počet vrácených KJ do VF11 3 311 4 373 - 

Počet výpůjček AV médií 137 115 60 

Počet vrácených AV médií do VF12 74 80 - 

  
Stav knihovního fondu VF a VFR    

 2020 2019 2018 

Stav VF 33 994 33 479 33 189 

Stav VFR 2 609 2 346 2 092 

Přírůstek VF 1 004 1 140 908 

Úbytky VF 489 842 315 

Přírůstek VFR 265 254 241 

Úbytky VFR 0 0 1 

 
Stav AV médií VF a VFR    

 2020 2019 2018 
Stav AV médií 703 600 586 

Stav AV médií VFR 12 12 12 

Přírůstek AV médií 106 54 24 

Úbytky AV médií 3 40 0 

                                                 
11 V roce 2018 KIS Tritius tuto funkci nezobrazoval  
12 dtto 
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III.8 Public relations a spolupráce      

 

 

Články a příspěvky KMP do médií 

     V roce 2020 byla četnost příspěvků o KMP v médiích ovlivněna nouzovým stavem, 

zejména zákazem hromadných akcí, po část roku pak nevycházel ani přehled Kultura. Proto 

bylo zveřejněno jen celkem 39 článků a příspěvků (v roce 2019 to bylo 73 příspěvků). 

Kromě Plzeňského deníku (celkem 24 x) byly články publikovány např. v periodikách 

Radniční listy (4 x), Právo (2 x), Čtenář (2 x), Vítaný host (2 x), Informační zpravodaj (2 x), 

Parlamentní listy, Plzeňská jednička, Týdeník Domažlicko, Krajské listy a Žurnál (vše 1 x).  

     Nejvíce pozornosti bylo věnováno akcím v Polanově síni (44 x), M-klubu (13 x) a L-klubu, 

dále ÚKD či dalším obvodním knihovnám, akcím jako festival Jeden svět v KMP, Den 

darování knih, připomínka výročí T. Cimrhanzla, koncerty mezi knihami online, Noc literatury, 

výročí knihovny v Božkově, půjčování knih online, informace o výdejní okéncích, vydání 

publikace Život je sladký (4 x) apod. 

     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP 

(https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/). 

 

     Multimédia přinesla o KMP celkem 70 příspěvků či vstupů (vloni 115 příspěvků).   

Činnost knihovny propagovaly na svých webových či facebookových stránkách rozhlasová 

média, kulturní instituce a občanské společnosti, pochvalné ohlasy o spolupráci s KMP 

a knihovních aktivitách se objevují na stránkách škol z Plzně a okolí.   

     Příspěvky byly publikovány např. na webových stránkách Krajské listy.cz, Dům hudby, 

Městská policie Plzeň, Metro.cz, Plzeňské noviny (3 x), Plzeňský deník (5 x), Plzen.eu, Plzeň 

v kostce, Vhrsti, ZAK TV, 26. ZŠ, ZŠ Benešova a ZŠ Elementária, sdíleny na facebookových 

stránkách Akce v Plzni, Artamo, Český rozhlas Plzeň, Hurá na Šumavu, Informace Plzen.cz, 

Informační centrum Vimperk, Informační služby, knihovnictví, Jeden svět Plzeň a Sušice,  

Knihovna I. Hermanna v Chotěboři,  Křimice info, MDA Ústí nad Labem, Městská knihovna 

Mariánské Lázně,  Městská knihovna Vimperk,  Muzejní spolek vimperského panství,  

Od Brd k Vltavě,  Památník – Rodný dům Adalberta Stiflera,  Plzen.cz,  Plzen.eu,  Portál zprávy, 

služby, akce, zábava, Starý most, Sušice - Sušičané, chataři, chalupáři a přátelé Šumavy, 

Šumava – hory, Šumava Litera, Ústavu pro archeologii FF UK, Vladimír Špidla, Západočeští 

spisovatelé a čtenáři, Vhrsti a 54. MŠ, nebo na Instagramu nakl. Starý most či na Twitteru 

SEO Plzeň.  

 

     Na tvorbě článků a příspěvků se v KMP osobně vedle ředitelky podílely zejména 

pracovnice a pracovníci ÚKDM, Knihovny Bolevec, OK Lochotín, OK Skvrňany a OK Slovany. 

Vedoucí ÚKDM P. Pekárková poskytla telefonický rozhovor, který byl živě vysílán 2. dubna 

na ČT 24 ve Studiu 6 k Mezinárodnímu dnu dětské knihy.  

 

Tiskové zprávy 

     Psaním tiskových zpráv je od počátku roku 2016 pověřena pracovnice Studovny 

Mgr. Markéta Skálová. V roce 2020 byly vydány 2 tiskové zprávy, které byly též zveřejněny 

na webu KMP (https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku).  

 

 

Přehled článků o KMP v tisku je v Příloze č. 9.  

https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/
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Webové stránky knihovny 

     Na tvorbě webových a facebookových stránek KMP se podílelo 12 pracovníků. Webové 
stránky spravuje kolektiv pracovnic. Za jednotlivé sekce zodpovídají kolegyně L. Kotroušová 
(aktualizace a komplexní správa webu), J. Lauberová (správa kalendáře akcí, prezentace 
tiskových zpráv a článků o KMP, údržba fotogalerie akcí) a E. Murinová (správa publikační 
činnosti: Plž, Listy Ason-klubu, bibliografie, edice Ulita aj.). 
     V roce 2020 zaznamenaly oficiální stránky KMP 128 108 návštěv, tj. o 9 384 návštěv více 
než v roce 2019 (o 7,3 %).  
     Na webových stránkách jednotlivých plzeňských ÚMO jsou umístěny základní informace 
a odkazy na knihovny KMP.  
     KMP má uzavřenu smlouvu s Národní knihovnou ČR o archivaci oficiálních webových 
stránek KMP v NK ČR. 
 
Webové stránky:  

• Oficiální web KMP: http://www.knihovna.plzen.eu 

• OK Skvrňany a M-klub:  

• http://okskvrnany.webnode.cz,  

• http://m-klub-plzen.webnode.cz 

• https://koncertymeziknihami4.webnode.cz/ 

 
Sociální sítě (Facebook):  

• Oficiální facebook KMP (od 6/2011): 
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen (1 345 sledujících) 

• ÚKD (od 8/2013): https://www.facebook.com/ukd.knihovna.plzen (261 sledujících) 

• OK Bory: https://www.facebook.com/boryknihovna/ (174 sledujících) 

• OK Doubravka: https://www.facebook.com/KnihovnaDoubravka (497 sledujících) 

• OK Skvrňany a M-klub: https://www.facebook.com/pages/Obvodn%C3%AD-
knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526 (457 sledujících)  

• OK Slovany (od 5/2011): https://www.facebook.com/Knihovna-města-Plzně-p-o-
Obvodní-knihovna-Slovany-224773500872735/?filter=2  (241 fanoušků) 

• Hudební a internetová knihovna (od 5/2011): 
https://www.facebook.com/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-
Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-199424680093002 (130 sledujících) 

• Knihovna Vinice (od 2015): https://www.facebook.com/knihovnavinice?fref=pb 
(183 sledujících) 

• Pobočka Křimice: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011344275959&fref=ts  
(31 sledujících) 

 
Wikipedie (od 8/2011):  

• KMP: https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_m%C4%9Bsta_Plzn%C4%9B 

 
Slideshare (od 5/2012) 

• KMP: https://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen 

 
Instagram: 

• OK Doubravka: https://www.instagram.com/KnihovnaDoubravka/ (335 sledujících) 

• KMP: https://www.instagram.com/knihovnaplzen/ (519 sledujících) 

 

http://www.knihovna.plzen.eu/
http://okskvrnany.webnode.cz/
http://m-klub-plzen.webnode.cz/
https://koncertymeziknihami4.webnode.cz/
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen (1
https://www.facebook.com/ukd.knihovna.plzen/
https://www.facebook.com/boryknihovna/
http://www.facebook.com/KnihovnaDoubravka
https://www.facebook.com/pages/Obvodn%C3%AD-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526
https://www.facebook.com/pages/Obvodn%C3%AD-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526
https://www.facebook.com/Knihovna-města-Plzně-p-o-Obvodní-knihovna-Slovany-224773500872735/?filter=2
https://www.facebook.com/Knihovna-města-Plzně-p-o-Obvodní-knihovna-Slovany-224773500872735/?filter=2
https://www.facebook.com/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-199424680093002
https://www.facebook.com/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-199424680093002
https://www.facebook.com/knihovnavinice?fref=pb
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011344275959&fref=ts
https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_m%C4%9Bsta_Plzn%C4%9B
https://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
https://www.instagram.com/knihovnaplzen/%20(519
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Youtube: 

• KMP: https://www.youtube.com/channel/UCFUwM1n4EdcaNy7yX357hNQ 

• OK Doubravka: http://www.youtube.com/user/KnihovnaDoubravka 

• OK Skvrňany: https://www.youtube.com/channel/UCh0frO8pqcyoTncqUNNj9JQ   
 
Zonerama 

• OK Skvrňany: https://www.zonerama.com/okskvrnany  

 
Rajče.net:  

• ÚKDM: https://naseknihovna.rajce.idnes.cz/  

• OK Bory: https://kmp.rajce.idnes.cz/    

• OK Doubravka: https://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/  

• OK Slovany: https://kmpslovany.rajce.idnes.cz/  
 
 
Nástěnky, letáky, propagační materiály a jiná propagace   

     Pracovnice PR centrálně zajišťovala propagaci akcí KMP pro veřejnost v příloze 
Plzeňského deníku Kultura a v kulturním magazínu Žurnál (pokud v pandemickém roce 
vycházely). Pořady byly prezentovány také v Kalendáři akcí na oficiálních webových 
stránkách MMP. V měsících, kdy se konaly nějaké akce pro veřejnost, byly tištěny plakáty 
s programovou nabídkou ve formátu A1 do vybraných knihovních provozů.  
 
     Jednotlivé knihovny sítě KMP vyvěšovaly propagační letáky s pozvánkami na akce 
na nástěnkách, menší letáky a materiály byly k dispozici na výpůjčních pultech a stolech. 
K propagaci sloužily i záložky s otevírací dobou knihovny a kontakty (v ÚKDM navržené 
designérkou Alenou Janečkovou). Pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ připravila ÚKDM vlastní 
nabídkový katalog svých vzdělávacích pořadů se stručným popisem a fotografiemi. Akce 
KMP zde byly propagovány přímo při lekcích informační výchovy. Na nástěnkách byly rovněž 
prezentovány kulturních akce jiných plzeňských pořadatelů a institucí (např. Divadla J. K. 
Tyla, ZOO Plzeň, projektů Pěstuj Prostor, Archive města Plzně, Západočeské galerie v Plzni, 
Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, Bílého kruhu bezpečí, Záchranné 
stanice živočichů aj.). 
     Např. ÚKD pořídila novou vitrínu s uzavíratelným systémem, kterou využívá výhradně 
k prezentaci informací o KMP a jejích akcích. Nástěnka u vstupu do oddělení naopak slouží 
k volnému vyvěšování plakátů ze strany jiných organizací a veřejnosti. Upoutávky 
na jednotlivé akce jsou umisťovány v průhledných stojáncích v prostorách knihovny a u pultu. 
K propagaci je využívána i velká obrazovka v hale. 
     Knihovna Bolevec kromě obvyklých prostředků využívala k informování uživatelů v době 
uzavření knihovny stojanovou magnetickou tabuli. K propagaci akcí knihovny zde bylo 
využito dobré spolupráce s 1. ZŠ a mezigeneračním dobrovolnickým centrem TOTEM.  
     V předsálí OK Doubravka byly umístěny tři kliprámy s nabídkou služeb, kontakty, otevírací 
dobou, upozorněním na karanténní opatření, propagačními fotografiemi, celoknihovními 
plakáty, výkresy ze soutěží dětských čtenářů aj.  
     Knihovna Lobzy ke každé besedě zpracovala informativní leták, který odnesla do školy.  
S pedagogy ZŠ pro sluchově postižené i školkami se na akcích domlouvala e-mailem, 
telefonicky, nejčastěji však osobně. 
     ÚKD, Hudební knihovna, OK Skvrňany, OK Slovany, Knihovna Vinice a Božkov používaly 
k propagaci skleněné výlohy, OK Lochotín k prezentaci programu L-klubu vývěsku přímo 
na budově.  

https://www.youtube.com/channel/UCFUwM1n4EdcaNy7yX357hNQ
http://www.youtube.com/user/KnihovnaDoubravka
https://www.youtube.com/channel/UCh0frO8pqcyoTncqUNNj9JQ
https://www.zonerama.com/okskvrnany
https://naseknihovna.rajce.idnes.cz/?sort=date
https://kmp.rajce.idnes.cz/
https://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/
https://kmpslovany.rajce.idnes.cz/
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     Informační materiály o koncertech OK Skvrňany byly příležitostně dodávány do městského 
Informačního centra, několika hudebních klubů a prodejen s hudebninami, informační materiály 
o konání oblíbeného knižního bazaru Čtenáři čtenářům také do několika antikvariátů.  
     Studovna vystavovala plakáty s nabídkou svých služeb ve foyer Polanovy síně, Oddělení KF 
zajišťovalo vylepování aktuálních materiálů KMP a dalších spřátelených organizací ve výtahu 
a prostorách vstupní chodby hlavní budovy. Pobočka Radobyčice na místní vývěsce zastávky 
MHD, Lhota, Křimice, Malesice a Radčice v budovách obvodních úřadů.  
     Většinu materiálů a letáků si knihovníci tvořili sami. Prostřednictvím profesionálního grafika 
byly zajištěny pouze diplomy pro Ceny Plže a pro Čtenáře roku a novoročenka KMP, tentokrát 
tematicky zaměřená k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského (autorem Vhrsti).  
 
Další propagace 

     Třebaže se v roce 2020 mohlo konat jen minimum z původně plánovaných akcí, pořadů 
a dalších aktivit, KMP se vždy snažila o jejich maximální zviditelnění.   
     K propagaci činnosti KMP je ve výloze ústřední budovy instalována dotyková obrazovka, 
na níž se zobrazují webové stránky knihovny. Také v roce 2020 KMP (P. Chládková) 
vytvářela měsíčně tematické spořiče obrazovky, na kterých byly formou prezentací 
propagovány vedle knih a čtení aktuální informace o podmínkách provozu knihovny 
a hygienických opatřeních. Ke stejnému účelu také v ÚKD využívali obrazovku ve vstupní 
hale oddělení.  
     V některých knihovnách byly pozvánky na vybrané akce zasílány e-mailem čtenářům 
adresně (např. v ÚKDM pozvánky maminkám na dopolední Čtení pro nejmenší, letos vč. 
odkazů na předtočené videozáznamy).      
     KMP podporovala kampaň Kniha ti sluší (www.knihatislusi.cz) v týdnu od 23. dubna 
distribucí informačních plakátů a dalších materiálů ve všech knihovnách. 
     Pracovnice Oddělení KF se opět zapojily do přípravy a propagace festivalu Jeden svět 
(www.jedensvet.cz), který se však již nemohl uskutečnit.  
     Významnou měrou se pracovnice Oddělení KF podílely ve spolupráci s PR oddělením 
SVK PK na přípravě a organizaci Noci literatury (http://www.nocliteratury.cz), která se 
tentokrát uskutečnila 7. 10. v Barevné čítárně ÚKDM.   
     Proběhl další ročník spolupráce se společností Divadelní léto pod plzeňským nebem 
(http://www.divadelnileto.cz), na jehož propagaci KMP spolupracovala umístěním plakátů 
a informačních letáků k divadelnímu představení Poslední zrnko písku ve všech knihovnách 
sítě.   
     KMP rovněž podpořila tradiční multižánrový festival Živá ulice (www.zivaulice.eu) – 
pomohla s distribucí propagačních materiálů festivalu.   
     Oddělení KF se významně podílelo také na propagaci a zajištění projektu Víkend 
otevřených ateliérů (http://www.otevreneateliery.cz/), který pořádala již pátým rokem společnost 
Grafia, s. r. o., a na festivalu regionální literatury Šumava Litera (http://sumava-litera.cz). 
     Všichni pracovníci jsou vybaveni jmenovkami s povinností nosit je především v prostorách, 
kde se setkávají s veřejností – při službě u výpůjčního pultu. 
     V rámci hry geocaching jsou v prostorách OK Doubravka a OK Slovany umístěny 
krabičky s cache, tím se knihovna dobře propaguje také mezi lidmi, kteří do knihovny 
nechodí. K úspěšnému odlovení kešky bylo tentokrát potřeba vyhledávat určité informace 
v knihovním katalogu.  

 
Propagační aktivity mimo knihovnu 

     V rámci projektu mini knihovničky pracovnice Oddělení KF aktualizovaly nabídku 
vyřazených knih z knihovního fondu nebo z nevyužitých darů v knihovničkách v plaveckém 
Bazénu Slovany (https://www.bazenslovany.cz/), na plovárně v Hradišti (www.plovarna-
hradiste.cz), v multifunkčním kulturním centru Plzeň Zastávka (www.plzenzastavka.cz) 
a v Rodinném centru Na schodech v Černicích (http://www.naschodech.cz). OK Doubravka 

http://www.knihatislusi.cz/
http://www.jedensvet.cz/
http://www.nocliteratury.cz/
http://www.divadelnileto.cz/
http://www.zivaulice.eu/
http://www.otevreneateliery.cz/
http://sumava-litera.cz/
https://www.bazenslovany.cz/
http://www.plovarna-hradiste.cz/
http://www.plovarna-hradiste.cz/
http://www.plzenzastavka.cz/
http://www.naschodech.cz/
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pečovala o mini knihovničky v čekárnách Nemocnice sv. Jiří (www.svjiri.cz/), ÚKD o dvě 
knihobudky v prostoru plzeňské Zoologické zahrady (www.zooplzen.cz) a OK Lochotín 
v areálu Bazénu Lochotín (www.bazenlochotin.cz). Knihy jsou čtenářům volně k dispozici, 
u každé knihovničky jsou informace o KMP. Projekt byl propagován na celorepublikovém 
webu Sousedské knihovny (www.sousedskaknihovna.cz). 
     V prostoru plaveckého bazénu na Slovanech byly služeb a aktivity KMP propagovány 
na světelné tabuli. Aktuální obrazové slajdy připravovala a odesílala P. Chládková. 
 
Vnější vztahy a spolupráce  

     Všechny provozy KMP podle svých možností, zaměření a umístění spolupracovaly 
s desítkami organizací. V roce 2020 šlo (kromě škol) o min. 73 organizací v Plzni a min. 
14 organizací mimo Plzeň. V Plzni a okolí byla nejčastější spolupráce s MŠ (32), ZŠ (24 + 9), 
SŠ (5), ZUŠ (3) a VŠ (1). Oproti předchozímu roku byl však kvůli pandemii a přechodu 
na on-line výuku počet škol spolupracujících s knihovnou bohužel o téměř třetinu nižší. Počet 
všech spolupracujících organizací vč. škol klesl o 20 %.  
 
Spolupráce s plzeňskými organizacemi a osobami: 

• Advokátní kancelář JUDr. Havla (ÚKD – zajišťování právních služeb pro KMP v oblasti 
dobíhajících soudních a exekučních pohledávek) 

• Aikido dojo Plzeň, z. s., E. Krásnohorské 10 (Hudební knihovna - akce pro příměstský 
tábor) 

• Alternativní poradna Plzeň, Hodonínská 83 (M-klub) 

• Animánie, o. p., Úslavská 9 (Knihovna Vinice – vzájemná spolupráce) 

• Archiv města Plzně (Studovna – spolupráce na přípravě knižní publikace Život je sladký, 
Oddělení KF - vzájemná propagace činnosti) 

• Bezbariérový dům, Kaznějovská 43 (Knihovna Bolevec – donáška knih) 

• Bukovský Stanislav, výtvarník (Polanova síň, Knihovna Lobzy – výstavy) 

• Centrum Cvrček, dětské a mateřské centrum, Jablonského 11 (ÚKDM – účast na akcích 
knihovny) 

• Česká pošta, Solní 20 (ÚKDM – příprava Noci s Andersenem) 

• Člověk v tísni, o. p. s. (Oddělení KF - pomoc při organizaci festivalu Jeden svět, zajištění 
promítání v Polanově síni, L-klubu a M-klubu)  

• Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 67 
(Knihovna Vinice – výpůjční služby pro klienty, ÚKDM - spolupráce, účast na akcích) 

• Diakonie Západ, Americká 29 (OK Bory – umístění kasičky k charitativní sbírce) 

• Divadelní léto pod plzeňským nebem (Oddělení KF - připojení k propagační kampani) 

• Divadlo Alfa (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

• Divadlo J. K. Tyla (KMP - obrazovka a monitor divadla ve výloze ústřední budovy) 

• Divadlo pod lampou (Studovna – rešerše Obraz tisku za rok 2019) 

• Divadlo V Boudě (M-klub – zázemí a stálá scéna divadla)   

• Galerie města Plzně (Studovna - dodávání Informačního servisu kultury) 

• Gažáková Eva, MgA., Fakulta pedagogická ZČU (OK Bory – spolupráce na praxi studentů 
předmětu Dramatická výchova – čtení dětem z MŠ) 

• Grafia, s. r. o., Budilova 4 (Oddělení KF - spolupráce na propagaci Víkendu otevřených 
ateliérů) 

• Hušková Monika (ÚKDM – příprava projektu Finanční gramotnost do škol - neproběhlo)  

• Hrdonka Václav (Lhota – výstava fotografií) 

• Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 13 (ÚKD – spolupráce 
při pořádání fotografických výstav) 

• Komunitní škola, o. s. - kulturní a vzdělávací centrum sídliště Bolevec pro děti a dospělé 
(Knihovna Bolevec – vzájemná propagace akcí) 

http://www.svjiri.cz/
http://www.zooplzen.cz/
http://www.bazenlochotin.cz/
http://www.sousedskaknihovna.cz/
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• Konzervatoř Plzeň (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury)  

• Krystal, o. s. (M-klub) 

• Kučerová Pecková Danuše, spisovatelka (OK Bory – příprava křtu knihy - neproběhlo) 

• Letem světem, cestovatelský festival, Sokolovská 54 (M-klub) 

• Lukáš Martin (OK Bory – pasování na čtenáře) 

• Magistrát města Plzně, Kancelář tajemníka – psycholožka Mgr. et Mgr. Petra Špačková 
(ÚKD - spolupráce při řešení interpersonálních problémů na pracovišti) 

• Magistrát města Plzně, Odbor financování a rozpočtu, oddělení vymáhání pohledávek 
(ÚKD - zajišťování vymáhání nedobytných pohledávek uživatelů KMP) 

• Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb (KMP – distribuce časopisu Pilsen) 

• Machuldová Lenka, Mgr. (OK Bory – mini knihovnička) 

• Mensa ČR (M-klub – testovací místo) 

• Městský ústav sociálních služeb – Penzion pro důchodce, U Jam 23 (Knihovna Bolevec 
– donáška knih) 

• Moving Station, kulturní centrum (OK Bory – mini knihovnička) 

• Muzeu loutek, nám. Republiky 23, Plzeň (ÚKDM – návštěva příměstského tábora) 

• Na schodech – rodinné centrum (Oddělení KF – mini knihovnička)  

• Nemocnice u Sv. Jiří (OK Doubravka – mini knihovničky v čekárnách)  

• Osadní výbor Radobyčice (Radobyčice – zveřejňování informací v místním rozhlase, 
na vývěsce) 

• Plavecký bazén Slovany (Oddělení KF - zajišťování a doplňování mini knihovničky, 
propagace na velkoplošné obrazovce) 

• Plovárna Hradiště (Oddělení KF – zajišťování a doplňování miniknihovničky) 

• Plzeň Zastávka - multikulturní centrum, Přeštická 4 (Oddělení KF – zajišťování a doplňování 
miniknihovničky) 

• PMDP – vozovna Karlov (Bibliobus – parkování a údržba vozidla) 

• Ponton, o. s. – Klubíčko (ÚKDM – vzdělávací akce pro nejmenší děti) 

• Pro libris – (Polanova síň – publikační činnost) 

• Salesiánské středisko mládeže, Revoluční 151 (Knihovna Lobzy – čtení pro nejmenší) 

• SHČMS, Sbor dobrovolných hasičů Radobyčice (pobočka Radobyčice – spolupráce 
při řešení technických problémů v budově) 

• Severka, 23. skautský oddíl, Plachého 6 (ÚKDM – Vzdělávací akce pro děti mladšího 
šk. věku) 

• SPŠ stavební, Chodské náměstí 2 (Oddělení KF – spolupráce na mini knihovničce) 

• SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109, Plzeň (KMP – poskytování odborné praxe 
pro studenty SOŠ prof. Švejcara) 

• Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Oddělení KF s oddělením akvizice 
a katalogizace, s oddělením PR při zajišťování Noci literatury, ÚKD – MVS; ÚKDM 
s oddělením zahraničních knihoven – spolupráce při organizaci Evropského dne jazyků)  

• Svaz důchodců ČR (OK Skvrňany – pozvánky na akce v M-klubu, OK Slovany – 
propagace činnosti)  

• Svaz postižených civilizačními chorobami (OK Skvrňany – nástěnka ve výloze) 

• Šteflík Josef, učitel školy Liang-l. (M-klub) 

• Totem, z. s. – Mezigenerační dobrovolnické centrum (Studovna – dodávání Informačního 
servisu kultury; Knihovna Bolevec - propagace materiálů, čtení pro seniory, soutěže – 
vyhodnocení; OK Doubravka – spolupráce s doubraveckou pobočkou, setkávání 
v prostorách knihovny - Mateřský klub, Totemové povídání; ÚKDM - příprava setkání 
dobrovolníků – čtecích babiček a dědečků, neuskutečněno) 

• Tyfloservis, o.p.s. a TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. (M-klub)  

• ÚMO 1 (OK Lochotín – Plzeňská jednička)   

• ÚMO 2 (OK Slovany – spolupráce s kronikářkou – poskytnutí podkladů) 
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• ÚMO 5 (pobočka Křimice – spolupráce při propagaci činnosti, Oddělení KF – knižní 
dary publikace Ves u zámku) 

• ÚMO 7 (pobočka Radčice – zveřejňování informací v místním rozhlase, na vývěsce)  

• ÚMO 9 (pobočka Malesice – spolupráce)  

• ÚMO 10 (pobočka Lhota – propagace knihovny na webových stránkách) 

• Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti (Studovna – dodávání Informačního servisu 
kultury) 

• Ústav jazykové přípravy ZČU (ÚKDM – lekce informační výchovy) 

• Vinyl Club a Café, nám. Míru (OK Bory  - mini knihovnička) 

• Výtvarno – výtvarná škola, Divadelní ul. 2, Plzeň (ÚKDM – akce pro příměstský dětský 
tábor) 

• Západočeská galerie v Plzni (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury, 
Oddělení KF – propagace činnosti) 

• Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

• Zedník Jiří, Ing. (spolupráce – geocasching) 

• Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra pedagogiky, Chodské nám. 1, 
Plzeň (OK Doubravka, ÚKDM – spolupráce - dětské čtenářství) 

• Zoologická a botanická zahrada města Plzně (Knihovna Vinice - propagace činnosti, 
OK Doubravka - čtenářská soutěž pro děti, KMP - distribuce časopisu Iris, ÚKD – 
spolupráce na projektu mini knihovniček, Knihovna Lobzy – dar knih s tematikou přírody) 

• Živá ulice – festival (Oddělení KF- spolupráce na propagaci) 

 
Spolupráce s mateřskými školami: 

• 6. MŠ, Republikánská 778 (Knihovna Lobzy) 

• 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36 (OK Lochotín, Knihovna Vinice) 

• 24. MŠ, Schwarzova 2329 (ÚKDM) 

• 25. MŠ, Ruská 23 (OK Slovany) 

• 32. MŠ, Resslova 648 (ÚKDM) 

• 38. MŠ, Spojovací 7 (OK Slovany) 
• 51. MŠ, Částkova 6 (ÚKDM) 

• 54. MŠ, Staniční 72 (OK Doubravka) 

• 55. MŠ, Mandlova 6 (OK Bory) 

• 60. MŠ, Manětínská (OK Lochotín) 

• 61. MŠ, Nade Mží 3 (OK Skvrňany) 

• 63. MŠ, Lábkova 30 (OK Skvrňany) 

• 64. MŠ, Pod Chlumem 3 (OK Doubravka) 

• 67. MŠ, K. Steinera (OK Skvrňany) 

• 70. MŠ, Waltrova 26 (OK Skvrňany) 

• 78. MŠ, Sokolovská (OK Lochotín) 

• 80. MŠ, Chvojkovy lomy (OK Slovany) 

• 81. MŠ, Hodonínská 53 (Knihovna Vinice) 

• 87. MŠ, Komenského (OK Lochotín) 

• 89. MŠ, Habrová 8 (OK Slovany)  

• 91. MŠ, Jesenická (OK Lochotín) 

• MŠ Junikorn, B. Němcoví 573 (ÚKDM) 

• MŠ Kardinála Berana, Žlutická 2 (OK Lochotín) 

• MŠ Klíček, B. Němcové 5 (OK Lochotín) 

• MŠ Klubíčko, Školní nám. 1 (OK Skvrňany) 

• MŠ Křimice, Vochovská 25 (OK Skvrňany) 

• MŠ Malý svět, Nade Mží1 (OK Skvrňany) 
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• MŠ Montessori, Kopeckého sady 12 (ÚKDM) 

• MŠ Na Zelené louce, K Zelené louce 90 (OK Bory) 

• MŠ při FN Plzeň, Alej Svobody 80 (OK Lochotín) 

• Dětská lesní školka Větvička, Sofronka (OK Lochotín) 

• Dětský koutek ADP, Anglické nábřeží 1 (ÚKDM) 

 
Spolupráce se základními školami: 

• 1. ZŠ, Západní 18 (Knihovna Bolevec) 

• 4. ZŠ + ŠD, Kralovická (OK Lochotín) 

• 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36 (Knihovna Vinice)  

• 10. ZŠ, Náměstí Míru (OK Bory)  

• 11. ZŠ, Baarova 31 (ÚKDM, OK Bory) 

• 14. ZŠ + ŠD, Zábělská 25 (OK Doubravka – projekt spolupráce) 

• 15. ZŠ, T. Brzkové 33 (OK Skvrňany)  

• 16. ZŠ, Americká 30 (ÚKDM) 

• 22. ZŠ + ŠD, Na Dlouhých 49 (OK Doubravka - Teenage noc literatury) 

• 25. ZŠ, Chválenická 17 (ÚKDM) 

• 26. ZŠ + ŠD, Skupova 22 (OK Bory)  

• 28. ZŠ + ŠD, Rodinná 39 (Knihovna Lobzy, ÚKDM) 

• 31. ZŠ, E. Krásnohorské 10 (OK Lochotín) 

• 33. ZŠ, T. Brzkové 31 (OK Skvrňany)  

• ZŠ Bolevecká, nám. Odboje 18 (OK Lochotín) 

• ZŠ Elementária Jesenická 11 (Knihovna Bolevec, OK Lochotín) 

• ZŠ Martina Luthera, Školní nám. 1, Plzeň (OK Skvrňany, ÚKDM) 

• ZŠ Montessori, nám. Odboje 18 (ÚKDM) 

• ZŠ Podmostní, Tachovská 19 (Knihovna Bolevec, OK Lochotín) 

• ZŠ při FN Plzeň, Alej Svobody 80 (OK Lochotín) 

• Benešova ZŠ + ŠD, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

• Církevní ZŠ a SŠ, Táborská 28 (Hudební knihovna, OK Slovany, ÚKDM) 

• Komunitní škola Koventinka, Komenského 42 (ÚKDM) 

• Masarykova ZŠ + ŠD, Jiráskovo nám. (ÚKDM) 

 
Spolupráce se základními školami mimo Plzeň: 

• ZŠ Dolní Bělá (OK Lochotín)  

• ZŠ Dýšiná (OK Lochotín)  

• ZŠ Chotíkov (OK Lochotín, ÚKDM)  

• ZŠ Kaznějov (OK Lochotín)  

• ZŠ Kralovice (OK Lochotín, ÚKDM)  

• ZŠ + MŠ Ledce (OK Lochotín)  

• SŠ a ZŠ Oselce (ÚKDM)   

• ZŠ Město Touškov (OK Lochotín)  

• ZŠ Všeruby (OK Lochotín) 

 
Spolupráce se základními uměleckými školami: 

• ZUŠ Sokolovská (Knihovna Vinice - spolupráce s výtvarným ateliérem) 

• ZUŠ Jagellonská (ÚKDM – společná realizace výstav v Galerii Barevný koníček a podél 
schodiště)  

• 2. ZUŠ (OK Skvrňany – výstava dětských prací) 
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Spolupráce se středními školami:  

• Církevní gymnázium Plzeň (ÚKDM) 

• Gymnázium Luďka Pika (OK Doubravka) 

• SOŠ obchodu, užitého umění a designu (ÚKDM) 

• SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara (OK Bory, ÚKDM; praxe studentů v KMP)  

• SOU stavební Plzeň (ÚKDM) 
 
Spolupráce s vysokými školami: 

• PedF ZČU, katedra pedagogiky (OK Doubravka, ÚKDM) 
 

Spolupráce s mimoplzeňskými organizacemi:  

• CZ.NIC z.s.p.o. (Studovna - validace účtů mojeID) 

• Hvězdárna a planetárium v Rokycanech a Plzni p. o., Voldušská 721 Rokycany 
(Knihovna Lobzy – pravidelné výstavy) 

• Knihovny.cz (Oddělení KF – spolupráci při procesu převodu dat do portálu) 

• LANius, s. r. o. Tábor (KMP)  

• Mensa ČR (OK Skvrňany, M-klub – Herní klub) 

• Moravská zemská knihovna Brno (Oddělení KF -  přispívání do Národní virtuální fonotéky, 
ÚKD – zajišťování služeb MVS)  

• Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava (ÚKD – zajištění služeb MVS) 

• Národní knihovna ČR (Studovna - digitální referenční služba Ptejte se knihovny, 
ÚKD – zajišťování MVS, Oddělení KF – přispívání do Souborného katalogu ČR 
do databáze periodik, knih, AV médií, map, hudebnin a deskových her, přispívání 
do databáze národních autorit NK ČR, oddělení je účastníkem konference hudebních 
knihoven) 

• Nedoklubko, V Olšinách 16, Praha (Oddělení KF – účast na projektech Pomáháme 
tvořením) 

• Regionální knihovna Karviná (ÚKD - elektronický výpůjční systém MVS) 

• Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius – SKAT (Studovna – spolupráce 
na Souborném katalogu v oblasti analytického popisu článků) 

• SKIP – Klub tvořivých knihovníků (OK Doubravka – spolupráce na online přehlídce 
Knihovní maskoti a skřítci) 

• Šumava Litera – festival regionální literatury (Oddělení KF – zapojení do festivalové 
činnosti – uspořádání dvou online přednášek) 

• Tritius Solutions, a. s. (Správa KIS Ttitius) 

• Machado consulting, s. r. o., Praha (provozování 2 ks automatů na špunty do uší 
v knihovně) 

• Wikipedia.cz (OK Doubravka – v TK – instalace článku)  
 

 
 
 
 
 
◼ 
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III.9 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 

     V ÚKD v září proběhla výmalba chodby v úseku cizojazyčné literatury. Nově byly pořízeny 
3 ergonomické kancelářské židle pro knihovníky k výpůjčním pultům, skříňka na drobné věci 
do sociálního zařízení pro zaměstnance a 3 ochranná plexiskla k výpůjčním pultům. Jedna 
z původních kancelářských židlí byla převedena do Knihovny Lobzy, naopak do ÚKD byl 
z Knihovny Bolevec převeden stolek pod PC (k PC pro seniory se však bohužel ukázal být 
rozměrově nevyhovující). 
     Do volného výběru beletrie oddělení mládeže ÚKDM bylo zakoupeno nové dvojkřeslo 
a do okna zde byly nainstalovány žaluzie. U výpůjčního pultu byla nahrazena kancelářská 
židle novou. Rovněž došlo k přečalounění sedáků ve vstupní hale.  
     V letním období byla provedena nová výmalba foyer Polanovy síně, sociálního zařízení 
ve 2. patře, vstupní místnosti do Studovny, kanceláře pracovnic a prostoru PC s internetem 
pro veřejnost.  
     Do Oddělení KF byl ve druhé polovině roku pořízen polohovací stůl s možnostmi 
individuálního ergonomického nastavení, který katalogizátorkám umožní část pracovní doby 
vykonávat vestoje, a tak odlehčit pohybovému aparátu, přetíženému stálým sezením 
při práci na PC.  
     Do dětského oddělení Knihovny Bolevec byl zakoupen nový stojanový ventilátor a také 
nová magnetická tabule. V průběhu letních měsíců byl pak v oddělení pro dospělé 
vybudován samostatný vchod do knihovny (kolaudace proběhla 21. září.) Postaveno bylo 
nové vnější schodiště s přístupovým chodníkem, z jednoho z oken vzniklo zádveří. 
Návštěvníci knihovny nyní již nemusí zvonit a procházet školní chodbou, imobilní čtenáři 
přesto mohou nadále využívat původní vstup se zdvižnou plošinou. Akci hradila škola. Cílem 
bylo zvýšení bezpečnosti žáků. Tyto změny si vyžádaly určité vnitřní prostorové úpravy 
(tj. přesun části knihovního fondu naučné literatury, zrušení čteních míst, přemístění stolu 
s veřejným PC do místnosti beletrie, pořízení stojanu k PC s on-line katalogem pro stání 
a úpravu výpůjčního pultu. Volný výběr beletrie byl doplněn o další tři knihovní regály.  
     V Bibliobusu byla v průběhu ledna byla doplněna chladící kapalina, v září proběhla 
oprava elektroinstalace a vzduchové soustavy, došlo k seřízení ruční brzdy. KMP zde řešila 
škodní událost (19. října neznámý pachatel při střetu s vozidlem poškodil směrové a boční 
ukazatele, které si vyžádaly větší opravu). 
     V přístupové chodbě OK Bory proběhla instalace 3 nových svítidel, jež nyní osvětlují 
výstavní klaprámy. V úseku beletrie pro dospělé byly zakryty horní police knihovních regálů, 
což nyní chrání knihy před prachem a umožňuje umístění informačních cedulí. Do místnosti 
s detektivními romány byla zakoupena nová pohovka. Prostor sociálního zařízení byl 
dovybaven závěsným přebalovacím pultem, který je k užitku maminkám nejen při účasti 
na Čtení pro nejmenší. 
     OK Doubravka si v roce 2020 pořídila nový vozík na knihy, dva již poškozené věšáky 
vyměnila za nové a oddělení pro děti vybavila dvěma novými sedacími vaky.  
     8. září byla dokončena obnova fasády na budově OK Lochotín. V rámci protipandemických 
opatření byla na jaře na výpůjční pult naistalována dvě ochranná plexiskla, na podzim sem 
bylo dokoupeno ještě třetí.  
     Ochranným plexi štítem proti šíření nemoci Covid-19 byly vybaveny pulty všech velkých 
knihoven KMP (např. OK Slovany, Knihovna Bolevec).   
     V rámci rekonstrukce objektu ÚMO 8 došlo během léta k výrazné proměně interiéru 
pobočky Černice. Knihovna v budově využívá plochu o rozloze 52 m2, jež byla až dosud 
rozdělena zdí na dvě části. Vybouráním příčky se prostor knihovny otevřel, obnovou podlahy, 
stropu, oken, dveří a svítidel se projasnil. Po nastěhování zpět došlo k novému rozmístění 
knihovních regálů. Knihovna je nyní hezčí, přehlednější a lépe využitelná pro vzdělávací 
či komunitní akce. Rekonstrukci hradil MO 8.  
     S důsledky havárie vodovodního potrubí se v 1. pololetí musela hned třikrát vyrovnávat 
pobočka Litice. Kvůli průsaku vody z patra nad knihovnou zde došlo k vytopení prostor 
zázemí a čítárny, které se vyžádalo rozsáhlejší úklid.  
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Technické vybavení 

     O výpočetní techniku v KMP se stará Správa informačních technologií města Plzně 
(SITMP). 
     Ve spolupráci s PmDP a SITMP byly ve dnech 15. – 16. září z knihoven s celotýdenním 
provozem (ÚKD, ÚKDM, Knihovna Bolevec, OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, 
OK Skvrňany, OK Slovany, Knihovna Vinice, Hudební a internetová knihovna) odstraněny 
dosavadní platební terminály pro platbu Plzeňskou kartou a nainstalovány platební terminály, 
které nově umožňují hradit čtenářské poplatky také bezhotovostně běžnou bankovní kartou.  
Uživateli jsou velmi využívány.  
     Pro potřeby imobilních návštěvníků byla do ÚKD zakoupena mobilní nájezdová plošina, 
která přispěje k překonání schodu u vstupu do knihovny.  
     K jednomu z PC ve Studovně byla pořízena kontrastní klávesnice, určená zejména 
pro starší uživatele.  
     Poruchový telefonní přístroj z kanceláře vedoucí Knihovny Bolevec byl v rámci reklamace 
vyměněn za nový.  
     OK Bory získala pro veřejnost scaner k samoobslužnému používání. Pořídila si kontrastní 
klávesnici k jednomu PC pro veřejnost a ke dvěma PC pro knihovnice u výpůjčního pultu. 
     Na služební PC v Hudební knihovně byl pracovníky SITMP nainstalován SW Microsoft 
Office 2019.  
     Knihovna Lobzy byla vybavena přídavným monitorem, na němž je možné sledovat 
záznam z webkamer monitorujících pohyb osob před vstupem do školního pavilonu 
a po přístupových chodbách.  
     Na ochranu nově opravené fasády před vandalismem byl na budovu OK Lochotín 
nainstalován kamerový systém. Dále proběhla pravidelná kontrola bezpečnosti provozu 
výtahu (provádí se 1 x za 3 roky), ve výtahové šachtě byla vyměněna jedna poškozená 
tabule.  
     Rovněž k jednomu z veřejných PC OK Slovany byla nainstalována kontrastní klávesnice.   
     Knihovně Vinice byl pro realizaci on-line akcí Master čtenář přidělen notebook a PC 
monitor. 
 
 
Přehled technických zařízení: 

 2020 2019 Rozdíl 

Počítače (v celé KMP) 168 168 ± 0 

    z toho pro veřejnost 75 75 ± 0 

Tiskárny 47 47 ± 0 

     z toho pro veřejnost 13 12 + 1 

Skener (na skenování dokumentů) 11 9 + 2 

     z toho pro veřejnost 9 7 + 2 

Skener (na načítání čárového kódu) 69 69 ± 0 

Kopírky 3 3 ± 0 

Multifunkční zařízení 17 18 + 1 
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IV. Zpráva o hospodaření  
 
Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 

 
     Knihovně města Plzně byl pro rok 2020 schválen příspěvek na provoz z rozpočtu města 
ve výši 48 455 tis. Kč, z toho objem mzdových prostředků 27 093 tis. Kč.  
K 31. 12. 2020 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byl příspěvek na provoz z rozpočtu 
města upraven na 48 734 tis. Kč, z toho objem mzdových prostředků 27 247 tis. Kč 
(usnesení RMP č. 230 ze dne 30.3. 2020). 
 
Získané neinvestiční účelové dotace 

• dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, z dotačního titulu Výkon 
regionálních funkcí knihoven 2020, na výkon regionálních funkcí 
knihoven v KMP (usnesení RMP č. 1304 ze dne 17.12. 2019) 

237 288,- Kč 

• dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, z dotačního titulu  
Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020, na vydání 
publikace Život je sladký aneb Z cukrářského řemesla na Plzeňsku 
(usnesení RMP č. 644 ze dne 29.6. 2020) 

80 000,- Kč 

• dotace Ministerstva kultury ČR z rozpočtu Odboru umění, literatury 
a knihoven, z programu Knihovna 21. století, na projekt Lekotéka – 
soubor didaktických a vzdělávacích pomůcek (rozhodnutí MK ČR č. 
MK 13849/2020 OULK ze dne 30.3. 2020) 

30 000,- Kč 

• dotace Ministerstva kultury ČR z rozpočtu Odboru umění, literatury 
a knihoven, z programu Knihovna 21. století, na projekt Programy 
na podporu regionální literatury 2020  
(rozhodnutí MK ČR č. MK 15433/2020 OULK ze dne 30.3. 2020) 

12 000,- Kč 

 
Čerpání nákladů za sledované období 
 
Upravený roční rozpočet je 51 391 tis. Kč, skutečnost 51 008 tis. Kč, tj. čerpání na 99,3 %. 
Z toho: 

• Spotřeba materiálu - účet 501 
Upravený roční rozpočet je 5 377 tis. Kč, skutečnost 5 199 tis. Kč, čerpání na 96,7 %. 
V tom: 

• spotřeba materiálu 548 tis. Kč 

• nákup knihovního fondu        4 581 tis. Kč 

• spotřeba pohonných hmot   70 tis. Kč 

 
• Spotřeba energie - účet 502 

Upravený roční rozpočet je 1 630 tis. Kč, skutečnost 1 587 tis. Kč, čerpání na 97,4 %. 
 

• Opravy a udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ost. služby - účty 511, 512, 
513, 518 
Upravený roční rozpočet je 4 550 tis. Kč, skutečnost 4 441 tis. Kč, čerpání na 97,6 %. 
V tom: 

• opravy   966 tis. Kč 

• cestovné 14 tis. Kč 

• náklady na reprezentaci       17 tis. Kč 

• ostatní služby13                 1 670 tis. Kč 

• nájemné    1 464 tis. Kč 

                                                 
13 úklid, praní, odpady, revize, právní služby, ostraha, účastnické poplatky, parkovné, školení, umělecké 
honoráře, bankovní poplatky aj. 
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• výkony spojů 291 tis. Kč 

• přepravné 19 tis. Kč 

 
• Mzdové náklady a náhrady mzdy – účet 521 

Upravený roční rozpočet je 27 473 tis. Kč, skutečnost 27 473 tis. Kč, čerpání na 100,0 %. 
V tom: 

• mzdy zaměstnanců 26 923 tis. Kč 

• pracovní dohody       129 tis. Kč 

• náhrady DPN   421 tis. Kč 

 
• Sociální a zdravotní pojištění – účet 524 

Upravený roční rozpočet je 9 116 tis. Kč, skutečnost 9 116 tis. Kč, čerpání na 100,0 %. 
V tom: 

• sociální pojištění 6 687 tis. Kč 

• zdravotní pojištění        2 429 tis. Kč 

 
• Ostatní sociální náklady – účty 525, 527 

Upravený roční rozpočet je 1 650 tis. Kč, skutečnost 1 621 tis. Kč, čerpání na 98,2 %. 
V tom: 

• zákonné poj. zaměstnavatele 75 tis. Kč 

• sociální náklady14        937 tis. Kč 

• ostatní náklady   609 tis. Kč 

 

• Jiné daně a poplatky – účet 538 
Upravený roční rozpočet je 5 tis. Kč, skutečnost 4 tis. Kč, čerpání na 80,0 %. 
 

• Odpisy majetku – účet 551 
Upravený roční rozpočet je 1 200 tis. Kč, skutečnost 1 200 tis. Kč, čerpání na 100,0 %. 

 
• Nákup DDHM – účet 558 

Upravený roční rozpočet je 140 tis. Kč, skutečnost 127 tis. Kč, čerpání na 90,7 %. 

 
• Ostatní náklady – účet 547, 549, 557 

Upravený roční rozpočet je 250 tis. Kč, skutečnost 240 tis. Kč, čerpání na 96,0 %. 

 
Plnění výnosů za sledované období 
 

• Vlastní výnosy celkem 
Upravený roční rozpočet je 51 391 tis. Kč, skutečnost 51 390 tis. Kč, čerpání na 100,0 %. 
V tom: 

• čtenářské poplatky 1 110 tis. Kč 

• kopírování a tisk z PC 39 tis. Kč 

• pořady literární výchovy   104 tis. Kč 

• pronájmy  128 tis. Kč 

• smluvní pokuty 61 tis. Kč 

• prodané a ztracené knihy 93 tis. Kč 

• ostatní výnosy 39 tis. Kč 

• úroky z vkladů                                           2 tis. Kč 

• čerpání fondů 1 000 tis. Kč 

• odpisy z transferů 0 tis. Kč 

                                                 
14 příděl FKSP, stravování, ochranné prostředky, zdravotní péče 
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• Výnosy z pronájmu městského majetku – účet 602 
KMP za sledované období vykázala za pronájmy majetku města Plzně částku 128 tis. Kč, 
z toho: 

• dlouhodobé pronájmy 108 tis. Kč 

• krátkodobé pronájmy                                           20 tis. Kč 

 
Hospodářský výsledek za sledované období 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 je zisk 382 tis. Kč.  
 
Plnění počtu pracovníků  
Skutečný počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2020 je 91, průměrný přepočtený stav 
pracovníků je 77,38. Pro přepočtený počet pracovníků je průměrná měsíční mzda v roce 2020 
– 28 994 Kč.  
 
Stav fondů k 31. 12. 2020 

• fond odměn 349 tis. Kč 

• rezervní fond 2 254 tis. Kč 

• FKSP   323 tis. Kč 

• Investiční fond  1 755 tis. Kč 

 
Čerpání z investičního fondu 
KMP k datu 31. 12. 2020 čerpala na financování investičních potřeb částku 273 670,06 Kč, 
která se skládá z těchto položek: 

• Investiční akce Ozvučení Polanovy síně 44 102,00 Kč 

• Investiční akce Kamerový systém do Obvodní Knihovny Lochotín 78 996,60 Kč 

• Investiční akce z r. 2019 Klimatizace Obvodní knihovny Doubravka 
(částka je smluvní pokuta uhrazená dodavatelem) 

59 804,40 Kč 

• Investiční akce Multifunkční zařízení 49 548,41 Kč 

• Technické zhodnocení budovy ve vlast. města Plzně v ul. B. Smetany 41 218,65 Kč 

 
KMP k datu 31. 12. 2020 čerpala na financování oprav a udržování DHM částku 769 005,00 Kč 
na schválenou akci Oprava fasády Obvodní knihovny Lochotín. 
 
Pohledávky 

• pohledávky z obch. styku 1 tis. Kč 

• pohledávky za čtenáři 664 tis. Kč 

 
Čerpání nákladů i plnění výnosů je v souladu s rozpočtem roku 2020. 
 
 
Vývoj stavu majetku KMP, výsledky inventarizace a vývoj fondů KMP 
     viz příloha č. 10 – Rozvaha k 31. 12. 2020 
       a Příloha č. 11 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 

 
 

 
 
Vnější kontroly hospodaření v KMP 

     V roce 2020 v KMP proběhla jedna veřejnosprávní kontrola stavu hospodaření 
s veřejnými prostředky, dodržování zákonů a předpisů upravujících činnost PO. V době 
od 27. 8. do 14. 10. kontrolu provedl Odbor kontroly a interního auditu MMP, kontrolovaným 
obdobím byl rok 2019. Výsledky kontroly byly dobré.  
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V. Závěrečné shrnutí  
 
     Hodnotit činnost Knihovny města Plzně v roce 2020 není snadné. Nejen profesní, 
ale i osobní život každého zaměstnance a samozřejmě také čtenáře už na počátku jara 
nebývalou měrou zasáhla pandemie koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19). Všichni se museli 
vyrovnávat s onemocněním, anebo strachem z onemocnění, s řadou přísných restriktivních 
opatření vedoucích k útlumu hospodářského i veřejného života, v našem případě k útlumu 
knihovny, kultury a služeb.   
 
     Poprvé se knihovníkům nemoc naštěstí vyhnula, po krátkém uvolnění v letních měsících 
však přišla druhá vlna, která přinesla množství potvrzených nákaz i v řadách pracovníků 
KMP. Z důvodu nemoci nebo OČR bylo v KMP celkem zameškáno 10 421,5 hodiny, 
což představuje dosavadní rekord. Z části to bylo způsobeno i čerpáním dlouhodobého OČR 
matkami mladších dětí v době uzavření všech školských zařízení, z části několika 
dlouhodobými nemocemi či nařízeným pobytem pracovníků v ochranné izolaci (v součtu šlo 
o 38 % zaměstnanců).   
 
     Služby knihovny byly pro veřejnost po celé týdny nedostupné, nebo omezené na půjčování 
či vracení předem objednaných knih výdejními okénky. V průběhu celého roku 2020 byla 
otevírací doba v KMP omezena po 1 047 dnů - 832 dnů byly uzavřeny velké knihovny 
s celotýdenním provozem a 215 dnů uzavřeny malé pobočky. Po 19 dnů byl omezen také 
sobotní provoz v ústřední budově. 
 
     Nestandardní podmínky, za nichž KMP v roce 2020 fungovala, se zákonitě promítly 
do výrazného poklesu všech statisticky sledovaných ukazatelů knihovních výkonů.  
     Zavedená protipandemická opatření měla v knihovnách největší dopad na segment 
kulturních, vzdělávacích a komunitních programů. Ty byly v některých obdobích buď zcela 
zakázány, anebo omezeny počtem účastníků. V době distanční výuky škol všech typů 
neprobíhaly lekce informační výchovy pro žáky a ani kulturně výchovné pořady v Polanově 
síni, L-klubu a M-klubu. Teprve budoucnost plně ukáže, zda toto nedobrovolné přerušení 
po léta budované a prověřené spolupráce se školami se neodrazí v oslabené úrovni 
čtenářské gramotnosti. Obavy z možné nákazy převládaly též u velké části potenciálních 
návštěvníků z řad seniorů. Tyto aspekty se pak odrazily v obrovském meziročním poklesu 
počtu uskutečněných akcí. V roce 2020 jich KMP realizovala jen 665 pro 12 960 
návštěvníků, což je o 1 404 akcí (o 68 %) a 35 256 návštěvníků (o 73 %) méně než v roce 
předchozím.  
 
     Mimořádné podmínky si vyžádaly řadu změn pracovních postupů a rovněž hledání 
nových forem komunikace s uživateli. Knihovníci se museli vyrovnat se skutečností, že velká 
část života společnosti se přesouvá do virtuálního prostoru a bude nutné tomu služby 
přizpůsobit. Mnozí progresivní pracovníci přijali výzvu a veřejnosti nabídli akce v on-line 
prostředí - Koncerty mezi knihami, Čtení pro nejmenší, online přednášky apod.   
 
     I v covidovém roce se podařilo zavést několik novinek. Šlo např. o novou službu Odložení 
z poličky, která primárně slouží registrovaným uživatelům k vyzvednutí předem objednaných 
knih a dokumentů, které jsou (na rozdíl od klasické rezervace) volně dostupné. 
     Ve spolupráci s PMDP byly do všech knihoven s celotýdenním provozem nainstalovány 
platební terminály UniCredit Bank, které návštěvníkům umožňují přímou úhradu služeb 
běžnou bankovní kartou.  
 
     KMP se též plně zapojila do portálu Knihovny.cz, jenž představuje moderní nástroj 
pro jednotný přístup uživatelů ke knihovním fondům a nabídce dalších knihovních služeb 
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českých a moravských knihoven. V době pandemie byl portál jednou z přístupových cest 
k řadě digitalizovaných dokumentů. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
◼ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla zpracována podle „Zásad zpracování výroční zprávy o činnosti 
a hospodaření příspěvkové organizace poskytující veřejné služby v oblasti kultury“, 
schválených usnesením RMP č. 1326 ze dne 24. 9. 2009.  
Zpracovaly Bc. Hana Nováková a Mgr. Helena Šlesingerová, MBA.  
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VI. Přílohy 
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Příloha č. 1 – Přehled knihoven KMP k 31. 12. 2020 
 
 
KNIHOVNY S CELOTÝDENNÍM PROVOZEM 
Ústřední knihovna pro dospělé - B. Smetany 13 
Ústřední knihovna pro děti a mládež - B. Smetany 13 
Knihovna Bolevec - Západní 18 
Obvodní knihovna Bory - Klatovská 109 
Obvodní knihovna Doubravka - Masarykova  75 
Knihovna Lobzy - Rodinná 39 
Obvodní knihovna Lochotín - Studentská 22 
Obvodní knihovna Skvrňany - Macháčkova 28 
Obvodní knihovna Slovany - Táborská 24 
Knihovna Vinice - Hodonínská 55  
Hudební a internetová knihovna - Táborská 22 
Oddělení informačních služeb a studovna - B. Smetany 13 
 
  
POBOČKY  
Bílá Hora - Nad Štolou 716 
Božkov - Sládkova 10  
Černice - Veská 11 
Červený Hrádek - Červenohrádecká 53 
Koterov - Koterovská náves 7 
Křimice - Prvomájová 100 
Lhota - K Sinoru 62/51                                            
Litice - Přeučilova 12  
Malesice - Chotíkovská 14                             
Radčice - V Radčicích 9  
Radobyčice - Radobyčická náves 77  
Újezd - Staroveská 7  
 
 
BIBLIOBUS - STANOVIŠTĚ 
Bory - Tomanova  
Bručná - Pěnkavova 
Bukovec - Mezi Podjezdy 
Hradiště - Na Rychtě 
Lochotín - Alej Svobody (za autobusovou zastávkou)  
Nová Hospoda - penzion 
Roudná, Karlovarská - Rondel  
Valcha - U Hájovny 
Zátiší - Línská     
 
 
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
Polanova síň - B. Smetany 13 
L-klub - Studentská 22 
M-klub - Macháčkova 28 
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Bibliobus 
 

Příloha č. 2 – Organizační struktura KMP 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
OK Bory Litice Radobyčice Lhota 

OK Doubravka Červený Hrádek 

Hudební a internetová knihovna 
Bibliobus 

Újezd 

OK Lochotín Bílá Hora 

OK Slovany 

Ředitel 

Úsek pro styk s veřejností 

Božkov 

Náměstek pro hlavní činnost 

Ústřední knihovna pro dospělé 

Ústřední knihovna pro děti a mládež 

Studovna a informační služby 

Oddělení nákupu a zpracování knih. fondů 

Černice 

Náměstek pro ostatní činnost 

Ekonomický úsek 

Koterov 

Úsek hospodářské správy 

Úsek automatizace 

Knihařská dílna 

OK Skvrňany Křimice Radčice Malesice 

Knihovna Bolevec 

Knihovna Lobzy 

Knihovna Vinice 
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Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2020 

 
1. Ředitelka KMP  Šlesingerová Helena, Mgr., MBA 
    

2. Náměstkyně pro hlavní činnost  Nováková Hana, Bc. 
    

3. Sekretariát  Tomanová Naděžda 
    

4. Ekonomický a správní úsek   
    

 Náměstek pro ostatní činnost  Kratochvíl Stanislav, Ing., Bc.  
 (ekonomický náměstek)   
    

 správce  Urbánek Antonín  
    

 automatizace  Chládková Pavla 
    

 údržba + řidič  Kadlecová Jana 
 mzdová účetní  Janochová Petra  
 pokladní + hospodář  Tacinecová Eva (do 31. 5.) 
   Kozáková Jitka (od 1. 6.) 
 knihařská dílna  Berková Jana  
 úklid  Bokrošová Hana 
   Dušková Patricie  
   Meďňanská Věra 
   Mirošovská Jitka 
   Pechmanová Jana 
   Přibáňová Zdeňka, Bc. 
   Zahradníková Anna 
    

5. Oddělení nákupu a zpracování  Duchková Lenka, BBus (Hons) 
 knihovních fondů  Bernášková Jitka, Bc. 
   Jílková Simona 
   Kožíšek Ouřadová Martina, BBus (Hons) 
   Marková Věra 
   Murinová Eva, Bc. 
   Valentová Jana, Bc. 
    

6. Úsek pro styk s veřejností, Polanova síň  Horáková Jana, Mgr. 
    

7.  Oddělení informačních služeb  Skálová Markéta, Mgr. 
 a studovna  Divišová Alžběta, Bc.  
   Lauberová Jana, Mgr. 
    

8. Ústřední knihovna pro dospělé  Šťastná Pavlína, Mgr.  
   Duchková Petra, Bc. (od 1. 10.) 
   Hyláková Ladislava 
   Kašparová Veronika, Mgr. 
   Korandová Martina, Mgr. (od 1. 9.) 
   Lužová Martina (od 1. 9.) 
   Nussbauerová Hana 
   Pechová Kateřina 
   Ulíková Stanislava (do 31. 8.) 
   Urbanová Lenka, Bc. (do 31. 8.) 
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9. Ústřední knihovna pro děti a mládež  Pekárková Petra, Mgr. 
   Hejnalová Ilona  
   Větrovská Hana 
   Ouřada Martin, Bc.  
   Výšková Libuše 
    

10. Knihovna Bolevec  Procházková Eva, Mgr. 
Brožová Hana 

   Martina Korandová, Mgr. (do 31. 8.) 
   Růžičková Jana 
   Štádlerová Jaroslava 
   Ulíková Stanislava (od 1. 9.) 
    

11. Obvodní knihovna Bory  Smílková Kateřina Mgr.  
   Bedřichová Marcela 
   Karpíšková Markéta 
   Lukáčová Hana  
   Lužová Martina (do 31. 8.) 
    

 pobočka Lhota  Plassová Hana 
 pobočka Litice  Krejčí Helena 
 pobočka Radobyčice  Líbalová Hana 
    

12. Obvodní knihovna Doubravka  Kotroušová Lenka, Mgr. 
   Beránková Magdalena, Mgr.  
   Markéta Čmolíková, Bc. 
   Lorenzová Eva, Mgr. (do 19. 5.) 
   Pittrová Kateřina, Mgr. (od 1. 9.) 
   Pospíchalová Alena, Mgr.  
    

 pobočka Červený Hrádek  Ťoupalová Jana 
    

 pobočka Újezd  Markéta Čmolíková, Bc. 
    

13. Knihovna Lobzy  Mišterová Zuzana 
   Lužová Martina (do 31. 8.) 
   Urbanová Lenka, Bc. (od 1. 9.) 
    

14. Obvodní knihovna Lochotín  Khasová Dagmar, Mgr. 
   Brychová Dana, BBus (Hons) 
   Dibová Andrea  
   Hoffmannová Ilona 
   Janová Jitka 
   Wočadlová Zdeňka 
    

 pobočka Bílá Hora  Sedláčková Jarmila 
    

15.  Obvodní knihovna Skvrňany  Sobotová Alena, Mgr. 
 M-klub  Albrecht Jan, Bc. 
   Ettlerová Dagmar, Bc.  
   Plíštilová Iva  
   Neubergerová Alena 
   Verdanová Jitka 
 správa M-klubu  Toupalová Věra 
    

 pobočka Křimice  Kučerová Václava 
 pobočka Malesice  Plíštilová Iva 
 pobočka Radčice  Plíštilová Iva 
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16. Obvodní knihovna Slovany  Zahradníková Eva 
   Mašková Dagmar 
   Posoldová Ingrid 
   Špiclová Adéla, Bc. 
   Zahoříková Irena, DiS. 
    

 pobočka Božkov  Masnicová Alena  
    

 pobočka Černice  Kroftová Jana  
    

 pobočka Koterov  Ničmanová Kateřina 
    

17. Knihovna Vinice  Ťoupalová Lenka, Bc. 
   Zahoříková Dana, DiS.  
    

18. Bibliobus  Hlavničková Jitka 
 řidič  Peller Zdeněk 
    

19. Hudební a internetová knihovna  Topinka Zbyněk, Bc. 
   Válková Jitka  
   Šindelářová Lucie  
    

 Mateřská dovolená  Čadová Veronika, Bc.  
   Duchková Petra, Bc. (do 30. 9.) 
   Maškovská Markéta, Mgr.  
   Lorenzová Eva, Mgr. (od 20. 5.) 

Pittrová Kateřina, Mgr. (do 31. 8.) 
    
    
    

 Odchod do důchodu  Tacinecová Eva (od 1. 6.) 
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Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 2020 
 

 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

102 

 
  



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

103 

Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých knihoven KMP v letech 2020 a 2019 
 

V roce 2020 byl omezen provoz ve všech knihovnách sítě KMP. 
 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce 
Účastníci 

akcí 
Internet 

Bolevec 
2020 1 523 755 10 275 39 477 7 868 132 2 749 2 245 

Bolevec 
2019 1 605 869 21 619 54 536 12 420 456 10 788 1 496 

index 0,95 0,87 0,48 0,72 0,63 0,28 0,25 0,16 
Bory 
2020 2 074 253 17 473 82 010 11 609 27 536 822 

Bory 
2019 

2 167 314 24 942 85 845 14 485 115 2 109 1 732 

index 0,96 0,81 0,7 0,96 0,8 0,23 0,25 0,47 
Doubravka 
2020 

2 417 334 19 475 83 194 10 942 48 711 602 

Doubravka 
2019 

Omezený provoz 

2 610 427 28 463 92 373 13 700 181 3 303 1 289 

index 0,93 0,78 0,68 0,9 0,8 0,26 0,21 0,47 
Lobzy 
2020 440 106 4 225 14 726 2 380 51 1 122 108 

Lobzy 
2019 518 188 6 341 15 006 2 671 113 2 692 211 

index 0,85 0,56 0,67 0,98 0,89 0,45 0,41 0,51 
Lochotín 
2020 3 420 445 30 123 142 951 20 503 17 512 1 194 

Lochotín 
2019 3 751 553 44 532 163 238 28 591 106 2 167 2 856 

index 0,91 0,8 0,68 0,88 0,72 0,17 0,23 0,42 
Skvrňany 
2020 1 690 257 13 731 61 260 11 704 39 575 331 

Skvrňany 
2019 

1 984 360 20 078 69 861 14 203 133 2 191 616 

index 0,85 0,71 0,68 0,88 0,82 0,3 0,26 0,54 
Slovany 
2020 

2 349 347 17 437 82 247 13 993 28 333 254 

Slovany 
2019 

2 517 410 25 131 90 429 16 962 81 1 441 467 

index 0,93 0,85 0,69 0,91 0,82 0,34 0,23 0,54 
Vinice 
2020 727 141 6 112 27 974 6 272 58 835 128 

Vinice 
2019 

Omezený provoz 

796 194 9 029 30 081 7 138 81 1 461 229 

index 0,91 0,73 0,68 0,93 0,88 0,71 0,57 0,49 
ÚKD 
2020 5 493 108 44 029 140 247 27 705 12 135 1 350 

ÚKD 
2019 

Omezený provoz 

6 013 125 59 671 147 589 31 163 39 905 2 551 

index 0,91 0,86 0,74 0,95 0,89 0,3 0,14 0,53 
ÚKDM 
2020 3 935 741 21 361 57 205 3 801 56 1 022 127 

ÚKDM 
2019 

3 941 941 31 465 55 886 4 416 158 3 346 1 780 

index 1 0,79 0,68 1,02 0,86 0,35 0,3 0,07 
Hudební 
2020 

478 39 3 893 11 738 813 3 35 1 534 

Hudební 
2019 481 40 6 857 14 822 1 154 16 270 3 453 

index 0,99 0,98 0,57 0,79 0,7 0,19 0,13 0,44 
Bibliobus 
2020 340 21 1 890 15 808 3 199 0 0 0 

Bibliobus 
2019 

Omezený provoz 

390 34 4 255 19 797 4 290 0 0 0 

index 0,87 0,62 0,44 0,8 0,75 0 0 0 
Studovna 
2020 

 
 

 1 684 692 573 3 76 1 017 

Studovna 
2019 

Omezený provoz 

  3 221 2 102 1 872 16 649 1 802 

index   0,52 0,61 0,3 0,18 0,11 0,56 
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Pobočka 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce 
Účastníci 

akcí 
Internet 

Bílá Hora 
2020 

23 3 300 1 201 624 2 4 0 

Bílá Hora 
2019 

31 6 504 1 953 956 4 10 29 

 index 0,74 0,5 0,6 0,61 0,65 0,5 0,4 0 
Božkov 
2020 

146 32 1 339 6 837 996 7 58 20 

Božkov 
2019 

171 46 2 101 8 264 1 264 23 312 53 

 index 0,85 0,7 0,64 0,83 0,79 0,3 0,18 0,38 
Černice 
2020 

90 23 612 4 061 1 417 0 0 0 

Černice 
2019 

95 21 1 076 5 214 1 612 1 9 0 

 index 0,95 1,1 0,57 0,78 0,88 0 0 0 
Č. Hrádek 
2020 

32 2 292 2 373 726 0 0 4 

Č. Hrádek 
2019 

32 4 449 2 988 1 188 0 0 1 

 index 1 0,5 0,65 0,79 0,61 0 0 4 
Koterov 
2020 

55 8 373 2 675 638 0 0 0 

Koterov 
2019 

62 10 489 2 747 569 0 0 0 

 index 0,89 0,8 0,76 0,97 1,12 0 0 0 
Křimice 
2020 

97 20 892 5 703 846 6 10 2 

Křimice 
2019 

98 18 1 133 5 769 852 14 83 10 

index 0,99 1,11 0,79 0,99 0,99 0,42 0,12 0,2 
Lhota 
2020 

62 11 723 2 766 1 125 1 20 29 

Lhota 
2019 

69 12 1 079 3 477 1 360 2 43 54 

 index 0,9 0,92 0,67 0,8 0,83 0,5 0,47 0,54 
Litice 
2020 

58 11 485 3 236 827 0 0 0 

Litice 
2019 

71 22 679 3 599 960 2 38 0 

 index 0,82 0,5 0,71 0,9 0,86 0 0 0 
Malesice 
2020 

27 3 360 1 760 871 2 2 34 

Malesice 
2019 

Omezený provoz 
25 3 337 1 418 617 7 7 45 

 index 1,08 1 1,07 1,24 1,41 0,29 0,29 0,76 
Radčice 
2020 

57 10 654 3 415 1 593 8 41 89 

Radčice 
2019 

Omezený provoz 
56 15 633 2 916 1 368 8 14 111 

 index 1,02 0,67 1,03 1,17 1,16 1 2,9 0,8 
Radobyčice 
2020 

38 0 347 2 728 1 110 0 0 0 

Radobyčice 
2019 

38 3 486 2 960 1 267 0 0 0 

 index 1 0 0,71 0,92 0,88 0 0 0 
Újezd 
2020 

42 3 301 1 968 745 23 39 0 

Újezd 
2019 

45 5 419 1 905 671 24 64 0 

index 0,93 0,6 0,72 1,03 1,11 0,96 0,61 0 
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Příloha č. 6 - Plnění standardů veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2020 
 

 
Ukazatele výkonnosti 
 

Knihovnické služby 
 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2020 
Skutečnost 

2019 

Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 3 2,7 2,71 

Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 % 14,5 % 15,6 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 124,14 % 205 % 

Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 4,51 5 

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 31,1 32 

 
Informační služby 

 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2020 
Skutečnost 

2019 

Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 15 579 14 633 
                                 - z toho studovna 1 000 667 785 

Počet rešerší (pouze Studovna) 10 - 15 9 15 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650 105 250 

 
Ostatní služby 

 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2020 
Skutečnost 

2019 

Počet akcí – vzdělávací, kulturní a komunitní 1 100 665 2 069 
Počet návštěvníků vzdělávacích, kulturních 
a komunitních akcí 

31 000 12 960 48 216 

Počet vydaných publikací 32 10 11 

 

Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 
 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2020 

Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 
 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2020 
Skutečnost 

2019 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 4 616 3 501 
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Ukazatele kvality 
 

Knihovnické služby 
 

Standard VKIS Provozní doba knihovny 

Indikátor Počet provozních hodin pro veřejnost týdně 
Doporučený trend v ČR 50 a více 
Standard KMP 45  
Skutečnost 2020 48 

 

Standard VKIS Obecné principy dostupnosti 

Indikátor Rovnoměrnost a dostupnost míst poskytujících 
knihovnické a informační služby (počet knihoven, 

poboček a zastávek bibliobusu celkem) 
Standard KMP 
Skutečnost 2020 

32 
33  

 

Standard VKIS 
Doplňování knihovního fondu  

a informačních zdrojů 

Indikátor Výdaj na doplňování knihovního fondu a dalších 
informačních zdrojů, tj. finanční částka v Kč na nákup KJ 

na 1 obyvatele za 1 kalendářní rok 
Doporučený trend v ČR 
Skutečnost 2019 
Skutečnost 2020 

30 - 45 Kč   
26,90 Kč  
25,40 Kč 

 

Informační služby 
 

Standard VKIS 
Počet veřejně přístupných stanic  

připojených k internetu 

Indikátor Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 
Doporučená hodnota v ČR 20 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2019 
Skutečnost 2020 

27  
54 
51 

 

Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota v ČR 120 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2019 
Skutečnost 2020 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
286 (z toho 49 v ústřední budově) 
289 (z toho 54 v ústřední budově) 

 

Ostatní služby 
 

Název služby Vzdělávací a výchovné akce 

Indikátor Průměrná návštěvnost  
(počet návštěvníků na 1 akci) 

Standard KMP 
Skutečnost 2019 
Skutečnost 2020 

31 
23 
19 

 

Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
Skutečnost 2020 

Všechna zařízení KMP, ostatní plzeňské knihovny, 
Národní knihovna ČR, knihkupectví (zejména plzeňská) 

dtto 
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Příloha č. 7 - Fotografie z akcí 
 

Festival Jeden svět 2020 - Polanova síň 
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Ústřední knihovna pro děti a mládež 

 

Noc literatury 2020   
čtení v Barevné čítárně ÚKDM s herečkou divadla Sklep Lenkou Vychodilovou  

7. 10. 2020 
 
 

        

 

        

 

 

Knížka pro prvňáčka ZŠ Chotíkov 
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Zážitková beseda s knihou Jezevec Chrujda - příměstský tábor Cvrčkův klub 

 

          

 

 

Evropský den jazyků 2020 – Do Německa na zkušenou 

 

           

 

 

Seznámení s knihovnou  
studenti Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni (čeština pro cizince) 
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Čtení pro nejmenší MŠ Montessori 

 

        

 

 

Interaktivní beseda Knihovna nás baví - 28. skautský oddíl Severka 

 

        

 

 

Vzdělávací informační lekce - Koventinka - Komunitní škola Plzeň 
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2020 
 
 
Literární měsíčník Plž (č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 – 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 
vnitřní příloha: Listy Ason – klubu. ISSN: 1213 -9890), náklad 300 výtisků 
 
Pořady pro mateřské a základní školy, školní družiny a zájmové kroužky 2020/2021.  
Plzeň 2020; Knihovna města Plzně – Nestr. – Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení; 180 výtisků 
  
Uldmannová Emilie: Pod hladinou -- Plzeň : v Pro libris vydala Knihovna města Plzně, p. o., 
2020. -- 51 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Ulita ; svazek 60). -- 100 výtisků. -- (Pro libris ; 
brožováno). 
ISBN 978-80-88282-10-5 
 
Milan Šedivý: Kabát i tabák: úmor dní, lapsus palindromů /. -- Plzeň : v Pro libris vydala 
Knihovna města Plzně, p. o., 2020. -- 51 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Ulita ; svazek 61). – 
V papírovém přebalu. -- 100 výtisků. -- (Pro libris ; brožováno). 
ISBN 978-80-88282-08-2 
 
Ivo Fencl: Tři tváře Edgara Poea / -- Plzeň : v Pro libris vydala Knihovna města Plzně, p. o., 
2020. -- 35 stran ; 21 cm. -- (Ulita ; svazek 62). -- Částečně přeloženo z angličtiny. – 
V papírovém přebalu. -- 100 výtisků. -- Obsahuje bibliografii. -- (Pro libris ; brožováno). 
ISBN 978-80-88282-12-9 
  
Život je sladký: z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku / Jitka Janečková a kolektiv 
Nakladatelské údaje: Plzeň : ArtKrist : Knihovna Plzeň, [2020] Nakladatelské údaje: ©2020 
Rozsah: 415 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 31 cm 
ISBN: 978-80-88357-04-9 
 
Kalendář plzeňský 2021: Pořád je čemu se smát : kratochvilné čtení na každý měsíc / 
Vlasta Špinková ; ilustrace Jiří Špinka. -- Plzeň : Pro libris, z. s., 2020. -- 39 stran : ilustrace ; 
21 cm. -- V Pro libris vydala Knihovna města Plzně za finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR. -- (brožováno). 
ISBN 978-80-88282-11-2 

 
  

https://tritius.plzen.eu/search/by-authority/215427
https://tritius.plzen.eu/search/by-authority/26673
https://tritius.plzen.eu/search/by-authority/98564
https://tritius.plzen.eu/search/by-authority/220882
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Příloha č. 9 - Obraz KMP v tisku v roce 2020 

 
 
LITERÁRNÍ  
Literární party v knihovně. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 40 
(17.02.2020), s. 2. 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena, 1963-  
O Bibliobusu Knihovny města Plzně / Helena Šlesingerová. -- In: Čtenář. -- ISSN 0011-
2321.-- Roč. 72, č. 9 (14.09.2020), s. 316 - 318. 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid  
Knihovně v Božkově je přesně 100 let! / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 28, č. 6 (17.12.2020), s. 3. 
 
O  
O Barmě povypráví v M-Klubu. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 2 
(03.01.2020), s. 2. 
 
V  
V M-Klubu se bude mluvit o Barmě. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 4 
(06.01.2020), s. [1]. 
 
O  
O Íránu v M-Klubu. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 9 (11.01.2020), s. 2. 
 
KRAJINA  
Krajina světla zazní v M-Klubu. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 41 
(18.02.2020), s. 2. 
 
O  
O Islandu v M-Klubu. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 44 (21.02.2020), s. 2. 
 
KAŠPÁRKOVINY  
Kašpárkoviny zahrají v Boudě. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 46 
(24.02.2020), s. 2. 
 
O  
O Arménii v M-Klubu. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 51 (29.02.2020), s. 2. 
 
KEIKO  
Keiko a Pepa v M-Klubu. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 52 
(02.03.2020), s. 2. 
 
HUDBA  
Hudba v knihovně. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 53 (03.03.2020), s. [1]. 
 
PŘEDNÁŠKA  
Přednáška o Boženě Němcové. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 58 
(09.03.2020), s. 2. 
 
(BH)  
Vypráví o Indii / (bh). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 22 (27.01.2020), 
s. [1]. 
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O  
O cestě severní Indií v M-Klubu. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 21 
(25.01.2020), s. 2. 
 
(KI)  
Čtení pomůže rodině po nehodě / (ki). -- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 34 
(10.02.2020), s. [1]. 
 
ČTENÍ  
Čtení pro Emičku bude v M-Klubu. -- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 34 
(10.02.2020), s. 2. 
 
PŮJČTE  
Půjčte si knihy on-line. -- In: Radniční listy.-- Roč. 25 (13.04.2020), s. 6. 
 
(RED)  
Čtenáři hodnotili knihovnu / (red). -- In: Radniční listy.-- Roč. 25 (21.02.2020), s. 3. 
 
AKCE  
Akce měsíce. -- In: Žurnál.-- Roč. 14, č. 6 (04.06.2020), s. 8 - 9. 
 
BUDE  
Bude Koncert mezi knihami. -- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 16 
(20.01.2020), s. 2. 
 
BUDE  
Bude Koncert mezi knihami. -- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 17 
(21.01.2020), s. [1]. 
 
TOMÁŠ  
Tomáš Cimrhanzl: První městský knihovník. -- In: Radniční listy.-- Roč. 25 (13.03.2020), s. 3. 
 
ŽIVOT  
Život je sladký. -- In: Vítaný host v Plzeňském kraji.-- Roč. 15, č. 4 (18.12.2020), s. 24. 
 
JANEČKOVÁ, Jitka, 1965-  
Život je sladký aneb putování za plzeňskými cukráři a cukrárnami I. / Jitka Janečková.-- 
In: Vítaný host v Plzeňském kraji.-- Roč. 15, č. 3 (18.9.2020), s. 17 - 19. 
 
O  
O bratrech Čapkových v knihovně. -- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 17 
(21.01.2020), s. 2. 
 
JEDEN  
Jeden svět bude o klimatu. -- In: Radniční listy.-- Roč. 25 (13.03.2020), s. 7. 
 
KONCERT  
Koncert mezi knihami. -- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, č. 227 (29.09.2020) s. 2. 
 
SVATKOVÁ, Dagmar, 1946-  
První plzeňský městský knihovník Tomáš Cimrhanzl (6. 3. 1840 - 1. 7. 1899) / Dagmar 
Svatková. -- In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321.-- Roč. 72, č. 7/8 (31.07.2020), s. 280 - 282. 
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(QUI)  
Festival přináší oceněné dokumenty / (qui). -- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 29, 
č. 236 (09.10.2020) s. 9. 
 
(IB)  
Začíná filmový Jeden svět, pandemii covidu navzdory / (ib). -- In: Právo.-- ISSN 1211-2119.-- 
Roč. 30, č. 234 (07.10.2020), s. 10. 
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Příloha č. 10 – Rozvaha k 31. 12. 2020 
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Příloha č. 11 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 
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